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 מר רפי בוקר :העותר
 

 נ ג ד 

 
 ראש המועצה המקומית עומר -מר פיני בדש . 0 :יםהמשיב

 המועצה המקומית עומר. 3
 

ב לחוק הבחירות )דרכי 01בקשה למתן צו מניעה לפי סעיף  
 (חוק הבחירות)להלן:  0191-תעמולה(, תשי"ט

 
 החלטה

     
הכוללים אותיות  1 מניעה בגין פרסומים מטעם המשיב והעותר מבקש כי יינתן צ .1

בנוסף, מבקש הוא כי יינתן צו  .לחוק הבחירות( 7)בניגוד לסעיף  והמציינות את סיעת

 תעמולת בחירות.  למעןלהקצות שטחי פרסום  0המשיבה אשר יחייב את עשה 

 

ניין לעכי דין העתירה להידחות, נוכח העדר פנייה מוקדמת.  ניםטוע יםהמשיב .0

מציין העותר פורסמו אותם כי הפרסומים  1המשיב שלטים הכוללים אותיות, טוען 

. להפסיק את השימוש בלוגו אשר מכיל את אות רשימתועל ידו , וניתנה הוראה בשגגה

בבקשה  0המשיבה העותר לא פנה אל ום, טוענים הם כי לעניין הקצאת שלטי פרס

מרכז היישוב קיימים לוחות עליהם ניתן לפרסם לתליית מודעות. כמו כן, טוענים הם כי ב

 דברי תעמולה מטעם המתמודדים בבחירות הקרובות.
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מבלי להידרש לטענותיהם )המוצדקות( של זאת, . להידחותדין העתירה  .3

זאת, לפנים משורת הדין, נוכח העובדה כי נראה שהעותר . המשיבים לאי מיצוי הליכים

 .אינו מתמודד בבחירות

 

לחוק הבחירות, אין מקום ליתן צו, אולם אך ורק נוכח  7לעניין הפרות סעיף  .4

 העובדה כי האיסור הקבוע בסעיף פג מחר.

 

המשיבים טוענים לעניין בקשתו של העותר לצו עשה, יש לדחות גם בקשה זו.  .1

הקצתה שטחי פרסום  0כי הם מקיימים את הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, והמשיבה 

 לת בחירות. תעמו למטרת

 

 .אין צו להוצאות בנסיבות הענין .נדחיתסוף דבר, העתירה  .6
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