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 2054/ תב"כ
 כולנו בראשות משה כחלון :תהעותר

 
 נ ג ד 

 
 . רשימת הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו ראש הממשלה1 :ותהמשיב

 . מפלגת הליכוד2
 

לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(,  ב17לפי סעיף  למתן צו מניעה עתירה 
 (הבחירותחוק )להלן:  1959-התשי"ט

 
 החלטה

 

על ידי המשיבה, , נשלחה 20-פני הבחירות לכנסת האתמול בשעות הערב, יום ל .1

נשמע מר משה כחלון, יו"ר  ה, בלמאות אלפי אזרחיםמפלגת הליכוד, הודעה טלפונית 

 : אומר את הדברים הבאיםבפנייה מוקלטת, העותרת, 

 

ל זו המפלגה היחידה שבראשה "מדבר משה כחלון, מח"שלום 

עיות הגדולות, עומד אדם שיכול לתת לנו מענה באמת לכל הב

בעיות קטנות כל אחד יכול לפתור, ואני אומר לך שאם אני 

רוצה לישון בשקט, ואני רוצה שילדיי ישנו בשקט, ומשפחתי 

בשעות וחבריי ובני... יישנו בשקט, נתניהו צריך להיות שם 

 ד".האלה באופן מיוח

 

 לחוק הבחירות. 13העותרת טוענת כי מדובר בהטעיה אסורה בהתאם לסעיף  .2

במהלך מסע הבחירות  2013זאת, היות שדברים אלה נאמרו על ידי מר כחלון בשנת 

 כמובן שהוא אינו תומך בהצבעה לליכוד. –, ועתה 19-לכנסת ה

 

אתמול בלילה, החלטתי שיש מקום למתן צו ארעי מיד לאחר קבלת העתירה,  .3



 כת יושב ראש הוועדהלש  20-ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה

 2מתוך  2עמוד 
 91950 ירושלים  ,גוריון-בן   דוד  קריית   ,משכן הכנסת

 91950العنوان: مجمع بن غوريون, أورشليم القدس, 

 : Fax  5669855-02:  فاكس , פקס , 6753407-02 : هاتف, טלפון

ה וקר. בהמשיבה לשלוח את ההודעה. תגובתה של הליכוד הגיעה היום בב לעשיאסור 

היא טוענת כי ההקלטה אינה מטעה וכי "בוחר סביר שישמע את ההקלטה יודע היטב, 

שהדברים הנאמרים בה נאמרו על ידי מר כחלון בעבר, כשהיה חבר בתנועת הליכוד ולא 

, שכן אין זה סביר שהעומד בראש רשימה אחת 20-לקראת ההצבעה בבחירות לכנסת ה

 2רשימה אחרת שמתחרה ברשימתו" )סעיף  בבחירות לכנסת, יקרא להצביע בעד

 לתגובה(.

 
כאשר  לחוק הבחירות אוסר על הטעיית בוחרים 13דין העתירה להתקבל. סעיף  .4

 9/19(; תב"כ 9.9.2013) צור נ' נחמני 63/20קיימת לכך ודאות קרובה )ראו: תר"מ 

((. 17.1.2013) הליכוד נ' הבית היהודי 38/19(; תב"כ 17.1.2013) אייכלר נ' קדימה

  .מהווה הטעייה בוטהבהתאם לכך, לטת, וקודעה המהה

 
לא יכול להיות עוררין, כי קיימת ודאות יש לדחות את טענת הליכוד בהקשר זה.  .5

קרובה ששליחת ההודעה המוקלטת, יום לפני הבחירות, תטעה את הבוחרים לחשוב 

תמיכה במפלגת הליכוד. ודוק; אני מתקשה שמדובר בפנייה אליהם מאת מר כחלון ל

מלבד ניסיון ליצור מצג מעין זה  –בעת זו  –למצוא תכלית כלשהי למשלוח הודעה זו 

בדיוק. בהודעה המוקלטת לא צוין, בשום אופן, שמדובר בהודעה מלפני כשנתיים, שעה 

 שר מטעם מפלגת הליכוד.שמר כחלון היה 

 
אין לעשות כל  אתמול.ניתן שלצו הארעי  משכך, ניתן בזאת תוקף של צו מוחלט .6

בנסיבות העניין, יישאו  שימוש בהודעה המוקלטת האמורה בכל אמצעי מדיה ותקשורת.

 ש"ח. 20,000המשיבות בהוצאות העותרת בסך של 

 
 (.17.3.2015 באדר התשע"ה ) וכ" ניתנה היום, 

 
 

 


