ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה21 -
סימוכין01487519 :
ירושלים ,י"ד אדר ב תשע"ט
 21מרץ 2019

הודעה לעיתונות
יו"ר וועדת הבחירות המרכזית ,המשנה לנשיאת בית המשפט העליון ,השופט
חנן מלצר ,הורה למפלגת כחול לבן ,יש עתיד ,חוסן לישראל להסיר מהסרטון
שכותרתו " 117שנות ותק ביטחוני" את הקטעים שמציגים מטוס ממריא ,טנק
נוסע ויורה ,ורמטכ"לים מסתערים"
"מעבר לכך אין לשדר או להעביר את הסרטון ללא שיוסיפו לו גם "תכנים
אזרחים" כלשהם ,והכל על מנת שהסרטון לא יפורש כ"ניכוס" של הרמטכ"לים
לצה"ל ,או של צה"ל לרמטכ"לים"

תנועת הליכוד בקשה להוציא צו מניעה בהתאם להוראות סעיף 17ב לחוק הבחירות (דרכי
תעמולה) ,נגד כחול לבן ,יש עתיד ,חוסן לישראל ,שימנע מהן להמשיך ולפרסם סרטון שכותרתו
" 117שנות ותק ביטחוני" ,בכל מדיה שהיא וכן להסיר מהרשת את הסרטון ,וזאת בטענה
שהסרטון מפר את הוראת סעיף 2ב(ב) לחוק.
במוקד עתירה זו נמצא הסרטון ,כאשר בו נראים שלושה רמטכ"לים לשעבר ,שכיום הם
מועמדים לכנסת ונכללים בהנהגת כחול לבן :רא"ל (במיל') בני גנץ ,רא"ל (במי"ל) משה (בוגי)
יעלון ורא"ל (במי"ל) גבי אשכנזי.
הרמטכ"לים נראים בסרטון כשהם לבושים במדי צה"ל ובמסגרת אימונים ,תרגילים וטקסים
צבאיים שונים .התמונות והסרטונים שמרכיבים את הסרטון נלקחו מתקופות בהן שירתו
השלושה כרמטכ"לים .הסרטון מציג כתוביות לפיהן הרמטכ"לים שומרים על ביטחון המדינה,
מקבלים החלטות קשות ומעורבים בצה"ל במשך  117שנים ( 117הוא ,על פי הטענה ,סך תקופות
שירותם של הנ"ל בצה"ל ומכאן שמו של הסרטון).
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לכנסת ה21 -
הסרטון פורסם לראשונה ב 6.3.2019 -והוא הועלה ל .youtube -הצדדים לעתירה מסרו כי
הסרטון הופק ,לפחות בחלקו ,מחומרים שצילם והפיק דובר צה"ל.
בהחלטתו ,מורה השופט חנן מלצר ,לכחול לבן ,יש עתיד ,וחוסן לישראל להסיר מהסרטון את
הקטעים שמציגים מטוס ממריא ,טנק נוסע ויורה ורמטכ"לים מסתערים ,או רצים עם חיילים
ברקע .מעבר לכך קובעת ההחלטה ,כי אין לשדר ,או להעביר את הסרטון ללא שיוספו לו גם
"תכנים אזרחיים" כלשהם ,והכל על מנת שהסרטון לא יפורש כ"ניכוס" של הרמטכ"לים
לצה"ל או של צה"ל לרמטכ"לים.
על כחול לבן ,יש עתיד ,וחסן לישראל גם לדאוג להוריד את הסרטון במתכונתו הנוכחית מכל
אמצעי המדיה עד יום ג' י"ט באדר ב' התשע"ט ( )26.3.2019בשעה .18:00
מצ"ב ההחלטה.
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