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 התנועה למען איכות השלטון בישראל )ע"ר( :תהעותר

 

 ד ג נ 

 
  נפתלי בנט הבטחון שרו ראש רשימת "ימינה", חה"כ :המשיב

  

 1959-לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט ב17עתירה לצו מניעה לפי סעיף 
  

 
  :תהעותרבשם 

 
  

 עו"ד תומר נאור; עו"ד הידי נגב

  
 עו"ד אלי שמואליאן משיב:בשם ה

 
 החלטה

 

הפייסבוק  בעמוד ,9.2.2020ביום  בטענה שפרסםהעותרת הגישה עתירה כנגד המשיב  

ג לחוק הבחירות )דרכי 2המפרה את הוראת סעיף  (הפוסט)להלן:  האישי שלו, מודעה

כך . לפיבתעמולת בחירותילדים האוסרת על שיתוף (, וקהח)להלן:  1959-תעמולה(, התשי"ט

. המשיב סירב פוסט, בגדרו ביקשה כי יסיר את ה10.2.2020שלחה העותרת למשיב מכתב ביום 

 את הוראות החוק. בעקבות הסירוב הוגשה העתירה המונחת לפנינו. פוסט אינו מפרבטענה שה

את הוראות הדין, אך ציין כי "על  פוסט אינו מפרביקשתי מהמשיב את תגובתו וזה השיב כי ה

המשיב הנחה למחוק פוסט זה והוא  –ליכים מיותרים והרבה לפנים משורת הדין מנת למנוע ה

 אכן הוסר מהרשת". 
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לצרכי תעמולה, למעט  15ג לחוק הבחירות אוסר על שימוש בילדים מתחת לגיל 2סעיף  

הפוסט עיון בחומר שהוגש מעלה כי כאשר הילדים מופיעים כשהם מבצעים פעילות שגרתית. 

הוראה חוקית זו, אך לאחר שהוגשה העתירה הסכים המשיב למחוק אותו. שהעלה המשיב הפר 

בחירות, ישנה חשיבות להבהרת הנקודות הבאות: הברם, הואיל ואנו בעיצומו של הליך 

אין אף לצרכי תעמולת בחירות מהווה פעולה אסורה, ו 15ראשית, שימוש בילדים מתחת לגיל 

התנועה  5/20אם לאו )וראו לעניין זה תב"כ נפקא מינה אם ניתנה לכך הסכמת ההורים או 

בפוסט המדובר  . שנית,((20.1.2015) 11, פסקה לאיכות השלטון בישראל נ' ראש הממשלה

כולל תשובה שנתן , הפרסוםרתית, אלא מהווה המוקד של ההילד אינו עוסק בפעילות שג

תעמולה שעשתה  אפוא הפוסט הכיל המשיב לילד, בעלת זיקה לנושאים שמתעוררים בבחירות.

פי דין -, כך שההסכמה להסיר את הפוסט הינה פעולה עלבניגוד להוראות החוק שימוש בילד

 בל נשכח כי עסקינן בהוראה מפורשת בדין ותכליתה ברורה ולא בגדר "לפנים משורת הדין".

 היא. וראויה

 

להסרת הפוסט , לרבות אי הסכמת המשיב בנסיבות העניין סוף דבר: העתירה נמחקת. 

 .לטובת העותרת ש"ח הוצאות 1,500-המשיב ביישא  המוקדמת שהוגשה לו,בהתאם לפנייה 

  

 (.13.2.2020) ףהתש" שבטב י"חניתנה היום,  

 

 

 ניל הנדל
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 הבחירות ועדת ראש יושב
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