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תב"כ 48/23
העותרת:

כחול לבן בראשות בני גנץ
נגד

המשיבה:

הליכוד תנועה לאומית ליברלית

עתירה לצו מניעה לפי סעיף  17ב לחוק הבחירות (דרכי תעמולה) ,התשי"ט1959-

בשם העותרת:

עו"ד עודד גזית

בשם המשיבה:

עו"ד אבי הלוי
החלטה

מונחת לפניי עתירה המבקשת ליתן צו המונע מהמשיבה לעשות שימוש ברמקולים
במסגרת תעמולת הבחירות שלה ,בהתאם לקבוע בסעיף  4לחוק הבחירות ( דרכי תעמולה ) ,
התשי" ט  ( 1959-להל ן  :החוק ) .
לעתירה צורף סרטון ובו נראה שנעשה שימוש ברמקול לצרכי תעמולה מחוץ לקלפיות
ההצבעה  ,אלא ש ל א ניתן להבין ממנו האם השימוש ברמקול נעשה על -ידי פעילי ם מטעם
המשיבה .יתרה מכך ,לא צורף לעתירה תצהיר מתאים התומך במה שנטען שמוצג בסרטון.
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תב"כ 41/23

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

ל פיכך נראה כי העובדות שנטענו בעתירה לא הוכחו .לצ ד זאת  ,אני רואה לנכון להדגי ש
כי ס עיף  4לחוק קובע כי " לא תהא תעמולת בחירות באמצעות רמקול ,פרט לשימוש ברמקול
כדי להגביר קולו של נואם באסיפה המתקיימת כדין"  ,וכי הפרה של הוראה זו חשופה לסנקציה
פלילית .כן אציין כי ניתן לפנות לשוטרים המוצבים ב קלפיות ל שם אכיפת הוראות החוק .
העתירה נדחית.
ניתנה היום ,ו' ב אדר התש" ף ( .) 2.3.2020
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