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     /21    כ"תב       השופט חנן מלצר
 שיאת בית המשפט העליוןהמשנה לנ

 המרכזיתועדת הבחירות שב ראש יו
          
 מפלגת העבודה הישראלית      :        העותרת

 אביאני-משרד עורכי הדין בוסיע"י 
  ד גיא בוסיעוה" המפלגת העבודטי של היועץ המשפבאמצעות 

 busy.adv@gmail.com 
 

  -נגד  -
 

 . הליכוד תנועה לאומית ליברלית1               :המשיבים
 ויו"ר תנועת הליכוד מר בנימין נתניהושר הביטחון . ראש הממשלה 2    

 , עו"ד אבי הלויםבא כוחע"י שניהם 
 ו/או עו"ד ניבה הלויתנועת הליכוד  לש טיפהיועץ המש

     avi.halevy@gmail.com 

 
     

    
 

 ג17 - ב ו17בקשה למתן צו מניעה בהתאם להוראות סעיף 
  1959 -הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט לחוק 

 
 

ה בזת מתכבד, "(העבודהמפלגת ו/או  "המפלגהלהלן: "), מפלגת העבודה הישראלית העותרת
 ,תעמולת בחירותבפועל של  ביצועבגין כנגד המשיבים, למתן צו מניעה  דחופהלהגיש עתירה 

, "(חוק הבחירות)להלן: "ב )ב( לחוק הבחירות דרכי תעמולה 2הפרת הוראות סעיף תוך 
 :, כיהקובעות

 רייעשה שימוש בתעמולת בחירות בצבא הגנה לישראל באופן העשוי ליצולא "
 ."י צבא ההגנה לישראל מזוהה עם מפלגה או עם רשימת מועמדיםשם כור

שות שימוש בסמכותו לעיו"ר ועדת הבחירות הנכבד, יתבקש טעמי העתירה, בהתקבל 
ראש )להלן: " 2ב ולמשי "(הליכוד)להלן: " 1למשיבה  יורה אשר ,מניעה צולהוציא מלפניו 

 :באופן ברור וצלול ("שר הביטחוןהממשלה ו

ת שימוש בקמפיין הבחירות שלהם בכלל וברשתות החברתיות לחדול מלעשו ▪
אותם מנהל ראש הממשלה ושר הביטחון  (ו'וכ, אינסטגרם, יוטיוב ויטרוט ,)פייסבוק  
חוק הבחירות  להוראתד בניגו, בחיילי צה"לו ההגנה לישראל , בצבאבפרט  
 ;עילשצוטטו ל  

 .נכון וראוי בנסיבות הענייןכ הנכבד, כל צו שייראה ליו"ר ועדת הבחירות ▪
 

 ואלה טעמי העתירה

, הפך ראש ןן למועד חתימת העתירה דנוכ, ונהחל מן המועד בו הוכרזו הבחירות .1
בים בקמפיין צי"ל, לנהממשלה ושר הביטחון את צבא ההגנה לישראל ואת חיילי צה

 .הבחירות שלו ושל הליכוד

 ;אין מדובר באמירה בעלמא, אלא בטענה עובדתית שאיננה ניתנת להכחשה או לסתירה .2

ראש הממשלה ושר  מנהל, בעמודים הספציפיים אותם רשתות החברתיותב, ודוק
ך השימוש הפשיבים, מקמפיין הבחירות של המומשמשים כחלק אינטגרלי  הביטחון

 .ָחזֹון ִנְפָרץשל חיילי צה"ל   -ו/או בסרטונים בתמונות  -צלומיהם תב
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ביל בכח ובפועל להטעות את ציבור הבוחרים המוולט, וב בשימוש כה אינטנסיבי מדובר .3
 לחלוטין עם קמפיין הבחירות של המשיבים. מזוההצבא ההגנה לישראל , כי בולחש

אי הבנה של הוראות העדר ידיעה או למצער בואם תמצא לומר, כי עסקינן בשגגה, או  .4
של מתוכנן ו ְמֻחָשב, במהלך מושכלן כך הדבר, מדובר איחוק הבחירות, הרי ש

 .המשיבים

פנייה את  ,כמתחייבהמפלגה  שלחה, 2019אר ינו 24האחרון,  יביום חמישיה, ולרא .5
 :המשיביםאל הבאה מוקדמת 

 עו״ד הלוי מכובדי ערב טוב,"
מצ״ב תמונה שהועתקה לפני זמן קצר מדף הפייס הפרטי של יו״ר הליכוד ראש 

 הממשלה מר בנימין נתניהו.
ב לחוק הבחירות דרכי 2א ו 2כפי שאני מבין זאת מדובר בהפרה של סעיף 

 הימים. 90תוך תקופת תעמולה. על אחת כמה וכמה עת אנו מצויים ב
 .6/21בנוסף, תשומת ליבך להחלטה בתב״כ 

נדרוש את הסרת התמונה, בכלל יתר התמונות בהם יש שימוש בחיילים ו/או 
 אנשי כוחות הביטחון.

ככל והתמונה לא תוסר, נאלץ לעתור בראשון הקרוב ליו״ר ועדת הבחירות 
 המרכזית.

 אודה לטיפולך.
 

 בכבוד רב ובב״ח
 

 עו״ד ,גיא בוסי
 ".יועמ״ש מפלגת העבודה הישראלית

 
, מאת ב"כ לאקוני התקבל מענה, למחרת היום, זמן קצר טרם התקדשה השבתכבר 

 כלהלן:עו"ד אבי הלוי הנכבד, הליכוד 
 

 ,גיא שלום"
איננו סבורים כי פרסום התמונה נעשה בניגוד לחוק הבחירות )דרכי תעמולה( ולכן 

 .סירהאנו דוחים את בקשתך לה
 ,םושבת של

 י". אב

בקמפיין  אמור מעתה, לשיטתם של המשיבים, השימוש בתמונות של חיילי צה"ל .6
ב 2סעיף הפרה של הוראות  ו, אין בותהימים שטרם הבחיר 90שלהם, מהלך הבחירות 

 )ב( לחוק הבחירות.

לא נהיר מה תנא דמסייע , תמציתיומת, היה קצר קדלפניה המושהמענה שהתקבל נוכח  .7
עמדה  לא ניתן לקבלידה של מפלגת העבודה, ברם לד, עמדתםחיזוק להמשיבים ו מצא
 .ולו בדוחקזאת 

 כל ברירה אלא לעתור אל יו"ר ועדת הבחירות הנכבד הגלפלמתרה נולא בשל כך,  .8
 יר.לאור יום ובטבורה של עצעת המתביעצור את ההפרה, מיידי, שימנע ו לקבלת סעד

מדף הפייסבוק של ראש וסרטון מצ"ב לעיונו של יו"ר ועדת הבחירות הנכבד, תמונות  .9
הימים שלפני  90ברגעים אלו, תקופת גם שם מצויות ההממשלה ושר הביטחון, 

 ;הבחירות
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 המוקדמתפנייה התמונה שצורפה ל

 

 טחוןיראש הממשלה ושר הבשל מהלך כל השבת האחרונה בדף התמונה הראשית 
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 תמונה נוספת

 

 תמונה נוספת
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 (55 -מהשנייה ה החל )סרטון 

-://www.facebook.com/Netanyahu/videos/1992817301014737/?__xts__[0]=68.ARCqjn0RsWLEhttps

-yVAclgDWgqqW_PQQiC5gK

Qax4Pxs4hYgEiOAIAyk1AWNHZQ0bdHMfNOE6IOJjf52fNgenS74BgZbKRJbeKRjfpE5A7vaKsEdn21

-0DQEPJcA5BY__7zVhn60zTvn9wvIsyPdg0RZqKEX6cgHCVbi

gPgjVG7D6Z7qC4EDHt4KRoi4vcYfgVuloPFp6SGpI3FoGVh2BWinN7NVGjP5FQDx9SI1gsH9eamqyJJ

-6507AKr1Fpu2dpV5MSzy8iMkB1Kb3Xbz7Cpy4iOISghhj_C7

R-OZ4VfsxabfO6IzzrP9AaU3QlEDT2IJap4SlJoUyCTqU593EffWwezmZaub7aA_&__tn__= 

 

 וויטר של ראש הממשלה ושר הביטחוןחשבון הטמ סרטון

atus/1088047073096855552https://twitter.com/IsraeliPM_heb/st 

 

 )צולם על ידי לע"מ(. של ראש הממשלה ושר הביטחון האינסטגרםחשבון מ סרטון

kq8_hRTQ-https://www.instagram.com/p/Bs/ 

 

 של ראש הממשלה ושר הביטחון מערוץ היוטיוב סרטון

https://www.youtube.com/watch?v=NBBd9E55hM0 
 

צבא ההגנה לישראל ובחיילי ב ומפר מפלגת העבודה סבורה, כי עסקינן בשימוש אסור .10
 ה"ל;צ

 ,ראל ובחייליו שימוש פוליטי צינישיבצבא ההגנה ל העושראש הממשלה ושר הביטחון, 
הם ראל וחיילי צה"ל שיעיני הציבור לחשוב, כי צבא ההגנה ל מסמאוא וצר, עת ה קר

 ו ושל הליכוד;חלק מקמפיין הבחירות של

, הרי ד מהיות השימוש האסור, רמיסה ביודעין ובכוונת מכוון של חוק הבחירותלב
כבר במקומותינו שהתגבשו המקובלים  הדמוקרטייםכללי המשחק ל שמדובר בהפרה ש

נו, לעם כולו ולא למפלגה כזאת או אחרת ועל לכולשייך , צה"ל םמה, לפיהייממימים 
ְרָסהחיקו כן יש להר  יטי;וש פולמכל שימ ת"ק פַּ

פרוץ והרשות הכל אלא מאי, במרוצתו של ראש הממשלה ושר הביטחון לנצח בבחירות, 
 ;הפוליטילמשחק  והכנסתול נתונה, גם ניכוסו של צה"

 כגון דא.והתנהלות אין אלא להצר על התנהגות 
 

 ן המשפטיהפ

שב יואימתי יאפשר , קרי, ב )ב( לחוק הבחירות2סעיף להפירוש את ההלכה קובעת, כי  .11
בתמונות של חיילי צה"ל לטובת קמפיין בחירות,  שושימהבחירות הנכבד,  ועדתראש 

 :ביותרם חריגיקרים בצמצום רב ובמש לעשות י

בוד שופט )בדימוס( של בית כ ,19 -נדמה, כי דבריו של יו"ר ועדת הבחירות לכנסת ה 
חת להכרעתו נומסכת המבשלובים כזמורה על בד  ,ט העליון אליקים רובינשטייןפהמש

 :יושב על מידיןהשל 

שחר ימי מ דענוידינת ישראל: ל מבאה של העם, צבאו שוא צצה״ל ה״
קובעת כי צבא, ה: היסוד חוקל 1וראה סעיף ותנו הורה אכך מהמדינה ו

https://www.facebook.com/Netanyahu/videos/1992817301014737/?__xts__%5b0%5d=68.ARCqjn0RsWLE-yVAclgDWgqqW_PQQiC5gK-Qax4Pxs4hYgEiOAIAyk1AWNHZQ0bdHMfNOE6IOJjf52fNgenS74BgZbKRJbeKRjfpE5A7vaKsEdn210DQEPJcA5BY__7zVhn60zTvn9wvIsyPdg0RZqKEX6cgHCVbi-NVGjP5FQDx9SI1gsH9eamqyJJgPgjVG7D6Z7qC4EDHt4KRoi4vcYfgVuloPFp6SGpI3FoGVh2BWinN76507AKr1Fpu2dpV5MSzy8iMkB1Kb3Xbz7Cpy4iOISghhj_C7-OZ4VfsxabfO6IzzrP9AaU3QlEDT2IJap4SlJoUyCTqU593EffWwezmZaub7aA_&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Netanyahu/videos/1992817301014737/?__xts__%5b0%5d=68.ARCqjn0RsWLE-yVAclgDWgqqW_PQQiC5gK-Qax4Pxs4hYgEiOAIAyk1AWNHZQ0bdHMfNOE6IOJjf52fNgenS74BgZbKRJbeKRjfpE5A7vaKsEdn210DQEPJcA5BY__7zVhn60zTvn9wvIsyPdg0RZqKEX6cgHCVbi-NVGjP5FQDx9SI1gsH9eamqyJJgPgjVG7D6Z7qC4EDHt4KRoi4vcYfgVuloPFp6SGpI3FoGVh2BWinN76507AKr1Fpu2dpV5MSzy8iMkB1Kb3Xbz7Cpy4iOISghhj_C7-OZ4VfsxabfO6IzzrP9AaU3QlEDT2IJap4SlJoUyCTqU593EffWwezmZaub7aA_&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Netanyahu/videos/1992817301014737/?__xts__%5b0%5d=68.ARCqjn0RsWLE-yVAclgDWgqqW_PQQiC5gK-Qax4Pxs4hYgEiOAIAyk1AWNHZQ0bdHMfNOE6IOJjf52fNgenS74BgZbKRJbeKRjfpE5A7vaKsEdn210DQEPJcA5BY__7zVhn60zTvn9wvIsyPdg0RZqKEX6cgHCVbi-NVGjP5FQDx9SI1gsH9eamqyJJgPgjVG7D6Z7qC4EDHt4KRoi4vcYfgVuloPFp6SGpI3FoGVh2BWinN76507AKr1Fpu2dpV5MSzy8iMkB1Kb3Xbz7Cpy4iOISghhj_C7-OZ4VfsxabfO6IzzrP9AaU3QlEDT2IJap4SlJoUyCTqU593EffWwezmZaub7aA_&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Netanyahu/videos/1992817301014737/?__xts__%5b0%5d=68.ARCqjn0RsWLE-yVAclgDWgqqW_PQQiC5gK-Qax4Pxs4hYgEiOAIAyk1AWNHZQ0bdHMfNOE6IOJjf52fNgenS74BgZbKRJbeKRjfpE5A7vaKsEdn210DQEPJcA5BY__7zVhn60zTvn9wvIsyPdg0RZqKEX6cgHCVbi-NVGjP5FQDx9SI1gsH9eamqyJJgPgjVG7D6Z7qC4EDHt4KRoi4vcYfgVuloPFp6SGpI3FoGVh2BWinN76507AKr1Fpu2dpV5MSzy8iMkB1Kb3Xbz7Cpy4iOISghhj_C7-OZ4VfsxabfO6IzzrP9AaU3QlEDT2IJap4SlJoUyCTqU593EffWwezmZaub7aA_&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Netanyahu/videos/1992817301014737/?__xts__%5b0%5d=68.ARCqjn0RsWLE-yVAclgDWgqqW_PQQiC5gK-Qax4Pxs4hYgEiOAIAyk1AWNHZQ0bdHMfNOE6IOJjf52fNgenS74BgZbKRJbeKRjfpE5A7vaKsEdn210DQEPJcA5BY__7zVhn60zTvn9wvIsyPdg0RZqKEX6cgHCVbi-NVGjP5FQDx9SI1gsH9eamqyJJgPgjVG7D6Z7qC4EDHt4KRoi4vcYfgVuloPFp6SGpI3FoGVh2BWinN76507AKr1Fpu2dpV5MSzy8iMkB1Kb3Xbz7Cpy4iOISghhj_C7-OZ4VfsxabfO6IzzrP9AaU3QlEDT2IJap4SlJoUyCTqU593EffWwezmZaub7aA_&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Netanyahu/videos/1992817301014737/?__xts__%5b0%5d=68.ARCqjn0RsWLE-yVAclgDWgqqW_PQQiC5gK-Qax4Pxs4hYgEiOAIAyk1AWNHZQ0bdHMfNOE6IOJjf52fNgenS74BgZbKRJbeKRjfpE5A7vaKsEdn210DQEPJcA5BY__7zVhn60zTvn9wvIsyPdg0RZqKEX6cgHCVbi-NVGjP5FQDx9SI1gsH9eamqyJJgPgjVG7D6Z7qC4EDHt4KRoi4vcYfgVuloPFp6SGpI3FoGVh2BWinN76507AKr1Fpu2dpV5MSzy8iMkB1Kb3Xbz7Cpy4iOISghhj_C7-OZ4VfsxabfO6IzzrP9AaU3QlEDT2IJap4SlJoUyCTqU593EffWwezmZaub7aA_&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Netanyahu/videos/1992817301014737/?__xts__%5b0%5d=68.ARCqjn0RsWLE-yVAclgDWgqqW_PQQiC5gK-Qax4Pxs4hYgEiOAIAyk1AWNHZQ0bdHMfNOE6IOJjf52fNgenS74BgZbKRJbeKRjfpE5A7vaKsEdn210DQEPJcA5BY__7zVhn60zTvn9wvIsyPdg0RZqKEX6cgHCVbi-NVGjP5FQDx9SI1gsH9eamqyJJgPgjVG7D6Z7qC4EDHt4KRoi4vcYfgVuloPFp6SGpI3FoGVh2BWinN76507AKr1Fpu2dpV5MSzy8iMkB1Kb3Xbz7Cpy4iOISghhj_C7-OZ4VfsxabfO6IzzrP9AaU3QlEDT2IJap4SlJoUyCTqU593EffWwezmZaub7aA_&__tn__=-R
https://twitter.com/IsraeliPM_heb/status/1088047073096855552
https://www.instagram.com/p/Bs-kq8_hRTQ/
https://www.instagram.com/p/Bs-kq8_hRTQ/
https://www.instagram.com/p/Bs-kq8_hRTQ/
https://www.youtube.com/watch?v=NBBd9E55hM0
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חוק )ב( לב 2 וראת סעיףהמדינה׳. ה לבאה שוא צישראל הגנה לצבא ה׳
גזרת תעמולה בחירות, היא נ"ל בימוש בצהש לאוסרת עעמולה, הרכי תד

ה עם זוהצבא מרושם כי המנוע את הה לדלה. היא נועיסוד א ושכלותל מש
נכס את ל ועמדיםרשימת ממועמד או מלמנוע מ, וועמדפלגה או עם ממ
ביונו ל צבשמירה עש ליונהעחשיבות הלהשקפתי, נוכח ה... עצמוה״ל לצ

ל הקפיד הקפדה יתירה ערשימות לו, על מועמדים םעצבא הה״ל כל צש
ש סוגיה בה עסקינן יבעמולה: סבורני, כי דרכי ת חוק( לבב)2הוראת סעיף 

מקום ק, וש ספק אין ספם יאת בבחינצבאית ן העגה המבהשאלה  -ג נהול
ועמד לונית או מפ שימהצבא עם רל הזיהוי שן ללניסיו) בו קיים ספק

, ' רשימת יש עתידסון נח"כ יואל ח 31/19תב"כ }" הימנע מפרסוםיש ל -( למוניא
(; 1.1.13)מיום  היימר נ' הבית היהודיאופנ 12/19תב"כ ולא רק,  ראה גם (;16.1.13)מיום 

 {.ההדגשה הוספה, הח"מ

ת מחלוקת, כי פרסום התמונות לגה סבורה, כי לא יכולה להיוהמפומן הכלל אל הפרט:  .12
הימים, יש בה כדי לטעת  90בתקופת ך, ן אינטנסיבי ומתמשבאופ והצילומים הרבים,

ראש הממשלה ושר הליכוד ועם " ם מפלגתע ההכי הצבא מזו, כי: "השגוי את הרשום
 הביטחון.

אשר  ,16 -ה לכנסת כלות יסוד, מדבריו של ועדת הבחירות שומלסיום נבקש, להביא  .13
 המשיבים, כלהלן:עלול ונשתכחו מלבם של 

להקרין תמונות  צה״ל הוא צבא העם, צבא המדינה, ואסור לו למועמד"
-חדהם או כמעט -צה״ל והוא חד העשויות להותיר רושם על הצופים כי

כי אסור לו למועמד לנכס את צה״ל לעצמו, קרא: ר, בלשון ימינו ייאמהם. 
תומך בו,  את צה״ל נכס מנכסיו, להותיר רושם על הצופים כי צה״ל לעשות
 סיעת ישראל' נ התנועה להגינות שלטונית 01/20תב"כ )"ו״ל עומד מאחוריכי צה

 .(אחת

 

להשית על בנוסף, , לעיל צוליתבקש יו"ר ועדת הבחירות הנכבד להיעתר , אשר על כן
 ., שכ"ט עו"ד ומע"מ כדיןהעתירההוצאות את  לחודד וים ביחהמשיב
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