
1 
 

 ____תב"כ                                                                                     בפני כב' יו"ר וועדת הבחירות המרכזית
 שבין בעניין

 
 ישראל אומן פרופ'

 באמצעות ב"כ עו"ד שמחה דן רוטמן ו/או עו"ד זאב לב
 לב –משרד עו"ד רוטמן מ

 ירושלים 4הברון הירש 
 077-4449672פקס:  02-5714118טל: 

mlaw.co-lev-office@rothman  
 

 העותר           
 

 -נגד-
 

 עו"ד איתמר בן גביר .1
 רשימת עוצמה יהודית .2

 באמצעות עו"ד איתמר בן גביר ו/או עו"ד חנמאל דורפמן
 ירושלים 5מרח' הלל 

 02-6459010פקס: 02-6459003טל: 

 המשיבים           
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 דחופה ובהולה למתן צו מניעהעתירה 
 (דרכי תעמולה)לחוק הבחירות  (א)ב17בהתאם לסעיף ר וועדת הבחירות מתבקש לעשות שימוש בסמכותו "יו כב'

אומר כי צריכים , פרופ' ישראל אומן, חתן פרס נובל, בים להימנע מהפצת מסר לפיו העותרוליתן צו המורה למשי

 עוצמה יהודית.לחזק את להצביע ו

 

 מוגשת בתכלית הקיצור, בשל לוחות הזמנים הדוחקים.העתירה 

 :בה נכתב SMSהפיצו המשיבים או מי מטעמם הודעת  22-יום הבחירות לכנסת ה היום,

אם אתה לא פילו א !צריכים להצביע ולחזק את עוצמה שמאד קרובים :פרופסור ישראל אומן חתן פרס נובל"

 " https://bit.ly/2kEXDHt <<מסכים עם עוצמה

 :על הלינק מובילה לאתר שבו נכתבלחיצה 
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והמשיבים או מי מטעמם שיבשו ועיוותו את הנאמר, בין היתר  באתר ובהודעה אינו נכון,האמור  יודגש,

 סירוסם, תוך הצגת הדברים כאילו העותר תומך בהם.בהוספת מילים וב

 

 ישראל אומן, העותר, לא תומך במפלגת עוצמה יהודית ולא אמר להצביע להם. ופ'פר

 

ע בהקלטה, שאילו היה סיכוי סביר אמר, כפי שניתן לשמועותר האמר העותר דברים הפוכים לחלוטין. למעשה 

ים המצביעים רסקהתעבור את אחוז החסימה, אולי היה מקום לעזור להם בזה, אך הוסיף שלדעתו  2שהמשיבה 

 ושיש להצביע ימינה.שאין להם סיכוי סביר לעבור את אחוז החסימה,  מנדטים עבורם הם ספין, 4על 

 

 ,(דרכי תעמולה)לחוק הבחירות  13שנשלחה על ידי המשיבים או מי מטעמם מהווה הפרה של סעיף ההודעה 

 :כיהקובע 

 

לא תהא תעמולת בחירות מטעם מפלגה או רשימת מועמדים אחת או למענה בצורה או בדרך שיש בהם משום 

  .הפרעה בלתי הוגנת של תעמולת בחירות מטעם מפלגה או רשימת מועמדים אחרת או למענה

 

ה למפלגת עוצמה יהודית, בניגוד מוחלט לאמירתו המפורשת להצביע ימינה, של העותר כתומך בהצבעהצגתו 

 .ווה הפרעה בלתי הוגנתלה המהומלבד השקר המוחלט הטמון בה, מהווה תעמ

 

הטעיית בוחרים בעיצומו של יום הבחירות והשפעה בצורה שקרית על הצבעתם, עלולה להוות הפרעה  בנוסף,

 חוק הבחירות לכנסת.לבחירות כהגדרתה ב

 

ועל פי כל דין, ולהורות  (דרכי תעמולה)ר יתבקש לעשות שימוש בסמכותו על פי חוק הבחירות "היו כב'

 שקרי. למשיבים לחדול מכל תעמולה העושה שימוש בשמו של העותר ומציגה אותו כתומך בהם באופן

 

הדין ומן הצדק להיעתר לעתירה זו, המוגשת בדחיפות מירבית כדי לצמצם את ההשפעה השקרית של מן 

 ם.התעמולה הלא הוגנת שמבצעים המשיבים או מי מטעמ

 

 ל להמצאתה לצדדים.שיקולי דחיפות, מוגשת העתירה במקבימאותם 

 

 

 מן, עו"דמחה דן רוטש

 עותרהב"כ 

    17.9.2019היום: 


