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הבחירות )דרכי לחוק  ב01פי סעיף צו מניעה ללמתן עתירה  
 (חוק הבחירות)להלן:  0191-, התשי"טתעמולה(

 
 החלטה

     
 , בשל הפרתים כי יינתן צו מניעה, לטענתםהעותר יםבעתירה שלפניי, מבקש .1

רסם מודעת תעמולה בעיתון מקומי יהמשיב פ ,לדבריהם. הבחירות)ב( לחוק 12 סעיף

( 1)ב()12את הוראת סעיף  , ובכך הפראינץ' 02בגודלה על  )"זמן מבשרת"( אשר עולה

  לחוק הבחירות. 

 

הואיל  ו, יש לדחות את העתירה על הסף.לטענת. ביקשתי את תגובת המשיב .0

עותר לעתירה שהגיש הוא עצמו כנגד ההעתירה הוגשה בחוסר תום לב, כ"עתירת נגד" ו

יעות ומתמודדים נוספים סהוא שואב, לטענתו, מהעובדה שלמרות ש . הוכחה לכך1

. עוד טוען הוא כי גם העותרים עותריםפרסמו מודעות זהות בגודלן, לא עתרו נגדם ה

כי העותרים לא מיצו  המשיב לסיום מציין מפרים את חוק הבחירות באופנים שונים.

 הליכים, ולא פנו לקבלת תגובתו טרם הגשת העתירה. 



 לשכת יושב ראש הוועדה  02-ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה
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המשיב טוען כי  ת את העתירה.יש לדחו לגופם של דבריםהמשיב טוען כי גם  .3

העותרים לא הוכיחו שגודל המודעה חרג מהגודל המותר על פי חוק הבחירות. מעבר 

מהגודל המותר. במסגרת זו המשיב טוען כי  לגישתו המודעה שפורסמה לא חורגת לכך,

( כיחידת אורך ולא כיחידת שטח, ומציע 1)ב()12יש לפרש את הביטוי "אינץ'" בסעיף 

 לכך. נימוקים 

 

החשיבות במיצוי הליכים  את לא אחת ציינתידין העתירה להידחות על הסף.  .0

תר"מ אומנם, קבעתי כי אין להקפיד בעניין זה על קוצו של יוד )טרם הגשת העתירה. 

(. אולם, במקרה דנן, העותר לא עמד (עניין צור)להלן:  (10.2.0213) צור נ' נחמני 03/02

ליתר עם זאת, באשר זו, ונראה כי לא פנה כלל למשיבים בטרם הגיש עתירתו.  הבחוב

מספר פעמים כי טענות מעין אלה יש להעלות נקבע יש לדחותן. טענות הסף של המשיב, 

קוניק נ'  02/02; תר"מ צור ענייןבמסגרת עתירה חדשה ולא במסגרת כתב תשובה )ראו: 

 .((19.2.0213) בן שחר

 

הביטוי "אינץ'", כפי שמופיע בחוק יני נדרש לפרש את א, הכרעתי משזו .1

עם זאת, יוער כי העותרים לא ביארו מדוע חורגת מודעת הבחירות מהגודל הבחירות. 

 המותר בחוק, וגם בכך נפל פגם בעתירתם. 

 
 .ש"ח 0222שאו בהוצאות המשיב בסך יהעותרים יסוף דבר, העתירה נדחית.  .0

 
 

 (.32.9.0213) ד"התשע תשריב ו"כניתנה היום,  

 סלים ג'ובראן
 שופט בית המשפט העליון
 יושב ראש ועדת הבחירות

 02-המרכזית לכנסת ה
 

 


