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העתירה הועברה לעיוני. לאחר עיון בכתב העתירה החלטתי לעשות שימוש בסמכותי לפי 

–הוראות הבחירות )דרכי תעמולה( )סדרי הדין בבקשות ועררים(, התשע"ה( ל1)8סעיף 

 את העתירה על הסף. מחוק(, ולההוראות)להלן:  2015

 

 להוראות קובע כי: 2סעיף 

 

ייכללו כל אלה: )ב("  בעתירה 
 . . .   
יצורפו העתקים  –נעשתה פניה מוקדמת בכתב למשיב  (6) 
 –ההתכתבות לעניין זה; לא נעשתה פניה מוקדמת  של  
  הנימוקים להגשת העתירה בלא פניה  יפורטו  
 "מוקדמת;  
  

 
לפי אהעתירה כי נוכח הדחיפות ובשל כך שבפרסום צופים  העותרים מציינים בכתב

 על רקעמשתמשי האתר לא פנו בפנייה מקדימה למשיבים, שכן נדרש סעד מיידי ובהול 

 "ההפרה הגסה, האלימה והאסורה בתכלית". 
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לא מצאתי כי קמה הצדקה למניעת הפרסום בטרם פנייה מקדימה למשיבים וקבלת 

 אים להימנע מכך.עמדתם וכי העותרים היו רש

 

לפרסום אינה ברורה דיה והיה מקום לאפשר  1-2זיקתם של המשיבים על פני הדברים 

יה. בנוסף ההפרה בה מדובר רחוקה להם להתייחס לכך טרם הגשת עתירה ולא לאחר

ההפרה הנטענת היא  1-2מלהיות "גסה, אלימה ואסורה בתכלית". בכל הנוגע למשיבים 

את שמו ומענו של האדם שאחראי להזמנתה של המודעה. אכן, לכך שהפרסום אינו נושא 

אחראים לפרסום יכול ויש בכך עילה למתן סעד אלא שספק אם זיקה  1-2ככל שהמשיבים 

 זו מבוססת דיה.  

 

, לפיהן הוא עתיד לפעול ל"חלוקת 1הטענה היא כי האמירות כלפי העותר  3באשר למשיבה 

וד הם בגדר ניסיון להתחזות והפרעה בלתי הוגנת ירושלים" וכי הוא בוגד בתנועת הליכ

פרסום,  תוכןלתעמולה של מפלגה אחרת. אעיר בזהירות המתבקשת כי הטלת מגבלה על 

ביחס למשמעותן של עמדות מצד מועמד אחר, מכוח דיני התעמולה אינה  הבעת דעהועל 

 ברורה מאליה.

 

בעתירה טרם בוצעה פנייה  כן, לא ראיתי מקום למתן סעדים זמניים או לדיון-אשר על

 אני מוחק את העתירה על הסף. משלא נתבקשה תגובה אין צו להוצאות.מקדימה כנדרש. 

 

ככל שיהיה מקום להגשת עתירה לאחר שהעותרים יפנו למשיבים בפנייה מקדימה, תוגש 

מוצע לעותרים לבחון את המסד המשפטי לטענותיהם בכל הנוגע לתוכן  עתירה חדשה.

ולתמוך את  ולהגבלתו בשל היותו "הפרעה בלתי הוגנת של תעמולת בחירות" הפרסום

לחוק הבחירות )דרכי  13הטענות לעניין האפשרות למתן צו מניעה בשל הפרת סעיף 

 באסמכתאות מתאימות. 1959-תעמולה(, התשי"ט

 

                                                                                      (.10.10.18)א' בחשוון תשע"ט  ,היום ניתנה

 
 ארנון דראל

 
 ירושלים מחוזיה משפטה שופט בית
 הבחירות ועדת ראש יושב

 יהודה האזורית


