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הבחירות )דרכי לחוק  ב11פי סעיף למתן צו מניעה לעתירה  
 (חוק הבחירות)להלן:  1191-, התשי"טתעמולה(

 

 החלטה
     

 טענות הצדדים
 

 יםהעותר יםמבקשאדון יחדיו נוכח זהות הצדדים, בהן שלפניי,  ותעתירשתי הב .1

 יינתנו מספר צווי מניעה.כי 

 
אשר הוצבו  שלטי תעמולה מטעם המשיבות המבוקש הוא להסרת הראשוןהצו  .0

העותרים מציינים  בניינים המשמשים עסקים שאינם בנייני מגורים.על גבי  לטענתן

בעתירתם ארבעה בניינים אשר הוצבו עליהם שלטים אלה, ומציינים בנוסף כי "הכתובות 
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נן מלא הכתובות בהם מפרות המשיבות את הוראות החוק וכי ישנן עוד בניינים לעיל, אי

 לעתירה(. 8סעיף , 01/02תר"מ בהם הוצבו שלטים בניגוד גמור להוראות החוק" )

 

עוד לעניין זה, טוענים העותרים כי עובדי מחלקת הפיקוח לא מסירים את  .3

 לעתירה(. 19סעיף , 01/02תר"מ השלטים "מחשש פן יבולע להם ולעבודתם בעתיד" )

 

כוללים מופעי ות ההמשיב ות, עניינו כנסי בחירות אשר עורכהמבוקש השניהצו  .4

זמרה ובידור. במסגרת זאת, מציינים הם אירוע בו הופיע הזמר יוני ורועי, וכמו כן אירוע 

לטענתם , בו מתוכנן להופיע 02.2.0213העתיד להתקיים במוצאי השבת הקרובה ביום 

מיועד על פי ההזמנה  02.2.0213לטענתם, האירוע המתוכנן ליום  מזרחי.הבדרן חן 

בעלי זכות הצבעה, ומכך ניתן ללמוד כי "מדובר  –ומעלה, קרי  12שנשלחה רק לגילאים 

 לעתירה(. 10, סעיף 38/02באירוע המיועד לצרכי תעמולת בחירות פראקסלנס" )תר"מ 

 

כי דין העתירה להידחות על הן  ותוענ, טות. בתשובתןביקשתי את תגובת המשיב .1

מוגבל על פרסום שלטי חוצות וקיום מופעי בידור הסף, לאור העובדה כי האיסורים 

תוכננות להתקיים ביום הימים טרם יום הבחירות. כידוע, הבחירות מ 92לתקופת 

לא קיימת הוראה בחוק הבחירות האוסרת את התעמולה בגינה , ולפיכך 00.12.0213

  הוגשה העתירה.

 

כי בשבוע הבא יוסרו שלטי החוצות עליהם מלינים  ותהמשיב ותעוד טוענ .6

העותרים, וכי טענותיהם של העותרים בכל הנוגע להשפעה פסולה על עובדי מחלקת 

 הפיקוח של העירייה מוכחשות.

 

משיבות". במסגרתה, העותרים הגישו "בקשה למתן תשובה קצרה לתגובת ה .2

להסירם עד  ותינתן צו למען הסרת השלטים על אף התחייבות המשיבמבקשים הם כי 

 בהורדתם. לעיכוב, וזאת מתוך החשש 04.2.0213ליום 

 

 המסגרת הנורמטיבית

 92קובע, כי האיסורים וההגבלות בחוק יחולו בתקופת  לחוק הבחירות 2סעיף  .8

קבועים למעט האיסורים וההגבלות הוביום הבחירות, הימים שלפני יום הבחירות, 
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 4/02, אשר יחולו אף מחוץ לתקופה האמורה )ראו: תר"מ 13 -ו 10, 4, 3א, 0בסעיפים 

  ((.08.4.0213) קרן נ' סיעת "נתניה אחרת"

 

 22010297.0הימים שלפני יום הבחירות מתחילים החל מיום  09תקופת  .9

 

 דיון והכרעה

 

תם היא כאמור לחוק הבחירות אינם חלים בתקופה זו. תחול 12-ו 8אכן, סעיפים  .12

 . לפיכך, העתירה נדחית בזאת.04.2.0213החל מיום 

 

אבקש להבהיר כי על פניו, ומבלי לקבוע יתדות בעניין, נראה כי במידה והיינו  .11

, היו בשלטי החוצות ובכנסים המדוברים כדי להוות 04.2.0213מצויים לאחר יום 

  תעמולת בחירות אסורה.

 

כי השלטים יוסרו עד ליום  לתשובתן 08בסעיף  ותלאור התחייבות המשיב .10

 , לא מצאתי לנכון ליתן צו אף למען הזהירות.04.2.0213

 

 (.18.2.0213התשע"ג ) באב א"יניתנה היום,  

 

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

 02-המרכזית לכנסת ה
 

 
 


