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 בקשה לחידוש צו המניעה נוכח הפרת התחייבות נשוא החלטת ההבהרה

ת ם להחלטת ההבהרה שניתנה בעתירה זו, להורובהתאים, י העותרכב' יו"ר ועדת הבחירות, מתבקש בזאת על יד

 ., וזאת מהטעמים שיפורט להלןנוכח המשך הפרת הצו על ידם ל המשיביםקת פעולת הצ'ט בוט שהשתעל 

 :הבקשואלו נימוקי ה

 

להחלטה כי  4 ףבסעיעניין הפסקת הפעלת הצ'ט בוט נקבע לועדת הבחירות בהחלטת ההבהרה שנתן כב' יו"ר  .1

 .בכל מסגרת מדיה שהיאהעיקרי שהמשיבים לא יפרו את הצו ביטול הקפאת הצ'ט בוט מותנית בכך 

  –קישור זה ן לצפיה בתיפייסבוק שלו, הנשידור ישיר בעמוד ה 2בדקות אלו משדר המשיב  .2

il.facebook.com/Netanyahu/-https://he 

https://he-il.facebook.com/Netanyahu/


סקרים פנימיים וחבל שאני לא יכול לפי " –ומלא (  מדויק מילוליט בשידור נאמרו הדברים הבאים )לא ציטו .3

 ".קול להם זה לזרוק קול לפחצמה לא עוברת וכל ם מספרים, אבל עולתת לכ

חד משמעית בפרסום נתוני סקרים (. מדובר  דברים אלו הם הפרה מפורשת ובוטה )בפעם המי יודע כמה של הצו .4

 .שבגינה ניתנה החלטת ההבהרהה ונתשני להתחייבותבוחר בניגוד לחוק ובניגוד שמטרתם להשפיע על ה

 לעניין זה. 23/01וראו תב"מ 

להורות על השתקת הצ'ט בוט עד  בהתאם להחלטת ההבהרהאשר על כן מתבקש כב' יו"ר ועדת הבחירות,  .5

 רות.לסוף יום הבחי

 אמור בבקשה הוא נכון.מצהיר כי כל ה נוכח הקושי הטכני לא ניתן לצרף תצהיר לבקשה זו, הח"מ .6

 ט העותרים בגין הבקשה."כולחייב את המשיבים בהוצאות ובש  לקבל בקשה זו,  יל,  עמבוקש לאור כל האמור ל .7
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