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העותרת:

סיעת "רק ראשון בראשות דב צור"
נגד

המשיבים:

 .0מר אסף דעבול
 .5סיעת "פז"
בקשה למתן צו מניעה לפי סעיף 01ב לחוק הבחירות (דרכי
תעמולה) ,תשי"ט( 0121-להלן :חוק הבחירות)

החלטה
.1

ביום  , 3.0.0213ניתנה החלטה שעניינה צווי מניעה שביקשה העותרת נגד

המשיבים .דחיתי את העתירה על הסף בשל אי מיצוי הליכים  .כן ציינתי כי " אם אכן
מדובר בפרסום בפועל ,אין בהחלטה זו כדי למנוע הגשת עתירה חשדה בנושא ,לאחר
מיצוי הליכים כנדרש על פי דין " (סעיף  13להחלטה) .מכאן העתירה שלפניי.
.0

העותרת טוענת כי המשיבים תלו שלטים ומודעות הנושאים אותיות בניגוד

לסעיף  7לחוק הבחירות לכנסת ; בנוסף ,הציבו המשיבים שלטים ב מ קומות ציבוריים
בניגוד לסעיף  12לחוק .
.3

ביקשתי את תגובת המשיבים .בתשובתם ,מציינים הם כי העותרת לא העבירה

לידיה את העתירה או את מכתב ההתראה  ,וכי יש לדחות את העתירה משום שלא הוגש
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ערעור על החלטתי בתר"מ  , 13/02שם דחיתי את טענות העותרת .עוד מציינים הם כי
העתירה הוגשה שלא בניקיון כפיים ,משום שהעותרת בעצמה ה פרה את הוראות חוק
הבחירות ,ותלתה שלטים הכוללים אותיות ש נתלו במקומות אסורים .לגופם של דברים,
טוענים הם כי התצלומים שצירפה העותרת ישנים והשלטים שבהן הוסרו זה מכבר  .כמו
כן ,מציינים כי "המשיבים פ עלו ופועלים אף בימים אלה להסרתם " (סעיף  7לתשובה).
.3

עוד לעניין זה ,טוענים העותרים כי לא ידוע להם על שלטים קיימים המפרים את

הוראות חוק הבחירות .וכי הם פועל ים "בימים אלה ממש להסרת כל השלטים
והפרסומים שנתלו על ידי פעיליו הרבים ופורסמו ללא ידיעתו במידה שאלו פורסמו
בניגוד לחוק" (ס עיף  0לתשובה).
דיון והכרעה

.1

דין העתירה להתקבל .סעיף  7לחוק הבחירות קובע  " :פרט לתקופת  30הימים

שלפני יום הבחירות לא תהיה תעמולת בחירות באמצעות השימוש – אם בכתב ואם
בצורה אחרת – באות המציינת רשימת מועמדים " .המועד הקבוע בסעיף  7לעיל עדיין
לא חל ,ולפיכך ,כעת ,שימוש באות המציינת רשימת מועמדים אסורה (ראו :תר"מ 09/02
צילקר נ' עיריית אשדוד (  ;) 00.7.0213תר"מ  33/02קמיל נ' מועצה מקומית מזכרת בתיה
( . ) 13.7.0213
.6

המשיבים טוענים כי הנספחים שצורפו על ידי העותר הם של שלטים ישנים אשר

הוסרו ,ו כי ב מקביל הם פועלים בימים אלה להסרת שלטים נוספים  .כמו כן ,טוענים הם
כי לא ידוע להם על שלטים שנתלו על ידי פעילים ,וכי הם פועלים להסיר כאלה שלטים
ככל שנתלו .אינני מבין כיצד ניתן גם לפעול להסרת שלטים ,ובמקביל לא להכיר
בקיומם .המסקנה העולה היא לא ניתן להסתמך על התצהיר ש הגישו המשיבים ,ונראה כי
קיימים כעת ברחבי העיר שלטים הנושאים אותיות .לפיכך ,ניתן בזאת צו האוסר על
המשיבים לעשות שימוש עד למועד הקבוע בחוק באותיות הנראות כפתקי בחירה ,או אותיות
כלשהן המציינות רשימת מועמדים.

.7

לעניין טענות העותרת בנוגע להפרה של הוראות סעיף  ( 12א) לחוק הבחירות,

נראה על פניו כי אכן הוצבו שלטים במקומות ציבוריים בניגוד לסעיף ( 12א)(  ) 3לחוק
הבחירות .בנוסף ,טענתם של המשיבים לעניין זה היא כי גם מפלגות אחרות תולות
שלטים במקומות אסורים .כפי שכבר ציינתי מספר פעמים ,טענות מעין אלה אין להעלות
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במסגרת כתב תשוב ה אלא במסגרת עתירה ,ולפיכך הן נדחות (השוו :תר"מ  60/02קוניק
נ' בן שחר (  ;) 19.0.0213תר"מ  66/02ציקלר נ' לסרי (  .)) 01.0.0213לפיכך ,ניתן צו האוסר
על המשיבים להציב שלטי תעמולה בניגוד לסעיף (01א) לחוק הבחירות.

.0

נוכח האמור לעיל  ,העתירה מתקבלת  .המשיבים יישאו בהוצ אות העותרת בסכום

של  3,222ש"ח .
ניתנה היום ,י " ט ב אלול התשע"ג ( .) 01.0.0213
סלים ג'ובראן
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה 02-
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