
 

 

 

 

 

 

  لجنة االنتخابات المركزية

 22الـ  للكنيست

 
2019 آب  6 

 بيان صحفي 

 

   :قاضي المحكمة العليا نيل هيندل القائم بأعمال رئيس لجنة االنتخابات المركزية

 فحواهابسبب  ةانتخابي اترفض نشر إعالنأن تال يمكن لشركة إعالن 

 

قاضي المحكمة العليا نيل هيندل، بخصوص االستئناف الذي القائم بأعمال رئيس لجنة االنتخابات المركزية  ق أدناه قرار رفم

قدمه حزب "الزوز" )نوعام( ضد "ي. مور بيبيرسوم" م.ض.  و"كناعان ميديا بيتنوعا" م.ض. بما يتعلق بنشر إعالنات 

 انتخابية من خالل لوحات إعالنية وإعالنات على باصات. 

 

 اإلعالن ي. مور بيبيرسوم" م.ض.  و"كناعان ميديا بيتنوعا" م.ض. وهما شركتان من شركاتسب االستئناف فإن "بح

 : على النحو التاليحزب "الزوز"  هاطلبحسب الصيغة التي نشر إعالنات رفضتا 

 

 "فخر وشراء أطفال أو أن يتزوج ابني من امرأة"

 إسرائيل تختار أن تكون طبيعية".  –"فخر وشراء أطفال، أو أن يبقى حفدي يهوديا 

 

نشر اإلعالنات بإصدار أمر يلزم الشركتين سعادة القاضي طلب الحزب من  ومن خالل االستئناف الذي قدمه حزب "الزوز"

 .مذكورة أعالهحسب الصيغة ال المطلوبة االنتخابية

  

 إعالن نشر إعالنات إنتخابية قررت شركة في حال هأن وأكدوضمن قراره تطرق القاضي نيل هيندل إلى قانون طرق الدعاية 

ن حظر اضمبهدف مختلفة يفرض قيودا قانون طرق الدعاية في المعركة االنتخابية وأن  التمييز بين منافسينلن يسمح لها 

 التمييز. 

 



 

 

ألن األمر ال  نص اإلعالن حولرأي ما لديها من إبداء ال يجوز لها  اتتقوم بتسويق إعالنوفق قرار القاضي فإن شركة 

وحظر  نزاهة المرشح أو القائمةوليس حول ن الحديث يدور حول نزاهة االنتخابات أو يتناسب مع غاية المساواة والشفافية

 . واسع وشامللهو التمييز 

 

منع حظر ضمان المساواة وو سياسياوإتاحة حرية التعبير خلق الشفافية  هدفهالقاضي أن نشر اإلعالنات سعادة ويضيف 

بتأييد شعبي واسع في مواقفها ال تحظى  في كثير من األحيانباألحزاب األصغيرة التي األمر  يتعلق ما، وخاصة عندالتمييز

 ألحزاب الكبيرة.ل تلك أقل منوالتي قوتها االنتخابية المجتمع اإلسرائيلي 

    

  )باللغة العبرية( فيما يلي نص القرار 

                                                        

 باحترام،                                             

 غيورا فورديس                                                                                                                  

                                                                          

 الناطق بلسان لجنة االنتخابات المركزية                                                                                                             
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