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העותרים:

 .0מר אלון סומך
 .3מר שי סרוסי
נגד

המשיב:

מר אבי נעים – ראש המועצה המקומית בית אריה
בקשה למתן צו מניעה לפי סעיף 01ב לחוק הבחירות (דרכי
תעמולה) ,תשי"ט( 0191-להלן :חוק הבחירות)

החלטה
.1

בעתירה שלפניי ,מבקש ים העותרים כי יינתן צו מניעה כנגד המשיב נוכח שלטי

בחירות  ,מדבקות ,עלונים ופרסומים נוספים הכוללים את ה אותיות " רק" המציינות את
רשימתו של המשיב ,וזאת בניגוד לסעיף  7לחוק הבחירות .
.0

ביקשתי את תגובתם המשיב .בתגובתו ,נכתב המבקשים הגישו את עתירתם

ממניעים של נקמנות נוכח הליכי הריסת מבנים המתנהלים נגדם .לגופם של דברים ,טוען
הוא כי מיד לאחר פנייתם הראשונה של המשיבים אליו ,ה וא הזמין שלטים חדשים אשר
אינם כוללים את האותיות "רק" ,ומהשלטים הישנים שכבר הוצבו הוסרו האותיות.
בהקשר זה מציין הוא כי ביום  1.0.0215נערך סיור כדי לוודא כי האותיות אכן הוסרו.
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המסגרת הנורמטיבית

.5

סעיף  7לחוק הבחירות קובע " :פרט לתקופת  20הימים שלפני יום הבחי רות לא

תהיה ת עמולת בחירות באמצעות השימוש – אם בכתב ואם בצורה אחרת – באות
המציינת רשימת מועמדים" .המועד הקבוע בסעיף  7לעיל עדיין לא חל ,ולפיכך ,במועד
זה – שימוש באות המציינת רשימת מועמדים אסורה ,הן במישרין והן בעקיפין (ראו:
תר"מ  09/02צילקר נ' עיריית אשדוד (  ;)00.7.0215תר"מ  52/02קמיל נ' מועצה מקומית
מזכרת בתיה (  ;)12.7.0215תר"מ  27/02צרפתי נ' לוי ( .)) 02.7.0215
.2

לאחרונה קבעתי כי סעיף  7לחוק הבחירות אינו חל על שימוש בשם מועמד

באופן הנחזה לפתק בחירות ,אלא רק על פרסומים הכוללים אותיות לסימון מפלגות
(ראו :תר"מ  27/02צרפתי נ' לוי ( .)) 02.7.0215
דיון והכרעה

.1

נוכח העובדה כי האותיות מן השלטים נשוא העתירה הוסרו ,וכי השלטים

החדשים אינם כוללים את האותיות "רק" ,והמשיב מגבה טענותיו אלו בתצהיר ,נראה כי
אין בנסיבות אלה מקום ליתן צו מניעה .עוד אציין כי העותרים טענו גם לשימוש
באותיות אלו בפרסומים נוספים כדוגמת מדבקות ועלונים ,אולם לא צירפו כל הוכחה כי
אכן קיימים פרסומים מעין אלה.
.6

עם זאת ,יש להדגיש כי הוראות סעיף  7ברורות וחדות ,וככל שהעותרים מגלים

שלטים נוספים (או פרסומים נוספים כדוגמת עלונים) הכוללים אותיות המציינות רש ימת
מועמדים עד ליום ה  20-בטרם מועד הבחירות ,על המשיב להסיר את האותיות בתוך
שלושה יום מיום קבלת הפנייה בעניין זה.
.7

לפיכך ,העתירה נדחית  .בנסיבות העניין ,אין צו להוצאות.

ניתנה היום ,ל' באב התשע"ג ( .) 6.0.0215
סלים ג'ובראן
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת ה בחירות
המרכזית לכנסת ה 02-
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