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החלטה
לפני עתירה למתן צו מניעה לפי סעיף  17ב ל חוק הבחירות (דרכי תעמולה) ,התשי"ט 1959 -

.1
(להלן  :חוק דרכי תעמולה  ,או החוק )  ,שבגדר ה התבקשתי להוציא צו מניעה המורה למשיבות 10 - 1
להימנע מביצוע מעשי עבירה לפי חוק דרכי תעמולה  ,ובכלל זה ל הימנע מל פרסם באינ טרנט ,ברשתות
החברתיות ובאמצעי תקשורת נוספים  ,כל פרסום שהוא בגדר תעמולת בחירות – ללא זיהוי שם
הסיעה  ,או רשימת המועמדים שבשמה  ,א ו מטעמה רואים אור :המודעה ,ההודעה ,התגובה (להלן
ביחד :הפרסום  ,או הפרסומים ) וזאת מכוח הוראות סעיף  10לחוק דרכי תעמולה.
להלן אביא את הנתונים הצריכים לעניין.
רקע וטענות העותרים

.2

בהתאם לחוק התפזרות הכנסת העשרים ,התשע"ט( 2018-להלן :חוק פיזור הכנסת ) הבחירות לכנס ת

העשרים ואחת עתידות להתקיים בתאריך ד' בניסן התשע"ט ( .) 9.4.2019
העותרים הם בעלי זכות בחירה לכנסת ,ו המשיבות  10-1הן סיעות שהיו מיוצגות בכנסת
.3
בעת הגשת העתירה  .יש ל ציין כי לאחר מועד הגשת העתירה  ,השתנה במעט הרכבה הסיעתי של
הכנסת ,ואולם הסיעות החדשות  ,ש הוכרו כ כאלה  ,לא ביקשו להצטרף ,ונוכח השלב בו מצוי
ההליך והתוצאה בעתירה – לא מצאתי לנכון לצרפן מיוזמתי (ואולם ראו בהקשר זה גם פיסקה
 91שלהלן ) .
לטענת העותרים ,יש להחיל את הוראות סעיף ( 10ב)(  ) 5ל חוק דרכי תעמולה בדבר חובת
.4
הזיהוי של מפרסמי מודעות – על כל פרסום באינטרנ ט ,ברשתות החברתיות ובתוכנ ות להעברת
מסרים ,שנעשה בעבור  ,או מטעם סיעה המיוצגת בכנסת ה  , 20 -או רשימת מועמדים לכנסת ה , 21 -
או גורם אחר כלשהו הקשור אליהן .
נוסף על כך העותרים טוענים כי יש להימנע מביצוע תשלום מכספי הסיעות  ,או מכספי
ה תורמים לסיעות – לכל גורם שהוא  ,ע בור פרסום פוליט י בלתי מזוהה ברשתות החברתיות .
העותרים גם טוענים כי יש להחיל את הוראות סעיף ( 10ב)(  ) 5ל חוק דרכי תעמולה הנ"ל לא
.5
רק על המשיבות  , 10-1אלא על כל רשימה חדשה שהודיע ה כי תתמודד בבחירות  ,או שבפועל
תתמודד בבחירות .
לביסוס טענותיהם מסתמכים העותרים  ,בין השאר ,על החלטתו של יו"ר ועדת הבחירות
.6
המרכזית לכנסת ה  , 19 -חברי השופט א' רובינשטיין  ,ב  -תב"כ  16/19רשימת הבית היהודי בראשות
נפתלי בנט – מיסודם של האיחוד הלאומי ,מפד״ל החדשה לכנסת ה  19 -נ' רשימת הליכוד ביתנו לכנסת ה -

( ) 3.1.2013 ( , 19להלן :עניין הבית היהודי )  ,שם הוא קבע (בפיסקה ה' להחלטה) בהקשר לסעיף
( 10ב) (  ) 5ל חוק דרכי תעמולה  ,בין ה ית ר  ,כדלקמן:
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"איני רואה טעם ,מבחינת תכלית החוק והשכל הישר ,שלא
להחילו על פרסומי מודעות באינטרנט" .
לטענת העותרים החלטה זו הפכה להיות "חלק מהדין במדינת ישראל" .נוסף על כך,
העותרים ג ו רס ים כי אין ב דעת הרוב שנפסקה ב  -דנג " ץ  1525/15חה"כ טיבי נ' מפלגת ישראל ביתנו
( ( ) 23.8.2017להלן :עניין שארלי הבדו ) ואשר הבהירה את גבולות סמכותו של יושב ראש ו עדת
הבחירות המרכזית (להלן :יו"ר הוועדה ) להוציא צווי מניעה במקרים מסוימים – כדי לשנות
מ התוצאה המבוקשת  ,שכן הדיון ב עניין שארלי הבדו עסק באיסורים שאינם נזכרים ב חוק דרכי
תעמולה  ,אלא ב חוקים אחרים  ,ואילו פה מבוקש להחיל איסורים שונים ש נזכרים ב חוק דרכי
תעמולה – על העניין שבפנינו .
העותרים מוסיפים וטוענים כי ההצדקה ל החלת הוראות סעיף ( 10ב)(  ) 5ל חוק דרכי תעמולה

על פר סומים גם ברשתות החברתיות מקבלת כיום משנה תוקף לנוכח העובדה ש הרשתות
החברתיות הן בעת הזו " :המדיום העיקרי והמשמעותי שבמסגרתו מתבצעת תעמולת הבחירות"  ,וכן
לנוכח היותן " :כר נרחב לתעמולה מוסווית הנעדרת את השקיפות והגילוי הנאות"  .בעניין זה העותרים
טוענים כי חוק דר כי תעמולה הוא "ישן ומיושן" ו אינ נו מאזכר במפורש את האינטרנט והרשתות
החברתיות ,למרות שעיקר התעמולה מתבצעת ה יום ב דרכים אלו .
נוסף על כך העותרים תומכים את טיעוניהם במסקנות הוועדה הציבורית לבחינת חוק הבחירות
(דרכי תעמולה) ,התשי"ט , 1959-בראשות נשיאת בית המשפט הע ליון בדימוס ,השופטת דורית ביניש

( להלן :ועדת ביניש )  ,שלפיהן יש להחיל את ההוראות המהותיות של חוק דרכי תעמולה גם על הפעילות
הנעשית באינטרנט וברשתות החברתיות .לטענת העותרים ,על אף העובדה שהמלצות ועדת ביניש
לא שוכללו לכדי תיקון החוק  ,יש לאמץ אותן  ,על דרך של פרש נות תכליתית של ההוראות הקיימות .
באשר להגדרה של המונח "תעמולת בחירות" – העותרים טוענים כי ראוי ל החיל את "מבחן
.7
הדומיננטיות" ,שנקבע ב בג " ץ  869/92זוילי נ' יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת  ,פ " ד מו( ) 2
( ) 1992 ( 692להלן :עניין זוילי )  ,ב צורה המות אמ ת לפרסום באינטרנט וברשתות החברתיות .באופן
פרטני  ,העותרים גורסים כי יש להרחיב את מה שכלול במונח " :תעמולת בחירות " כך ש י יכלל
במסגרת זו כל פרסום  ,בכל מדי ום ו ב כל דרך שהיא  " ,לרבות דרך כתיבת פוסט או טוקבק או הפצת
מסר אלקטרוני"  ,וכן על  :ס ימון " לייק " ("חיבוב") " ,שיתוף " הפרסום  ,או כל תגובה אחרת ,ככל
שאלה נעשים על ידי סיעה  ,או רשימת מועמדים  ,או בידי כל גורם שממומן במישרין  ,או בעקיפין
על ידי הן  ,או קשור עמן .
מעבר לכך  ,ובהמשך לאמור לעיל ,העותרים טוענים כי יש להחיל לגבי כל פרסום תעמולתי
הנעשה בתשלום ברשת האינטרנט את הוראות סעיף ( 10ב)(  ) 5לחוק דרכי תעמולה .
העותרים מדגישים עוד כי לשיטתם – אין בצווים המבוקשים כדי לפגוע בחופש הביטוי ,
.8
או למנוע שיח ציבורי ,ומציינים ש טענותיהם מכוונ ו ת רק לכך ש כל פרסום מטעם סיעה  ,או רשימת
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מועמדים  ,או מי שקשור עמן כאמור – י חייב שקיפות ו הזדהות מתאימה בדבר הגורם שעומד
מאחורי הפרסום .
בהקשר זה העותרים מפנים ל מחקרם של המלומדים (שהם גם המבקשים  -להצטרף

לעתירה)  :ד"ר תהילה שוורץ  -אלטשולר ו ד"ר גיא לוריא " חוסן דיגיטלי " פרלמנט  ( 82המכון
הישראלי לדמוקרטיה , ) 2018 ,שמתאר את המציאות הנתונה ומדגיש את ה חשש ממניפולציות,
ואת ה פגיעה ב פרטיות וחוסר ה שקיפות של תעמולת ה בחירות במרחב הדיגיטלי ,ובכלל זה " :דיס -
אינפורמציה או פייק ניוז ,שמתעצמות באמצעות שימוש בטכניקות של שיווק מתוכנן או טירגוט שמבוססים

על עיבוד מידע אישי"  .מחקר זה מחזק  ,לגישתם ,את המסקנה כי יש להחיל את הוראות הגילוי
הנאות והשקיפות הקבועות בסעיף ( 10ב)(  ) 5לחוק גם על פרסו מי ם ברשתות החברתיות.
טענות המשיבים

ב תאריך  27.12.2019הוריתי למשיבים להגיש תגובה לעתירה.

.9

בראשית תגובתה ,המשיבה  1טענ ה כי יש לדחות את העתירה על הסף בשל אי צירוף כל
. 10
המפלגות החדשות שקמו במטרה להתמודד בבחירות לכנסת ה  – 21 -כמשיבות לעתירה .בהקשר
זה המשיבה  1גרסה כי החלת הוראות סעיף ( 10ב)(  ) 5ל חוק דרכי תעמולה רק על המשיבות בעתירה
זו תפגע ב עיקרון ה שוויון ביחס לס יעות אל ו  ,לעומת רשימות מועמדים אחרות.
. 11

המשיבה  1ה וסיפה וטענה כי הסעדים שהתבקשו בעתירה אינם מצויים בסמכותו של יו"ר

הוועדה  ,שכן אין להם עיגון בחקיקה הקיימת .בהקשר זה המשיבה  1סבורה כי אין בעובדה ש חוק

דרכי תעמול ה נחקק לפני זמן רב כדי להעניק ל יו"ר הוועדה סמכות להחליף את בית המחוקקים
ולתקן את החוק למעשה  .עוד נטען כי המסקנה  ,שלפיה הסמכות לתקן את חוק דרכי תעמולה נתונה
לכנסת בלבד  ,נכונה ביתר שאת לנוכח ניסיונות העבר – ניסיונות שלא צלחו – לתקן את חוק דרכי
תעמולה בנושאים העולים בעתירה.
נוסף על כך  ,המשיבה  1טענ ה כי העתירה היא "תיאורטית ,כללית וצופנת פני עתיד"  ,שכן
הי א לא נסבה על מחלוקת עובדתית מסוימת  ,או סכסוך בנוגע לפרסום מסוים  ,אלא עניינה בהחלה
גורפת של הוראות סעיף ( 10ב)(  ) 5לחוק על כל פרסום באינטרנט ,ברשתות החברתיות ובאמצעים
דיגיטליים  .לענין זה המשיבה  1הפנתה  ,על דרך ההיקש ,להחלטות ב  -ער"מ  3/21עירית חולון נ'
זכריה ( ( ) 02.07.2018להלן :ענין עירית חולון ) ; ו ב  -תר"מ  124/21המטה למאבק בגזענות נ' הליכוד
( ( ) 28.10.2018להלן :ענין המטה למאבק בגזענות )  .א ף מסיבה זו ,כך נטען ,יש לדחות את העתירה על
הסף.
המשיבה  1ה וסיפ ה כי לעמדתה ,החלטות יושבי ראש ועדת הבחירות המרכזית מן העבר –
. 12
אינן בגדר תקדים המחייב את יו"ר הוועדה הנוכחי ואלו שלאחרי ו  .כמו כן  ,המשיבה  1טענה כי אין
בהסכמת חלק מהמשיבים לטענות העותרים כדי להעניק ליו"ר הוועדה סמכות לפסוק על  -פי
המבוקש .
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המשיבה  2הודיעה בתגובתה כי היא מצטרפת לטענות העותרים ,ומסכימה למבוקש
. 13
בעתירה.
המשיבה  3לא השיבה לעתירה ,ובא כוחה התמקד בדיו ן רק בהצעה לנסות ולהעביר בכנסת
. 14
המכהנת חקיקה בנושא ,בטרם יום הבחירות (הצעה זו לא התקבלה ולא הגיעה לידי מימוש ,
כמבואר בפיסקאות  , 42ו  45-44 -שלהלן ) .
המשיבה  4הודיעה ב תגובתה כי היא תומכת בקבלת העתירה .המשיבה  4אזכרה בתגובתה
. 15
את פניית יו"ר מפלגת " יש עתיד " ל יו"ר הוועדה (מתאריך  , ) 20.08.2018שלפיה כלל המפלגות
תתחייבנה במסגרת אמנה  ,או הצהרה ציבורית – להימנע משימוש "באתרים או בפרופילים פיקטיביים
על מנת לקדם את מטרותיהן"  .המשיבה  4ה וסיפה וטענ ה כי לגישתה" :תעמולה שקופה היא אבן ראשה
במערכת בחירות תקינה" .
המשיבה  5הודיעה בתגובתה כי היא סומכת את ידיה על שיקול דעתו של יו"ר הוועדה ו כי
. 16
היא תפעל בהתאם לכל הנחיה והוראה שתינתן על יד ו בהקשר זה .
. 17

המשיבה  6ציינ ה אף היא בתגובתה כי תפעל בהתאם להוראות שתינתנה על ידי יו"ר הוועדה .

המשיבה  7טענ ה בתגובתה כי בהוראות הרלבנטיות שבחוק דרכי תעמולה אי ן התייחסות
. 18
לפרסום ברשת האינטרנט ,וכן גרס ה כי קבלת טענות העותרים משמעה הרחב ת הוראות הדין
הקיים באופן משמעותי ומרחיק לכת .עם זאת ,המשיבה  7ה ותירה בסופו של דבר את הה כרע ה
בעתירה – לשיקול דעת יו"ר הוועדה .
המשיבה  8טענה כי לא ניתן להורות על הסעדים המבוקשים בעתירה על דרך של "חקיקה
. 19
שיפוטית" ו כי הסוגיה צריכה להיות מוסדרת בחקיקה  .המשיבה  8אף ה צביעה על הקושי להגדיר
את גבול תחולתן של הוראות סעיף ( 10ב)(  ) 5ל חוק דרכי תעמולה לגבי פרסום באינטרנט  ,ו בהקשר
זה הצביעה על העובדה כי הפרת הוראות החוק שבנדון עלולה להוות עבירה פלילית ,ולשיטתה ,
אין לקבוע בהקשר זה ,איסור פלילי ש היקף תחולתו מוגדר "באופן אמורפי" .נוסף על כך ,
המשיבה  8צ י י נ ה את הקושי באכיפ ת האיסור  ,ו הצביעה על הפגיעה האפשרית בזכות לפרטיות
בניסיון לאוכפו  ,כמו גם על האפליה שעלולה להי ווצר בין ה רשימות השונות המתמודדות
בבחירות  ,כאשר רק חלק מ הן תפעלנה בהתאם ל הוראות החוק והצווים שינתנו  ,מה ש עלול לה ביא
לתוצאה של אכיפה בררנית .במצב דברים זה ,כך נטען ,מתן הסעדים המבוקשים בעתירה לא
ישים סוף לתופעה הפסולה  ,עליה מלינ ים בצדק העותר ים  ,והדבר אף עלו ל להוביל למצב שבו
יי מ צא חוטא נשכר .ה משיבה  8טענה בנוסף כי קיים קושי מובנה מצד המפלגות לאכוף את הצווים
המבוקשים על פעיליהן ,וכן ה דגישה את הפגיעה העלולה להיות כרוכה בהחלת הסעיף  ,על  -פי
המבוקש  ,על חופש הביטוי  ,הכולל  ,לגישתה  ,גם התבטאות אנונימי ת .
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לסיום ה בה י ר ה ה משיבה  8כי היא מתנגדת ל"שקרני מקלדת" וציינה כי הסעדים
המבוקשים בעתירה הם ראויים ונכונים מבחינה ציבורית וערכית  ,אך יש לה לגביה ם ספק ,לאור
המצב המשפטי הנתון  ,כפי שהיא רואה אותו .
המשיבה  8סיכמה את עמדתה בציינה כי היא אמנם תומכת בהחלת הוראות סעיף
( 10ב)(  ) 5ל חו ק גם על פרסו מי ם באינטרנט  ,ככל שה הוראות תהיינה ישימות ו מוגדרות דיין כדי
"לתפוס" פרסום לא מזוהה שיוכח כי הוא נעשה מטעם סיעה או רשימה או בקשר עמה  ,וככ ל
שי יקבע מנגנון אפקטיבי ושוויוני לאכיפ ה  .עם זאת ,לנוכח סבר תה כי יהיה קושי רב באכיפת
הצווים המבוקשים – המשיבה  8טענה כי בנסיבות הנתונות עדיף להשאיר את התחום "פרוץ לכל
ושוויוני".
המשיבה  9הודיעה כי היא מבקשת שלא להביע את עמדתה בעתירה ו ה שאירה את ההחלטה
. 20
לשיקול דעת יו"ר הוועדה .
. 21

המשיבה  10הצטרפה למבוקש בעתירה ומסרה שהיא מסכימה לטענות המופיעות בה.

עמדת היועץ המשפטי לממ שלה

המשיב  , 11היועץ המשפטי לממשלה (להלן :היועמ "ש ) הבהיר בתגובתו כי לשיטתו הסעד
. 22
המבוקש בעתירה הוא כוללני ורחב מדי  ,שכן הוא מכ וון ל כלל המועמדים לבחירות לכנסת ,לרבות
גורמים שאינם צד להליך  ,ו הביע ספק אם ה אופן בו נוסחה העתירה היא המסגרת הדיונית
המתאימה למתן הצ ו במתכונת המבוקשת  .ב ה משך לכך נטען כי ככל שתהיינה טענות בידי פלוני
בדבר פרסומים אסורים מסוימים – תהיה פתוחה בפני ו הדלת לפנות בבקשה פרטנ ית מתאימה.
לגופם של דברים ,היועמ "ש טוען כי " דרך המלך " לקביעת תחולתם של דיני התעמולה על
. 23
פרסומים באינטרנט  ,או ברשתות החברתיו ת היא על ידי תיקון החקיקה הקיימת וקביעת הסדר
כולל  .עם זאת ,היועמ"ש טוען כי ניתן בדרך של פרשנות תכליתית " זהירה ומדודה " " ,עקב  -בצד -
אגודל" – לקבוע כי חובת השקיפות לפי סעיפים  ( 10א )(  ) 3ו  ( 10 -ב )(  ) 5לחוק דרכי תעמולה תחול גם
לגבי פרסומים מסוימים ברשת האינטרנט ,אשר מ אפייניהם שקולים לאלה של הפרסומים שאותם
נועדו הוראות חוק דרכי תעמולה להסדיר מלכתחילה .בתגובתו היועמ"ש מאזכר בהקשר זה את
החלטות יהם של יו"ר הוועדה בעבר ,בהן נקבע כי חוק דרכי תעמולה חל  ,בהקשרים הנדונים באותם
מקרים ,גם על פרסו מי ם באינטרנט  ,ובכללן  :עניין הבית הי הודי ; תב"כ  25/19הליכוד נ' אתר
האינטרנט "ליכודניק" (  ; ) 13 . 0 1 . 20 13תב"כ  43/19רשימת הליכוד ביתנו נ' רשימת הבית היהודי
(  ;) 18 . 0 1 . 20 13תר"מ  177/20בר  -לב נ' נוימרק (  ; ) 17.10 . 20 13תב"כ  8/20תנועת הליכוד נ' מפלגת
העבודה הישראלית ( ( ) 22.2 . 20 15לה לן :עניין . ) V15
היועמ "ש אף מ ציין חלק מ המלצות ועדת ביניש  ,הנוגעות לענ י ין  ,ובכלל אלה מזכיר גם את
. 24
ההמלצה להרחיב  " :את חובת השקיפות ולהחילה על כל סוג של מודעת בחירות ,ללא קשר למסגרת
התקשורתית ולמדיום במסגרתם מופצת המודעה " ,ו כן את המלצתה כי ראוי להחיל את החובה
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האמורה על כל מי שמפרסם תעמולת בחירות מטעם מתמודד בבחירות בתמורה לתשלום .היועמ"ש

הוסיף גם נתונים שונים שהוצגו במסגרת דו"ח ועדת ביניש בדבר היקף המשאבים שמושקעים
כיום על  -ידי מתמודדים לבחירות – ב תעמול ת בחירות ברשתות החברתיות ובאינטרנט.
נוסף על כך היועמ"ש הפנה לדיוני ועדת ה חוקה ,חוק ומשפט של הכנסת (להלן :ועדת

החוקה )  ,שנערכו לאחרונה בהקשרים שונים של דיני תעמולת בחירות ,וכן ל הצע ת החוק שהתגבש ה
בעקבות הדיונים האמורים ב ו ו עד ת החוקה (להרחבה ראו :הצעת חוק הבחירות ( דרכי תעמולה ) (תיקון

מס'  , ) 34התשע"ח  , 2018 -ה"ח  , 805בעמ' ( ) 274להלן :הצעת ה חוק לת יקון  , ) 34אך ציין כי הליך
החקיקה האמור לא הושלם עד שנתקבל חוק פיזור הכנסת .
באשר לפרשנות לשון סעיפים ( 10א)(  ) 3ו ( -ב) (  ) 5לחוק דרכי תעמולה  ,היועמ"ש טוען כי אין
. 25
לשלול את החלתם גם על פרסומים בעולם הווירטואל י  ,בין השאר ,תוך הפנייה  ,בהיקש  ,ל  -עע" ם
 3782/12מפקד מחו ז תל אביב  -יפו במשטרת ישראל נ' איגוד האינטרנט הישראלי ( ( ) 24.3 . 20 13להלן:
פרשת איגוד האינטרנט )  ,שבו לא נפלה מחלוקת בין השופטים בכך ש ניתן לקבוע  ,בדרך פרשנ ו ת
תכליתית  ,ש ההגדרה " :מקום משחקים אסור ים "  ,הקבועה בחוק העונשין ,התשל"ז  , 1977 -עשוי ה לכלול
גם אתר אינטרנט ,על אף ש לשון הסעיף מ דבר ת שם  ,על פני הדברים  ,ב מקום פיזי בלבד .
בהקשר לכך ,היועמ"ש פירט את התכלי ו ת ש בבסיס סעיפים ( 10א)(  ) 3ו ( -ב) (  ) 5ל חוק דרכי

תעמולה  ,ו בכללן :שמירה על כללים בסיסיים של שקיפות וזיהוי ביחס ל יוזם פרסום מודעות
ה תעמולה  ,עקרון ה שוויון בבחירות  ,וכן חו פש הביטוי הפוליטי האנונימי ,ה נית ן לצמצ ו ם רק
ב התקיים טעמים נכבדים  .בהקשר לאיזון בין כל אלה ,היועמ"ש סבור כי " פרשנות המשמרת את
העקרונות והאיזונים האמורים ,ונשמרת מפני הרחבה שאינה במקומה לסיטואציות שהחוק לא
כיוון אליהם – אינה מרחיבה הרחבה ניכרת את הפגיעה בזכו ת " .
נוכח נימוקים אלה ,היועמ"ש סבור כי יש להחיל את הוראות סעיפים ( 10א)(  ) 3ו ( -ב) ( ) 5
ל חוק רק על מקרים "מקבילים ושקולים" למקרים המופיעים בחוק דרכי תעמולה  ,וכלשון היועמ"ש
בתגובתו לעתירה:
" אין טעם מבורר המצדיק הבחנה בין מודעות תעמולה
מובהקות מטעם הרשימות  ,אשר מ פורסמות ברבים על ' קירות '
וירטואלים ברשתות החברתיות  ,או באתרי האינטרנט,
שבאותה מידה ניתן היה להדפיסן ולתלותן ,לבין אלה אשר
מודפסות בפועל ומוצגות על לוחות המודעות בחוצות הערים " .
. 26

בכל הנוגע להתפתחות הטכנולוגית כשיקול פרשני ,מפנה היועמ"ש לפסק דינו של השופט נ'

סולברג ב פרשת איגוד האינטרנט  ,שם צוין כי קיימת הצדקה לפרשנות תכליתית המגשרת בין הדין
הקיים לבין העידן הווירטואלי .בהמשך לכך טוען היועמ"ש כי לנוכח השינוי ים המהותי ים שחל ו
במאפייני תעמולת הבחירות בשנים האחרונות ,ניתן להחיל באופן זהיר ומדוד  ,אף מטעם זה  ,את
עמוד  8מתוך 39

משכן הכנסת ,קריית דוד בן  -גוריון ,ירושלים 9195015

العنوان  :مجمع بن  -غوريون  ,أورشليم القدس 9195015 ,

טלפון هاتف  , 02 - 6753407 :פקס فاكس  02 - 5669855 :דוא"ל البريد اإللكتروني VadatB@knesset.gov.il :
אתר האינטרנט الموقع www.bechirot.gov.il

תב"כ 8/21

ועדת ה בחירות המרכזית לכנסת

סעיפ ים ( 10א)(  ) 3ו ( -ב) (  ) 5ל חוק על פרסומים באינטרנט "שיש הקבלה ברורה ביניהם לבין מודעות

מודפסות שאליהן כיוון המחוקק מלכתחילה" .
באשר למשקל הפרשני של הליכי החקיקה שלא הבשילו לכדי תיקון חוק דרכי תעמולה –
. 27
היועמ"ש טוען כי קיומ ן של יזמות אל ו שלא שוכללו – אינ נ ו מחייב ב הכרח את המסקנה שלפיה
החוק הקיים קובע הסדר שלילי .
לנוכח כל האמור לעיל ,היועמ"ש סבור כי ניתן להחיל את הוראות סעיפים ( 10א)(  ) 3ו ( -ב) ( ) 5
. 28
לחוק דרכי תעמולה על פרסום באינטרנט בדרך של " פרשנות זהירה ומדודה "  ,כך שהן תחולנה
כאמור אף על פרסומים שניתן להקבילם ל מודעות מודפסות המוצגות ברבים  ,או בעיתונות  ,בשים
לב לנסיבות הספציפיות של כל פרסום ופרסום  ,וזאת " :תוך מתן משקל לכך שאין מדובר בסוגיה
המוסדרת כדי צרכה בחקיקה הקיימת ,ולכך שעסקינן בהגבלה ,גם אם מסוימת ,על חופש הביטוי הפוליטי

שהפרתה אף עשויה להביא לחבות בפלילים "  .לעניין זה היועמ"ש מדגיש כי ראוי להבחין בין החלת
הסעיפים האמורים על מועמדים לכנסת ומפלגות לבין החלתם על פרסומים אנונימיים מטעם
אדם פרטי  ,שאין להגבילם  ,לשיטתו .
בנוסף  ,היועמ"ש שב ומדגיש בסיום תגובתו כי לשיטתו העתירה הנוכחית אינה מצדיקה
הוצאת צו מניעה לפי ס עיף  17ב ל חוק דרכי תעמולה ביחס לכל פרסום באינטרנט וברשתות
החברתיות משום שבהיבט זה מדובר בעתירה כוללנית מדי  ,ו בשל כך שצו כללי מעין זה אי נ נו ניתן
לאכיפה .
בקשה להצטרף כידידי בית משפט

לצד תגובות המשיבים לעתירה  ,הוגשה בקשה מטעם ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר וד"ר
. 29
גיא ל וריא להצטרף לדיון בעתירה במעמד של " :ידידי בית המשפט" (ל עיל ול הלן :המבקשים -
להצטרף ) .בבקשתם להצטרף  ,המבקשים  -להצטרף מצהירים כי הם חוק רים את דיני תעמולת
הבחירות בישראל במסגרת המכון הישראלי לדמוקרטיה  .כמו כן הם מציינים כי הסוגיה שבפנינו
היא מהותית ,בעלת השלכות ר וחב  ,החורגות מעניינם הפרטני של העותרים והמשיבים ,וכי יש
בהצטרפותם לדיון כדי לתרום לבירור הנושא באופן נאות ומלא.
לגופם של דברים ,המבקשים  -להצטרף טוענים כי יש להחיל באמצעות צו המניעה שהתבקש
. 30
במסגרת העתירה הנוכחית את הוראות חוק דרכי תעמולה על פרסום תעמולה ברשתו ת החברתיות,
באתרים מסוימים באינטרנט ,במסרונים ובתוכנות להעברת מסרים בשל עקרון השקיפות .
לטענתם ,החלל שנוצר בגין אי  -הסדרת מודעות תעמולה מקוונות בחוק  ,עלול לפגוע בטיב השיח
הפוליטי ,ולהשפיע על הוגנות הבחירות בדרך של פגיעה בעקרון הגילוי והשקיפות.
בהקשר לכך ,המב קשים  -להצטרף מתארים אמצ עים מניפולטיביים שונים  ,חלקם
טכנולוגיים ,המשמשים להניע או להניא בוחרים מליטול חלק בבחירות  ,ל הפצת מידע שקרי ,
ליצירת תהודה מלאכותית  ,או ל השתקה של עובדות ודעות .ביחס לעניין הנדון בעתירה  ,המבקשים -
להצטרף מצביעים על טכניקות טכנולוגיות פסולו ת בהן עושים שימוש "שחקנים רעים" ברשת ,
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לרבות על ידי פרסומות לא מסומנות ,תגובות ממומנות הנחזות לתגובות אורג ניות ,שימוש בדפי
חשבון מזויפים ברשתות החברתיות  ,ועוד (עיינו:

Dipayan Ghosh & Ben Scott,

#DIGITALDECEIT: The Technologies Behind Precision Propoganda on the Internet, New
America (2018); NATO StratCom Centre of Excellence, Digital Hydra: Security Implications
).) of False Information Online 9 (2017
לצד האמור  ,המבקשים  -להצטרף מצביעים על ניסיונות שונים לקידום הליכי חקיקה ברחבי
. 31
העולם בנוגע להרחבת חובות השקיפות באינטרנט במהלך תקופ ת בחירות ,וכן מציינים את
היערכות ן של חברות טכנולוגיה שונות הפועלות בתחום ביחס לאפשרו יות להגב ר ת השקיפות
ו ה מוד ע ות – במיוחד לגבי פרסומים ב תקופת בח י רות  ,וקוראים להטיל עליהן חובה ליישם כלים
אלה כבר במערכת הבחירות הקרובה.
ביחס לפרשנות חו ק דרכי תעמולה – המבקשים  -להצטרף סבורים כי ניתן להחיל ,בדרך של
. 32
פרשנות תכליתית ,את הוראות סעיפים  ( 10א )(  ) 3ו ( 10 -ב) (  ) 5ל חוק גם על פרסומים ב רשת
ה אינטרנט ,אך מוסיפים בהגינות כי פרשנות זו "אינה חפה מקשיים" .עוד מציינים המבקשים -
להצטרף כי מתן צו כללי ,כמבוקש בעתירה  ,עלול להביא להצפת יו"ר הוועדה בעתירות רבות
לאכיפ ה  ,אך מ דגישים כי לדעתם מצב כגון דא ,עדיף על  -פני הותרת הריק הנורמטיבי על כנו .
. 33

באשר לסעד – המבקשים  -להצטרף טוענים כי יש לקבל את העתירה באופן חלקי ,כך ש חוק

דרכי תעמולה י ו חל על פרסומים מסוימים בלבד ,כגון  :פרסומים ב " אתרי אינטרנט בעלי כתובות
מובחנ ות " " ,פרסומים אורגניים כחלק מחשבון ברשת חברתית ( להבדיל מ תגובות או שיתופים) "
ו"תוצאות חיפוש במנועי חיפוש"  .לחלופין ,המבקשים  -להצטרף מציעים ש כל המשיבים והרשימות
המתמודדות בבחירות לכנסת יח תמו על אמנה  ,שב גדר ה הם יתחייבו לשמור על הליכי בחירות
הוגנים ,וזאת ע ל ידי סימון וזיהוי של פרסומי תעמולה והימנעות מפרסומים אנונימיים ,תוך
הסכמה כי חריגה מהוראות ה אמנה תעלה כדי עבירה של הפר ע ה בלתי הוגנת לתעמולת בחירות,
כמשמעותה בסעיף  13ל חוק דרכי תעמולה.
הדיון בעתירה

ב תאריך  13 . 0 1.2019התקיים דיון בעתירה בנוכחות  :העותרים ,המבקשים  -להצטרף ו באי -
. 34
כוח המשיב ים  .נוכח העובדה שבדיון חזרו הצדדים על עיקרי טיעוניהם שבכתב  ,אציג להלן רק
את עיקר י הדברים שהוספו בדיון .
העותרים הטעימו כי הצו המבוקש בעתירתם מכוון הן כלפי הסיעות שמיוצגות בכנסת ה -
. 35
 20ו הן כלפי רשימות נוספ ות שתתמודדנה בבחירות לכנסת ה  . 21 -כמו כן העותרים טענו כי מלשון
החוק עולה כי בסמכותו של יו"ר הוועדה להוציא צו צופה פני עתיד לגבי עבירות שטרם בוצעו ,וכן
חזר ו וטענ ו כי באמצעות פרשנות תכליתית של הוראות חוק דרכי תעמולה  ,ניתן להביא להחלת
דרישות הש קיפות שב חוק גם ע ל פ רסו מי ת עמולה באינטרנט .העותרים הוסיפו והדגישו כי
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עתירתם אינה מכוונת לתוכן הפרסום  ,אלא רק לזיהוי הגורם שעומד מאחורי הפרסום .בהקשר
זה העותרים מסרו עוד כי לשיטתם אין להכיר בזכותה של מפלגה בתור ש כזו לחופש ביטוי
אנונימי.
בא  -כוח המשיבה  1חזר ו ציי ן בפתח דברי ו כי מרשתו תומכת בתיקון חוק דרכי תעמולה כך
. 36
שהוא יחול גם על פרסום באינטרנט ,אך הדגיש כי תיקון כאמור צריך להתבצע על ידי המחוקק
בלבד  .בהקשר זה טענה המשיבה  1כי ל יו"ר הוועדה מוקנית סמכות לבחון את תחולת הוראות חוק
דרכי תעמולה על פרסו מי ם באינטרנט רק במקרים ספציפיי ם ,אך אין להחיל בצורה גורפת את
הוראות החוק על כל פרסום שנעשה ברשת ה אינטרנט .
בא  -כוח המשיב  4טע ן במהלך הדיון כי ניתן להחיל את הוראות חוק דרכי תעמולה על  -פי
. 37
המבוקש גם מכוח סעיף  13לחוק  ,וכן כי הייתה זו דווקא המשיבה  1שביקשה בעצמה ב עניין V15
ובמקרים נוספים להח יל את חובת הזיהוי והשקיפות על פרסו מי ם ב רשת ה אינטרנט.
המשיבה  5טענה בדיון כי העתירה הנוכחית אינ נ ה עתירה תיאורטית ,שכן " אנחנו עדים
. 38
מדי יום לשימוש הולך וגובר ב " בוטים "  ,בשיטות טכנולוגיות כאלה ואחרות שנועדו להשפיע על
דעת הציבור באמצעות תעמולה אנונימית [ו] תעמולה סמויה " .הוא הוסיף וטען בהקשר זה כי על -
פי הניסיון מהבחירות האחרונות לרשויות המקומיות התברר כי לא ניתן לפנות בעתירה " בזמן
אמת " לגבי כל פרסום מפר באינטרנט ,במיוחד לנוכח העובדה כי לרוב – הנזק כבר התממש בעצם
הפרסום  ,ולכן דרושה הבהרה מראש של המותר והאסור בתחום .
בא  -כוח המשיבה  8שב על ה טענות בדבר הקושי לאכוף את הצו המבוקש בעתירה ,וכן עמד
. 39
על הצורך ב התווית איסור ברור ומוגדר  ,ככל שייקבע איסור כזה  ,כדי שכל הנוגעים בדבר יידעו
מראש כיצד לכלכל את צעדיהם.
בא  -כוח היועמ"ש שב וטען כי העתירה הנוכחית היא כוללנית ,וכן הדגיש א ת הצורך להכריע
. 40
בסוגיה רק אגב דיון במקרה פרטני  .היועמ"ש ציין עוד את הקושי בהחלה גורפת של הוראות חוק
דרכי תעמולה על פרסום באינטרנט לנוכח העובדה כי הפר ה של האיסור עו לה כדי עבירה פלילית.
נוסף על כך בא  -כוח היועמ"ש חזר על גישתו שלפיה ניתן להחיל את הוראות חוק דרכ י תעמולה רק
על פרסומים מסוימים שניתן ל הקביל אותם לפרסומים הנזכרים במפורש בחוק  ,אך ציי ן שוב כי
"דרך המלך" להחל ה כללית של החוק על פרסומים באינטרנט וברשתות החברתיות צריכה
להיעשות רק בדרך של חקיקה ראשית.
. 41

המבקשים  -להצטרף הצביעו בדיון על כך שבשנים האחרונות מתבצע ת "תעמולה חישובית []...

בעומק וברוחב שלא ידענו מעולם ,גם בחו"ל וגם בישראל"  ,וכי " :מדובר במצב חירום מסוים ,מפני

שהיכולת לייצר את ההשפעה היא יכולת מאוד מאוד משמעותית"  ,ו ל כן אנחנו נמצאים במצב של
" דמוקרטיה מתגוננת " .כמו כן המבקשים  -להצטרף חזרו ו טענו כי ביטוי אנ ונימי לא צריך להיות
כסות למניפולציה  .בנוסף המבקשים  -להצטרף הפנו  ,על דרך ההיקש ,ל סעיף  7ל חוק הגנת הצרכן,
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ה תשמ"א  , 1981 -וטענ ו כי התכלית שעומדת בבסיס סעיף זה – הגנה על צרכנים מפני הטעיה בפרסום
– צריכה לחול ,בשינויים המחייבים  ,גם על פרסום מקוון במסגרת של תעמולת בחירות.
לבסוף המבקשים  -להצטרף הצביעו על "הגירה" של תקציבי הפרסום – מהמדיה המסורתית
למדיה הדיגיטלית ,וכן ציינו את חובת השקיפות בתעמולת בחירות כאמצעי להתמודד עם
התערבות זרה בבחירות  ,זאת ע ל  -פי הניסיון שנלמד לאחרונה ממה שקרה במדינות אחרות  ,בהן
התרחשו  ,על  -פי הט ענות הנחקרות עתה בעולם – התערבויות אסורות שכאלו  .לבסוף חזרו
המבקשים  -להצטרף על הצעתם החלופית כי המשיבות  10 - 1תחתומנה על אמנה שב מסגרת ה ה ן
ת תחייב נה  ,בין היתר  ,על שקיפות בפרסו מי תעמולה ,וגילוי ניסיונות לפרסומים אנונימיים .
ההחלטות במהלך הדיון ובתומו והתפתחויות נוספות

במהלך הדיון הוריתי ל מבקשים  -ל הצטרף ל הגיש הודעה משלימה לביסוס בקשתם
. 42
ל הצטרפות  .כמו כן בתום הדיון הו צא תי החלטה ובה קבעתי ,בין השאר ,כדלקמן:
"  . 1לא יאוחר מיום ג' , 15.01.2019 ,שעה  , 12:00ב"כ המשיבה
 , 1יודיע האם מרשתו מוכנה לקדם לאלתר את הצעת החוק
שגובשה ע ל ידי ועדת חוקה ,חוק ומשפט של הכנסת בעקבות
המלצות הועדה הציבורית לבחינת חוק הבחירות (דרכי
תעמולה) ,התשי"ט  , 1959 -כך שתעבור בהסכמת כל הסיעות
בכנסת ,ותהפוך לחוק וזאת תוך  10ימים ממועד מתן ההודעה
כאמור .לחילופין בא כוח המשיבה  1האם יש הסכמה מצד
מרשתו לחתימת אמ נה בין כל המפלגות (הסיעות האחרות ,שהן
משיבות לעתירה  ,הודיע ו על הסכמתן לכך) ,בדבר שקיפות
פרסומים במרחב האינטרנט מטעם המפלגות ,וזאת תוך
הסכמה שהפרה של התחייבויות שיכללו באמנה ,יהיו עילה
לאכיפה על פי סעיף  13לחוק הבח ירות (דרכי תעמולה),
התשי"ט . 1959 -
[ הערה  :ההפ ניה היתה לב"כ המשיבה  1בלבד  ,שכן שאר
הצדדים הודיעו כאמור על הסכמתם לחלופות הנ"ל ,או
השאירו את העניין לשיקול דעתי – ח"מ ].
 . 2היה ותינתן תשובה חיובית לאחת מהחלופות הנ"ל ,יכונס
מיידית דיון נוסף ,כדי להגיע לניסוח הדברים ,וחתימה עליהם.
 . 3היה ותינתן תשובה שלילי ת ,ייעשה מאמץ ליתן החלטה
במכלול ,וזאת לאחר שהושלמו טענות הצדדים בדיון היום []...
 . 4לבקשת ב"כ המשיבה  – 2כתבי בי הדין שהוגשו בהליך
יועברו לעיון היועץ המשפטי לכנסת – והוא יהיה רשאי ,אם
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רצונ ו בכך ,להגיב בכתב לטענות הצדדים והמבקשים להצטרף
עד יום שלישי , 15.01.2019 ,שעה . " 12:00
בהודעה משלימה מטעם המבקשים  -להצטרף  ,הם עמדו על התנאים ,שנקבע ו ב  -מ"ח 7929/96
. 43
קוזלי נ' מדינת ישראל  ,פ"ד נג(  , ) 1999 ( 529 ) 1לגבי ה מוסד של "ידיד בית המשפט" ,וביקשו לצרפם
לדיון בעתירה דנן לנוכח התרומה הפוטנציאלית של עמדתם לדיון ,ובשים לב למומחיו תם
וניסיונם בתחום של תעמולת בחירות ובהתחשב ב עובדה כי הם מי י צגים את אינטרס הציבור
לקידום הוגנות הבחירות .בהמשך לכך הצביעו המבקשים  -להצטרף על האופי הציבורי והתקדימי
של הדיון הנוכחי ,על רוחב הסוגיה המונחת על הכף ועל ההשלכות הרחבות של ההחלטה בעתירה
על ה משטר ה דמ וקרטי בארץ ובעולם ועל ציבור הבוחרים  .כמו כן המבקשים  -להצטרף הפנו ל סעיף
 33ל הו ראות הבחירות (דרכי תעמולה) (סדרי הדין בבקשות ועררים) ,ה תשע"ה  2015 -כמקור ל סמכותו
הרחבה של יו"ר הוועדה בכל הנוגע לסדרי הדיו ן בעתירה כמו זו שלפנינו.
בהמשך להחלטתי מתאריך  , 13.01.2019שנזכרה בפיסקה  42שלעיל – המשיבה  1מסרה
. 44
בהודעה משלימה כי לנוכח הצורך לבחון ביסודיות את התיקונים המוצעים ב חוק דרכי תעמולה
ואת השלכותיהם – לא ניתן ,לגישתה ,להשלים את מלאכת החקיקה לפני הבחירות הקרובות
לכנסת .כמו כן  ,המשיבה  1ציינה כי החלת חובת הזיהוי על פרסום של תעמולת בחירות באינטרנט
במסגרת של אמנה – אי נ נו מתאים משום ש חוק דרכי תעמולה קובע נורמות בעלות השלכות
פליליות.
בהודעה שהגיש היועץ המשפטי לכנסת  ,בהמשך להחלטתי הנ"ל מתאריך , 13.01.2019
. 45
הובהר כי היועץ המשפטי לכנסת אי נ נו נוקט עמדה ,דרך כלל ,ב אשר ל אופן הראוי לפ רשנותו של
ה דין ,ולגבי האפשרות לקידום חקיקה מהירה נטען כי " :קיים קושי משמעותי בקידום הליכי
החקיקה בי חס ל סוגית השקיפות של תעמולת בחירות באינטרנט על רק ע התפזרות הכנסת ,
ובמיוחד בשים לב לרג ישות ה עניין במועד זה "  .לטענת היועץ המשפטי לכנסת ,קידום הצעת חוק
הנוגעת ל דיני הבחירות בעת הזו הוא "בעייתי ביותר" ,שכן התיקון האמור לחוק נועד לשנות את
"כללי המשחק" תוך כדי "המשחק" .כמו כן היועץ המשפטי לכנסת הצביע על הצורך בליבון ודיון
מקיף של הסוגיות הרלוונטיות בתיקון החקיקה המבוקש  ,כסיבה נוספת ש מ קשה על קידומו של
תיקון חקיקה כזה לאלתר  ,וכן ציין את ההכבדה שתגרם ל חברי הכנסת שידרשו ל התפנות ל דיונים
בנושא זמן קצר לפני הבחירות .משכך ,היועץ המשפטי לכנסת סיכם כי עמדתו היא שיש להותיר
את ההכרעה בנדון דידן – לכללים הפרשניים הרגילים .
נוכח אי  -ההסכמה של המשיבה  1וגישת היועץ המשפטי לכנסת – חלו פת תיקון החקיקה
ירדה מן הפרק.
לאחר הדברים האלה העותרים הגישו  ,בתאריך  , 20.01.2019בקשה לצירוף ראיות .בבקשה
. 46
נטען כי על שלטי חוצות שנתלו בצדי הדרכים ,כמו גם בפרסומים שהופצו ברשת הפייסבוק –
פורסמה מודעה שנשאה את הכותרת " :הם לא יחליטו "  ,ובה תמונות של עיתונאים י דועים (בן
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כספית ,רביב דרוקר ,אמנון אברמוביץ וגיא פלג) .המודעה הנ"ל נעדרה פירוט בדבר זהות הגורם
המפרסם  ,או פרטים אחרים המאפשרים את זיהוי ו של מי שאחראי להזמנת הפרסום ולהפצתו .
זאת ,לטענת העותרים  ,בניגוד להוראות סעיף  10ל חוק דרכי תעמולה  .עוד נטען כי מ תחקיר עית ונאי
שנערך בקשר למודעה הנ"ל ו מ פניות של העותרים בנושא התגלה לבסוף כי מי שיזם את ה פרסום
הנ"ל הי תה המשיבה  . 1העותרים ביקשו איפוא לצרף כראיות תעתיקים מהפרסומים האמורים
כדי ל דחות את הטענ ה בדבר אי  -קיומ ה של עילה לדיון בעתירה לגופה בהיותה מוקדמת ,ובמטרה
להצביע על ה הקבלה בין פרסום מודעות במרחב הציבורי לפרסום מודעות באינטרנט.
. 47

בתאריך  21.01.2019הוריתי למשיבים להגיב לבקשה הנ"ל לצירוף ראיות.

. 48

במענה להחלטתי הנ"ל הגיעו התגובות הבאות:
( א ) המשיבה  4הודיעה כי היא מסכימה לצירוף ה רא י ות ,והדגישה כי הן מחזקות
את הצורך בקבלת החלט ה עקרונית בסוגיה ,מושא העתירה.
( ב ) המשיבה  2הותירה את ההחלטה בשאלת צירוף ה ראיות לשיקול דעתי ,וכך עשו
גם המשיבה  9ובא  -כוחו של היועמ"ש .
( ג ) המשיבה  1הודיעה כי לדעתה יש לדחות את הבקשה לצירוף ראיות על הסף מן
הטעם ש גם דין העתירה לגופה להידחות  ,אולם ביקשה כי א ם אחליט לקבל את הבקשה –
ארשה למשיבה  1להגיש תגובה משלימה  ,במסגרתה היא תביא את גירסתה לטענותיהם
העובדתיות של העותרים ,כפי שהציגו אותן בבקש ה לצרף ראיות.

בעקבות תגובתה הנ"ל של המשיבה  1הוריתי בתאריך  , 23.01.2019מבלי לקבוע מסמרות
. 49
ביחס לבקשה לצירוף ראיות ,כי המשיבה  1רשאית להגיש תגובה משלימה מטעמה  ,ב גדר ה היא
תביא את גירסתה לטענות העובדתיות של העותרים  ,כפי שפורטו בבקשה לצירוף ראיות.
בתאריך  24.01.2019המ שיבה  1הגיבה לבקשה לצירוף ראיות (ללא תצהיר תומך)  .במסגרת
. 50
תגובתה היא הודתה כי אכן מודעת התעמולה " :הם לא יחליטו " פורסמה במשך יומיים
(  18.01.2019ו  ) 19.01.2019 -מבלי לשאת את שם תנועת " הליכוד "  .יחד עם זאת בא  -כוח המשיבה
 1מסר בגדר התגובה הנ"ל כי לאחר שהוא הפנה את תשומת ליבם של הנוגעים בדבר במטה
הבחירות של המשיבה  1לכך ש יש לציין על גבי מודעת הבחירות את העובדה שהמודעה פורס מה
מטעם תנועת " הליכוד " – העניין הוסדר ובמקום המודעה " :הם לא יחליטו " פורסמה מודעה
מתוקנת  " :הם לא יחליטו ,אתם תחליטו ,דווקא נתניהו! הליכוד "  .המודעה המתוקנת ראתה אור
על גבי שלט י החוצות וכן בדף הפייסבו ק של הליכוד.
בהינתן האמור – המשיבה  1טענה כי נוכח העובדה ש התיקון היה מייד י  ,וההפרה ,ככל
שנעשתה ,נמשכה רק בסוף שבוע אחד שלא היו בו ימי עבודה ( ולפיכך לא ניתן היה  ,לגישתה ,לתקן
באותם ימים את הטעון תיקון בשלט החוצות ) – אין העתירה מגלה עילה למתן צו מניעה .המשיבה
 1ה וסיפה כי גם טענתם של העותרים לפיה הליכוד עלול להפר אף בעתיד את חוק דרכי תעמולה ,
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כעולה מפרשנותם של העותרים לפרסום " :הם לא יחליטו " – איננה נכונה והיא חסרת תשתית
עובדתית מתאימה  .לפיכך  ,בשל מה ש נ טען בתגובה המשלימה ,ל צד הטיעונים שהועלו בתגובה
הראשונית – המשיבה  1טענה כי יש להורות על דחיית הבקשה לצירוף ראיות וכן ד חיית העתירה
כולה על הסף.
. 51

לאחר שסיימתי להציג את המבוקש בעתירה ,את טענות באי  -כוח הצדדים ו המבקשים -

להצטרף ואת ההתפתחויות שחלו במכלול – א עבור עתה לליבון הדברים.
דיון והכרעה

. 52

בעקבות עיון ב כ ל החומר שבפני ושמיעת טענות הצדדים – הגעתי למסקנה כי דין העתירה

להתקבל באופן חלקי  ,ה כל כמבואר בהמשך .
מכיוון שהטענות המקדמיות שהועלו במסגרת העתירה והתגובות לה הן רבות – יוקדש
החלק הראשון לפרק הדיון וההכרעה לבירור הטענות בדבר העדר עילה לדיון בעתירה לגופה ,ו על -
מנת לפסוק ב בקשות הביניים שהוגשו ( להוספת ראיות ולצירוף המבקשים-להצטרף במ עמד של ידידי
בית המשפט )  .לאחר שאכריע בטענות הסף האמורות ,אפנה לניתוח הסוגיות העומדות בליבת
העתירה ו במרכזן – שאלת תחולתן של אי  -אילו מהוראות חוק דרכי תעמולה  ,או נורמות כלליות
אחרות ,הנוגעות להסדרת פרסומי תעמולה ,גם על רשת האינטרנט  .לבסוף ,ולאור תוצאות הבירור
הנ"ל – אקבע את גדריו והיקפו של ההסדר הראוי לגבי פרסומי תעמולה ברשת האינטרנט
והרשתות החברתיות.
אפ נה איפוא עתה לניתוח ה מכלול – ראשון  -ראשון ואחרון  -אחרון.
דחיית טענות הסף

המשיבה  1וכן היועמ" ש  ,ובמידה מסוימת גם המשי בה  , 8גרס ו (טרם הבקשה להוספת
. 53
ראיות) כי העתיר ה כוללנית מ די ,ולפיכך דינה להידחות על הסף .עד לאירועים  ,נשוא הבקשה
להגשת ראיות  ,נטיתי לגישה שאכן אין מקום להוציא פה צו מניעה  ,אף שבנסיבות העניין סברתי
ש ראוי להבהיר את המצב המשפטי בנושא במכלול כדי שכל המשתתפים והמעורבים במערכת
הבחירות לכנסת ה  21 -ידעו כיצד ל כלכל את צעדיהם .ואולם העובדות שהתבררו בראיות שצירופן
התבקש כאמור ,ובתגובת המשיבה  1לבקשה זו – הובילו אותי לקבלת הבקשה לצירוף ראיות וכן
להחלטתי להוציא צו מניעה חלקי ,כמבואר בהמשך.
דחיית הטענה כי עתירה מוקדמת וכוללנית מדי

. 54

טענת סף ראשונה גרסה כי העתירה היא ב בחינת בקשה ל  Pre-ruling -לגבי מצב עתידי

שטרם גובש ,ובסיטואציה כזו  ,לטענת המתנגדים ,אין מקום להוציא צו מניעה מכוח סעיף  17ב
ל חוק דרכי תעמולה  ,בהיותה של העתירה מוקדמת וכוללנית מדי .
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אין בידי לקבל פרופוזיציה זו – משורה של טעמים המורים כי אופייה של העתירה מצדיק הכרעה
בה לגופה ,ואלה יפורטו להלן:
הסמכות הנתונה בידי יו"ר הוועדה להוציא צווי מניעה היא רחבה ,והיא כוללת אף
( א)
התייחסות מפורשת לגבי מניעת הפרה עתידית של הוראות החוק.
סעיף 17ב(א) לחוק מורה כך:
" (א) יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת רשאי ,לאחר
שנתן לנוגע ב דבר הזדמנות להביא טענותיו לפניו ,ליתן צו
המונע ביצוע מעשה עבירה לפי חוק זה  ,לפי פרק י"א לחוק
הבחירות לכנסת [נוסח משולב] ,תשכ"ט  , 1969 -לפי פרק ט'
לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) ,תשכ"ה  , 1965 -או לפי
סעיף  4ט לחוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות),
התשנ"ד  , 19 94 -או המשכתו ( להלן  :צו מניעה ); לענין זה" ,נוגע -
בדבר" – חבר ועדת הבחירות המרכזית שהוא נציג הסיעה
שתעמולה בעדה מהווה או עלולה להוות עבירה לפי חוק זה ,או
בא כוח רשימה לפי סעיף  59לחוק הבחירות לכנסת [נוסח
משולב] ,תשכ"ט ( " 1969 -ההדגשות שלי – ח"מ).
מקריאת ההוראה כולה ובפרט של המילים המודגשות שלעיל ,עולה כי ה סעיף מתייחס
ל שני מצבים שונים:
( )1מעשה עבירה לפי אחד החיקוקים המפורטים בסעיף 17ב ל חוק שטרם הוחל בביצועו ,וצו
המניעה אמור למנוע אותו מלכתחילה ,שהרי אחרת הוא עלול להוות עבירה לפי החוק.
(  ) 2מעשה עבירה כאמור שכבר בוצע והוא נמשך ,כאשר צו המניעה מכוון למנוע את המשכתו,
שכן הוא מהווה עבירה לפי החוק.
הטעם שהניע את המחוקק להכליל במסגרת הסעיף גם את חלופה ( ,)1שעניינה במצב דברים
עתידי ,ולא להסתפק בחלופה ( )2בלבד ,הובהר בדברי ההסבר ל הצעת חוק הבחירות (דרכי תעמולה) (תיקון
מס'  ,) 22התשס"ב  ( 2002 -הצ"ח  , ) ) 17.06.2002 ( 634 ) 3131שם נאמר (בעמ'  ,635על רקע של הצעה לאיזכור
הוראות חוק נוספות בסעיף הנ"ל) ,כדלקמן:
" ההרחבה המוצעת מבוססת על התפיסה כי רצוי למנוע מראש
עבירות בחירות במקום לנקוט העמדה לדין פלילי אחרי ביצוע
עבירה כאמור " ( ההדגש ות שלי – ח"מ ).
מכאן  ,שלשון החוק  ,ואף התכלית הסובייקטיבית העולה מ" כוונת המחוקק "  ,תומכים
בפרשנות שלפיה בסמכות יו "ר הוועדה ליתן סעד של צו מניעה כלפי מעשה הפרה הע לול להתרחש
בעתיד  ,אף שהתשתית העובדתית המלאה לביצוע ההפרה טרם התגבשה .
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זאת ועוד ,בדין הכללי מוכרת הסמכות להוציא צווי מניעה לגבי הפרות אפשריות בעתיד,
(ב)
בהינתן תשתית ראייתית לקיומה של הפרה.
בדין האזרחי ,הוצאת צו מניעה כדי למנוע הפרה צפויה נקלטה במשפט ארצנו מהמשפט האנגלי,
שם נוצר המוסד של צו לא תעשה מסוג ( Quia Timetהצירוף ,Quia Timet :לקוח מהשפה הלטינית,
ופירושו המילולי" :מפני שהוא חושש") .צו שכזה עניינו במקרה שהתובע (במשפט האזרחי) מבקש צו
מניעה לאחר שהנתבע עשה מעשה הכנה כלשהו העלול לפגוע בזכויות התובע ,או שגילה דעתו שיעשה כן,
או שכך עולה מהנסיבות ,והצו הוא בבחינת" :הקדם תרופה למכה" (ראו :בנימין לוינבוק צו מניעה,
 ;)1996( 42-37אליהו וינוגרד צו מניעה ,עמ' ( 46-41מהדורה שנייה( )2008 ,להלן :וינוגרד ,צו מניעה); ד"ר
משה גלברד הפרה צפויה בחוזים ,עמ' ( )2006( 100-92להלן :גלברד ,הפרה צפויה)).
עם זאת ,כדברי המלומד ,ד"ר א' וינוגרד ז"ל בספרו הנ"ל – לשם קבלת צו מניעה מסוג Quia
:Timet
" אין די באפשרות מופשטת לאירוע בעתיד  ,או בחשש בלתי
מבוסס  .יש צורך בהוכחות כלשהן ל ה פרה צפויה של המצב
הקיים " (וינוגרד ,צו מניעה ,בעמ'  ;42עיינו עוד  :ע " א 117/59
אפשטיין נ' קופת תגמולים של פועלי נמל יפו  ,פ"ד יג ;) 1959 ( 1126
ע " א  594/76בורוכוביץ' נ' גניש  ,פ"ד לא ( .)) 1976 ( 526 ) 1
יתר על כן ,במקרה של צו מניעה מסוג  – Quia Timetבית המשפט ישקול ,בין יתר הגורמים
שהוא מביא בחשבון ,את הצורך ליצור איזון מתאים בין זכויות יסוד של התובע לבין זכויות יסוד של
הנתבע (עיינו :וינוגרד ,צו מניעה ,בעמ'  ;45ע"א  214/89אבנרי נ' שפירא ,פ"ד מג(.))1989( 840 )3
בהמשך לאמור בס"ק (ב) שלעיל – מתן צו מניעה אזרחי הניתן לגבי הפרה עתידית
(ג)
צריך להישען על אדנים ראייתיים  ,ואולם נשאלת עדיין הקושיה האם כללים דומים חלים ג ם
בתחום המשפט הציבורי  ,בגדרו מצויים אף דיני תע מולת הבחירות  ,לכך אפנה עתה .
במשפט הציבורי בישראל פותחו  ,במרוצת השנים  ,עילות סף שונות  ,שעל  -פיהן בית המשפט
לא יידרש לדון בעתירה לגופה  ,אם ראה שאין בנמצא תשתית ראייתית מוצקה שלגביה י ש
להכריע  .בין היתר  ,עילות סף אל ו כוללות את דוקטרינות אי  -הבשלות  ,העתירה התאור טית ,
והפניה המוקדמת  ,ואולם לעילות הסף האמורות קיימים גם חריגים  ,לפיהם יידרש בית המשפט
לדון בגוף העתירה ( ולמתן צווים במסגרתה ) חרף העדרן של ראיות מוצקות ומחלוקת קונקרטית
ברורה .
כפי שאראה להלן  ,בהתאם לחריגים שפותחו במסגרת הדיון בגדרן של עילות הסף
האמורות במש פט הציבורי – יש מקום לדון בעתירה שלפני  ,ו ה נסיבות שהתבררו בבקשה להוספת
ראיות מחייבות גם להוציא כאן צו מניעה חלקי  .ארחיב מעט באלה מיד בסמוך.
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התערבות שיפוטית במצבים של העדר בשלות עובדתית – בבג " ץ  5744/16בן  -מאיר נ' הכנסת

()1
( ( ) 25.05.2018להלן  :עניין בן  -מאיר ) א י זכרה חברתי ,הנשיאה א' חיות  ,בפסק דינה  ,מפי הרוב בסוגיה
זו  ,את המבחן הדו  -שלבי ,אותו התווה חברי הנשיא א' גרוניס בבג" ץ  2311/11סבח נ' הכנסת
( ( ) 17.09.2014להלן :עניין סבח ) בהקשר לעילת הסף של חוסר הבשלות .בתמצית ,עילת חוסר
הבשלות מורה כי במצבים מסוימים ,עתירה התוקפת את חוק ת יות נורמה חקיקתית ,לא תידון
לגופה ,אם בית המשפט מצא כי הנורמה הכתובה עלי  -ספר וניתנת לפירושים שונים ,טרם יושמה,
ומשכך העתירה נעדרת מערכת עובדות קונקרטית  ,ברורה ושלמה  ,החיונית לצורך מתן הכרעה
שיפוטית עקרונית .
בהקשר לאמור ,נקבע בהלכה הפסוקה מבח ן דו  -שלבי לתחולתה של אי  -הבשלות כעילת
סף :בשלב הראשון יש לבדוק את הסוגיה המרכזית הנדונה בעתירה ,ואם מדובר בסוגיה שהיא
משפטית ביסודה ,ובחינתה אינ נ ה תלויה בקיומן של עובדות  ,או ביישום קונקרטי ,אזי העתירה
בשלה; אחרת ,יש לבחון ,בשלב השני  ,האם קיימים ט עמים המצדיק ים דיון בעתירה חרף ה עדרה
של תשתית עובדית מספקת ,כגון  :חשש מפני "אפקט מצנן"  ,או קיומ ו של אינטרס ציבורי ממשי
בבירור העתירה ( ראו ב פיסקה  8לפסק דינה של הנשיאה א' חיות ב עניין בן  -מאיר ).
במקרה שלפנינו ,כמו גם ב עניין בן  -מאיר  ,הנושאים שבמוקד העתירה הם משפטיים בעיק רם

וי ש אינטרס ציבורי ממשי בבירורם המ י ידי ,בשל הצורך בהבהרת המצב המשפטי לגבי קיום
תעמולת בחירות ברשת האינטרנט ,ולנוכח העובדה כי הליך בחירות הוא חד  -פעמי מעצם טיבו
וטבעו ,וקשה לתקן את תוצאותיו בדיעבד.
התערבות שיפוטית במצבים של חוסר רלבנטיות מעשית (עתירה תאורטית) – עילת הסף
()2
של העתירה התאורטית מורה כי בית המשפט לא יידרש לסוגי ה משפטית טהורה ,כאשר אין עוד
צורך בהכרעה שיפוטית כדי להשפיע על זכויותיהם של הצדדים להליך  ,והשאלה העומדת בפני
בית המשפט נעשתה היפותטית  ,או אקדמית באופי י ה.
מקורה של עילת סף זו היא ב  , Mootness Doctrine -ה נ ו הגת בארה"ב .דוקטרינה זו ,על
חריגיה שיפורטו להלן ,אומצה בשיטתנו ב  -בש"פ  8823/07פלוני נ' מדינת ישראל ( , ) 11.02.2010
שניתנה בהרכב מורחב (להלן :עניין פלוני ) .באו תה פרשה הסביר המשנה לנשיאה א' ריב לין  ,את
הבעיה שהולידה את הדוקטרינה כך:
" לא פעם עול ה שאלת הדיון בסוגיה תיאורטית במסגרת
עתירות לבית המשפט הגבוה לצדק .הכלל הוא שבית המשפט
אינו נוהג לדון בסוגיה תיאורטית ומבכר להמתין בקביעת
הלכות עד  -בוא מקרה פרטני מתאים .אולם במקרים מסוימים
ייזקק בית המשפט בכל זאת לעתירה בעלת אופי תיאורטי .עמד
על כך השופט י' זמיר בבג"ץ  6055/95צמח נ' שר הביטחון  ,פ"ד
נג(  ] ... [ ) 1999 ( 241 ) 5באותו מקרה נדונה שאלת חוקתיותה של
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הוראה בחוק השיפוט הצבאי ,התשט"ו  , 1955 -הקובעת את
תקופת המעצר של חייל בידי שוטר צבאי עד שהוא מובא בפני
שופט צבאי .נקבע כי חרף הפן התיאורטי של העתירות יש לדון
בהן לאור חשיבותה של השאלה הנוגעת לעקרונות היסוד של
שלטון החוק ,לאור השכיחות שבה מתעוררת השאלה ולאור
"אורך החיים הקצר" שלה" :היא עולה כאשר חייל נעצר על ידי
שוטר צבאי; היא קיימת במשך ימים ספורים בלבד ,עד שהחייל
משתחרר או מובא בפני בית דין צבאי להארכת המעצר; ואז
היא גוועת" (שם  ,בפיסקה .) 9
בהמשך (שם  ,בפיסקה  ) 10ציין המשנה לנשיאה א' ריבלין כי על רקע הדילמה הנ"ל – פיתחו
בתי המשפט הפדרליים בארה"ב את דוקטרינת ה ( mootness -חוסר רלבנטיות מעשית) והתוו גם
את החריגים לה  ,בגדר ם בית המשפט יידרש לשאלה המשפטית לגופה ,אף שהמח לוקת העובדתית
התייתרה .מבין חריגים אלה לכלל ה  mootness -אציג פה שניים :
החריג הראשון חל כאשר ניתן לצפות שהשאלה המשפטית הנדונה תתעורר שוב בעתיד
הקרוב  ,לגבי הצדדים המסוימים להליך ,או לגבי אחרים ,אך שאלה זו ,בגלל אופייה הזמני ,צפויה
ממילא להפוך לתיאורטית במהלך כל התדיינות משפטית .כך  ,למשל ,בפרשת Roe v. Wade, 410
) – U.S. 113 (1973שעסקה בזכות להפלה ,נקבע כי אמנם אין בהכרעה כדי להשפיע על זכויותיה
של המערערת שם  ,אשר עקב התמשכות ההליכים כבר הספיקה ללדת ,אך כיון שבעיה זו היא
אינהרנטית לשאלת חוקתיותו של האיסור על ביצו ע הפלות ,במובן זה שההליכים לעולם לא יהיו
רלוונטיים לגבי הצדדים הקונקרטיים למשך יותר מתשעת חודשי ההיריון – אין לדחות את
הערעור על בסיס דוקטרינת ה  . mootness -השוו אצלנו :בג"צ  73/85סיעת כך נ' יו"ר הכנסת  ,פ"ד
ל"ט ( .) 1985 ( 146-145 , 141 , 141 ) 3
חריג שני לדוקטרינת ה  mootness -מתקיים כאשר הנתבע מפסיק את פעילותו במהלך ,
או עקב ההליכים המשפטיים ,אך עדיין קיים הצורך להרתיעו מפני חזרה על התנהלות פסולה
בעתיד .במקרה זה החשש הוא מפני מצב שבו הנתבע יפסיק את פעילותו כצעד טקטי בלבד ,כדי
להביא לדחיית התביעה נ גדו ,ולאחר מכן ישוב לסורו (ראו למשלUnited States v. W.T. Grant :
)  ; Co., 345 U.S. 629 (1953עיינו והשוו אצלנו :ע"א  6426/13קבוצת עזריאלי בע"מ נ' הממונה על

הגבלים עסקיים ( . ) ) 25.08.2014
הערה  :קיימם גם חריגים נוספים ואולם לא אזכירם פה כי אין הם רלבנטיים לענייננו.
עיינו :עניין פלו ני  ,פיסקה  10סי פא לפסק דינו של המשנה לנשיאה א' ריבלין  ,וכן ע"פ 5121/98
יששכרוב נ' התובע הצבאי הראשי (  .) 04.05.2001עוד א ציין  ,כי מאז עניין פלוני  ,דוקטרינת ה -
 mootnessוהחריגים לה אוזכרו בהסכמה בפסיקה חוקתית נוספת (ראו :בג"ץ  3132/15מפלגת יש
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עתיד נ' ראש ממשלת ישראל (  ) 13.04.2016וכן לאחרונה ב  -בג"ץ  2996/17ארגון העיתונאים בישראל –

הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' ראש הממשלה ( .)) 21.01.2019
ה מקרה שלפנינו בא בגדר שני החריגים שצוי נו לעיל ,שכן הסוגיה היא אקטואלית
ל תקופת הבחירות הנוכחית ועלולה להתעורר גם בהמשך הדרך .ז את ועוד ,כפי שקבע המשנה
לנשיאה א' ריבלין בפרשת פלוני  ,ההתערבות מוצדקת אף לנוכח חשיבות הסוגיה שבפני  ,המעוררת
שאלות יסוד בדבר אופן קיומו של הליך דמוקרטי תקין ,וכן לנוכח "אורך החיים הקצר"  ,מעצם
טבעו ,של פרסום תעמולתי (כפי שניתן ללמוד אף מהפרסום שבמוקד הבקשה ל הוספת ראיות).
לכן ,אף שהתייתר הצורך בניתוח אופיו התעמולתי של הפרסום  ,מושא הבקשה להוספת ראיות –
קיימים טעמים מ וצדקים לדיון בשאלות העקרוניות המתעוררות בעתירה שלפני.
לסיכום נקודה זו – הניסיון להביא לדחיית העתירה מהטעם שאיננה ,כביכול ,אקטואלית,
או קונקרטית ,יש בו התעלמות מפסיקתו של בית המשפט העליון  ,המכירה בכך שבמצבים דוגמת
זה שלפני מצדיקים דיון לגופם של דברים .
מסקנתי הנ"ל עולה בקנה אחד אף עם החלטות דומות בעניין גדרי צו המניעה שבסמכות
. 55
יו " ר הוועדה להוציא .כמתואר לעיל ,המשיבה  1ציינה כי מתן צו מניעה בנדון ,נוגד א ת ההחלטות
ב עניין עירית חולון  ,ו ב עניין המטה למאבק בגזענות  ,ואולם החלטות אלה אינ ן יכול ות להועיל
למשיבה  1בנסיבות .
בעניין עירית חולון ראה חברי ,השופט נ' הנדל  ,לדחות את העתירה לאחר שמצא כי
העותרים לא עמדו בתנאי  -הסף של שיהוי ( ו אין בהחלטתו התייחסות לשאלת עריכת ביקורת
שיפוטית  ,מקום בו חלים החריגים לדוקטרינת ה  , ) Mootness -ומשכך הוא לא ראה מקום ליתן
שם הכרעה במכלול .זאת ועוד ,על אף שחברי ,השופט נ' הנדל מצא כי אין מקום לדון בעתירה
לגופה – ה וא ראה באותה פרשה להעיר בכל זאת מספר הערות על המצב הנורמטיבי הרצוי ,כדי
להבהיר את המצב המשפטי לכל הנוגעים בדבר ,נתון העולה בקנה אחד עם המתודולוגיה הננקטת
בהחלטה זו (ראו :עניין עירית חולון  ,בפיסקה .) 5
בעניין המטה למאבק בגזענות – השופט נ ' הנדל ראה לדחות את העתירה  ,שכן היה מדובר
בהוראות דין שהופרו לכאורה ,אך כאלו שאינן נזכרות בסעיף  17ב ל חוק כחלק מסמכותו של יו " ר
הוועדה  ,ובהעדר סמכות – ממילא ל א היה מקום לדיון בעתירה לגופה .העתירה שלפני ,מנגד,
עוסקת במתן צווים בעניינים המצויים בתחום סמכותו של יו"ר הוועדה  ,וכפי שהסתבר במרוצת
ההליך שבכאן ול עובדות שנתגלו בבקשה להוספת ראיות נוספות – העתירה פה נושאת אופי
אקטואלי ומעשי .
למעלה מכ ך – דומני כי בניגוד לנושאים שנדונו בשתי ההחלטות הנ"ל – העתירה שלפני
מעוררת סוגיות שקיים אינטרס ציבורי רב במתן החלטה לגביהן כדי להבהיר את המצב המשפטי
לכל הנוגעים בדבר בבחינת "בפני עיוור לא תיתן מכשול".

עמוד  20מתוך 39

משכן הכנסת ,קריית דוד בן  -גוריון ,ירושלים 9195015

العنوان  :مجمع بن  -غوريون  ,أورشليم القدس 9195015 ,

טלפון هاتف  , 02 - 6753407 :פקס فاكس  02 - 5669855 :דוא"ל البريد اإللكتروني VadatB@knesset.gov.il :
אתר האינטרנט الموقع www.bechirot.gov.il

תב"כ 8/21

ועדת ה בחירות המרכזית לכנסת

העולה מן המקובץ מלמ ד  ,כי במישור דיני התעמולה המוסדרים ב חוק  ,ניתן להוציא צו
. 56
מניעה שימנע ביצוע עבירה בעתיד ,כאשר הוכחה תשתית לפעילות כזו ,או במקרים בהם הצד
המשיב גילה דעתו שהוא מתכוון להפר את הוראות החוק  ,בין השאר ,בטענה שלא חלה עליו חבות
( גלברד  ,הפרה צפויה  ,בעמ'  ,) 129 - 125או כאשר המשיב ביצע הפרה שהיא מתמשכת ,או ש יש חשש
שהוא יחזור לסורו על דרך של " שיטה ובמעשים דומים " טרם סיום מערכת הבחירות (השוו :ע"א
 2100/93אב .לוי קורפ .נ' פולירול בע"מ  ,פ"ד נ(  ;) 1996 ( 705 ) 1גלברד  ,הפרה צפויה  ,בעמ' ; 133 - 132
תב"כ  13/21מפלגת העבודה הישראלית נ' הליכוד תנועה לאומית ליברלית (  ,)) 18.02.2019או כאשר
קיים אינטרס ציבורי ממשי בבירור העתירה (השוו :פיסקה  8לפסק דינה של הנשיאה א' חיות
ב עניין בן  -מאיר ).
העתירה שלפני באה בגדרן של מרבית העילות האמורות  ,מה גם שהאינטרס הציבורי
באסדרת הכללים הנוגעים לדיני התעמולה במרחב הרשתי ,מצדיקה כשלעצמה בירור של העתירה
לגופה .העובדה כי פרסומי תעמולה אנונימיים הופצו ברשת מטעם המשיבה ( 1ובבקשה להוספת
ראיות אלה אדון מיד בסמוך) – מהווה אף היא ,כשלע צ מה ,תשתית ראייתית המלמדת כי העתירה
איננה קלוטה מן האוויר ,אלא בעלת מאפיינים קונקרטיי ם ומעשיים.
דחיית ה טענ ה בדבר ה י עדר הסמכות

טענת סף נוספת שהעלתה המשיבה  1גרסה שאין להוציא צו מניעה כאן ,שהרי המדובר ,
. 57
לשיטתה ,במצב דברים שאיננו מוסדר ב חוק  .לצורך זה היא הפנתה ,כאמור ,ל עניין שארלי הבדו,
כפי שהיא קוראת אותו .דא עקא ,ש המשיבה  1לא דקה פורתא כאן  :הנשיאה (בדימ') מ ' נאור ,
הבהירה ב עניין שארלי הבדו  ,בדעת הרוב שכתבה ( שם  ,בפיסקה  25לפסק הדין)  ,כי בסמכותו של
יו"ר הוועדה ליתן צו מניעה במקרים בהם בוצעו עבירות הקשורות בקשרי עבותות לדיני תעמולת
הבחירות הנזכרים ב חוק דרכי תעמולה (אך לא בכל מקרה של הפרת איסור פל ילי אחר ) .היא אף
ציינה  ,בהסתמך על בג"ץ  212/03חרות התנועה הלאומית נ' יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
השש  -עשרה  ,פ"ד נז( ( ) 2003 ( 750 ) 1להלן :עניין חרות )  ,כי במקרים בהם קיומו של חסר חקיקתי
מותיר ,לכאורה ,תחום פעילות תעמולתי שלם ללא הסדרה או פיקוח – הפרשנו ת הראויה היא כי
הסמכות לאסדרה זו תינתן בידי יו " ר הוועדה  ,שדיני תעמולת הבחירות הם "לחם חוקו" (ובכך
מצאה את האבחנה בין עניין שארלי הבד ו  ,לבין עניין חרות ) .
במקרה שלפנינו ,מדובר ,על  -פי תפיסת היועמ"ש וגישתי ,ב פרשנות של ההוראות המסדירות
את פרסומן של מודעות ב חוק דרכי תעמולה ותחולתן במרחב הווירטואלי ,ולכן העניין בא בגדר
סמכותי מכוח הוראות החוק  .יתר על כן  ,החלטתי זו נשענת גם על הוראות סעיף  13ל חוק דרכי
תעמולה  ,שכן הפעילות אותה מבקשים העותרים למנוע באה בגדר של איסור הפרעה  .עיינו והשוו:
תב"מ  23/01סיעת ישראל אחת נ' מע ריב אינטרנט בע"מ  .פ"ד נ"ה( ( ) 2001 ( 174 ) 3להלן :עני י ן מעריב ).
זאת ועוד – אחרת .כפי שאבהיר להלן ,אין אף בגישה ,בה נקטה כאמור המשיבה  , 1שלפיה אין
כביכול בנמצא עיגון חקיקתי כלשהו למבוקש  ,כדי לשנות מהתוצאה .אם היינו אומרים כן היה
נותר לכאורה תחום פעילות תעמולתי שלם  ,ללא הסדרה ופיקוח  .על כן ,אפילו היינו מקבלים את
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טיעונה של המשיבה  1בנקודה זו (ולא היא ,כאמור) – הרי ש ניתן היה להשלים את ה חסר
החקיקתי גם בדרך החלופית אותה הציגה הנשיאה (בדימ') מ' נאור ב עניין שארלי הבדו  ,בהסתמך
על עניין חרות .
אי  -צירוף משיבים רלבנטיים

טענ ת סף אחרונה שהעלתה המשיבה  1גרסה שלא ניתן להוציא כאן צו מניעה כללי ,שהרי
. 58
בעתירה הנוכחית צוינו כמשיבים רק המפלגות והסיעות בכנסת היוצאת ,ואילו רשימות
המועמדים שתצגנה מועמדותן לכנסת ה ( 21 -הבאה עלינו לטובה) ,אינן ידועות בשלב זה ,ולכן אין
הן בפנינו.
התשובה להש גה זו מצויה בשני רבדים:
ראשית  ,מן ההיבט העקרוני וכפי שיפורט להלן ,מטרת החלטה זו היא להבהיר את
הפרשנות המשפטית המחייבת של הוראות חוק דרכי תעמולה  ,וכל אדם מצופה לפעול כמתחייב
מההחלטה  ,גם ללא צו מניעה קונקרטי המכוון כלפיו.
שנית לגבי טענות המשיבה  1בעניין זה לגופן – הרי ש צו מניעה קונקרטי שיינתן  ,י חייב את
הצדדים להליך  ,ואילו החלה של האמור בהחלטה זו על מתמודדים בבחירות שאינם בפנינו ,תחייב
מתן זכות טיעון נפרדת ל נוגע ים בדבר מטעמם במשמעות סעיף  17ב ל חוק (שהוא במקרה של
רשימה חדשה – בא  -כוח הרשימה ,כאמור בסעיף  59ל חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] ,התשכ"ט -
.) 1969
הנה כי כן ,זכות הטיעון של כל נוגע בדבר שלא צורף כמש יב לעתירה זו (שכן העתירה
הוגשה טרם המועד האחרון להגשת הרשימות) – שמורה ,אולם אין בטענה זו כשלעצמה כדי
להביא לדחיית העתירה.
סיכום ביניים  :טענות הסף – דינן להידחות  ,ואנו יכולים לעבור עתה מפרוזדור הפרוצדורה,
. 59
לטרקלין המהות ,א ך טרם שא עשה כן – א תייחס להלן לעוד שני עניינים מקדמיים המחייבים
החלטה :בקשת ההצטרפות והבקשה להוספת ראיות.
דין בקשת ההצטרפות

תרומתם של המבקשים  -להצטרף לדיון  ,בהיותם מומחים בתחום וכן בשים לב ל חומר הרב
. 60
ש הגישו – היה מאלף ,ונעזרתי בו רבות .יחד עם זאת ,לא ראיתי מקום להורות על צירופם
הפורמאלי לעתירה כ"ידידי בית המשפט" ,שכן בדרך כלל בקשות של אנשים בשר  -ודם להצטרף
להליך במעמד של "ידיד בית המשפט" אינן מתקבלות (ראו :שי פרבר ידיד בית המשפט 220 ,
והאסמכתאות הנזכרות ש ם (  , ) ) 2018מה גם ש"זכות העמידה" בהליך שלפני ממילא רחבה היא
מאוד ,וכל בוחר בכוח ,יכול לעתור כעותר ,ודומה שדי בכך.
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דין הבקשה להוספת ראיות

דין הבקשה להתקבל  .הראיות שהגשתן התבקשה מוכיחות שהמשיבה  1נהגה בפרסום
. 61
מודעות (טרם התיקון שנעשה על  -ידה)  ,הן במרחב הפיזי ו הן במרחב הווירטואלי באופן אנונימי ,
בדרך שנגדה את ההוראות הרלבנטיות בסעיף  10ל חוק דרכי תעמולה  .בהתנהלות זו ,ניתן לראות
משום דוגמא קונקרטית לטענות העותרים והעובד ה שהתקלה (לשיטת המשיבה  ) 1תוקנה – איננה
פוטרת מהחשש להישנות מקרים מעין אלו גם בעתיד הקרוב ,מה שמט ה את הכף לעבר הוצאת צו
מניעה ,ככל שיימצא שהטענות העקרוניות של העותרים לגופן – מוצדקות .בטענות המהותיות
אדון לפיכך מיד בסמוך.
הכרעה בטענות המהות
ה רקע ה נורמטיבי ופרשנותו

השאלה העיקרי ת המונחת בפנ י היא ב פרשנות הוראות שונות ב חוק דרכי תעמולה  ,שעניינן
. 62
בהגבלות שו נות ו השתת חובות גילוי על פרסומי מודעות תעמולת בחירות.
. 63

ההוראה האחת הרלבנטית לענייננו ,קבועה בסעיף ( 10א)(  ) 3ל חוק  ,המורה כדלקמן:
" ( 10א)  .לא תהא תעמולת בחירות באמצעות מודעות מודפסות
המ ו צגות ברבים ,אלא בהגבלות אלה:
(  ) 1המודעה לא תהא גדולה מ  50 -על  70סנטימטר;
( ( ) 2בוטלה);
(  ) 3המודעה תישא את שמו ומענו של המדפיס שהדפיס אותה
ושל האדם האחראי להזמנתה; ואם פעל אותו אדם מטעם
סיעה ,רשימת מועמדים ,מועמד בבחירות מיוחדות לראש
ר שות מקומית או גוף אחר ,תישא המודעה את שם הסיעה,
רשימת המועמדים ,המועמד או הגוף כאמור ,או את האות א ו
הכינוי של הסיעה או של רשימת המועמדים ;
(  ) 4המודעה לא תודבק אלא על לוחות מודעות שייעדה רשות
מקומית דרך קבע להדבקת מודעות או שייעדה במיוחד
להדבקת מודעות של תעמולת בחירות לקראת בחירות .
הוראה נוספת רלבנטית קבועה בתת-סעיף (10ב)( )5ל חוק ,והיא מורה כך:
" ( 10ב)  .לא תהיה תעמולת בחירות באמצעות מודעות מודפסות
המתפרסמות בעתונים יומיים ,בשבועונים או בירחונים ,אלא
בהגבלות אלה:
(  ) 1מודעה לא תהא גדולה מ  40 -אינץ';
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( ( ) 2בוטלה);
(  ) 3לא תפורסם יותר ממודעה אחת ביום מטעם כל מפלגה
בעתון אחד;
(  ) 4לא תפרסם מפלגה יותר מ  10,000 -אינץ' בסך הכל במשך
שלושת החדשים שלפני יום הבחירות .הוראה זו לא תחול
בבחירות לכלל הרשויות המקומיות ;
(  ) 5המודעה תישא את שמו ומענו של האדם האחראי
להזמנתה ,ואם פעל אותו אדם מטעם סיעה ,רשימת מועמדים,
מועמד כאמור בסעיף קטן (א) (  ) 3או גוף אחר ,תישא המודעה
את שם הסיעה ,רשימת המועמדים ,המועמד או הגוף כאמור,
או את האות או הכינוי של הסיעה או של רשימת המועמדים "
(ההדגשות הן שלי ובאות כדי להבליט במיוחד את ההוראות
הרלבנטיות לעתירה – ח"מ ) .
הסוגיה המתעוררת בעתירה שלפני היא בשאלה האם חוב ו ת הגילוי והזיהוי הקבוע ות
בסעיפים הנ"ל ,חלות גם ביחס לפרסומים שאינם מודעות ושלטי חוצות מוחשיים  ,או פרסומים
בעיתונות המודפסת .בפרט מתעוררת השאלה ביחס לפרסומים וירטואליים – באתרי אינטרנט
שונים  ,או ברשתות החברתיות ,וכן ביחס לתוכן תעמולתי באמצעי מדיה נוספים.
לאחר עיון ב מכלול החומר שבתיק ושמיע ת טיעונים של באי  -כוח הצדדים ,הגעתי למסקנה
. 64
כי ראוי לאמץ בתיק את עמדתו של היועמ "ש  ,שהסביר כי בנקודת הזמן הנוכחית ובשים לב
להחלטות קודמות של יושבי  -ראש ועדת הבחירות  ,ראוי לקבוע בדרך של פרשנות תכליתית זהירה
ומדודה ,כי חובת השקיפות לפי סעיפים ( 10א)(  ) 3ו ( 10 -ב)(  ) 5ל חוק הנ"ל ,תחול גם לגבי פרסומים
מסוימים ברשת האינטרנט  ,אשר מאפייניהם שקולים לאלה של הפרסומים שאותם נועדו
הסעיפים הנ"ל להסדיר מלכתחילה.
הטעמים לכך יובאו בפירוט בהמשך ,ואולם אציין כבר עתה כי לשיטתי יש גם מקום
להרחיב במקצת את מה שהוצע על  -ידי היועמ"ש  ,הכל כפי שיבואר בפיסקאות  89-83 , 72שלהלן .
גדר הספקות במקרה שלפנינו ה ו א בשאלת פרשנות החוק בנוסחו הקיים  ,או באמצעות
. 65
שיטה משפטית מקובלת אחרת (כמו למשל השלמת חסר חקיקתית ) – כדי להרחיב את תחולת
הסעיפים הנזכרים לעיל על המרחב הווירטואלי .
גישות אחרות הן אלה הרואות במצב הדברים משום הסדר שלילי  .לשיטתי ,יש לדחות כאן
את האפשרות שמדובר בהסדר שלילי  .כאשר נחקק החוק (על מרבית תיקוניו הרלבנטיים) –
המרחב הווירטואלי כלל לא היה מוכר ,ומכאן ש " שתיקת " המחוקק איננה מלמדת על כוונתו
הפוזיטיבית שלא להסדיר את הסוגיה שבנדון (אדרבה ,מתיקוני ח וק דרכי תעמולה עולה ,כי לעתים
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מזומנות ביקש המחוקק דווקא להרחיב את תחולת המגבלות על דרכי תעמולה במודעות; ראו
למשל :דברי ההסבר להצעה לתיקון חוק הבחירות ( דרכי תעמולה ) ( תיקון מס '  , 1083 ) 4בעמ' 436
( התשל " ג  . ) ) 1973 -יתר על כן ,העובדה שהמלצות ועדת ביניש לא הגיעו ל כדי תיקון חקיקתי והטיפול
ב הצעת החוק לתיקון  34לא הושלם – איננ ה מעיד ה דבר מבחינה משפטית ,שכן הליכי החקיקה
"נעצרו" בשל קבלת חוק פיזור הכנסת .
מכאן ש עלינו לבחון בהקשר להוראות הנ"ל רק את שתי האפשרויות האחרות  :הפתרון

הפרשני ו הפתרון בדרך של השלמת חסר חקיקתי  ,ולכך אפנה עתה.
הפתרון הפרשני

כידוע ,מלאכת הפרשנות פותחת בלשון החוק .פרשנות אפשרית היא רק זו  ,אשר נכללת
. 66
ב"מתחם האפשרויות הלשוניות" ,משמע  ,כאלה שמילות החוק יכולות לשאת מן הבחינה
הלשונית .פרשנות הנעדרת כל עיגון לשוני לא יכולה להתקיים ,שהרי "גבול הפרשנות הוא גבול
הלשון" .הנה כי כן ,מבין האפשרויות השונות שבמתחם ,יש לקבוע מהי האפשרות המגשימה
באופן מיטבי את תכלית החקיקה  ,על ההיבט הסובייקטיבי והאובייקטיבי שלה ,ואת יתר
השיקולים הצריכים לעניין .אפשרות זו היא משמעותה המשפטית של הוראת החוק (ראו למשל :
בג " ץ  6824/07מנאע נ' רשות ה מסים  ,פ"ד סד(  504 , 479 ) 2וההפניות שם ( .)) 2010
בענייננו ,לשון החוק מתייחסת ל"מודעות מודפסות המוצגות ברבים" ול"מודעות מודפסות
. 67
המתפרסמות בעיתונים יומיים ,בשבועונים או בירחונים" .האם פרסומים בעולם הווירטואלי
יכולים להיכלל תחת הגדרה זו ? הגם שעל פני הדברים ,הפרשנות הלשונית הפשוטה היא זו
המתייחסת לעולם המוחשי (פרשנות הנתמכת גם בלשון יתר תת  -הסעיפים האחרים העוסקים,
בין היתר ,במידותיה הפיזיות של המודעה) ,הרי שפרשנות לשונית מרח י בה יותר איננה נשללת,
אף בשים לב לפסיקת בית המשפט לגבי "השאלת" מונחים לשוניים  ,אשר מקורם בעולם ה פיזי,
והעברתם גם אל העולם הווירטוא לי נוכח השינויים הטכנולוגיים .
בהקשרים כאלה ודומים להם ,התבטאתי לא אחת כך:
" ידוע הוא שהטכנולוגיה מקדימה לרוב את המשפט .במקרים
אלה המחוקק ובתי המשפט נדרשים ליצוק את תמצית
העקרונות הקיימים ,הטובים והמבוססים – לקנקנים
משפטיים חדשים (משל אלה היו יין ישן המשתבח עם הזמן,
וזקוק רק לכלי מודרני יותר ) .
( השוו) Stephen Breyer ACTIVE LIBERTY 64 (2009) :
[]...
עם זאת למחוקק יש ,כמובן ,עדיפות בגזרה זו ,שכן הוא מצויד
בכלי המחקר הנדרשים ובאפשרות לראיה כוללת ,תוך מתן
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הזדמנות לרשות המבצעת ולכ ל שאר הנוגעים בדבר להשמיע
קולם בעת הליך החקיקה .דא עקא שלעתים החקיקה
מתמהמהת ומנגד הצרכים דוחקים  ,ואז למערכת המשפט אין
ברירה אלא להכנס לזירה בדרך של גיבוש "משפט מקובל –
תוצרת הארץ" .הדבר מתבקש על מנת שלא יווצר מצב שתמצא
זכות (בגין ההפרה) – ללא תרופה ,או סע ד ,בניגוד לכלל ubi jus

( ibi remediumהיכן שהדין – שם התרופה) ".
ראו :ע " א The Football Association Premier 9183/09
 League Limitedנ' פלוני (  ;) 13.05.2012עיינו גם בחוות דעתי
ב  -בג " ץ  5771/12משה נ' הוועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים
לפי חוק הסכמים לנשיאת עובר ים (אישור הסכם ומעמד היילוד),
התשנ"ו  ;) 18.09.2014 ( 1996 -וב  -בע " מ  1118/14פלונית נ' משרד

הרווחה והשירותים החברתיים ( . ) 01.04.2015
גישה דומה ,היפה לענייננו ,ביטא בשעתו כב' השופט ב' אוקון ב  -ה"פ (מח' י  -ם) 3137/04
 AHAVA (USA) Inc.נ ' ג'.דבליו.ג'י .בע"מ ( ) J.W.G. Lts.פ"מ תשס"ג ,חלק שני (  )) 2003בקובעו (בעמ'
 351שם )  ,בין היתר  ,כך:
" האינטרנט יכול להציב אתגרים לא פשוטים  ...ואולם,
האינטרנט אינו הופך את המשפט לווירטואלי ,כאילו ארע שבר
או כאילו חדלו חוקי הכובד של המשפט לחול על כלי זה ,באופן
שהוא גורר אותנו למצב דמדומים של קיום מעשה או מחדל
שאין עליהם תגובה משפטית מתאימה .השימוש באינטרנט
טומן בחובו יתרונות גדולים וכולל אפשר ו יות הנראות
"נארניות"  ,אך הוא אינו יכול לשבור את ה"מצור" הרגיל של
הדין .המתכון הנכון מצוי בהגיונם של הכללים הרגילים של
הדין .הטכניקה הפרסומית יכולה ללבוש ולפשוט צורה .הצורה
יכולה להשפיע על דרכי הפעלת הדין המהותי או דרכי קביעת
הסמכות של בתי  -המשפט .אך צורה אינה מכתיבה כללי משחק
חדשים ,אלא נופלת לתוך המשבצת המתאימה בהתאם
לתכליתו של הדין השואף לתחולה. ".. .
יישום הע י קרון הנ"ל במישור היחסים שבין המרחב הווירטואלי לזה ה פיזי ,נדון ב פרשת

איגוד האינטרנט  ,שם עמדה לבירור השאלה האם מוסמך מפקד מחוז במשטרת ישראל להורות
לספקיות גישה לאינטרנט להגביל את גישתם של גולשים ישראלים לאתרי הימורים באינטרנט,
וזאת מכוח סמכותו הקבועה בסעיף ( 229א)(  ) 1ל חוק העונשין  ,התשל "ז  1977 -לסגור "מקום משחקים
אסורים" .תיבה אחרונה זו מוגדרת בחוק כדלקמן" :חצרים שרגילים לערוך בהם משחקים
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אסורים ,בין שהם פתוחים לציבור ובין שהם פתוחים לבני אדם מסוימים בלבד ,ואין נפקא מינה
אם הם מוחזקים גם למטרה אחרת" .יצוין ,כי אף שנפסק שם  ,בדעת רוב  ,כי סעיף זה איננו אוצר
את הסמכות האמורה ,כיוון שהוא פונה לצד שלישי – לא הייתה מחלוקת פרשנית בין השופטים
לגבי האפשרות  ,בה אחז חברי ,השופט נ ' סולברג  ,ש" מקום משחקים אסור " עשוי להיות גם אתר
אינטרנט  ,על אף הלשון המכוונת למקום פיזי (ראו גם :רע"פ  8464/14מדינת ישראל נ ' עזרא
( . )) 15.12.2015
חברי  ,השופט ע ' פוגלמן  ,שכתב ב פרש ת איגוד האינטרנט את דעת הרוב ,תמך בפרשנות
האמורה ,והתבטא כדלקמן:
" מוכן אני להניח ,כפי שגם מצא חברי השופט נ' סולברג ,כי
ניתן לראות באתר אינטרנט בבחינת "מקום" כהגדרתו
במקומות שונים בספר החוקים; וכן כי אתר הימורים מקוון
הוא בב חינת "מקום משחקים אסורים" ,כהגדרתו בסעיף 229
לחוק העונשין שבו עסקינן .בעניין זה נוטה אני להסכים כי
פרשנות תכליתית של החקיקה האמורה ,ברוח הזמן והק י דמה
הטכנולוגית ,אכן יכולה להובילנו למסקנה אליה הגיע חברי,
שלפיה ניתן להחיל את סעיף  229לחוק העונשין גם "בעולם
הווירטואלי" .
בדימיון  -מה לפרשנות שניתנה ב פרשת איגוד האינטרנט  ,סבורני כי גם השאלה הטעונה
הכרעה בעתירה שלפניי ,תיפתר על דרך של פרשנות תכליתית ,המרחיבה את המונח" :מודעה" אף
לגבי פרסומים ברשת האינטרנט ,שעולה מהוראת סעיף  10א  ,המחיל את הוראות סעיף  10ל חוק ,
בשינו יים המחויבים ,גם על שלט וירטואלי  ,הכל כפי שיבואר להלן .
ביסוד המגבלות על דרכי התעמולה ב חוק ניצבות שלוש תכליות עיקריות :הבטחת חופש
. 68
הבחירה וטוהר הבחירות; הבטחת שוויון בין המפלגות בניסיונן להגיע אל הבוחר  ,שהיא ערובה
למימוש הזכות החוקתית המעוגנת ב חוק יסוד :הכנ סת לבחור ולהיבחר באופן שוויוני ; והגבלת
הוצאותיהן של המפלגות (ראו :עניין שארלי הבדו  ,בפיסקה  15לחוות דעתה של חברתי הנשיאה
(בדימ') מ' נאור  ,בהתבסס על האמור ב עניין זוילי בעמ'  .) 706-705ברקע הדברים ,ניצבות גם
הזכויות החוקתיות לחופש הביטוי הפוליטי (ראו :עניין ש ארלי הבדו  ,פ י סקה  9לפסק דינו של חברי,
השופט נ' הנדל ).
מדובר בתכליות אשר לא אחת נוגדות אחת את זולתה ,ומשכך מלאכת האיזון של נורמה
. 69
ספציפ ית ב חוק דרכי תעמולה איננה פשוטה  ,וטעונה שקילה מדוקדקת .כך  ,למשל  ,נקבע ב עניין
זוילי :
" הרצון להבטיח את חופש הביטוי מוביל לצמצ ום האיסור על
תעמולת בחירות ואף לשלילתו ]...[ .לעומת זאת ,הרצון
עמוד  27מתוך 39

משכן הכנסת ,קריית דוד בן  -גוריון ,ירושלים 9195015

العنوان  :مجمع بن  -غوريون  ,أورشليم القدس 9195015 ,

טלפון هاتف  , 02 - 6753407 :פקס فاكس  02 - 5669855 :דוא"ל البريد اإللكتروني VadatB@knesset.gov.il :
אתר האינטרנט الموقع www.bechirot.gov.il

תב"כ 8/21

ועדת ה בחירות המרכזית לכנסת

להבטיח שוויון בין המפלגות מוביל להרחבת האיסור על
תעמולת הבחירות ,שכן קיי ם החשש שמפלגות השלטון
"ישתלטו" – בדרך זו או אחרת – על אמצעי התקשורת בעת
הבחירות .הוא הדין ברצון למנוע "השפעה בלתי הוגנת" על
הבוחר .הבטחת רצון זה  -שעמד לנגד עיני המחוקק ההיסטורי
 מובילה גם היא להרחבת האיסור על תעמולת הבחירות " (שם,בעמ' . ) 708
התכלית הפרטנית העומדת בבסיס הוראות תת  -סעיפים ( 10א)(  ) 3ו ( 10 -ב)(  ) 5ל חוק  ,היא
. 70
שמירה על כללים בסיסיים של גילוי וזיהוי ביחס לפרסום מודעות ת עמולה .על תכלית זו עמדו
לא אחת קודמי בתפקיד יו"ר הוועדה  ,ובשלב זה אסתפק פה בציטוט אחת מ החלט ו ת י ו של חברי,
השופט ס' ג'ובראן  ,בעניין זה :
" הרציונאל מאחורי הגבלה זו ברור :עקרונות השקיפות
וההגינות מחייבים כי הטוען דבר נגד חברו ,יטען זאת בעצמו,
ולא ממחשכים .לכך י ש להוסיף כי המסרים שמבקשים
המתמודדים בבחירות להעביר למתמודדים באמצעות מודעות,
ראוי ונכון שיימסרו מפיהם באופן גלוי .מידע מלא ושקיפות
הכרחיים הם על מנת שהבוחרים יצביעו על פי צו מצפונם ,ולא
על סמך אינטואיציות והנחות לא מבוססות " (תר"מ 80/20
דוידי נ' בוסקילה (  ; ) 01.09.2013עיינו עוד :סלים ג'ובראן וגיא
רווה "דיני התעמולה – עבר ,הווה ועתיד ,בעמ' ( 19-18עתיד
להתפרסם ב ספר דנציגר ( ( ) 2019להלן :ג'ובראן ורווה ,דיני
התעמולה ) .
יש לציין ,כי תכלית השקיפות צוינה כבר בעת שחקיקת הסעיפים שבמוקד העתירה ,נדונה
במליאת הכנסת ,שם הת בטא חה"כ איכילוב  ,ממציעי הצעת החוק ,כדלקמן:
" אחד הסעיפים החשובים בהצעת החוק הוא ביטול
האנונימיות  .הצעת החוק מחייבת לחתום את השם על כל
פרסום  .בעבר היה נהוג להוציא מודעות ופלקטים מבלי לחתום
מיהו המוציא אותם  .היו פוגעים באדם  ,במפלגה ,בציבור.]...[ .
הפעם מחייב החוק לחתום את השם  ,לציין את הזהות  ,ומי
שירצה לדבר או לכתוב נגד מישהו  ,יצטרך לזהות את עצמו .
יש בזה הישג חינוכי ומוסרי רב  .לא רק שזה ימנע השמצות
וכו ' ,אלא שזה יעמיד את הדוברים כאחראים למה שהם
אומרים " ( ד "כ  , 34בעמ'  , 2256התשי "ט; ההדגשות שלי – ח "מ ;
וראו גם :דברי חבר הכנסת ז ' ורהפטיג  ,שם  ,בעמ ' . ) 2053-2054
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אל מול תכלית הגילוי ,ניצב עקרון חופש הביטוי הפוליטי ,לרבות חופש הביטוי הפוליטי
האנונימי (בעניין הזכות לאנונימיות במרחב רשת האינטרנט ,כנגזרת של הזכות לחופש הביטוי
והזכות לפרטיות – ראו :רע"א  4447/07מור נ ' ברק אי  .טי  .סי [  ] 1995החברה לשירותי בזק בינלאומיים
בע "מ  ,פ"ד סג(  , 664 ) 3בפס'  16-11לחוות דעתו של המשנה לנשיאה א ' ריבלין ( .)) 2010
משמעות החלת ההגבלות להן טוענים העותרים על מודעות תעמולה ברשת האינטרנט ,היא
. 71
הגבלה מסוימת של חופש הביטוי הפוליטי (האנונימי) בתקופת ה בחירות ,ודרישה כי ביטוי כאמור
– אשר עולה כדי תעמולה בדרך של מודעה – י י שא סימני זיהוי של מפרסמו.
נקודת האיזון בהקשר זה כבר נקבעה במסגרת החוק  ,ולפיה במהלך  90הימים עובר ליום
הבחירות ,מודעות תעמולה (בפורמט המרכזי שהיה ידוע בזמן חקיקת ההוראה) – ישא ו סימני
זיה וי .הנחת המוצא לדיוננו היא כי עקרון הגילוי והשקיפות בתעמולת הבחירות ,לכל הפחות
בתנאים ובנסיבות המפורטים בהוראות סעיפים ( 10א)(  ) 3ו ( 10 -ב)(  ) 5ל חוק  ,משק פים איזון נאות
בין התכליות והזכויות המתנגשות  ,ואיזון כזה מותר ואפשרי לבטח גם כשמדובר בפגיעה
ב פריפריה של חופש הביטוי הפוליטי ( זה האנונימי)  ,שכן במשפטנו החוקתי כל זכויות היסוד הן
יחסיות (השוו :לפסק דיני בשם הרוב ב  -בג"ץ  5239/11אבנרי נ' הכנסת ( ( ) 15.04.2015להלן :עניין
אבנרי )  .עקרון השקיפות מאפשר ,בהקשר למגבלות החלות על פרסום מודעות תעמולה ,מניעת
מעשי תרמית ,והוא מח ייב את רשימת המועמדים לעמוד ,הלכה למעשה ,מאחורי הפרסומים
מטעמה .בכך ,תורם עקרון זה ,במסגרת המגבלות האמורות ,ליצירת שיח פוליטי אחראי יותר .
עיינו גיא לוריא ותהילה אלטשולר ,רפורמה בדיני תעמולת הבחירות ( ) 2015 ( 65-64 ,להלן :לוריא
ואלטשולר ,רפורמה בדיני התעמולה ).
תפיסה זו מקובלת אף במשפט המשווה העדכני – ראו בספרו של פרופ' E RIC B ARENDT ,
A NONYMOUS S PEECH – L ITERATURE , L AW AND P OLITICS , pp. 3-4, chapter III, pp.
160-169 (2016).
ב ספר זה ,וכן ב מקורות נוספים ,ניתן למצוא מספר הצדקות להשתת חובת הגילוי ברשת
האינטרנט ב הקשרים של תעמולת בחירות אמנה להלן כמה מהן :
( א ) אם לא יינתן גילוי – איתור המפר והמזיק בדיעבד (ככל שהייתה הפרה ונגרם
נזק) יארך זמן רב .במצב זה קרוב לוודאי כי פתיחת ההליך במסגרת אזרחית או
פלילית תיעשה רק לאחר הבחירות ,כך שלא ניתן יהיה לתקן עוד את ההשפעה
השלי לית של הפרסום האנונימי ;
( ב ) הגילוי יסייע בחשיפת התערבות של גורמים זרים ,אשר פועלים בדרך כלל
באנונימיות ;
( ג ) הגילוי ייתן אפשרות לבוחר לייחס את מידת האמינות הראויה למקור
התעמולה ;
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( ד ) גילוי יתרום לשוויון בין המתמודדים ולהגינות הליך הבחירות ;
( ה ) הגילוי יבטיח א ת הזכות של הבוחר  -בכוח לשמור על פרטיותו מפני פורצים
אנונימיים ,או מתחזים (כך שלא ייעשה שימוש במידע רגיש אודותי ו ,כדי
"לטרגט" אותו  ,או כדי להשפיע על יכולתו לגבש את דעתו באופן חופשי)  .בדרך זו
מועצם גם חו פש הביטוי של הבוחר  -בכח וזכותו לבחור – השקול ים בנסיבות ,ו אף
עול ים על חופש הביטוי ממנו רוצה ליהנות המפרסם האנונימי.
(עיינו עוד J OSHUA S ELLERS L EGISLATING A GAINST L YING IN C AMPAIGNS AND :
). ) E LECTIONS O KLA . L. R EV . 141 71 (2018
השאלה בה עסקינן ,איננה איפוא בהרחבת המגבלה במישור המהותי ,אלא בפרשנות מכילה

. 72
לגבי הפלטפו רמה שבה נעשה ומופץ פרסום "המודעה"  .על כן ,סבורני כי פרשנות המשמרת את
העקרונות והאיזונים הנזכרים לעיל ,ונ זה רת מפני הרחבה שאינה במקומה לסיטואציות שונות
בתכלית מאלה ש החוק ויוזמיו המקוריים כיוונו אליהם – איננה מרחיבה יתר על המידה את
הפגיעה בזכות לחופש הביטוי ה פוליטי.
הסעיף נחקק כאמור במציאות מסוימת ,ונקב באמצעי התעמולה שהיו מוכרים ונגישים
באותה עת .בהתאם לכך  ,בכל הנוגע לדרישת הגילוי ,והע י קרון העומד בבסיסו ,דומה כי אין טעם
מבורר  ,המצדיק הבחנה בין מודעות תעמולה מובהקות מטעם הרשימות או של פרסומים מצד מי
שקשורים ע מן ,אשר רואים אור ברש תות החברתיות או באתרי האינטרנט ( שבאותה מידה ניתן
היה להדפיסן ולתלותן )  ,לבין פרסומים מודפסים בפועל  ,המוצגים על לוחות המודעות בחוצות.
על אותה דרך ,אין בנמצא טעם משמעותי הקורא להבחין ,לצורך חובת השקיפות ,בין פרסום
מודעה בעיתון פיזי ,לבין פרסום מקביל באתר עיתונאי ,או ברשתות החברתיות ( בעניין זה
המסקנה אליה הגעתי  ,שונה במעט ומרחיבה יותר מ גישת היועמ"ש ) .
מעבר לכך ,יש מקום להדגיש שוב כי חובת הגילוי אין משמעותה התערבות בתוכן הפרסום,

או הגבלתו מכל טעם אחר (ככל שהפרסום אינו מפר הוראה אחרת בדין הכל לי ,או בדיני הבחירות) .
משכך עוצמת הפגיעה בחופש הביטוי על  -ידי ביטול האפשרות לאנונימיות בתקופת הבחירות
איננה מכבידה יתר על המידה ,בהתחשב בשאר הזכויות והאינטרסים.
שיקול פרשני נוסף ,התומך בגישתי שלעיל ,גורס כי התפתחות המציאות הטכנולוגית היא
גורם שיש להתחשב בו כדי לקשר בין הדין הקיים ,לבין החלתו בספירה הווירטואלית .אכן ,יפים
בהקשר זה דבריו של חברי ,השופט נ ' סולברג ב פרשת איגוד האינטרנט הנזכרת לעיל:
" בידוע ,כי המשפט מדדה בעצלתיים אחר חידושי העולם ,וכי
החקיקה אינה מדביקה את קצב התקדמות המדע ויׂשּומיו.
מפרי  -החוק מסת גלים לקידמה מהר יותר מאוכפיו .זו
אקסיומה .לראשונים אין עּכבות; לאחרונים יש .שנים רבות
חלפו מעת המצאת המחשב ועד לחקיקת חוק המחשבים,
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התשנ"ה  . 1995 -לא חלפו אז דור או שניים במונחי מחשב,
והחוק כבר נמצא מיושן ,כי המחוקק לא צפה – ולא יכל לצפות
– את חידושי הטכנולוג יה]...[ .
גישה אקסטריטוריאלית שכזו אין לקבל .אמנם אין להרבות
בחקיקה באופן שתפגע בתועלת הרבה הצפּונה באינטרנט ,וגם
אין טעם בחקיקה שלא ניתן יהיה לאכפה לאור מאפייני הרשת.
ברם ,למרחב הוירטואלי יש השפעה מוחשית בעולם הממשי
– לטב ולמוטב – ועולמנּו זה לא יסכון ולא יסבול את פריקת
עול המשפט מן המרחב הוירטואלי ]...[ .
עם זאת ,אין לכחד :הסדרה חוקית של הנעשה במרחב
הוירטואלי היא מורכבת ומסובכת .קשה להגדיר את הדין
הרצוי ,וגם לא בנקל ניתן להחיל את הדין המצוי .לא בכדי יש
שהגיעו למסקנה כי מדובר בתחום שראוי להסדרה חוקית; יש
הס בורים כי הפסיקה היא המסגרת הראויה לעשיית
ההתאמות הנדרשות לעידן האינטרנט ; ואלה ואלה מתלבטים
גם לגבי מידת השיתוף של קהילת משתמשי האינטרנט בעיצוב
הכללים במרחב הוירטואלי וביישומם []...
דומה כי הסדרה כוללת של הנושא בחוק ,באופן מדוייק
ובהתאמה לעידן הוירטואלי היא עדיפה .השאלה היא האם
בהעדר הסדר חקיקתי עדכני וממצה ,יש בחוק  ,כפי נוסחו לעת
הזאת  ,מענה מסּפק על מנת להניח את הדעת באשר לסמכותה
של המשטרה להוציא את הצווים הנדונים .בית המשפט
לעניינים מינהליים פסק כי יש להמתין למוצא פיו של המחוקק,
וכי כל עוד לא יתוקן החוק אי ן ניתן להכיר בסמכותה הנ"ל של
המשטרה .פסיקה זו צופנת בחּוּבה קשיים.
'תקופת המתנה' הריהי מגבילה ,לעיתים מסכלת ,מתן מענה
הולם בתחום אכיפת החוק ועשיית המשפט .גישה שכזו ,ביחד
עם קצב התקדמות הטכנולוגיה כמתואר ,צפויה להביא לכך
שדברי  -חקיקה רבים לא יהיו רלוונטיים ו לא ישימים  .גם
לאחר שייצא דבר  -חקיקה מתוקן מתחת ידו של המחוקק ,אין
זה מן הנמנע שעד מהרה לא יהיה אף הוא רלוונטי עוד ,ולכן
המתנה למחוקק לא בהכרח תביא מזור
[]...
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הפשיעה באמצעות האינטרנט הולכת ומשתכללת ,מחד גיסא;
לא טו ,מאידך גיסא .יש צורך לגשר
חוק העונשין מתקדם ִ
ביניהם .הגישור נעשה בכנסת באמצעות חקיקה ,ובבית המשפט
באמצעות פסיקה .מציאות החיים אינה מאפשרת להמתין
לתיקון חוק העונשין ולקביעה סטטוטורית איזו עבירה ניתן
לבצע באמצעות האינטרנט ואיזו לא .גם אין צורך משפטי
להמתין עד שהמחוקק יסרוק את כל הוראות הדין הפלילי
ויא מר לאיזו מהן יש תחולה גם באינטרנט .בית המשפט נדרש
ליתן מענה לנושא קונקרטי שהובא לפניו ,ולפסוק לכאן או
לכאן .לא ב'חקיקה שיפוטית' עסקינן ,אלא ב'יצירה
שיפוטית' .אותן עבירות פליליות שנחקקו לפני שנים רבות,
כשביצוען נעשה ברחובה של עיר ,מבוצעות עתה בתפוצה
רחבה וב יתר שאת באמצעות האינטרנט .לעיתים היסוד
העובדתי זהה ,היסוד הנפשי זהה ,התכלית החקיקתית זהה;
והנזק ,לעיתים מזומנות ,רב וחמור עוד יותר במימד
הוירטואלי .
למותר לציין ,כי עודנו כבולים במגבלות הלשון ,ולא נוכל לחרוג
מגבולותיה על מנת לפרוׂש מצודתנו על כל מה שנתפׂש כחטא,
עוון ,פשע או עוולה בעולם ה'ממשי' ,ונחזה להיות ככזה גם
במרחב הוירטואלי .יחד עם זאת ,תכלית החקיקה ,המשותפת
בדרך כלל לאותן עבירות ,בין אם הן נעשות פה ,בין אם שם,
מחייבת לעשות מאמץ פרשני על מנת למנוע יצירת פרצות
מלאכותיו ת באכיפת הדין הפלילי ,ש ִנ זקן רב "
(ההדגשות שלי – ח"מ ) .
על פני הדברים ,הסיטואציה בה עסקינן דומה למקרה שנדון ב פרשת איגוד האינטרנט  ,שהרי
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קיימת בספר החוקים נורמה פלילית (המאפשרת הוצאת צו שיפוטי מניעתי) המתייחסת לכאורה
לעולם הפיזי (במקרה שלנו" :מודעות מודפסות" – בפרשת איגוד האינטרנט " :מקום" שה וא
"חצרים") ,כ אשר מגבלות הלשון מאפשרות ,להחיל  ,בדרך של פרשנ ו ת תכליתית  ,את האיסור שבו
גם על עולם האינטרנט.
לנוכח השינוי המהותי שחל במאפייני תעמולת הבחירות בשנים האחרונות ,והעברת נפח
. 74
של פ עילות משמעותו אל התווך הווירטואלי (ובפרט – אל הרשתות החברתיות) ,יש יסוד לטענה
כי פרשנות דווקנית של סעיף ( 10א)(  ) 3ו ( 10 -ב)(  ) 5ל חוק המתייחסת לפרסומים פיזיים בלבד –
תוביל למצב שבו הוראות החוק והמגבלות שנקבעו בגדרן יוותרו כאבן שאין לה הופכין תוך פגיעה
באינטרסים ,בזכויות ובעקרונות שאותן נועדו מגבלות אלה להגשים .לפיכך ,מהלך פרשני מד וד,
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הרואה פרסומים באינטרנט  ,ככאלה שישנה הקבלה ברורה בינם לבין מודעות מודפסות שאליהן
כיוון המחוקק מלכתחילה – לא ירחיב בהכרח את תחולת האיסור אל מעבר לכוונת המחוקק.
הפכם של דברים – הפרשנות האמורה מגשימה את האינטרסים אותן ביקש המחוקק לממש ,והיא
עולה בקנה אחד ע ם הערכים שבבסיס החוק ( עיינו והשוו גם לסעיף  10א ל חוק  ,המחיל כאמור את
הוראות סעיף  10לחוק גם על "שלט בלתי מודפס" ) .
דרך נוספת  ,המובילה לאותה תוצאה ו עומדת בזכות עצמה  ,מסתמכת על הוראת סעיף 13
. 75
ל חוק דרכי תעמולה  ,הקובע איסור הפרעה בזו הלשון :
" לא תהא תעמולת בחירות מטעם מפלגה או רשימת מועמדים
אחת או למענה בצורה או בדרך שיש בהם משום הפרעה בלתי
הוגנת של תעמולת בחירות מטעם מפלגה או רשימת מועמדים
אחרת או למענה " .
( עיינו והשוו :ענין מעריב  .מרבית הפרסומים האנונימיים באינטרנט  ,שיש בהם משום
תעמולת בחירות – נופלים בגדר האיסור ה אמור  ,מה גם שאין באיסור הנ"ל ,כל אזכור לאלמנט
פיזי כלשהו  ,ר או  :ג'ובראן ורווה ,דיני תעמולה  ,בעמ' . ) 13
ה נה כי כן ה מחוקק איפשר למעשה " בסעיף הסף " הנ"ל  ,בו ננקטה לשון רחבה ("הפרעה
בלתי הוגנת") ,את הכוח ל ַּפ ְר שָׁ ן ול אֹו ֵכ ף – להתאים את האיסור לנסיבות המשתנות בחילופי
העתים ,בהתאם לתכליות החוק שתוארו ונותחו לעיל ,על מדיות ופלטפורמות חדשות ,כמו
האינטרנט והרשתות החברתיות  .דומני ,כי פרשנות הרואה בסעיף  13ל חוק  ,ככזה המבקש למנוע
הטעית בוחרים באמצעות פרסום מודעות תעמולה אנונימי ות ברשת האינטרנט ,באופן העלול
ליצור רושם מטעה ,ולהוליך שולל את קהל הבוחרים באשר לזהות מפרסם התעמולה ,באה בגדר
"הפרעה בלתי הוגנת" של מהלך הבחירות.
המורם מכל האמור עד כה הוא ,שניתן למצוא עיגון לטענה כי חוק דרכי תעמולה אוסר על
. 76
פרסום מודע ו ת תעמולה ברשת האינטרנט ללא גילוי וזיהוי מתאים ,וזאת הן מלשון ה הוראות
המסדירות את אופן פרסומם של מודעות תעמולה (סעיפים ( 10א) ו ( 10 -ב) ל חוק ) ,והן מלשונו
הרחבה של סעיף  13ל חוק דרכי תעמולה  .יחד עם זאת ,אם מסיבה כלשהי מאן  -דהוא יסבור כי אין
די בפתרון על דרך של פרשנות שהוצג לעיל – הרי שאפרוס עתה את המתווה החלופי  ,פרשנות
בדרך של השלמת חסר חקיקתי .
הפתרון בדרך של השלמת חסר חקיקתי

דרך חלופית המביאה אותנו לתוצאה הדומה לזו ,עליה הצבענו במסלול "הפרשני" שנדון
. 77
בפרק הקודם  ,היא באמצעות היזקקות להוראות חוק יסודות המשפט  ,התש "מ ( 1980 -להלן :חוק
יסודות המשפט )  ,המורה אותנו ,בסעיף  1שבו ,כדלקמ ן:
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" ראה בית המשפט שאלה משפטית הטעונה הכרעה ,ולא מצא
לה תשובה בדבר חקיקה ,בהלכה פסוקה או בדרך של היקש,
יכריע בה לאור עקרונות החירות ,הצדק ,היושר והשלום של
המשפט העברי ומורשת ישראל ".
" ההלכה הפסוקה " בהקשר שלנו הן ההחלטות הקודמות של יו"ר ועדת הבחירות המרכזית
. 78
ש פסקו במסגרת מערכות הבחירות לכנסות ה  19 -וה  , 20 -כי הוראת סעיף ( 10ב)(  ) 5ל חוק דרכי
תעמולה  ,רלבנטית גם לגבי פרסומים באינטרנט  .ראו :תב"כ  16/19הבית היהודי נ ' רשימת הליכוד
(  ,) 03.01.2013שם התבטא יו"ר ועדת הבחירות לכנסת ה  , 19 -חברי השופט א ' רובינשטיין  ,כדלקמן:
" הור אותיו של חוק דרכי תעמולה שותקות באש ר לתעמולת
בחירות ברשת האינטרנט [ ]...לדידי ,אין כל מקום לקביעה
גורפת לפיה חוק דרכי תעמולה אינו חל על פרסום מודעות
באינטרנט ,הן בהיבטים תוכניים והן בהיבטים שאינם תוכניים
והדברים צריכים להיבחן בנסיבותיהם ובשינויים המחויבים.
באשר לסעיף ( 10ב)(  ) 5אציין  ,כי על פניו איני רואה טעם,
מבחינת ת כלית החוק והשכל הישר ,שלא להחיל ו על פרסומי
מודעות באינטרנט .אין לכחד ,כי החלה של הסעיף על כל
דקדוקיו ,עלולה לעורר שאלות משפטיות ,למשל מקום
שעסקינן באתר אינטרנט המופעל שלא בישראל .מכל מקום,
ככל ש הדברים אמורים ברשימת מועמדים ,איני רואה סיבה
להבדיל ,בהקשר של סעיף ( 10ב)(  ) 5לחוק דרכי תעמולה בין
פרסומים בעיתונות ועל גבי לוחות מודעות לבין פרסומים
באינטרנט" (עיינו גם :תב"כ  25/19הליכוד נ ' אתר האינטרנט
"ליכודניק" (  ;) 13.01.2013תב"כ  43/19רשימת הליכוד ביתנ ו נ'
רשימת הבית היהודי (  ;) 18.01.2013תר"מ  177/20בר  -לב נ' נוימרק
קורן (  ;) 17.10.2013תב"כ  8/20תנועת הליכוד נ ' מפלגת העבודה
הישראלית ( .)) 22.02.2015
זאת ועוד – אחרת .אף אם תאמר שהחלטות יו " ר הוועדה אינן בגדר החלטות של בית משפט
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ככזה ,או שאין מדובר ב"הלכה פסוקה " רגילה  ,הרי ש לפחות המשיבה  1כפופה ל אלה מב י ניהן
שבהן היא הייתה העותרת וטענה ל תחולת הוראות החוק בסעיפים הרלבנטיים – גם על המרחב
הווירטואלי (עיינו :תב"כ  25/19וב  -תב"כ  43/19שאוזכרו לעיל) ,וזאת על דרך של " השתק
שיפוטי " (ראו :רע"א  4224/04בית ששון בע"מ נ' שיכון עובדים והשקעות בע"מ  ,פ"ד נט( 625 ) 6
(  ;) 2005ע " א  S/Interlego a 513/89נ'  , Lines Bros. S.A-Exinפ"ד מח(  ;) 1994 ( 133 ) 4ע " פ 1292/06
תורק נ' מדינת ישראל (  ;)) 20.07.2009ע " א  8119/06יבולי גליל בע"מ נ' מדינת ישראל  -אגף המכס ומס

ערך מוסף ( .) 31.01.2013
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זה המקום לציי ן עוד כי ההלכה הפסוקה אף קבעה שעקרו נות השקיפות וההגינות הם
. 80
ערכי יסוד של שיטת נו המשפטית והם צריכים לחול על המערכת הפוליטית (ראו :בג"ץ 4491/13
המרכז האקדמי למשפט ולעסקים נ' ממשלת ישראל  ,בפס'  ;) 02.07.2014 ( 101-95בג"ץ  1601/90שליט
נ' חה"כ פרס  ,פ"ד מד(  ;) 1990 ( 361-360 , 353 ) 3בג"ץ  4885/03ארגון מגדלי העופות בישראל אגודה
חקלאית שיתופית בע"מ נ' ממשלת ישראל  ,פ"ד נט(  .)) 2004 ( 14 ) 2ערכים אלה מצדיקים (ואף
מחייבים) ,כי אדם המפרסם דבר מה ,בדגש על פרסום המטיל רבב ,יעשה זאת בגלוי ולא באופן
אנונימי (ראו :תר"מ  80/20חבר מוע צת עיריית שדרות נ' ראש עיריית שדרות (  ;) 01.09.2013לוריא
ואלטשולר ,רפורמה בדיני התעמולה  ,בעמ '  . ) 65-64דברים אלה יפים במיוחד ל גבי תעמולת
הבחירות ,שכן ,ברור כי מרבית התעמולה שהמתמודדים יחפצו שתהא לא מזוהה ,היא תעמולה
שלילית ,היוצאת נגד יריביו הפוליטיים של המפ רסם (ראו :ג'ובראן ורווה ,דיני התעמולה  ,בעמ'
.) 17-16
מעבר לכך ,ההלכה הפסוקה קבעה שבמקרי קיצון יש לנקוט סעד אפילו אין הוא מנוי
במפורש בחקיקה ,מכוח הדוקטרינה של " דמוקרטיה מתגוננת "  .כפי שנ פסק בעבר ,יש בעקרון זה
כדי להצדיק השתת מגבלות שלטוניות על גורמים המבקשים לפגוע בישראל באינטרסים חש ובים
המוכרים כזכויות יסוד  ,ולעתים כך – אף אם גורמים אלו דבקים בשימוש באמצעים בלתי
אלימים (ראו :ב רק מדינה "ארבעים שנה להלכת ירדור ,שלטון החוק ,משפט הטבע וגבולות השיח
הלגיטימי במדינה יהודית ודמוקרטית" מחקרי משפט כב  .) ) 2006 ( 357 , 327כאמור ,המבקשים -
להצטרף  ,סבורים שיש לעשות כאן שימוש באמצעי זה  ,נוכח ריבוי הפרסומים האנונימיים ברשת,
חלקם הגדול באמצעות " בוטים " ו " אווטרים "  ,והסכנה הממשית הנשקפת מהם לקיומו של הליך
בחירות תקין  ,שהוא אבן השתיי ה של כל משטר דמוקרטי ( ב אשר לסכנות ב עניין זה עיינו Jennifer :
Forestal, The Architecture of Political Spaces: Trolls, Digital Media, and Deweyan Democracy , 111(1) A MERICAN
)Jacueline Van De Velde, The Law of Cyber Interference in P OLITICAL S CIENCE R EVIEW 149, 150 (2017
)Damian Tambini, Social Media Power ; Elections available at: www.ssrn.com/abstract=3043828 (2017
and Election Legitimacy, in D IGITAL D OMINANCE : T HE P OWER OF G OOGLE , A MAZON , F ACEBOOK AND

) . ) A PPLE 265 (M ARTIN M OORE & D AMIAN T AMBINI ED ., 2018ד ומני ,כי נוכח הסיכונים הנשקפים
לניהולה של מערכת בחירות תקינה מהשימוש באמצעים האמורים ואלו הדומים ל הם – א כן ניתן
לעשות פה אף שימוש בדוקטרינה הפסיקתית של " דמוקרטיה מתגוננת " כדי להחיל את מגבלות
התעמולה גם על פרסומים במרחב הקיברנטי (השוו :ע " ב  1/65ירדור נ' י ושב  -ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת השישית  ,פ " ד יט  ; ) ) 1965 ( 365על הדוקטרינה של "דמוקרטיה מתגוננת" והפעלתה
ביחס ל התבטאויות הפוגעות בחופש  -הביטוי הפוליטי – עיינו גם בענין אבנרי  ,בפיסקה  29לחוות
דעתי).
לחלופין ,גם אם לא נסתמך על ה אפשרות של היתלות ב " הלכה הפסוקה "  ,על כל רבדיה
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שנסקרו לעיל  ,הרי שניתן להגיע לתוצאה שבהחלטה זו ,גם בדרך של היקש  ,שאף ה ו א אמצעי
מוכר ומותר בהתאם ל חוק יסודות המשפט לשם הכרעה שיפוטית  .ההיקש האפשרי כאן מחיל את
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תכליות החקיקה ואת האמצעי שנבחר ,על הסיטואציה בה עסקינן ,לא במישרין ,אלא באנלוגיה
מהמרחב של מודעות "פיזיות" ,אל המישור הווירטואלי – והתוצאה שווה .ניתן למצוא רמז
ות ימוכין לגישה האמורה ,בדברים שנאמרו בחוות דעתו של השופט נ ' סולברג ב פרשת איגוד
האינטרנט  ,שצוטטו לעיל  ,אשר מהם עולה כי יש לנקוט בפרשנות מרחיבה לגבי פרסומים ברשת
האינטרנט .
לחלופי ח לופין  ,אם לא היה די בכל הנ"ל ,ניתן לפתור פה את השאלה הטעונה הכרעה,
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לאור עקרונות החירות הצדק היושר והשלום של המשפט העברי ומורשת ישראל .ממקור זה ניתן
לדלות איסור הפרעה כללי מסוג כ זה ( המקביל להוראת סעיף  13ל חוק דרכי תעמולה ( ,ש נזכר לעיל
בפיסקאות  , ) 76-75והוא מצוי ב ספר דברים ( פרק כ"ז ,פס' כ"ד) ,שם נאמר " :ארור מכה רעהו
בסתר " ,ורש"י מפרש במקום כי אין המדובר בהכאה פיזית ,אלא בלשון הרע.
הרב יובל שרלו  ,במאמר שפ י רסם על אותו פסוק ,הסביר כי בשנים האחרונות יש להחיל
את הפסוק על הכאה בסתר גם על רשת האינטרנט  ,המתאפיינת באנונימי ות ובהרבה מאוד שקר.
הוא מסיק מכך ,כי עלינו ליטול מהאינטרנט את הברכה "ולהתרחק מן הקללה" ,ולקבל על עצמנו
לא לכתוב באנונימיות ,אלא להזדהות  ,ולא לשקר ,ולא לעשות את כל העוולות שהאינטרנט
מאפשר ( ראו :הרב יובל שרלו " ארור מכה רעהו בסתר " שבתון  -פרשת כי תבוא).
סיכום ב יניים

ההנמקות השונות שהובאו לעיל מובילות כולן לאותה מסקנה  ,שלפיה  ,בכל הנוגע לדיני
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תעמולת הבחירות ,אין מקום להותיר את רשת האינטרנט כמרחב אקס  -טריטוריאלי בו המשחק
הפוליטי מכשיר כל פרסום והתנהגות .די בכל אחד מהנימוקים שנמנו לעיל כדי להוליך אל אותה
תוצאה מ שפטית  ,ובוודאי שמשקלן האגרגטיבי איננו מותיר ספק באשר למסקנה המשפטית .
הילוך זה תואם את הגישה שהבעתי לא אחת בפסיקה על  -פיה :
"אם בירור של סוגיות משפטיות בסיסיות – מנקודות ראות
נבדלות של דינים נפרדים הבאים בחשבון – מוביל ,בכל נתיב,
למסקנה דומה – אות וסימן הוא שמכח ת ורת המשפט הכללית
התוצאה נכונה "
( ההדגשה שלי – ח"מ ; ראו  :דנ"פ  404/13פלוני נ' מדינת ישראל

(  .) 15.04.2013כמו כן עיינו :פיסקה  38לפסק דיני ב  -ע"א
 4244/12הוצאת עיתון הארץ בע"מ נ' ניצב ברכה ( ; ) 19.2.2014
פיסקה  9לחוות דעתי ב  -בג"ץ  5771/12משה נ' הועדה לאישור
הסכמ ים לנשיאת עוברים לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור

הסכם ומעמד הילוד) ,התשנ"ו .)) 18.9.2014 ( 1996 -
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הסוגיה שצריכה עדיין ליבון היא ,איפוא ,שאלת היקפן של המגבלות החלות על פרסומי
תעמולה ברשת האינטרנט  ,דהיינו מעבר מהכללים אל הפרט ים  .לבירור דברים אלו יוקדש הפרק
ה בא ,בו אתאר את ההסדר שיחול על  -פי ההחלטה והנמקותיה ,ו בסיומו אפנה לפירוט הסעדים
המתחייבים.
מן הכלל – אל הפרט :ההסדר שיחול ,הנמקותיו ,והסעדים שיינתנו בעתירה

החלת מגבלות על פרסומי התעמולה ברשת האינטרנט ראוי לה שתיעשה בדרך של קביעת
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הסדר מקיף בחקיקה ראשית ,שייתן דעתו ל מכלול השיקולים הצריכים לעניין ,בשים לב לעניינים
הייחודיים של תווך זה .עם זאת ,כפי שתואר לעיל ,מאחר שהסדר חקיקתי כולל לא הסתייע עד
כה  ,ו המלצות ועדת ב יניש לא אומצו עד הנ ה בחקיקה (ועל כך יש להצר) – ניתן  ,כאמור  ,למצוא
עיגון בדין הקיים להחלת ההוראות שבסע יפים ( 10א)(  ) 3ו ( 10 -ב)(  , ) 5או בסעיף  13ל חוק דרכי
תעמולה על פרסומים ב יחס לפרסומים ברשת האינטרנט וברשתות החברתיות ,באופן שישקף ויאזן
בין התכליות שבבסיס החוק  ,לבין ההגבלה המסוימת על חופש הביטוי הפוליטי (הנוגעת לביטול
האנונימיות בלבד ) .בהקשר זה ראוי לזכור ,כי ב כל אופן צמצום מתחייב ,שהרי הפרת האיסור אף
עלולה להביא לחבות בפלילים ,הגם שמטרתו של סעיף  17ב ל חוק  ,שמכוחו ניתן צו המניעה כאן,
הוא למנוע את מעשה העבירה ,או את המשכתו ו הכל במאטריה המיוחדת של דיני הבחירות
ובתקופת הבחירות בלבד  .זו הסיבה שלא ראיתי לנכון להרחיב את התחולה על כל מה שהתבקש
ע ל  -ידי העותרים ולהורות רק על הוצאת צו מניעה לחוק.
האיזון הראוי במכלול מחייב איפוא הרחבה מתונה של הוראות סעיפים ( 10א)(  ) 3ו ( 10 -ב)( ) 5
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או החלת סעיף  13ל חוק  ,כך שיחולו אף על פרסומים באינטרנט ,לרבות ברשתות החברתיות ומנועי
החיפוש ,וייושמו גם ביחס לכל פרסום מטעם מפלגה ,או רשימת מועמדים המתמודד ות בבחירות,
או על גורם אחר כלשהו הפועל מטעמ ן בתשלום ,או על  -פי תיאום עמ ן  .הטעם להרחבת האיסור
גם על פרסומים מטעם המפלגות והקשורים עמן ברשתות החברתיות ומנועי החיפוש (ולא רק
באתרי העיתונות והתקשורת ה קונבנצי ונאלית ) ,נובע אף הוא מפרשנות תכליתית של הוראות
החוק  ,שלפיה מטרת חוק דרכי תעמולה היא למנוע הולכת שולל של קהל הבוחרים ,ולהגביר שקיפות
וגילוי למען הסדר הטוב של הליך הבחירות  ,אף במחיר של הגבלה מסוימת של חופש הביטוי
הפוליטי האנונימי .התאמת התכליות הנ"ל לפלטפורמ ות הביטוי הפוליטי המוכרות בעת
הנוכחית ,מובילה למתן סעדים אופרטיביים המבהירים את כללי ההתנהגות ברשת האינטרנט,
לרבות ברשתות החברתיות ומנועי החיפוש .
לפיכך ,ניתן בזאת צו מניעה  ,שיחול החל מתאריך  , 01.03.2019על המשיבות  ( 10-1כל
המשיבות הנ"ל  ,למעט המשיבה  , 1הסכי מו כאמור לתוצאה זו ,או השאירו את העניין לשיקול
דעתי  ,כמפורט בפ י סקאות  21-13שלעיל )  .על  -פי צו המניעה ,חל על המשיבות הנ"ל  ,או על גורם
כלשהו הפועל מטעמ ן בתשלום ,או על  -פי תיאום עמ ן (להלן :המפרסמים )  ,איסור לפרסם פרסומים
שאינם מזוהים באינטרנט ,לרבות ברשתות החברתי ות ו ב מנועי החיפוש השונים .לפיכך ,בכל
פרסום שיעשה על  -ידי המפרסמים  ,או ביוזמתם – ידרשו המפרסמים לפרט בצד המודעה ,או בגופה,
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את  :זהותו ,שמו ומענו של מזמין המודעה (הרשימה המתמודדת לבחירות הרלבנטית ) ,ופרטים
מקבילים לגבי האחראי להזמנת המודעה וכן למסור את דרכי ההת קשרות עמם (מען ,כתובת
אלקטרונית ,טלפון) .
בשים לב לכך שבעידן הדיגיטלי החדש בו אנו מצויים – חופש הדיבור איננו עוד רק דו -
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צדדי (בין המדבר לבין השומע ,או הצופה) ,אלא תלת  -צדדי  ,כאשר למסגרת המסורתית מצטרפות
הפלטפורמות המקוונות ברשת האינטרנט ,כמו למשל :פייסבוק ,גו גל ,טוויטר ,וואטס א פ ,יוטיוב,
טלגרם ,וכיו"ב ( עיינו בהקשר זה במאמרו החשוב של פרופ' בלקין שטבע אבחנה זו והציע  ,בין
השאר ,להשית חובות של נאמנות על הפלטפורמות המקוונות ברשת האינטרנט Jack M. Balkin :
) – ) Free Speech is a Triangle, 118 Colum. L. Rev. 2011 (2018הר י שנדרש מהמשיבות 10-1
ו מהגופים הדומים להן ,שיוכרו כרשימות המתמודדות לכנסת ה  , 21 -להתאים עצמ ם גם
לפלטפורמות הנ"ל (ודומות להן) שיש בהן גם פרסום מקוון (להלן :פלטפורמות הפרסום המקוון ) .
אשר על כן  ,האחריות בדבר הפרות הוראות החוק הרלבנטיות ,כפי שפורטו כאן – תחול על
המפרסמים  ,והם יתפרסו אף על פרסומים שמבוצעים ב פלטפורמות הפרסום המקוון  ,ב יוזמת
המפרסמים  ,או מטעמם  ,אף אם הם נעשים  ,ללא עריכה או עימוד אנושי של מסירת המודעה ,או
ייזום הפרסום.
על המפרסמים לדעת כי ב תנאי השימוש של פלטפורמות הפרסום המקוון מצויה לרוב הוראה
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כי ע ל המפרסם לפעול בכפוף לדין החל  ,ו בהקשר זה כל פלטפורמות הפרסום המקוון הבהירו כי יפעילו ,
במידת הצורך ,מנגנונים של "הודעת התראה והסרה"  ,כך ש בגין פרסום המפר את הדין הישראל י,
ככל שיהיה כזה ,ת וכל לה ינתן לפלטפורמת הפרסום המקוון התראה על הפרסום האמור  ,ו לזו תהיה
הרש ות להסירו ( השו ו והשוו ל החלטתו של השופט ע' גרוסק ו פף ב  -ת"א  567-08-09א.ל.י.ס נ'
רוטר.נט בע"מ ).
זה המקום להוסיף כי א ין באמור כדי לשלול את האפשרות ש על פלטפורמת פרסום מקוון

שבוחנת מודעות או תוכן המפורסם אצלה ,ומאשרת אותו בהתאם לכלליה ,ע שוי לחול אותו הדין
שחל על עיתונים לפי סעיף ( 10ב) ל חוק דר כי תעמולה  ,או על משווקי פרסום חוצות לפי סעיף  10ב
ל חוק דרכי תעמולה – קרי ,החובה ע שויה לחול הן על המפרסם והן על מי שהפרסום מתפרסם
במסגרתו (השוו תב"כ  7/19הבית היהודי נ' ישראל היום ( .)) 25.12.2012
בנקודה זו אדגיש ,לסיום ,את מה שמסרתי לצדדים בעת ה דיון ,כי מעבר לחבות
ה משפטית – כל פרסום אנונימי ברשת האינטרנט ,על  -ידי המפרסמים מקשה על גורמי הביטחון
שלנו לפעול כדי להדוף חששות מפני התערבו יו ת זרה בבחירות לכנסת ה  , 21 -שעלולות להיעשות
באופן אנונימי  ,וזאת על רקע חשדות ו לקחים ממערכות בחירות שהתקיימו במדינות אחרות
בשנים האחרונות .
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ל מען הסר ספק ,מובהר בזאת עוד כדלקמן:
(א)

(ב)
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תב"כ 8/21

מעבר לעניין איסור האנונימיות בפרסומים הנדונים בהחלטה זו – אין בהחלטה זו
כדי להגביל את תוכן הפרסומים  ,בכפוף להוראות כל דין ו חוק דרכי תעמולה בפרט ,
ואולם צו המניעה י ח ו ל על כל מי שמשתייך ל מפרסמים  ,כהגדרתם לעיל.
אין בהחלטה ז ו כדי להוסיף ,או לגרוע מחובות הדיווח השונות – ל מבקר המדינה
ולסמכויותיו בהתאם לכל דין.

לפני חתימה אבקש להוסיף עוד הערה קצרה :חברי ,השופט נ' הנדל  ,העיר ב עניין שארלי

הבדו כ ך :
" הבחירות חשובות לא רק במהות השפעתן על החברה הדמוקרטית – אלא
גם בסמליותן .לא בכדי נא מר שוב ושוב בימי בחירות כי זהו "יום חג
לדמוקרטיה" .הבחירות כסמל .סמל זה מתנופף מעלה מעלה ככל שהציבור
נהנה מניקיון הדעת .ניתן לערוך אנלוגיה בין מראית פני הצדק במשפט
לבין שמירה על טוהר הבחירות " .
הערה זו חשובה ,ואף קריטית ,בהיבט ים של תעמולת הבחירות ,שכן התעמ ולה היא
האמצעי בו רשימות המועמדים פונות אל ציבור הבוחרים ומבקשות לרכוש את אמונו  .תעמ ולה
אנונימית ,שאינה מזוהה ,עלולה לרדד ולדרדר את השיח  ,ולהביא בתקופת הבחירות לניצולם של
פלטפורמ ו ת ה פרסום ה מקוון (ביניהן :הרשתות החברתיות ומנועי החיפוש)  ,שמטרתן  ,בין היתר  ,הי א
לקיים "כיכר שוק" ולאפשר זרימה דמוקרטית וזרימה חופשית של מידע – ל שם פגיעה באושיות
הדמוקרטיה וערכי היסוד של החברה  ,בניגוד לטיוב וליעוד של הרשתות החברתיות ומנועי
החיפוש ולעקרונות הדמוקרטיה .
הנה כי כן מסקנה שונה מזו אשר אליה הגעתי ,עלולה להפוך את אחת הזירות המרכזיות
בהן נערך שיח בישראל ,לשדה הזרוע מניפולציות תעמולתיות וניסיונות לשתול תודעה כוזבת
בקרב הבוחרים ולפגוע בדמוקרטיה  ,ואידך זיל גמור.
נוכח כל האמור לעיל – העתירה מתקבלת חלקית כמבואר לעיל  .בנסיבות העניין – המשיבה
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 1תישא בהוצאות העותרים בסכום של  10,000ש "ח.
עותק מהחלטה זו ימסר לבאי  -כוח כל הר שימות שהגישו מועמדות לכנסת ה  21 -כדי שכולם
. 91
ינהגו לפי החלטה זו.
ניתנה היום  ,כ " ב אדר א' התשע " ט ( . ) 27.02.2019
חנן מלצר
המשנה לנשיאת בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה 21 -
עמוד  39מתוך 39

משכן הכנסת ,קריית דוד בן  -גוריון ,ירושלים 9195015

العنوان  :مجمع بن  -غوريون  ,أورشليم القدس 9195015 ,

טלפון هاتف  , 02 - 6753407 :פקס فاكس  02 - 5669855 :דוא"ל البريد اإللكتروني VadatB@knesset.gov.il :
אתר האינטרנט الموقع www.bechirot.gov.il

