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העותר:

נגד
 .1משטרת ישראל – מפקד תחנת ירוחם
 .4גולן אלמקיס

המשיבים:

עתירה בהולה להסרת מודעות תעמולה

בשם העותר:

עו"ד חדוה שפירא; עו"ד עמיקם הדר

החלטה
.1

היום בשעות הצהריים הגיש העותר בקשה להסיר לאלתר מרחובות ירוחם את

מודעות התעמולה ,אשר לשיטתו מכפישות ומסיתות כנגדו .לטענת ו ,במצב הביטחוני של
היום ,פרסום המ ודעות באופן בו הן פורסמו מהווה מעבר לתעמולה אסורה גם הסתה
פרועה וסיכון חיי אדם.
.0

בהמשך לפניית העותר ,ביקשתי את תגובת המשיבים .על  -פי תגובת המשיב , 0

מדובר בעתירה קנטרנית שנועדה לסכל את מועמדותו של המשיב  . 0לשיטתו ,התמונות
שהועלו על גבי המודעות הינן אותנטיות לחלוטין .כן טוען המשיב  , 0כי תצהירו של
העותר תמוה הוא ,שכן הוא נוכח בירוחם החל מהשעה  0:22בבוקר והתצהיר נחתם
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לשכת יושב ראש הוועדה

בכתובת וי צ מן  0בתל  -אביב.
.3

על  -פי תגובת המשיב ה  , 1התמונה המדוברת הינה תמונה אשר פורסמה בכלי

התקשורת השונים ,לרבות ב עיתונות ה מקומית .כן טוענת המשיב ה  , 1כי העותר לא פירט
כיצד באה לידי ביטוי ההסתה או סיכון חיי האדם להם טען העותר .עוד היא מציינת  ,כי
אין מקום להסרת המודעות על  -ידי המשטרה ,שכן תהא זו התערבות לא ראויה בהליך
הבחירות.
.4

לאחר עיון בבקשה ובתגובות המשיבים  1ו  , 0-הגעתי למסקנה כי אין מקום

להיעתר לבקשה – מה גם שהבקשה הוגשה בשיהוי רב באמצע יום הבחירות לעיריית
ירוחם.
סוף דבר ,הבקשה נדחית.

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