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העותר:

נגד
המשיבות:

 .0מבט ראשון פרסום וחוצות בע"מ
 .2גב' חנה גולן
עתירה למתן צו מניעה לפי סעיף 01ב לחוק הבחירות (דרכי
תעמולה) ,התשי"ט( 0191-להלן :חוק הבחירות)

החלטה
.1

בעתירה שלפניי ,מבקש העותר כי י ינתן צו שיורה למשיב ות להס יר שלטי פרסום

מטעמה של המשיבה  . 0לטענתו ,ה משיבה  0פרסמה באמצעות המשיב ה  , 1שלטי פרסו ם
מעבר לכמות המותרת על פי סעיף  12ב לחוק הבחירות  ,כלומר יותר מ  12%-מכלל שטחי
הפרסום של המשיב ה  .לדבריו ,כאשר זיהה את החריגה האמורה ,פנה למשיבה  0וביקש
כי יוסר השילוט החורג .המשיבה נעתרה לבקשתו ,אך לדבריו  ,גם לאח ר שהוסרו מספר
שלטים ,עדיין נותר מספרם גדול מן המכסה המותרת – לטענתו –  6שלטים.
.0

בתשובתה ,ציינה המשיבה  0כי סך השלטים הכולל שברשות המשיב ה  1הוא

 , 122ולכן רשאית היא לפרסם עד  12שלטים ,וגיבתה זאת באסמכתאות הדרושות (סעיף
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לשכת יושב ראש הוועדה

 11לתשובת המשיבה  . ) 0מתשובת ה של המשיב ה  1עלה  ,כי העותר לא ביקש לשים
שלטים משל עצמ ו ,אלא התעניין רק ב כמות השלטים שפורסמו מטעם המשיבה.
.3

דין העתירה להידחות .סעיף  12ב(ב) (  ) 3לחוק הבחירות קובע כי משווק פרסום,

בתנאים מסוימים ,לא יקצה למתמודד אחד בבחירות שטח פרסום לתעמולת בחירות
בשיעור העולה  12%משטח הפרסום שבידי המשווק  .מדובר בהסדר פרטני לפרסום
שילוט על גבי מתקני פרסום ייעודיים בתשלום ואחת מתכליותיו היא מניעת אי  -שוויון
בין מתמודדים (תר"מ  13/02החברה המרכזית לניהול בחירות בע"מ נ' רפיד ויז'ן בע"מ
(  .)) 12.6.0213בנסיבות המקרה ,מתשובותיה ן של המשיב ות עולה  ,כי נותרו  7שלטים
מט עם המשיבה ( 0סעיף  11לתשובת המשיב ה  , ) 1שהם פחות מ  12%-מתוך 122
השלטים שברשות המשיב  , 1ומשכך  ,הפרסום אינו חורג מן המותר .

.4

העתירה נדחית .העותר ישא בהוצאות המשיב ות  ,בסך  122ש"ח לכל אח ת .
ניתנה היום ,כ"ח בתשרי התשע"ד ( .) 0.12.0213

סלים ג'ובראן
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