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עוצמה יהודית – חזית יהודית לאומית

תב"כ 7/23

נגד
מפעיל קו ""RafiGoHome
מפעיל קו ""DerechErez
מפעיל קו ""UnitedYamin
פלאפון תקשורת בע"מ

המשיבים:

.1
.2
.3
.4

המגישות הודעות:

 .1סלקום ישראל בע"מ
 .2טלמסג' בע"מ

בקשה מטעם העותרת למתן ארכה והמצאת כתבי טענות
בשם המבקשת:
בשם משיבה  4ובשם
סלקום:
בשם טלמסג':

עו"ד איתמר בן גביר
עו"ד אייל שגיא
רו"ח רם ורשה
החלטה

.1

עתירה זו הוגשה בשל מסרונים ששלחו משיבים  , 3-1שזהותם אינה ידועה ,באמצעות חברות

התקשורת שהגישו הודעות בהליך .מסרונים אלה מהווים תעמולת בחירות ,ולא מצוין עליהם מי שלח
אותם .העותרת היא מפלגת עוצמה יהודית ,שהתעמולה הייתה מופנית ,בין היתר ,נגדה.
בעקבות הגשת העתירה טענה מגישת ההודעה טלמסג' כי הלקוחות שרכש את חבילות
המסרונים הם שתי חברות בשם  MessageBird B. V.ו  . Vonage INC -העתירה והחלטותיי הומצאו
לחברות ,ומהתגובה שהתקבלה באמצעות הד וא"ל נמצא  ,לכאורה ,כי הן פועלות בהולנד ,ומכל מקום
נראה שלא מדובר בחברות ישראליות .בנסיבות אלה ,ומשהחברות האמורות לא הגישו תגובה במועד
שנקבע בחלטה ,הוריתי על מתן צו מניעה זמני האוסר על התקשרויות נוספות בינן ובין טלמסג',
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שעניינן משלוח מסרונים או מסרים אלקטרו ניים אחרים בכל צורה .זאת ,לנוכח החשש כי התקשרויות
אלה משמשות להפרת הוראות חוק הבחירות (דרכי תעמולה) ,התשי"ט . 1959 -
.2

החברות האמורות לא הגישו תגובה גם בהמשך ,ובעקבות זאת ניתנה ביום  21.2.2020החלטה

כי העותרת תבהיר בתוך שלושה ימים מהי הדרך הדיונית להמשך ניהול ההליך לפי עמדתה .העותרת
לא הגישה את עמדתה ,ולפיכך ניתנה ביום  4.3.2020החלטה ,לפיה העמדה מטעם העותרת תוגש עד
ליום  , 5.3.2020אחרת העתירה תימחק ללא צורך במתן התראה נוספת .עמדת העותרת לא הוגשה ביום
 , 5.3.2020ובמקומה הוגשה בקשה למתן ארכה בת עשרה ימים ,מבלי להסב יר מדוע לא הוגשה העמדה
במועד .בנסיבות אלה הארכתי את המועד להגשת העמדה עד ליום  . 8.3.2020דא עקא ,גם ביום זה לא
הוגשה עמדת העותרת ,ובמקומה הוגשה בקשה נוספת להארכת מועד בת עשרה ימים.
מן ההשתלשלות האמורה עולה כי העתירה מיצתה את עצמה ודינה להימחק .כאמור ,העתירה
מתייחסת למסרון אנונימי  .כיום ,מספר ימים לאחר יום הבחירות ,אין מקום למתן ארכה בת עשרה ימים
נוספים – כ ך שהתגובה תוגש כ שבועיים לאחר יום הבחירות .העותרת קיבלה מספר הזדמנויות להציג
את עמדתה בדבר אופן המשך ניהול ההליך אך לא עשתה כן  .זאת ועוד ,בעקבות העתירה ניתן צו מניעה
זמני נגד הגורמים ששלחו את המסרונים  ,ובמובן זה העתירה השיגה את מבוקשה – מניעת המשך הפרת
הדין .יובהר כי הצו עמד בתוקף גם ביום הבחירות ומספר ימים לאחר מכן .המסקנה היא כי העותרת
לא הציגה צידוק – הגם שקיבלה הזדמנות לעשות כן – להמשך ניהול הליך ,שתכליתו מתן צו מניעה
להמשך הפרת דיני התעמולה ,גם בשלב הנוכחי .
לא למותר להבהיר כי ההליך דנן ,יחד עם הליכים אחרים ,מגלה דרך חדשה שבאמצעותה מנסים
.3
גורמים פוליטיים שונים להפר את דיני תעמולת הבחירות באופן שמקשה על איתורם .כפי שכתבתי
ביחס להליך דומה ,שגם הוא לא מוצה עד תום:
" הליך זה חושף תופעה חמורה .גורם כלשהו מפר ,לכאורה ,את דיני
תעמולת הבחירות ,תוך פרסום התעמולה האסורה באמצעות חברות
תקשורת זרות כדי להקשות על איתורו ועל אכיפת הדין .כאן ,מדובר על
שליחת מסרון תעמולה בלתי מזוהה המכוון נגד העותרת ,אשר מתברר
כי נשלח מאת חברת תקשורת הרשומה באיי סיישל ,אשר התקשרה לשם
כך עם חברה הפועלת בסינגפור ,אשר בתורה התקשרה עם חברת
תקשורת בישראל .לאמור ,גורם פוליטי בישראל כרת חוזה עם מס פר
גורמים זרים ,כדי שיפעלו להפיץ בישראל תעמולה האסורה לכאורה על
פי דין ...ציינתי כי אשקול הקמה של ועדה ציבורית בראשות שופט
בדימוס של בית המשפט העליון ,שתבחן ,בין היתר ,סוגיות הקשורות
לדיני הבחירות וטכנולוגיות שונות " (תב"כ  19/23רשימת ימינה נ'
מפעילת הקו  , 0509655573פסקה  .) 24.02.2020 ( 1וכן ראו תב"כ
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 14/23בן מאיר נ' הליכוד – תנועה לאומית ליברלית  ,פסקה 8
( .)) 18.2.2020
עוד הוספתי שם כי העניין יובא אל המשנה לפרקליט המדינה לעניינים פליליים ,שכן הפרת הוראות
הדין הרלוונטיות עולה לכדי עבירה פלילית .יש לקוות כי בעתיד התפתחויות טכנולוגיות כאלה ואחרות
יאפשרו לאכוף את הדין ביתר קלות.
.4

סוף דבר ,העתירה מיצתה את עצמה ודינה להימחק .אין צו להוצאות.

ניתנה היום ,י " ב ב אדר התש" ף ( .) 8.3.2020
ניל הנדל
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה 23 -
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