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העותרת:

רשימת התעוררות בירושלים
נגד

המשיבה:

רשימת ירושלמים
בקשה למתן צו מניעה לפי סעיף 31ב לחוק הבחירות (דרכי
תעמולה) ,תשי"ט( 3191-להלן :חוק הבחירות)

החלטה
.1

העותרת מבקש כי אתן צו מניעה נגד המשיבה בגין מודעות החורגות מן הגודל

המותר על פי סעיף ( 12א)(  ) 1לחוק הבחירות.
.0

המשיבה טוענת כי העתירה הוגשה מטעמים פוליטיים ונקמ ניים ,וכי העותרת

בעצמה מציבה מודעות במקומות אסורים .לגופם של דברים ,טוענת היא כי המודעות
שצירפה העותרת לעתירה נתלו על שטחי פרסום מסחריים שרכשה המשיבה מזכיין פרטי,
ולכן האיסורים הקבועים בסעיף ( 12א) לחוק אינן חלות על מודעות אלה  .עוד טוענת היא
כי המודעות לא ה ודפסו על נייר אלא הודבקו על גבי פלסטיק .לכן ,סעיף ( 12א) אשר
קובע הגבלות על מודעות "מודפסות" לא חל במקרה דנן.
.3

דין העתירה להידחות .המשיבה טוענ ת כי המודעות נתלו על גבי לוחות פרסום

מסחריים .אם זהו אכן המצב ,אזי סעיף ( 12א) לחוק הבחירות אינו חל על מודעות אלה,
א לא סעיף  12ב לחוק (ראו :תר"מ  13/02החברה המרכזית לניהול בחירות בע"מ נ' רפיד
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לשכת יושב ראש הוועדה

ויז'ן בע"מ (  ;) 12.2.0213תר"מ  09/02צילקר נ' עירית אשדוד (  .)) 00.2.0213העותרת לא
המציאה ראיה לתמוך בטענתה כי עסקינן בלוחות פרסום עירוניים ,והמשיבה מכחישה
טענה זו כאמור לעיל .לפיכך בקשתה לצו נדחית (ראו :תר"מ  22/02דהרי נ' אברג'יל
( .)) 02.2.0213
.2

סוף דבר ,העתירה נדח י ת  .בנסיבות העניין ,אין צו להוצאות .
ניתנה היום ,ט ' בחשון התשע" ד ( .) 13.12.0213
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