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 02/281תר"מ 
 

 רשימת בני תורה בעיר מודיעין עילית :תהעותר
 

 נ ג ד 

 
:יםהמשיב ראש עיריית מודיעין עילית – רמן. מר יעקב גוט0   

. עיריית מודיעין עילית0  
 . רשימת יהדות התורה2
 . עיתון "עניין חדש"4
 . עיתון "ידיעון"5
 . עיתון "רב מכר"6

ב לחוק הבחירות )דרכי 01עתירה למתן צו מניעה לפי סעיף  
 (חוק הבחירות)להלן:  0151-תעמולה(, תשי"ט

 
 החלטה

     
בגין  0-1יינתן צו מניעה נגד המשיבים מבקשת העותרת כי בעתירה שלפניי,  .1

, בה דווח על פתיחת מבני ציבור חדשים בשכונות בעיר מודיעין 3מודעה מטעם המשיבה 

עילית. עוד נכלל במודעה שצורפה פירוט של מבנים אלה: מספר כיתות הלימוד, גני 

מולה אסורה לטובת הפרסום, בעת זו, מהווה תעלטענת העותר, ילדים ועוד שנבנו. 

 0-1ביקשתי את תגובת המשיבים. המשיבים תוך שימוש במשאבי ציבור.  0-1המשיבים 

הפרסום הוא בגדר מידע אינפורמטיבי לטובת טוענים כי דין העתירה להידחות, וכי 

מפורסם מדי שנה "תוך הקמת מבני ציבור חדשים ותו לא,  התושבים המיידע אותם על

 של שקיפות ויידוע הציבור, ואינו כולל את שמו של ראש העיר. העיקרוןיישום והגשמת 

 עוד אציין כי תגובות יתר המשיבים לא הגיעו עד למועד כתיבת החלטתי.
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דין העתירה להתקבל. ציינתי כבר פעמים רבות כי ככל שפרסום מתפרסם  .0

להוות  היא מטרת הפרסוםבסמיכות רבה יותר למועד הבחירות, מתחזקת המסקנה כי 

. פרסום מאת העירייה, בעת ((12.2.0213) פרס נ' אבוטבול 62/62תר"מ )עמולה אסורה ת

מציג את הישגיה בתחום בניית התשתיות, שווה ערך להצהרה מטעם נבחרי ר שאזו, 

אם  ההציבור הנוכחיים כי בחירתם מחדש תביא להמשך ההישגים. משכך, אין נפקא מינ

הפרסומים כוללים או לא את שמו של ראש העיר מפורשות, ויש לראותם ככוללים את 

((. לפיכך, 12.9.0213) אברג'יל נ' דהרי 92/02תר"מ  :ראושמו באופן משתמע )השוו: 

לפרסם מודעה דומה או כל פרסום המהווה  2-1ניתן בזאת צו מניעה האוסר על המשיבים 

 שימוש אסור בכספי ציבור.

 

יישאו בהוצאות  0-1דבר, העתירה מתקבלת. בנסיבות העניין, המשיבים  סוף .3

 ש"ח. 0,222העותרת בסכום כולל של 

       

 (.02.12.0213) דהתשע" בחשון ט"זניתנה היום,         

 סלים ג'ובראן
 שופט בית המשפט העליון
 יושב ראש ועדת הבחירות
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