ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה21-

השופט אליהו ביתן
יושב ראש ועדת הבחירות האזורית באר שבע

תר"מ 169/21

העותר:

משה בנימין פרץ
נגד

המשיבים:

 .1מר יחיאל זוהר -ראש העיר נתיבות

עתירה לצו מניעה לפי סעיף 17ב לחוק הבחירות (דרכי תעמולה) ,התשי"ט1959-
נוכחים:
העותר וב"כ – עו"ד מנחם שוויט
עו"ד טל שלומי – ב"כ עיריית נתיבות
עו"ד אבי הלוי וניבה הלוי – ב"כ רשימת הליכוד למועצת העיר ולרשות וב"כ תנועת הליכוד

פרוטוקול
עו"ד הלוי:
לשאלת יו"ר הוועדה ,הפרסום על קיום הכנס היה ביום  .5.10.18הפרסום התבצע במקומון
עובדה ,גיליון מס' .4
העותר:
לשאלת יו"ר הוועדה בדבר המועד להגשת העתירה ביחס למועד הפרסום ,אני רוצה לומר
שאני ממן את הוצאות המרוץ שלי מכסף שלי בלבד .חיפשתי עורכי דין שייצגו אותי בשכר
שאוכל לעמוד בו ,והדבר לקח לי זמן .המקומון הנטען הוא מקומון המתפרסם מטעמו של
המשיב.
באשר לשאלה מדוע ציינתי בעובדות כי הפרסום על הכנס היה ביום  14.10.18או בסמוך
לכך ,אני משיב שזה המועד שאני ראיתי את המודעה במקומון עובדה.
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עו"ד הלוי:
אני מבקש לציין שההודעה פורסמה גם במקומון "צהוב" בגיליון  775מיום .5.10.18
המועד שהפרסומים נעשו ,מאושר בדברי המשיב.
ב"כ העותר:
אני מתנגד למקצה השיפורים הנוגע למועד הפרסום .המשיב לא הגיש תשובה מטעמו בכלל.
לשאלת יו"ר הוועדה מדוע לא התייחסנו בעתירה להודעה לציבור של חברת נתיבים,
שצורפה לתגובה ,אני משיב שמההודעה של חברת נתיבים אנו רואים בצורה ברורה שהיא
לא פורסמה לכאורה בשום מקום ,היא לא מצולמת מעיתון או אתר אינטרנט ,אני לא יודע
איפה היא פורסמה ואני לא יכול לתת לה משקל.
עו"ד שלמי טל:
אני היועמ"ש של עיריית נתיבות .אני מכיר את הפרטים העובדתיים .המודעה של חברת
נתיבים פורסמה במקומון "צהוב" ביום  7.9.18וכן במדיה הדיגיטלית .בצד הפרסום יש
לחברת נתיבים ,מחירון מסודר ,אחיד ,לכל מי שרצה לשכור נכס מהנכסים שהיא מנהלת.
היו שכירויות כאלה בעבר גם לפני הבחירות ,ונקבע מחיר סמלי לתקופת הבחירות .גם
אצטדיון קט רגל ,הושכר בבחירות הכלליות בשנת  ,2015לאחד מן הרשימות.
ב"כ העותר:
אני שואל את עצמי האם עורך דין צריך לומר אמת ,חברי עו"ד היועמ"ש של העירייה מטעה
ומוציא דברים מהקשרו לחלוטין .לא מדובר על מתנ"ס ,מדובר על אצטדיון קט רגל .בתגובה
שלא נמצאת בפני בית המשפט ,טען היועמ"ש שרק פעם אחת לשיטת העירייה ולשיטת
חברת נתיבים ,מגרש קט רגל נמסר לאלי ישי ,לא דבר כבשגרה ,לא היה לפני ולא היה אחרי.
חברי אומר בפני יו"ר וועדת הבחירות ולא מגלה את האמת .הוא אומר מחיר סמלי ,למה
מחיר סמלי ? כי ידעת מראש שהסיעה תרצה לשכור אותו .גם אסמכתא שרק פעם אחת
נמסר מגרש הכדורגל לאלי ישי ,אין בדל קבלה ,אנו דוחים את הטענה .גם היום לא הציגו
לא הוראת תשלום ולא קבלה .גם מסמך א' שהציגו גם הוא נעתר תאריך וחברת נתיבים לא
חתומה עליו.
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החלטה
זוהי עתירה למתן צו האוסר על המשיב לקיים כנס תמיכה של מפלגת הליכוד המתוכנן
להיום.
על פי הנטען הכנס אמור להתקיים במגרש קט רגל בעיר נתיבות ,המנוהל על ידי חברת
נתיבים שהיא חברה של עיריית נתיבות ושל הסוכנות ,והמשיב ניצל את סמכותו ואת מרותו
לקיים במקום את הכנס למרות שהמקום לא עומד לשימוש גם לאחרים.
בכתב העתירה נטען כי ההודעה על קיום הכנס פורסמה ביום  14.10.18או סמוך לכך.
העתירה עצמה הוגשה ביום .18.10.18
מתגובת מפלת הליכוד לעתירה ומפרטים שנמסרו במהלך הדיון עולה כי הפרסום על הכנס
היה כבר ביום  5.10.18וכי חברת נתיבים הוציאה כל קורא לציבור בו נאמר כי לקראת
הבחירות הקרובות ,החברה תאפשר שימוש במבנים ובמתקני ציבור שהיא מפעילה,
למפלגות המעוניינות בכך.
נתון זה שומט את הקרקע מתחת לטענה העיקרית של העותר כאילו השימוש במגרש הקט
רגל למטרת הכנס ,הוא דבר שהותר רק למשיב ואפשרות דומה לא ניתנה לאחרים.
לכך יש להוסיף את השיהוי המשמעותי בהגשת העתירה .כאמור ,ההודעה על הכס פורסמה
לציבור ביום  5.10.18והעתירה הוגשה רק ביום .18.10.18
יצוין כי לפי הפרסום המזמין לכנס אמורים להשתתף בו ראש הממשלה ,שרים רבים ,חברי
כנסת רבים ואנשי ציבור שונים ומטבע הדברים הדבר כרוך בהכנות רבות ובהערכות
מורכבת.

חוק הבחירות (דרכי תעמולה) התשי"ט –  ,1959אוסר שימוש בנכסי ציבור לצורך תעמולת
בחירות ומוציא מכלל זה שימוש באולמות ובמקומות פומביים פתוחים העומדים כרגיל
לשימוש כאמור.
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מטרת האיסור הינה למנוע ניצול המעמד והכוח של נושא המשרה לשימוש בנכסי ציבור,
אולם מקום שהאפשרות להשתמש בנכס הציבורי עומדת לכל המתמודדים ,הרי שאין
בשימוש במקום שכזה משום ניצול המעמד והסמכות .נראה שכך הוא ענייננו .הוכח בפני
שהמקום שבו אמור להתקיים הכנס ,עומד להשכרה לכל גוף מפלגתי או אחר בתקופת
הבחירות ,ומשכך ,אין לומר שהמשיב ניצל את מעמדו לשימוש בנכס שלא כדין.
סוף דבר ,העתירה נדחית.
על רקע אי דיוקים בעובדות הנטענות בכתב העתירה ,היה מקום לחייב את העותר בהוצאות
של ממש .לפנים משורת הדין ותוך התחשבות בכך שהעותר מתמודד בבחירות מטעם עצמו,
ובמימונו שלו ,אני נמנע מלהטיל עליו הוצאות.

אליהו ביתן  ,שופט בית משפט מחוזי באר שבע
יושב ראש ועדת הבחירות האזורית באר שבע

שם הקלדנית :מיכל וקנין
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