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המשיבים:

 .0עיריית אשדוד
 .3ד"ר יחיאל לסרי ,ראש עיריית אשדוד
 .2מר יחיאל מלכה ,יו"ר רשימת "התנועה מכל הלב" ,במועצת
העיר אשדוד
בקשה דחופה מטעם המשיב 2

החלטה
המשיב  3הגיש אתמול בקשה דחופה לביטול צו המניע ה שניתן נגדו בהחלטתי
מיום  . 00.2.0213לטענתו ,בהחלטתי לא הוכרעה זכות הקדימה על השימוש באות צ',
ולאחר מתן ההחלטה "כפטריות לאחר הגשם ,הוצבו שלטים (של סיעות שונות העתידות
להתמודד בבחירות המוניציפאליות הקרובות באשדוד) בכל רחבי העיר אשדוד" (סעיף 1
לבקשה) .לטענתו ,הוצאת צו אישי כנגדו בגין השימוש באותיות "צפ" מהווה אכיפה
סלקטיבית ופגיעה ממשית בעיקרון השוויון בבחירות.
דין הבקשה להידחות .סעיף  2לחוק הבחירות אוסר על שימוש באותיות המסמנות
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לשכת יושב ראש הוועדה

רשימת מועמדים עד ליום ה  20-בטרם מועד הבחירות .מדובר באיסור ברור וגורף .הצו
שניתן לעניין זו במסגרת החלטתי הוא צו כללי ,ולא אישי כנגד המשיב  , 3ולפ יכך אין
דבר בטענתו לאכיפה סלקטיבית.
מעבר לצורך ,יצוין כי צו המניעה הוצא במקרה דנן נגד המשיב  3נוכח כך
שהעותר הוכיח ,בהתאם לכללים הנהוגים ,כי הוראת סעיף  2הופרה בענייננו .בבקשה זו,
צירף המשיב  3צילומים של שלטים אשר על פניו נראה כי מפרים את הוראות סעיף 2
לחוק הבחירות .אולם ,המשיב  3לא פעל על פי נוהל הטיפול בעתירות לצו מניעה או לצו
להסרת מודעות ולניקוי ושיקום מקרקעין ,התשע"ג  – 3102 -המפלגות ששלטיהם צוינו לא
צורפו כמשיבים ,ולא בוצעה פנייה מוקדמת .יתר על כן ,נראה כי חלק מן השלטים אינם
מטעם מ ועמדים המתמודדים בעיר אשדוד ,ולפיכך לא ברורה טענתו של העותר כי שלטים
אלו צצים ברחבי העיר "כפטריות לאחר הגשם".

סוף דבר ,ככל שלמשיב  3טענות קונקרטיות בגין הפרות של הוראות חוק
הבחירות ,עליו להגיש עתירה באופן מסודר ,ולמצות הליכים בטרם זאת.
ניתנה הי ום ,א' באלול התשע"ג ( .) 2.8.0213
סלים ג'ובראן
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה 02-
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