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 בעניין שבין העותרת: 
              

 בישראל )ע"ר( התנועה למען איכות השלטון

 לבין   
 

 המשיבים:
 
 
 

 

 מגישת ההודעה:

 שירותי תקשורת בינלאומיים בע"מ  019טלזר  .1

 "צמר-גשר-"העבודההמועמדים רשימת  .2

 מיכל בירן .3
 

 טלרדיו בע"מ
 

 ב לחוק הבחירות )דרכי תעמולה( 17 עתירה דחופה למתן צו מניעה לפי סעיף
 

 בשם העותרת:

 :3בשם משיבה 
 בשם מגישת ההודעה:

 עו"ד תומר נאור; עו"ד הידי נגב
 עו"ד גיא בוסי

 בעצמה
 

 

 
 

 החלטה
 

התנועה למען איכות  –העתירה הנוכחית הוגשה לאחר שגורם מגורמי העותרת  .1

בזו הלשון: "'אני מכיר אותו בתור  קיבל מסרון בלתי מזוהה לטלפון הנייד שלו, –השלטון 

אופורטוניסט... היום הוא כונס הנכסים של מפלגת העבודה... אדם שמפסיד ולא יודע להגיד 

לא, נכשלת'. מוטי ששון, ראש  –ניצחתי בבחירות, אני אומר לו  –הפסדתי, הוא אומר לי -ש

להסרה השב הסר".  העיר חולון, מספר על עמיר פרץ לרינה מצליח ב'פגוש את העיתונות'.

 העתירה הוגשה מכיוון שהמסרון אינו נושא את זהות שולחו.
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 –העבירה את העתירה לידי הגורם שהתקשר איתה לשם משלוח המסרון  1משיבה   .2

חברת טלרדיו. זו, כך נטען, המציאה את החלטתי לכתובת הדוא"ל של המשתמש ששלח את 

רונים נוספים, וציינה כי אינה יודעת את המסרון, חסמה את אפשרותו של המשתמש לשלוח מס

זהותו, אלא רק את כתובת הדוא"ל שלו. ברם, ולאחר מספר שבועות והחלטות נוספות בדבר 

, חברת 3חשיפת פרטים אודות שולח המסרון, הוגשה "הודעה ונטילת אחריות" מטעם משיבה 

ושא העתירה, וכי שלחה את המסרון מ 3הכנסת לשעבר מיכל בירן. בהודעה נמסר כי משיבה 

כי הפרה את הוראות הדין. כן הצהירה כי לא  3רק לאחר קבלת ייעוץ משפטי נודע למשיבה 

תשלח יותר מסרונים אנונימיים, וציינה כי היא מודעת לכך שאי ידיעת הדין אינה מפחיתה 

מחומרת המעשה, בפרט בתקופת בחירות. בהודעה משלימה צוין כי למרות שטלרדיו צירפה, 

דבר העתירה לא נודע  – 3רה, תיעוד של משלוח הודעת דוא"ל לכתובת המייל של משיבה לכאו

 לה אלא בסמוך להגשת עמדתה. 

 

בנסיבות המתוארות לעיל עולה כי העתירה מיצתה את עצמה, במובן זה ששולחת  .3

עצמה,  3המסרונים הצהירה כי תחדל לאלתר מהפרת הדין. יחד עם זאת, וכפי שציינה משיבה 

להקל ראש במעשה: משלוח מסרון אנונימי היוצא נגד ראש רשימה המתמודדת בבחירות אין 

לכנסת. יצוין כי אף אם אניח, לצורך הבהרת המצב המשפטי בלבד, שתכלית המסרון, מנקודת 

, לא הייתה לפגוע במפלגת העבודה אלא לעסוק בעניינים פנימיים של 3המבט של משיבה 

לא זו נקודת המבט הקובעת. כפי שנפסק בהרכב מורחב, המבחן נעשה  –מפלגת העבודה 

 טיבי נ' מפלגת ישראל ביתנו 1525/15דנג"ץ מנקודת מבטו של הבוחר הסביר )

עלול לסבור, למשל, כי מדובר בתעמולה  –(. בוחר שאינו יודע מהי זהות השולח (23.08.2017)

בראי משלוח המסרון  רץ עומד בראשה,פ בר הכנסתמרצ, שח-גשר-רשימת העבודהנגד 

 בתקופת הבחירות ולאחר הגשת הרשימות. תיק זה מבהיר אפוא את חשיבות ההזדהות.

 

סוף דבר, העתירה מיצתה את עצמה והנני מורה על מחיקתה. בנסיבות העניין, משיבה  .4

 ש"ח לכל אחת מהן.   3,500 תישא בהוצאות העותרת וטלרדיו בסך של 3

 
 

 (.2.3.2020) ףהתש" אדרב ו'ניתנה היום,  

 ניל הנדל
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