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 .  אבי בנימו, ראש עיריית נשר1 

 .  עיריית נשר2

 שניהם ע"י ב"כ עו"ד אלכסנדר טנדלר     

 

 .  החברה למוסדות חינוך ותרבות בנשר בע"מ3

 510693538ח"פ       

 

 המשיבים   עםרן בשמעוע"י ב"כ עו"ד        
 
 
 

 החלטה

 

 

, בה נמחקה העתירה לפי בקשת העותר, הגישה המשיבה מס' 3.5.2018החלטתי מתאריך בעקבות  .1

 .₪ 2,808בקשה לחייב את העותר בתשלום הוצאות משפט בסך  3

 

 

כלל זאת, העדר ב, פרט בא כוח העותרת נימוקי הבקשה, ו3בבקשה שהוגשה מטעם המשיבה מס'  .2

מלכתחילה להגיש העתירה נגד המשיבה, והצורך להיערך למתן תשובה לעתירה בתוך  הצדקה

, כי העותר ידע שעתירתו איבדה את נפקותה 3פרק זמן קצר. כמו כן ציין בא כוח המשיבה מס' 

זאת השתהה בהגשת הודעתו על חזרתו בו  למרותהגישה תשובתה, אך  3עוד לפני שהמשיבה מס' 

 .כתב תשובההגיש טרוח ולל 3המשיבה מס' את בא כוח  שיהוי שאילץמהעתירה, 
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בתגובתו מפרט הנימוקים אשר לדעתו מצדיקים לפטור אותו מתשלום הוצאות משפט העותר  .3

טענת המשיבה בדבר השתהותו בהגשת בתגובתו את מכחיש . בין היתר העותר 3למשיבה מס' 

 3"ר הדירקטוריון של המשיבה מס' הודעתו לביטול העתירה, ועוד מצביע הוא על כך, שאף יו

להשכיר את  3הודיע על כוונתו להתמודד על ראשות העיריה, ולדעתו, כוחה של המשיבה מס' 

 האולמות שבניהולה, משמש לצורך התנגחויות פוליטיות.

 

 

ותגובת העותר, לא מצאתי מקום לשלול מאת המשיבה  3לאחר ששקלתי בקשת המשיבה מס'  .4

לא  פט שנגרמו לה בעטיה של העתירה. אעיר, כי מלכתחילה, סיכויי העתירההוצאות המש 3מס' 

אם ניתן היה להעניק לעותר הסעד לו עתר )מתן צו עשה להשכרת בעיני, היו טובים, וספק רב 

 –ב' לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, תשי"ט 17אולם אירועים(, על דרך מתן צו מניעה לפי סעיף 

1959. 

 

 

 מחליט כדלקמן:אשר על כן, הנני  .5

 

)החברה למוסדות  3( לשלם למשיבה מס' 302347034מחייב את העותר )שלומי זינו ת"ז  )א(

 .₪ 2,808(, סך 510693538חינוך ותרבות בנשר בע"מ ח"פ 

 

, 3, לידי בא כוח המשיבה מס' 10.6.2018הסכום האמור ישולם על ידי העותר עד ליום  )ב(

, 1961 –לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א וריבית, דה מהפרשי הצשאם לא כן ישא 

 ועד למועד תשלום המלא בפועל. 3.5.2018החל מיום 

 

 , בהעדר הצדדים.27.5.2018בסיוון, תשע"ח,  גניתן היום, י"

 

                                                                                    
 

 כהן, שופטיצחק 
 הבחירות ועדת ראש יושב

 חיפה האזורית

mailto:VadatB@knesset.gov.il
http://www.bechirot.gov.il/

