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תר"מ 29202/
העותרים:

 .0סיעת ביחד ת"א-יפו
 .0מר נתן אלנתן
נגד

המשיבים:

 .0סיעת בנימין בביוב אליהו אמינוב והשכונות
 .0מר אליהו אמינוב
 .2מר בנימין בביוב
עתירה למתן צו מניעה לפי סעיף 01ב לחוק הבחירות (דרכי
תעמולה) ,תשי"ט( 0191-להלן :חוק הבחירות)

החלטה
.1

העותרים מבקשים כי אוציא צו מניעה נגד המש יבים בגין פרסום מטעמם אשר

כולל מכתב תמיכה במשיבים מ טעם הרב עובדיה יוסף ז"ל .לטענתם ,הרב עובדיה יוסף
ז"ל "נתן את הסכמתו וברכתו לסיעת "ביחד ת"א  -יפו" בלבד" (סעיף  1לעתירה) ,ולא
למשיבה  1או המועמדים מטעמה בבחירות הקרובות .הפרסום מושא העתירה הוא
"מודעה ובה דיוקנו (תמונתו) בצבע של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל .ולציד ה של
התמונה מופיע מכתב באותיות מאירות עיניים אשר תוכנו הינו מכתב הערכה אשר קיבל
המשיב  0מאת מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל בשנת תשמ"ט .לפני כ  01 -שנה .תוכן המכתב
מדבר על פועלו של המשיב  . 0בפעילות אשר עסק בה לפני כ  01-שנה" (סעיף .) 4
לטענתם ,פרסום זה ,נוכח העובדה כ י הרב עובדיה יוסף ז"ל לא נתן את תמיכתו במי
מהמשיבים במערכת הבחירות הנוכחית ,הפרסום מהווה הטעייה.
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ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה02-
.0

לשכת יושב ראש הוועדה

המשיבים טוענים כי דין העתירה להידחות .לטענתם ,בפרסום מטעמם הופיע

באופן ברור כי מדובר במכתב משנת תשמ"ט ,וכי הם סבורים "כי לולא נפל מרן הרב
עובדיה זצ"ל למשכב ,יכלו היו המשיבים לזכות במכתב תמיכה גורף גם במערכת
בחירות זו ,זאת נוכח גילויי התמיכה הנלהבים בעבר בסיעת ש"ס בתל אביב שבראשה
עמד כאמור משיב  , 3וחלילה ,מלהאשימם בשימוש ציני פסול" (סעיף  4לתשובה) .עוד
טוענים הם כי "תמונתו של הרב עובדיה זצ"ל איננה נחלתו של איש ,ובפרט לא של
גורמים פוליטיים" (סעיף  9לתשובה).
.3

דין העתירה להתקבל .בעבר קבעתי כי פרסום המהווה בוודאות קרובה הטעיית

הציבור הוא אסור בהתאם לתכליתו של חוק הבחירות וסעיף  13שבו (ראו :תר"מ 03/02
צור נ' נחמני (  . )) 14.2.0213עיינתי בפרסום ,ו לגישתי ,לא ברור ממנו באופן מספק כי
מדובר במכתב ישן מלפני כ  01-שנים .על פניו ,נראה כי מדובר במכתב מהעת האחרונה,
בו הרב עובדיה יוסף ז"ל תומך במועמד ו תו של המשיב  0בבחירות הקרובות  .לפיכך,
קיימת וודאות קרובה כי בוחר יחשוב כי אכן כך המצב .נוכח העובדה כי המשיבים לא
מכחיש ים כי הרב עובדיה יוסף ז"ל לא תמך במועמדות מי מהמשיבים במערכת בחירות
זו ,עסקינן בהטעייה אסורה .לפיכך ,ניתן בזאת צו האוסר על המשיבים לעשות שימוש
בקשר עם פרסום מטעמם בשמו או תמונתו או דברים מפיו של הרב עובדיה יוסף ז"ל  .כמו כן,
ניתן בזאת צו מניעה האוסר על המשיבים לפרסם את המודעה נשוא העתירה.

.4

סוף דבר ,העתירה מתקבלת כאמור לעיל  .בנסיבות העניין ,המשיבים יישאו

בהוצאות העותרים בסך כולל של  4,222ש"ח .
ניתנה היום ,ט"ז בחשון התשע" ד ( .) 02.12.0213
סלים ג'ובראן
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחיר ות
המרכזית לכנסת ה 02-
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