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העותר:

שמואל כהן
נגד

המשיבה:

רשימת "נעם"

עתירה למתן צו להסרת מודעות ולניקוי ושיקום מקרקעין לפי סעיף 17ג לחוק הבחירות (דרכי
תעמולה) ,התשי"ט1959-

העותר:

בעצמו

בשם המשיבה:

עו"ד גיא בוסי
החלטה

העתירה המונחת לפני ,ה מופנית נגד רשימת "נעם" ,עניינה שלטי תעמולה מטעם הרשימה
שנתלו על גבי תחנת אוטובוס ביישוב שבו מתגורר העותר .האחרון טען כי השלטים נתלו במקום
אסור ,כי הם מלכלכים את התחנה ,וכי קשה להסירם ולנקות את התחנה .עוד צוין כי המשיבה נוהגת
באופן דומה ביחס לתחנות אוטובוס נוספות ,וביקש להורות להסיר את השלטים "ולנקות את תחנות
האוטובוס במרחב יהודה ושומרון" .בתגובה שהגישה ציינה המשיבה כי בעקבות פניית העותר
הורתה באופן מיידי לפעיליה לא לתלות מודעות במקומות אסורים ,וכן פעלה להסרת השלט מושא
העתירה וניקוי תחנת האוטובוס שעל גבה הוד בק .העותר ,בתשובה לכך ,טען כי גם לאחר הסרה
ונקיון אלה – עדיין נותר דבק שקשה להסירו על גבי תחת האוטובוס .כן התבקש נקיון של כל תחנות
האוטובוס באזור .על רקע האמור ,קיימת הסכמה כי התיק התייתר עוד קודם למועד הבחירות בכל
הנוגע לטענה בדבר תעמולת בחירות אסורה ,ונו תרה רק שאלת נקיון התחנות .בנסיבות אלה אין
מניעה כי התיק יוכרע גם לאחר מערכת הבחירות ,שהרי טרם חלפו  60ימים ממועד זה ,בהתאם
להוראת סעיף  17ג לחוק הבחירות (דרכי תעמולה) ,התשי"ט .1959 -
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לגוף העניין ,לתגובת המשיבה צורפו צילומים המראים ,לכאורה ,כי פעלה לא רק להסרת
השילוט אלא גם לניקוי התחנה מושא העתירה מדבק .העותר לא צירף לתשובתו כל אסמכתא בדבר
תחנו ת קונקרטיות שעל גביהן הודבקו שלטים מטעם המשיבה שלא נוקו כראוי .בנסיבות אלה עולה
כי העתירה מיצתה את עצמה ביחס לתחנת האוטובוס במקום היישוב של העותר ,וכי לא הוצגה
אסמכתא בדבר תחנת אוטובוס קונקרטית נוספת שעל גביה עדיין תלויה תעמולה מטעם המשיבה
שלא כדין.
העתי רה נדחית .אין צו להוצאות.
ניתנה היום ,כ "ח בתשרי התש"פ ( .) 27.10.2019
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