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בקשה למתן צו מניעה לפי סעיף 17ב לחוק הבחירות (דרכי
תעמולה) ,תשי"ט( 1959-להלן :חוק הבחירות)

החלטה
.1

בעתירה שלפניי מבקש העותר כי יינתנו צווי מניעה נגד המשיב ,בגין תעמולה

הנחזית לעיתון .במסגרת זאת ,טוען העותר כי אותו עיתו ן שהופץ כלל סקר שלא בהתאם
להוראות חוק הבחירות ; לא צוין בו זהות ה מזמין ; ועוד  .לבסוף ,מבקש העותר כי אורה
למשיבים  2-1לפרסם הודעת הבהרה באתר הפייסבוק שלהם.
.2

המשיבים  2-1טוענים כי דין העתירה להידחות .לטענתם ,מדובר בעלון בחירות

חד פעמי מטעמם ,ומעיון בו ברור כי מדובר בתעמולה ולא בעיתון ,ומשכך – אין מדובר
בהטעיה .כמו כן ,טוענים הם כי העותר בעצמו נהנה מתעמולה במקומונים בעיר.
.3

דין העתירה להתקבל .עיינתי בפרסום ,והוא נחזה באופן ברור לעיתון :כותרתו

(חדשות בת  -ים); ציון העובדה כי הוא מופץ בחינם ( ברי ,כי כמובן ש אין כל צו רך לציין
ביחס לתעמולה שנחזית לכזאת כי היא ניתנת בחינם); בכותרת נכתב "נובמבר  ," 2014כך
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שנוצר רושם שמדובר בירח ון; ועוד פרטים רבים .בהתאם ,קיימת ודאות קרובה כי ציבור
הבוחרים יחשוב – בטעות – כי מדובר בעיתון ולא בדבר תעמולה (השוו :תר"מ 209/20
כהן נ' ברקת (  ;) 20.10.2013תר"מ  164/20מרציאנו נ' רביבו  ,פס' .)) 16.10.2013 ( 5
.4

המשיבים  2-1בתגובתם ,לא התייחסו לטענות העותר ביחס לסקר  .עיון בפרסום

מלמד כי על פניו ,טענותיו של העותר גם בהקשר זה נכונות .בהתאם ,ניתן בזאת תוקף של

צו מניעה להתחייבות המשיבים שלא לפרסם פרסומים דומים על למועד הבחירות .
.5

כן אציין כי לא ראיתי לנכון להורות למשיבים לפרסם הודעת הבהרה באתר

הפייסבוק שלהם ,בדומה לצו שניתן בתר"מ  221/20פדלון נ' הדר (  .)) 3.11.2013סעד זה
ניתן שם נוכח הקרבה למועד הבחירות .במקרים רגילים – כמו המקרה שלפניי  -א ינני
רואה הצדקה לתת סעד חריג מעין זה .
.6

סוף דבר ,העתירה מתקבלת .המשיבים  2-1יישאו בהוצאות העותר בסך של

 4,000ש"ח.
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