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לכנות את  1-0העותרת פנתה אליי בעתירה למתן צו שיאסור על המשיבות  .5

הוא "הרשימה המשותפת )חד"ש, על ידי ועדת הבחירות י שאושר לה )שהכינו 5המשיבה 

. לשיטתה, בשידורים ובסקרים בתור "הרשימה הערבית המשותפת" "רע"מ, בל"ד, תע"ל(

, וכינוי זה מטעה ביחס לכינויה של 5קוראות כך בשידוריהן למשיבה  1-0המשיבות 

 ". : "הרשימה הערביתעל ידי ועדת הבחירות העותרת שאושר לה

 

טוענת כי דין העתירה להידחות על הסף נוכח היותה כוללנית ואינה  5המשיבה  .0

הודיעו בתגובתן כי "ניתנו הנחיות  4-ו 0המשיבות נסמכת על פרסום פרטני כלשהו. 

כפי  5לעובדיה להקפיד לעשות שימוש בכינויים המדויקים של המבקשת ושל המשיבה 

 לתגובה(.  0" )סעיף 02-השהוגשו לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת 

 
טוענת כי היא אינה גוף משדר, אלא מפקח בלבד על שידורי  3המשיבה  .3

כי מדובר בעתירה כוללנית "אשר  5הטלוויזיה והרדיו. עוד טוענת היא בדומה למשיבה 

אינה מפרטת בדבר תאריכים ההתבטאויות ומועדן, תוכן ההתבטאות הבעייתי )והקשר 



 לשכת יושב ראש הוועדה  02-ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה
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י מבעלי הזיכיון נכללה ההתבטאות, ומי אמר את הדברים הדברים(, בשידוריו של מ

 לתגובה(. 6)מגיש או מרואיין וכו'(" )סעיף 

 
מכחישה את טענת העותרת, ומוסיפה כי היא "מקפידה לאבחן בין  1המשיבה  .4

הסיעות השונות בכל השידורים שלה לגבי כל הסיעות, וכך היא גם נהגה ונוהגת כלפי 

  לתגובה(. 3עיף " )ס5העותרת והמשיבה מס' 

 

 דין העתירה להידחות על הסף. הסעד שהתבקש בעתירה הוא סעד כוללני .1

כרשימה ערבית  5)"להורות למשיבים להפסיק להשתמש בכינויה של המשיבה 

העותרת לא ציינה אף לא מקרה אחד קונקרטי שבו נקראה המשיבה משותפת"(. בעתירה, 

בשידור "הרשימה הערבית המשותפת". משכך, דין העתירה להידחות על הסף מטעם  5

 פריג' נ' ליברמן 54/02תב"כ (; 51.0.0251) פורמן נ' רשות השידור 05/02זה )השוו: תב"כ 

 (.52(, פס' 3.2.0253) גולן נ' שבירו 02/02; תר"מ 52(, פס' 55.0.0251)

 
סוף דבר, העתירה נדחית על הסף. בנסיבות העניין, תישא העותרת בהוצאות כל  .6

; 3המשיבה ( 3; )4-ו 0( המשיבות 0; )5( המשיבה 5ש"ח: ) 5,122בסך של  מאלהאחת 

 .1המשיבה  (4)

 

 (.00.0.0251התשע"ה ) באדר ג'ניתנה היום, 

 

 
 

 


