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 ד ג נ 

 
 Facebook Inc. 1 :יםהמשיב

 "איתמר בן גביר הוא אחמד טיבידף הפייסבוק המכונה "מפעיל . 2

  

 1959-לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט ב17עתירה לצו מניעה לפי סעיף 
  

 
  :יםהעותרבשם 

 
  

 עו"ד חנמאל דורפמן

 כהן ני רוטשטייןד ח"עור יואב אסטרייכר; "ד ד"עו :1ה משיבבשם 
 

 החלטה
 

  

ב לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, 17מונחת לפניי עתירה למתן צו מניעה לפי סעיף  

 1 להורות למשיבה מבקש. הראשון המתייחסת לשני סעדים(, החוק)להלן:  1959-התשי"ט

-כנדרש על , מבלי שמפעילו מזוהה1עותר עמולת בחירות נגד להסיר עמוד פייסבוק המפרסם ת

לחדול מהתערבותה במידת החשיפה שמקבל  1 להורות למשיבה מבקשהשני הסעד . פי דין

 . 1עותר עמוד הפייסבוק הרשמי של 
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הוריתי כי  גדרהבתשובת המשיבים,  ה, התבקש26.2.2020מיום  בהתאם להחלטתי 

, באמצעי הקשר המצויים בידה. 2למשיב  1משיבה ידי -והחלטתי הנ"ל יועברו עלהעתירה 

 לא הוגשה עד למועד זה. 2משיב וגשה בהתאם להחלטתי, אך תשובת ה 1משיבה  תתשוב

 

המסגרת הנורמטיבית  . באשר לסעד הראשון שנתבקש,בחלקהדין העתירה להתקבל  

עמולת , אשר קבע כי תהשופט ח' מלצרידי קודמי בתפקיד, -בעניין זה הוצגה בהרחבה על

בחירות המפורסמת בתקופת הבחירות חייבת להיות מזוהה. זאת, בין אם מדובר בתעמולת 

)ב( לחוק(, בשילוט 10)א( לחוק(, במודעות בעיתונות )לפי סעיף 10בחירות בשלט )לפי סעיף 

ב לחוק(, ובין אם מדובר בפרסומי תעמולה ברשת האינטרנט 10-א ו10חוצות )לפי סעיפים 

((. כפי שהבהרתי בעבר, 27.2.2019) מאיר נ' הליכוד-בן 8/21)תב"כ  ותוהרשתות החברתי

מדיניות משפטית ותכלית החוק )תב"כ פסיקה זו נראית לי כפיתוח רצוי של הדין מבחינת 

עמוד צד מפעילי ((. לפיכך, משלא הוגשה תשובה מ28.2.2020) בן מאיר נ' הליכוד 38/23

עמוד שכתובתו העל הסרת  1 הריני מורה למשיבה הפייסבוק האמור,

https://www.facebook.com/itamarabukabir/.  באשר לסעד השני שנתבקש, העותרים טענו

את טענתם בכלליות ללא פרישה של תשתית עובדתית מספקת, ומשכך הם פני הדברים לא ניתן 

 לדון בסעד זה כמבוקש.

 

תסיר את העמוד שכתובתו מוזכרת לעיל.  1 משיבה, כך שבחלקההעתירה מתקבלת  

 בנסיבות העניין אין צו להוצאות.

  

 (.1.3.2020) פ' באדר התש"הניתנה היום,  
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