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 הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה .1 

 בנימין נתניהו  .2

 באמצעות ב"כ עו"ד אבי הלוי
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3.  Facebook, Inc.  

 אח'/או ורותם גלעד ו/או  עוה"ד ד"ר יואב אסטרייכר כב" יע"

 , עורכי דיןטל ושות' לשםמיתר ליקוורניק גבע  ממשרד
 5250608גן -, רמת16אבא הלל סילבר  מדרך

 03-6103111: פקס ;03-6103100': טל

 היועץ המשפטי לממשלה .4

 באמצעות פרקליטות המדינה מח' בג"צים
 

 ;המשיבים
 

  3לעיון מחדש בצו שניתן כלפי המשיבה בקשה 
 להבהרתוולחלופין 

ר ועדת הבחירות בקשה זו, בקשר עם הצו שניתן מתכבדת להגיש לכבוד יו", .Facebook, Inc, 3המשיבה 

, ולבקש 22:22בשעה  3, אשר התקבלה אצל באי כוח המשיבה 16.9.2019להחלטתו מיום  12על ידו בסעיף 

 כי: 

השונה לחלוטין ורחב שהינו צו כללי ולא צו ספציפי, בצו שניתן, כבוד יו"ר הוועדה יעיין מחדש  (א)

לא  3משיבה לכך שעתירה, מסגרת הב 3כלפי המשיבה ה מלכתחיללאין שיעור מן הצו שנתבקש 

 . בעניין לשמוע את טיעוניהלא ניתנה הזדמנות כבוד יו"ר הוועדה לו לגביו, טיעוןזכות ניתנה כל 

mailto:shachar@benmeir.co.il


- 2 - 

, וזאת משום שמדובר 3להורות על ביטול הצו ככל שזה ניתן נגד המשיבה להבהיר את החלטתו ו (ב)

, מטיל עליה חובות בלתי אפשריות, בוודאי וניתן להבין אותו 3שהוא נוגע למשיבה  לככ, שבצו

 . בהתראה כה קצרה

 : ואלו נימוקי הבקשה

)ב(  -ושל סקרים,  מפרסום)א( להימנע  3למשיבה  מורה על ידי כבוד יו"ר הוועדה הצו שניתן  .1

)כהגדרתו בהחלטה( אשר נשלח כהודעה למשתמשי שירות ההודעות   הפרסוםלהסיר את 

Messenger  בדומה ל(- SMS וכן, את )ראיון בתחנת שהינו )כהגדרתו בהחלטה(,  הפרסום השני

מכל מדיה שבה הם  - Facebookלא פורסם בשירות  3שלמיטב ידיעתה של המשיבה  -רדיו 

 . 7.9.20191יום ב 07:00. והכל לא יאוחר מהשעה מופיעים

יעיין מחדש בהחלטתו, יבטל את כי  ,מבקשת מכבוד יו"ר הוועדה, בכל הכבוד הראוי 3המשיבה  .2

 הצו שניתן כלפיה, ולמצער יבהירו, וזאת בשל כל אחד מן הטעמים הבאים:

שונה לחלוטין מן הצו שנתבקש כלפיה  להיות נחזהעמום, הוא , הגם ש3המשיבה הצו שניתן נגד  .3

נמנעה זכות הטיעון ביחס  3מן המשיבה  .עשרות מוניםורחב ממנו  ,במסגרת העתירהמלכתחילה 

 למעט השבתת הצ'טבוט נושא העתירה.בקשר לסעד זה, לכל דבר 

 ביחס לצ'טבוטלפעול  3שיורה למשיבה ספציפי התבקש צו שבמסגרת העתירה הנדונה בעוד  ,כך

"למחוק ולהפסיק כל פעילות  .Facebook, Incבמסגרת העתירה התבקש כלפי ) 2-1של המשיבים 

של "הצ']ט[בוט" של הליכוד, אשר מפרים את הוראות הדין בישראל, ולחילופין להשעות את 

בעצמה  להימנע מפרסום 3הצו שניתן מורה כאמור למשיבה בפועל פעילות הצ'טבוט האמור"(, 

 שהיא.מכל מדיה הפרסום השני והפרסום , ואף להסיר (2-ו 1)להבדיל מהמשיבים 

נמנעה זכות  3כפועל יוצא, מן המשיבה מעבר לכך, שכפי שיובהר להלן, כלל לא ברור למה הכוונה, 

ומכבוד יו"ר הוועדה נמנעה ההזדמנות לשמוע את  ,זהרחב ביחס לצו הבסיסית ביותר הטיעון 

 ולהכריע בהתחשב בטיעונים כבדי משקל אלו., 3של המשיבה טיעוניה 

 אינו ישים. ל שהוא ברור, הוא ככו , ראינו ברואף הצו שניתן   .4

משפטית ובין בפועל( של תוכן כלשהו מבחינה )בין  "המפרסמת"אינה  3המשיבה  (א)

או הנשלח כהודעה ממשתמש אחד למשתמש אחר )או  ,Facebookהמועלה לשירות 

ככל שכוונת הצו הייתה לחייב את  .Messengerמשתמשים אחרים( בשירות ההודעות 

  הרי שהצו אינו ישים. פיקוח על פרסומים עתידייםלבצע  3המשיבה 

מפורסמים מדי יום  Facebookבשירות  היא ספקית אירוח מקוון ניטראלית. 3המשיבה 

נושא התובענה, נשלחות אינספור  Messengerאינספור פרסומים, ובתוכנת ההודעות 

אין כל אפשרות מעשית לעקוב ולפקח אחר כל המידע המפורסם  3הודעות. למשיבה 

, כיישות פרטית, גם אין 3. למשיבה טרם שהוא רואה אור או לאחר מכן Facebookבשירות 
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את היכולת והסמכות לקבוע האם יש בפרסומים או בהודעות המועברות בשירות אותו היא 

 1מספקת עבירה על חוקי הבחירות או אחרים.

לחדול מפרסום איננה ברורה, ולמצער, ככל שהכוונה היא  3ההוראה למשיבה  אשר על כן,

או תעבור על כל  ,תעצור פרסומים של משתמשים מראשתבצע מעקב ו 3כי המשיבה 

 . הפרסומים המועלים לרשת בדיעבד, היא אינה ישימה

ע כי הוא שוקל להטיל כי עד היום כבוד יו"ר ועדת הבחירות לא הטיל, ולא התרי ,יצוין

 בכל העתירות, כב' היו"ר, . עד עתה3חובה כה חריגה, קיצונית ובלתי מעשית על המשיבה 

 , שמתייחסים לפרסומים ספציפיים,הוראות ספציפיות בצווים ספציפיים 3קבע למשיבה 

 אחריהם היא עקבה ואותם היא יישמה.

תסיר  3ההוראה כי המשיבה  .ישיםאינו ואף  3נראה כאינו רלוונטי למשיבה סעד ההסרה  (ב)

בבוקר, אינה ברורה  07:00שעה להיום במכל מדיה שהיא עד הפרסום השני ו הפרסוםאת 

 ואינה ישימה אף היא.  

אלא נשלח )ככל שנשלח( כהודעה  ,כלשהו Facebookלא פורסם בדף כלל  –  הנדון הפרסום

נושא  2-1של המשיבים  הצ'טבוט .Messengerביישום  לתיבות פרטיות של משתמשים

 ניתן להסרה אלא כלי המשמש צדדים שלישים להעביר הודעותהאינו פרסום העתירה 

גם ההודעות אינן בגדר פרסומים, אלא תקשורת פרטים שכבר . Messenger -באמצעות ה

שנעשו באמצעות הצ'טבוט האמור,  Messenger רשורישההודעה מהסרת . שודרה והועברה

אינה זהה להסרה של פוסט מפייסבוק, ואין זה סביר לבקש מפייסבוק להסיר את התוכן 

יכולה "להסיר" כפי  לא 3לפיכך, את שניהם המשיבה צרה. זמנים שנוהמבוקש במסגרת ה

יו"ר הועדה רצה לעשות כן הוא יכול היה הורות  ככל שכבוד .לגבי פוסטשניתן לעשות 

עם זאת, נראה שהצו שניתן על ידו למנוע מהצ'טבוט לשלוח הודעות עתידיות.  3למשיבה 

יהא חסר תוחלת ת למנוע עבירות עתידיות. לפיכך נהינו מספיק על מ 2-1נגד המשיבים 

 בעניין. 3י המשיבה ליתן צו כלפ

על   Twitter -לעתירה נעשה למעשה ברשת ה 2הפרסום שצירפו העותרים כנספח  ,זאת ועוד

אין כל שליטה כמובן על המפורסם ברשת זו. מעבר לכך,  3. למשיבה Twitterידי משתמש 

שגם  ,לאחר מכן יחד עם ידיעה בדבר העתירה שהוגשה בעיתונות המקוונתהוא פורסם 

 אין כל שליטה.  3עליה למשיבה 

ברדיו. גם  2כלל וכלל. מדובר בראיון שהעניק המשיב  3אינו קשור למשיבה  הפרסום השני

 כל שליטה.  3על ראיון זה ופרסומו במרשתת אין למשיבה 

                                                 

( )ערעור על 16.1.2019)פורסם בנבו,  15, בסעיף  ,Inc.Facebookבן מאיר נ'  18-09-18962וראו והשוו, ת"א )מחוזי ת"א(  1
 37692/03( ת"את"א )שלום ((; 24.6.25019)פורסם בנבו,  .Facebook, Incבן מאיר נ'  558/19פסק דין זה נדחה במסגרת ע"א 

 .Article 230 of U.S"(עניין סודרי" –)להלן  (1.08.2005)פורסם בנבו,  36-28, בפסקאות סודרי נ' שטלריד

Communications Decency Actוכן , Article 15 of the European Union e-commerce Directive (Directive 

2000/31/EC) הקובעים כי שירותי אירוח מקוונים אינם "מפרסמים" ואינם יכולים להיות מחויבים בפיקוח או סינון ,
 רות שלהם, בהתאמה.אקטיבי של תוכן שפורסם על ידי צדדים שלישיים המשתמשים בשי
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בהיותו  3כנגד המשיבה לבטל את הצו שניתן  בקשלאור כל האמור לעיל כבוד יו"ר הוועדה מת .5

ככל שהחשש הוא מהמשך הפצת הפרסום, הרי שהצו שניתן נגד המשיבים . לא ברורו בלתי ישים

 פותר סוגיה זו, שכן הוא אוסר עליהם את המשך הפצת הפרסום.  2 -ו 1

 מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה. .6

 

 

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

 מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות', עורכי דין

 3באי כוח המשיבה 

 2019בספטמבר  17היום, 

  


