ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה21-

השופט סאאב דבור
יושב ראש ועדת הבחירות האזורית כנרת
העותר:

תר"מ 134 /21

תומר ארביטי
נגד

המשיבים:

 .1עידן גרינבאום
 .2מאיה ונטורה  -חורי

עתירה למתן צו מניעה

בפניי עתירה למתן צו מניעה כדלקמן:
 . 1צו מניעה המורה למשיב  , 1ראש מועצת עמק הירדן ,למנהלת מחלקת החינוך גב' עפר ה פייקוב
וכל עובד אחר של המועצה המקומית  ,להימנע מלהגיע לאסיפת חברי קיבוץ אפיקים בתאריך
 10.10.18הנוגעת לאישור של קיבוץ אפיקים על הקצאת קרקע לבניית מבנים חדשים לבית ספר
חדש.
 . 2כמו כן ,לאור זלזולו הבוטה של המשיב בהחלטות קודמות ,יש להורות למשיב  1אף להימנע
לאח ר המפגש הנ"ל מלקיים כל כנס בישוב לאור העובדה ,שהעניין אמור להגיע להצבעה של
חברי הקיבוץ בקלפי הקיבוץ בין התאריך . 18-19.10.18
 . 3צו מניעה המורה לעוזרת של משיב  1להימנע מלנקוט בתעמולה אסורה באמצעות מתן תשובות
ומענה אינפורמטיבי בדף הפייסבוק של משיב  1לבוחרים שו נים המפנים שאלות למשיב  1וכן
בכל פעו לה המנוגדת להנ ח יות היועץ המשפטי וחוזר מנכ"ל משרד הפנים . 5/18
העותר נימוק את עתירתו וצירף לה מסמכים מתאימים.
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את העתירה העברתי לתגובה המידית של המשיבים ; אלה בתגובתם ציינו:
 . 1לעניין האסיפה בקיבוץ אפיקים המתקיימת היום ,מד ובר באסיפה פנימית של הקיבוץ אליה
הוזמן ראש המועצה .ראש המועצה סירב לבקשת הקיבוץ ולראיה ,צורף לו"ז ראש המועצה
לשבוע הנוכחי ממנו ניתן ללמוד ,כי הוא אינו נוטל חלק ו/או משתתף באותה אסיפה.
כמו כן ,לאחר פניית המבקש לבטל את פגישתו המקצועית של ראש המועצה יחד עם מנ הלת
אגף חינוך ,בוטלה פגישה זו.
 . 2באשר להזמנה אשר צורפה כנספח ,מדובר בהזמנה לכנס פוליטי המותר לכל מועמד לראשות
המועצה לקיים בכל ישוב.
 . 3באשר לסעיפים הדנים בהשתתפותה של המשיבה  , 2הרי ,המשיבה הינה על תקן משרת אמון של
ראש הרשות וברורה לכולם עמדתה הפוליטית .זאת ו עוד  ,משיבה  2משמשת כבאת כוחו של
ראש המועצ ה המתמודד לראשות המועצה וכראש מטה הבחירות .אי לכך ,בין שאר הנושאים
שתחת אחריותה במטה ,נמצא גם נושא הפרסומים ועל כן היא משיבה למגיבים.
 . 4המשיב אף הגיש תגובה משלימה מטעמו והתייחס ביתר פירוט באשר לנטען.

דיון והכרעה

לאחר עיון בעתירה ובתגובה לה ,אני מחליט כדלקמן:
באשר לסעיף הראשון של העתירה ,הרי ,על סמך האמור בתגובת המשיבים ,ומאחר ו כפי שהועלה
על הכתב ,הם אינם משתתפים באותו אירוע והדבר אינו מופיע על סדר יומם  ,אין מ קום להוציא צו
מניעה באותו הקשר.
למען הסר ספק ,מובהר בזאת לצדדים ,שחל איסור להשתתף באירוע ים שכאלה .ככל ויהיה אירוע
כזה ,השתתפות בו תיאסר ו/או תידחה על לאחר סיום הבחירות.
באשר לנטען לעניין הכנס נשוא נספח ד' לעתירה ,דומני  ,כי ענין לנו בהזמנה לכנס פוליטי ולא
ברורה טרוניית העותר בהקשר זה .כפי ש אף הובהר ,ה דבר נעשה על חשבונו של מטה הבחירות של
המשיב.
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מכאן ,לעתירה בכל הקשור למשיבה  , 2מעיון בנספח ב' אשר צורף לעתירה ,נבצר מבינתי  -על איזו
תעמולת בחירות מדובר .דף הפייסבוק אשר צורף אינו מצביע על תעמולת בחירות אסורה בהתאם
להגדרתה בחוק .ככל והעותר ירחיב או יסביר את מבוקשו ,תישקל העתירה ברכיבה זה בשנית.
לאור האמור ,לא מצאתי להיעתר לבקשה כפי שזו הוגשה .
הצדדים יקפידו על קיום הוראות החוק בתקופה רגישה זו.
לפנים משורת הדין ,איני עושה צו להוצאות.

ניתנה היום  , 10.10.2018א' ב חשון ה תשע " ט .
סאאב דבור
שופט של בית מש פט מחוזי נצרת
יושב ראש ועדת הבחירות
האזורית כנרת
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