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ירושלים ,י"ח בחשון התשע"ד
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תר"מ 21602/
העותרת:

סיעת דרך חדשה בראשות רוביק דנילוביץ'
נגד

המשיבים:

 .0סיעת מח"ל בראשות מר יוסי דלויה
 .2מר יוסי דלויה
בקשה למתן צו מניעה לפי סעיף 01ב לחוק הבחירות (דרכי
תעמולה) ,תשי"ט( 0191-להלן :חוק הבחירות)

החלטה
בעתירה שלפניי מבקשת העותרת כי אוציא צו מניעה דחוף להסרת שילוט
המטעה את הציבור וכורך את שם המשיבה  1עם שמו של העומד בראש העותרת,
והמועמד מטעמה לראשות עיריית באר שבע.
דין העתירה להתקבל .תמוה בעיני כיצד המשיבה  , 1חלק ממפלגת הליכוד ,מנסה
לבצע מחטף מעין זה ב יום ה בחירות ,נוכח המאבק העז שניהלו נציגיה בעיר רחובות נגד
רשימה אחרת שפרסמה פרסום מטעה דומה (ראו :תר"מ  129902הליכוד – תנועה לאומית
ליברלית נ' רשימת "רחובותי בראשות מתן דיל" (  , )) 2.12.0212ולאחר שהמפלגה נכוותה
מ דרך פעולה אסורה זו בבחירות הכלליות (ראו( :תב"כ  21919רשימת הליכוד – ישראל
ביתנו בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה נ' רשימת הבית היהודי בראשות נפתלי בנט

– מיסודם של האיחוד הלאומי ,מפד"ל החדשה (  . )) 02.1.0212לאור קוצר הזמן לא מצאתי
לנכון להרחיב יותר מכך.
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סוף דבר ,העתירה מתקבלת וניתן בזאת צו המורה למשיבים להסיר את השילוט

המטעה ולהימנע מפרסום שילוט מטעה מעין זה במהלך יום הבחירות .
ניתנה היום  ,י"ח בחשון התשע" ד ( .) 00.12.0212

סלים ג'ובראן
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
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