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העותרת בתב"כ 44/22
ובתב"כ :48/22

רשימת המחנה הדמוקרטי

העותרת בתב"כ 45/22
ובתב"כ :69/22

רשימת כחול לבן
נגד

המשיבים:

 .1מפלגת הליכוד
 .2מר בנימין נתניהו ,ראש הממשלה
 .12-3אחרים (גופי תקשורת שצוינו כמשיבים בעתירות)

עתירה לצו מניעה לפי סעיף 17ב לחוק הבחירות (דרכי תעמולה) ,התשי"ט 1959-וכן להטלת עיצומים
מכח פקודת בזיון בית משפט
בשם העותרת בתב"כ
 44/22ובתב"כ :48/22

עו"ד אורי הברמן; עו"ד לינוי ג'ובני

בשם העותרת בתב"כ
 45/22ובתב"כ :69/22

עו"ד ערן מרינברג; עו"ד שמעון בראון; עו"ד עודד גזית

בשם המשיבים :2-1

עו"ד אבי הלוי

החלטה
.1

ביום הבחירות לכנסת ה  ) 17.09.2019 ( 22 -הוגשו לי בקשות ע"י העותרות שבכותרת –
להוצאת צווי מניעה ולהטלת עיצומים מכח פקודת בזיון בית משפט כנגד המשיבים , 2-1
עמוד  1מתוך 2

משכן הכנסת ,קריית דוד בן  -גוריון ,ירושלים 9195015

العنوان :مجمع بن  -غوريون ,أورشليم القدس 9195015 ,

טלפון هاتف  , 02 - 6753407 :פקס فاكس  02 - 5669855 :דוא"ל البريد اإللكتروني VadatB@knesset.gov.il :
אתר האינטרנט الموقع www.bechirot.gov.il

תב"כ 44/22
תב"כ 45/22
תב"כ 48/22
תב"כ 69/22

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

זאת בטענה  ,שלשיטת העותרות  ,הופר ה ע"י המשיבים  2-1ההחלטה שהוצאתי בתאריך
. 12.09.2019
.2

ביום הבחירות הוצאתי צו מניעה ארעי ב  -תב"כ  69/22וביקשתי תגובות בשאר
הבקשות .בהמשך היום ההפרות חדלו .

.3

נוכח האמור לעיל  ,ובשים לב לכך שתכליתה של ההוראה שבסעיף  6לפקודת בזיון בית

משפט היא להביא לכפיית ציות עתידי להוראות שיפוטיות מופרות ,ולא לענוש את
המפר על ההפרה שבעבר (ראו :ע"פ  5177/03מור נ' דנציגר משק פרחים דן  ,פ"ד נח( 184 ) 4
(  ) 2004ובש"פ  2137/16פלונית נ' פלוני (  – ) ) 20.03.2017הנני מורה על סגירת התיקים
שבכותרת  ,שכן הם מיצו את עצמם.
.4

למען הסר ספק מובהר כי אין באמור לעיל כדי למנוע ,או לשלול נקיטת צעדים אחרים,
ובהקשר זה זכויות וטענות כל הצדדים שמורות להם.

.5

עותק מהחלטה זו יועבר גם לעיון היועץ המשפטי לממש לה.

ניתנה היום ,י "ט בכסלו התש" ף ( .) 17.12.2019
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