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העותר:

נגד
המשיבים:

 .0מר צבי גור – ראש עיריית יבנה
 .2רשימת "יבנה שלנו"

בשם העותרת:

עו"ד גיא בוסי

בשם המשיבים:

עו"ד משה פורמן
עתירה למתן צו מניעה לפי סעיף 01ב לחוק הבחירות (דרכי
תעמולה) ,התשי"ט( 0191-להלן :חוק הבחירות)

החלטה
בעתירה שלפניי ,מבקש ת העותר ת כי יינתן צו מניעה בגין פרסומים הכוללים
אותיות המציינות רשימת מועמדים .המשיבים בתגובתם טוענים כי הפרסומים עליהם
מלינה העותרת נעשו בשגגה  .במסגרת זאת  ,מציינים הם כי נוכח העובדה שמפ לגת ש " ס
אישרה להם להשתמש באות "ש" ,סברו כי יכולים הם להשתמש בה גם בפרסומים.
דין הע תירה להתקבל .סעיף  7לחוק הבחירות קובע כי " פרט לתקופת  20הימים
שלפני יום הבחירות לא תהיה ת עמולת בחירות באמצעות השימוש – אם בכתב ואם
בצורה אחרת – באות המציינת רשימת מועמדים"  .המועד הקבוע בסעיף  7לעיל עדיין
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לשכת יושב ראש הוועדה

לא חל ,ולפיכך ,במועד זה – שימוש באות המציינת רשימת מ ועמדים אסורה ,הן
במישרין והן בעקיפין (תר"מ  2202קרן נ' "נתניה אחת" (  ; ) 01.2.0212תר"מ  09202צילקר
נ' אשדוד ( .)) 00.7.0212
במסגרת זאת ,אין כל נפקות לאישורה של מפלגת ש "ס לשימוש באות "ש".
עסקינן בתעמולה תוך שימוש באותיות ,טרם אישור האותיות למפלגות השונות על ידי
מנהל הבחירות .על אף אישורה של מפלגת ש " ס ,יכול והאות תוקצה ב סופו של יום
לסיעה אחרת ,ובמקרה מעין זה פרסומים מטעם המשיבים הכוללים אות זו יהוו הטעייה.
בנוסף ,תמוה בעיניי כיצד ראש עיר מכהן אינו מודע להוראות סעיף  7לחוק הבחירות
ותולה את ההפרות הברורות שביצעה סיעתו באי ידיעת הדין .לפיכך ,ניתן בזאת צו האוסר
על המשיבים לעשות שימוש באותיות הנראות כפתקי בחירה ,או אותיות כלשהן המציינות
רשימת מועמדים ,וזאת עד למועד הקבוע בחוק.

המשיבים יישאו בהוצאות העותר ת בסכום כולל של  1,222ש"ח .למען הסר
ספק ,ההוצאות לא ישולמו מקופת העירייה.
ניתנה היום ,כ " ז באלול התשע"ג ( .) 0.9.0212
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