ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה21-

הנשיא אברהם טל
יושב ראש ועדת הבחירות האזורית מרכז דרום

העותר:

תר"מ 79 /21

עדי שטרנברג
נגד

המשיבים:

 .1מיכאל וידל
 .2סיעת הליכוד במועצת העיר רמלה

עתירה לצו מניעה ולצו להסרת מודעות לפי סעיפים 17ב17 ,ג ו17-ד לחוק הבחירות (דרכי
תעמולה) ,התשי"ט( 1959-להלן :חוק דרכי תעמולה)
בשם העותר:

עו"ד עדי סדינסקי לוי; עו"ד שרי זאנה

בשם המשיבים:

עו"ד אבי הלוי

החלטה

בפניי עתירה שהוגשה לפי סעיפים  17ב 17 ,ג ו  17ד לחוק דרכי תעמולה למתן צו להסרת מודעות המפרות
את סעיף  7לחוק האמור  ,וכן צו מניעה האוסר על המשיב ים לעשות שימוש באותיות המציינות רשימת
מועמדים  ,עד למועד הקבוע בחוק  .בליבה של העתירה מצויה מערכת הבחירות לרשויות המקומיות,
ובכלל זה לראשות העיר רמלה ( להלן  :העירייה ) .
העותר מתמודד לטענתו לראשות העירייה בבחירות הקרובות  ,העתיד ות להתקיים ביום
.1
. 30.10.2018
לטענת העותר "בימים האחרונים עדים תושבי רמלה לתלייתם של עשרות רבות של שלטים
.2
בכל רחבי העיר וכן על גבי רכבים ,כאשר רובם המוחלט של השלטים צלמית של  2פת ק י הצבעה :על
האחד מצוין שמו של המשיב  1ועל השני מופיעות האותיות "מחל" ושמה של המשיבה ( " 2סעיף  5לכתב
העתירה).
העותר צרף לעתירתו צילומים של שמונה שלטים המפרים לכאורה את הוראות סעיף  7ל חוק
.3
דרכי תעמולה ,וכן רשימה של  22מקומות בהם תלויים שלטים מפרים כאמור .
העותר מבקש כי אורה על הסרת השלטים המפרים ו על מתן צו מנ יעה קבוע האוסר על
.4
המשיבים לעשות שימוש באותיות המציינות רשימת מועמדים ,לפני המועד הקבוע בדין .
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ביקשתי את תשובת המשיבים אשר טענו כי עם קבלת מכתבו של העותר ביום  21.8.2018הם
.5
עמלו לכסות את האותיות "מחל" מעל גבי רוב השלטים שהועלו בקמפיין הבחירות בעיר מטעמם.
עוד טענו המשיבים ,כי הם סבורים ש עד למועד הגשת תגוב תם (שהוגשה ביום  ) 28.8.2018יעלה
.6
בידם לכסות את אותיות רשימת "מחל" מעל גבי כל השלטים והמודעות שעליהם הם הודפסו (סעיף 5
לתשובה לעתירה ).
לטענת המשיבים הם תיקנו את ההפרה וכי הש י ל ו ט הקיים אינו מהווה עבירה על חוק דרכי
.7
תעמולה  ,שכן בהתאם להוראות הפסיקה ניתן לכסות את האותיות מבלי להסיר את השלט כולו.
.8

העותר ביקש ואף קיבל היתר ליתן תגובה לתשובת המשיבים (להלן :התגובה לתשובה ).

במסגרת התגובה לתשובה טען העותר כי חרף הצהרת המשיבים ובניגוד לצו האר עי שנתתי
.9
בסמוך לקבלת העתירה  ,תלויים בכל רחבי העיר נכון למועד הגשת התגובה לתשובה ,למעלה מ 30 -
שלטים הכוללים את אותיות "מחל" אשר לא כוסו כלל על ידי המשיבים  .אציין כי לתגובה לתשובה
צורפו ראיות רבות ,המעידות על ההפרות.
דיון והכרעה

סעיף  7לחוק הבחירות קובע  " :פרט לתקופת  42הימים שלפני יום הבחירות לא תהיה תעמולת
. 10
בחירות באמצעות השימוש – אם בכתב ואם בצורה אחרת – באות המציינת רשימת מועמדים".
. 11

ה בחירות צפויות להתקיים בתאריך  , 30.10.2018ולכן המועד המותר לשימוש באותיות עדיין

לא חל וה שימוש באות יות המציינ ו ת רשימת מועמדים אסורה (ראו :תר"מ  29/20צילקר נ' עיריית
אשדוד (  ;) 22.7.2013תר "מ  34/20קמיל נ' מועצה מקומית מזכרת בתיה ( . ) ) 14.7.2013
תכ ליתו של סעיף  7לחוק דרכי תעמולה הינה לשמור על השיוויון בין רשימות המועמדים כך
. 12
שגם רשימת מועמדים שאין לה עדיפות בקבלת אות או אותיות לפי דיני הבחירות ,לא תינזק ,בפן
התעמולתי ,מכך ,וכן על מנת למנוע הטעי ית הבוחרים (ראו והשוו :תר"מ  84/20אפרוינד נ' צבי גור,
ראש עיריית יבנה (  ) 02.09.2013והאסמכתאות דשם)
אכן ,מקובלת עלי טענת המשיבים לפיה במקרים מסוימים ניתן לרפא את ההפרה באמצעות
. 13
כיסוי החלק המפר  ,מבלי להסיר את השלט כולו  ,ואולם ,כיסוי כאמור חייב להיות כיסוי שלא ניתן
יהיה להסירו בנקל ,או אף על ידי כך שיפול מעצמו.
יתרה על כך ,הדין אוסר על השימוש באותיות בתקופה זו ,וראוי היה שראש עירייה מכהן ,שזו
. 14
לא מערכת הבחירות הראשונה שבה הוא מתמודד ,קל וחומר סיעתו הוותיקה ,יפעלו לפי הדין
מלכתחילה ,ולא יידרשו לעתירות נגדם ,בגין הפרת הוראת דין ברורה.
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זאת ועוד ,לאחר הפנייה המוקדמת  ,הגשת העתירה ומתן צו ארעי בו ,נותרו שלטים רבים
. 15
המפרים את סעיף  7לחוק דרכי תעמולה .המשיבים אף הצהירו בפניי כי הם " תיקנו את ההפרה " .מלבד
העבירה על החוק  ,מדובר בזלזול ב הליך השיפוטי כולו ,ועם כך אין להסכין.
. 16

אשר על כן החלטתי לקבל את העתירה.

סוף דבר – צווים או פרטיביים
ניתן בזאת צו לפי סעיפים  17ב ו  17-ד לחוק דרכי תעמולה ,האוסר על המשיבים לעשות כל
. 17
שימוש באותיות המסמנות רשימת מועמדים ,בניגוד לסעיף  7לחוק דרכי תעמולה.
ניתן בזאת צו לפי סעיפים  17ג ו  17-ד לחוק דרכי תעמולה ,הקובע כי בתוך  4ימים מקבלת צו
. 18
זה ,המשיבים יסירו כל שלט שעליו סימון אותיות הרשימה ,וכך גם יודיעו לכל ספק שירותים העובד
עמם .המשיבים רשאים לכסות את החלק המפר בשילוט ,על ידי אמצעי שלא ניתן להסירו בנקל
ושהחשש ש"יפול" מעצמו הינו קטן.
מצא העותר ,לאחר המועד הנקוב לעיל ,כי נותר שילוט מפר ,יפנה במישרין לב"כ המ שיבים,
. 19
אשר ידאג להסירו בתוך יומיים לכל היותר.
. 20

צווים אלו יעמדו בתוקפם עד ליום ה  42-שלפני יום הבחירות.

. 21

המשיבים ישאו בהוצאות העותר בסך של . ₪ 7,500

ניתנה היום כ " ב ב אלול ה תשע"ח (  02בספטמבר ) 2018

אברהם טל
נשיא בית משפט מחוזי
יושב ראש ועדת הבחירות
האזורית מרכז -דרום
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