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 סיעת מפלגת העבודה בגבעתיים     :העותר

 
 נ ג ד 

 
 . מר רן קוניק0 :יםהמשיב

 יעת "גבעתיים שלנו"ס .7

  

הבחירות )דרכי לחוק  ב02פי סעיף למתן צו מניעה לעתירה  
 (חוק הבחירות)להלן:  0191-, התשי"טתעמולה(

 
 החלטה

     
מניעה בגין פרסומים הכוללים  ת כי יינתן צוהעותר תבעתירה שלפניי, מבקש .1

ם, פרסמו סרטון לטענתם, המשיבים הפיצו כרוזיאותיות המציינות רשימת מועמדים. 

כולם  -ומודעת תעמולה בעיתון תמונות בדף הפייסבוק של הסיעה,  ,You-Tubeבאתר 

 לחוק הבחירות. 7האותיות "רק", באופן שמנוגד להוראת סעיף צמד כוללים את 

 
התמודדה  0בתשובתם, טוענים הם כי המשיבה . ביקשתי את תגובת המשיבים .0

וכי "אותיות אשר על פי הדין יאושרו לה, קרוב  בבחירות האחרונות תחת האותיות "רק",

לתשובה(. בנוסף, טוענים הם כי  0לודאי, גם לצורך ההתמודדות הקרובה" )סעיף 

מפלגות רבות המתמודדות בבחירות הקרובות בעיר עושות שימוש באותיות המציינות 

רשימת מועמדים. לטענתם, העותרת לא הגישה בקשה לצו נגד מפלגות אלה "אשר 

לתשובה(. לגופם של דברים,  6צויות כיום בקואליציה עם רשימתה הנוכחית" )סעיף מ
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ה, על כנו, של פרסום סת ו/או הותרטוענים הם כי הם "נערכו כדי להמנע מכל הפצה נופ

לתשובה(. במסגרת זאת, מתחייבים הם כי ימנעו  9שעלול לפגוע בדרישות החוק" )סעיף 

 למועד הקבוע בחוק.מכל פרסום הכולל את האותיות עד 

 
 דיון והכרעה

 
הימים שלפני יום הבחירות לא  20פרט לתקופת " כי קובע לחוק הבחירות 7עיף ס .3

באות  –אם בכתב ואם בצורה אחרת  –עמולת בחירות באמצעות השימוש תהיה ת

לעיל עדיין לא חל, ולפיכך, במועד  7בסעיף המועד הקבוע . המציינת רשימת מועמדים"

אות המציינת רשימת מועמדים אסורה, הן במישרין והן בעקיפין )תר"מ שימוש ב –זה 

 ((.00.7.0213) צילקר נ' אשדוד 09/02תר"מ ; (01.2.0213) קרן נ' "נתניה אחת" 2/02

 
כי האותיות אשר הם  יקבעהמשיבים טוענים כי קרוב לוודאי שמנהל הבחירות  .2

עושים בהם שימוש כעת אכן ישמשו אותם ביום הבחירות. אין בכך כדי להוריד או 

היא למנוע הטעיה  7להעלות מהטענות שהעלתה העותרת נגדם. כידוע, תכליתו של סעיף 

. ופרסמה במקרה ובסופו של יום יוחלט כי מפלגה לא תקבל את האותיות בהן היא חפצה

 לאו. םא ,יבים כל אפשרות לדעת אם האותיות "רק" יוענקו להאין למשבשלב זה, 

 
בתשובה, המשיבים טוענים כי הם נערכים כדי להימנע מהפצה נוספת או  .1

. די בהיש לברך על יוזמה זו, אך אין הותרתה על כנה של תעמולה הכוללת אותיות. 

בחוק באותיות ניתן בזאת צו האוסר על המשיבים לעשות שימוש עד למועד הקבוע לפיכך, 

 הנראות כפתקי בחירה, או אותיות כלשהן המציינות רשימת מועמדים.

 
לעניין טענותיהם של המשיבים להפרות של חוק הבחירות על ידי מפלגות אשר  .6

לאחרונה כי טענות מעין אלה יש להעלות  ציינתי, בקואליציה נמצאות עם העותרת

צור  63/02תר"מ לדחותן )השוו:  במסגרת עתירה ולא במסגרת כתב תשובה, ולפיכך יש

 ((.19.1.0213) קוניק נ' בן שחר 61/02(; תר"מ 12.1.0213) נ' נחמני

 
 ש"ח. 3,222בסכום כולל של  תהמשיבים יישאו בחלקים שווים בהוצאות העותר .7

 
 (.07.1.0213התשע"ג )באלול י"ב ניתנה היום,  

 סלים ג'ובראן
 שופט בית המשפט העליון

 חירותיושב ראש ועדת הב
 02-המרכזית לכנסת ה
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