
 
 ועדת הבחירות המרכזית

 02-לכנסת ה
 القاضي سليم جبران                                                       השופט סלים ג'ובראן

 ت المركزيةرئيس لجنة االنتخابا                                  יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

 3מתוך  1עמוד 
 91912 ירושלים  ,גוריון-בן   דוד  קריית   ,משכן הכנסת

  95919العنوان: مجمع بن غوريون, أورشليم القدس, 

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

דהתשע" כסלו 'א ירושלים,  

 3102 בנובמבר 4                                                                                                                              
 

 02/322תר"מ 
 

 מועמד לראשות העיר הרצליה –מר צביקה הדר  :העותר
 

 נ ג ד 

 
 מועמד לראשות העיר הרצליה –ן מר משה פדלו :המשיב

 
  עתירה למתן צו 

 
 החלטה

  
העותר פנה אליי היום בבקשה למניעת הפצת עלון מטעם המשיב, שעניינו  .1

(. לטענת העותר, פדלון נ' הדרמאתמול בה נתתי צו נגד העותר ) 001102החלטתי בתר"מ 

יב. בתשובתו, נטען העלון מוציא את דיבתו, ומטעה את הציבור. ביקשתי את תגובת המש

  נוכח העדר סמכות, והכחשתו כי העלון הופץ על ידיו. כי דין העתירה להידחות. זאת,

 
הודעה משלימה לעתירה בה יפרט את מקור  יגישעוד אציין כי ביקשתי שהעותר  .0

לטענתו, נוכח הפרטים השגויים בעלון, הוא מהווה הטעייה  .הסמכות ליתן צו במקרה זה

 . 1919-לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט 13סעיף פי  המהווה עבירה על

 
. לעניין טענות העותר הנוגעות על הסף מהעדר סמכות דין העתירה להידחות .3

לשמו הטוב, עניינים אלה אינם בסמכותי ועליו לפנות לערכאות המוסמכות ככל שירצה 

 ((. 12.12.0213) בן יצחק נ' שאער 120102בכך )ראו: תר"מ 

 
לדחות את טענות העותר בנוגע לתוכנו של העלון. עיינתי בעלון, ועל פניו  יש גם .2

את )בלשון המעטה( נראה כי יש אמת בטענות העותר כי הוא אינו מתאר באופן מדויק 
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החלטתי מאתמול. בהחלטתי, ניתן צו נגד שני פרסומים בעיתון משום שהם נחזו לידיעות 

. בנוסף, החלטתי לא לש"ס "דיל" בין המשיבעיתונאיות. לא נזכר בהחלטתי ולו במילה 

לכך יש חייבה את העותר להתנצל, אלא לפרסם הודעת הבהרה בגין פרסום מטעה. 

 להוסיף כי לעמדתי, השימוש בשפה הקשה בעלון אינו מכובד. 

 
תוכן תעמולה בהתבסס על אמיתותו, וזאת משום  עם זאת, אין בסמכותי לפסול .1

אין לו  –"שאין ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית כלים לבחון את אמיתות הדברים.... שקר 

בכך יוכל להתנחם העותר, אלא שהקביעה מה הוא שקר אינה בידי" )תב"כ  –רגליים 

אוחנה נ'  2143, וראו גם: תר"מ א' ריבלין(, השופט 00.1.0229) יעלון נ' קדימה 2114

 (.מ' שמגר(, השופט 12.12.1943) אלוני

 
 בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.כאמור לעיל.  נדחיתסוף דבר, העתירה  .6

 
 (.2.11.0213ניתנה היום, א' בכסלו התשע"ד )
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