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העותר:

יוגב עזרא
נגד

המשיבים:

 .1טלזר  019שירותי תקשורת בינלאומיים בע"מ
 .2מפעיל קו מספר 055-9790628

עתירה לצו מניעה לפי סעיף  17ב לחוק הבחירות (דרכי תעמולה) ,התשי"ט 1959 -
בשם העותר:

בעצמו
החלטה

מונחת לפני עתירה ,שבה טוען העותר כי גורם כלשהו שלח תעמולת בחירות בלתי מזוהה
לטלפון הנייד שלו ,וזאת בניגוד לדין המחייב מי שמפרסם מודעה עם תעמולת בחירות לציין
פרטים מזהים שונים על גבי המודעה (סעיף ( 10א)(  ) 3לחוק הבחירות (דרכי תעמולה) ,התשי"ט -
 .) 1959המודעה מוש א העתירה היא זו (תוך השמטות קלות)" :הסקר של המדינה :למי תצביע
בבחירות? הליכוד ,כחול לבן ,רשימה ערבית מאוחדת ,ישראל ביתנו ,יהדות התורה ,ש"ס,
ימינה/הבית היהודי ,עבודה/גשר/מרץ ,עצמה יהודית ,מתלבט או לא אצביע".
הנדבך הראשון בעתירה הוא ,כאמור ,הטענה שמדובר ב מודעה הנושאת תעמולת
בחירות .ברם ,העותר לא הסביר מדוע ,לשיטתו ,תוכן המסרון הוא בגדר תעמולת בחירות .העותר
הפנה ,אמנם ,לתב"כ  , 27/21אך באותו עניין תוכן המסרון היה שונה מתוכן המסרון כאן ,ובאותו
עניין הוסכם על כל הצדדים כי המסרון הוא בגדר תעמולת בחירות (שם ,פסק ה  .) 23העותר לא
הסביר ,כאמור ,מדוע גם בענייננו המסרון הוא בגדר תעמולת בחירות ,ועיון במסרון עצמו אינו
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ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

מניח תשתית מספיקה לעניין זה .עולה כי העותר לא עמד בנטל הראשוני המוטל עליו להוכיח
את טענתו .יש לזכור כי סמכות יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית מוגדרת על פי חוק  ,ומתרכזת
– בהיבט הרלוונטי לענייננו – בתעמולה ,ולא בנושאים אחרים שאינם נזכרים בחוק.
העתירה נדחית .מכיוון שלא התבקשה תגובה אין צו להוצאות.
ניתנה היום כ" ט ב שבט ה תש " ף ( .) 24.02.2020
ניל הנדל
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
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