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 המשיבים       

  

 למתן צו מניעהדחופה בקשה 

 9191 -ט "התשי( דרכי תעמולה)ב לחוק הבחירות  91סעיף לפי 

 

 :ורות כדלהלןיתבקש לה ,ר הוועדה"כבוד יו

 

 ,והמורה להם להימנע מבצוע תעמולת בחירות משיביםלה וציא צו מלפניו המופנהל .1

תוך הפרת , סימני זיהוי של המפרסםשאינן נושאות  ,המוצגות ברביםבאמצעות מודעות 

 ."(החוק:"להלן) 19/9 –ט "התשי( דרכי תעמולה)לחוק הבחירות  12הוראות סעיף 
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ל הפרטים לאת כ ,ר הוועדה"לחשוף בפני המבקשת ופני כבוד יו 2 הלמשיבלהורות  .0

עלות , כתובת, איש הקשרכל פרטי  ,המזמין הותזלרבות , הנוגעים לגבי מזמין מודעות אלו

 .ר הנוגע לפרסומותחפרסומות אלו וכל פרט א החשיפה שלמידת , הפרסום

 
לאור ו עומדת מאחורי הפרסומיםאכן  1המשיבה ויוברר כי היה  :9למשיבה הנוגע בכל  .5

ניתנה במסגרת שר הוועדה "כבוד יוהחלטת  לש ההפרנם יפרסומים אלו ההעובדה כי 

 :בנוסף ר הועדה יתבקש"כבוד יוהר ש ,6519כ "בתב

 
פקודת בזיון בית המשפט ובהתאם ל 5את סמכותו לפי סעיף  הכנגדהפעיל ל 5.1

 .לחוק (1) (ג)ב 16לסמכותו לפי סעיף 

 .הוצאות לדוגמא הלפסוק כנגד 5.0

 

 :העובדות

 

 –תמונתו של מר נפתלי בנט את , ללת בין היתרמודעות הכו ,0ה פורסמו אצל המשיביום ה .1

 :יםהבא יםהכיתובוכן את כאשר מאחוריו תמונות רבנים שונים , בראש המבקשתהעומד 

 

 ".רוב פקודה עומד מאחורי הרשימה של בנטין שהטיף לסמלרב זה"

 

 "תקומה"כמחצית מרשימת מועמדי הבית היהודי נבחרה על ידי רבני "

 "שמע רק להםייבים לההקיצוניים ומחו

 

עומד , המצהיר שלא ראוי לאישה להופיע בבתי משפטאור יהרב דב ל"

 "מאחורי הרשימה של בנט

 

, חושב שגולדשטיין קדוש יותר מכל ניצולי השואהשאור יהרב דב ל"

 "עומד מאחורי הרשימה של בנט

 

 .ד-כנספחים אב "הפרסומים מצהעתק  

 

המודעות אינן נושאות כל זיהוי אודות מפרסם המודעות או כל פרט  יכ ,למותר לצייןלא 

 .מזהה אחר

 

עבד יבו בד תהוהיא הוד יאנונימ ןייקמפפרסמה  1משיבה ההעובדה שבשבוע שעבר לאור  .0

מר נפתלי בנט ין נוסף נגד יקמפשהיום פורסם  העובדהולאור  16510כ "מסגרת תבב
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 1מועמד מטעם המשיבה  מי שעמד מאחורי הפרסום היה אשר התברר כי באינטרנט ו

המשיבה גם הפעם כי  ,ניתן להעריך בסבירות גבוהההרי ש ,(משה איפרגן רמ) 19-לכנסת ה

 . או מי שקשור אליה, עומדת מאחורי פרסומים אלוהיא זו ש 1

 

 ,כאמור, יתבקשר הוועדה "כבוד יו ,על מנת לאשש ידיעה זולשם הזהירות ועם זאת ויחד  .5

והנוגעים לזהות  שוף את הפרטים המפורטים ברישא לבקשה זוחל 0 הלמשיבלהורות 

 .המפרסם

 

 :הטיעון המשפטי

 

 :"תעמולת בחירות" ןהינ ותודעהאם המ

 

בעניין זה קבע בית המשפט העליון כי שידור יהא ". תעמולת בחירות"החוק איננו מגדיר מהי  .4

 :במקרה בובגדר תעמולת בחירות 

 

נו או אופיו השפעה על הבחירות או עשוי להתפרש על ידי הצופה ככזה וכן יעיקר עני"

או הסתייגות כלפי גופים או אנשים כל שידור שעיקר עניינו יצירת אהדה 

 " המתמודדים בבחירות

 

חלימה  שאושרה בפסק דינו של בית המשפט ' ר ועדת הבחירות השופט א"עמדתו של יו)

 ( /62, 590( 0)ד מו "פ, ר ועדת הבחירות המרכזית"יו. זווילי נ 859590ץ "העליון בבג

 

פגוע כוונתו הינה לכי ברי , ירותהבח סמוךבהמתבצע שכזה כי פרסום  ,המבקשת תטען ./

  .אור שליליב םעומד בראשה של המבקשת ולציירקשת ובבמב

 

 ".תעמולת בחירות"מכאן כי המדובר במודעה שהינה בגדר  .5

 

 :ת בהוראות החוקועומד ותהאם המודע

 

 :לחוק נקבע כי( /( )ב) 12בסעיף  .6
 

ואם פעל , נתההמודעה תישא את שמו ומענו של האדם האחראי להזמ"
( א)טן מועמד כאמור בסעיף ק, מועמדיםרשימת , אותו אדם מטעם סיעה

, רשימת המועמדים, תישא המודעה את שם הסיעה, או גוף אחר( 3)
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או את האות או הכינוי של הסיעה או של רשימת , המועמד או הגוף כאמור
 ".המועמדים

 
 .פרט הנדרש על פי החוקהמודעה לא כללה אף  ,כי כאמור לעיל, לא למותר לציין .8

 

 .כי הפרסום איננו עומד בדרישות החוק ,מכאן .9
 

 
 :9918כ "ותב 9911כ "תבהקודמים במסגרת הליכים ה

 
אשר עניינה זהה לעתירה , 6519כ "במסגרת תבר הועדה "והגישה עתירה לכבוד יהמבקשת  .12

 .מודעות ללא זיהוי םופרס –דנן 

 

שנית ובהתאם ניתנה שלא לעשות כן ב ההתחייב יאה .ה צד להליכים אלותהי 1ה יבהמש .11

 .ר הוועדה"החלטתו של כבוד יו

 
ובניגוד  הגוד להתחייבותיבנ, ללא זיהוימים אסורים ות פרסומבצע 1 ההמשיב תחוזרכעת  .10

 .ר הועדה"להחלטת כבוד יו

 
 :סיכום

 

בלא , תעמולת בחירותבגדר שהינה  ותפרסמו מודע םיכי המשיב ,מהמקובץ לעיל עולה .15

 .שהמודעות עמדו בדרישות החוק

 

 .ר הוועדה"את החלטת כבוד יו האף הפר 1 המשיבה .14

 

 .בקשה זר הועדה יתבקש להורות כמפורט ברישא ל"כבוד יו ,לאור האמור לעיל ./1

 

 .צהירו של מר נחמן אייל בתמיכה בעובדות המוצגות בבקשהב ת"מצ .15

 

  .מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה .91

       

      
          

     
            

___________________ 
 ד"עו, אלי שמואליאן              ג"ט טבת תשע"י , ירושלים

 בקשתכ המ"ב               (2193, ינואר 9 )
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