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עתירה לצו מניעה לפי סעיף  17ב לחוק הבחירות (דרכי תעמולה) ,התשי"ט 1959 -
בשם העותרת:

עו"ד שמעון בראון; עו"ד ערן מרינברג
החלטה

מונחת לפניי עתירה  ,בגדרה נטע ן כי משיב  1צפוי לקיים היום בשעה  15:00מסיבת
עיתונאים בעניין התפרצות מחלת הקורונה בישראל  .ל טענת העותרת קיים חשש שמא הדברים
שיימסרו על  -ידו יכללו תעמולת בחירות באופן המפר את הוראות סעיף  ( 5א )(  ) 1לחוק הבחירות
(דרכי תעמולה) ,התשי"ט ( 1959 -להלן :החוק )  .ל פיכך נתבקשתי לי תן צו המו נ ע ממשיבים 3-11
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ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

לשדר את מסיבת העיתונאים בשידור חי ,ולהורות כי יש לשדרה באיחור של  10דקות כך
שתתאפשר בקרה על תוכן הדברים שיימסרו .ו אולם ,העתירה הוגשה ב שעה  14:47והגיעה
ללשכתי בשעה  – 14:57כ  3 -דקות לפני תחילת מסיבת העיתונאים האמורה  .זהו שיהוי בהגשה
שלא מאפשר דיון עני יני בעתירה ועל כן דינה להידחות .לצד זאת יודגש כי אין בדחיית העתירה
כדי לגרוע ,ולו במקצת  ,מחובתם של ערוצי הטלוויזיה והרדיו למנוע שידור תעמולת בחירות
במועד זה  ,כנדרש על  -פי חוק.

העתירה נדחית .בנסיבות העניין אין צו להוצאות.
ניתנה היום ה ' באדר ה תש" ף ( .) 1.3.2020
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