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 עקב וידרי העותר:

 

 ד ג נ 

 
 עיריית בני ברק. 1 :ותהמשיב

 עיריית ירושלים. 2
  דגל התורה" –מפלגת "אגודת החרדים . 3

 
 1959-לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט ב17עתירה לצו מניעה לפי סעיף 

  
 

 בעצמו   :העותרבשם 
 

 החלטה
 

צו המונע מהמשיבות לקיים אירוע של "סיום ש"ס" מונחת לפני עתירה דחופה, למתן  .1

בעוד כשלוש שעות. לחלופין מבקש העותר כי אורה שמימון האירוע יהיה  ךלהיערשעתיד 

, עיריות 2-ו 1ולא מתקציבן של משיבות  –מפלגת "דגל התורה"  – 3מתקציבה של משיבה 

בשעות הבוקר ירושלים ובני ברק. העתירה הוגשה למשרדי ועדת הבחירות המרכזית 

 המאוחרות, כשש שעות לפני מועד האירוע. 

 

העותר, יו"ר סיעת הליכוד במועצת העיר בני ברק, טוען כי מדובר בכנס תעמולה של  

, וכי הכותרת "סיום הש"ס" היא אך בגדר מסווה. בהתאם, טוען העותר כי אין לממן 3משיבה 

ימוש בנכסי ציבור בקשר עם תעמולת את הכנס מכספי ציבור, וזאת על פי האיסור המוטל על ש

 . (("חוק דרכי תעמולה") 1959-א לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט2בחירות )סעיף 
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, 20.1.2020לפני שעת תחילת האירוע, היום,  בודדות שעותאמור, העתירה הוגשה כ .2

. מהנספחים שצורפו לעתירה עולה כי העותר פנה למשיבות או חלקן כבר ביום 17:30בשעה 

כתב התשובה מטעם היועץ המשפטי של עיריית ירושלים התקבל בידי העותר , וכי מ16.1.2020

כי מכתב תשובה מטעם היועץ המשפטי של עיריית בני  ניתן ללמודבו ביום. כן  –שענה לו  –

ניתן היה להגיש את העתירה באופן המסקנה היא ש. 19.1.2020ברק נשלח לעותר ביום 

ותר השתהה, ואף לא הציג , אך העוללבנה כיאות שיאפשר למשיבות להגיש את תגובתן

במועד עתירות בענייני בחירות ד להגיש יש להקפילכה היא כי ה בעתירתו כל סיבה לשיהוי זה.

 . (( 26.01.15) יהושוע נ' ועדת הבחירות המרכזית 539/15ץ "בגראו למשל ) ויוללא שיה

 

בנוסף לכך, במכתביהם של היועצים המשפטיים של העיריות נטען כי הכנס מושא  

דתי. עוד נטען כי העיריות מקפידות -העתירה אינו כנס בחירות, אלא מדובר באירוע לימודי

ביב הכנס נכתב במפורש כי חל שלא יהיו בכנס תכנים פוליטיים, וכי גם בהסכמים שנכרתו ס

 איסור על תעמולת בחירות במסגרת הכנס. 

 

בנסיבות אלה, אין מנוס מסילוק העתירה על הסף מחמת השיהוי שנפל בהגשתה.  

כמובן, וכפי שהבהירו גם היועצים המשפטיים של העיריות עצמן, הדין אוסר על עריכת 

בכנס מושא העתירה, הממומן מכספי ציבור. אנו מצויים בתקופת בחירות, ועל גורמים תעמולה 

ולדקדק בכל דבריהם ומעשיהם, פוליטיים שונים, ככל שישתתפו בכנס, מוטלת החובה להיזהר 

. ברם, כאמור, לנוכח השיהוי אין מקום לבחון את ל הוראות חוק דרכי תעמולהעעברו ילבל 

 עד אופרטיבי כלשהו. טענות העותר בדבר מתן ס

 

שר לטענות נוספות שהעלה העותר, לפיהן עיריית בני ברק הפרה את הדין בכמה וכמה א

טענות אלה אינן בסמכותו של יושב ראש ועדת הבחירות  –הקשרים, כגון דיני המכרזים 

המרכזית, ועתירה לצו מניעה מכוח חוק דרכי תעמולה אינה המקום המתאים להעלותן. זאת, 

 לכאן או לכאן.   – , מבלי להביע כל עמדה לגופןכמובן

 

 סוף דבר, העתירה נדחית. מכיוון שלא הוגשו תגובות, אין צו להוצאות.   .3

  

 (.20.1.2020) ף"ג בטבת התש"כניתנה היום,   

 יל הנדלנ
 

 המשפט העליוןשופט בית 
 הבחירות ועדת ראש יושב
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