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 מרנוימרקקורן .0

רשימתהליכודבעירכרמיאל .2

 

 נגד 
 

לב-חה"כעמרבר משיב:ה


 נוימרקקורןמרעו"דיצחקבם, בשםהעוררים:


 
:המשיבבשם

 

עו"דעמיחיוינברגר,עו"דעדיסדינסקילוי

בשםהיועץהמשפטי
לממשלה:



עו"דיונתןציוןמוזס

לערר  סעיף )ב(ב01פי תעמולה(,לחוק )דרכי הבחירות
 0191-התשי"ט

 

 החלטה
     
נוימרק קורן ורשימת  מר(, הגישו 0212באוקטובר  02ז בחשון התשע"ד )ביום ט" .1

, יושב ראש סלים ג'ובראןכב' השופט הליכוד בעיר כרמיאל כתב ערר על החלטת 

 .02-ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה

 

לב נ' מר נוימרק -חה"כ עמר בר 702//1כתב הערר הוגש על החלטה בתר"מ  .0

(, ולפיה ניתן צו 0212באוקטובר  /1בחשון התשע"ד )ואח' שניתנה ביום י"ג  קורן

 מניעה האוסר על פרסום סרטון נושא העתירה, או תוכנו, בכל דרך.



 יושב ראש הוועדה לשכת  02-ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה
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, 1919-ב)ב( לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט/1בהתאם להוראת סעיף  .2

, שכונסה בהקדם האפשרי 02-נדון הערר בפני מליאת ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה

לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[,  02הערר, ובהתאם להוראות סעיף לאחר קבלת 

 .1999-התשכ"ט

 
בפני מליאת הוועדה הונחו כתב הערר, כתב התשובה מטעם המשיב, עמדת היועץ  .2

המשפטי לממשלה בערר, החלטת יושב ראש הוועדה נושא הערר, וכן המסמכים שהונחו 

 בפני יושב ראש הוועדה בדיון בעתירה גופה.

 
(, נשמעו בפני 0212באוקטובר  01בדיון שהתקיים ביום י"ז בחשון התשע"ד ) .1

מליאת הוועדה העורר ובא כוחו, בא כוחו של המשיב, נציג היועץ המשפטי לממשלה, 

 יושב ראש הוועדה, וכן חברי הוועדה שביקשו להביע עמדתם. 

 
חיית הערר , בעד ד(0מול  12) בתום הדיון החליטה מליאת הוועדה, ברוב קולות .9

ובעד אישור החלטת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית האוסרת על פרסום הסרטון 

 בכל אמצעי. ,העתירה, או תוכנונושא 

 
 

 
 

 סלים ג'ובראן
 שופט בית המשפט העליון
 יושב ראש ועדת הבחירות
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