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תב"כ 32/23
בעניין:

רשימת "הכח להשפיע למען הציבור לחיות בכבוד"
החלטה בעניין שידור תעמולת בחירות בטלוויזיה

החלטה

בתשדיר תעמולה ש הוגש על -ידי רשימת " הכח להשפיע למען הציבור לחיות בכבו ד "
לשם שידורו בטלוויזיה ,מוצגת תמונה ובה איש אשר תלה את עצמו ו בכך שם קץ לחייו  .מ דובר
בתמונה בעלת טעם רע ,בלש ון המעטה ,אשר פוגעת בכבוד המת ,בכבודה של משפחתו וכן
בכבוד האדם ב אופן כללי  ,ב מידה ובעוצמה ה מנוגד ו ת ל תקנת הציבור  .פרסום ה תמונה אף עשוי
ל הוות פגיעה בפרטיות ( וראו סעיף 2א לחוק הגנת הפרטיות ,התשמ" א  . ) 1981-מעבר לכך,
תשדירי התעמולה ז מינים לצפייה עבור כל שכבות האוכלוסייה ,לרב ות קטינים ,ואין זה מן
הראוי לחשוף אותם בפני תמונה כזו .על כן ,ומתוקף סמכותי לפי סעיף 15א ( ד ) ל חוק הבחירות
( דרכי תעמולה )  ,התשי" ט  , 1959-הנני מורה על צנזור התמונה בדרך של השחרתה .יוער כי אין
להסתפק בטשטוש פניו של האדם המופיע בתמונה ,שכן במצב דברים זה התמונה עדיין תצי ג
תרחיש פוגעני של גופת אדם תלויה ,באופן הפוגע בכבוד האדם ובתקנת הציב ור  .כן אציין כי
הקטע שהוסר אינו פוגע במסר התעמולתי המוצג בתשדיר.
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