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 "התראה לפני הגשת עתירה"   הנדון:

 17.2.2021סימוכין: מכתבך מיום 

ידועה; ומרשתי, מפלגת  פעילותך הנמרצת למען שמירה על האינטרס הציבורי, ובפרט בתקופת בחירות,   .1

"( מוקירה אותה. דא עקא, שהפעם, פנייתך שבסימוכין,  יש עתידבראשות יאיר לפיד )להלן: "  -יש עתיד  

 אינה מציגה כל "עבירה" לכאורה מצדה של יש עתיד, ולו לכאורה.  

 ידיה, בהתאם לדין.  -ידי יש עתיד מזוהה על- כל תעמולת בחירות המפורסמת על -כעניין של עובדה  .2

עתיד אין כל השפעה על תוכן האתר. יש עתיד לא היתה    שליו"המצפן" אינו תעמולה מטעם יש עתיד,   .3

האתר.   של  הטכנולוגיים  למאפייניו  הנוגע  אחר  או  כזה  למנגנון  או  האתר  לבניית  ממילא,  שותפה 

 "המצפן" אינו מהווה תעמולה פוליטית כהגדרתה, הידועה לך היטב.  

מהגולשים בו, ובאיזה    איזה מידע אוסף אתר אינטרנט השאלה הרלבנטית היחידה אפוא היא השאלה   .4

דעת  מצויה במישור היחסים שבין אתר האינטרנט לבין הגולש.  שאלה זו    .אופן הוא עושה בו שימוש

ועושים בו שימוש.   -בהתאם לדין  - לנבון נקל כי אתרי אינטרנט רבים אוספים מידע על הגולשים בהם 

האפשרות לייצר הגדרות פרטיות    לכל אתר יש מדיניות פרטיות, ולכל גולש יש אתעוד ידוע לכל, כי  

 המדובר בסוגיה כללית שאין לה קשר לדיני תעמולה.  המותאמות לו. 

 ומלכתחילה, לא ברור מדוע פנית ליש עתיד.  משכך,  .5

למעלה הדרוש אוסיף, הטענה לפיה האפשרות כי גלישה באתר פלוני תוביל לצפייה בתעמולה פוליטית   .6

והיא לא עולה  , שאין לה עיגון בדין מרחיקת לכתהיא טענה  -מזוהה בעתיד מהווה כלשעצמה תעמולה 

 .  בקנה אחד עם ההגיון

אליו הפנית במכתבך קבע כידוע, כי אין להבחין בין תעמולת בחירות "פיזית", אליה מתייחס    8/21תב"כ   .7

"( לבין תעמולת בחירות זהה לחלוטין  החוק)להלן: "  1959  -חוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט

 (: 72היתה )בסעיף  אבן הראשה בהנמקה לאותה החלטהורסמת באינטרנט. המפ

המגבלה במישור המהותי, אלא    בהרחבת  השאלה בה עסקינן, איננה איפוא"

על  .  'המודעה'הפלטפורמה שבה נעשה ומופץ פרסום    לגבי  מכילה  בפרשנות



 
2 

כי סבורני  לעיל,   כן,  הנזכרים  והאיזונים  העקרונות  את  המשמרת  פרשנות 

מאלה ונז בתכלית  שונות  לסיטואציות  במקומה  שאינה  הרחבה  מפני    הרת 

איננה מרחיבה יתר על המידה את    -   יוזמיו המקוריים כיוונו אליהם  שהחוק

הפוליטי הביטוי  לחופש  בזכות  נחקק  .הפגיעה  במציאות    כאמור  הסעיף 

בהתאם   .מסוימת, ונקב באמצעי התעמולה שהיו מוכרים ונגישים באותה עת

בכל הנוגע לדרישת הגילוי, והעיקרון העומד בבסיסו, דומה כי אין טעם    ,לכך

או    מטעם הרשימות  המצדיק הבחנה בין מודעות תעמולה מובהקות,  מבורר

, אשר רואים אור ברשתות החברתיות או  של פרסומים מצד מי שקשורים עמן

האינטרנט   ולתלותן)באתרי  להדפיסן  היה  ניתן  מידה  לבין (,  שבאותה 

לוחות המודעות בחוצות,  ים מודפסים בפועלפרסומ על  על אותה  .המוצגים 

להבחין, לצורך חובת השקיפות, בין   הקורא  דרך, אין בנמצא טעם משמעותי

או ברשתות   ,פרסום מודעה בעיתון פיזי, לבין פרסום מקביל באתר עיתונאי

 ."החברתיות

  מובהקותת זיהוי במודעות תעמולה  הנה כי כן, המוקד בהחלטה היה חוסר הסבירות בהבחנה בין חוב .8

 זהות להן, אליהן מתייחס החוק במפורש.  פיזיות, ה)ההדגשה, אגב, היתה במקור( מקוונות לבין מודעות  

מכר אין   היא  וכך  שונות  יבהחלטה,  ל"סיטואציות  הגילוי  עיקרון  של  "הרחבה"  משום  גלי,  בריש  זה 

  8/21בקבלת העתירה בתב"כ  תמכהעתיד  במאמר מוסגר, ישבתכלית" מאלה שהחוק מתייחס אליהן. 

 עמידה על חשיבות עיקרון השקיפות.  ומתוך  

 . אינה קשורה כהוא זה לעיקרון הגילויהטענה המוצגת במכתבך אולם, ובכל הכבוד,   .9

מאחורי ]חובת השקיפות[ ברור: עקרונות השקיפות וההגינות מחייבים כי הטוען דבר נגד    "הרציונאל

חברו יטען זאת בעצמו, ולא ממחשכים. לכך יש להוסיף כי המסרים שמבקשים המתמודדים בבחירות  

 (.  80/20להעביר למתמודדים באמצעות מודעות, ראוי ונכון שיימסרו מפיהם באופן גלוי" )מתוך תר"מ  

   .מהווה מסר או תעמולה מכל סוג שהוא אינוור, "המצפן"  כאמ

מקום שבו לכל היותר עומדת "חירות"  )מבקשת להמציא עיקרון חדש, "זכות" חדשה  להבדיל, טענתך  

   "הזכות" שלא להגדיל את החשיפה לצפייה בתעמולה מזוהה.- ( )במובן ההופלדיאני(

גם תכלית ראויה    אין להיחשף לתעמולה מזוהה.    במשפט הישראלי "זכות" שלא   אין אולם, ובכל הכבוד,  

החוק מכיר בחשיבות תעמולה מזוהה, וזו הסיבה שהוא ידי "זכות" שכזו. ההפך הוא הנכון.  - המוגנת על

)בטלוויזיה, ברדיו(. החוק מבוסס על ההנחה כי תעמולה  מייצר באופן אקטיבי פלטפורמות לתעמולה  

קנה לבוחרים כלים לבחור בתוך "שוק הדעות" את המפלגה  פוליטית מזוהה היא דבר רצוי, שכן היא מ

 עמה הם מזדהים.  

המשפט הישראלי אינו    -גם אם יש גולשים אשר לא מעוניינים להיחשף למודעות פוליטיות מזוהות    .10

 מכיר בקיומה של זכות שכזו. 
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תקל בה בעל  להיעשויים    - שאינם מעוניינים לצפות בתעמולה  היא, כי אותם גולשים    עובדהכך למשל,  

במודעות על גבי שלטים ברחבי הארץ. אם היה יסוד לטענה המופיעה במכתבך, הרי ששומה היה  כורחם  

המתריעים כי העושה שימוש בדרך    -על חברת נתיבי ישראל להציב שלטים מקדימים בכניסה לכל כביש  

ן כל הבדל בינו  , ואיעשוי להיחשף לתעמולה פוליטית מזוהה. האבסורד במקרה כזה מדבר בעד עצמו

   לבין הנטען במכתבך.

לא ייצא מפתח ביתו, או יקפיד שלא    -רצונו של אדם כבודו. מי שלא מעוניין לצפות בשלטי תעמולה  

עצם   את  להפוך  ולא  שלהם,  האמיתי  בהקשר  הדברים  את  לשים  חשוב  אבל  השלטים.  את  לקרוא 

 עוול שנגרם למאן דהו. לסוג של החשיפה לתעמולה מזוהה 

אין קשר לענייננו. אותה החלטה    -אליו הפנית במכתבך    -   38/23תב"כ  גם לדר הטוב יצוין כי  למען הס .11

כזה שלא בהכרח    ,באופן ברור ולא "מתחכם"תעמולה  המפרסם  הגורם  לחובה לזהות את    ההתייחס

 ידי הבוחר. - יובן על

אשר על כן, פנייתך לא צריכה היתה להישלח ליד עתיד, כמי שאין לה כל קשר לתוכן אתר "המצפן",   .12

של אזרח..   "בזכותו  פגיעה  בדבר  לנטען במכתבך  יסוד  אין  וכיו"ב. ממילא,  שלו,  הפרטיות  להגדרות 

 ]שלא[ להיחשף לתעמולה".  

 אין באמור במכתבי זה להוות ויתור על כל זכות או טענה.  .13

 

 

 וד רב ובב"ח,  בכב

 עודד גזית, עו"ד  


