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 רשימת התעוררות .0 :ותהמשיב

 רשימת ירושלמים. 3 
 

ב לחוק הבחירות )דרכי 01בקשה למתן צו מניעה לפי סעיף  
 (חוק הבחירות)להלן:  0191-תעמולה(, תשי"ט

 
 החלטה

     
העותרת הגישה עתירה למתן צו מניעה נגד המשיבות בגין פרסום תעמולה על  .1

  ( לחוק הבחירות.1)א()12יף גבי לוחות מודעות בגודל העולה על המותר על פי סע

 

טוענת כי העותרת בעצמה  1המשיבה המשיבות טוענות כי דין העתירה להידחות.  .0

מפרה את חוק הבחירות ותולה מודעות בניגוד לו, וכי הפרסומים הודפסו בטעות בגודל 

 מודעות אלה. החורג מהמותר על פי החוק. עוד טוענת היא כי היא פעלה להפסקת הפצת 

 

דין העתירה להידחות על הסף נוכח חוסר תום לב של טוענת כי  2 המשיבה .3

על לוחות  0לגופה, משום ש"כמעט ולא נמצאו מודעות של המשיבה . בנוסף, העותרת

בעניין זה( ובמידה ונמצאו  0המודעות ברחבי העיר )עקב החלטה מודעת של המשיבה 

ות העירוניים ברחובות שנמצאו על גבי לוחות המודע 0כאלה, המודעות מטעם המשיבה 

 לתשובה(.  12אלה עומדות לחלוטין בתקן שנקבע בדין לעניין זה )סעיף 
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בכל הנוגע לסיבה בגינה נתלו  ה בהפרת הוראת החוק, טענותיהמוד 1 ההמשיב .1

ע מן ניתן בזאת צו המונעובדה זו. לפיכך, ממודעות בגודל החורג אינן מורידות או מעלות 

 )א( לחוק הבחירות.11לתלות מודעות בניגוד לסעיף  המשיבה

 

לעניין הפרות מאת העותרת. כפי  1עוד אציין כי יש לדחות את טענות המשיבה  .6

טענות מעין אלה יש להעלות במסגרת עתירה חדשה ולא שחזרתי וקבעתי במספר מקרים, 

 101/02; תר"מ (19.2.0213) קוניק נ' בן שחר 62/02תר"מ במסגרת כתב תשובה )ראו: 

 (.(32.9.0213) שמם נ' כהן

 

מכחישה כי מודעותיה חורגות מן הגודל המותר על פי החוק. לכך יש  2המשיבה  .7

להוסיף כי מהתצלומים שצירפה העותרת, רק צילום אחד כולל שלט תעמולה של 

תר. , וממנו לא ניתן להבין באופן ברור אם המודעה אכן חורגת מן הגודל המו0המשיבה 

 דהרי נ' לוי 16/02תר"מ )השוו:  לפיכך, יש לדחות את הבקשה לצו מניעה נגדה

(2.2.0213)). 

 

בהוצאות  תישא 1המשיבה . כאמור לעיל בחלקה סוף דבר, העתירה מתקבלת .2

 ש"ח. 0,222העותרת בסך של 

 
 (.32.9.0213) דהתשע" בתשרי ו"כניתנה היום,             
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