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:רהעות  רחמים כהןמר   
 

 נ ג ד 

 

:המשיב  ם-, ראש עיריית יניר ברקתמר . 2 
 ם-. "בשבע", שבועון לציבור הדתי בי1 

 

ב לחוק הבחירות )דרכי 21בקשה למתן צו מניעה לפי סעיף  
 2191-תעמולה(, תשי"ט

 

 החלטה
  

 
שחילקה  עיתוןהאחד עוסק בעלון שחולק יחד עם  .מספר ראשיםשלפניי  בעתירה.       1

)ב( לחוק. דין חלק זה של העתירה 12. נטען, כי העלון חורג ממגבלות סעיף 0המשיבה 

, קל וחומר , ואין זה המקום ל"מקצה שיפורים"19/602להידחות. הדברים נדונו בתר"מ 

 .שעה שהעלון כבר חולק

, נספח 11-11, /)ס'  1אנונימית נגד המשיב  כי נעשתה תעמולה ,טענה שנייה היא.       0

. 1גם דין טענה זאת להידחות. המודעות האנונימיות פועלות לרעתו של המשיב . (4

( עולה, כי פורסמו בידי מר משה לאון, שהוא מתמודד אחר 0מתגובת העיתון )המשיב 
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ע נטענו לתשובה(. מר לאון לא צורף לעתירה, ולא ברור מלכתחילה מדו 8בבחירות )ס' 

 הוא המשיב בה. –מר ברקת  – 1טענות אלה בעתירה שהמשיב 

פרסום  –כי פורסמה תעמולה על פני שני עמודים שלמים  ,היאטענה שלישית .       1

כי מדובר בכתבת תשקיף מטעם  ,)העיתון( צוין 0החורג מן המותר. בתשובת המשיב 

, ובהיקף דומה, לפני )מר לאון( המועמד הנוסף עבורהעיתון, וכי כתבה דומה נערכה גם 

 –כשבועיים. טענה זו מקובלת עלי. ככל שלא מדובר בתעמולה, אלא בפרסום עיתונאי 

אין מדובר בתעמולה, ולפיכך, אין מקום לקבלת  –אשר ממנו עולה הרושם שהוא כזה 

 הטענה.

 

העותר .        דין העתירה להידחות. בנסיבות העניין, משנתבקשו ונתקבלו תגובות, 4

 ש"ח )לכל אחד(. 1,222יישא בהוצאות כל משיב בסך 

 
 לים ג'ובראןס 
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