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העותר:

נגד
המשיבים:

 .0מר מוטי ששון – ראש עיריית חולון
 .3עיריית חולון
בקשה למתן צו מניעה לפי סעיף 01ב לחוק הבחירות (דרכי
תעמולה) ,תשי"ט( 0191-להלן :חוק הבחירות)

החלטה
.1

בעתירה שלפניי מבקש העותר כי יינתנו מספר צווי מניעה .הראשון ,עניינו

פרסומים מטעם המשיב  1הכוללים אותיות המציינות את סיעתו .בקשה זו התייתרה ,
נוכח העובדה כי האיסור הקבוע בסעיף  7לחוק הבחירות בנושא זה לא חל יותר  .עוד
אציין כי העותר מעלה טענות שונות לגבי שימו ש לרעה שעושה המשיב  1בסמכויותיו
וחלוקת מתנות ,אולם טענות אלה הועלו בעלמא ,ולפיכך הן נדחות.
.0

כנסים אסורים – העותר טוען כי המשיב  1נושא דברים המהווים תעמולה אסורה

במסגרת כנסים שונים מטעם העיריה .במסגרת זאת ,מציין העותר מופע בחסות העיריה
שהתקיים ביום  01.2.0212שכלל הופעה של הזמר משה פרץ ,ולטענתו במהלכו העותר
המשיב  1עלה לבמה ונשא דברי ברכה במהלך ההופעה.
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.2

לשכת יושב ראש הוועדה

חוברת אסורה  -עניינו חוברת שהפיצה העיריה במהלך חודש יולי ,הנקראת

"סיכום פעילות עיריית חולון ." 0212
.4

המשיבים טוענים כי דין העתירה להידחות .ראשית ,על הסף ,נוכח העדר פנייה

מוקדמת .לגופם של דברים ,טוענים הם כי דבריו של המשיב  1במהלך האירוע אינם
מהווים תעמולה אסורה ,והיו רק בגדר דברי ברכה קצרים .עוד טוענים הם כי מופעים
דומים מתקיימים מדי שנה בחודשי הקיץ .לעניין חוברת סיכום שנת  , 0212טוענים הם כי
מדובר בחוברת שמופצת לקראת חודש תשרי מזה  10שנים .עוד טוענים הם כי החוברת
הנוכחית אינה כוללת דברי ברכה מטעם ראש העיר ,נוכח מועד הבחירות הקרוב.
.1

דין העתירה להי דחות .לא אחת ציינתי את החשיבות במיצוי הליכים טרם הגשת

העתירה .אומנם ,לאחרונה קבעתי כי אין להקפיד בעניין זה על קוצו של יוד (ראו :תר"מ
 02/02צור נ' נחמני (  .)) 14.2.0212אולם ,במקרה דנן ,העותר לא עמד בחובה זו ,ונראה
כי לא פנה כלל למשיבים בטרם הגי ש עתירתו (ראו :תר"מ  10/02קונינסקי נ' אלדר
(  ;) 02.0.0212תר"מ  27/02דידי נ' לביא ( .) ) 12.7.0212
.0

מעבר לצורך אציין כי עיינתי בחוברת שצירף העותר .אולם ,נוכח תשובת

המשיבים כי מדובר בחוברת שמופצת כל שנה במועד זה ,ונוכח העובדה כי היא אינה
כוללת דברי ברכה מטעם המש יב  1ותוכנה אינפורמטיבי  ,נראה כי על פי מבחן
הדומיננטיות אינה בגדר תעמולה אסורה.
.7

סוף דבר ,העתירה נדחית .בנסיבות העניין ,העותר יישא בהוצאות המשיב בסך

של  2,222ש"ח לקופת העיריה .
ניתנה היום ,ו ' באלול התשע" ד ( .) 12.9.0212
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