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 122/ 21  מ"תר

 
 : המבקשים
                 

 ליבר צביקה בראשות וצעירים נתנייתים רשימת. 1
 ליבר צביקה. 2

 
 ד ג נ 

 
 נתניה עיריית. 1 :המשיבים

 נתניה עיריית – ופיקוח ביטחון, אכיפה אגף. 2
 איכר-פיירברג מרים. 3
 איכר-פיירברג מרים בראשות אחת נתניה סיעת. 4

 
   המשפט בית ביזיון פקודת לפי בקשה

 

 :המבקשים כ"ב
 
 :1-2 המשיבות כ"ב
 
 :3-4 המשיבות כ"ב
 

 גליצה רם ד"עו
 

 מלמד מיכל ד"עו
 

 זאנה שרי ד"עו; סדינסקי עדי ד"עו
 

 החלטה
 

(, בה טוענים הביזיון פקודת –בפניי בקשה לפי פקודת ביזיון בית משפט ]נוסח חדש[ )להלן  .1

, 17.10.2018לא קיימו את החלטתי בהליך העיקרי, שניתנה בתאריך:  3-4המבקשים כי המשיבים 

-לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, תשי"ט 10בחירות המפרים את הוראות סעיף  יולא הסירו שלט

 (.תעמולה דרכי חוק)להלן:  1959

ומודעות מפרים, ואגפי העירייה פועלים באופן  יםטענו כי גובש נוהל להסרת שלט 1-2המשיבים  .2

 הוסרו עשרות שלטי בחירות. לאחר ההחלטה מרץ להסרת שלטים, נ

השילוט נושא הוסרו.  – םכל השלטים שפורטו בעתירה, ושהוריתי להסירש וטענ 4-3המשיבות  .3

הבקשה שבנדון לא פורט בעתירה העיקרית, ולכן לא הוסר )שכן לא ניתן לגבי צו אופרטיבי(, 

 הוסר אף הוא.  –ואולם לאחר  קבלת הבקשה 
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: והשוו ראו) עתיד פני צופה במבט שיפוטי צו אכיפת הוא הביזיון פקודת פי על הליך של תכליתו .4

 כל אין, ומשהשילוט הוסר, (29.9.2013 מיום ביזיון בעניין החלטה, ניצן' נ מרציאנו 44/20 מ"תר

  .הצו לאכיפת נפקות

 לאור כל האמור לעיל, אני דוחה את הבקשה ללא צו להוצאות. .5

 

 (.2018ר נובמבב 5חשון תשע"ט )כז' ניתנה היום 
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