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 מר משה אבוטבול .1
 

 נ ג ד 

 
 חוזרת" בבית שמשסיעת "בית שמש . 2 :יםהמשיב

 סיעת "הבית היהודי" בבית שמש. 1
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ב לחוק הבחירות )דרכי 21עתירה למתן צו מניעה לפי סעיף  

 (חוק הבחירות)להלן:  2191-תעמולה(, תשי"ט
 

 החלטה
  

 

 בפייסבוק העותרים מבקשים כי אוציא צו מניעה נגד המשיבים בגין פרסום .1

באנגלית( "רבני בית שמש ממליצים לתמוך באלי כהן", ומעליו גם שכותרתו )מטעמם 

, באופן שלטענתם מטעה וגורם לקורא 3משיב תמונתו של הרב עובדיה יוסף ז"ל עם ה

לקראת הבחירות הקרובות בעיר בית  3את הפרסום לחשוב שהרב נתן את תמיכתו במשיב 

תו של הרב במשיבים, אך שמש. הם מעלים עוד טענות באשר לעצם תמיכתו או אי תמיכ

 אלה אינן ממין העניין ואיני מוצא מקום להידרש אליהן. 

 

ראשית, הם טוענים כי העותרים לא המשיבים טוענים כי דין העתירה להידחות.  .0

מיצו הליכים בהתאם לנוהל בעתירות לצו מניעה או לצו להסרת מודעות ולניקוי ושיקום 

ע לא עשו כן. שנית, ולגופו של עניין, אומרים , ולא פירטו מדו0213-מקרקעין, התשע"ג

, ללא ידיעתו. ברגע 3המשיבים כי הפרסום הועלה על ידי יועץ התקשורת של המשיב 
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שלישית, מציינים על הסרת הפרסום, וזה הוסר.  3שהדבר נודע לו, הורה המשיב 

עשה  3המשיבים כי אין מחלוקת בין הצדדים על אמיתותה של התמונה, והמשיב 

מונה שימוש בהקשרים אחרים בבחירות, ונגד שימוש זה העותרים לא עתרו. רביעית, בת

, 0טענו המשיבים כי ידוע לכל כי הרב עובדיה יוסף ז"ל תמך בבחירות שהתקיימו בעותר 

ואין מחלוקת על כך. מעבר לכך, עובדתית אין כל הטעיה בפרסום, כיוון שמעל תמונות 

מקבל ברכות מהרבנים", ואין כל קשר בין החלקים, וכן הרבנים הופיע הכיתוב "אלי כהן 

 ברור לכל כי הרב אינו מרבני בית שמש. 

 

די היה באי מיצוי ההליכים מצד העותרים כדי לדחות את העתירה על הסף, אך  .3

-סיעת ביחד ת"א 190202כפי שיובהר, גם לגופה דינה להידחות. בניגוד להחלטתי בתר"מ 

(, המקרה לפנינו אינו 02.12.0213) נימין בביוב אליהו אמינוב והשכונותיפו נ' סיעת ב

פרסום המהווה בוודאות קרובה הטעיית הציבור, אשר אסור בהתאם לתכליתו של חוק 

העותרים אינם . ((11.2.0213) צור נ' נחמני 03202תר"מ שבו )ראו:  13הבחירות וסעיף 

כל קורא, כי הרב עובדיה יוסף ז"ל אינו טוענים באשר לאמיתות התמונה, ונדמה שברי ל

נמנה על רבני בית שמש, והוא ממילא אינו חתום על הקריאה שבגוף המודעה. מעבר 

 גם דאג להסרתו המיידית של הפרסום.  3לכך, המשיב 

 

 נדחית. סוף דבר, העתירה  .1

 

 (.0.3.0211)' באדר ב' התשע"ד דניתנה היום,  
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