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 13/22תב"כ 
  :העותרת

                 
 מפלגת ש"ס 

 ד ג נ 

 
 חה"כ יאיר לפיד .1 :יםהמשיב

 לבן בראשות בני גנץ ויאיר לפיד-רשימת כחול .2

 
)דרכי תעמולה(, ב לחוק הבחירות 17עתירה למתן צו מניעה מטעם העותרת לפי סעיף 

 1959-התשי"ט

 
 בשם העותרת:

 
 בשם המשיבים:

 

 עו"ד ישראל באך
 

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

 
 החלטה

 

 1959-חוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"טב ל17לפני עתירה למתן צו מניעה לפי סעיף  .1

 בגדרה מבוקש כי אורה למשיבים להימנע מהפצת סרטון תעמולה, (חוק דרכי תעמולה )להלן:

וזאת מחמת תכנו, אשר  2בשמה של המשיבה  1המשיב ידי -שהופץ ברשתות החברתיות על

 כולל לטענת העותרות מסרים בעלי פוטנציאל ממשי להסית ולפגוע ברגשות הציבור החרדי

 .(הסרטון)להלן: 

 

הפייסבוק, מדמה שיחה ברשתות הטוויטר ו 1המשיב ידי -, אשר הופץ עלהסרטון .2

המתקיימת בקבוצת וואטספ, כאשר הצדדים לשיחה הם חברי ממשלה, חברי כנסת 

חברי כיצד בתמורה ל"נאמנות מוחלטת" של  סרטוןופוליטיקאים. בין היתר, מתואר ב

 אףפוליטיקאים וחברי ממשלה דרישות שונות, ביניהן הממשלה לראש הממשלה, דורשים 

: "רוצים שאני אחתום? תביאו עוד טריליון שקל , המצהיריו"ר העותרתוצג כמי שמ
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וכן מי שנחזה להיות יו"ר סיעת יהדות התורה הטוען: "אני רוצה את כל הכסף  לישיבות!"

, ולטענת העותרת אלה ברשתות החברתיות 1המשיב  ידי-עלהופץ  הסרטון. שיש לישראל"

 . 2בור המשיבה נועדו לעודד את קהל הבוחרים להצביע ע

 

, המציגים את יו"ר העותרת ויו"ר פוגענייםכולל מסרים  הסרטוןותרת, לטענת הע .3

 הסרטוןובכך מבטא יהדות התורה כ"רודפי בצע אשר אין דבר על ליבם לבד מממון", סיעת 

ציבור הת וומיות כביכול המאפיינות מפלגות מסוי, על רקע של תכונות אופי שלילמסר גזעני

, ויש בו במרקם החיים המשותף במדינת ישראל פוגע הסרטוןלטענת העותרת, . ןהתומך בה

, מתן צו מניעה לטענת העותרת .סתה ולפגיעה ברגשות הציבור החרדיפוטנציאל ממשי לה

ראש -יידי יושב-עולה בקנה אחד עם החלטות שניתנו בעבר על הסרטוןהאוסר על פרסום 

אף נובע, על דרך ועדת הבחירות המרכזית, לגבי פרסומים בעלי תוכן פוגעני וגזעני, והוא 

לפסול,  –לאשר, וכפועל יוצא מכך  ראש ועדת הבחירות המרכזית-של היקש, מסמכות יושב

לחוק דרכי א)ד( 15)לפי סעיף  בטלוויזיה רשימות מועמדיםתוכן תעמולת בחירות מטעם 

 .(תעמולה

 

קשר לכך הסבורים כי דין העתירה להידחות, ובשנתבקשו להגיב ועשו כן,  המשיבים .4

 נושא אופי "הומוריסטי" סרטוןהלשיטתם,  .הסרטוןהם מרחיבים בטענות באשר לתוכנו של 

העותרת  לרבות את דרך פעולתם של, את מצב הדבריםבאופן סאטירי  משקףו, שאיננו גזעני

 .ונציגיה

 
, הסרטוןהיא טוענת נגד תוכן בכך שלב, -סבורים כי העותרת נעדרת תוםאף המשיבים 

  :שכן לגישתם

 

"כאשר ראשי העותרת פונים אל קהל מצביעיהם אין הם רואים כל 

לים לעולם פסול בדרישותיהם לקבל תקצוב של מאות מיליוני שק

דואגים  –ורק הם  –ון: הם מדגישים, כי הם הישיבות. ההיפך הוא הנכ

הישיבות, וכי אם הם לא יקבלו לידיהם את האפשרות להשפיע לעולם 

 ". הישיבות תיפגענה –על חלוקת תקציב המדינה 

 

, "היתממות )במקרה הטוב( או לשיטת המשיבים הגשת העתירה מהווה,על כן, 

 . צביעות )במקרה הפחות טוב("
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כי אין כל בסיס לטענת העותרת בדבר  המשיבים טועניםלגופם של דברים, 

נו מקיים ודאות קרובה, או נאי הסרטוןמה גם ש, הסרטון"אנטישמיות", או גזענות העולה מ

או  ,ה כלל פגיעה ברגשות הציבור החרדינאינ ומטרתוחשש כלשהו לפגיעה בשלום הציבור, 

 ני הישיבות. בב

 

, העותרת הגישה בקשה להשלמת טיעון ולקביעת מועד לשמיעת 07.08.2019בתאריך  .5

לא  ואולם ,המשיבים "לחלק הארי של טיעוני העותרת" התייחסות-איהעתירה, נוכח 

כי דין העתירה  , כפי שיפורט מיד בסמוך,לבקשה זו, מכיוון שסבורני להיענותראיתי מקום 

 .בעתירה לדון בידי בהעדר סמכות – להידחות

 

 הכרעה

, המסרים הנובעים הסרטוןהצדדים הכבירו בטענות לגבי תוכנו הפוגעני כביכול של  .6

. הפוליטי שלוולאינטרס  לצרכיו ניצול ההליך השיפוטי דנא מפניממנו, והחשש של כל צד, 

 .להכריע בטענות הצדדים הנתונה בידי והוא שאלת הסמכות –העיקר חסר מן הספר  ואולם

 

שארלי  פרשת)להלן:  (23.08.2017) ח"כ ד"ר טיבי נ' מפלגת ישראל ביתנו 1525/15דנג"ץ -ב .7

ועדת הבחירות ליתן צווי  ראש-שבסמכותו של יו, ככללכי העליון קבע בית המשפט  –( הבדו

בסעיף  עבירה על אחד מהחיקוקים המנויים קרה שלמבמניעה מוגבלת למתן צו 

 –אותם חיקוקים בגדר באה  , אינההנטענת כאןיעה פגה. מכיוון שחוק דרכי תעמולהל ב)א(17

בהן  ,)הדוחקת החלטות קודמות פרשת שארלי הבדוב פי פסיקת בית המשפט בנושא-הרי שעל

 מצאתי כי – ראש ועדת הבחירות המרכזית בקיומה של סמכות כאמור(-צידדו יושבי

ולפיכך לא אביע כל דעה לגופו של  ,אין בסמכותי להעניק סעד לעותרת בנסיבות העניין

  .עניין
 

אינני עושה צו  –בנסיבות העניין  .היעדר סמכותשל ב העתירה נדחית בזאת –אשר על כן  .8

 להוצאות.
 

 

 .(15.08.2019התשע"ט ) באב י"דהיום,  ניתנה

 

 , שופטחנן מלצר
 

 בית המשפט העליון המשנה לנשיאת
 הבחירות ועדת ראש יושב

 22-המרכזית לכנסת ה
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