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 וגב עזראי העותר:

 

 ד ג נ 

 
 שירותי תקשורת בינלאומיים בע"מ 019טלזר . 1 :יםהמשיב

 פלוני. 2
 תנועה לאומית ליברלית הליכוד. 3

המבקשת להצטרף 
 כ"ידידת בית משפט":

 
 580607182ספאם )ע.ר.( -אל

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

 
  :העותרבשם 

 :1בשם משיבה 
 :2בשם משיב 

 :3בשם משיבה 
בשם המבקשת להצטרף 

 :"כ"ידידת בית משפט

 בעצמו
 עו"ד אורי קסיר; עו"ד ספיר גרון

 בעצמו
 עו"ד אבי הלוי

 
 עו"ד זיו גלסברג

 
 החלטה

 

 , לטענת העותר, בניגודשנשלחושעניינה מסרונים אנונימיים  מונחת לפניי עתירה .1

הוא הגורם אשר,  2היא בעלת הקו שדרכו נשלחו המסרונים. משיב  1משיבה להוראות הדין. 

היא הגורם אשר שולח המסרונים  3משיבה את המסרונים.  1באמצעות משיבה  לכאורה, שלח

 .התחזה לו, כך שמקבל המסרון יסבור שהמסרון נשלח מטעמה, כשבפועל אין לה קשר לכך

להימנע  לו, וכן להורות 2משיב  לחשוף את זהות 1ורות למשיבה להבגדרי העתירה נתבקשתי 

  ממשלוח המסרונים האמורים.
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נשלחו לעותר מספר מסרונים, אשר נחזו להישלח  21.2.2020-20.2.2020בין הימים   

. אלא שמבירור שערך העותר, עולה כי מסרונים כדרך קבע 3ממספר שאותו מפעילה משיבה 

. 3התחזה למשיבה ככל הנראה ידי גורם אלמוני ש-, אלא על3שיבה ידי מ-אלו לא נשלחו על

להפחיד את קוראיהם שמא דלף מידע על  , על פני הדברים,שנועד תוכןמסרונים הכילו ה

נשלח מטעם מספר שמפעילה הקורא המקבל את המסרון סבור שהוא ויובהר.  אודותיהם.

 . 1בבעלות משיבה  אורהלכ , כשבפועל הוא נשלח מטעם מספר אחר, הנמצא3משיבה 

 

תעמולת  העתירה הוגשה בפניי משום שלטענת העותר, המסרונים האמורים הכילו .2

חוק בהתאם להוראות לפיכך, טוען העותר, יש להורות לשולח המסרונים להזדהות,  .בחירות

 27/21( וההחלטה שניתנה בתב"כ החוק)להלן:  1959-הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט

  (.עניין ישראל ביתנו( )להלן: 26.3.2019)תנו נ' שמיר מערכות ומפעלים בע"מ ישראל בי

 

, התבקשה תשובת המשיבים, בגדרה הוריתי כי העתירה 27.2.2020החלטתי מיום ב 

השיבה  1משיבה , באמצעי הקשר המצויים בידה. 2למשיב  1ידי משיבה -והחלטתי יועברו על

 1.3.2020. עקב כך, בהחלטתי מיום 2ותו של משיב כי לא מוטלת עליה החובה לחשוף את זה

את זהות ופרטי הגורמים שהעבירו תגיש הודעה משלימה הכוללת  1הוריתי כי משיבה 

באמצעותן את המסרונים מושא העתירה )לרבות הפרטים הדרושים להמצאת כתבי בי דין(, 

החלטתי נשלחו פעמים נוספות מסרונים יוער כי אף לאחר  בלבד. יוזאת במעמד צד אחד, לידי

 מטעם אותו גורם בלתי מזוהה.

 

בפניי, וצירף לתשובתו  2פעלה בהתאם להנחיותיי, ובמקביל הזדהה משיב  1משיבה  

וכי מי ששלח ידו עולה כי הוא אינו שולח המסרונים, -תצהיר. ואולם, מן התצהיר שהוגש על

. עוד נמסר כי הוא 2משיב  רשאה וללא ידיעתגורם זר אשר פעל בחוסר המסרונים אלו הינו 

ידו תלונה במשטרה ובוצע עדכון לסיסמאות -אינו יודע את זהות אותו גורם. עקב כך הוגשה על

 מנת למנוע מקרה חוזר.-וסידורי האבטחה על

 

נראה כי העתירה מצויה בפני מבוי סתום. הרי לא ניתן להורות משכך הם פני הדברים,  .3

את הגורם ששלח דרכו את המסרונים האמורים, שכן אותו גורם, כאמור, אינו לחשוף  2למשיב 

לטיפול בעניין בשלב זה היא באמצעות  אפוא ידוע לו ופעל ללא כל הרשאה. הדרך הנכונה

 משטרת ישראל, אשר לפי החומר שהוגש עולה כי הסוגיה כבר מצויה בטיפולה.
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בגין הוצאות  ש"ח 2,500לם לעותר תש 1משיבה יחד עם זאת, . נדחיתהעתירה לפיכך  

 .1.3.2020החלטתי בעניין זה מיום  משפט, לנוכח

 

 (.12.3.2020) ףבאדר התש" ט"זניתנה היום,   

 

 ניל הנדל
 

 המשפט העליוןשופט בית 
 הבחירות ועדת ראש יושב
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