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 נ ג ד 

 
 מר אליהו שבירו. 1 :יםהמשיב

 עיריית אריאל. 1
 

ב לחוק הבחירות )דרכי 11בקשה למתן צו מניעה לפי סעיף  
 (חוק הבחירות)להלן:  1191-תעמולה(, תשי"ט

 
 החלטה

     
למען  תלתה שלטים המהווים תעמולה אסורה 0ת טוענת כי המשיבה העותר .1

 הכוללים את חתימתו של ראש העיר. 1המשיב 

 
, העותרת פנתה 1המשיבים טוענים כי דין העתירה להידחות. לטענת המשיב  .0

אליו, ציינה שלט אחד בלבד, וכי "הגורמים הרלוונטיים בעירייה הודיעו לי כי שמי יוסר 

השלטים  מהשלט הרלוונטי... כל הנראה בשל חופשת חג ראש השנה טרם הזדמן למתקין

עוד מציין הוא כי מבדיקה שערך, כעת לתשובה(.  7-6להסיר את שמי מהשלט" )סעיפים 

, דין העתירה להידחות משום שמכתב 0. לטענת המשיבה 0השלט הוסר על ידי המשיבה 

 ולא אליה.  1ההתראה נשלח אך ורק למשיב 

 

י "ניתן אי מיצוי הליכים, רק לאחרונה כתבתי כדין העתירה להתקבל. לעניין  .3

כראש העיר, טענות שמועלות נגדו במכתב אל  1להניח כי נוכח תפקידו של המשיב 
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הפוך,  המקרה שלפניי((. 12.9.0213) וידל נ' לביא 03/02. )תר"מ "העירייה יועברו אליו

 גזירה שווה. 03/02אולם ניתן לגזור מתר"מ 

 

כללו את שמו לגופם של דברים, המשיבים מודים כי השלטים שבמימון העירייה  .4

של ראש העיר. פעמים רבות חזרתי על האיסור הקטגורי לקשור בין שמו של ראש עיר 

 "למען התושבים" נ' חופרי 14/02להישגי עירייה בתקופה זו )ראו למשל: תר"מ 

ניתן בזאת צו האוסר על ((. לפיכך, 17.7.0213) גייר נ' גמליאל 30/02(; תר"מ 16.6.0213)

 .1לפרסם פרסומים מטעמה הכוללים את שמו או תעמולה כלשהי למען המשיב  2המשיבה 

 

לא ברור אם מדובר בשלט אחד או שניים לה עוד אציין כי מהעתירה והתשובות  .1

את שמו של ראש העיר. ככל והעותרת מגלה שלטים נוספים הנושאים את שמו הכוללים 

להסיר מהם את שמו של המשיב , ועל האחרונה 0פנות אל המשיבה עליה ל, 1המשיב של 

 בתוך שלושה ימים. 1

 

סוף דבר, העתירה מתקבלת. בנסיבות הענין, המשיבים ישאו בהוצאות העותרת  .6

 ש"ח. 3,222בסכום של 

 

 (.11.9.0213) דהתשע" ' בתשריזניתנה היום,             
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