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  1959-לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט ב17עתירה לצו מניעה לפי סעיף 

 :תהעותרבשם 
 

 איתמר בן גבירעו"ד 
 

 בעצמו :2משיב בשם 
 

 החלטה
 

 

ב לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, 17מניעה לפי סעיף מונחת לפניי עתירה למתן צו  .1

(, בגדרה נתבקשתי להורות למשיבים להסיר שלטי חוצות שפורסמו החוק)להלן:  1959-התשי"ט

 דין.התאם לב , לפי הנטען בעתירה,, המכילים תעמולת בחירות ואינם מזוהיםמטעמם

 

המשיבים לתלות ברחבי הארץ שלטי  החלו 27.2.2020פי המתואר בעתירה, ביום -על 

לצד זאת נכתב "מטה מפלגות ", ו!טוח, מצביעים על בתקים מיותריםפחוצות, בהם נכתב "אין 

)א( לחוק ועל כן יש 10פי סעיף -שלטים אלו אינם מזוהים כנדרש עלנת העותרת, הימין". לטע

 , למעטוגשהלא ההוריתי על מתן תשובת המשיבים, וזו , 27.2.2020 וםיבהחלטתי מלהסירם. 
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לטענה המשפטית בדבר  אך לא השיב ,את הרקע שקדם לתליית השלטים שהסביר 2משיב  תשובת

 הצורך בציון פרטיו המזהים של האדם המזמין שלטים כאמור.

 

ידי המשיבים מכילים -אין מחלוקת על כך שהשלטים שפורסמו עלדין העתירה להתקבל.  .2

להדפסתם של האדם האחראי  שמו ומענותעמולת בחירות. לפיכך, היה על השלטים להכיל את 

. כפי שצוין לעיל, הפרטים ( לחוק3)א()10סעיף ת ופי דריש-להזמנתם, עלשל זה האחראי ו

 זה אינו כיתוב"מטה מפלגות הימין". הכילו שלוש מילים: המזהים היחידים שצוינו בשלטים 

מבחינה  כך. ((28.2.2020) יכודבן מאיר נ' הל 38/23כ "ניין זה תבראו לע)ק מזהה באופן מספ

במובן זה שקורא השלט יבין מטעם  כך מבחינת תכלית החוקו פי לשון החוק,-פורמלית כנדרש על

מי מובא המסר הפוליטי, וידע להחליט באופן מושכל כיצד להתייחס למסר זה. הכינוי "מטה 

 לדעת מי עומד מאחורימפלגות הימין" כללי מדי, אינו עומד בדרישות הדין ואינו מאפשר לקורא 

 תעמולת הבחירות המוצגת לו.

 

, פנייה מוקדמתבדמות  – מיצתה הליכיםכי העותרת לא להעיר לנכון  ד זאת ראיתיצל 

מרבית העתירות  .המניחה את הדעת תשובהלטענתה, "בשל קוצר הזמן". אין בכך משום 

המוגשות בתקופת בחירות עוסקות בעניינים הדורשים טיפול מהיר ויעיל. יחד עם זאת, אין בכך 

( להוראות הבחירות 6)ב()2יה המוקדמת, המעוגנת בסעיף יאת דרישת הפנ באופן גורף כדי לייתר

ראש ועדת  יובפסיקת יושב 2015-, התשע"הועררים()דרכי תעמולה( )סדרי הדין בבקשות 

 שעתירתהעל כך  למדתבעניינה המנסיבה קונקרטית כל ציגה . העותרת לא ההבחירות המרכזית

יה מוקדמת יפנ מלמד כי ןהניסיוופן מיוחד. לא זו אף זו, בא עוסקת בסוגיה הדורשת טיפול מהיר

 ההליך השיפוטי.יכולה במקרים רבים להביא אף לפתרון מהיר יותר, שכן היא עשויה לייתר את 

 

אין צו  לעתירה, 2לרבות תגובת משיב  . בנסיבות שפורטו לעיל,מתקבלתלפיכך, העתירה  

 להוצאות.

 

 (. 1.3.2020)ף "תשה ' באדרההיום  ניתנה
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