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 הבחירות )דרכי תעמולה(( לחוק 0()ג)ב01בקשה לפי סעיף  

 
 החלטה

     
העותר לקבל צו  מבקשבמסגרתה,  ,, הוגשה העתירה שלפניי01.2.0212ביום  .1

מניעה לקיומו של טקס פתיחת בית התרבות העירוני על שם יגאל אלון בצפת העתיד 

 .01.2.0212-מחר, ביום ה להתקיים

 
יחת בית יגאל תטקס הרשמי נקבע למועד זה "באצטלה של פהעותר טוען כי ה .0

אלון המחודש, שברור לכל בר דעת כי, מאחורי הפתיחה הנ"ל עומדת מערכת הבחירות 

המוניציפאליות והשימוש בשיפוץ לתכלית שמהווה חוסר הגינות לבחירות הוגנות 

 לעתירה(.  1ושוות" )סעיף 

 
ון המקומי פרסומים שמהווים כי המשיב מפרסם בעיתבנוסף, טוען העותר  .2

 תעמולה אסורה.
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מועד טקס חנוכת ההיכל נקבע לאור ביקור במסגרת תשובתו, טוען המשיב כי  .4

בנוסף, טוען הוא כי אשר תרמו כשליש מעלות השיפוץ.  יםאמריקאי אורחיםבארץ של 

השיפוץ הסתיים לפני כשלושה חודשים, אולם לאור קשיים טכניים לא התקיים טקס 

ל כל פרויקט השיפוץ בוצע ופוקח עלכך יש להוסיף כי לטענתו,  עד למועד זה. החנוכה

בבעלות הסוכנות הינו  הנכסמימון העירייה. וכמו כן, ידי קרן רש"י וללא מעורבות או 

 ., ומנוהל ומתוחזק על ידםהיהודית

 
לעניין הפרסומים בעיתון המקומי, טוען המשיב כי הפרסומים אינם מהווים  .1

לגישתו, אולם למען הזהירות, הוא הורה שלא לציין את שמו אסורה ירות תעמולת בח

 בפרסומים דומים עד למועד הבחירות.

 
בכתב התשובה, לא מצאתי כל עילה להוצאת צו מניעה, לאחר שעיינתי בעתירה ו .2

  הן לעניין האירוע המתוכנן להתקיים מחר, והן לעניין הפרסומים.

 
כת היכל התרבות, לאור העובדה שהיכל התרבות אינו בבעלות ולעניין טקס חנ .1

ומן מכספי ציבור כהגדרתם בחוק הבחירות )דרכי מהעירייה, ושיפוצו וניהולו אינו מ

, לא מצאתי כי הופרו הוראות החוק. למיותר לציין כי ככל 1910-תעמולה(, התשי"ט

ו, במפורש או שבאירוע מתעתד ראש העירייה לשאת דברים, הרי שחל איסור עלי

 באירוע המתוכנן.אסורה לקיים תעמולת בחירות במשתמע, 

 
כי לא יפרסם את שמו על  1לאור הודעתו של המשיב לעניין הפרסומים,  .8

פרסומים מטעם העירייה עד למועד הבחירות, , אינני רואה טעם לתת צו גם לעניין זה. 

איסור לכרוך בפרסומים מודע להוראות החוק ולכי הוא  על ראש העירחזקה אציין כי 

בששת החודשים טרם הבחירות את שמו בפרסומים רשמיים מטעם העירייה )ראו: תר"מ 

  ((12.2.0212) "למען התושבים" נ' חופרי 14/02

 
 בנסיבות העניין, אין צו להוצאות. .9

 
 (.02.2.0212ניתנה היום, י"ח בתמוז התשע"ג ) 

 
 סלים ג'ובראן

 שופט בית המשפט העליון
 אש ועדת הבחירותיושב ר

 21-המרכזית לכנסת ה
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