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החלטה
.1

בעתירה שלפניי ,מבקש העותר כי יינתן צו להסרת שלט תעמולה של המשיב

אשר נתלה על גבי עצים הנמצאים בתחום הרכוש המשותף של הבניין בו הוא מתגורר.
העותר טוען כי פנה מספר פעמים למש יב ,אולם השלט טרם הוסר ולפיכך הוגשה
העתירה .בשולי הדברים ,מציין הוא כי שכניו אשר תלו את השלט סיפרו לו כי אינם
מעוניינים להסירו משום "שהם יפסידו את הכנסה על תליית השלט" (סעיף  6לעתירה).
.0

ביקשתי את תגובת המשיב .בתגובתו ,טוען הוא כי יש לדחות את העתירה על

הסף נוכח אי צירוף השכן אשר תלה את השלט על העצים בשטח הרכוש המשותף .לגופם
של דברים ,מכחיש הוא כי הועבר תשלום לשכן בתמורה לתליית השלט ,המקור להגשת
העתירה הוא סכסוך שכנים בין העותר לבין השכן ,וטוען כי השלט הוסר זה מכבר.
.3
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ברחבי העיר ב  92 -הימים טרם יום הבחירות .תכלית המגבלות הקבועות בסעיף  12לחוק
הבחירות היא שמירה על שוויון בין המועמדים ,ובנוסף מניעת הצפת מבני היישוב
בשלטי תעמולה תוך פגיעה במראה המועצה המקומית (ראו :תר"מ  62/23שינוי – מפלגת
המרכז נ' דוקורסקי (  ,) 10.12.0220השופטת ד' דורנר (להלן :עניין שינוי ) .סעיף ( 12א ) 1 () 1
קובע חריג לתחולת המגבלות במודעות הנתלות על גבי דירת מגורים.
.4

תכליתו של החריג הקבוע בסעיף לעניין פרסום מודעות על דירות מגורים הוא

הגנה על חופש הביטוי הפוליטי של הפרט  .קרי ,הסרת מרב ית המגבלות המבקשות
לשמור על חזות העיר ושוויון בין המועמדים ,נוכח חירותו של הפרט להביע את עמדתו
הפוליטית ,כל זאת בתחומי קניינו הפרטי .בהתאם לכך ,ולאור התכליות שפורטו לעיל
בבסיס המגבלות הקבועות בסעיף  , 12נקבע פירוש מצמצם לסעיף.
.1

כך לדוגמא ,נקבע כי השטח בו ניתן לפרסם על דירת מגורים היא רק שטח

הדירה עצמה ,ולא שטח משותף לבניין ( תר"מ  3/23קרפ נ' גל (  ,) 03.0.0223השופט מ'
חשין ) .כמו כן ,נקבע כי הביטוי "דירת מגורים" לא כולל נדל"ן מסחרי (תר"מ  33/23בן
קסוס נ' ברדה (  ,) 14.12.0223השופטת ד' דורנר ; תר"מ  149/23אוטמזגין נ' אהד

(  ,) 03.12.0223השופטת ד' דורנר ).
דיון והכרעה

.6

המשיב מציין בתגובתו כי השלט הוסר ,ומגבה טענתו זו בתצהיר .עיון בשלט,

אשר צילומו צורף כנספח לעתירה ,מגלה כי על פניו מפר הוא את הוראת סעיף ( 12א)( ) 1
לחוק הבחירות ,בנוגע לגודל המק סימאלי של שלט בחירות .לכך יש להוסיף כי כאמור
לעיל ,השלט נתלה על רכוש משותף ,ולפיכך לא חל החריג הקבוע בסעיף ( 12א ) 1 () 1
לחוק .נוכח זאת ,אני קובע כי השלט מפר את חוק הבחירות ,אולם נוכח העובדה כי הוא
הורד לא נותן צו בנסיבות אלה.
.3

לפיכך ,העתירה נדחית  .בנסיבות הענ יין ,אין צו להוצאות.
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