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תב"כ 31/21
העותרת:

רשימת חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי
נגד

המשיבים:

Facebook, Inc. .1
 .2דף הפייסבוק ספקת אלקרן

עתירה לצו מניעה לפי סעיף 17ב לחוק הבחירות ( דרכי תעמולה ) ,התשי " ט 1959 -

בשם העותרת:

עו"ד אוסאמה סעדי

בשם המשיבה :1

עו"ד ד"ר יואב אסטרייכר; ע"ד מתן קובץ'
החלטה

 . 1מונחת בפניי עתירה להורות למשיבה  1לחשוף את פרטי המפעיל או המממן של דף
הפייסבוק המכונה "ספקת אלקרן" ( صفقة القرن )  ,שנטען שהוא מפיץ תעמולת בחירות
אנונימית ,נגד ה עותרת והעומדים בראשה ,ובכלל זה כנגד חה"כ ד"ר אחמד טיבי ( להלן :
חה " כ טיבי )  ,ולסגור את דף הפייסבוק הנ"ל.
 . 2העותרת טוענת כי דף הפייסבוק הנ"ל מפר את עיקרי החלטתי בתב"כ  8/21בן מאיר נ'
הליכוד ( ( ) 27.02.2019להלן :עניין בן מאיר ) ,שכן הוא מפיץ תכנים המכפישים את חה"כ

טיבי  ,לצורך השפעה על ציבור הבוחרים בבחירות .לפי הנטען דף הפייסבוק הועלה בקשר
עם הבחירות ,בתקופת הבחירות ,ומופיעות בו טענות שונות לגבי חה"כ טיבי  ,שהוא גורס
שהן שקריות ,והכל ללא זהות המפרסם.
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 . 3המשיבה  1השיב ה כי היא אינ נ ה אחראית ואינה מנטרת את התוכן ברשת ,וכי האחריות
על תכני דפי הפייסבוק היא של מנהלי הדפים בלבד .פייסבוק הוסיפה כי היא איננה
מיישבת סכסוכים הנוגעים לתוכן ,ו אולם היא תכבד כל צו חוקי שיועבר לה ,ובלבד
שיסופקו בו הפרטים הנדרשים לצורך מילויו (ובכלל זה כתובתו המדוייקת של הדף או
הפ רסום הרלוונטיים – .) URL
המשיבה  1הדגישה עוד כי ככל שתקבל צו לחשיפת פרטי מפעיל הדף שנמסרו לה,
הכוללים את השם ,מספר הטלפון או כתובת דוא"ל ואת פרטי הכניסה לדף ( המכונים
אצלה ,) BSI – Basic subscriber information :היא תעשה כן ,אך ציינה  ,בשולי
הדברים  ,כי ברע"א  4447/07מור נ' ברק  ,פ"ד סד(  ( ) 2010 ( 664 ,) 3להלן  :עניין מור )  ,קבע
בית המשפט העליון כי לא קיימת מסגרת דיונית הולמת לחשיפת גולש אנונימי ,וכי אין
ל יצור מסגרת זו ב"חקיקה שיפוטית" .יחד עם זאת ,לא עלה מהכתוב שהמשיבה 1
חולקת על סמכותי להורות על חשיפת הפרטים ,והכל בהתאם ל החלטתי בעניין בן מאיר
ש בה  ,בין היתר ,א בחנתי גם את פסק הדין ב עניין מור  ,בהקשרים של דיני הבחירות,
בתקופת בחירות .
 . 4המשיב  2לא השיב עד מועד קבלת החלטתי זו  ,אף שהוא נתבקש לעשות כן ,עד תאריך
 , 21.03.2019שע ה . 10:00
ד י ון והכרע ה

 . 5לאחר עיון בעתירה ובתשובה מטעם המשיבה  , 1ובדף הפייסבוק שבנדון – מצאתי כי
תכניו אכן מהווים תעמולת בחירות ,שעניינם השפעה על הבוחר הסביר .משכך ,דף
הפייסבוק חייב היה להיות מזוהה  ,על פי החלטתי בעניין בן מאיר .
 . 6משלא התקבלה אצלי כל תגובה מהמשיב  , 2במועד שנקצב ,החלטתי לקבל את העתירה
על סמך האמור ב כתב העתירה בלבד ,ולהורות כדלקמן :
( א ) אני מורה למשיבה  1להסיר ,לאלתר ,ולא יאוחר מ  48 -שעות מעת קבלת החלטתי זו,
את דף הפייסבוק שכתובתו (  ) URLהיא:
https://www.facebook.com/qatarnew/?hc_ref=ARRbNjHrV8Qo8AV2nF5
&0rZmVxSEkvsce7mct0Rwm6jgKvOHaHiNBxSiSrdFMIIcMnCU&fref=nf
__xts__[0]=68.ARAbYfg7Eh0w_B632QLmmxVS6I_I5HvLPyQmZojzhL7
fk-ObVfct0ID-c79aIN0vxnMMv-8ADRwLf48GyJUe7cT2wJMWsG9W12a79cGSBWAN9TDPOPvBoeUV3i93479MPxGHLSMliZM9xwM5ugLhWl8bTRK
L8r1jvNDAuB725COdkA8ach1jwt9E_eK7kFmih07INlcD5xdl6v7hPoZco
UmobfKCTs5irJwTbASUShQQjBbJ3SMXfxUs0kusfPVw76E1XYd4KQZ
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mf-xQlPcq4sApsOqzwgTfPDx_P95mlyX3s6xIw9SMWHUL9bzS8Y7BnyS0Gq4OMeZlovowyGEoQQ8EMPuqr&__tn__=kC-R

 . 7המשיבה  1תודיע למפעילי הדף האמור כי בכוונתי להורות על חשיפת פרטיהם המצויים
אצלה (  ,) BSIבתוך  3ימים מ מועד מתן החלטתי זו .ככל שיש למפעילי הדף טענו ת בנושא
זה ,הם רשאים להעביר אות ן לוועדת הבחירות המרכזית ( להלן  :הוועדה )  ,באמצעות
המשיבה  1או במישרין למזכירות ה וועדה  ,לא יאוחר מתאריך  , 28.03.2019שעה 12:00
(שעון ישראל).
המזכירות תביא תיק זה בפניי בתאריך  , 28.03.2019שעה  , 16:00למתן החלטה משלימה
בנושא.
ניתנה היום י " ז אדר ב תשע " ט ( .) 24.03.2019
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