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/  
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1  

 בפני יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
 ה-21 המשנה לנשיאת בית המשפט

  העליון כבוד השופט חנן מלצר

  העותרות:

 1, שדולת הנשים בישראל ע"ר 580085686 2.
 פרופ' קרין נהון ת.ז. 025088667 ע"י ב"כ

  עוהייר חגי קלעי או עוה"ד אוהד רוזן
  או עוה"ד מרים זלקינד ו/או עוהייד גלי זינגר

 מרחוב מזאייה 22א, תל
  אביב- יפו טל:

0
3  

  - 9070770 ; פקס:
0
3  

-  
90707

71  

 3. חברת הכנסת תמר
 זנדברג 4. מפלגת מרצ על

 ידי בייב עוייד ניר נחום
 מרח' ויצמן 51 תל אביב טלי

  9658426 :03; פקס
03  

-  
560988

2  

 (להלן-
  העותרות)

נג
  ד



 1. עיריית בני ברק ע"י ב"כ עו"ד מיכל רוזנבוים ו/או ערהייד יניב בריטשטיין
  תאו עוה"ד אליה עבדה מרח' החשמונאים 100 ת.ד 52540 תל אביב טלי : 03

  - 6006566 , פקס: 03
-  

60465
66  

 (להלן- המשיבה 1 או
  העירייה)

 2. חברת חוצות זהב בע"מ ע"י ב"כ
 עו"ד אוריין אשכולי מרחוב יהודה
  הלוי 85, תל אביב-יפו טל': 03

03 ; 5662038 -  
-  

56098
82  

  (להלן- המשיבה 2 או חוצות זהב)

 3. היועץ המשפטי לממשלה ע"י ב"כ עוה"ד רועי שויקה
 מפרקליטות המדינה (מחלקת בגצ'ייס) מרחוב קרית מדע 5,

  בניין B3 קומה 5 רחוב צאלח א-דין 31, ירושלים טלי :
0
2  

  - 64666590 ; פקס:
0
2  

-  
646701

1  
  (להלן- המשיב 3 או היועמ"ש)

 הודעה מטעם המשיבה 1, בקשה לקבלת פרוטוקול הדיון ובקשה להארכת
  מועד

 להגשת הודעה משלימה עד לאחר קבלת
  הפרוטוקול



 בהמשך לדיון שהתקיים בפני כבי יו"ר ועדת הבחירות המרכזית
  הנכבד מיום 31

.  
1  
.  
 19 ובהמשך להחלטת

  כבי

  היוייר מיום 31
.  

1  
 . 19 לפיה המשיבים יגישו הודעות משלימות מטעמן, מתכבדת המשיבה 1 - עיריית בני ברק (להלן-

 המשיבה 1 או העירייה להשלים את הנתונים בדבר פרסומים שנכללו בהם תמונות נשים, להגיש
 בקשה לקבלת את פרוטוקול הדיון ולבקש ארכה להגשת תגובה מטעמה תוך 3

  ימי עבודה מהמועד שיועבר אליה פרוטוקול הדיון, כדלקמן :
 השלמת נתונים בדבר פרסומים שנכללו בהם תמונות

  נשים

  1. בהחלטתו מיום 31
.  

1  
, 19 . 
 הורה כבר יו"ר הוועדה כי המשיבה 1 תגיש (בצירוף תצהיר מגבה) מענה

  לשאלה,
 האם פורסמו, בשנים האחרונות, שלטי חוצות ברחבי העיר בני ברק, אשר נכללו בהם,

  תמונות של נשים'
 כמו כן, העירייה התבקשה לצרף תמונות של שלטים אלו ותאריכי

  הצבתם.

 2. לאור הנחיית כבי יוייר הוועדה, מצייב תצהיר של מיימ מנכ"ל החברה
  הכלכלית לבני ברק (המפעילה

 ומנהלת עבור העירייה את תחום שילוט החוצות בדבר פרסומים קודמים של נשים בליווי
  תמונות ותאריכי הצבת השלטים.



•  
 העתק תצהיר הכולל תאריכים ותמונות מצייב כנספח א'

  להודעה משלימה זו.

  3. כפי שעולה מהתצהיר המצורף, בעבר היו מספר מקרים בהם פורסמו תמונות נשים על גבי שלטי חוצות
 בתחום העיר בני ברק, מה שסותר את טענת העותרות כי לעירייה יש מדיניות הנוגעות לאי

 פרסום תמונות נשים על גבי שלטי חוצות שלה ומאשש את טענת העירייה כי אין לה מדיניות כזאת וכי לא
  דחתה את בקשת מרצ לבצע את הפרסומים מטעמים של אי פרסום תמונות נשים.

  4. יצוין כי מדובר בנתונים שהועברו לעירייה מהמשיבה 2 בלות זמנים קצר ביותר. בעיר בני ברק שלטים
 נוספים שאינם מוחזקים על ידי המשיבה 2, אולם, בלוח הזמנים שנקבע, טרם עלה בידי המשיבה 1

  לברר את הנושא עד תום ולקבל לידה דוגמאות וצילומים של פרסומים.

  בקשה להארכת מועד להגשת ההודעה המשלימה מאחר וטרם התקבל פרוטוקול הדיון

  5. בנוסף לנושא השלמת הנתונים בדבר פרסום תמונות נשים בעבר, בהחלטתו, קבע כבי יוייר הוועדה כי
  המשיבים יגישו הודעה משלימה עד ליום גי 5

.  
2  

  . 19 בשעה 18
, 00 : 

  ביחס לשאלות המשפטיות שהעלה כבי

 יוייר הוועדה בדיון ובכלל זה, השאלות
  המפורטות בהחלטה.

 6. על מנת להתייחס לכלל השאלות המשפטיות שעלו בדיון ובכלל זה לשאלות המופיעות בהחלטה,
  המשיבה

 1 ביקשה לעיין בפרוטוקול הדיון ובעיקר בסוגיות שהועלו על ידי כבי הוועדה,
 הטיעונים של העותרים והטיעונים שהועלו על ידי ב"כ היועץ המשפטי לממשלה בכלל ובנוגע

 להמלצת הוועדה המקצועית של העירייה לעניין הפרסומים (בהתחשב בכך כי הגיש תגובה קצרה
  מאוד בלבד סמוך למועד הדיון שלא נכללו בה רוב הטיעונים שהועלו על ידו בדיון).

 7. יצוין כי קיימת חשיבות עליונה לעיון בפרוטוקול נוכח העובדה כי עיקר הדיון כמו גם השאלות



  המשפטיות

 שהעלה כבי יו"ר הוועדה בהחלטתו והנושאים שנדונו בדיון, לא היוו חלק מן
 העתירה (שעסקה בטענות להדרת נשים בפרסומים המבוקשים) ואף לא היוו חלק מתשובות

  המשיבים.

 8. דא עקא, שנכון למועד הגשת הודעה ובקשה זו טרם הועבר פרוטוקול הדיון ומשיחה עם
  מזכירת הוועדה

  שהתקיימה היום בשעה 15
:  

 30 נמסר כי התמליל טרם הועבר מחברת ההקלטה לוועדה ולא ידוע
  עדיין

  מתי בדיוק יועבר,

  9. לאור האמור, מבקשת המשיבה 1 כי תוענק לה ארכה להגשת התגובה תוך 3 ימי עבודה מהמועד בו יועבר
 אליה פרוטוקול הדיון. בקשת ארכה זו מוגשת בהסכמתו האדיבה של בייב היועץ המשפטי

  לממשלה עו"ד רועי שויקה.

 10. יצוין כי הפרסומים מושא העתירה אותם מבקשת מרצ לפרסם, הינם החל מהתאריך
31  
.  

3  
 . 19 (בעוד תקופה בת כמעט חודשיים), כך שלא ייגרם כל נזק לעותרות

  כתוצאה מהדחייה הקלה בהגשת התגובה.

 11. נוכח כלל האמור לעיל, מתבקש כבי יו"ר ועדת הבחירות המרכזית להעניק למשיבה 1 ארכה
  קצרה בהגשת

 ההודעה המשלימה, עד לא יאוחר מ-3 ימי עבודה ממועד
  קבלת פרוטוקול הדיון.

 מיכל רוזנבויס,
  עוייד

 ב"כ המשיבה
1  



  תל אביב, היום, 6 בפברואר 2019


