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 111 /21  מ"תר
 גלעד רבינוביץ .1 העותרים:

 סיעת "שוהם בתנופה" .2
 

 ד ג נ 
 

 יוסי לוי .1 :יםהמשיב

 בראשות יוסי לוי" –תנועת "שוהם עושים עם לב  .2
 

(, תעמולה דרכי) הבחירות לחוקד 17-ג ו17, ב17 פיםסעי לפי מניעה לצו עתירה
 חוק דרכי תעמולה( –)להלן  1959-ט"התשי

 
 בשם העותר:

 
 בשם המשיבים:

 עו"ד ערן מרינברג
 

 עו"ד עירן לוי
 

 החלטה
 1 

 2 

-לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט ד17-ג ו17, ב17 פיםבפניי עתירה לפי סעי .1 3 

המורה למשיבים להסיר שלטי בחירות חוק דרכי תעמולה(, ליתן צו  –)להלן  1959 4 

 5  לחוק דרכי תעמולה. 10המפרים, לכאורה, את הוראות סעיף 

 6 

העותרים, שהגישו מועמדותם בבחירות למועצת שוהם ולראשותה, בבחירות  .2 7 

שלטים  17, מלינים על כך שהמשיבים תלו 30.10.2018הכלליות שיתקיימו בתאריך  8 

 9 וגודל אסורים.מיקום בלחוק דרכי תעמולה,  10המפרים את הוראות סעיף 

 10 

העתירה בתם שטענו בתשוהמשיבים שאף הם מתמודדים בבחירות האמורות,  .3 11 

נגועה בשיהוי, חוסר תום לב וחוסר ניקיון כפיים, שכן גם העותרים מפרים את  12 

שלטים מפרים, מתוך  17חוק דרכי תעמולה במקומות שונים. העותרים מצאו אך  13 

לם לא נערך מולטענתם  ל ידם, ולכן מדובר בזוטי דברים. שלטים שניתלו ע 200-כ 14 

הועבר אליהם בסמוך לחג, ולא ניתנה  יםמיצוי הליכים כנדרש, שכן מכתב העותר 15 

 16 להם שהות מספקת לתקן את הטעון תיקון.

 17 

על מנת לחסוך ניהול הליך שיפוטי, מציינים המשיבים כי הם הסירו את השלטים  18 

 19 שפורטו בעתירה, מבלי שיהיה בכך לגרוע מזכותם לתלות שלטי בחירות אחרים. 
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 1 

ש צו מניעה קבוע, למעשה נוכח הסרת השלטים נושא העתירה, ומשלא נתבק .4 2 

 3 העתירה התייתרה ואין מקום ליתן סעד. 

 4 

על המשיבים לפעול בהתאם להוראות חוק דרכי תעמולה, גם אם הם סבורים  5 

שאחרים מפירים את הדין, מבלי שיהיה בכך לגרוע מחובתם של האחרים לפעול  6 

המשפטי לפי הדין. התרופה להפרת הדין היא מיצוי הליכים ולאחריו נקיטה בהליך  7 

 8 הפרת הוראות אחרות. בהמתאים, ולא 

 9 

 10  .תייחס לשלל טענות הסף של המשיביםאינני ממשזו מסקנתי,  .5

נהם, לצורך בירור הפרות נטענות, שיח בי-דומן הראוי שהצדדים ינהלו ואולם,  11 

 12 קידום הליכי בחירות תקינים, וחסכון הליכים שיפוטיים מיותרים. 

 13 

 14 צו להוצאות. אין הוצאות,  נתבקשה הטלתומשלא , גופהלעתירה  המשיבים תשובתנוכח 

 15 

 16 (. 2018באוקטובר  5) ט"תשעה תשריב ו"כהיום  ניתנה

 17 

 18 

 19 

 20 אברהם טל
 21 

 22  מחוזי משפט ביתשל  נשיא
 23 הבחירות ועדת ראש יושב

 24 דרום-מרכז האזורית
 25 
 26 

  27 


