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:רהעות  מר משה ליאון  
 

 נ ג ד 

 

:ותהמשיב  . סיעת ירושלים תצליח בראשות ניר ברקת0 
 . חברת בשבע השבועון לציבור הדתי בע"מ0 

 

ב לחוק הבחירות )דרכי 01בקשה למתן צו מניעה לפי סעיף  
 0191-תעמולה(, תשי"ט

 

 החלטה
  

 
להימנע מהפרות  לה המורה ,1משיבה כלפי הליתן צו נתבקשתי שלפניי  בעתירה .1

עלון לעצור מהפצת , המורה לה 0כלפי המשיבה )ב( לחוק הבחירות; ו12של סעיף 

 ,עלון ואליו צורףהופץ שבועון "בשבע",  11.12.11. נטען, כי ביום תעמולה כפי שיפורט

מהווה תעמולה  ,האך למעש ,כותרת של עיתוןחלק מן העיתון, שכן יש בו שנחזה להיות 

העלון נשוא עתירה זו, "כי נטען,  1בתגובת המשיבה  .1פוליטית אסורה של המשיבה 

, לא חובר או שודך פיזית אל 'בשבע'העיתון  שלהפצה אשר חולק יחד עם מערך ה

משכך, ברור כי המדובר בפרסום בחירות נפרד, כשיר ותקין ולא ". ובהמשך "העיתון
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כי מדובר בעלון בן ארבעה עמודים, נפרד מן העיתון, בו לא  כן צוין, בפרסום בעיתון".

כי חלוקת העיתון נסתיימה עוד  ,טענה 0המשיבה קיים חשש כי נחזה לידיעה עיתונאית. 

 .1בטרם הוגשה העתירה, וחזרה על טענות המשיבה 

הוא  .העיתוןמערך ההפצה של . העלון מחולק יחד עם להתקבלדין העתירה  .0

קיימת עיון בו מעלה את החשש כי נושא כותרת של העיתון, והוא ערוך כמו עיתון. 

 (.12.12.0211) 1, פס' מרציאנו נ' רביבו 12/402ודאות קרובה להטעיית הציבור )תר"מ 

מתקבלת העתירה משכך,  מדובר בתעמולת בחירות.שיחשוב קורא הסביר קיים חשש שה

 .1, וניתנים צווים כאמור בפסקה בזאת

 ₪. 1,222המשיבות יישאו בהוצאות העותר בסך  .1

 (.02.12.0211בחשון התשע"ד ) ניתנה היום, ט"ז           
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