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 - ד ג נ -

 :המשיבים   

 הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה .1

 בנימין נתניהו .2

 ע"י ב"כ עו"ד  אבי הלוישניהם 

 מהמושבה כנרת

 04-6709443פקס:  04-6709330טל: 

 פייסבוק אינק .3

 ע"י ב"כ עו"ד יואב אסטרייכר ממשרד מיתר

 אראל סגל .4

 (0523112299 שלו )מספר הנייד במסירה דרך 

 

 לצו מניעהדחופה בהולה עתירה 

 1959 –תעמולה(, תשי"ט  ב לחוק הבחירות )דרכי  17לפי סעיף 

צו המונע ביצוע מעשה עבירה  " יםהמשיבכל כב' יו"ר ועדת הבחירות, מתבקש בזאת על ידי העותר, ליתן כנגד 

 "(, כדלקמן:חוק דרכי תעמולההלן: ")ל  1959  -ב לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, תשי"ט  17, לפי סעיף  "לפי חוק זה

 2ו  1ד ונתניהו )המשיבים אשר מופץ על ידי הליכו מזויףרטון תעמולה סשיבים )כולם( למחוק להורות למ .א

תות החברתיות, ברש 4ץ גם על ידי המשיב מס' )פייסבוק( ומופ 3טפורמה של המשיבה מס' ( על גבי הפל

, וכן מהווה בגדר לחוק דרכי תעמולה 13וראות סעיף הסרטון מהווה הפרה בוטה וגסה של הכאשר 

 (Fake News" ) ריות"חדשות שק

 כ"ט עו"ד בגינה.עתירה זו ובשהעותר בגין ם בהוצאות לחייב את המשיבי .ב



 :הבקשואלו נימוקי ה

 

 העותר הוא אזרח הזכאי להצביע בבחירות. .1

 .1היא רשימת מועמדים בראשה עומד המשיב מס'  2המשיבה מס'  .2

 היא פלטפורמה חברתית )פייסבוק( באמצעותה מופץ הסרטון. 3המשיבה מס'  .3

הווה עבירה הממסוימים )המתקרא עיתונאי( ואשר מפיץ את הסרטון הוא עובד בכלי תקשורת  4המשיב מס'  .4

 תעמולת הבחירות של הליכוד.ה למעשה כחלק מכאמור, בהיותו הלכ

למען צבעה להות סרטון בו הוא קורא המועמד העומד בראש רשימת כחול לבן פירסם ברשתות החברתי .5

 מפלגתו באזורים מסוימים.

  –המופץ על ידי כחול לבן  האמיתי לסרטוןלהלן קישור  .6

https://twitter.com/gantzbe/status/1234463919504318465?s=08 

 שפטי של ועדת הבחירות.באמצעות הודעת מסר מיידי ליועץ המבזאת ישירות  יה מועבר  ין לצפתיהעתק שלו הנ .7

באופן שכביכול ו ממנו חלקים, תכלקחו את הסרטון האמור, ערכו אותו באופן כל שהוא או ח 2ו  1המשיבים  .8

הסרטון  : ")להלן ועמד בני גנץ, ובכך יצרו סרטון מזויף של המא להצביע לכחול לבןגנץ קורא שלהמועמד בני 

 (."המזויף

 - מצ"ב קישור לסרטון המזויף

https://www.facebook.com/Netanyahu/videos/1535135346647064 / 

 שפטי של ועדת הבחירות.באמצעות הודעת מסר מיידי ליועץ המבזאת ישירות  יה מועבר  ין לצפתיהעתק שלו הנ .9

, ודרך דרך עמוד הפייסבוק של נתניהו  פר שעותמזה מסאת הסרטון המזויף  יצים  משדרים ומפ  2ו    1המשיבים   .10

 שאר הרשתות החברתיות.

 ת הסרטון המזויף ברשתות החברתיות.אינו טומן )כרגיל( ידו בצלחת ומפיץ א 4גם המשיב  .11

, מכלי להסרת הסרטון למרות שידוע לה שהוא מזויף ונערכו פניות אליה דברוק מצדה אינה עושה פייסב .12

 .תקשורת מסוימים

 הקובע כך : דרכי תעמולהחוק  13סעיף אות על הור ונתניהו הליכוד ים עוברטון המזויף בהפצת הסר .13

https://twitter.com/gantzbe/status/1234463919504318465?s=08
https://www.facebook.com/Netanyahu/videos/1535135346647064/
https://www.facebook.com/Netanyahu/videos/1535135346647064/
https://www.facebook.com/Netanyahu/videos/1535135346647064/


רך שיש בהם משום  ד עם מפלגה או רשימת מועמדים אחת או למענה בצורה או ב ת מט הא תעמולת בחירו לא ת 

 מטעם מפלגה או רשימת מועמדים אחרת או למענה ת  רו הפרעה בלתי הוגנת של תעמולת בחי 

דבר שיש בו פגיעה, לפי , יתרת מכך, בהפצת הסרטון המזויף יש משום הפצת חדשות מזויפות מטעם הליכוד .14

 .בטוהר הבחירותעמדת ועדת הבחירות במרכזית 

ת, סרטון מזויף שערך הליכוד, נדרשת התערבות מהירה של כב' יו"ר ועדת הבחירו, הפצת ענייןנוכח מהות ה .15

 ., עד לקבלת תשובהשכן הסרטון מופץ כבר מפר שעות ופניה מוקדמת רק תאפשר המשך הפצת הסרטון

להפיץ את הסרטון, למחוק ולחדול מ 4ו  1,2ש כב' יו"ר ועדת הבחירות להורות למשיבים אשר על כן מתבק .16

ו הוא נמצא הסרטון מהרשת החברתית מכל עמוד ב למחוק אתפייסבוק כי גם עליה  3ולהורות למשיבה מס' 

 או מופץ.

כי כל האמור בבקשה בזאת מצהיר שהינו עו"ד נוכח הקושי הטכני לא ניתן לצרף תצהיר לבקשה זו, הח"מ  .17

 הוא נכון.

 .בגינה ולחייב את המשיבים בהוצאות ובשכ"ט העותר , עתירה זולקבל מבוקש לאור כל האמור לעיל,  .18
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