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 דודי סעדה, מועמד לראשות המועצה האזורית חוף אשקלון                  :העותר

 
 

 ד ג נ 

 
  יאיר  פרג'ון, ראש המועצה האזורית חוף אשקלון .1 :יםהמשיב

 המועצה האזורית חוף אשקלון .2

 מר יואב מצרפי .3
 

 
  1959-ט"התשי(, תעמולה דרכי) הבחירות חוק לפי מניעה לצו עתירה

 

  
 פרוטוקול

 

 ב"כ העותר:

מלמדת על חוסר הקפדה על  1אני מבקש לציין כי לטעמנו ההתנהלות הכוללת של המשיב 

הכללים והפגיעה בשוויוניות. יש להישמר מפני ניצול משאבי הרשות לטובת המועמד 

 הממלא תפקיד. 

 

 :1המשיב 

ידי קרוב משפחה שלי, כפי כתבתי בתגובתי, האירוע המתואר בעתירת העותר נעשה על 

שלא לבקשתי ושלא על דעתי. אני מתנגד לו ופועל שכל מי שקרוב לסביבתי, ישמור על 

 הדין. אני מתנצל על מה שאירע. 

באשר לחלוקת ספר התנך לתלמידים, כפי שציינתי בתגובתי, המדובר בטקס שגרתי 

מים שלפני הי 90מימים ימימה שנה אחר שנה. הטקס היה בחודש יוני לפני שנעשה 

הבחירות וללא כל כוונה להשתמש בזה כתעמולת בחירות. מכאן ולהבא ממילא, לא עומד 

 על הפרק שום ענין דומה. 
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 :2ב"כ המשיבה 

איננה נוטלת חלק בכל צורה שהיא במערכת  2אני חוזרת על האמור בתגובתנו. המשיבה 

להיות קשורות  הבחירות. הנחתי את המועצה שמכאן ועד לבחירות פעולות היכולות

 לתעמולת בחירות, תעבורנה לבדיקתי המשפטית. הדבר התקבל על דעת המועצה. 

 

 החלטה

 

לפיו הדבר  1אכן, מעשה הורדת השלט הנטען בעתירה, איננו ראוי. הסברו של המשיב 

, את 1קרה ללא ידיעתו, מתקבל על ידי. אני מוצא לנכון להדגיש, במיוחד באזני המשיב 

קפד היטב על כללי הבחירות ודרכי התעמולה ולקיים את הדברים הצורך להקפיד ה

 בהתאם לדין ותוך הימנעות מניצול השררה במשאבים של הרשות לטובת המועמד. 

 

, המתנצלים על אירוע השלט והמתחייבים להבא להקפדה 1רשמתי בפני את דברי המשיב 

 על הכללים. 

 

 בכך מסתיים הטיפול בעתירה. 

 

 הענין, אינני עושה צו להוצאות. בנסיבות 

 

 

  05.09.18תשע"ח,  לולאב הכ"היום  ניתנה

 

 

 
 
  

 בית משפט מחוזי באר שבע  אליהו ביתן , שופט 

 באר שבע ראש ועדת הבחירות האזוריתיושב 
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