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 2018אוגוסט  07 כ"ו אב תשע"ח

 16016-18-א   סומן: 

 בפנייתך אלינו אנא ציין מספר תיק      

 

 לכבוד

 

 עוה"ד אלי מלכה מר ניר ברקת חה"כ זאב אלקין

השר להגנת הסביבה, 
 לירושלים ולמורשת 

משפטי לעיריית היועץ ה ראש עיריית ירושלים
 ירושלים

 2קומה  8כיכר ספרא  1כיכר ספרא  5כנפי נשרים 

 ירושלים ירושלים ירושלים

 

 

 הנדון: חשש לקיום תעמולת בחירות אסורה

"( הרינו מתכבדים לפנות התנועההשלטון בישראל, ע"ר )להלן: "בשם התנועה למען איכות 

 אליכם כדלקמן:

 24.07.18ניות רבות של תושבי ירושלים, לפיהן ביום ה בימים האחרונים הגיעו אל התנועה פ .1

קיבלו מסרון שנשלח לכאורה על ידי עיריית ירושלים, לפיו ראש הממשלה בנימין נתניהו 

מודיע לתושבי ירושלים בהודעה מיוחדת על תמיכתו במועמדותו של השר זאב אלקין 

 לראשות העיר ירושלים, ותוכנו:

ודעה מיוחדת לתושבי ירושלים: "אני ראש הממשלה בנימין נתניהו בה

תומך בשר זאב אלקין לראשות העיר ירושלים. כח"כ, כשר ובמיוחד כשר 

ירושלים ומורשת, פעל השר אלקין רבות למען בירתנו והוכיח שהיא קרובה 

 לליבו ויקרה לו מאוד. אני מאחל לו הצלחה רבה".

 "נספח א"ן כהעתק המסרון שנשלח על ידי עיריית ירושלים מצורף ומסומ

למסרון אף צורף לינק "להצטרפות", שמי שלוחץ עליו מגיע למודעת בחירות של זאב אלקין  .2

 שתוכנה:

 הם מבטיחים. אלקין יביא יותר"
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השר לענייני ירושלים, זאב אלקין, בא עם ניסיון ניהול מערכות ציבוריות 

של  גדולות בתקציבים של מיליארדי שקלים. כיו"ר הקואליציה וכיד ימינו

רה"מ בנימין נתניהו, פתר את המשברים המורכבים ביותר בממשלה 

 ובכנסת.

 "רק אלקין יעמוד במשימה של ניהול העיר המורכבת ביותר בעולם

 "נספח ב"העתק מודעת הבחירות הנפתחת בהקשה על הלינק מצורף ומסומן כ

בעניינים של נשלחו בעבר מסרונים  מנואשר מ Jerusalemשולח בשם על ידי המסרון נשלח  .3

והגיע לתושבים רבים של העיר ירושלים, מה שמעלה  יר, כגון בענייני גני ילדים וכד',ניהול הע

של עיריית ירושלים תפוצה  שימוש ברשימתלשם שליחת המסרון נעשה את החשש כי 

, ותוך המיועדת למטרות ניהוליות של העברת מידע לתושבים בעניינים ניהוליים שוטפים

 .ת הדיוור שעומדת לרשותה של עיריית ירושליםשימוש במערכ

על . בתקופה זו כידוע, בעוד כשלושה חודשים יתקיימו הבחירות לרשויות המקומיות .4

להיזהר זהירות יתרה בכל  -ובייחוד אלו המכהנים בתפקידים ציבוריים -המועמדים השונים

ובייחוד כאלו העלולים לעלות לכדי תעמולת בחירות  -הנוגע לפרסומים שונים מטעמם

 אסורה.

אוסר על שימוש בנכסי ציבור ובכספי  1959-א לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, תשי"ט2סעיף  .5

  ם תעמולת בחירות על ידי מועמד זה או אחר.ציבור לשם קיו

חשש  ,הבחירות האמורים החשש שמא הופרו בעניין זה חוקילאור המתואר לעיל עולה  .6

שמתחזק נוכח העובדה כי ראש העיר המכהן, מר ניר ברקת, הודיע באופן רשמי על תמיכתו 

 במועמדותו של השר זאב אלקין בבחירות לראשות העיר ירושלים.

 נבקש תגובתכם לשאלות הבאות: ןאשר על כ .7

 מיהם הגורמים האחראיים על שליחת המסרון. .א

 נשלח המסרון.תפוצה לאיזו רשימת  .ב

 באיזו מערכת דיוור נעשה שימוש לשם שליחת המסרון. .ג

וזאת על מנת שנוכל  1.8.18יאוחר מיום העניין נבקש תגובתכם בהקדם ולא  בשל דחיפות .8

 לנו המשפטי, בנושא.לבחון את המשך טיפולנו, לרבות טיפו
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ו/או במערכת  עיריית ירושלים תפוצה של מדובר בשימוש ברשימתאכן הלעת הזו וככל ש .9

מסרונים  משליחת לו לאלתרתחדאנו דורשים כי  דיוור העומדת לרשותה של עיריית ירושלים,

 נוספים הנוגעים לבחירות לראשות העיר.

 לתגובתכם נודה. .10

 

 ________________                            ________________ 

 רפאל, עו"ד-זהר אלטמן                       תומר נאור, עו"ד

 וןהתנועה לאיכות השלט                 התנועה לאיכות השלטון
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