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  מר אבי אלקבץ המשיב:
 

ב לחוק הבחירות )דרכי 11פי סעיף בקשה למתן צו מניעה ל 
 (חוק הבחירות)להלן:  1191-תעמולה(, תשי"ט

 
 החלטה

  
וק ( לח1)ב()12העותר מבקש שאתן צו מניעה נגד המשיב בשל הפרת סעיף  .1

לשם כך, נסמך העותר על החלטתי  מודעות התעמולה .הבחירות, שעניינו הגבלת גודל 

( שגם העותר היה אחד מהמשיבים /01.12.021) קלימי נ' מירון 02/302מהיום, בתר"מ 

 ל להוכחת גודל המודעה הלכה למעשה.בה. בהחלטה זו קבעתי כי על העותר מוטל נט

 

מכחיש את טענות העותר לגופן. מעבר  ואה וביקשתי את תגובת המשיב. בתגובת .0

 הוצאה –גרינפלד נ' "יתד נאמן  12/302לכך, לעניין הנטל, מביאים הם מהחלטתי בתר"מ 

, שם קבעתי כי כדי לעמוד (גרינפלד)להלן: עניין  (/02.12.021)לאור ופרסומים בע"מ" 

 בנטל זה, על העותר להביא חוות דעת מומחה לעניין המונח "אינץ'" בחוק הבחירות.

 

הדין עם המשיב, ולפיכך דינה של העתירה להידחות. יש להצר על כך שהעותר  ./

את ההפניות בה, אשר גם אותן ציין  שטרח והתייחס להחלטתי מהבוקר, לא בחן

שם , גרינפלדבעניין  4בעתירתו. אילו היה עושה כן, ודאי שלא הייתה נסתרת ממנו פסקה 

 :את כוונתי בנטל המוטל על העותר לעניין גודל מודעותהבהרתי 

 

באשר לגודל המודעות, היות ובפניי טענות שאינן בתחום 
ניין בלא שיובאו הידיעה השיפוטית, איני יכול להכריע בע
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הציעה דרך  0בפניי חוות דעת רלוונטיות. המשיבה 
חישוב לשטחי המודעות ומשמעות המונח "אינץ'" בחוק 

נה מבוססת דיה בכדי שאוכל הבחירות, אך היא אי
לקבלה. ממילא, לצורך עניין זה על העותר מוטל נטל 
הוכחה באמצעות חוות דעת מומחה באשר לעניין זה. 
שומה על העותר, אם יחפוץ בכך, לצרף חוות דעת 
מומחה, שיחווה דעתו באשר לאופן חישוב שטח מודעות 

 ומשמעות המונח "אינץ'" בחוק הבחירות.
 

, ואין שעה זו, , כאמור לעילציע העותר בעתירתו שנוי במחלוקתהחישוב אשר מ .4

צירף העותר חוות דעת מומחה ביום בו אסורה התעמולה על פי חוק, להכריע בה. משלא 

 , דין העתירה להידחות. לעתירתו

 
 .ש"ח 0,222העותר ישא בהוצאות המשיב בסך כאמור לעיל, העתירה נדחית,  .1
 
 
 

 (./01.12.021) דהתשע" חשוןב , ט"זניתנה היום        

 

 

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

 02-המרכזית לכנסת ה
 


