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12/812מ "תר                                                                                                                                   
 

                                        
  רמת גן חוזרת להוביל בראשות כרמל שאמה הכהן                 ת העותר

 גיא בוסי ע"י עו"ד                                
                  

                             נ ג ד                                                

 
 ישראל זינגר                : המשיב

 פרי מרקו ע"י עו"ד                                
 
 

  החלטה                                                               
 

 העתירה
בשבוע שעבר פורסמה בחוצות רמת גן מודעת תעמולה מטעם ישראל זינגר ראש עיריית רמת גן 

ממשלת ישראל: באותיות של קידוש לבנה: "שהוא מועמד להיבחר שוב לכהונה. המודעה מכריזה 

שרים בממשלת ישראל, לרבות ראש  מתחת להכרזה ניבטת  תמונה קבוצתית של  ".הצביעו זינגר

הממשלה, רובם שרי הליכוד ובינות לדמויות הללו משולבת גם דמותו של ישראל זינגר; משל צורף 

ון משותפת המכוונת ליום המודעת שורבבה קריאת ניצח הוא לממשלה ה"תומכת". בתחתית 

לוקה בחסר, הרי ולצדה פתק ההצבעה עבור זינגר. ]אם הכושר התיאורי המילולי שלי  הבחירות 

   לכם תעתיק צילומי מוקטן של המודעה במלוא תפארתה:

                    

] 
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עמולת העותרת טוענת שתוכן המודעה שקרי ומטעה ובמובן זה הוא מהווה הפרעה בלתי הוגנת לת

 –חוק הבחירות )דרכי תעמולה( תשי"ט  של   13הבחירות של העותרת; הפרעה אסורה מכוח סעיף 

1959 . 

 

העותרת מסבירה שהתוכן השקרי של המודעה נעוץ בכך שהיא מבקשת לסבר את דעת הבריות 

תומכת בבחירתו של זינגר לראשות עיריית רמת גן. הא ראיה שמטעם תנועת ממשלת ישראל ש

הליכוד יצא מכתב דרישה אל ישראל זינגר להסיר את המודעה לאלתר ולהימנע מפרסום דומה 

 אחר. 

 

 תגובות לעתירה

המשיב גורס  כי המודעה עולה בקנה אחד עם הסכם קואליציוני שנחתם בינו לבין סיעת הליכוד 

בעיריית רמת גן. לפי ההסכם וכנגד התמורות המצוינות בו התחייבה סיעת הליכוד לתמוך בבחירת 

זינגר לכהונת ראש העירייה ולנקיטת צעדי תמיכה לרבות "פרסום בפייסבוק, פרסום חוצות 

בישראל זינגר, חתימת שרי הליכוד וחברי הכנסת לתמיכה בישראל זינגר תק הצהוב לתמיכה בפ

לראשות העיר". המודעה משקפת את מחויבות הליכוד כלפי ישראל זינגר ולפיכך אינה שקרית 

 ואינה מטעה את הציבור. 

 

מטעם תנועת הליכוד נמסר בתגובה כי אכן התנועה לא הייתה ערה להסכם שנכרת בין הסיעה 

עירונית לבין ישראל זינגר, אולם בלי לחרוץ מסמרות נטועים בשאלת הכוח של סיעת הליכוד בעיר ה

ולפיכך  תלחייב את תנועת הליכוד כולה, אין ספק שתוכן המודעה חרג אף מן ההסכמה הקואליציוני

 יש למנוע את הפרסום.

 

 דיון

. דבר זה שקרי.  יעו זינגר"כאמור למעלה מכאן המודעה מכריזה כי ממשלת ישראל ]קוראת[ "הצב

שווא תחפש בפרוטוקולים של החלטות הממשלה, בקבינטים הממשלתיים ובארכיונים עד דור 

אחרון, החלטת ממשלה לתמיכה בזינגר לא תמצא. יתר על כן המודעה לפי טיבה ומהותה אינה 

תמיכה ביטוי להתחייבות של הסיעה העירונית לגרום  ל"חתימת שרי הליכוד וחברי הכנסת ל

של שרי הליכוד בישראל זינגר לראשות העיר". הצילום הקבוצתי המשולב  איננו "חתימה" 

והח"כים מטעם התנועה ובוודאי שאיננו חתימה של שרים שאינם משתייכים לליכוד )אם אינני 

טועה אפשר לזהות במודעה את השר ליברמן  שאיננו משרי הליכוד ואולי גם את השרה שקד שגם 

 נמנית עם חברי הסיעה(. היא איננה
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את המשמעויות של העמדות הסותרות, כנראה, די בכך כדי לגלות שיש ממש בעתירה. לא לי לבחון 

בתוך הליכוד. ימין דוחה ושמאל מקרבת ובמיוחד אין הן יודעות האחת על התחייבויות השנייה. כל 

 זה אינו משפיע על הפרת הציווי: "מדבר שקר תרחק" )שמות, כג(. 

 

בהתאם להחלטות מנחות שניתנו מפי יושבי ראש ועדות הבחירה המרכזית לכנסת, מודעות בעלות 

 של חוק דרכי תעמולה.  13תוכן שקרי ומטעה של ממש עולות כדי הפרעה לפי סעיף 

 

מודעה שמציגה לפני הבוחרים בעיר שניתנת תמיכה של ממשלת ישראל ובמיוחד של ראש הממשלה 

ת משמעות רבה. כשמתברר שאין זו עובדה נכונה צריך להורות להסיר את במועמד מסוים היא בעל

 המודעה האמורה לאלתר, מכל מקום או אתר שבו היא קיימת. ברור שאין מקום לפרסומה מחדש. 

 

 החלטה 

 

 היום.  17:00למשיב להסיר את המודעה או כל מודעה אחרת בעלת תוכן דומה עד שעה אני מורה 

 

אני אוסר על המשיב או לכל מי שפועל מטעמו לפרסם שוב את המודעה  או מודעה אחרת ברוח 

 המודעה דנן. 

 

ש"ח; מחצית תשולם לעותרת  5,000בנסיבות אני מורה שהמשיב יישא בהוצאות העתירה בסך 

 והמחצית השנייה לאוצר המדינה. 

 

 לח לצדדים בדוא"לותיש  (13:42:08 12/11/2018) ' כסלו תשע"טדניתנה היום 

 

                                                                                                                                   
            ריקדמו עודדפרופ'                                                             

 סגן נשיא )בדימוס( של בית המשפט המחוזי תל אביב                                 

  1959ד לחוק הבחירות )דרכי תעמולה ( תשי"ט 17שופט ממונה לפי סעיף                  


