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 החלטה
 

והמשיבים שהגישו תגובה עולה כי העתירה מיצתה את עצמה ביחס לכל מתגובת העותרת 

. לפיכך העתירה תימחק ביחס למשיבים אלה. בנסיבות העניין, לנוכח 9המשיבים מלבד משיב 

 . בעניין זה הנימוקים האמורים בתגובת העותרת, איני עושה צו להוצאות
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או  9החלטתי הומצאו לידי משיב לה עולה כי העתירה ו שצורפומתגובת העותרת ומהנספחים 

, ומכיוון שהמודעה שצורפה . בנסיבות אלהאך חרף החלטתי לא הוגשה תגובה מטעמו, מי מגורמיו

( 5)ב()10לעתירה עולה, לכאורה, לכדי תעמולת בחירות ללא פרטי הזיהוי הנדרשים לפי סעיף 

 .9יחס למשיב יש לקבל את העתירה ב – 1959-לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט

 

האוסר עליו  – 9ביחס למשיב  11.2.2020סוף דבר, הנני מורה כי הצו הארעי שניתן ביום 

ייעשה  –( לחוק 5)ב()10לפרסם את המודעה שצורפה לעתירה ללא פרטי הזיהוי הנדרשים בסעיף 

לצו קבוע. העותרת תמציא החלטה זו לידי הגורם שלו המציאה את העתירה ואת ההחלטה בדבר 

 צו הארעי. בנסיבות העניין, ובהתחשב במכלול, אין צו להוצאות. ה
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