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תב"כ 25/23
העותר:

איתי לשם
נגד

המשיבים:

 .1פייסבוק אינק
 .2פייסבוק אירלנד
 .3ראש הממשלה בנימין נתניהו
 .4היועץ המשפטי לממשלה
 .5המשנה לפרקליט המדינה (עניינים פליליים)
 .6הרשות להגנת הפרטיות

עתירה לצו מניעה לפי סעיף  17ב לחוק הבחירות (דרכי תעמולה) ,התשי"ט 1959 -
בשם העותר:

בעצמו
החלטה

העותר טוען כי ראש הממשלה וחברת פייסבוק – משיבים  – 3-1מבצעים עבירה של
שוחד בחירות ,ומבקש כי אוציא צו מניעה שתכליתו למנוע עבירה זו .ואולם העותר לא הציג
בעתירתו תשתית כלשהי ,עובדתית או משפטית ,ולו כזו המאפשרת לבחון ולהתייחס לטענותיו
ברמה ראשונית .כל שהוצג הוא טענות כלליות לפיהן משיבים אלה מפיצים יחד באופן מתוח כם
תיאוריות קונספירציה שונות במטרה להשפיע על בוחרים .אין די בהעלאת טענות כלליות מעין
אל ה ,בלי להציג תשתית כלשהי.
יתר על כן ,עתירה דומה  ,שהוגשה בתקופת הבחירות לכנסת ה  , 21 -נמחקה בשנה
האחרונה  ,בין היתר לנוכח עמימות העילה והסעד ,כמו גם העדר נימוקים משפטיים (תב"כ
 . ) 14/21העתירה הנוכחית ,כאמור ,גם היא אינה מלמדת מהי התשתית הקונקרטית שבבסיסה.
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העתירה מסולקת על הסף .רק מפני שלא התבקשה תגובה ,ולא בלי היסוס ,אין צו
להוצאות בזו הפעם.
ניתנה היום כ" ה ב שבט ה תש " ף ( .) 20.02.2020
ניל הנדל
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה 23 -
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