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 2342/תב"כ 
  :העותרת

              
 תנועה לאומית ליברלית –הליכוד 

  נגד  

 
  כחול לבןהמועמדים רשימת  ה:המשיב

 
 

 ב לחוק הבחירות )דרכי תעמולה( 17עתירה דחופה למתן צו מניעה לפי סעיף 
 

 
 ניבה הלוי; עו"ד שמואל תמיר )שורקי(; עו"ד אבי הלויעו"ד  :העותרתבשם 

 
 החלטה

 

עורכת תעמולת בחירות  –רשימת כחול לבן  –העותרת, רשימת הליכוד, טוענת כי המשיבה 

, שכותרתו "איסור 1959-לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט 13המנוגדת להוראות סעיף 

הפרעה". העותרת צרפה לעתירתה מודעת תעמולה מטעם רשימת כחול לבן, שבה מופיע, בין היתר, 

 . 23-מר גדי יברקן, המתמודד ברשימת הליכוד בבחירות לכנסת ה

 

, שבמסגרתה 22-בתגובתה, כי מדובר במודעת תעמולה מן הבחירות לכנסת ההמשיבה הבהירה, 

מר יברקן אכן התמודד מטעם רשימת כחול לבן. עוד הוסיפה המשיבה כי הליכוד לא מיצתה הליכים 

 ולא פנתה אליה בעניין המודעה בטרם הגשת העתירה, וכי המודעה לא נתלתה מטעמה או בידיעתה. 

 

מגלה כי אכן  , על הפרסומים השונים המופיעים בה,ורפה לעתירהבתמונה שצ מדוקדק עיון

, שהודבקה ככל הנראה בימים האחרונים. 22-מדובר במודעת תעמולה מן הבחירות הקודמות, לכנסת ה

העותרת ציינה כי נתלו מודעות כאלה "בישובים רבים ברחבי הארץ", אך התייחסה באופן קונקרטי רק 

מודעות אחד בנתיבות. לנוכח הכחשת המשיבה כל קשר לתליית המודעות, למודעות שנתלו על גבי לוח 



  42/23 תב"כ  ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 2מתוך  2עמוד 

 9195015, أورشليم القدس, غوريون-مجمع بن: العنوان   9195015גוריון, ירושלים -משכן הכנסת, קריית דוד בן

 VadatB@knesset.gov.il: البريد اإللكترونيדוא"ל  02-5669855: فاكس , פקס02-6753407: هاتفטלפון 

 www.bechirot.gov.il الموقعאתר האינטרנט 

, ותציין את המיקום המדויק של המודעות ההנני מורה כי העותרת תפנה אל המשיבה באמצעות באי כוח

שונים ברחבי הארץ. אעיר כי ראוי היה שפניה כזו תיערך בטרם הוגשה השנתלו, לשיטתה, ביישובים 

הפניה מטעם העותרת, המשיבה תסיר באופן  קבלת עולה גם מסדרי הדין. לאחר העתירה הנוכחית, וכך

בבחירות  ם כחול לבןמיידי כל מודעת תעמולה מטעם "כחול לבן", שבה מוצג מר יברקן כמועמד מטע

 . 23-ה לכנסת

 

 סוף דבר, העתירה מתקבלת באופן האמור. בנסיבות, כפי שפורטו, אין צו להוצאות. 

 

 (. 1.3.2020ף )"תשה ' באדרההיום  ניתנה
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