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עוגן יוחננוב
העותר

ע"י ב"כ עו"ד אדיר בנימיני

נגד
 .1עיריית חדרה
ע"י באת כוחה עו"ד שרון שרוני

 .2גב' חדוה יחזקאלי ,סגנית ראש עיריית חדרה,
וראשת רשימת "הירוקים".
 .3מר רומן גישר ,סגן ראש עיריית חדרה
וראש רשימת "חדרה  -ביתנו".
 .4מר אמיר ימין ,חבר מועצת עיריית חדרה,
וראש רשימת "הצעירים".
המשיבים

החלטה
.1

עתירה למתן צו מניעה  ,לפי סעיף  17ב' לחוק הבחירות (דרכי תעמולה) ,תשי"ט – ( 1959להלן -
" חוק דרכי תעמולה ").

.2

העותר עומד בראש רשי מת מועמדים בשם "חדרתיים" ,המתמודדת בבחירות למועצת עיריית
חדרה ,שתתקיימנה בתאריך  . 30.10.2018המשיבים  2עד  4הם ראשי רשימות מועמדים אחרות.

עמוד  1מתוך 3

משכן הכנסת ,קריית דוד בן  -גוריון ,ירושלים 9195015

العنوان :مجمع بن  -غوريون ,أورشليم القدس 9195015 ,

טלפון هاتف  , 02 - 6753407 :פקס فاكس  02 - 5669855 :דוא"ל البريد اإللكتروني VadatB@knesset.gov.il :
אתר האינטרנט الموقع www.bechirot.gov.il

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

.3

תר"ם 156/21

העותר טוען בעתירתו ,כי המשיבה מס'  1נוקטת כלפיו ב"אכיפה סלקטיבית"  ,ומסירה שלטי
תעמולה שנתלו מטעם רשימתו במקומות מו תרים" ,בעוד שכלפי מועמדים המקושרים פוליטית
בצמרת העירייה נוהגים בסלחנות ומאפשרים להם להפר ולדרוס את חוקי הבחירות ברגל גסה".
בכתב העתירה מציין העותר  11שלטי תעמולה שנתלו באופן לא חוקי במקומות שונים ,אותם
ביקש להסיר ,אך אלה לא הוסרו ,ותחת זאת התבקש העותר להמ תין עם הגשת עתירתו ולתת
לפיקוח העירוני זמן לפעול .העותר מוסיף ,כי בתאריך  9.10.2018התקיימה ישיבה של ועדת
הבחירות ,שם נודע לעותר כי תושבים רבים התלוננו על הדבקה בלתי מבוקרת של שלטי בחירות,
ובאותו מעמד נ חשף בפנ י ו מסמך הנושא את הכותרת "אמנה להתנהלות נכונה של הסיעות
והמטות" .לדעת העותר ,מסמך זה נעדר בסיס חוקי ,והוא נוגד את הוראות החוק בנוגע לשימוש
באמצעי הגברה ,נגינת מוסיקה ותליית שלטי תעמולה.
על כן ,בעתירתו עותר העותר למספר סעדים ,ואלה הם:
(א)

לצוות על המשיבה מס'  1להתחיל לפעול בצורה נמרצת ואינטנסיבית לאכוף את חוק דרכי
התעמולה.

(ב)

לצוות על המשיבה מס'  1לחדול מביצוע " א כיפה סלקטיבית".

(ג)

לחייב את המשיבים  2עד  4להפקיד התחייבות כי יימנעו מלהפר את חוק דרכי התעמולה.

(ד)

לצוות על המשיבה מס'  1משימוש ב"אמנה להתנהלות נכונה במערכת הבחירות" בשיקולי
האכיפה של חוק דרכי התעמולה.

.4

באת כוח המשיבה מס'  1טענה בתגובתה ,כי יש לדחות את העתירה על הסף מחמת חוסר ניקיון
כפיים והעדר תום לב .לטענת באת כוח המשיבה מס'  , 1המשיבה מס'  1פועלת באופן שוטף
להסרת שילוט אסור שהוצב ברחבי העיר  .באת כוח המשיבה מס'  1הוסיפה ,כי האמנה שנחתמ ה
בין רשימות המתמודדים השונות נועדה לסייע באכיפת הוראות החוק ולהבטיח התנהלות נכונה
של רשימות המועמדים השונות .ואולם ,לאור ריבוי שלטים רבים שהוצבו ,לרבות שלטים מטעמו
של העותר ,המהווים מפגע חמור לציבור "החליטה המשיבה במסגרת מדיניותה לצאת במבצע
אכיפה נרחב שבמ סגרתו יוסרו כל השלטים שהוצבו בשטחים ציבוריים בניגוד לחוק ,לגבי כל
המועמדים והמפלגות ללא יוצא מן הכלל".
באת כוח המשיבה מס'  1מוסיפה ,כי בתאריך  11.10.2018החל מבצע להסרת שלטים ,והמבצע
עדיין נמשך ,אם כי "השלטים מוסרים על ידי העיריה ונתלים כפטריות אחרי הגשם"  .לטענת
באת כוח המשיבה ,אף העותר הציב שלטים מפרים ברחבי העיר ,ובשל כך בקשתו לוקה בחוסר
תום לב ובחוסר ניקיון כפיים ,ואין כל מקום לטענתו כי ננקטת כלפיו אכיפה סלקטיבית.
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המשיבים  2עד  4הגישו תשובה משותפת ,בה הם מצהירים כי שלטי התעמולה שהוקמו מטעמם
הוקמו בתוך שטחים פרטיים ,וכי דווקא העותר מציב את שלטיו בניגוד לחוק ובאופן המהווה
סכנה הן לציבור הנהגים והן לבני נוער הרוכבים על אופניים חשמליים .לטענת המשיבים ,שלטיו
של העותר הוסרו על ידי הפיקוח העירוני של העיריה ,ומדובר "במועמד המתנהג בבריונות כאשר
הוא מסיר את שלטי המתמודדים ושם את שלטיו" .בסיפא לתגובתם טוענים המשיבים  2עד  , 4כי
אין מקום להיעתר לבקשת העותר ,כי "הפוסל במומו פוסל".

.6

לאחר ששקלתי טענות הצדדים ,הנני מחליט לדחות את העתירה.
מטרת העתירה הייתה לגרום למשיבה מס'  1לפעול נגד שלטים המפרים את הוראות חוק דרכי
התעמולה .מתשובת באת כוח המשיבה מס'  , 1הנאמנה עלי ,עולה ,כי המשיבה מס'  1פועלת
להסרת שלטים מפרים .לפיכך ,אין צורך במתן צו שיגרום למשיבה לבצע מעשה שהיא ממילא
עושה.
העותר הלין על "האמנה להתנהלות נכונה של הסיעות והמטות" ,ועתר לכך שיינתן צו האוסר על
המשיבה מס'  1להתחשב באמנה בשיקולי האכיפה .קראתי את האמנה ,שהעתק הימנה צורף
לכתב העתירה ,ואודה ,כי לא מצאתי בה כל פסול .האמנה מעידה רצונם של נציגי הרשימות
המתמודדות לשתף פעו לה ביניהן ולקיים מערכת בחירות הוגנת ועניינית חרף התחרות הטבעית,
הנובעת מעצם ההתמודדות ביניהם .בכל הנוגע לתליית שלטים והצבת שלטים ,האמנה לא באה
לגרוע מהוראות החוק ,ואינה סותרת את הוראותיו.

.7

אשר על כל האמור לעיל ,הנני דוחה את העתירה.
אין צו להוצאות.
ניתן היום ,י"ד בחשוון ,תשע"ט 23.10.2018 ,בהעדר הצדדים.
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האזורית חיפה
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