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 החלטה

 

(, וזאת 2021במארס  23) י' בניסן התשפ"אביום הבחירות לכנסת העשרים וארבע יתקיימו  .1

. מערכת בחירות זו היא הרביעית בפרק זמן של יסוד: הכנסת-לחוקא 36בהתאם להוראות סעיף 

עשרים ושתיים הכנסת העשרים ואחת, הכנסת הפחות משנתיים ימים, לאחר שהכנסת העשרים, 

 יבחרן.אף סמוך לההאמצעיות שתי עשרים ושלוש התפזרו לפני תום תקופת כהונתן, והכנסת הו

 –מטבע הדברים  – נסיבות חריגות אלה, בצירוף מגיפת הקורונה, הביאו לכך שהכנסת .2

לפסק דינו של חברי, המשנה  4–3פסקאות ב)עיינו  כמעט שלא הפעילה את סמכויות החקיקה שלה

 התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' יושב ראש הכנסת 2144/20 ץ"בגב ,מלצר' חלנשיאה 

והיא  ,אישידי במערכות בחירות רצופות לא נצפתה כמה , התקיימותן של אין לכחד((. 23.3.2020)

בנסיבות אלה ישנה חשיבות גם ואולם  מציפה קשיים מורכבים בכל אחת מהמערכות הרלוונטיות.

החלים בבחירות. כך בכלל, וכך גם בסוגיה  "כללי המשחקשל "לשמירה על עקביות ורציפות 

 פניי. לדברים אלה אבחן את העתירה שעל רקע  ניי.המונחת לפ

ק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו, חו ויזיה לפיובעלות רישיון לשידורים בטל העותרות, .3

ג 16סעיף כי אשנה מהפרשנות הנהוגה של  מבקשות (,חוק הרשות השנייה)להלן:  1990–התש"ן

לטעמן, יש  .(החוקאו  דרכי תעמולהחוק )להלן:  1969–לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט

א 15כל מורשה לשידורים לפי סעיף  על ידיע כי הזמנים של שידורי התעמולה, שמשודרים וקבל

ב לשדר את שיון חיייבו כל בעל רשלהבדיל מהמצב הנוכחי  ,שיונותיכל בעלי הרלחוק, יחולקו בין 

 .שידורי התעמולה במלואם

משידורי  חלק קטן יותרפועל יוצא מקבלת עתירתן יהיה שכל מורשה לשידורים ישדר  .4

לאורך עשרים ג לחוק 16לסעיף זאת בניגוד לפרשנות הנוהגת  .התעמולה של רשימות המועמדים

וחלק  העותרות :קרי) השנייה הרשות חוק מתוקף יםלשידור מורשה כלהשנים האחרונות, שלפיה 

שדר את מלוא זמן שידורי התעמולה לפי החוק, בפרק זמן שווה לזה שתאגיד ל מחויב, (מהמשיבים

 .מחויב לשדר הישראליהשידור 

אך לאחרונה הוגשו  ,לשינוי הפרשנות הנוהגת זהה קשהב נסבו על, שבעיקרן זהותעתירות  .5

יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית ו 22-יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת הקודמיי, ל

; (2/22"כ תב)להלן:  (4.8.2019) הליכוד סיעת' נ"מ בע קשת שידורי 2/22)תב"כ  ונדחו ,23-הלכנסת 

  .((5/23"כ תב )להלן: (23.12.2019) הליכוד סיעת' נ"מ בע קשת שידורי 5/23תב"כ 

 הפגיעה הכלכלית ומדגישות את בעתירה שלפניי חוזרות העותרות על מרבית טענותיהן .6

מוסיפות  העותרות. קיומה של מערכת בחירות רביעית בשנתיים בשל אשר צפויה להתעצם ,שחוו

 המענה לטענותיהן נמצא בין היתר בידי המחוקק, לפיה, ו2/22"כ תבבהחלטה ב לאור הקביעהכי 
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 דרכי חוקאינטרס אישי שלא לשנות את יש חברי הכנסת לכיוון שהן נמצאות כעת במבוי סתום 

 עותרותכמו כן, ה. לשדר שידורי תעמולה סמוך לבחירות ללא תשלוםלהם  אפשרמה, תעמולה

חוקה המציינות כי פנו בעבר לשר התקשורת, ליושב ראש הוועדה המסדרת, ליושב ראש ועדת 

 העיצכפי שה ,ליזום תיקון חקיקה מתאיםואף ליושב ראש הכנסת בבקשה  של הכנסת חוק ומשפט

 וחשבון דין 1959–"טהתשיהציבורית לבחינת חוק הבחירות )דרכי תעמולה(,  הוועדהועדת ביניש )

את  חוקג ל16סעיף ל יש להעניקלטענתן,  ,לכן. אולם לא זכו למענה ,(ביניש דוחלהלן: ) (2017)

 מפעילותשויזיה וזמן שידורי התעמולה בערוצי הטלאת  אשר תקצר ,הפרשנות המבוקשת

 .וכך תצמצם את הפגיעה בהן העותרות

, המשנה לנשיאת בית 22-יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת הדחה  2/22"כ תבב .7

את העתירה בהחלטה מנומקת ומפורטת ולאחר שקיים דיון מקיף בנושא , מלצר' חהמשפט העליון 

קבע נו חוקג ל16סעיף של  יותכליות נסקרו הבהחלט ושמע גם את עמדת היועץ המשפטי לממשלה.

 . כי אלה תומכות באימוץ הפרשנות הנוהגת

 מאחר כי מלצרהשופט  קבע, לקנייןשל העותרות בזכות החוקתית  הפגיעה הנטענתלעניין 

יושב ראש ועדת הבחירות  דעתו של חוותנקבעה עוד ב חוקג ל16שהפרשנות הנוהגת לסעיף 

 בחירות תעמולת"שידורי  ענייןל, מ' חשיןארו אז( והשופט )כת, כב' 16-המרכזית לכנסת ה

לומר כי החובה לשדר שידורי תעמולה בהיקף אפשר  ,(2.12.2002) "10-ו 2 בערוצים, בטלוויזיה

מעין  מתקיימת פגיעה יןהוחרגה מקניינן של העותרות עוד בתנאי רישיונן, ולכן אשקבוע בחוק, 

שאינה  קטנה יחסיתקבע כי מדובר בפגיעה לקניין של העותרות, נ זכותיש כאן פגיעה באם . זו

 .בפני המחוקק ןמזו הנוהגת, ועל העותרות לשטוח טענותיהששונה  חוקאימוץ פרשנות למצדיקה 

 העותרות לא השיגו על החלטה זו.

נדרש כאמור אשר , נ' הנדלהשופט  ,23-יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה .8

המשקל שיש  עלבהחלטתו  עמדו 2/22"כ תבאימץ את הקביעות ב, 5/23"כ תבבלאותה סוגיה 

 תועם עמד אני מסכים ועדת הבחירות המרכזית.ו לשיושבי ראש קודמים  ושנתנהחלטות להעניק ל

נדרש שיקול דעת כפוף להחלטת קודמו,  לפיה אף שיושב ראש ועדת הבחירות המרכזית אינוש

 להפוך לכך שההחלטה עשויה בשים לבגם מעין זו,  הלכה פסוקה לשנות בעת שהוא שוקל זהיר

מדובר בפרשנות ננו, שלגביו בעניי הדברים מקבלים משנה תוקףלנוהג בעל משקל נורמטיבי. 

תוקפה שבשמונה מערכות בחירות שונות ו כהיושמה עד אשר למעלה מעשרים שנה,  הנוהגת זה

איני ולאחר שבחנתי את העתירה על נספחיה,  לפיכך .לאחרונה בהחלטות קודמייאך כאמור אושר 

, ואני מאמץ את פניילבעתירה המונחת פעם נוספת טענות המובאות ל בפירוטרואה צורך להידרש 

ן פרשנותו של הסעיף נושא הבקשה ינילע 5/23"כ תבוב 2/22"כ תבבהנימוקים המפורטים שצוינו 

  תשובת המשיבים.ודוחה את העתירה על הסף אף בלי לבקש את  ,שלפניי
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שמצאתי שהעותרות הוסיפו בהן וטענות שהועלו בעתירה ל קודם לחתימת הדברים אדרש .9

  .על האמור בהחלטות קודמיי

באשר מצויים בו חברי הכנסת שהנוגעת לניגוד העניינים  טענת העותרותלעניין  ראשית, .10

 :הטעמים הבאיםבהינתן בין היתר, י, י. טענה זו מוקשית בעינתעמולה דרכי חוק תיקוןל

, בהיבטים שונים של חוק דרכי תעמולה ן מקיףהציע הסדר שלם לתיקו ביניש דוח ,אכן (א)

משכם יצומצם, ורשימות שבין היתר לשנות את מתכונת שידורי התעמולה הקיימים 

מביע עמדה לגביו,  יניהמועמדים יוכלו לרכוש זמן שידור נוסף. הסדר שלם זה, שכמובן א

 .העותרות חורג מהמוצע על ידי

שנתיים האחרונות, כפי שצוין בתחילת הדברים, עקב ההיקף המוגבל של חקיקת הכנסת ב (ב)

רובם ובנסיבות שבהן  ,בהינתן רוחב היריעה של התיקון הכולל המוצע לחוק דרכי תעמולה

לא מצאתי כי העותרות של תיקוני החקיקה שחוקקו נגעו להתמודדות עם נגיף הקורונה, 

מתיקון חוק דרכי תעמולה אך בשל  ההכנסת נמנע כי להוכחת טענתןהניחו מסד מספק 

 מצויים בו. חבריהנים שנטען שיניגוד עני

מנעות מחקיקה בנקודת הזמן יין בטענה בדבר הא, תיבנסיבות שעליהן עמדכך, מיתרה  (ג)

בפרט , חוקג ל16לסעיף  כבר שנים רבות הנוהגת הנוכחית משום עילה לשנות את הפרשנות

 נבחנה שוב ושוב בעת האחרונה ממש.זו ש בדהלנוכח העו

 
בפתחה של מערכת בחירות  ,להשקפתן ,טענות העותרות לפגיעה בהכנסתן, שמתעצמת  .11

רביעית, זכתה אף היא להתייחסות בהחלטות הקודמות, והניתוח הפרשני שם מקובל אף עליי 

בלי שיהיה בכך כדי להביע עמדה או לקבוע מסמרות בדבר  –מבקש אני לשוב ולהזכיר  כאמור.

יזיה והוצע לעותרות לפנות לרשות השנייה לטלו 2/22"כ תבל 46פסקה בכי  – פניילשלא לובן 

ורדיו, שהיא הגורם המאסדר הנוגע אליהן, כדי שהאחרונה תוכל לבחון אם יש בידיה כלים למצוא 

 מזור לטענותיהן.

בנסיבות העניין אין צו  .המשיביםללא צורך בקבלת תגובות  אפוא העתירה נדחית .12

 להוצאות.

 
 (.2021בינואר  19) תשפ"אהשבט ב ו'ניתנה היום, 

 
 

 עוזי פוגלמן
 

 המשפט העליוןשופט בית 
 הבחירות ועדת ראש יושב
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