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ירושלים ,י"ד אדר ב תשע"ט
 21מרץ 2019

הודעה לעיתונות
יו"ר וועדת הבחירות המרכזית ,המשנה לנשיאת בית המשפט העליון ,השופט
חנן מלצר ,הוציא צו על תנאי המורה לעיתון מקור ראשון ,שביעי ,שבתון ,מצב
רוח ,שבת בשבתו ,להימנע מפרסום מודעות תעמולה מטעם "התנועה"
כן ניתן גם צו מניעה ארעי נגד "התנועה" האוסר עליה לקיים פעילות בחירות
כלשהי מבלי להירשם אצל מבקר המדינה

העתירה הוגשה בתאריך  ,19.3.2019העותרת ,רשימת איחוד מפלגות הימין ,מבקשת להוציא צו
מניעה לפי סעיף 17ב לחוק הבחירות (דרכי תעמולה) שיאסור על עיתון מקור ראשון ,שביעי,
שבתון ,מצב הרוח ,שבת בשבתו ופרסום גולד בע"מ ,המוציאים לאור עיתונים ועלוני שבת,
לפרסם מודעות תעמולה ללא פירוט סימני זיהוי מטעם תנועה המתקראת" :לכתחילה – ציונות
דתית עם דרך ארץ" (להלן :התנועה) .העתירה הופנתה אף כלפי פרסום גולד בע"מ ,שהיא,
לעמדת העותרת ,חברת הפרסום אשר הזמינה את המודעות שבמוקד העתירה.
לטענת העותרת ,בסוף השבוע הקודם פורסמו בעיתונים ועלוני שבת היוצאים לאור על ידי
המשיבים מודעות תעמולה מטעם "התנועה" ,הקוראות ,בין היתר ,שלא להצביע למפלגה
"שתעשה לך בושות ב 4-השנים הקרובות" ,וכן" :גם אם אחדות והישרדות פוליטית זה חשוב,
לא חבל לתרום עודף קולות למפלגה שתעשה לך בושות ב 4-השנים הקרובות?" כל זאת ,נעשה
לטענת העותרת ,מבלי לקיים את חובות הגילוי והזיהוי החלות על מודעות המתפרסמות
בעיתונות ,בהתאם להוראות סעיף 10ב( )5לחוק דרכי תעמולה ,ומבלי ש"התנועה" נרשמה כ"גוף
פעיל בבחירות" ,כהגדרתו בסעיף 10ג לחוק מימון מפלגות ,התשל"ג( 1973-להלן :חוק מימון
מפלגות).
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במסגרת העתירה ,העותרת מבקשת ,להורות על מתן צו מניעה ,אשר יחול כבר בסוף שבוע זה,
שאז צפויות המשיבות לפרסם את גיליונות העיתונים ועלוני השבת לשבוע האמור.
בהחלטתו קובע יו"ר ועדת הבחירות המרכזית ,המשנה לנשיאת בית המשפט העליון ,השופט
מלצר ,כי ניתן בזאת צו מניעה המורה למשיבים להימנע מפרסום מודעות תעמולה הנעדרות
פירוטי זיהוי ,כנדרש בחוק ,דוגמת אלה שפורסמו מטעם "התנועה" בעלוני השבת ובעיתונים
בסוף השבוע החולף .צו המניעה ייכנס לתוקפו החל מתאריך .24.3.2019
מעבר לכך ,מצוין בהחלטה ,כי לכאורה אופי פעילות "התנועה" מעורר חשש כי היא בגדר" :גוף
פעיל בבחירות" שאיננו רשום כנדרש לפי סעיף 10ג לחוק מימון מפלגות .על כן ,ניתן בזאת צו
מניעה ארעי כנגד "התנועה" ,מכוח סעיף 10ג(יז) לחוק מימון מפלגות ,האוסר עליה לקיים
פעילות בחירות כלשהי מבלי להירשם אצל מבקר המדינה .יובהר ,כי צו ארעי זה ניתן בנוסף לצו
המניעה שניתן בהחלטה זו כנגד המשיבים ,האוסר על פרסום מודעות תעמולה בלתי מזוהות.
מצ"ב ההחלטה.
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