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  סיעת "פז" :תהעותר
 

 נ ג ד 

 
 סיעת "רק ראשון בראשות דב צור" .0 :יםהמשיב

 מר דב צור .3
 

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

 
 החלטה

     
לחוק  7הנושאים אותיות בניגוד לסעיף  שלטים תלוהמשיבים טוענת כי העותרת  .1

 .לחוק 12בניגוד לסעיף  אסוריםקומות במבנוסף, הציבו שלטים , והבחירות לכנסת

 
נים הם כי טרם החליטו להשתמש י את תגובת המשיבים. בתשובתם, מצייביקשת .0

לפיכך, לא קיימים כלל גינן הוגשה העתירה(. בבאות "צ" )האות המופיעה בפרסומים ש

אשר  0222שלטים משנת ב מקורןהאות, והתמונות שצורפו לעתירה שלטים הכוללים את 

נים הם כי בנספחים מצולם שלט , טועעוד לא נעשה בהם כל שימוש במערכת בחירות זו.

. של האחרון אי ידיעת הדין בשלבשגגה , אשר נתלה על ידי אחד מן הפעילים דאחד בלב

השלט נעלם מהגדר ו"בסבירות קרובה לוודאי לא נתלש השלט בדרך מקרה, לטענתם, 

 לתשובה(. 2אלא נגנב במזיד ובכוונה תחילה" )סעיף 
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טוענים הם כי השלטים הוצבו באישור  לעניין הצבת שלטים במקומות אסורים, .3

הבעלים ועל מבנה פרטי. וכמו כן "למען הסר ספק, וכדי לא להשאיר אבן שאין לה 

הופכין, נציגי המשיבים עברו בכל אחד ואחד מן המקומות המתועדים בתמונות אשר 

צורפו לעתירה, ווידאו באופן אישי, כי לא מצויים בהם השלטים המתועדים בנספחים 

 לתשובה(. 11רה" )סעיף לעתי

 

של חוק  12-ו 7ל סעיפים דין העתירה להידחות. העותרים טוענים להפרות ש .4

הבחירות. המשיבים טוענים כי לא קיימים שלטים הנושאים את האות "צ", וכי הוסרו 

ליתן צו  בידינראה כי במצב דברים מעין זה, אין השלטים שהוצבו במקומות אסורים. 

 מניעה. 

 

, אבקש כי מנהל נשוא העתירהעם זאת, נוכח חוסר הבהירות בכל הנוגע לשלטים  .1

, במסגרתו יציין האם שלטים המפרים 11.9.0213"ח עד ליום עיר יגיש דוהבחירות ב

 בעיר.עדיין תלויים הוראות אלה 

 

 סוף דבר, העתירה נדחית. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות. .6

 

 (.4.9.0213התשע"ג ) אלולב טכ"ניתנה היום,             
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