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 3/24תב"כ 
 )נוסח מתוקן(

  :העותר
                 

 עו"ד שחר בן מאיר

 
 ד ג נ 

 
 בנימין נתניהו  .1 :המשיב

 הליכוד תנועה לאומית ליברלית .2

 משרד ראש הממשלה .3

 היועץ המשפטי לממשלה .4
 

  יובהוצאות 2-1המשיבים  לחיוב 21.10.2020בקשת העותר מתאריך 
  

 בעצמו :העותרבשם 
 

 עו"ד אבי הלוי :2-1המשיבים בשם 
 

 החלטה
 

, ברשת החברתית "טוויטר", 3פרסום שבוצע בחשבונו של המשיב בפניי להעתירה שעניינה של 

א לחוק הבחירות )דרכי 2תעמולה במימון משאבי ציבור, האסורה לפי סעיף  היהשלטענת העותר 

 . 1959-תעמולה(, התשי"ט

 

עוד בטרם הגיע המועד לקבלת תשובות המשיבים לעתירה, הגיש העותר בקשה למחיקת העתירה, 

שכן פרקליטות המדינה הודיעה לו כי, מבלי להדרש לתוכנו של הפרסום דנן, ונוכח קשיים שהוא 

מעלה בהיבטי דיני התעמולה וההנחיות בדבר פרסומים ממשלתיים, הוחלט להסיר את הפרסום 

 , ולכן לדעת פרקליטות המדינה, העתירה מיצתה את עצמה. מהרשת החברתית

 

 בהוצאותיו.  2-1נוכח כך, ביקש העותר את מחיקת העתירה, וכן את חיוב המשיבים 
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כלל לא נדרשו לעתירת העותר , האחרונים 2-1כפי שעולה מבקשת העותר ומתשובת המשיבים 

רה, נעשתה על ידי גורמי המשיבים . יתרה על כך, ההחלטה להסיר את הפרסום נושא העתילגופה

 .בהוצאות העותר 2-1, אף הבקשה היא לחיוב המשיבים בלבד 3-4

  

 כפי שנקבעה בפסיקה )עיינו: בנסיבות אלה, הבקשה אינה עומדת באמות המידה לחיוב בהוצאות

קיטור ענת מכבסת  703/89(; בג"ץ 5.1.2005)  לוכסנבורג תרופות בע"מ נ' מדינת ישראל 7944/04בג"ץ 

  ((.12.7.1990) בע"מ נ' משרד הבריאות

 

 יעשו מאמץ להשיב במהירות הראויה רואה לציין כי ראוי שמשיבי המדינהיחד עם זאת, אני 

לפניות שנועדו למיצוי הליכים, כך שככל שניתן, תושג התכלית של מיצוי ההליכים עוד בטרם 

 יוגש הליך שיפוטי.  

 

 ת.הבקשה נדחית. לא יהיה צו להוצאו

 

  (.2020 בנובמבר 2) ט"ו בחשון התשפ"א בתאריך ניתנה

 .(2020בנובמבר  3) א"תשפ חשוןב ז"טתוקנה היום, 
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