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 סיעת הליכוד. 1 :יםהמשיב
 גילה גמליאל .2
 . יצחק פישר3

 1959–לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט ב17 סעיף לפי מניעה לצו עתירה
 

 עו"ד רגיד סוילם :יםבשם העותר

 החלטה

, פתח אתמול לשונם(כ) "1, שהוא "ככל הנראה פעיל של המשיבה 3העותרים טוענים שהמשיב 

 ;עבודה בבחירות בירושלים" –קבוצה ביישומון "ווטסאפ" בשם "הרשימה המשותפת 

, נרשמו רבים ומסרו פרטים אישיים 1ם העותרת מטעבאמצעות הקבוצה, שמתחזה להיות וש

שמדובר בעבירות בכלליות נטען הגישה תלונה במשטרה על כך. בעתירה שלפניי  1שונים. העותרת 

 441-ו 440(, סעיפים דרכי תעמולה חוק)להלן:  1959–הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"טעל חוק 

)להלן:  1981–(, וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"אחוק העונשין)להלן:  1977–התשל"זלחוק העונשין, 

ב)א( לחוק דרכי תעמולה שיורה 17(. לכן התבקשתי להוציא צו מניעה לפי סעיף חוק הגנת הפרטיות

עותק מהמידע שקיבלו, להשמיד את המידע  1למשיבים לסגור את הקבוצה, למסור לעותרת 

 .שאספו ולהימנע משימוש בו

לאחר שעיינתי בעתירה, הגעתי למסקנה שדינה להידחות גם בלי לבקש את תגובת המשיבים. 

, למעט השערה ללא תימוכין. נוסף 2-ו 1למשיבות  3תחילה, לא הובאו ראיות לקשר בין המשיב 

ב)א( לחוק דרכי תעמולה מוגבלת, כידוע, לצו בנוגע להפרת 17על כך, סמכותי לתת צו לפי סעיף 

((. חוק העונשין 23.8.2017)טיבי נ' מפלגת ישראל ביתנו  1525/15שמנויים בו )דנג"ץ  החיקוקים

)לגבי פגיעה  וחוק הגנת הפרטיות אינם נזכרים בסעיף, ולכן אין לי סמכות להוציא צו בגין הפרתם
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. ((18.2.2020) 5–3, פסקות תנועה לאומית ליברלית –מאיר נ' הליכוד -בן 14/23בפרטיות ראו תב"כ 

לא פירטו איזו העותרים  ,, אשר כן מצוי בסמכותיחוק דרכי תעמולהלגבי הפרת הוראות 

 ת לעותרים סעד.תאין בידי ל על כן. הרו המשיבים, ומה הנימוק המשפטי לעתירפ  המהוראותיו 

 פנתה למשטרה בנושא זה. 1מובן שאין בדברים כדי להביע עמדה לגוף הדברים. כאמור, העותרת 

 אפוא על הסף. משלא התבקשה תשובה, אין צו להוצאות.העתירה נדחית 

 (.2021 במארס 23)פ"א תשה בניסן י' ,היום ניתנה

 עוזי פוגלמן
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 24-המרכזית לכנסת ה


