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 35/23כ "תב

 
 

כ "בתב העותר
34/23: 

 ר ניסן שריפי"ד ד"עו. 1

כ "בבת תהעותר
35/23: 

 ר"על סדר היום, עיהדות  –חותם  .2

  
 

 ד ג נ 

 
 34/23כ "בתב ההמשיב

 :35/23כ "ובתב

 ישראל ביתנו

  

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

 
כ "בתב העותרבשם 
34/23: 

 בעצמו

כ "בתב תהעותרבשם 
35/23: 

 ד משה פולסקי"עו

 
 החלטה

 

ישראל ביתנו  רשימתהעותרים, לטענת  .י שתי עתירות שעניינן אחדילפנמונחות  

פוגעת ברגשות אשר  ,שלטי חוצות וברשת האינטרנטהמפורסמת ב ,מבצעת תעמולת בחירות

חוק  :להלן) 1977-ז", התשלחוק העונשיןמסוימות מעל הוראות  עוברתהציבור החרדי ו

ם רסופאת המשך צו המונע  שימהרנגד הכך מבקשים העותרים כי יינתן של ב .(העונשין
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 1959-ט"התשי ,(תעמולה דרכי) הבחירות ב)א( לחוק17סעיף לבהתאם  ,בחירות זותעמולת 

  .(רכי תעמולהדחוק  :להלן)

 

. , וזאת מבלי להביע עמדה לגופם של דברים, אף בהיעדר תשובהין העתירות להידחותד 

, מוגבלת למתן צו בעניינים כגון דא כותו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסתסמ

 .בלבדוהם  – תעמולהדרכי ב)א( לחוק 17וקים המנויים בסעיף עבירה על אחד מהחיקהמונע 

 :להלן) (23.8.2017) טיבי נ' מפלגת ישראל ביתנו 1525/15בדנג"ץ זו נקבעה במפורש ה וגיס

אינם מצביעים על כל הפרה של הוראה מההוראות המנויות עותרים ה .(שרלי הבדו הלכת

הן משום שחלקה מתייחס את ז שאינן רלוונטית במקרה דנן. ואף מפנים לפסיקה בסעיף זה

לשידורי , והן משום שחלקה מתייחס שרלי הבדוהלכת בטרם נפסקה צב החוקי ששרר למ

אכן מוקנית ליושב ראש ועדת הבחירות סמכות  ם, שביחס אליהבטלוויזיה וברדיותעמולה 

חרות התנועה הלאומית נ'  212/03ץ "בגתעמולה;  לחוק דרכי (ד)א15סעיף )אשר את תוכנם ל

 .((2003) 750 (1)ד נז", פעשרה-עדת הבחירות המרכזית לכנסת הששר ו"יו

 

 אין צו להוצאות. על כן העתירות נדחות.אשר  

 

 (.27.2.2020) ףהתש" אדרב 'בניתנה היום,  

 

 

 ניל הנדל
 

 המשפט העליוןפט בית שו
 הבחירות ועדת ראש יושב
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