ועדת הבחירות המרכזית
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סגן נשיא (בדימ) של בית משפט מחוזי פרופ' עודד מודריק
שופט ממונה לפי סעיף  17ד לחוק הבחירות (דרכי תעמולה ) תשי"ט 1959
תר"מ 151/21
העותרים

 .1ליאת שוחט ראש עיריית אור יהודה
 .2סיעת "אור חדש"
ע"י עו"ד יעקב עוז
נגד

המשיבים .1 :עוזי אהרון  ,מ"מ ראש עיריית אור יהודה
 .2סיעת "ראש בראשות עוזי אהרון"
ע"י עו"ד אופיר הילל
 .3נפתלי דדוש
החלטה
עניינה של עתירה זו הוא בחלוקת דברי דפוס הנחזים להיות כמין עיתון אך מתפרסמים בלי ציון
שם עורך הפרסום ושם ומיקום בית הדפוס .דברי הדפוס מכילים תעמולת בחירות ומכוונים נגד
העותרת וסיעתה.
העותרות טוענות שמשיב  3ביצע את חלוקת הפרסום האמור ושיש ראיות שהמשיב  3נמנה עם מחנה
המשיבים ואף השתתף בישיבת מטה של המשיבים.
נטען כי חוק הבחירות (דרכי תעמולה) תשי"ט  1959אוסר ,בסעיף (10א)  )3(3להפיץ תעמולת בחירות
במודעות מודפסות בלי שהמודעה תישא את שמו ומענו של המדפיס והאחראי להזמנת המודעה
ואם המודעה היא מטעם סיעה יש לנקוב בשם הסיעה ותישא את האות המציינת אותה.
משבוצעה הפרה בעניין זה מוסמך השופט הממונה למנוע את הישנותה.
המשיבים  1ו 2 -הגיבו לעתירה בטענה שאין להם חלק ונחלה בפרסום .ייתכן שהמשיב  3תומך
במשיבים אך פעולותיו נעשו על דעתו בלבד ובלי ידיעתם.
המשיב השלישי לא השיב לעתירה.
עתירה זו בדין יסודה אולם ניתן לייחס אחריות להפרה רק למשיב השלישי.
הפרסום האמור הוא בחזקת מודעה גם אם הוא מופץ ברבים במתכונת של עלון או עיתון .הוא
פרסום אסור משום שהוא נעשה מבלי להסיר את מעטה האנונימיות כדרישת החוק .הפרסום
במתכונת הזאת אסור בין שהמשיב השלישי הוא עיתונאי ובין שאינו עיתונאי.
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בהקשר לזיקת המשיבים לפרסום חסרה ראיה חותכת .מוטב להם למשיבים שידרשו מן המשיב 3
שפרסומים כאלה יישאו את שמו ומענו ויציינו שהם על דעתו בלבד .המשך פרסומים אנונימיים
אלה בלי שהמשיבים ינקטו צעד כאמור עלול להביא לתוצאה של הטלת אחריות עקיפה עליהם.
אני מקבל את העתירה במובן זה שאני מוציא צו מניעה האוסר על המשיב השלישי להפיץ פרסום
מעין הפרסום המתואר לעיל .אם יפר את הדבר הוא עלול להיות מחויב לפי פקודת ביזיון בית
המשפט.
המשיב  3יישא בהוצאות העתירה בסך  2500ש"ח.
אין צו להוצאות ביחס לשני המשיבים הנוספים
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