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תב"כ 1302/
קצין הבחירות בצה"ל ,אל"מ אפי רוזן

העותר:

נגד
המשיבים:

 .1מפלגת "ביחד"
 .2ברוך מרזל
עתירה למתן צו מניעה לפי סעיף 11ב' לחוק הבחירות (דרכי תעמולה),
התשי"ט( 1191-להלן :חוק הבחירות)

החלטה
.5

העותר פנה אליי אתמול  ,בבקשה למתן צו מניעה ביחס לסט א טוס שהתפרסם

ביום  5.1.0251בעמוד הפייסבוק הרשמי של המשיב  . 0בסט א טוס תמונה בה נראים שני
חיילי צה"ל כשפניהם מטושטשות ,מחזיקים שלט תעמולה של המשיבים ,כשמאחוריהם
רכב צבאי .הסטטוס לווה בטקסט" :גם בצה"ל יודעים :רק מרזל ימחק את החיוך
לזועבי!" .לשיטת העותר ,הסט א טוס דלעיל מנוגד לסעיף  0ב(ב) לחוק הבחירות.

.0

המשיבים מציינים כי התמונה הוסרה מעמוד הפייסבוק של המשיב  . 0עוד נכתב

בתגובה כי המשיב  0אינו מתפעל את עמוד הפייסבוק שלו ,אלא פעילים מטעם המשיבה
" . 5עם זאת המשיבים לוקחים לתשומת הלב את עצם העתירה הנידונה והובהר כ י יש
צורך בבקרה משפטית גם לפרסומי פייסבוק" (סעיף  6לתגובה).

.1

דין העתירה להתקבל .סעיף  0ב(ב) לחוק הבחירות מורה כי "לא ייעשה שימוש

בתעמולת בחירות בצבא הגנה לישראל באופן העשוי ליצור רושם כי צבא ההגנה
לישראל מזוהה עם מפלגה או עם רשימת מועמדים  . "...ב  -תב"כ  55/02קצין הבחירות

בצה"ל נ' הבית היהודי (  ,) 5.0.0251עמדתי על תכליתו של איסור זה:
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العنوان :مجمع بن غوريون ,أورشليم القدس95919 ,
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ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה02-

לשכת יושב ראש הוועדה

"המחוקק ראה לנכון להוציא את צה"ל מהזירה הפוליטית,
בייחוד במהלך תקופת בחירות ,ולא בכדי .הגיוס לצה"ל הוא
חובה לאזרחי ישראל (מלבד ביחס לאוכלוסיות הפטורות
משירות בו) .מדובר בזרוע המדיני ת הזוכה לתמיכה הנרחבת
ביותר בקרב הציבור הישראלי .משכך ,טבעי רק שמועמדים
בבחירות ירצו לזכות בתמיכתו ,שברור שתניב רווח פוליטי
משמעותי .בגין סיבה זו ,חיוני כי צה"ל יישאר מחוץ לקלחת
הפוליטית ,ויישאר נטול פניות ונקי מפוליטיקה" (שם  ,בפס' .) 7
עוד עמד תי על כך כי איסור זה חל גם על פרסומים ברשת האינטרנט (שם  ,בפס'
 ; 9תב"כ  1/02התנועה לאיכות השלטון בישראל נ' נתניהו ( .)) 02.5.0251
.4

הן התמונה הן הכיתוב שבסט א טוס – מפרים באופן ברור את הוראות הסעיף.

בתמונה ,כאמור ,מצולמים שני חיילים באופן היו צ ר רושם כי צה"ל מזוהה עם המשיבים ,
בדגש על המשיב  . 0הכיתוב שצורף לסטאטוס  ,מכריז על תמיכה מעין זו ,הלכה למעשה.
משכך ,ניתן בזה תוקף של צו להתחייבות המשיבים ,וכן ניתן צו מניעה האוסר על המשיבים
לפרסם תעמולת בחירות תוך הפרת סעיף 2ב(ב) לחוק הבחירות.

.1

תגובת המשיבים לא גובתה בתצהיר .בהתאם ,המשיבים יגיש ו עד ל יום 1.1.0251

בשעה  50:22תצהיר בו יפרט ו את הצעדים שנקט ו על מנת שהצו הנ"ל יכובד.
.6

סוף דבר ,העתירה מתקבלת .בנסיבות העניין  ,אין צו להוצאות.
ניתנה היום ,י " ג באדר התשע"ה ( .) 4.1.0251
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