ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה21-

השופט אליהו ביתן
יושב ראש ועדת הבחירות האזורית באר שבע

תר"מ 170/21

העותר:

 .1עיריית אילת
נגד

המשיבים:

 .1סיעת "חוק אילת ביתנו" בראשות סטס דינקין למועצת העיר
 .2מר אריה אלון ,מס'  4ברשימת "חוק אילת ביתנו"

עתירה לצו מניעה לפי סעיף 17ב לחוק הבחירות (דרכי תעמולה) ,התשי"ט1959-
נוכחים:
ב"כ עיריית אילת – עו"ד ליטל ברששת ועו"ד עדי מגנאזי
ב"כ המשיבים – עו"ד טל לזרוביץ
מנכ"ל העירייה – פליפ אזרד
משיב 2

פרוטוקול
ב"כ המשיבים:
כפי שציינו בתגובתנו בכתב ,הפעילות שבוצעה היתה מחוץ לתחומי בתי הספר .אנו
מתחייבים להמנע מפעולות הכרוכות בתעמולת בחירות בסביבת בתי ספר.
כניסת המשיב  2לתחומי בית הספר כמתואר בעתירה ,היתה חד פעמית ונבעה מחוסר
תשומת לב לעובדה שהמשיב  2היה לבוש בחולצה של הרשימה לה הוא משתייך.
אנו מתחייבים שהדברים האלה לא יחזרו על עצמם.
ב"כ העותרת:
אני מקבלת את הצהרת המשיבים.
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תר"מ 5/21

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

מבקשת שיינתן צו כמבוקש.

החלטה
למעשה ,העובדות הנטענות בעתירה בעיקרן אינן שנויות במחלוקת .המשיבים מאשרים את
הדברים בתשובתם לעתירה .האיסור לקיים תעמולת בחירות בתוך מסגרות חינוך ,ברור
מאליו .כאן האיסור מתעצם מתוקף העובדה שהמשיב  2ממלא תפקיד בנציגות ארגון
המורים.
בנסיבות אלה ,אני מורה למשיבים להימנע מקיום תעמולת בחירות מכל סוג שהוא במוסדות
חינוך או בקרבתם המידית.
לפנים משורת הדין ,לא אעשה צו להוצאות.

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

שם הקלדנית :מיכל וקנין
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