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 הרשימה המשותפת. 1 :יםהעותר

 בא כוח הרשימה המשותפת –מר מנסור דהאמשה  .2
 

 נ ג ד

 רשימת הציונות הדתית. 1 :יםהמשיב
 בצלאל סמוטריץ' .2

 1959–לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט ב17 סעיף לפי מניעה לצו עתירה
 

 עו"ד רגיד סוילם :יםבשם העותר

 החלטה

, אמר בריאיון 1, ח"כ בצלאל סמוטריץ', יושב ראש המשיבה 2בעתירה שלפניי נטען שהמשיב 

. 1977–ב לחוק העונשין, התשל"ז144, בניגוד לסעיף הסתה לגזענותדברים שעולים כדי בטלוויזיה 

עיקר הדברים הנטענים: "ויש דת לצערי הרב של אלימות, של טרור, של ג'יהאד", בניגוד ליהדות, 

שהיא "דת אמיתית ... דת של שלום, אהבה וסובלנות". לטענת העותרת, הדברים עולים כדי 

פגיעה ברגשות ו; השפלתם ;הסתה כלפיהם ;בפרט אלה תושבי ישראלמוסלמים, גזענות כלפי 

עותרים מוסיפים שהמשיבים משתמשים בדברים אלה בתעמולת הבחירות שלהם, הדת שלהם. ה

לחוק הבחירות )דרכי ב)א( 17סמכותי לפי סעיף  , מכוחומבקשים שאורה להם לחדול מכך

 .(החוק)להלן:  1959–תעמולה(, התשי"ט

את תגובת , באתי למסקנה שדינה להידחות גם בלי לבקש לאחר שעיינתי בעתירה ובנספחיה

בהרכב מורחב בבית המשפט העליון, הסמכות של  מספר לפני שניםרק  . כפי שנקבעיביםהמש

ב)א( לחוק, מוגבלת למקרים 17מרכזית להוציא צווים לפי סעיף יושב ראש ועדת הבחירות ה

((. 23.8.2017) טיבי נ' מפלגת ישראל ביתנו 1525/15חיקוק שמנוי בסעיף זה בלבד )דנג"ץ בהם ופר הש

חוק העונשין, שהעותרים מסתמכים עליו, אינו מנוי בסעיף זה, ולכן אין לי סמכות ב ל144סעיף 

סמכות חוסר ( )15.8.2019) מפלגת ש"ס נ' לפיד 13/22)ראו גם תב"כ  לתת את הסעד המבוקש

חוסר ( )27.2.2020) שריפי נ' ישראל ביתנו 34/23הסתה ופגיעה ברגשות(; תב"כ להוציא צו על 
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איני מביע עמדה על תוכן  למותר לציין כי ובנסיבות אל. (פגיעה ברגשות( סמכות להוציא צו על

 .בריאיוןהדברים 

אינן מסייעות להם. הראשונה  ותמיכה בעתירתם. החלטות אללהעותרים הפנו לשתי החלטות 

, פ"ד עשרה-ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השש-חרות התנועה הלאומית נ' יושב 212/03היא בג"ץ 

שיושב ראש ועדת  וצויןברדיו , שם נפסל תשדיר תעמולה (חרות)להלן: בג"ץ  (2003) 750( 1נז)

, 761הבחירות המרכזית מוסמך לפסול תשדירים שיש בהם, בין היתר, הסתה לגזענות )שם, בעמ' 

של  דורשים "אישורו ,א לחוק15-ו 15לפי סעיפים ברדיו ובטלוויזיה, (. אולם שידורי תעמולה 767

א)ד( לחוק(. מכאן שסמכות זו מקנה שיקול דעת 15יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית" )סעיף 

סמכות זו אינה חלה על תעמולה  ;חרותשנקבע בעניין אם לאשר את התעמולה ובאילו תנאים, כפי 

 ב)א( לחוק.17סעיף רחבה מזו שנתונה לי ב והיא  ,הממוסדיםשאינה בשידורי התעמולה 

(. יושב 12.12.2012) פרנקנטלר נ' אלדד 2/19עליה, היא תב"כ ההחלטה השנייה שהעותרים הסתמכו 

הביע עמדה אחרת בהתייחס להיקף  ,א' רובינשטייןראש ועדת הבחירות המרכזית אז, השופט 

על גבי עמולת בחירות תתה לי)באותו מקרה ההתייחסות הי סמכותו של יושב ראש ועדת הבחירות

 .בהרכב מורחבהעליון משפט של בית הבפסק דין בינתיים נדחתה  . כאמור, עמדה זו(אוטובוסים

 .בית המשפט העליוןיבים לפסק דינו של אין צריך לומר שאנו מחו

 .ין צו להוצאות. משלא התבקשה תשובה, אעל הסףאפוא העתירה נדחית 

 (.2021 במארס 21)פ"א תשה בניסן ח' ,היום ניתנה

 עוזי פוגלמן
 

 המשפט העליוןשופט בית 
 הבחירות ועדת ראש יושב

 24-המרכזית לכנסת ה


