ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה21-

השופט ארנון דראל
יושב ראש ועדת הבחירות האזורית יהודה

תר"מ 174 /21
העותרת:

רשימת "עיר מאוחדת" בראשות ד"ר עליזה בלוך
ע"י עוה"ד דן שווץ ,עופרי מרוז
נגד

המשיב:

 .1מר משה אבוטבול
 .2רשימת "יהדות התורה המאוחדת" בראשות משה אבוטבול
ע"י עו"ד אורי הברמן ,אור א .ווזנה
 .3שבועון "חדש בבית שמש"

עתירה לצו מניעה לפי סעיפים 17ב ו17-ד לחוק הבחירות (דרכי תעמולה) ,התשי"ט1959-
(להלן – חוק דרכי תעמולה)
החלטה

ניתן תוקף של החלטה להודעת המשיבים  1-2ולהודעת המשיב  3כי יימנעו מפרסום מודעות
תעמולה בהיקף החורג מהקבוע בחוק דרכי תעמולה .בכך מסתיים הדיון בחלק של העתירה .נוכח
ההסכמה המידית להפסקת הפרסום ובהתחשב בפרק הזמן שחלף בין ההפניה למשיבים ועד
להגשת העתירה אין צו להוצאות בכל הנוגע לחלק זה של העתירה .עוד אבהיר כי איני נדרש
לטענות הנוגעות להפרת חוק דרכי תעמולה מצד העותרת.
מכאן לנושא הנוסף שעולה בגדרה של העתירה – מודעות הברכה למשיב  1לרגל נישואי בתו,
שאירעו ביום  . 15.10.18לאחר שעיינתי במודעות אני נוטה לדעה שפרסומן בסוף השבוע הקרוב
חורג מגדר המותר על פי החוק ,בשל פער הזמנים בין האירוע לבין הפרסום ובשל עיצוב המודעות
ותכנן.

עמוד  1מתוך 2

משכן הכנסת ,קריית דוד בן  -גוריון ,ירושלים 9195015

العنوان :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

תר"מ 174/21

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

בכ די לייתר את ההכרעה מוצע למשיבים  1-2וכן למשיב  3להימנע מפרסום מודעות הברכה השבוע
ולדחות את פרסומן לשבוע הבא שלאחר הבחירות.
המשיבים  1-2והמשיב  3יודיעו אם הם מקבלים את ההצעה עד מחר  24.10.18בשעה  . 10:00ככל
שתשובתם תהיה שלילית תינתן החלטה בתוך פרק זמן קצר.
מובהר כי על המשיב  3להי ערך בעת הכנת הגיליון לדפוס גם לאפשרות שייאסר פרסום המודעות
בגיליון סוף השבוע.

ניתנה היום יד ' בחשון התשע"ט (  ) 23.10.18בשעה . 19:00

ארנון דראל
שופט בית ה משפט ה מחוזי ירושלים
יושב ראש ועדת הבחירות
האזורית יהודה
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