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 לראשות הממשלה בנימין נתניהוהליכוד בהנהגת . 1 :יםהמשיב
 בנימין נתניהו .2

 1959–לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט ב17 סעיף לפי מניעה לצו עתירה
 

 בעצמו בשם העותר:
 ד אבי הלוי"עו :המשיביםבשם 

 החלטה

ל רכב בעומדו עתעמולת בחירות  , יום הבחירות,היום עשה 2שלפניי נטען שהמשיב בעתירה 

 איסור לעשות תעמולת בחירות באמצעות רמקולהעותר, הדבר מנוגד ללטענת . מגפוןובאמצעות 

חוק  :להלן) 1969–לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט 129סעיף , לפי ביום הבחירות

ביום הבחירות  ת בחירותעשות תעמוללהורות למשיבים להפסיק להתבקשתי לכן . (הבחירות

 באמצעות רמקול.

בהליך הנוכחי, ולכן לא הוכח הנטען בה; וש טוענים שהעתירה אינה מלווה בתצהיר,המשיבים 

, אין (דרכי תעמולה חוק: להלן) 1959–לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט (א)ב17לפי סעיף 

 .לחוק הבחירות 129להוציא צו על הפרת סעיף סמכותי ב

סמך את  העותרשדין העתירה להידחות. תי למסקנה הגעשעיינתי בעתירה ובתגובה, לאחר 

מטענה כללית על כך לבד בטיילת בבת ים.  בשעות היום 2טענותיו על סרטון שבו נראה המשיב 

את ביצוע ההפרה הנטענת או  ךהמשי 2 שהמשיב הוכחלא , "כי בכוונתם להמשיך בכך]ש[ברור "

היא להוציא לחוק דרכי תעמולה  (א)ב17סמכותי לפי סעיף  כידוע,זאת גם בהמשך היום.  היעשש

רשימת  52/24כ "תב)אינה חלה על הפרות שהסתיימו בירה או המשכתה, כלומר היא עצו למניעת 

 משפטיתתשתית חה נא הולכן ל .((23.3.2021) 4, פסקה רשימת "הליכוד"נ'  24-"ימינה" לכנסת ה

 מספקת להענקת הסעד המבוקש.



 53/24 כ"תב  ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
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לטענת הסמכות אשר בדבר העדר תצהיר. ההחלטה לגוף העניין, לא מצאתי לדון בטענה שזו מ

ב לחוק זה, ואילו סמכותי לפי סעיף "לחוק הבחירות, אומנם הוא נכלל בפרק י 129בנוגע לסעיף 

א "לחוק הבחירות, ששוכן בפרק י (6)126אולם סעיף א. "משתרעת רק על הפרות של פרק י (א)ב17

לכן  .עובר עבירה לפיו, "שלא נזכרה בפרק זהמהוראות חוק זה המפר הוראה "כל שלו, קובע 

לחוק דרכי תעמולה,  (א)ב17סעיף מכוח לתת צו יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית מכות ס

התנועה למען איכות השלטון  26/20תב"כ להשוו )לחוק הבחירות  129עיף סכוללת גם עבירה על 

כ "תב ;(3.3.2015) 14, פסקה בישראל נ' נשיא בית הדין הרבני הגדול והרב הראשי הספרדי לישראל

 .((5.2.2021) 4פסקה , בן מאיר נ' שמחון 15/24

 העניין אין צו להוצאות.נדחית אפוא. בנסיבות העתירה 

 (.2021 במארס 23)פ"א תשה בניסן 'י ,היום ניתנה

 עוזי פוגלמן
 

 המשפט העליוןשופט בית 
 הבחירות ועדת ראש יושב
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