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בתאריך  3להבהרתו שהוגש על ידי המשיבה ולחלופין  3בקשה לעיון מחדש בצו שניתן כלפי המשיבה 
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 : 3בשם המשיבה 

                 

  עו"ד ד"ר יואב אסטרייכר; עו"ד רותם גלעד

 

 החלטה
 

להחלטתי בעתירה העיקרית שניתנה בעתירה שבכותרת,  12הבקשה שבפניי עוסקת בסעיף  .1

  :, ולצורך הנוחות אביאו בשלמותו(הצו)להלן:  16.09.2019בתאריך 

לחדול מפרסום סקרים, או תוצאות  3-1על המשיבים  –נוכח האמור לעיל "
ובכלל זה כל סקר או תוצאות סקר, הנחזות להציג דפוסי של סקרים, 

, חוק דרכי תעמולהה)ח( ל16בניגוד לסעיף הצבעה או שיעורי הצבעה חזויים, 
, ולא באופן מיידי ויוסר ופרסומים אלה – השניהפרסום ו הפרסוםלרבות 

ים. מופיע הם םמכל מדיה שבה מחר בבוקר 7:00 השעה יאוחר מאשר עד
, בטענת העותרים לבזיון בשלב זהנוכח האמור, לא מצאתי לנכון להכריע, 

 ."במידת הצורך אקבע בנפרד את הדיון בבקשת הבזיון, ואולם בית משפט

כי, להבנתה, הצו שניתן נגדה, הוא צו כללי ולא צו ספציפי, והוא רחב  3בבקשה, טוענת המשיבה  .2

 יתנה לה זכות הטיעון בגינו. אף מן הצו שהתבקש בעתירה שבכותרת, ולכן לא נ

 לביטול הצו נגדה או לצמצומו. 3משכך, עותרת המשיבה 

, 2-1לעצור את השימוש של המשיבים  3בינו לבינו, וכדי לעמוד בהוראת הצו, החליטה המשיבה  .3

 , שבו האחרונים עושים שימוש כדי ליצור קשר עם הבוחרים.ֶצ'ְטּבֹוטב
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הינו מערכת תוכנה, המדמה שיח אנושי ברשת  ֶצ'ְטּבֹוטלצורך הבהרת התמונה, אציין כי 

האינטרנט וברשתות החברתיות, כך שלמי שמתכתב עמה, נדמה כאילו הוא משוחח עם אדם אחר, 

, וגם גורמים פוליטיים אחרים עושים 2-1המשיבים שמעביר לו הודעות או אף מקיים שיח כתוב רציף. 

נגנון זה על מנת להעביר מסרי תעמולת בחירות מטעמם, לבעלי זכות בחירה. יוטעם כי כל עוד שימוש במ

, ולהחלטות יושב ראש 1959-חוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"טתכני תעמולת הבחירות עומדים בהורות 

 ועדת הבחירות המרכזית בהתאם לו, אין כל מניעה, לפי הדין הקיים, לעשות כן. 

ה בסמכות יושב ראש ועדת הבחירות נבכך להכשיר כל פעילות שנוגדת דין אחר, ואינ : איןהערה

 . המרכזית

 3, באמצעות חה"כ דוד ביטן, כי אנחה את המשיבה 2-1, ביקשו המשיבים האמור לעילנוכח  .4

'ְטּבֹוטלחדש את הפעילות של ה שנמסרה לי על ידי  , בכפוף להתחייבויותשמופעל על ידם ביום הבחירות ֶצ

או בכל מסגרת אחרת, תכנים המפרים את , ֶצ'ְטּבֹוטה רסמו במסגרתלא יפ ,2-1המשיבים  כי חה"כ ביטן,

 . זיהטלוימועד סגירת הקלפיות להצבעה, ברדיו ובד לא יתראיין ע 2שיב המ כי וכן, הצו

 , כדלהלן:3, יובהר, כלפי המשיבה שהצולאחר עיון בבקשה, מצאתי כי יש לקבלה בחלקה, כך  .5

לאסור פרסום, מבעוד מועד, של כל סקר או תוצאות סקר במסגרת  אינה נדרשת 3המשיבה  (א)

רוש ידלא נתן בעקבות עתירה אחרת, צו שיאו שהצו , ככל הפלטפורמה אותה היא מפעילה

 .זאת ממנה

, הצושמפירים במישרין את  2-1הסירה את התכנים שפרסמו המשיבים  3נמסר לי שהמשיבה  (ב)

בן מאיר נ'  8/21וכן תפעל בהתאם לנוהל ההודעה וההסרה שסוכם במסגרת החלטתי בתב"כ 

 , גם לגבי תכנים עתידיים.הליכוד

של  טֶצ'ְטּבֹו, אני מתיר את חידוש הפעלת ה2-1בכפוף להתחייבות שקיבלתי מהמשיבים  (ג)

 2ב או שהמשי ֶצ'ְטּבֹוטה באמצעות הצושל נוספת הפרה  שתיעשה; ואולם, ככל 2-1המשיבים 

'ְטּבֹוטה –דלעיל  4, כאמור בפסקה פר את ההתחייבות שנמסרה ליי הרשת חדש מיוסר מ ֶצ

 יסוד: הכנסת.-לחוק 11החברתית עד לאחר פרסום תוצאות הבחירות לפי סעיף 

 

 .2-1בכדי לגרוע מתחולת הצו על המשיבים יל לעאין באמור  .6

 (.17.09.2019) אלול תשע"טב"ז י ,ניתנה היום

  

 חנן מלצר, שופט
 
 

 המשנה לנשיאת בית המשפט העליון
 הבחירות ועדת ראש יושב
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