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 הלוי אבי ד"עו:          בשם המשיבה
 
 

 החלטה
 

 

, שלטענת עניינה של העתירה, פרסום תעמולת בחירות על ידי המשיבה, מפלגת הליכוד .1

 .העותרות מטעה אל מול פרסום תעמולת בחירות שפורסם על ידי האחרונות

  

בעתירה זו, דומה שמוטב מראה עיניים מהרבות מלל, ועל כן נפתח בהצגת הפרסום שנעשה  .2

פרסום, שאין מחלוקת עובדתית לצידו ה(, והפרסום המקורי –על ידי העותרות )להלן 

 (.הליכודפרסום  –שנעשה על ידי המשיבה )להלן 
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הקורא הנבון ודאי שם ליבו לכך שבתחתית שתי המודעות רשום: "כחול לבן התקווה  .3

החדשה", כך שלפחות למראית עין, נראה שהמודעה פורסמה על ידי אותו גורם. זוהי 

 למעשה עילת העתירה. 

 

ת ות טוענוהעותרבתמצית שבתמצית, ומכיוון שאיני רואה צורך להאריך בעתירה שלפנינו,  .4

 1959-ירות )דרכי תעמולה(, התשי"טלחוק הבח 13סעיף את הוראת  פרהאמור משהפרסום 

 (.חוק דרכי תעמולה –)להלן 

 
 . מכמה טעמיםהמשיבה טוענת כי יש לסלק את העתירה על הסף, מנגד, 

 

בכלל זה, טוענת המשיבה כי הפרסום המקורי אינו מטעם רשימת מועמדים או מפלגה 

בתחתית הפרסום אינו שמה של כל אחת מהמפלגות.  קיימת, שכן השם המאוחד המופיע

לא מצאתי מקום לדחות את העתירה על הסף מטעם זה, שכן ברי שהפרסום הוא מטעם 

 העותרות, שהמשיבה טוענת בתגובתה שהן מפלגות רשומות. 

 

לסעד כללי המבוקש בעתירה. אף מטעם זה לא מצאתי  רעוד טוענת המשיבה שאין להיעת

גם סעד קונקרטי מפורש, המתייחס נתבקש לדחות את העתירה על הסף, שכן בעתירה 

 לפרסום המקורי.
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ולבסוף, טוענת המשיבה כי אין מסמכותי להכריע בטענות בעניין זכויות יוצרים. אף מטעם 

לסוגיית  מבלי להידרששום שאף זה לא מצאתי לדחות את העתירה על הסף, וזאת מ

סמכותי להכריע בטענות בעניין זכויות יוצרים, מצאתי לנכון לדון בעתירה בהיבטים של 

 תעמולת בחירות.

 

משום "שקיימת שונות  של עתירה, טוענת המשיבה שדינה של העתירה להידחות, לגופה

ונות המאיינת צורנית וחזותית בין הפרסום של הליכוד לבין הפרסום של העותרות. ש

 לחלוטין חשש שבוחר סביר יטעה לחשוב שהפרסום של הליכוד נעשה מטעם העותרות".

 

 דין העתירה להתקבל.לאחר בחינת הפרסומים אל מול טענות הצדדים, מצאתי ש .5

 

 קובע כי: ,שכותרתו "איסור הפרעה"לחוק דרכי תעמולה,  13סעיף  .6

 
תהא תעמולת בחירות מטעם מפלגה או רשימת מועמדים אחת או למענה  א"ל

בצורה או בדרך שיש בהם משום הפרעה בלתי הוגנת של תעמולת בחירות 
  .מטעם מפלגה או רשימת מועמדים אחרת או למענה"

 

, כבוד השופט ניל הנדל, 23-בהחלטתו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה .7

( נכתב ביחס 26.2.2020) מרץ-גשר-מת כחול לבן נ' רשימת העבודהרשי 31/23בתב"כ 

 לסעיף זה כך:

 
"הסעיף פורש, בין היתר, כאוסר על תעמולה שיש בה חשש להטעיית 
הבוחרים, באופן שבו החשש ברור על פני הדברים בעת הצפייה בתעמולה 

קה רשימת הליכוד ביתנו נ' רשימת הבית היהודי, פס 38/19)ראו למשל תב"כ 
, והאסמכתאות שם((. צא ולמד כי המחוקק נוקט זהירות 17.1.2013ה )

מסוימת ביחס למצב שבו רשימה אחת מתייחסת לרשימה אחרת. אין הכוונה 
גם של מערכת הבחירות  –שלא ניתן להתייחס לרשימות אחרות. הנסיון 

מלמד כי רבות ההתייחסויות של רשימה אחת לרעותה.  – 23-לכנסת ה
חוקק באה לידי ביטוי בשימת דגש על האיסור של הפרעה בלתי זהירות המ

 הוגנת".
 

 1מפלגות, ובהן העותרת מטעם ת וו לבקשעיושבי ראש ועדת הבחירות המרכזית בעבר ש .8

והמשיבה, והורו על הסרת תעמולת בחירות מטעם מפלגה פלונית, הנחזית להיות מטעם 

מטעם מפלגה אחרת, ללא זיהוי מפלגה אלמונית או הגורמת לשיבוש המסר התעמולתי 

רשימת הליכוד ביתנו נ' רשימת הבית  38/19תב"כ בעיינו . לעניין זה, המפרסמת כראוי

הבית  16/19; תב"כ (1.3.2020) הליכוד נ' כחול לבן 42/23תב"כ (; 17.1.2013) היהודי

 ועוד. (3.1.2013) היהודי נ' הליכוד
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  :רווה כיג' ג'ובראן וס' עבר הווה ועתיד", הסבירו  –במאמרם, "תעמולת בחירות  .9

 
לחוק אוסר על תעמולה מטעם מפלגה פלונית המהווה הפרעה  13סעיף "

סעיף זה פורש ככולל בתוכו איסור על  .לתעמולה של מפלגה אלמונית
לדוגמה,  –בהטעיה צורנית  קרהאיסור האמור עוסק בעי .תעמולה מטעה

עושה שימוש באותיות או בשמה של רשימה כאילו מקרה שבו מועמד פלוני 
ואולם, ניתן באופן  .כאשר בפועל אין כך המצב ,השניים מתמודדים ביחד

כך,  תי. חריגים לאסור על תעמולה המטעה במובנה המהו עקרוני במקרים
למשל, דומה כי אם מפלגה מסוימת תפרסם מודעת בחירות שייכתב בה כי 

ביניסטית, שכן אין ברשימת מועמדיה מפלגה מסוימת היא מפלגה שו
בבחירות ולו אישה אחת, כאשר בפועל באותה רשימה יהיו נשים, יהיה ניתן 
)ונכון( לפסול את התעמולה נוכח הטעיה במובנה המהותי. יצוין כי בעוד 
המגבלות הצורניות ואלה שאינן מהותיות נבחנות בהתאם למבחן 

ליון הכריעו כי המגבלות הדומיננטיות, יושבי הראש ובית המשפט הע
הסיבה לכך היא . המהותיות ייבחנו בהתאם לאיזון אנכי של ודאות קרובה

שהתערבות בתוכן התעמולה, במובחן מצורתה, מעמיד פגיעה קשה יותר 
במתמודדים בבחירות ובחופש הביטוי הפוליטי שלהם. ולכן, מוצדק לנקוט 

מו המגבלה המהותית במבחן המבכר את חופש הביטוי על פני האינטרס שבש
 פרסעבר, הווה, ועתיד"  –ובראן וגיא רווה "דיני תעמולה 'סלים ג) "הוטלה

 .((2019גוטמן וע' באום עורכים, -)ל' זר 554' עמ ,531 ,דנציגריורם 
 

בעיון בפרסומים דכאן, נמצא כי הפרסום מטעם המשיבה נחזה, בפן הצורני, להיות פרסום 

הוא עלול להטעות את הבוחר הסביר, ולהפריע, באופן בלתי הוגן, ולכן  –מטעם העותרות 

 לתעמולת הבחירות מטעם העותרות. 

 

, המאיינת את החשש שבוחר סביר מיםהמשיבה האריכה לבאר מדוע יש שונות בין הפרסו .10

יטעה. ואולם אין בכל ביאורים אלו היתר למפלגה כלשהי לפרסם פרסומים בשם מפלגה 

נסיבות כלשהן, שבהן פרסום על ידי מפלגה א', בשיוך שוב על אחרת. אני מתקשה לח

לחוק דרכי תעמולה. על כל פנים,  13המודעה למפלגה ב', לא יהווה הפרה ברורה של סעיף 

נסיבות נדירות וחריגות כאלו, הפרסום מושא העתירה אינו נופל בגדרן. תיתכנה גם אם 

 משכך, כאמור, דינה של העתירה להתקבל.

 

יני נדרש לבחון את הפרסום באספקלריה של דיני קניין רוחני, אך לעניין ההטעיה כאמור, א .11

הברורה שיש בפרסום, ניתן לקבל השראה משלושת המבחנים הנהוגים בעוולת "גניבת עין" 

 וחוג הסחורה סוג; )ב( והצליל החזות)א( : 1999-תשנ"טהעוולות מסחריות, לחוק  1בסעיף 

כאשר  ,הוא המבחן המרכזי מבחן החזות והצליל. העניין נסיבות שאר; )ג( הלקוחות

בין המוצרים )ראו, לדוגמה, ע"א  תהבחינה היא כוללת ואין בוחנים נקודת דמיון ספציפי

((. 30.5.2013) 28-25, בפסקאות מ"בע ברמן. א את. י' נ מ"בע ל'אנג. א שלמה 5066/10
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הפרסום מופנה אל ציבור הבוחרים  מוביל למסקנה ברורה כי דנןיישום הדברים לנסיבות 

 והוא מטעה בעליל.

 

חוק הבחירות לכנסת נחקק  ,30.6.2022לאחרונה ממש, ביום שלא בשולי הדברים.  .12

. במסגרת חוק זה, תוקן 2022-דות ותיקוני חקיקה(, התשפ"בהעשרים וחמש )הוראות מיוח

, שעניינו שקיפות בתעמולת בחירות. בתמצית, 1א2חוק דרכי תעמולה, והוסף לו סעיף 

ברוח המלצות הוועדה הציבורית לבחינת חוק דרכי תעמולה בראשות סעיף זה נחקק 

החלטתו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ברוח ביניש, ו 'הנשיאה בדימוס ד

)להלן  (27.2.2019) בן מאיר נ' הליכוד 8/21, השופט )בדימוס( ח׳ מלצר בתב"כ 22-ו 21-ה

 לחוק דרכי תעמולה: )א(1א2. וכך קובע סעיף (בן מאיר עניין -

 
בלי שהיא נושאת את שמו של האדם  לא יפרסם אדם מודעת בחירות )א("

 –מנתה ואת הדרכים ליצירת קשר עימו, ולגבי מודעה מודפסת האחראי להז
גם את שמו של המדפיס אותה והדרכים ליצירת קשר עימו, ואם פעל האדם 

תישא המודעה את  –האחראי להזמנתה מטעם מתמודד בבחירות או גוף אחר 
שם המתמודד או הגוף כאמור, את האות או הכינוי של הסיעה או את רשימת 

)ההדגשות  "מה של המפלגה שהגישה את רשימת המועמדיםהמועמדים וש
 .(, הח"מהוספו

 

תכליתו העיקרית של הסעיף היא שעל מתמודד בבחירות, המפרסם מסר שנועד להשפיע 

חלק בלתי נפרד היא לעמוד מאחוריו. השקיפות כלפי ציבור הבוחרים  –על הציבור 

לציבור לשפוט כל מתמודד בבחירות על פי מסריו. על  תמתעמולת בחירות הוגנת ומאפשר

לחוק  13כן, בעבר נקבעה חובת שקיפות מסוימת, בין היתר, גם כפרשנות של הוראת סעיף 

 (. 74, פסקה מאיר בןדרכי תעמולה )עיינו: עניין 

 

שקיפות בתעמולת בחירות. הטמונה בהקפדה על , לטעמי לא ניתן להפריז בחשיבות ואדגיש .13

 יחסה בינות לצלליםשלא לגוף העומד מאחוריו ראוי לו  –מסר שנועד להשפיע על הבוחרים 

ולא  –בגלוי. על המתמודדים בבחירות לזכות בדעת הבוחר יתייצב ויכריז על כך אלא  –

ום יר; 549, בעמ' ג'ובראן ורווה :לעניין זה השוו) ובדרכי עורמה "לגנוב" אותה בהיחבא

לפי חוק  'תווית מידע'שגן ויוסף בן־דוד "האם ניתן וראוי להחיל את החובה לפרסם 

הבית היהודי נ'  19/16דיון בעקבות תב"כ  –הבחירות )דרכי תעמולה( גם על האינטרנט? 

   .((2015) 117הליכוד ביתנו" הארת דין ח 

 

-לתוקפה ביום ה לחוק דרכי תעמולה, הוראת סעיף השקיפות תכנס 2בהתאם לסעיף אכן, 

(, ועל כן לכאורה היא לא חלה 3.8.2022) ו' אב תשפ"ב שלפני יום הבחירות, קרי ביום 90

בעת הפרסום מושא העתירה. ואולם, לטעמי, יש בגילוי דעתו זה של המחוקק גם כדי 

 .לחוק דרכי תעמולה, בנסיבות דוגמת אלו שלפנינו 13להשליך על פרשנותו של סעיף 
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את הפרסום מטעמה  מיידיעל המשיבה להסיר באופן נוכח האמור, העתירה מתקבלת. 

בנסיבות, ונוכח בוטות ההפרה, תישא מכל פרסום שנעשה על ידה, בכל סוג של מדיה. 

 . ₪ 20,000המשיבה בהוצאות העותרות בסך של 

 

  (2022 אוגוסטב 2) ב"התשפה' באב , ניתנה היום

          
 עמית יצחק

 העליון המשפט בית שופט
 הבחירות ועדת ראש יושב

 25-ה לכנסת המרכזית


