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 12.01.2021הודעת העותרים מתאריך 
  

 עו"ד שחר בן מאיר העותרים:בשם 
 

 החלטה
 

בהתאם להחלטתי הודיעו העותרים כי הם אינם עומדים עוד על עתירתם, וזאת נוכח תשובותיהם 

 העובדתיות והצהרותיהם של המשיבים.

 

 .בהתאם לכך, אני מורה על מחיקת העתירה

 

 את ההערות הבאות:בטרם חתימה מבקש אני להוסיף 

 

הימים שלפני  90, בתקופת 1959-לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"טב 10עד  10סעיפים לפי  .1

מי שהזמין את פרסומה, ואם יום הבחירות, תעמולת בחירות חייבת להיות מזוהה על ידי 

, אז התעמולה חייבת להיות מזוהה על ידי סיעה או מועמדים רשימת מטעם פעלאותו אדם 

קודמיי בתפקיד עמדו על חשיבות הזיהוי בתעמולת  ;, לפי הענייןהסיעהרשימת המועמדים או 

תב"כ ב ח' מלצרלהחלטת חברי, המשנה לנשיאה  71-79סעיפים  בחירות בתקופה הנ"ל )עיינו:
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(, ואין לי אלא להצטרף (, והאסמכתאות דשם27.02.2019) בן מאיר נ' הליכוד 8/21

 . יהםתולקביע

אציין גם , בדבר מבלי לקבוע מסמרותהעותרים והיועץ המשפטי לממשלה, ו תולהערבהמשך  .2

 מוקשיתבחירות  תתעמולבגדר  ואינבשילוט ואמור במודעות הלפיה טענת הליכוד שאני כי 

 בעיני.

בקרה על גופים פעילים בבחירות, שלא בדרך של עתירה לצו מניעה, היא בידי מבקר המדינה  .3

וחזקה עליו שיפעל לפי סמכויותיו , 1973-התשל"גלחוק מימון מפלגות, )טו( -ג)י(10לפי סעיפים 

  ו בדין, לפי שיקול דעתו.ידיותפק

 

 אין צו להוצאות.

 
 

  (.2021 בינואר 12) כ"ח בטבת התשפ"אהיום  ניתנה
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