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החלטה
.1

בעתירה שלפניי  ,מבקש העותר כי יינתן צו האוסר על המשיבה להסיר שלטי

בחירות המוצבים בשטחים פרטיים .העותר טוען כי המשיבה הסירה שלטים שהוצבו
בשטחים פרטיים מטעמו .בתגובת המש יבה נ טע ן כי לא צוין באופן קונקרטי על אילו
שלטים מדובר .הוסבר כי המשיבה פועלת במסגרת הנחיות פנימיות ב נושא תלייה
ופרסום של שלטי בחירות  ,אשר גיבשה מכוח סעיף ( 12א  ) 1 () 1לחוק הבחירות .לפי
ההנחיות (אשר תוקפן לא נבחן בעתירה זו)  ,נקבע לגבי הצבת שלטי בחירות בשטחים
פ רטיים נוהל  ,המחייב את המפרסם להמציא לאגף הפיקוח בעירייה תצהיר חתום על ידי
בעל השט ח המביע את הסכמתו להצבת השילוט .עוד הובהר ,כי מכוח הנחיות אלה
פועלת המשיבה נגד כל המתמודדים ב צורה שווה  ,וכי לא הוסר שילוט שלגביו הועברו
אישורים כנדרש בהנחיות .בנסיבות אלה – מ שלא הוצגה בפניי תשתית מספקת באשר
לשילוט הקונקרטי  ,ש על פי הטענה  ,נתלה כדין והוסר – אין בידי לקבל את העתירה,
והיא נדחית בזאת.
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לשכת יושב ראש הוועדה
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