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המשיבות:

" .0יתד נאמן – הוצאה לאור ופרסומים בע"מ"
" .0משפחה"
 .2מפלגת "יהדות התורה"
בקשה למתן צו מניעה לפי סעיף 01ב לחוק הבחירות (דרכי
תעמולה) ,תשי"ט( 0191-להלן :חוק הבחירות)

החלטה
.1

בעתירה שלפניי העותר מבקש צו מניעה נגד המשיב ות בשל הפרת הסעיפים

( 12ב)(  ) 1ו  ) 3 (-לחוק הבחירות .לטענתו ,המשיב ות  0-1פרסמו מ ודעות מטעם המשיבה 3
החורגות מהגודל והמספר המותרים על פי חוק הבחירות.
.0

ביקשתי את תגובת המשיבות .באשר למספר המודעות ,מודים המשיב ות כול ן

שבשגגה פירסמו מודעות במספר גדול מהמותר על פי חוק הבחירות .עם זאת ,באשר
לחריגה מגודל המודעות ,נראה כי המשיבות  1ו  3-לא התיי חסו כלל ,והמשיב ה  0פירט ה
את דרך חישוב גודל המודעות ,תוך שהי א טוע נת שלא הפר ה את חוק הבחירות בעניין
זה.
.3

באשר למספר המודעות ,המשיב ות אכן הודו בפרסום בניגוד לחוק הבחירות.

למרות שהמשיב ות טוענ ות כי מדובר בפרסום בשגגה ,הרי שלמען הזהירות ,ולאור
העובדה שמערכת הבח ירות לא תמה ,אני מורה על מתן צו המונע מהמשיבות לפרסם
מודעות בחירות בניגוד לסעיף (01ב)( )3לחוק הבחירות .
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.4

לשכת יושב ראש הוועדה

באשר לגודל המודעות ,היות ובפניי טענות שאינן בתחום הידיעה השיפוטית,

איני יכול להכריע בעניין בלא שיובאו בפניי חוות דעת רלוונטיות  .המשיב ה  0הציעה
דרך חישוב לשטחי המודעות ומשמעות המונח "אינץ'" בחוק הבחירות  ,אך היא אינה
מבוססת דיה בכדי שאוכל לקבלה .ממילא ,לצורך עניין זה על העותר מוטל נטל הוכחה
באמצעות חוות דעת מומחה באשר לעניין זה .שומה על העותר ,אם יחפוץ בכך ,לצרף
חוות דעת מומחה ,שיחווה דעתו באשר לא ופן חישוב שטח מודעות ומשמעות המונח
"אינץ'" בחוק הבחירות .
בנסיבות העניין ,המשיבים ישאו בהוצאות העותר בסך  1,122ש"ח בחלקים

.1
שווים .
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