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ב לחוק הבחירות )דרכי 21לפי סעיף  עשהלמתן צו  עתירה 

 (חוק הבחירות)להלן:  2191-תעמולה(, תשי"ט
 

 החלטה
  
העותרים מבקשים כי אוציא צו עשה המורה למשיבה להסיר לאלתר את כל  .1

מפרות את חוק הבחירות. ההפרות, לטענת התלויות ברחבי העיר ומודעות הבחירות 

 מפאת, תלויות על נכסים פרטיים ומודעות אנונימיותהעותרים, נובעות מהיותן של ה

. בפרט מפנים העותרים למודעת בחירות התלויה על בניין ברמת בית שמש, שבו גודלן

מופיעה תמונתו של שר האוצר, מר יאיר לפיד, ותחתיה הכיתוב "האיש הזה בונה על 

 האדישות שלך. להקהל ולעמוד על נפשם!".

 

יועץ המשפטי ה אל המשיבה ואף צירפו את תגובת ההעותרים פנו בפנייה מקדימ .0

היועץ המשפטי כי נוכח העובדה שכמעט כל המפלגות והמועמדים שלה. בתגובה זו כתב 

הציבו שלטים בניגוד לחוק הבחירות, אין זה הוגן וראוי כי העירייה תאכוף את החוק 

לא ניתן להסירו באופן בלתי שוויוני. עוד הוא ציין כי מדובר בשלט בשטח פרטי, אשר 

ללא צו, או להטיל קנס בגינו כיוון שלא ידוע מי הציבו. עם זאת, ציין היועץ המשפטי כי 

הוא ינחה את מנהל מחלקת הפיקוח במשיבה להכין צו להסרת השלט, אך צו זה טעון 

 חתימתו של ראש העיר, אשר בסמכותו גם להחליט לא לחתום.
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רכת הבחירות הנוכחית כי פרסום עמדתי לא אחת במעדין העתירה להתקבל.  .3

 מהקבוע בחוק, אסור הוא , על בתים פרטיים ובגודל חורגמודעות בחירות אנונימיות

איני מוצא זאת ראוי כי  .((3.12.0213) בלומנפלד נ' אבוטבול 11/702)ראו למשל: תר"מ 

היועץ המשפטי לעירייה מבקש להסתמך על סמכותו של ראש העיר לא להחליט )ראו גם: 

מנגד אעיר כי  .((12.12.0213) פרנקו נ' המועצה המקומית באר יעקב 123702תר"מ 

שלט אחד, שמפר את ההוראה בדבר היעדר האנונימיות של בפניי העותרים הציגו 

איני יכול  ולכן, לכך מספקות ראיותרות הנותרות, לא הובאו בפניי המודעות. באשר להפ

 להציג. ככל שהעותרים יבקשו ((0.0.0213) דהרי נ' לוי 12702תר"מ להכריע בהן )השוו: 

לצו מניעה או לצו להסרת  בפניי ראיות להפרות הנוספות, בכפוף לנוהל הטיפול בעתירות

אני מורה על לפיכך, . גם כן בהן, אדון 0213-מודעות ולניקוי ושיקום מקרקעין, התשע"ג

( לחוק 3)א()01הוראת סעיף כל מודעות הבחירות אשר מפרות את לאלתר לפיו יוסרו  מתן צו

 .הבחירות

 

בנסיבות העניין, אין צו  .3וניתן צו כאמור בפסקה  עתירה מתקבלתסוף דבר, ה .2

  להוצאות. 

 

 (.2.3.0212)' באדר ב' התשע"ד דניתנה היום,  
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