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תב"כ 71/22
העותר:

פרופ' ישראל אומן
נגד

המשיבים:

 .1עוצמה יהודית
 .2עו"ד איתמר בן-גביר

עתירה לצו מניעה לפי סעיף 17ב לחוק הבחירות (דרכי תעמולה) ,התשי"ט1959-

בשם העותר:

עו"ד שמחה רוטמן

בשם המשיבים:

עו"ד חנמאל דורפמן
החלטה

בעתירה שלפניי ,העותר טוען כי מסרון שהופץ על  -ידי המשיבה  , 1ובו קישור להקלטה בה
.1
הוא נשמע מורה לקהל הבוחרים לשקול אם להצביע למשיבה  – 1איננו משקף את הדברים
שנאמרו במקורם  ,ובכך המשיבים הפרו את האיסור הקבוע בסעיף  13ל חוק הבחירות (דרכי
תעמולה) ,התשי"ט  , 1959-האוסר על הפרעה בלתי הוגנת לתעמולת בחירות.
.2

לאחר שמיעת ההקלטה ,ועיון בטענות הצדדים ,סבורני כי דין העתירה להימחק .

העותר לא הכחיש את הדברים שנאמרים בהקלטה אלא טען שהדברים הוצאו מהקשרם
.3
ו אולם מהאזנה להקלטה שהו צגה בעתירה עולה כי העותר אכן מ נה שיקולים שונים שלפיהם יש
להצביע למשיבה  . 1נוכח האמור ,העתירה נמחקת ולא נדחית ,מהטעם ש עתירת העותר הצריכה
הצגה של ההקלטה המקורית ,והצבעה על כך שהדברים הוצאו מהקשרם ,או נערכו באופן
מגמתי  ,לצד הנמקה סדורה לעניין הפרת סעיף  13ל חוק דרכי תעמולה  .חרף האמור – הקלטת
המקורית לא הוצגה ,ובנסיבות אל ו אין לי אלא להסתמך על ההקלטה שאליה מפנה המסרון,
וממנה אין להסיק בהכרח את המבוקש על  -ידי העותר.
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זאת ועוד .כפי שנרמז לעיל ,קשה לראות כיצד הדברים האמורים בהקלטה נושא
.4
העתירה ,עולים כדי עבירה של "הפרעת בחירות" ,וזאת אף אם הדברים הנאמרים בה אכן
משקפים את דברי העותר באופן אותנטי ,ואולם אין באמור כדי לקבוע מסמרות בשאלה זו,
משלא הוצגה לפניי ההקלטה המקורית.
.5

אשר על כן ,העתירה נמחקת בזאת.
ניתנה היום ,כ"ז באב התשע"ט ( .) 17.09.2019
חנן מלצר  ,שופט
המשנה לנשיאת בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה 22-
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