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 תקומה -מפלגת האיחוד הלאומי                   :תהעותר

 
 ד ג נ 

 
 הבית היהודיפלגת מ .1 :יםהמשיב

 019טלזר שירותי תקשורת בינלאומיים בע"מ  .2
 

 1959-ט", התשי(דרכי תעמולה)ת לחוק הבחירוב 17למתן צו מניעה לפי סעיף עתירה 
  

 :תבשם העותר
 

 :2המשיבה בשם 

 עו"ד אלי שמואליאן
 

 ד אורי קסיר"עו
 

 החלטה
 

, כנגד אינם מזוהיםשהעברת הודעות תעמולה, באמצעות מסרונים בשל העתירה שבפניי ניינה ע

 כ בצלאל סמוטריץ'."יושב ראש העותרת, חה

 

 :היום התשעים שלפני יום הבחירות, נכתבו ההודעות הבאותלאחר לם כושהופצו  ,במסרונים

 

 חדשותי. קישור לאתר אינטרנטב לווהמ "פצל את הציונות הדתיתסמוטריץ מ"

 

סמוטריץ ובן גביר ביחד  :דשות בדקח כאןסקר " כתבנוסף, שנשלח לאחר מספר ימים, נרון במס

 "!לא עובדים את אחוז החסימה, אסור לסמוטריץ לפצל את הציונות הדתית

 

בהחלטת קודמי, המשנה לנשיאה ח' קבלת העתירה, ובהתאם למתווה הנורמטיבי שנקבע עם 

תמציא  2יתי כי המשיבה , הור(26.03.2019) ישראל ביתנו נ' שמיר מערכות ואח' 27/21כ "מלצר, בתב

לעתירה גופה, שיב עות, והוא ידההולקוח שהתקשר עמה לצורך הפצת העתירה ואת ההחלטה לאת 

 בעתירה.  ן החלטה אחרתכאשר זהותו לא תיחשף בפני הצדדים האחרים לפני מת
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כי היא תכבד כן ומציאה את העתירה וההחלטות הנוגעות לה למזמין, ההיא הודיעני כי  2המשיבה 

 כל החלטה שתינתן על ידי. 

 

שליחת  מזמין תשובה לעתירה מטעםהלהעברת המועד האחרון מספר ימים מחלוף לאחר 

בקשה לקבלת העתירה, על  , הגישה העותרת , ומשלא הוגשה כל תשובה מטעם המזמיןותעההוד

 סמך הנטען בה, נוכח אי הגשת תשובה.

 

והיא הודיעני כי המזמין תעביר לידי, במעמד צד אחד, את פרטי  2כך הוריתי כי המשיבה וכח נ

מפלגת הבית היהודי, מס' מפלגה "הלקוח שהתקשר עמה לצורך הפצת ההודעות הוא 

599000080". 

 

 :ןלגת הבית היהודי, אני מורה כדלהלעיון בחומר, ובהיעדר תשובה מצד מפאחר ל

 

 לעתירה. 1מס'  ההבית היהודי תצורף כמשיבמפלגת  .1

, סם תעמולת בחירותרפל, להימנע מ1המורה למשיבה  , כמבוקש בעתירה,בזאת צוניתן  .2

 לחוק דרכי תעמולה.  10עיף באמצעות מסרונים שאינם מזוהים, תוך הפרת ס

 .ח"ש 5,000תישא בהוצאות העותרת בסך של  1המשיבה  .3

 

, (סדרי הדין בבקשות ועררים) (דרכי תעמולה)להוראות הבחירות  (א()3)31לסעיף בהתאם 

ביטולה או שינויה של החלטה זו, בתוך להגיש בקשה מנומקת ל 1, רשאית המשיבה 2015-ה"התשע

  .ימים מהיום 4

 

 

  (.2021 בינואר 11) א"תשפה טבתב ז"כהיום  ניתנה

 
 עוזי פוגלמן

 
 המשפט העליוןשופט בית 

 הבחירות ועדת ראש יושב
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