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ד"ר עודד מודריק סגן נשיא (בדימ) של בית משפט מחוזי

יושב ראש ועדת הבחירות האזורית דן-צפון
תר"מ 4 /21

העותר:

אבי גרובר
נגד

המשיבים:

 .1דברת ויזר
 . 2קול ברמה
בקשה לצו מניעה לפי סעיף 17ב לחוק הבחירות (דרכי תעמולה),
התשי"ט( 1959-להלן – חוק דרכי תעמולה)

בשם העותר :ע"י עו"ד בני סרוסי
בשם המשיבה  :1עו"ד גיא בוסי
החלטה
אמש סמוך לשעה  20:00הגיעה אלי העתירה דנן .העתירה נושאת תאריך  ( 24.12.15אינני
יודע באיזו שעה נערכה ייתכן שבשל סדרים מנהליים חלף – עבר זמן ניכר עד שהעתירה
הונחה לפניי לבירור).
העתירה מכוונת כנגד פרסום "סקר" מסוים שהוגדר בעתירה כשלט חוצות במקום מסוים
ברוב ע הראשונים ברמת השרון .הפרסום נעשה ביום  23.12.15וביום  24.12.15פורסם
הסקר גם במקומון "קול ברמה".
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העותר טוען שהפרסום אינו עולה בקנה אחד עם הוראות חוק הבחירות (דרכי תעמולה)
תשי"ט  . 1959-העתירה כוללת הנמקה מפורטת של הפגמים שנפלו בפרסום ,בהיבט של
חוק התעמול ה.
העותר אישר שלא פנה אל המשיבות קודם להגשת עתירה זו ונימק את הדבר ב"דחיפות"
העניין; רוצה לומר שפנייה וציפייה לתגובה תגרום להארכת משך "חיותו" של הפרסום
הבלתי תקין.
העותר עתר למניעת המשך השימוש בסקר כאמצעי תעמולה בכל מדיה שהיא וכן עתר
להסרת השלט הקיים.
הוריתי למשיבות להגיב לעתירה עד הצהריים היום .ביני לביני הוצאתי צו המורה להימנע
משימוש נוסף בפרסום בכל דרך שהיא אך לא הוריתי על הסרת שלטים קיימים עד
לקבלת התגובה.
לפני שעה קלה הגיעה תגובת בא כוח המשיבה (התגובה הגיעה באיחור קל שהועמדתי
עליו מראש) .תגובת ק ול ברמה לא הגיעה משום שככל הנראה לא ניתן היה להמציא
למקומון את החלטתי.
התגובה ,מראשית ועד אחרית ,עוסקת אך ורק בחוסר התקינות שטבועה בעובדה שהעותר
לא ערך פנייה מקדימה אל המשיבות .פנייה כזאת היא דרישת החוק וחשיבות ההקפדה
על קיומה נעוצה בצורך למנוע התדיינות מיותרת ,לחסוך בעלויות ובמשאבי זמן של בית
המשפט ושל הצדדים .נטען שאי התקינות הזה מצדיק את דחיית העתירה.1
לגוף העתירה לא נטען דבר .להיפך נאמר בתגובה שהפרסום יוסר  24שעות לאחר צאת
השבת .משלט הפרסום היחיד הנושא את הפרסום.
אכן נראה לי בבירור שהמשיבה מוצדקת בטענתה שהיה על העותר להקדים פנייה אליה
או להניח לפניי טעם של ממש להימנעותו מכך  .כך דורש הדין (סעיף ( 2ב)(  ) 6להוראות
הבחירות ( דרכי תעמולה ) ( סדרי הדין בבקשות ועררים )  ,התשע "ה  22015-שהחליף את נוהל
 1בקשת המשיבה היא "לדחות את העתירה על סיפא" .הכוונה כנראה לדחיית העתירה על סִ ַּפ ה (על הסף שלה) שכן דחיית
סיפא של העתירה היא דווקא דחיית סופה.
 2ק " ת התשע " ה ,חוב'  , 7547עמ'  ; 1852נוסח ההוראות זמין לעיון כל דור ש באתר האינטרנט של ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת בכתובת www.bechirot.gov.il :
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הטיפול בעתירות לצו מניעה או לצו להסרת מודעות ולניקוי ושיקום מקרקעין  ,ה תשע"ג –
. ) 2013
טעם הדחיפות לכאורה חסר כל ממש .אין משמעות לכך שהפרסום היה מונח על מרבצו
עוד זמן מה .מה גם שהפרסום נגלה לעין העותר ביום  23.12.15והעתירה הוגשה יום
לאחר מכן .בסופו של דבר הטרחת בית המשפט בעתירה שדורשת ממילא תגובה לפני צעד
אופרטיבי" ,צורכת" זמן רב יותר שבמשכו הפרסום נותר על כנו.
עם זה מן התגובה עולה במשתמע הודאה באי תקינות הפרסום .מכל מקום אין מילה
לצידוק הפרסום או לדחיית הטיעון כנגד אי החוקיות של הפרסום.

לפיכך אני מורה כדלקמן:
(  ) 1המשיבה תסיר את הפרסום היום עד לכניסת השבת.
(  ) 2אין להשתמש ב"ס קר" מכאן ואילך בכל דרך של פרסום תעמולה במערכת בחירות
זו.
(  ) 3צו המניעה מכאן ואילך חל גם על קול ברמה.
(  ) 4בא כוח המשיבה ימסור לוועדת הבחירות המרכזית הודעה על ביצוע פסקה (  ) 1עד
יום  27.12.15בשעה 12:00
(  ) 5העותר ,בשל מחדלי הפנייה המוקדמת ,יישא בהוצאות המשיבה בסכום של 2000
.₪
ניתנה היום י " ג טבת  ,תשע " ו  25דצמבר  2015 ,בשעה 14:00

ד"ר עודד מו ד ריק
סגן נשיא (בדימ') של בית משפט מחוזי
יושב ראש ועדת הבחירות
בקשת המשיבה היא האזורית דן -צפון
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