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תב"כ /21

מפלגת העבודה הישראלית
ע"י משרד עורכי הדין בוסי-אביאני
באמצעות היועץ המשפטי של מפלגת העבודה עוה"ד גיא בוסי
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 נגד -המשיבים:

 .1הליכוד תנועה לאומית ליברלית
 .2ראש הממשלה שר הביטחון ויו"ר תנועת הליכוד מר בנימין נתניהו
שניהם ע"י בא כוחם ,עו"ד אבי הלוי
היועץ המשפטי של תנועת הליכוד ו/או עו"ד ניבה הלוי
avi.halevy@gmail.com

בקשה למתן צו מניעה בהתאם להוראות סעיף 17ב ו 17 -ג
לחוק הבחירות (דרכי תעמולה) ,התשי"ט 1959 -
העותרת ,מפלגת העבודה הישראלית (להלן" :המפלגה" ו/או מפלגת העבודה") ,מתכבדת בזה
להגיש עתירה דחופה למתן צו מניעה כנגד המשיבים ,בגין ביצוע בפועל של תעמולת בחירות,
תוך הפרת הוראות סעיף 2ב (ב) לחוק הבחירות דרכי תעמולה (להלן" :חוק הבחירות"),
הקובעות ,כי:
"לא ייעשה שימוש בתעמולת בחירות בצבא הגנה לישראל באופן העשוי ליצור
רושם כי צבא ההגנה לישראל מזוהה עם מפלגה או עם רשימת מועמדים".
בהתקבל טעמי העתירה ,יתבקש יו"ר ועדת הבחירות הנכבד ,לעשות שימוש בסמכותו

להוציא מלפניו צו מניעה ,אשר יורה למשיבה ( 1להלן" :הליכוד") ולמשיב ( 2להלן" :ראש
הממשלה ושר הביטחון") באופן ברור וצלול:

▪

לחדול מלעשות שימוש בקמפיין הבחירות שלהם בכלל וברשתות החברתיות
(פייסבוק ,טוויטר ,אינסטגרם ,יוטיוב וכו') אותם מנהל ראש הממשלה ושר הביטחון
בפרט ,בצבא ההגנה לישראל ובחיילי צה"ל ,בניגוד להוראת חוק הבחירות
שצוטטו לעיל;

▪

כל צו שייראה ליו"ר ועדת הבחירות הנכבד ,כנכון וראוי בנסיבות העניין.

ואלה טעמי העתירה
 .1החל מן המועד בו הוכרזו הבחירות ,ונכון למועד חתימת העתירה דנן ,הפך ראש
הממשלה ושר הביטחון את צבא ההגנה לישראל ואת חיילי צה"ל ,לניצבים בקמפיין
הבחירות שלו ושל הליכוד.
 .2אין מדובר באמירה בעלמא ,אלא בטענה עובדתית שאיננה ניתנת להכחשה או לסתירה;
ודוק ,ברשתות החברתיות ,בעמודים הספציפיים אותם מנהל ראש הממשלה ושר
הביטחון ומשמשים כחלק אינטגרלי מקמפיין הבחירות של המשיבים ,הפך השימוש
בתצלומיהם  -בתמונות ו/או בסרטונים  -של חיילי צה"ל חָ זֹון נִפְ ָרץ.
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 .3מדובר בשימוש כה אינטנסיבי ובולט ,המוביל בכח ובפועל להטעות את ציבור הבוחרים
לחשוב ,כי צבא ההגנה לישראל מזוהה לחלוטין עם קמפיין הבחירות של המשיבים.
 .4ואם תמצא לומר ,כי עסקינן בשגגה ,או למצער בהעדר ידיעה או אי הבנה של הוראות
חוק הבחירות ,הרי שאין כך הדבר ,מדובר במהלך מושכלְ ,מחֻ שָ ב ומתוכנן של
המשיבים.
 .5ולראיה ,ביום חמישי האחרון 24 ,ינואר  ,2019שלחה המפלגה כמתחייב ,את פנייה
מוקדמת הבאה אל המשיבים:
"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.
כפי שאני מבין זאת מדובר בהפרה של סעיף 2א ו 2ב לחוק הבחירות דרכי
תעמולה .על אחת כמה וכמה עת אנו מצויים בתוך תקופת  90הימים.
בנוסף ,תשומת ליבך להחלטה בתב״כ .6/21
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
גיא בוסי ,עו״ד
יועמ״ש מפלגת העבודה הישראלית".
כבר למחרת היום ,זמן קצר טרם התקדשה השבת ,התקבל מענה לאקוני ,מאת ב"כ
הליכוד עו"ד אבי הלוי הנכבד ,כלהלן:
"גיא שלום,
איננו סבורים כי פרסום התמונה נעשה בניגוד לחוק הבחירות (דרכי תעמולה) ולכן
אנו דוחים את בקשתך להסירה.
שבת שלום,
אבי".
 .6אמור מעתה ,לשיטתם של המשיבים ,השימוש בתמונות של חיילי צה"ל בקמפיין
הבחירות שלהם ,מהלך  90הימים שטרם הבחירות ,אין בו הפרה של הוראות סעיף 2ב
(ב) לחוק הבחירות.
 .7נוכח שהמענה שהתקבל לפניה המוקדמת ,היה קצר ותמציתי ,לא נהיר מה תנא דמסייע
מצאו המשיבים לחיזוק עמדתם ,ברם לדידה של מפלגת העבודה ,לא ניתן לקבל עמדה
זאת ולו בדוחק.
 .8בשל כך ,לא נותרה למפלגה כל ברירה אלא לעתור אל יו"ר ועדת הבחירות הנכבד
לקבלת סעד מיידי ,שימנע ויעצור את ההפרה ,המתבצעת לאור יום ובטבורה של עיר.
 .9מצ"ב לעיונו של יו"ר ועדת הבחירות הנכבד ,תמונות וסרטון מדף הפייסבוק של ראש
הממשלה ושר הביטחון ,המצויות שם גם ברגעים אלו ,תקופת  90הימים שלפני
הבחירות;
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התמונה שצורפה לפנייה המוקדמת

התמונה הראשית מהלך כל השבת האחרונה בדף של ראש הממשלה ושר הביטחון
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תמונה נוספת

תמונה נוספת
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סרטון (החל מהשנייה ה )55 -
 https://www.facebook.com/Netanyahu/videos/1992817301014737/?__xts__[0]=68.ARCqjn0RsWLEyVAclgDWgqqW_PQQiC5gKQax4Pxs4hYgEiOAIAyk1AWNHZQ0bdHMfNOE6IOJjf52fNgenS74BgZbKRJbeKRjfpE5A7vaKsEdn21
0DQEPJcA5BY__7zVhn60zTvn9wvIsyPdg0RZqKEX6cgHCVbiNVGjP5FQDx9SI1gsH9eamqyJJgPgjVG7D6Z7qC4EDHt4KRoi4vcYfgVuloPFp6SGpI3FoGVh2BWinN7
 6507AKr1Fpu2dpV5MSzy8iMkB1Kb3Xbz7Cpy4iOISghhj_C7OZ4VfsxabfO6IzzrP9AaU3QlEDT2IJap4SlJoUyCTqU593EffWwezmZaub7aA_&__tn__= -R

סרטון מחשבון הטוויטר של ראש הממשלה ושר הביטחון
https://twitter.com/IsraeliPM_heb/status/1088047073096855552

סרטון מחשבון האינסטגרם של ראש הממשלה ושר הביטחון (צולם על ידי לע"מ).
/https://www.instagram.com/p/Bs-kq8_hRTQ

סרטון מערוץ היוטיוב של ראש הממשלה ושר הביטחון
https://www.youtube.com/watch?v=NBBd9E55hM0

 .10מפלגת העבודה סבורה ,כי עסקינן בשימוש אסור ומפר בצבא ההגנה לישראל ובחיילי
צה"ל;
ראש הממשלה ושר הביטחון ,עושה בצבא ההגנה לישראל ובחייליו שימוש פוליטי ציני,
קר וצר ,עת הוא מסמא עיני הציבור לחשוב ,כי צבא ההגנה לישראל וחיילי צה"ל הם
חלק מקמפיין הבחירות שלו ושל הליכוד;
לבד מהיות השימוש האסור ,רמיסה ביודעין ובכוונת מכוון של חוק הבחירות ,הרי
שמדובר בהפרה של כללי המשחק הדמוקרטיים המקובלים שהתגבשו במקומותינו כבר
מימים ימימה ,לפיהם ,צה"ל שייך לכולנו ,לעם כולו ולא למפלגה כזאת או אחרת ועל
כן יש להרחיקו ת"ק פ ְַּרסָ ה מכל שימוש פוליטי;
אלא מאי ,במרוצתו של ראש הממשלה ושר הביטחון לנצח בבחירות ,הכל פרוץ והרשות
נתונה ,גם ניכוסו של צה"ל והכנסתו למשחק הפוליטי;
אין אלא להצר על התנהגות והתנהלות כגון דא.

הפן המשפטי
 .11ההלכה קובעת ,כי את הפירוש לסעיף 2ב (ב) לחוק הבחירות ,קרי ,אימתי יאפשר יושב
ראש ועדת הבחירות הנכבד ,שימוש בתמונות של חיילי צה"ל לטובת קמפיין בחירות,
יש לעשות בצמצום רב ובמקרים חריגים ביותר:
נדמה ,כי דבריו של יו"ר ועדת הבחירות לכנסת ה  ,19 -כבוד שופט (בדימוס) של בית
המשפט העליון אליקים רובינשטיין ,שלובים כזמורה על בד במסכת המונחת להכרעתו
של היושב על מידין:
״צה״ל הוא צבאו של העם ,צבאה של מדינת ישראל :ידענו משחר ימי
המדינה וכך מורה אותנו הוראה סעיף  1לחוק יסוד :הצבא ,הקובעת כי
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׳צבא הגנה לישראל הוא צבאה של המדינה׳ .הוראת סעיף  2ב(ב) לחוק
דרכי תעמולה ,האוסרת על שימוש בצה"ל בתעמולה בחירות ,היא נגזרת
של מושכלות יסוד אלה .היא נועדה למנוע את הרושם כי הצבא מזוהה עם
מפלגה או עם מועמד ,ולמנוע ממועמד או מרשימת מועמדים לנכס את
צה״ל לעצמו ...להשקפתי ,נוכח החשיבות העליונה שבשמירה על צביונו
של צה״ל כצבא העם ,על מועמדים ורשימות להקפיד הקפדה יתירה על
הוראת סעיף 2ב(ב) לחוק דרכי תעמולה :סבורני ,כי בסוגיה בה עסקינן יש
לנהוג  -בהשאלה מן העגה הצבאית בבחינת אם יש ספק אין ספק ,ומקום
בו קיים ספק (לניסיון לזיהוי של הצבא עם רשימה פלונית או מועמד
אלמוני)  -יש להימנע מפרסום" {תב"כ  31/19ח"כ יואל חסון נ' רשימת יש עתיד,
(מיום  ;)16.1.13ראה גם ולא רק ,תב"כ  12/19אופנהיימר נ' הבית היהודי (מיום ;)1.1.13
ההדגשה הוספה ,הח"מ}.

 .12ומן הכלל אל הפרט :המפלגה סבורה ,כי לא יכולה להיות מחלוקת ,כי פרסום התמונות
והצילומים הרבים ,באופן אינטנסיבי ומתמשך ,בתקופת  90הימים ,יש בה כדי לטעת
את הרשום השגוי ,כי" :כי הצבא מזוהה עם מפלגת" הליכוד ועם ראש הממשלה ושר
הביטחון.
 .13לסיום נבקש ,להביא מושכלות יסוד ,מדבריו של ועדת הבחירות לכנסת ה  ,16 -אשר
עלול ונשתכחו מלבם של המשיבים ,כלהלן:
"צה״ל הוא צבא העם ,צבא המדינה ,ואסור לו למועמד להקרין תמונות
העשויות להותיר רושם על הצופים כי צה״ל והוא חד-הם או כמעט חד-
הם .בלשון ימינו ייאמר ,כי אסור לו למועמד לנכס את צה״ל לעצמו ,קרא:
לעשות את צה״ל נכס מנכסיו ,להותיר רושם על הצופים כי צה״ל תומך בו,
כי צה״ל עומד מאחוריו"(תב"כ  20/01התנועה להגינות שלטונית נ' סיעת ישראל
אחת).

אשר על כן ,יתבקש יו"ר ועדת הבחירות הנכבד להיעתר לצו לעיל ,בנוסף ,להשית על
המשיבים ביחד ולחוד את הוצאות העתירה ,שכ"ט עו"ד ומע"מ כדין.

______________________

גיא בוסי ,עו"ד
בוסי  -אביאני ,משרד עורכי-דין
ב"כ העותרת

תל אביב .היום  27ינואר 2019
כא' בשבט התשע"ט
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