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 מר אלון סומך .4 :יםהעותר

 מר שי סרוסי .3
 

 נ ג ד 

 
 ועצה המקומית בית אריהראש המ –אבי נעים מר  המשיב:

 
ב לחוק הבחירות )דרכי 41בקשה למתן צו מניעה לפי סעיף  

 (חוק הבחירות)להלן:  4191-תעמולה(, תשי"ט
 

 החלטה

     
שלטי  בשלנגד המשיב העותרים כי יינתן צו מניעה  יםבעתירה שלפניי, מבקש .1

 המציינות אתרק" "אותיות ההכוללים את  , מדבקות, עלונים ופרסומים נוספיםבחירות

 .לחוק הבחירות 7רשימתו של המשיב, וזאת בניגוד לסעיף 

 
נגד בגין פנייה דומה של העותרים  19002, ניתנה החלטה בתר"מ 3.0.0213ביום  .0

המשיב, בה קבעתי כי אין ליתן צו נוכח הצהרת המשיב כי הוא הסיר את כל הפרסומים 

 חלטה קבעתי:לה 3הכוללים את האותיות "רק". עם זאת, בסעיף 

 

ברורות וחדות, וככל שהעותרים מגלים שלטים  7הוראות סעיף "
נוספים )או פרסומים נוספים כדוגמת עלונים( הכוללים אותיות 

בטרם מועד הבחירות,  20-המציינות רשימת מועמדים עד ליום ה
יום מיום קבלת  על המשיב להסיר את האותיות בתוך שלושה
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 הפנייה בעניין זה."
 
ם טוענים כי אף לאחר מתן ההחלטה, עדיין קיימים ברחבי המועצה העותרי .3

 פרסומים רבים הנושאים את האותיות "רק". 

 

"נאכפת  19002כי החלטתי בתר"מ , נכתב בתשובתוהמשיב.  תגובת ביקשתי את .2

אנו נסיר כל סממן של האותיות תוך שלושה ימים  וא הכבוד והרצינות על ידי המשיבבמל

ען כי העותרים לא פנו אליו להסרת לתשובה(. כמו כן, ט 2-3פים סעימקבלת הפנייה" )

פרסומים וזאת בניגוד לאמור בהחלטתי. לטענתו "לו היתה נעשית פנייה מסודרת היא 

היתה מטופלת ללא דיחוי וללא שיהוי. תחת זאת בחרו העותרים להגיש עתירה נוספת" 

לוודא כי שמטרתם ים יזומים עוד מציין כי התקיימו מספר סיור לתשובה(. 2)סעיף 

הוזמנו מדבקות חדשות שאינן כוללות כי הפרסומים הנושאים את האותיות "רק" הוסרו, ו

ען כי כל הפרסומים שנמצאו הוסרו זה מכבר, והוא מתחייב . לבסוף, טאלו האותיות

 שעות. 02לטפל בכל פנייה בנוגע לשלט הכולל את האותיות ולהסירו תוך 

 
 

 דיון והכרעה

 
לחוק הבחירות ברורות. המשיב מעלה  7דין העתירה להתקבל. הוראות סעיף  .1

משקל בכל הנוגע לאי פנייה מוקדמת של העותרים להסרת פרסומים  בעלותטענות 

העתירה עולה  . עם זאת, במקרה דנן, מנספחי19002ר"מ אסורים בהתאם להחלטתי בת

בניגוד מועצה תחום הים בבבירור כי גם לאחר מתן החלטתי, התנוססו שלטים ופרסומ

  לחוק הבחירות. 7סעיף להחלטה ול

 

תגובה לתשובת בקשה מטעם העותרים להגשת לכך יש להוסיף כי התקבלה  .3

 לבקשהלאחר מתן החלטתי. זו התקבלה במזכירות  הבקש, אולם 19002המשיב בתר"מ 

 פרסומים הכוללים את האותיות "רק".זו צורפו גם נספחים הכוללים 

 

לעשות שימוש עד למועד  יבניתן בזאת צו האוסר על המש לשם הזהירות,ו לפיכך, .7

שלטים, בכלל זה "רק" הנחזות כפתקי הצבעה בכל פרסום כלשהו, ו הקבוע בחוק באותיות

 .עלונים ומדבקות
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יש לציין כי אין בהחלטתי כדי לקבוע כי לעותרים לא עמדה חובה לפנות למשיב  .0

 רה.הסרת הפרסומים טרם הגשת העתי לשם

 
 . בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.כאמור לעיל סוף דבר, העתירה מתקבלת .9

 
 (.12.0.0213)ח' באלול התשע"ג ניתנה היום, 

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

 02-המרכזית לכנסת ה
 


