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 32/14תב"כ                             23-ועדת הבחירת המרכזית לכנסת ה
 ניל הנדלבפני כבוד השופט 

      יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית
 

 

 עו"דשחר בן מאיר             :שבין  בעניין

 עו"ד יצחק אבירם                                        

 רמת גן 12מרחוב אבא הלל 

 03-6127979פקס  036127878טל: 

 יםעותרה                                                                                                                                                     

 

 -נגד  -          

                  

 הליכוד תנועה לאומית ליברלית  .1
 על ידי ב"כ עו"ד אבי הלוי מהמושבה כנרת                                                
 046709443פקס:  046709330טל:                                                

 
 מפלגת ש"ס התאחדות הספרדים העולמית  .2

 ו/או אליעזר רודין ישראל באך ע"י ב"כ עוה"ד                                               
 95463, ירושלים  3עם ועולמו מרחוב                                                

   02-6505457; פקס: 02-6505456טלפון:                                                 
                                

 אלקטור תוכנה בע"מ .3
 מגן יבנה                                                

info@elector.co.il 
 

 היועץ המשפטי לממשלה .4

 

 רשות להגנת הפרטיות משרד המשפטים ה .5
        צים"באמצעות פרקליטות המדינה מחלקת בג 4ו 3משיבים                                                

     
 המשיבים                                                                  

 

 

  ולבקשה לצו מניעה לעתירה  המשיבהגובת ת

ת מתכבד, 09.02.2020מיום  ,23-בחירות לכנסת היו"ר ועדת ה יל הנדל נלהחלטת כבוד השופט בהתאם 

 והכל כמפורט כדלהלן: לעתירה  תגובתה ליתן 2 המשיבה

 

עטה, דות וזאת בלשון המיוק בעובשל חוסר דעוד בראשית יאמר כי העותרת לוקה בפגם מהותי  .1

 ה קלושה.איכו ולו ברמה לא נתהעתירת רסגהובאו במונות שבדות הלא נכהעוגם תרה מכך י
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 ישומוןמוש בשר יורה על מניעת שיא 2ה רתם צו מניעה כנגד המשיביבקשים בעתמעותרים ה .2

 .3יבה שם פיתחה המאותו לטענת "ראלקטו"בשם 

אפליקציה של ובאגרי המידע תמשת בממשו תפת פעולה מש 2המשיבה  עותרים כיוענים הטעוד  .3

 .1יחד עם המשיבה  3המשיבה 

ת העובדות עם בדקו כלל אטרם ם עוד באשר הגישו עתירתשל העותרים יטותם עקא שלהדא  .4

 .2למשיבה  ה בכל הקשורומעידה על העתירה כולעומדת להם לרועץ  2המשיבה 

כל יחסי  3למשיבה  2המשיבה  בין היה  לא ו אין  .3המשיבה מעולם לא התקשרה עם  2המשיבה  .5

 ,ידעמכל  3לבין המשיבה  2בה בין המשי  לא עבר .שהוא מין וסוגמכל  ו/או התקשרות  העבוד

 .ולו על בוחר אחד

ברת מידע ו/או התבצעה העכי  התבססו העותרים בקובעםמה רה על צוין גם בעתיברור ולא לא  .6

אין  ,ולו מינמלי שכזה בהעדר פירוט  .3לבין המשיבה  2בין המשיבה ף פעולה כזה או אחר שיתו

 .ות בעתירההעולענות להגיב עניניינת לטאף  2שרות המשיבה באפ

רין ולא לא במישה תירשומון האמור בער ליאין כל קש 2הר למשיבה ובגש ויהסר ספק יודען מל .7

 תריםוהע חות על הסף תוך חיובדלהי 2הכרוך למשיבה דין העתירה בכל  ךמשכ .עקיפיןב

 .דוגמאבהוצאות ל

היו העותרים חסך לו היה נ ועדת הבחירותהיקר של ה בזבוז זמני דברים יאמר כבשולי הה  .8

י הליכים ותר של מיצוסית ביבסיפטית המבצעים את הפעולה המשד במקצועם "עושהינם 

 .אל מול המשיבהפשוטה  בבדיקה

 מצורף לתשובה זו.  2 הירו של מנכ"ל המשיבהצת .9

ת כן מבוקש כי יושתו על העותר,ות את העתירה על הסףבנסיבות אלה מבקשת המשיבה לדח .10

  ד.ושכ"ט עו" לדוגמא הוצאות

 

 

 

 

 

                                                                                            _______________           

    , עו"דישראל באך                                                                                              

        2 ב"כ המשיבה                                                                                                                        
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 תצהיר  

כן אהיה  לאחר שהוזהרתי שעלי להצהיר את האמת שאם לא 034395673חיים ביטון , ת.ז. אני הח"מ, 

 צפוי לעונשים הקבועים בחוק מצהיר בזה כדלקמן:

 עתירהתשובת  מפלגת שס באני משמש כמנכ"ל מפלגת ש"ס, תצהירי זה בא כתמיכה ל  .1

 .14/23בתב"כ דחופה למתן צו על תנאי 

למיטב ידיעתי והחלק המשפטי הנו על פי יעוץ  תהעובדות המפורטות בעתירה זו נכונו .2

 משפטי שקיבלתי.

 שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי אמת.זה  .3

                                                                                   
                                                                                                              

 חיים ביטון                                                                                                   
 

 

 

 

 א י ש ו ר

חיים ביטון , ת.ז. מר  בפנייהתייצב  12.02.2020 מאשר כי היום, אני הח"מ, עו"ד ישראל באך ,
היה צפוי לעונשים הקבועים ילהצהיר אמת, שאם לא כן  וכי עלי וולאחר שהזהרתי  034395673

 זו. ובפניי על הצהרת םבחוק, חת
 

        _____________ 
 


