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 החלטה

( בגין הפרות נטענות של הפקודהלפניי בקשה להטיל קנסות לפי פקודת בזיון בית משפט )להלן: 

תלתה  1שהמשיבה בעתירתה . העותרת טענה (ההחלטה)להלן:  בעתירה זו 2.3.2021החלטתי מיום 

דחיתי את העתירה משום שהשלטים הוסרו, אולם  חלטהשלטים בניגוד להוראות שונות בדין. בה

(, אוסר להתקין החוק)להלן:  1959–לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט)ב( 9הבהרתי שסעיף 

בבקשה שלפניי תעמולת בחירות בשטחים שמנויים בו. המבקשת טוענת גם בהתקנת ארעי 

לקנוס  ,כאמור ,. היא מבקשתההחלטהשהמשיבות תלו שלטי תעמולת בחירות בניגוד לדין על אף 

 אותן לפי הפקודה.

לאחר שעיינתי בבקשה ובנספחיה, באתי למסקנה שדינה להידחות גם בלי להידרש לתגובת 

( לחוק מחיל את הוראות הפקודה על צו של יושב ראש ועדת הבחירות 1ב)ג()17המשיבות. סעיף 

"לכוף אדם ... לציית לכל צו להטיל קנס כדי מסמיך בתי משפט ( לפקודה 1)6סעיף המרכזית. 

. כאמור, דחיתי עתירה "והמצוה לעשות איזה מעשה או האוסר לעשות כל מעשהעל ידם תן ישנ

זו. לכן החלטתי בה לא חייבה לעשות מעשה ולא אסרה לעשות מעשה. אמירותיי על פרשנות הדין 

ק. נוסף על כך, המשיבה ב)ג( לחו17ולכן גם לא לפי סעיף  –אינן "צו" שניתן לאכיפה לפי הפקודה 

 בלבד אכיפה לפי הפקודה כלפי צד שלישי מיועדת לאכיפת הצו המקורילא הייתה צד לעתירה.  2

, פלונית נ' פלוני 2137/16(; בש"פ 1980) 232( 4, פ"ד לד)מוניות הדר לוד בע"מ נ' ביטון 371/78)ע"א 

 .הפרה נטענת עצמאית בגיןהיא לאכיפה  2. הבקשה כלפי המשיבה ((20.3.2017פסקה כה )
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למותר לציין כי אם המבקשת סבורה שקמה עילה לפנות בעתירה חדשה בגין הפרה קונקרטית, 

 אין מניעה לעשות זאת לאחר פנייה מוקדמת כנדרש.

 צו להוצאות.לא אעשה בפעם הזו הבקשה נדחית אפוא. משלא התבקשה תשובה, 

 (.2021 מארסב 8)פ"א תשהבאדר  כ"ד ,היום ניתנה

 עוזי פוגלמן
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