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 :תהעותר

 

 אם תרצו ציונות להיות או לחדול
  

 נ ג ד 

 
 דיוהרשות השנייה לטלוויזיה ולר :ההמשיב

 
 עשהעתירה למתן צו  

 
 החלטה

 

העותרת פנתה אליי היום, בבקשה למתן צו הצהרתי על פיו תשדיר שביקשה לשדר 

בתחנות רדיו דרום וגלי ישראל אינו מהווה תעמולת בחירות. בתשדיר הנ"ל, מנכ"ל 

"רמת -העותרת, קורא לתושבי הדרום להצביע ולהעלות את אחוז ההצבעה, על מנת ש

תקבע לדרום מה יהיה ראש הממשלה". המשיבה סירבה לשדר תשדיר זה, נוכח אביב לא 

כך שסברה שמטרת התשדיר היא "להשפיע על הבחירות והבוחרים ]ולכן הוא[ מהווה, 

 על פניו, תעמולת בחירות אסורה ועוסק בנושא השנוי במחלוקת ציבורית".

 

קור סמכות למתן הצו מיד עם קבלת העתירה היום, ביקשתי מהעותרת כי תצביע על מ

 א לחוק הבחירות51במסגרת זו, טוענת העותרת למקור סמכות מכוח סעיף המבוקש. 

 תכליתית לחוקי הבחירות.מכוח פרשנות וכן  5999-כנסת ]נוסח משולב[, התשכ"טל

 

. יושב ראש ועדת הבחירות נוכח קיומו של סעד חלופי דין העתירה להידחות על הסף

על , ובכלל זה והפיקוח עליהם אינו יושב כערכאת ערעור על החלטות גופי השידור

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו. סמכות מעין זו מוקנית לערכאה המוסמכת בהתאם 

בהתאם לסעיף צווי מניעה  משתרעת בעיקרה עללחוק. זאת ועוד; סמכותי למתן צווים 

אמנם, . (חוק הבחירות)להלן:  5919-ב)א( לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט51

לא מן הנמנע כי סמכות זו תכלול גם מתן צווי עשה וצווים  –במקרים מסוימים 
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בנוגע להפרה שכבר התרחשה, במטרה למנוע לרוב הצהרתיים. אולם, סמכות זו תופעל 

 הליכוד נ' מרצ 59/59רה נוספת של הוראות חוק הבחירות )השוו: תב"כ הפ

 ((. למותר לציין כי אין זהו המקרה שלפניי.51.5.0251)

 

 סוף דבר, העתירה נדחית. משלא התבקשה תגובת המשיבה, אין צו להוצאות.

 
 (.51.1.0251)התשע"ה  "ד באדר,כניתנה היום, 

 
 

 


