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ב לחוק הבחירות )דרכי 01בקשה למתן צו מניעה לפי סעיף  
 (חוק הבחירות)להלן:  0191-תעמולה(, תשי"ט

 
 החלטה

  
בשל הפרת הסעיפים  ותהעותר מבקש צו מניעה נגד המשיבבעתירה שלפניי  .1

 3ודעות מטעם המשיבה פרסמו מ 0-1 ות( לחוק הבחירות. לטענתו, המשיב3)-( ו1)ב()12

 החורגות מהגודל והמספר המותרים על פי חוק הבחירות.

 
 ןכול ותלמספר המודעות, מודים המשיבביקשתי את תגובת המשיבות. באשר  .0

עם זאת, באשר הבחירות.  מודעות במספר גדול מהמותר על פי חוק שבשגגה פירסמו

 הפירט 0 החסו כלל, והמשיבלא התיי 3-ו 1לחריגה מגודל המודעות, נראה כי המשיבות 

את חוק הבחירות בעניין  השלא הפר נתא טועדרך חישוב גודל המודעות, תוך שהי את

 זה. 

 
 אכן הודו בפרסום בניגוד לחוק הבחירות. ותבאשר למספר המודעות, המשיב .3

כי מדובר בפרסום בשגגה, הרי שלמען הזהירות, ולאור  ותטוענ ותלמרות שהמשיב

לפרסם  ותצו המונע מהמשיבמורה על מתן ירות לא תמה, אני העובדה שמערכת הבח

 .( לחוק הבחירות3)ב()01מודעות בחירות בניגוד לסעיף 



 לשכת יושב ראש הוועדה  02-ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה

 0מתוך  0עמוד 
 91912 ירושלים  ,גוריון-בן   דוד  קריית   ,משכן הכנסת

  95919م القدس, العنوان: مجمع بن غوريون, أورشلي

 : Fax  5669855-02:  فاكس , פקס , 6753407-02 : هاتف, טלפון

 

טענות שאינן בתחום הידיעה השיפוטית, באשר לגודל המודעות, היות ובפניי  .4

 ההציע 0 ה. המשיבבלא שיובאו בפניי חוות דעת רלוונטיות איני יכול להכריע בעניין

, אך היא אינה ומשמעות המונח "אינץ'" בחוק הבחירות דרך חישוב לשטחי המודעות

מבוססת דיה בכדי שאוכל לקבלה. ממילא, לצורך עניין זה על העותר מוטל נטל הוכחה 

בכך, לצרף שומה על העותר, אם יחפוץ  באמצעות חוות דעת מומחה באשר לעניין זה.

ומשמעות המונח  שטח מודעותופן חישוב דעתו באשר לאחוות דעת מומחה, שיחווה 

 . "אינץ'" בחוק הבחירות

 

בחלקים  ש"ח 1,122בהוצאות העותר בסך  ישאו בנסיבות העניין, המשיבים .1

 .שווים
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