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עתירה לצו מניעה לפי סעיף  17ב לחוק הבחירות (דרכי תעמולה) ,התשי"ט 1959 -
בשם העותרת:
בשם משיבים :2-1

עו"ד שמעון בראון; עו"ד ערן מרינברג
עו"ד אבי הלוי
החלטה

מונחת לפני עתירה למתן צו מניעה .ברקע העתירה – טענה לקביעת מסיבת עיתונאים
.1
היום בשעה " , 20:00מהיום להיום" ,שבה  ,לפי הנטען ,אמור ראש הממשלה בנימין נתניהו לשאת
דברים בכל הנוגע להתפרצות נגיף ה"קורונה" במדינת ישראל .העותרת – כחול לבן – טוענת
שקיים חשש שראש הממשלה ינצל את שידור מסיבת העיתונאים בטלוויזיה או ברדיו כדי לעסוק
בתעמולת בחירות ,בניגוד לסעיף  5לחוק הבחירות (דרכי תעמולה) ,התשי"ט  . 1959 -בנסיבות
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ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

אלה מבקשת העותרת כי אעשה צו ,לפיו שידור מסיבת העיתונאים ייעשה בהשהיה בת  10דקות,
שיאפשרו למנוע את שידור התעמולה ,היה ותערך כזו.
ברקע – עתירה קודמת שהוגשה היום ,הזהה לגמרי לעתירה הנוכחית ,מלבד שעת מסיבת
.2
העיתונאים הנטענת –  15:00במקום  . 20:00העתירה נדחתה על הסף מחמת שיהוי ,שכן הוגשה
כמה דקות לפני השעה  . 15:00עתירה זו הוגשה בסמוך לשעה  , 18:00והתבקשה תגובה מטעם
משיבים  2-1עד השעה  . 19:00התגובה הוגשה באיחור ניכר – כמעט בשעה  . 20:00כל שנאמר
בתגובה – ואף מבלי לצרף תצהיר – הוא כי בשעה  20:00לא תתקיים מסיבת עיתונאים .ברם,
ניתן היה לצפות לפירוט מקיף יותר באשר לעניין העובדתי.
בכל מקרה ,העתירה ל וקה בחסר ,שכן לא ברור מדוע יש להניח ,כעמדת העותרת ,כי
.3
משיבים  2-1יפעלו בניגוד לדין ,ובמיוחד כאשר העותרת אינה מסתייגת מעצם העלאת הנושא.
לכך נוסיף כי העותרת ציינה של א מיצתה הליכים לנוכח סד הזמנים.
מכל מקום ,נסיים עתירה זו כפי שהסתיימה העתירה הקודמת באותו נושא" :אין בדחיית
העתירה כדי לגרוע ,ולו במקצת ,מחובתם של ערוצי הטלוויזיה והרדיו למנוע שידור תעמולת
בחירות במועד זה ,כנדרש על פי חוק" .לכך אוסיף כי החל משעה  19:00בערב ,ביום שלפני יום
הבחירות ,שידורי תעמולה בטלויזיה אסורים מכח דין נוסף – הוא סעיף  129לחוק הבחירות
לכנסת [נוסח משולב] ,התשכ " ט  , 1969-ועיינו במכתבי ל כלי התקשרות ול באי כח רשימות
המועמדים מתאריך  ( 28.02.2020זמין באתר האינטרנט של ועדת הבחירות המרכזית בקישור
זה ) .
סוף דבר ,ובהתחשב בנסיבות בכללותן ,העותרת תישא בהוצאות משיבים  2-1ובשכר
.4
טרחת עורכי דינם בסך של  2,000ש"ח.
ניתנה היום ה' באדר ה תש " ף ( .) 1.3.2020
ניל הנדל
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה 23 -
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