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 ד ג נ

 . הליכוד מפלגה לאומית ליברלית1 :יםהמשיב
 יו"ר הליכוד –. מר בנימין נתניהו 2

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

 בעצמו :העותרבשם 
 עו"ד אבי הלוי בשם המשיבים:

בשם לשכת העיתונות 
 עו"ד ענת גולדשטיין הממשלתית:

 
 החלטה

. לטענת העותר, המשיב 2ובהשתתפות המשיב  1לפניי עתירה נגד סרטון תעמולה בעד המשיבה  .1

נראה "יורד ממסוק צה"לי מלווה בקציני צה"ל וטייסי חיל אויר". זאת, כנטען, בניגוד  2

הבחירות )דרכי תעמולה(, לחוק ב)ב( 2לאיסור על שימוש בצה"ל במערכת הבחירות, לפי סעיף 

(, ובהמשך להפרות קודמות של סעיף זה בידי המשיבים. העותר החוק)להלן:  1959–התשי"ט

מוסיף שנראה כי בסרטון מופיעים גם חומרים שצילמה לשכת העיתונות הממשלתית )להלן: 

ך א לחוק. בשל כ2(, בניגוד לאיסור על שימוש בנכס הציבור בתעמולת בחירות שבסעיף לע"מ

 התבקשתי להורות למשיבים לחדול מלהשתמש בצה"ל בתעמולת בחירות.

הוריתי למשיבים להגיב. מאחר שנטען כי מופיעים בסרטון חומרים שלע"מ  24.1.2021ביום  .2

על רקע  2שבסרטון רואים את המשיב המשיבים טוענים  צילמה, ביקשתי גם את תגובתה.

יע רק חייל אחד וקשה לזהות מיהו ומה שמופומסוק; שאין ראיה לכך שהמסוק של צה"ל; 

, ולכן לא הופר דרגתו ותפקידו. לגישת המשיבים, בנתונים אלו אין כדי לזהות את צה"ל עימם

. הם מוסיפים שמקביעות על הפרות במערכות בחירות קודמות אין ללמוד ב)ב( לחוק2סעיף 

 על זו הנוכחית.
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שלא בעבר )לע"מ הודיעה בתגובתה שבסרטון יש קטעים מארבעה סרטוני וידאו שצילמה 

היא וידאו לפי דרישה שבמאגר פורסמו במרשתת, , וש(ערכת הבחירות הנוכחיתהלך מבמ

ללא  בחומרים שבמאגר שתמשהרשאים, בהרשאה מלע"מ, לאמצעי התקשורת . מתמפרס

. השימוש בהםזכות נדרשים לשלם עבור  (יםממשלתי)שאינם  אחרים , ואילו גורמיםתשלום

נדרשה לשלם עבור שימוש במערכת הבחירות בחומרים שלע"מ צילמה,  1המשיבה עוד נמסר ש

לטענת לע"מ, שימוש בקטעים אלו ללא תשלום "מעורר קשיים" לנוכח אולם טרם עשתה זאת. 

נות הממשלתית "העברת חומר המוסרט בוידיאו מלשכת העתולנוכח א לחוק ו2הוראת סעיף 

 )התשס"ו(. 1.1906 הנחיות היועץ המשפטי לממשלהלמפלגות לצורך תעמולת בחירות" 

לאחר שעיינתי בעתירה, בנספחיה, בתגובות ובסרטון הגעתי למסקנה שדין העתירה להתקבל.  .3

ה, עולה כדי שימוש בקשר עם תעמולת בחירות ילמהשימוש ללא תשלום בקטעים שלע"מ צ

 8, פסקה מאיר נ' ראש הממשלה-בן 6/21. כפי שנקבע בתב"כ גוף מבוקרשל לא מוחשי בנכס 

, בתנאי שהיא מעמידה את זכויות בהם לע"מיש לש יםבחומרשתמש הל אפשר(, 23.1.2019)

המשתמש תוצריה בשוויון לכל המתמודדים בבחירות )ודומה שתנאי זה מתקיים בענייננו(, וש

התנאי . המוזכרת לעילעץ המשפטי לממשלה השימוש כאמור בהנחיית היו זכות בעדישלם 

. על כן מצאתי לקבל את לא טענו דבר בסוגיה זואף המשיבים השני אינו מתקיים כאן. 

, בסרטון שימוש בצה"לבנוגע ל ותאלו אין צורך להכריע בשאלבנסיבות העתירה מטעם זה. 

 .מפני שהקטע המדובר הוא מאלו שלע"מ צילמה

לעיל ואת  1הקטע הנזכר בפסקה  אתמהסרטון העתירה מתקבלת אפוא. המשיבים יסירו  .4

יסירו  ,וידאו שצילמה לע"מ. אם הדבר יוצר קושי מבחינתםוהקטעים הנוספים מסרטוני ה

 מנעו מלפרסם אותו. יוי שבשליטתם במרשתת,חשבון הסרטון מושא העתירה מכל את 

 ש"ח. 1,000ש"ח ובהוצאות לע"מ בסך  1,000המשיבים יישאו בהוצאות העותר בסך 

 (.2021 בינואר 29)א "פתשה ז בשבט"ט ,היום ניתנה
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