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ובקשה לפי  1959-לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט ב17עתירה לצו מניעה לפי סעיף 
 פקודת בזיון בית משפט

 
 

 :יםהעותרבשם 
 

 ישראל באךעו"ד 
 

 
 החלטה

 

כותרת הבקשה שלפני היא "עתירה דחופה למתן צו מניעה והטלת עיצומים מכוח 

פקודת ביזיון בית משפט". מהכותרת עולה כי הבקשה כורכת יחד הליכים שונים ונפרדים, 

 שאין מקום לנהלם יחד. 

, מתברר כי היא הוגשה 4-1אשר לבקשה מכוח פקודת בזיון בית משפט נגד משיבים 

כלל  13/23עוד יצוין כי בתב"כ  י.צד להליך כלשהו שהתנהל לפנא היו נגד משיבים שכלל ל
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בנסיבות אלה אין מקום להליך לפי  לא הוצא צו, בוודאי לא כלפי מי שלא היו צד להליך.

 פקודת בזיון בית משפט נגד משיבים אלה.

מדובר למעשה בעתירה חדשה,  – 7-5אשר לבקשה למתן צו מניעה נגד משיבים 

כלל לא התייחס אליהם. עוד יש לומר כי  13/23המתייחסת לאירועי שבת תרבות שתב"כ 

לא צורפו כל המשיבות הרלוונטיות לעתירה חדשה זו, ובפרט הרשויות המקומיות שבהן 

 ירועי שבת התרבות מושא העתירה החדשה. נערכו או עתידות להיערך, לגישת העותרים, א

מכוח בנסיבות אלה יש לדחות את הבקשה למתן צו מניעה ולהטלת עיצומים כספיים 

 על הסף. אין צו להוצאות. פקודת בזיון בית משפט 
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