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 44/22 כ"תב

 45/22 כ"תב

  :44/22 כ"בתב תהעותר

 

  :45/22 כ"בתב תהעותר

 
                 

 הדמוקרטי המחנה רשימת

 
 לבן כחול רשימת

 
 ד ג נ 

 

 הליכוד מפלגת .1 :יםהמשיב

  הממשלה ראש, נתניהו בנימין מר .2

 (בעתירות כמשיבים הנזכרים תקשורת גופי) אחרים   .3-12

צו עתירה ה ל ע פי מני ף ל עי   1959-ט"התשי(, תעמולה דרכי) ירותהבח לחוק ב17 ס

  

 כ"בתב תהעותר בשם

44/22: 

 

 כ"בתב העותרת בשם

45/22: 

 

 :2-1 המשיבים בשם
 

 

 ובני'ג לינוי ד"עו; הברמן אורי ד"עו

 

 

 גזית עודד ד"עו; בראון שמעון ד"עו; מרינברג ערן ד"עו

 

 הלוי אבי ד"עו

טה ל ח  ה
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 לאמור בכפוף, מניעה לצו תלבקשו נענה אינני – 1 המשיבה ובתגובת בעתירות עיון לאחר .1

 .שלהלן 4-3 בפיסקאות

 

  התומך תצהיר כי בתגובה נאמר כאשר) דקות מספר לפני אליי שהגיעה בתגובה, 1 המשיבה .2

 : כך הודיעה(, הקרובות בדקות לוועדה להישלח אמור

 

 ערך להם יש – העיתונאים מסיבת במסגרת שיאמרו ,2 המשיב של דבריו"

 לסיקור לזכות עשוי הדברים מטבע אשר, מובהק אינפורמטיבי-חדשותי

 אסורה בחירות בתעמולת מדובר אין. הציבור מטעם וסקרנות רחב תקשורתי

 ".המבוקש הצו את ליתן מקום אין ולפיכך

 

 כ"בתב שקבעתי להנחיות לב ובשים, שלעיל 2 בפיסקה שצוטטו ,1 המשיבה בדברי האמור נוכח .3

 כמשיבים הנזכרים, התקשורת גופי על חזקה –( 04.03.2019) הליכוד' נ הישראלית העבודה מפלגת  21/21

 נהלמסק יגיעו ואם, שלעיל 2 בפיסקה האמור נכונות את" אמת בזמן" יבדקו כי, שבכותרת לעתירות

 הם – שיימסר המידע של החדשותי מהערך חריגות או, בחירות תעמולת משום שיאמרו בדברים שיש

 .תעמולתיים מסרים ללא, מחדש לשידורו קודם, עריכתו לשם" החי השידור" את מיזמתם יפסיקו

 

 בסביבת יהיו שלא ובהנחה לעיל הנזכרות 1 המשיבה הצהרות על בהתבסס, ניתנת זו החלטה .4

 מודעים, 2-1 שהמשיבים, ובטוח סמוך אני ,בנוסף .1 המשיבה של תעמולתיים מסרים 2 המשיב

 .1 המשיבה מטעם לי שנמסרו בהצהרות דיוק-אי שהיה יתברר אם, האפשריות לנפקויות

 

ה נ ת   (.10.09.2019) ט"התשע באלול' י, היום ני

 

 שופט, מלצר חנן
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 העליון המשפט בית לנשיאת המשנה

שב ש יו א ת ר עד ת ו רו חי  הב

 22-ה לכנסת המרכזית
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