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 צמר-גשר-רשימת העבודה :תהעותר

 

 ד ג נ 

 
  ש"ס התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה :ההמשיב

  

  1959-ב לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט17עתירה לצו מניעה לפי סעיף 
  

 
         בשם העותרת:
    בשם המשיבה:

 ןהברמ אוריו"ד ע
 ל באךעו"ד ישרא

 
 החלטה

 

שימת המועמדים ר –, טוענת כי המשיבה צמר-גשר-העותרת, רשימת העבודה  .1

 להוראתמעניקה מתנות במסגרת תעמולת בחירות, בניגוד  –ש"ס  הן ת המסמנות אותהואותיהש

לא תהא תעמולת בחירות הקובע כי " 1959-לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט 8סעיף 

תמונת הרב עובדיה יוסף  ". לעתירה צורפה תמונה של קופסה שעליהקשורה במתן מתנות

והכיתוב "מדינה יהודית" ו"שס", ובתוכה שני נרות שבת; וכן "קמע", שגם עליו תמונת הרב 

 מספר פסוקים. עובדיה יוסף ו

 

המשיבה טוענת כי יש להבחין בין תקדימים קודמים, שאסרו על חלוקת נרות שבת 

, הוסרו חלק מהטקסטים הקשורה להצבעה למפלגה מסוימת, לבין המקרה דנן. לפי קו זה

 שהופיעו על קופסאות נרות או קמיעות במקרים קודמים, ומכאן הבסיס להבחנה בין המקרים. 
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במסגרת עתירות נגד  –בהליכים קודמים לפני יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית נדונו  .2

הפעולות של חלוקת נרות שבת או קמעות, לצד תוכן המלמד על תמיכה  –המשיבה כאן 

מפלגת מרצ נ'  66/21גת ש"ס, כגון תמונתו של הרב עובדיה יוסף. כך, למשל, בתב"כ במפל

( נדונה חלוקת קופסאות עם שני נרות 9.4.2019) התאחדות הספרדים שומרי תורה –ש"ס 

, ונקבע כי שבת, הנושאות בין היתר את תמונת הרב עובדיה יוסף וכן את לוגו ואותיות הרשימה

 רשימת המחנה הדמוקרטי נ' מפלגת ש"ס 67/22תב"כ ין )וכן ראו מדובר בהפרת הוראות הד

, לעניין חלוקת קמיעות(. באותו עניין נדחתה גם טענת המשיבה לפיה לא מדובר 23.9.2019)

במתנה לנוכח השווי הנמוך של ערכת הנרות, וזאת בראי מבחן "נקודת המבט של הבוחר 

טיבי נ' מפלגת ישראל  1525/15דנג"ץ ) הסביר", שנקבע בהרכב מורחב בבית המשפט העליון

(. לפי מבחן זה, השאלה היא האם לנרות השבת יש ערך, ולו נמוך, (23.08.2017) ביתנו

 מנקודת מבטו של הבוחר שמקבל את המתנה, וניתנה תשובה חיובית לשאלה זו. 

 

לטענת המשיבים כי יש להבחין בין המקרה כאן למקרים הקודמים, המבחן אינו אשר  

האם כל אותן מילים שהופיעו במקרים קודמים מופיעות הפעם. בענייננו די לומר כי על החפץ 

ש"ס בליווי הלוגו של המפלגה, כשלצידן תמונתו של  אותיותהשחולק ביום הבחירות מופיעות 

כל ב היא "הבוחר הסביר" המקבל את החפצים, כפי שחולקו. הרב עובדיה יוסף. אמת המידה

או  "ספר תהילים"ורפו לעתירה לא עולה כי מדובר בתמונות שצהלפי  –הנוגע לקמיעות 

 (6)122וכן סעיף , 7/17כ "תבראו ) ד, שאינם קמע, כפי שטוענת המשיבהבפסוקי תהילים בלב

טעם לסטייה מההלכה לא עולה אפוא  .(1969-ט"התשכלחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, 

. בנסיבות אלה, יש להורות כי המשיבה תחדל באופן מיידי מחלוקת שהובאה לעיל הפסוקה

 . מושא העתירה נרות השבת או הקמיעות

 

 הקמיעותסוף דבר, העתירה מתקבלת. מוצא בזאת צו למניעת המשך חלוקת הנרות או  .3

 ש"ח. 7,500. בנסיבות העניין, המשיבה תישא בהוצאות העותרת מושא העתירה

 

 (.2.3.2020) ףהתש" אדרב ו'ניתנה היום,  

 

 ניל הנדל
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