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נגד
המשיבים:

 .2עו"ד יצחק מירון
 .1עו"ד אנדי סקורופה
בקשה למתן צו מניעה לפי סעיף 21ב לחוק הבחירות (דרכי
תעמולה) ,תשי"ט( 2191-להלן :חוק הבחירות)

החלטה
.1

העותר מבקש שאורה על מתן צווי מניעה למשיבים בגין שני פרסומים בניגוד

לסעיף ( 12ב)(  ) 1לחוק הבחירות.
.0

באשר למשיב  , 1טוען העותר שפורסמה מודעת תעמולה מטעמו בת שני עמודים

שגודלה עולה על  02אינץ' .בתגובתו ,המשיב  1הודה בפרסום החורג ,והתחייב להימנע
מהפרות דומות .למרות שאנו מתקרבים לסופה של מערכת הבחירות ,למען הסדר הטוב,
מצאתי לנכון להורות על מתן צו המונע מהמשיב  1לפרסם מודעת תעמולה המפרה את
הוראות סעיף (11ב)( )1לחוק הבחירות .
.3

באשר למשיב  , 0טוען העותר ש הוא פרסם גילוי דעת שיש להחשיבו כמודעת

בחירות ,החורג ממגבלת הגודל המצויה בחוק הבחירות 02 ,אינץ' .המשיב  0טוען
בתגובתו כי אין מדובר בגילוי דעת אלא בראיון עיתונאי אמיתי .ספק בעיני אם אכן
מדובר בראיון אמיתי ,ולו מפני שבנספ חים שבפניי לא מופיע שם הכתב אשר ראיין את
המשיב  0ובשל הפורמט של הפרסום .עם זאת ,נחה דעתי שדין טענות העותר לדחות .רק
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לשכת יושב ראש הוועדה

לאחרונה קבעתי שלעניין גודלן של מודעות ,רובץ הנטל על העותר להוכיח את גודלן
המדויק ולא די להסתפק בציון ההפרה (תר"מ  12/602גרינפלד נ' "יתד נאמן – הוצאה
לאור ופרסומים בע"מ" (  ;) 02.12.0213וראו גם :תר"מ  101602שמם נ' כהן ( . )) 32.9.0213
נטל זה לא הורם ,ומשכך ,העתירה בעניין זה נדחית.
.0

סוף דבר ,העתירה נתקבלה חלקית כמפורט לעיל .בנסיבות העניין ,יישא המשיב

 1בהוצאות העותר בסך  1,222ש"ח .

ניתנה היום  ,י"ז בחשון התשע" ד ( .) 01.12.0213
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