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המשיבים

בקשה דחופה למתן צו מניעה
לפי סעיף 91ב לחוק הבחירות (דרכי תעמולה) התשי"ט 9191 -
כבוד יו"ר הוועדה ,יתבקש להורות כדלהלן:
 .1להוציא צו מלפניו המופנה למשיבים והמורה להם להימנע מבצוע תעמולת בחירות,
באמצעות מודעות המוצגות ברבים ,שאינן נושאות סימני זיהוי של המפרסם ,תוך הפרת
הוראות סעיף  12לחוק הבחירות (דרכי תעמולה) התשי"ט – ( 19/9להלן":החוק").
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 .0להורות למשיבה  2לחשוף בפני המבקשת ופני כבוד יו"ר הוועדה ,את כלל הפרטים
הנוגעים לגבי מזמין מודעות אלו ,לרבות זהות המזמין ,כל פרטי איש הקשר ,כתובת ,עלות
הפרסום ,מידת החשיפה של פרסומות אלו וכל פרט אחר הנוגע לפרסומות.
 .5בכל הנוגע למשיבה  :9היה ויוברר כי המשיבה  1אכן עומדת מאחורי הפרסומים ולאור
העובדה כי פרסומים אלו הינם הפרה של החלטת כבוד יו"ר הוועדה שניתנה במסגרת
בתב"כ  ,6519הר שכבוד יו"ר הועדה יתבקש בנוסף:
5.1

להפעיל כנגדה את סמכותו לפי סעיף  5לפקודת בזיון בית המשפט ובהתאם
לסמכותו לפי סעיף 16ב (ג) ( )1לחוק.

5.0

לפסוק כנגדה הוצאות לדוגמא.

העובדות:
.1

היום פורסמו אצל המשיבה  ,0מודעות הכוללת בין היתר ,את תמונתו של מר נפתלי בנט –
העומד בראש המבקשת ,כאשר מאחוריו תמונות רבנים שונים וכן את הכיתובים הבאים:
"הרב זלמן שהטיף לסירוב פקודה עומד מאחורי הרשימה של בנט".
" כמחצית מרשימת מועמדי הבית היהודי נבחרה על ידי רבני "תקומה"
הקיצוניים ומחויבים להישמע רק להם"
"הרב דב ליאור המצהיר שלא ראוי לאישה להופיע בבתי משפט ,עומד
מאחורי הרשימה של בנט"
"הרב דב ליאור שחושב שגולדשטיין קדוש יותר מכל ניצולי השואה,
עומד מאחורי הרשימה של בנט"
העתק הפרסומים מצ"ב כנספחים א-ד.
לא למותר לציין ,כי המודעות אינן נושאות כל זיהוי אודות מפרסם המודעות או כל פרט
מזהה אחר.

.0

לאור העובדה שבשבוע שעבר המשיבה  1פרסמה קמפיין אנונימי והיא הודתה בו בדיעבד
במסגרת תב"כ  16510ולאור העובדה שהיום פורסם קמפיין נוסף נגד מר נפתלי בנט
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באינטרנט ואשר התברר כי מי שעמד מאחורי הפרסום היה מועמד מטעם המשיבה 1
לכנסת ה( 19-מר משה איפרגן) ,הרי שניתן להעריך בסבירות גבוהה ,כי גם הפעם המשיבה
 1היא זו שעומדת מאחורי פרסומים אלו ,או מי שקשור אליה.
.5

יחד עם זאת ולשם הזהירות ועל מנת לאשש ידיעה זו ,כבוד יו"ר הוועדה יתבקש ,כאמור,
להורות למשיבה  0לחשוף את הפרטים המפורטים ברישא לבקשה זו והנוגעים לזהות
המפרסם.

הטיעון המשפטי:
האם המודעות הינן "תעמולת בחירות":
.4

החוק איננו מגדיר מהי "תעמולת בחירות" .בעניין זה קבע בית המשפט העליון כי שידור יהא
בגדר תעמולת בחירות במקרה בו:
"עיקר עניי נו או אופיו השפעה על הבחירות או עשוי להתפרש על ידי הצופה ככזה וכן
כל שידור שעיקר עניינו יצירת אהדה או הסתייגות כלפי גופים או אנשים
המתמודדים בבחירות"
(עמדתו של יו"ר ועדת הבחירות השופט א' חלימה שאושרה בפסק דינו של בית המשפט
העליון בבג"ץ  859590זווילי נ .יו"ר ועדת הבחירות המרכזית ,פ"ד מו ()62/ ,590 )0

./

המבקשת תטען ,כי פרסום שכזה המתבצע בסמוך הבחירות ,ברי כי כוונתו הינה לפגוע
במבקשת ובעומד בראשה של המבקשת ולציירם באור שלילי.

.5

מכאן כי המדובר במודעה שהינה בגדר "תעמולת בחירות".

האם המודעות עומדות בהוראות החוק:
.6

בסעיף ( 12ב) ( )/לחוק נקבע כי:
" המודעה תישא את שמו ומענו של האדם האחראי להזמנתה ,ואם פעל
אותו אדם מטעם סיעה ,רשימת מועמדים ,מועמד כאמור בסעיף קטן (א)
( )3או גוף אחר ,תישא המודעה את שם הסיעה ,רשימת המועמדים,

4

המועמד או הגוף כאמור ,או את האות או הכינוי של הסיעה או של רשימת
המועמדים".
.8

לא למותר לציין ,כי כאמור לעיל ,המודעה לא כללה אף פרט הנדרש על פי החוק.

.9

מכאן ,כי הפרסום איננו עומד בדרישות החוק.

ההליכים הקודמים במסגרת תב"כ  1991ותב"כ :8991
.12

המבקשת הגישה עתירה לכבוד יו"ר הועדה במסגרת תב"כ  ,6519אשר עניינה זהה לעתירה
דנן – פרסום מודעות ללא זיהוי.

.11

המשיבה  1היתה צד להליכים אלו .היא התחייבה שלא לעשות כן בשנית ובהתאם ניתנה
החלטתו של כבוד יו"ר הוועדה.

.10

כעת חוזרת המשיבה  1ומבצעת פרסומים אסורים ללא זיהוי ,בניגוד להתחייבותה ובניגוד
להחלטת כבוד יו"ר הועדה.

סיכום:
.15

מהמקובץ לעיל עולה ,כי המשיבים פרסמו מודעות שהינה בגדר תעמולת בחירות ,בלא
שהמודעות עמדו בדרישות החוק.

.14

המשיבה  1אף הפרה את החלטת כבוד יו"ר הוועדה.

.1/

לאור האמור לעיל ,כבוד יו"ר הועדה יתבקש להורות כמפורט ברישא לבקשה ז.

.15

מצ"ב ת צהירו של מר נחמן אייל בתמיכה בעובדות המוצגות בבקשה.

.91

מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה.

ירושלים ,י"ט טבת תשע"ג
( 9ינואר)2193 ,

___________________
אלי שמואליאן ,עו"ד
ב"כ המבקשת
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