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   שלמה סוויסה
 

 ד ג נ 

 
 מ"מ ראש עיריית אשקלון   -מר תומר גלאם .1 :יםהמשיב

 עיריית אשקלון .2
 

  1959-ט"התשי(, תעמולה דרכי) הבחירות לחוק ב17 סעיף לפי מניעה לצו עתירה
 

 נוכחים:
 כוחו, עו"ד תמר קידר-תהעותר ובא

 בעצמו 1המשיב 
 , עו"ד הילה רווח ועו"ד להב סבן2כ המשיבה ב"

 
 

 פרוטוקול                                                                  
 

 :1המשיב 
יצאה בפורמט הזה מתוך טעות. מדובר בפורמט קודם. מישהו באגף  2ההודעה שבנספח 

דקות מרגע שנודע לי הדוברות השתמש בפורמט הקודם, תוך הכנסת מועד הסיור. בתוך 
 ולא בשלט פרסום.  4Aהדבר, הוריתי לטפל בענין. מדובר בדף בגודל 

 
, מדובר במודעה ישנה. לאחר ההחלטה האחרונה של יו"ר וועדת 3באשר להודעה שבנספח 

כנראה שהשלט הזה פוספס. לא שלטים.  60 –הבחירות המחוזית, הסרנו מרחבי העיר כ 
 ן שלא הוסר. מיד עם פניית העותר, השלט הוסר. מדובר בשלט חדש אלא בשלט יש

 
 

 ב"כ העותר:
ענין הפרסומים שציינתי בעתירה איננו הצד המהותי של העתירה, הוא רק הובא כדוגמאות 

 הדבר המשמעותי הוא מה שצוין בנוגע לטקס יקיר העיר. להתנהגות. 
 

 :1המשיב 
עד הבחירות, החלטתי הגם שמלכתחילה בשל סמיכות הזמנים של הטקס המתוכנן למו

להעביר את תפקיד יו"ר וועדת הטקס למישהו אחר. אני עצמי אינני חבר בוועדת הטקס. 
בכל זאת, ומתוך נקיות ציבורית, אני לוקח על עצמי לקיים את הטקס לאחר מועד הבחירות, 

 תוך התחשבות באפשרות שיהיה צורך בקיום סיבוב שני. 
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 החלטה
 
 

להעביר את מועד טקס יקיר העיר אשקלון, לאחר מועד  הסכמת מר גלאם בפתח הדיון
 הבחירות, ראויה. למעשה, ענין זה הוא לב העתירה. 

 
 

 בהינתן ההסכמה האמורה, העתירה מיצתה את עצמה. 
 
 

 בנוגע למודעות שבנספחי העתירה, מתקבלים על הדעת.   1הסברי המשיב 
 
 

 המשיבים לקיים מנגנון שיימנע הישנות התקלות שהביאו לפרסומים האמורים.על 
 

 בנסיבות הענין, אינני עושה צו להוצאות. 
  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 בית משפט מחוזי באר שבע  אליהו ביתן , שופט 
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