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תב"כ 41/23

נגד
המשיבים:

 .1מר בני גנץ יו"ר רשימת כחול לבן
 .2רשימת כחול לבן בראשות בני גנץ

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

בשם העותר:

בעצמו

בשם המשיבים:

עו"ד שמעון בראון; עו"ד ערן מרינברג
החלטה

.1

מונחת לפניי עתירה המבקשת ליתן צו המונע מן המשיבים לעשות שימוש בסמל

המדינה במסגרת תעמולת הבחירות שלה ם  ,באופן המפר ,לטענת העותר  ,את הוראות סעיף  2א
לחוק הבחירות (דרכי תעמולה) ,התשי"ט ( 1959-להלן :ח וק דרכי תעמולה ) .
העתירה כללה מספר רב של הפניות הכוללות תמונות וסרטונים ,בהם נראה משיב 1
נואם מעל פודיום שעליו מוצג סמל המדינה .ביום  26.2.2020פנה העותר למשיבים בבקשה כי
יסירו תמונות וסרטונים אלו ,אך פנייתו נותרה ללא מענה ולפיכך הגיש עתירה זו .מספר ימים
לאחר מכן ,ו לאחר שנתבקשה תשובת המשיבים ,אלו הודיעו כי הפרסומים יוסרו או יעברו
עריכה כך שהם לא יכללו את סמל המדינה.
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תב"כ 41/23

סעיף 2א לחוק דרכי תעמולה קובע כדלקמן:
לא ייעשה שימוש ,בקשר עם תעמולת בחירות ,בכספים או
בנכסים מוחשיים או בלתי מוחשיים של גוף מבוקר []...
סעיף זה מגביל אפוא את השימוש בנכסי ם – מוחשיי ם או בלתי מ וחשיים – של גוף

מבוקר ,לצרכי תעמולה (לתכליות העומדות בבסיס האיסור על שימוש בנכסי ציבור לצרכי
תעמולה ,ראו את החלטתי בתב"כ  13/23ארבל נ' עיריית באקה אל -גרבייה ( . ) ) 12.2.2020
מאחר שהמדינה היא גוף מבוקר על  -פי ההגדרה בחוק ,עולה השאלה האם סמל המדינה מהווה
נכס בלת י מוחשי לעניין סעיף זה .בתב"כ  28/22שילוני נ' ראש הממשלה ( ( ) 16.9.2019להלן:
פרשת שילוני ) נפסק כי התשובה לכך חיובית .הטעם המרכזי לכך הוא השאיפה למנוע מצג –
חזותי ומהותי – שלפיו ישנו קשר בין רשימת מתמודדים ובין פועלה של מדינת ישראל  ,שכן
סמל המדינה מזוהה עם מ וסדות רשמיים של המדינה (להבדיל ,למשל ,מדגל המ דינה שנעשה
בו שימוש במגוון הקשר ים ,פרטיים וציבוריים כאחד – וראו את החלטתי בתב"כ  12/23עוצמה

יהודית נ' כחול לבן ( ( ) 3.2.2020להלן :עניין עוצמה יהודית )) .נכון להמחיש את ההבדל בין
המועמד או המפלגה ובין המדינה .הקביעה כי סמל המדינה מהווה נכס בלתי מוחשי לעניין זה
נועדה אפוא כדי למנוע הטעייה של הבוחר שעשוי לחשוב שהתעמולה היא מטעם המדינה ולא
מטעם רשימת מתמודדים ,וכן למנוע ניצול מטעם רשימת מועמדים המנכסת לעצמה את
תדמיתה הממלכתית של מדינת ישראל.
המשיבים עשו שימוש בסמל המדינה לצרכי תעמולת בחירות ,באופן שהפר את הוראת
.3
סעיף  2א לחוק דרכי תעמולה  .מאחר שהוסכם כי הפרסומים יוסרו או י טושטשו – דין העתירה
להימחק .לצד זאת ,מאחר ש הסרת הפרסומים וטשטושם בוצעה מספר ימים לאחר שהוגשה
למשיבים פנייתו המוקדמת של העותר ,יישאו המשיבים בה וצאות העותר על סך  3,000ש"ח.
ניתנה היום ,ו' ב אדר התש" ף ( .) 2.3.2020
ניל הנדל
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
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