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תב"כ 42/21
העותר:

חה"כ אימן עודה
נגד

המשיבים:

.1
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.3
.4
.5

חה"כ אורן חזן
רשימת המועמדים "אורן חזן בראשות "צומת""
חה"כ ג'מאל זחאלקה
רע"מ-בל"ד
היועץ המשפטי לממשלה

עתירה לצו מניעה לפי סעיף 17ב לחוק הבחירות (דרכי תעמולה) ,התשי"ט1959-
תאריך הישיבה:

כ"א אדר ב תשע"ט ()28.03.2019

בשם המשיב :1

בעצמו

בשם המשיבה :2

עו"ד משה גרין

בשם המשיבים :4-3

חה"כ ג'מאל זחאלקה

בשם המשיב :5

עו"ד לירון הופפלד
החלטה

.1

בעקבות הצעתי בדיון  ,הסכים המשיב  1להסרת הסרטון נושא העתירה מ  YOUTUBE -ומ -

 ( TWITTERה רשת ות פייסבוק ואינסטגרם הסיר ו את הסרטון  ,ב עקבות תלונות שהגיעו אל יה ) ,
ולצורך זה הפקיד בידי מכתב המצורף כנספח להחלטתי זו .
עמוד  1מתוך 3

משכן הכנסת ,קריית דוד בן  -גוריון ,ירושלים 9195015

الع نوان :مجمع بن  -غوريون ,أورشليم القدس 9195015 ,

טלפון هاتف  , 02 - 6753407 :פקס فاكس  02 - 5669855 :דוא"ל البريد اإللكتروني VadatB@knesset.gov.il :
אתר האינטרנט الموقع www.bechirot.gov .il

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

.2

תב" כ 42/21

אני נותן להסכמת המשיב  1תוקף של צו מניעה לפי סעיף  17ב לחוק הבחירות ( דרכי

תעמולה )  ,התשי "ט  , 1959-ומורה על הסרת הסרטון  ,כפי ש פורט במכתבו הנספח להחלטתי זו  ,לא
יאוחר מ יום שני , 01.04.2019 ,שעה . 18:00

זכויות וטענות הצדדים שמורות להם בהליכים אחרים ,ככל שיפתחו או ינוהלו,
.3
בהקשר לסרטון נושא העתי רה.

ניתנה היום כ " א אדר ב תשע " ט ( .) 28.03.2019

חנן מלצר
המשנה לנשיאת בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המ רכזית לכנסת ה 21-

עמוד  2מתוך 3

משכן הכנסת ,קריית דוד בן  -גוריון ,ירושלים 9195015

العنوان  :مجمع بن  -غور يون  ,أورشليم القدس 9195015 ,

טלפון هاتف  , 02 - 6753407 :פקס فاكس  02 - 5669855 :דוא"ל البريد اإللكتروني VadatB@knesset.gov.il :
אתר האינטרנט الموقع www.bechirot.gov.il
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ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

נספח

עמוד  3מתוך 3

משכן הכנסת ,קריית דוד בן  -גוריון ,ירושלים 9195015

العنوان  :مجمع بن  -غور يون  ,أورشليم القدس 9195015 ,

טלפון هاتف  , 02 - 6753407 :פקס فاكس  02 - 5669855 :דוא"ל البريد اإللكتروني VadatB@knesset.gov.il :
אתר האינטרנט الموقع www.bechirot.gov.il

