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 2322/תב"כ 
  מנחם טוקר העותר:

 

 ד ג נ 

 
 חבר הכנסת אביגדור ליברמן .1 :יםהמשיב

 ישראל ביתנורשימת  .2

 

  1959-לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט ב17עתירה לצו מניעה לפי סעיף 
 
 

 :העותרבשם 
 

 שמעון גרוסד עו"
 

 
 החלטה

 
 

  

מונחת לפני עתירה המופנית, בעיקרה, נגד סרטון תעמולה שהפיצו המשיבים. בסרטון 

תמונותיהם של הרב הראשי ושל יושב ראש הרשות הפלסטינית, ומצוטטות  , בין היתר,מופיעות

מפיהם אמירות בדבר קיום של "גויים", "קומוניסטים" ו"רוסים שאינם יהודים". כן נאמר 

ש"וירוס נוראי כבר כאן... וירוס שנאה, בורות וחושך". העותר סבור כי סרטון זה, וכן פרסומים 

ומבלי להביע כל עמדה לגוף טענות העותר, לכאן או לכאן  –עקא  דומים, אסורים על פי דין. דא

אינם מצויים בסמכותו  , כפי שהוצגו,הטענות בדבר תוכן התעמולה והסעד של מתן צו למניעתה –

העניינית של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית. העותר מציג פסיקה של יושבי ראש ועדת 

 טיבי נ' מפלגת ישראל ביתנו 1525/15נג"ץ דהבחירות שניתנה בטרם נפסקה הלכה זו ב

בשבועיים  בטלוויזיה וברדיופסיקה העוסקת בשידורי התעמולה ועוד הוצגה , (23.08.2017)

)סעיף  , שביחס אליהם ישנה סמכות ליושב ראש ועדת הבחירות על פי חוקשלפני יום הבחירות



  22/23תב"כ   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
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ין באסמכתאות אלה כדי לסייע . לפיכך א(1959-א)ד( לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט15

 לעותר במקרה הנוכחי. 

 

שלא התבקשה  ןמכיווהעתירה נדחית על הסף בהעדר סמכות למתן הסעד המבוקש. 

 תגובה אין צו להוצאות. 

 

 (. 18.02.2020ף )"תשה שבטב גכ"היום  ניתנה
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