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תב"כ 29/23
העותרת:

התנועה למען איכות השלטון בישראל
נגד

המשיב:

שר הפנים וחה"כ אריה דרעי

עתירה לצו מניעה לפי סעיף  17ב לחוק הבחירות (דרכי תעמולה) ,התשי"ט1959-

בשם העותרת:

עו"ד תומר נאור

בשם המשיב:

עו"ד ישראל באך
החלטה

מונחת לפניי עתירה המבקשת ליתן צו המונע מהמשיב להמשיך ולפרסם מודעה אשר
פורסמה בעמוד הטוויטר האישי שלו (להלן :הפוסט ) ,ובה מוצגת תמונה של חייל צה"ל באופן
המפר ,לטענת העותרת ,את הוראות חוק הבחירות (דרכי תעמולה) ,התשי"ט ( 1959-להלן:
הח וק ).
בהינתן האיסורים הקבועים בחוק בי חס לשימוש בחיילים לצרכי תעמולה; הפרשנות
המרחיבה שניתנה לאיסורים אלו בהחלטות של קודמיי לתפקיד וכן בהחלטותיי שלי (וראו,
למשל ,תב"כ  13/21מפלגת העבודה הישראלית נ' הליכוד תנועה לאומית ליברלית
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ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

(  ;) 18.2.2019תב"כ  15/21התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' גנץ (  ;)) 16.2.2020וכן
בהינתן הצורך להגיע לאיזון ראוי בכגון דא ,החלטתי לקבל את העתירה באופן חלקי ,כך ש ניתן
יהיה לה תיר את פרסום הפוסט רק אם יימחק ממנו שם החייל ותוסר התמונה בה הוא מופיע.
בנסיבות העניין אין צו להוצאות.
ניתנה היום ,ל ' בשבט התש" פ ( .) 25.2.2020

ני ל הנדל
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה 23-
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