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 יואל לביאמר  :העותר
 

 נ ג ד 

 
 מר מיכאל וידל  המשיב:

 
ב לחוק הבחירות )דרכי 11פי סעיף בקשה למתן צו מניעה ל 

 (חוק הבחירות)להלן:  1191-תעמולה(, תשי"ט
 

 החלטה
     
שלטי תעמולה למענו שנתלו בגין  המשיב אתן צו מניעה נגד העותר מבקש כי  .1

לחוק הבחירות. במסגרת זאת, מציין הוא שלטים  12במקומות אסורים בניגוד לסעיף 

לעתירה(.  1ק ועל קירות בניינים משותפים" )סעיף שנתלו "על גבי גדרות, מעל בתי עס

א כך נעשה, העותר מציין כי פנה אל המשיב, שהתחייב כי השלטים יוסרו, אולם ל

 ולפיכך הגיש עתירה זו.

 
. לטענתו, יש לדחות את העתירהביקשתי את תגובת המשיב. בתשובתו, נכתב כי  .0

רק על גבי דירות  המעשהשלטים שנטען כי נתלו על גבי הרכוש המשותף, נתלו ל

ומרפסות. בכל הנוגע לשלטים שנטען כי נתלו על גבי בתי עסקים, טוען הוא כי שלטים 

 אלה אינם קיימים או כבר הוסרו.

 
( קבעתי, כי החריג 09.9.0213) בנימינוב נ' עיריית אור יהודה 112002בתר"מ  .3

שנמצא ברשות  ( לחוק אינו חל בשטח משותף של בניין או על שלט1()1)א12בסעיף 

שינוי נ'  32023על גדר חיצונית הגובלת בשטח ציבורי )השוו: תר"מ  –הרבים, קרי 
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(. תכלית חריג זה, כפי שכבר קבעתי בתר"מ ד' דורנר(, השופטת 10.12.0223) דוקורסקי

הפרט, ואפשרותו ( היא הגנה על חופש הביטוי הפוליטי של 0.0.0213) עזרא נ' הדר 31002

 .קניינו הפרטי להביעו בתחומי

 
, השלט כבר הוסר. עם זאת, ולמען לגבי השלט שהוצב על גבי בניין מסחרי .4

 לחוק הבחירות. 01ניתן בזאת צו האוסר על המשיב לתלות שלטים בניגוד לסעיף הזהירות, 

 
מן התמונות לא ברור אם השלטים  ,לגבי השלטים שהוצבו על גבי בניינים פרטיים .1

הבניין. כמו כן, לא ניתן  גגיצוניים של דירות, או גם על גבי ממוקמים רק על קירות ח

. העותר לא דן כלל בסוגיה זו, ורק טען או פרטי הגג הוא בגדר רכוש משותףלהבין אם 

באופן כוללני כי השלטים נתלו על גבי רכוש משותף. מנגד, המשיב מכחיש טענה זו 

פרטיות. במקרה מעין זה, אין  וטוען כי השלטים ממוקמים רק על גבי קירות של דירות

ככל שאכן אבהיר כי . ((0.0.0213) דהרי נ' לוי 13002תר"מ )השוו:  באפשרותי ליתן צו

מדובר  –רכוש משותף שטח הקיימים שלטים אשר גולשים לודומים בבניינים אלה 

 לחוק הבחירות. 12בהפרה של סעיף 

 
אין צו העניין, כאמור לעיל. בנסיבות בחלקה סוף דבר, העתירה מתקבלת  .3

 .להוצאות

 
 (.1.12.0213) דהתשע" בתשרי ז"כניתנה היום,             
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 שופט בית המשפט העליון
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