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 2247/ תב"כ
 

  :תהעותר
                 

 רשימת ימינה

 
 ד ג נ 

 
 רשימת עוצמה יהודית .1 :יםהמשיב

 0559377735 –מפעיל הקו  .2
 

  1959-ירות )דרכי תעמולה(, התשי"טלחוק הבח ב17 סעיף לפי מניעה לצו עתירה
  

 :תבשם העותר
 

 :1בשם המשיבה 

 אלי שמואליאןעו"ד 
 

 עו"ד חנמאל דורפמן
 

 החלטה
 

 

שלחה שלושה מסרוני תעמולה  1בעתירה שבכותרת, העותרת טוענת כי המשיבה  .1

ביחס אנונימיים, כאשר בשניים מהם מופיע שאלון הסוקר את כוונות ההצבעה של נמען המסרון 

 זוכה.   שיעור התמיכה לו היאעל , ובאחר הפניה לתוצאות סקר המצביע 1למשיבה 

 

לא הכחישה כי היא זו שעומדת מאחורי שליחת המסרונים,  1בתגובה לעתירה, המשיבה  .2

 נשלחו מטעמה. המסרוניםאלא טענה כי אלה נעשו תוך מסירת פרטים מספקים המגלים כי 

הופיע תעתיק באנגלית של אותיות פתק ההצבעה המסרונים בהקשר לכך נטען, כי בכותרת חלק מ

 , ובמקרים אחרים הופיע בכותרת המסרון מספר טלפון המפנה למטה הרשימה.1של המשיבה 

 

עיון בעתירה, בתגובה לה ובדוגמאות שצורפו להן באשר לתוכן המסרונים, דעתי לאחר  .3

ן בנתונים שצוינו לעיל כדי לגלות באופן . זאת, לאחר ששוכנעתי כי אידין העתירה להתקבלהיא כי 

היא שעומדת מאחורי שליחתם. ודוק. אין לצפות מנמען  1ברור לנמען המסרונים כי המשיבה 
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הפרסום כי יערוך בירור באשר לזהות רשימת המועמדים, או הגורם, דוגמת שיחה טלפונית 

רורה וגלויה מתוכן למספר הטלפון ממנו נשלח הפרסום. זהות שולח המסרון עליה להיות ב

( 5)ב()10אחרת )השוו: סעיף  מפרסם כל פרסום ומודעת תעמולהצופה מהמסרון עצמו, כפי שמ

 .(1959-חוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"טל

 

לקיים אחר הוראות  1לנוכח התוצאה האמורה, ניתן בזאת צו מניעה, המורה למשיבה  .4

ידי -ידה, ובין אם על-ם, בין אם הדבר נעשה עלהדין ולהימנע ממשלוח מסרונים שאינם מזוהי

 גורם הפועל מטעמה.

 

 ש"ח. 3,000תישא בהוצאות העותרת בסך של  1בנסיבות העניין, המשיבה  .4

 

 

  (.13.09.2019) התשע"ט באלול ג"י, היום ניתנה

 

 
 , שופטחנן מלצר
 

 בית המשפט העליון המשנה לנשיאת
 הבחירות ועדת ראש יושב

 22-לכנסת ההמרכזית 
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