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 אבנר ארביבמר  :העותר
 

 נ ג ד 

 
 צת בית דגןסגן ומ"מ ראש מוע – מר זוהר מדר. 1 :יםהמשיב

 חבר מועצת בית דגן – מר רפי תנעמי. 2
 

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

 
 החלטה

     
בעתירה שלפניי, מבקש העותר כי יינתנו צווי מניעה נגד המשיבים בשל  .1

המציינות את רשימות המתמודדים של  "נט",-פרסומים הכוללים את האותיות "לב" ו

בנוסף, טוען הוא כי נתלו  לחוק הבחירות. 7המשיבים בהתאמה, וזאת בניגוד לסעיף 

הבחירות לחוק  12סעיף ל בניגוד ,המועצה המקומיתברחבי  0של מפלגת המשיב שלטים 

 .אלא במקומות ציבוריים מעל לגודל המותר ולא על גבי לוחות מודעות ייעודיים –

 
בתשובתו טוען כי השלטים בגינם הוגשה  1המשיב יקשתי את תגובת המשיבים. ב .0

טוען כי  2המשיב . בטעות"לב" העתירה הוסרו, וכי השלטים הודפסו יחד עם האותיות 

הוא פועל להסרת השלטים אשר הוצבו בשטחים ציבוריים והאותיות "נט" כוסו 

 מהשלטים הקיימים.

 



 לשכת יושב ראש הוועדה  02-ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה

 0מתוך  0עמוד 
 91912 ירושלים  ,גוריון-בן   דוד  קריית   ,משכן הכנסת

  95919العنوان: مجمع بن غوريون, أورشليم القدس, 

 : Fax  5669855-02:  فاكس , פקס , 6753407-02 : هاتف, טלפון

 דיון והכרעה

 20פרט לתקופת " כי קובע לחוק הבחירות 7עיף ס בחלקה. דין העתירה להתקבל .3

אם בכתב  –עמולת בחירות באמצעות השימוש הימים שלפני יום הבחירות לא תהיה ת

לעיל  7בסעיף המועד הקבוע באות המציינת רשימת מועמדים".  –ואם בצורה אחרת 

ם אסורה, הן שימוש באות המציינת רשימת מועמדי –עדיין לא חל, ולפיכך, במועד זה 

 ((.00.7.0213) צילקר נ' עיריית אשדוד 09/02תר"מ פין )ראו למשל: במישרין והן בעקי

 
כי השילוט הנושא את האותיות "לב" הוסר, ומגבה בתגובתו טוען  1המשיב  .2

לא ניתן והעותר צירף לעתירתו תמונה אחת בלבד של שלט,  בנוסף,טענתו בתצהיר. 

 לל את האותיות "לב". לפיכך, לא ראיתי לנכון ליתן צוכו השלטלהבחין בבירור אם אכן 

קיימים שלטים נוספים הכוללים את האותיות "לב", ש. כן אבקש לציין כי ככל בעניין זה

בבקשה בכתב להסירם, ואם תוך שלושה ימים האותיות  1על העותר לפנות אל המשיב 

 אינן מכוסות, פתוחה בפניו הדרך להגיש עתירה חדשה בעניין זה. 

 
, העותר צירף לעתירתו שלטים רבים הכוללים אותיות. בנוסף, 2לעניין המשיב  .1

קיימים שלטים הנושאים את האותיות  כיוםגם נראה כי , 0של המשיב  תועל פי תשוב

לא צירף תצהיר לתשובתו, בניגוד לנוהל הטיפול  0"נט". לכך יש להוסיף כי המשיב 

לעשות  2המשיב ניתן בזאת צו האוסר על לפיכך,  .0213-בעתירות לצו מניעה, התשע"ג

קי בחירה, או אותיות כלשהן המציינות שימוש עד למועד הקבוע בחוק באותיות הנראות כפת

 רשימת מועמדים.

 
)א( לחוק 12לחוק הבחירות. סעיף  12הדין בנוגע להפרות של סעיף  הוא .6

ציין כי  0המשיב . מיקומם של שלטי תעמולהללגודלם ו באשרהבחירות קובע איסורים 

( לחוק 2)א()12הוא פעל להסרת שלטים שנתלו במקומות ציבוריים, וזאת בניגוד לסעיף 

ניתן צו האוסר על בכך אין די, וכאמור, טענה זו לא גובתה בתצהיר. לפיכך, הבחירות. 

 )א( לחוק הבחירות.11להציב שלטי תעמולה בניגוד לסעיף  2המשיב 

 
 ש"ח. 2,222בהוצאות העותר בסף של  0המשיב  בנסיבות העניין, יישא .7

 
 (01.1.0213באלול התשע"ג ) ט"וניתנה היום, 

 ובראןסלים ג'
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