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 יו"ר סיעת "אשדוד שלנו" –מר צבי צילקר  :העותר

 
 נ ג ד 

 
 ראש עיריית אשדוד –לסרי ד"ר יחיאל  .2 :יםהמשיב

מ"מ ראש העיר ויו"ר סיעת  –מר בוריס גיטרמן  .1
 "קהילת אשדוד" במועצת העיר אשדוד

  

הבחירות )דרכי לחוק  ב21פי סעיף למתן צו מניעה לעתירה  
 (חוק הבחירות)להלן:  2191-, התשי"טתעמולה(

 
 החלטה

     
והסרת שילוט נגד המשיבים  בעתירה שלפניי, מבקש העותר כי יינתנו צווי מניעה .1

ותליית מודעות במקומות  בגין פרסומים הכוללים אותיות המציינות רשימת מועמדים

 . אסורים

 

את הקמפיין שלו לבחירה מחדש  1פתח המשיב  1.0.0213ביום טוען כי  העותר .0

במסיבת עיתונאים, ו"כאשר נאם בפני העיתונאים שהוזמנו למסיבת העיתונאים היה ניתן 

ין בבירור בשלט תעמולתו הפוליטי אשר נמצא מאחוריו ועל גבי דוכן הנואמים להבח

שבו נאם, הכוללים שימוש באותיות המסמנות את רשימת המועמדים שלו 'חי'" )סעיף 
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את  גם הם כולליםלעתירה(. כמו כן, טוען הוא כי ברחבי העיר מצויים שלטים אשר  12

הקצתה שם ולא במסגרת לוחות מודעות האותיות "חי", וממוקמים במקומות ציבוריי

 העירייה.

 

 הציב פרסומים הכוללים את האות "ט". 0בנוסף, טוען העותר כי המשיב  .3

 
 . ביקשתי את תגובת המשיבים .4

 
"פעל בהתאם להוראות הדין, וזה ש מכיוון, טוען כי העתירה התייתרה 1המשיב  .1

ם ככל שיש כאלו. יודגש, מכבר החל בכיסוי האותיות המסמנות את רשימתו על גבי שלטי

כי האותיות נשואות העתירה הודפסו בשוגג, בשל טעות אנוש, ולא, חלילה, מתוך כוונת 

לתשובה(. בנוסף, כותב הוא כי מרבית האותיות  0מכוון לבצע עבירה על החוק" )סעיף 

 כוסו כבר. 

 

 כי השלטים 1המשיב בנוסף, לעניין השלטים שהוצבו במקומות ציבוריים, טוען  .6

העירייה על פיה  הנחייתהוצבו במיקומים שהקצתה העירייה בהתאם לדין. זאת, נוכח 

ניתן לתלות מודעות בחירות גם בסמוך ללוחות פרסום משום שמתמודדות בבחירות 

ו"לוחות המודעות אינם מספיקים לכל המועמדים" )סעיף  רשימות 02-מעל להקרובות 

 תלה מודעות במקומות אסורים. עוד טוען הוא כי העותר עצמו לתשובה(. 10

 

מדובר בעתירת סרק שהוגשה כ"ניסיון לסגירת חשבונות , טוען כי 2המשיב  .7

לתשובה(. זאת, משום שהעותר  3פוליטיים לקראת הבחירות לעיריית אשדוד" )סעיף 

ביקש צווים אך ורק נגד יריביו הפוליטיים, מבלי לכלול רשימות מועמדים התומכות 

של דברים, טוען לגופם ת גם הם שלטי תעמולה הכוללים אותיות. בעותר אשר מפרסמו

נתלו שלטים הכוללים אותיות, וכי הוא הנחה את מטה בתום לב הוא כי בשל טעות 

שלטים כי הוא פועל להסרת אותיות ממאות הבחירות שלו להפסיק לתלות שלטים אלה, ו

 . זה מכבר אשר הוצבו

 

 דיון והכרעה

 
הימים שלפני יום הבחירות לא  40פרט לתקופת " כי קובע לחוק הבחירות 7עיף ס .0

באות  –אם בכתב ואם בצורה אחרת  –עמולת בחירות באמצעות השימוש תהיה ת
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לעיל עדיין לא חל, ולפיכך, במועד  7בסעיף המועד הקבוע . המציינת רשימת מועמדים"

פין )ראו: שימוש באות המציינת רשימת מועמדים אסורה, הן במישרין והן בעקי –זה 

 צילקר נ' עיריית אשדוד 09202תר"מ ; (00.4.0213) קרן נ' "נתניה אחת" 4202תר"מ 

(00.7.0213.)) 

 

מאמצים  נעשו, וכי בתום לב המשיבים טוענים כי השלטים נתלו עקב טעות .9

אינו מותיר לחוק הבחירות  7. סעיף בה . יש לברך על יוזמה זו, אך אין בכך דיםלהוריד

תשובותיהם של שני המשיבים, גם כעת קיימים שלטים הנושאים את . על פי ספקות

ניתן בזאת צו האוסר על לפיכך, האותיות המסמנות את רשימת המועמדים שלהם. 

המשיבים לעשות שימוש עד למועד הקבוע בחוק באותיות הנראות כפתקי בחירה, או אותיות 

 כלשהן המציינות רשימת מועמדים.

 

 הנוהלתליית שלטים במקומות אסורים, נוכח גבי תר ללעניין טענותיו של העו .12

(, אשר על פיו ניתן לתלות 1כאמור נוהל )אשר צורף לתשובת המשיב  שפרסמה העירייה

 12אינו מפר את הוראות סעיף  1שלטים גם שלא על גבי לוחות מודעות, נראה כי המשיב 

 לחוק הבחירות.

 

בחירות על ידי העותר עצמו, לעניין טענותיהם של המשיבים להפרות של חוק ה .11

לאחרונה כי טענות מעין  ציינתי(, 0ועל ידי מפלגות אשר "תומכות בו" )כדברי המשיב 

אלה יש להעלות במסגרת עתירה ולא במסגרת כתב תשובה, ולפיכך יש לדחותן )השוו: 

 ((.19.0.0213) קוניק נ' בן שחר 60202(; תר"מ 14.0.0213) צור נ' נחמני 63202תר"מ 

 

המשיבים יישאו בחלקים שווים בהוצאות העותר בסכום כולל נסיבות העניין, ב .10

 למען הסר ספק, ההוצאות לא ישולמו מקופת עיריית אשדוד. ש"ח. 1,222של 

 

 (.01.0.0213התשע"ג )באלול  ט"וניתנה היום,  
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