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  :העותר
                 

 כ אימן עודה"חה

 
 ד ג נ 

 
 כ אורן חזן"חה .1 :יםהמשיב

 ""צומת"אורן חזן בראשות "המועמדים שימת ר .2

 לקהאכ ג'מאל זח"חה .3

 ד"בל-מ"רע .4

 המשפטי לממשלההיועץ  .5
 

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

 :הישיבהתאריך 
 

 (28.03.2019) ט"תשע ב אדר א"כ

 בעצמו :1המשיב ם בש
 

 ד משה גרין"עו :2המשיבה בשם 
 

 זחאלקהג'מאל כ "חה :4-3בים המשיבשם 
 

 לירון הופפלדד "עו :5המשיב בשם 
 

 החלטה
 

 

-ומ YOUTUBE-מלהסרת הסרטון נושא העתירה  1, הסכים המשיב הצעתי בדיוןבעקבות  .1

TWITTER (יהעקבות תלונות שהגיעו אלב, את הסרטון והסיר ואינסטגרם פייסבוקות רשתה) ,

  .להחלטתי זוכנספח המצורף הפקיד בידי מכתב ולצורך זה 
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דרכי )לחוק הבחירות ב 17תוקף של צו מניעה לפי סעיף  1להסכמת המשיב נותן אני  .2

לא  ,הנספח להחלטתי זופורט במכתבו כפי ש ,ומורה על הסרת הסרטון, 1959-ט", התשי(תעמולה

 . 18:00שעה , 01.04.2019יום שני, יאוחר מ

 

וטענות הצדדים שמורות להם בהליכים אחרים, ככל שיפתחו או ינוהלו, זכויות  .3

 רה.בהקשר לסרטון נושא העתי

 

 

  (.28.03.2019) ט"תשע ב אדר א"כהיום  ניתנה

 

 

 
 חנן מלצר

 
 בית המשפט העליון המשנה לנשיאת

 הבחירות ועדת ראש יושב
 21-רכזית לכנסת ההמ
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