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  תוכן העניינים
 

    נהלים 

   והל הטיפול בבקשה לפסילת רשימת מועמדים נ
 0251-לכנסת או מועמד לכנסת, התשע"ה

  11 עמ'

    ,נוהל הטיפול בבקשות לקביעת היעדר קלון
 0252-התשע"ד

  11 עמ'

    תשדירים ותעמולה ברדיו ובטלוויזיה 

    אח' נ' רשות ח"כ זהבה גלאון ו 0202תב"כ
השידור ואח' בעניין שידור נאום רוה"מ 

 בקונגרס האמריקאי 
 

  22 עמ'

    נ'   לחופש דת ושוויון –חדו"ש  52202תב"כ
ואח' בעניין תעמולת  תחנת רדיו "קול ברמה"

 בחירות בתכנית רדיו
 

  33 עמ'

    מע לחינוך ושיקום ילדים ארגון ש 51202תב"כ
המחנה הציוני נ'  ונוער חרשים וכבדי שמיעה

ואח', בעניין  בראשות יצחק הרצוג וציפי לבני
הוספת כתוביות לשידורי התעמולה למען 

לאוכלוסיית החרשים וכבדי השמיעה הנגשתם 
 בישראל

 

  64 עמ'

    ואח',  וררשות השידנ'  איתי פורמן 05202תב"כ
דקות במהלך כל שידור  1להשהייה של  בקשה

ישיר על מנת למנוע אפשרות להפרת חוק 
 הבחירות )דרכי תעמולה(

 

  62 עמ'

     ועדת יושב ראש נ'  איתי פורמן 5022251בג"ץ
 1השהייה של  בענייןואח',  הבחירות המרכזית

למנוע דקות במהלך כל שידור ישיר על מנת 
 אפשרות להפרת חוק הבחירות )דרכי תעמולה(

  11 עמ'

    פרסום סקר ללא פרטים נלווים  22202תב"כ
 בשידורי התעמולה מטעם רשימת עלה ירוק

 

  11 עמ'

    בעניין 02המחנה הציוני נ' ערוץ  22202תב"כ ,
 שידור חי  של עצרת פוליטית

 

  12 עמ'
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    מכתב ליועצים המשפטיים של ערוצי התקשורת
בעניין סיקור חדשותי בערב הבחירות וביום 

 הבחירות 
 

  46 עמ'

    שידור תעמולת הבחירות החלטה בעניין זמני
שידורי בטלוויזיה וברדיו, קביעת רצף השידורים ו

 חירות המרכזיתהסברים והדרכה מטעם ועדת הב
 02-בבחירות לכנסת ה

 

  42 עמ'

    החלטה בעניין תשדיר רדיו של רשימת המועמדים
העם איתנו בראשות אלי ישי" המעלה  –"יחד 

 ודאות קרובה להסתה כנגד מסתננים ועובדים זרים

  44 עמ'

    החלטה בעניין הכללת תשדירים לעידוד הצבעה
בזמן השידור המוענק בחוק  02-בבחירות לכנסת ה

 לוועדת הבחירות 
 

  43 עמ'

    דברי פתיחה של יו"ר ועדת הבחירות, כב' השופט
 במהלך כנס תקשורת  סלים ג'ובראן

 

  36 עמ'

 איסור על שימוש במשאבי ציבור 
 

   

    תנועת אומ"ץ נ' הרשות להגנת הצרכן  0202תב"כ
ולסחר הוגן ואח' בעניין קמפיין העוסק בתיקון 
לחוק הגנת הצרכן ועניינו באכיפה מנהלית ומתן 

 קנסות לעסקים בגין הטעיית צרכנים  
 

  33 עמ'

    נועה למען איכות השלטון בישראל נ' הת 2202תב"כ
חבר הכנסת אבי וורצמן, סגן שר החינוך בעניין 
הודעות דוא"ל ששלח חבר המשיב לעובדי משרד 
החינוך, לקראת הבחירות המקדימות במפלגת 

 הבית היהודי
  

  16 עמ'

    חברת הכנסת זהבה גלאון נ' חבר  2202תב"כ
דה אריאל הכהן, שר הבינוי ואח' הכנסת אורי יהו

בעניין תכנית שיוזם המשיב להרחבת יישובים 
 באזור יהודה ושומרון לצורך קליטת עולים מצרפת 

 

  11 עמ'

 איסור על מתנות ומופעי בידור 
 

   

    חבר הכנסת אחמד טיבי נ' רשימת  0202תב"כ
גיליונות  ישראל ביתנו ואח' בעניין חלוקה של

המגזין "שארלי הבדו" על ידי מפלגת "ישראל 
 ביתנו"

 

  23 עמ'
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     יו"ר  ואח' נ'  מפלגת ישראל ביתנו 0/251/בג"ץ
ואח' בעניין  02-ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה

חלוקה של גיליונות המגזין "שארלי הבדו" על ידי 
 מפלגת "ישראל ביתנו"

 

  161 עמ'

     מפלגת נ'  ח"כ ד"ר אחמד טיבי 5101251דנג"ץ
ואח' עתירה לקיום דיון נוסף  ישראל ביתנו

בהחלטת בג"ץ בעניין חלוקה של גיליונות המגזין 
 "שארלי הבדו" על ידי מפלגת "ישראל ביתנו"

 

  133 עמ'

    אח' נ' מפלגת הבית היהודי רמי כהן ו 50202תב"כ
בעניין חלוקת ערכת פירות יבשים ועל גביה ברכת 

 חג שמח  מאת המשיבה לרגל חג הט"ו בשבט
 

  131 עמ'

    נ' רשימת  לחופש דת ושוויון –חדו"ש  22202תב"כ
 –אגודת ישראל  –יהדות התורה המאוחדת והשבת 

ול הצבעה באמצעות דגל התורה ואח' בעניין שיד
 ברכה

 

  166 עמ'

    דרור מורג, מזכ"ל מפלגת 20202-ו 22202תב"כ ,
מרצ ואח' נ' מפלגת הליכוד ואח' בעניין שימוש 

 במשאבי ציבור והופעת אמנים בעצרת פוליטית
 

  162 עמ'

 איסור על שימוש בילדים 
 

   

   התנועה לאיכות השלטון בישראל ואח'  1202ב"כ ת
נ' ח"כ בנימין נתניהו, ראש הממשלה ואח', בעניין 
סרטון בחירות ברשת האינטרנט הכולל הופעת 

 ילדים
 

  113 עמ'

    העם אתנו"  –גל לאון נ' רשימת "יחד  20202תב"כ
 בראשות אלי ישי בעניין שילוב ילדים בתעמולת

 בחירות
 

  142 עמ'

 איסור על שימוש בצבא 
 

   

    קצין הבחירות בצה"ל, אל"מ אפי רוזן  55202תב"כ
נ' מפלגת הבית היהודי  ואח' בעניין פרסום סרטון 
באינטרנט המכיל דברי שבח של קצינים בכירים 
בצה"ל לטובת מועמד ברשימת המועמדים של 

 דימפלגת הבית היהו
 

  143 עמ'

    קצין הבחירות בצה"ל, אל"מ אפי רוזן 25202תב"כ 
נ' מפלגת "ביחד" ואח' בעניין תעמולה בפייסבוק 

 הכוללת שימוש בחיילי צה"ל
 

  131 עמ'
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שלטי חוצות, מודעות בחירות  
 ועיתונים

 

   

   נ' מפלגת העבודה  תנועת הליכוד 2202 תב"כ
הישראלית ואח' בעניין קיום תעמולת בחירות 

 עקיפה על ידי ארגונים שונים עבור מספר מפלגות 
 

  131 עמ'

    רשימת הירוקים נ' רשימת הבית  52202תב"כ
היהודי ואח' בעניין קמפיין פרסום חוצות לעידוד 

 הצבעה
 

  121 עמ'

    שחר בן מאיר גל אדלר נ' ח"כ בנימין  50202תב"כ
נתניהו, ראש הממשלה ואח' בעניין תעמולת 

 בחירות באמצעות עיתון "ישראל היום"
  

  126 עמ'

    רחמים כהן נ' התאחדות הספרדים  0/202תב"כ
תנועת ש"ס ואח' בעניין פרסום  –שומרי תורה 

עמולה בגודל החורג מהמותר ובמספר מודעות ת
 גדול מהמותר בגיליון

 

  216 עמ'

 הגבלות על עובדים 
 

   

    לחופש דת ושוויון נ' רשימת  –חדו"ש  02202תב"כ
ש"ס ואח' בעניין ההגבלות הפוליטיות שיש להטיל 

 על עובדי הוראה של מעיין החינוך התורני 
 

  211 עמ'

    התנועה למען איכות השלטון בישראל 00202תב"כ 
נ' נשיא בית הדין הרבני הגדול והרב הראשי 

ואח' בעניין  הספרדי לישראל, הרב יצחק יוסף
 השתתפות רב ראשי בכנסים המזוהים מפלגתית

 

  222 עמ'

    טון בישראל התנועה למען איכות השל 2/202תב"כ
רב העיר צפת בעניין  –נ' הרב שמואל אליהו 

 תעמולת בחירות על ידי עובד מדינה 
 

  233 עמ'

 הגבלות על תוכן תעמולה 
 

   

    פרופ' יוסי יונה ואח' נ' חבר הכנסת  202/תב"כ
נפתלי בנט, יו"ר מפלגת הבית היהודי ואח' בעניין 

 ווה הסתה שהופץ באינטרנט סרטון תעמולה המה
 

  263 עמ'

    ח"כ ואח' נ'  חבר הכנסת עיסאוי פריג' 52202תב"כ
ואח'  אביגדור ליברמן, יו"ר מפלגת ישראל ביתנו

בעניין פסילת חלק מקמפיין הבחירות הקורא 
 להעברת "אום אל פחם לפלסטין ואריאל לישראל"

 

  263 עמ'
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    מפלגת הליכוד בעניין נ'  שופאני חנא 00202תב"כ
בקשה לפסילת סרטון תעמולה אינטרנטי המסית 

 לאלימות 
 

  212 עמ'

 סקרים 
 

   

    מפלגת עלה ירוק נ' עיתון "הארץ"  00202תב"כ
ואח' בעניין פרסום שיעורי תמיכה ברשימות 

ברות את אחוז החסימה בסקרי מועמדים שאינן עו
 בחירות

 

  213 עמ'

    רשות  –קול ישראל נ'  אלחנן לוי 20202תב"כ
, בעניין העברת סקרי בחירות השידור ואח'

 ופרטיהם לרשות ועדת הבחירות.
 

  236 עמ'

 תעמולה מטעה והבטחת בחירות 
 

   

    תנועה לאומית ליברלית נ'  –הליכוד  52202תב"כ
רשימת המחנה הציוני בראשות יצחק הרצוג וציפי 

ואח' בעניין בקשה לפסילת קמפיין בחירות  לבני
 המציע "קרקע חינם לדירה משלך"  

 

  211 עמ'

    ד"ר רונן שובל ואח' 00202,02202,02202ה"ש 
ואח' בעניין בקשות  מפלגת העבודה הישראליתנ' 

הנוגעות להטעייה בכינויים ובאותיות של רשימות 
 מועמדים

 

  216 עמ'

    נ'  תנועה לאומית ליברלית –הליכוד  02202תב"כ
רשימת "המחנה הציוני בראשות יצחק הרצוג וציפי 

 לבני" בעניין תעמולת בחירות המהווה הטעיה
 

  211 עמ'

    רשימת נ'  כולנו בראשות משה כחלון 21202תב"כ
ואח'  הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו ראש הממשלה

בעניין הודעה טלפונית בקולו של העומד בראש 
העותרת הקוראת להצביע לעומד בראש המשיבה 

 באופן המטעה את הבוחרים
 

  226 עמ'

 , שוחד ואיומיםקמעות 
 

   

    עמותת "תנו לאדם לחיות" נ'  מפלגת  22202תב"כ
ואח' בעניין הבטחות בחירות העלולות  עלה ירוק

 להיות שוחד בחירות אסור
 

  221 עמ'

    חרדיות עושות  –רשימת "ובזכותן  20202תב"כ
ואח' בעניין שימוש  שינוי" ואח' נ' מפלגת ש"ס

 מותו של הרב עובדיה יוסף ז"לבד
 

  222 עמ'



 

 1 

    חרדיות עושות  –רשימת "ובזכותן  22202תב"כ
בעניין הפצת ערכה  שינוי" ואח' נ' מפלגת ש"ס

 המהווה ברכה לכאורה
 

  362 עמ'

 חוסר סמכות 
  

   

    ות עושות חרדי –רשימת "ובזכותן  50202תב"כ
( בע"מ ואח' 0220שינוי" ואח' נ' יום ליום תקשורת )

בעניין סירוב העיתונים החרדיים לפרסם מודעות 
 בחירות עבור המבקשת

 

  363 עמ'

    הרשימה הערבית נ' הרשימה  02202תב"כ
 המשותפת ואח' בעניין כינוי המשיבה באופן מטעה

 

  312 עמ'

    גב' אמונה ויט ואח' בעניין עצירה למתן  05202ה"ש
צו עשה לשילוב נשים ברשימות המועמדים לכנסת 

 02-ה
 

  316 עמ'

     רותי יהושוע ואח' נ' ועדת הבחירות  12/251בג"ץ
המרכזית ואח' בעניין שילוב נשים ברשימות 

 02-רדיות לכנסת ההמועמדים של המפלגות הח
 

  314 עמ'

    אם תרצו ציונות להיות או לחדול נ'  25202תב"כ
הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו עתירה למתן צו 
עשה לפיו תשדיר מסויים אינו מהווה תעמולת 

 בחירות ולחייב את המשיבה לשדרו
 

  312 עמ'

 בחירותיום ה 
 

   

    מפלגת ש"ס נ' תחנת רדיו "קול ברמה"  20202תב"כ
 בקשה לצו המונע מהמשיבה לשדר שידורי תעמולה

 

  323 עמ'

    בעניין  מפלגת יחד נ' מפלגת ש"ס ואח'  20202תב"כ
 המצביע לרשימת ש"ס 0תמונה של המשיב 

 

  326 עמ'

    מפלגת הבית היהודי נ' מפלגת ש"ס  22202תב"כ
 בעניין חלוקת ברכות אסורה לבוחרים

 

  321 עמ'

    בעניין  תחנת רדיו קול חינ'  מפלגת יחד 2/202תב"כ
 שידורי תעמולה על ידי המשיבה

 

  324 עמ'

    חבר הכנסת אח' נ' ו רשימת יש עתיד 12202תב"כ
בעניין שידור חי  בנימין נתניהו, ראש הממשלה ואח'

של מסיבת עיתונאים של ראש הממשלה ביום 
 הבחירות

 
 

  323 עמ'
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 עובדים בחו"ל 
 

   

    אחרים נ' הסוכנות  2-אילן שגיב ו 2202ערר
היהודית לארץ ישראל בעניין הצבעת עובדי עמ"י 

 מקומי ישראלי( בשגרירות ישראל )עובד 
 

  333 עמ'

 אישור ופסילת מועמדים ורשימות  
 

   

    מפלגת "כולנו בראשות משה כחלון"  5202פ"מ
בקשה להכרעה מוקדמת בשאלה האם גב' צגה 
מלקו כשירה להיכלל ברשימות מועמדים בבחירות 

 02-לכנסת ה
 

  333 עמ'

    נ'  מפלגת "כולנו בראשות משה כחלון" 0202פ"מ
ואח' בעניין בקשה להכרעה  נציב שירות המדינה

שאשא -מוקדמת בשאלה האם ד"ר יפעת ביטון
ימות מועמדים בבחירות כשירה להיכלל ברש

 02-לכנסת ה
 

  364 עמ'

     ת הבחירות רנין ג'רייס ואח' נ' ועד 5502251בג"ץ
המרכזית לכנסת העשרים ואח' בעניין אישור 

רות התמודדותה של רשימת "ישראל ביתנו" בבחי
 02-לכנסת ה

 

  316 עמ'

פניות לראשי המפלגות ולגופים  
 שונים

 

   

   לבאי כוח המפלגות  ניית יושב ראש הוועדהפ
ן, כבוד בבקשה לשמירה על תרבות הדיו

 תמודדים וטוהר הבחירותהמ
 

  312 עמ'

    פניית יושב ראש הוועדה לגופי התקשורת בבקשה
ים בסיקור חדשותי לשמור על שוויון בין המועמד

 בתקופת הבחירות
 

  341 עמ'

   ן עניילבאי כוח המפלגות ב ניית יושב ראש הוועדהפ
הפעלת לחצים על נשים חרדיות במסע הבחירות 

 02-לכנסת ה
 

  343 עמ'

   עניין לבאי כוח המפלגות ב ניית יושב ראש הוועדהפ
שמירה על איכות הסביבה והבטיחות בתעמולה 

 בשלטי חוצות
 

  341 עמ'

   עניין ב נשיא המדינהל ראש הוועדה ניית יושבפ
 הקמת ועדה ציבורית לרפורמה בדיני התעמולה

 

  343 עמ'
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 מענה לפניות 
 

   

    בעניין שימוש שעושה ח"כ חיים כץ מענה לפניה
בנכסי התעשייה האווירית לישראל בע"מ לצורכי 

 הבחירות המקדימות במפלגת הליכוד
 

  331 עמ'

   מענה לפניה בעניין פסילת המועמדת רחל עזריה 
 

  333 עמ'

    מענה לפניה בעניין קיום הבחירות בנציגויות ישראל
 בחו"ל ביום חג הפורים

 

  331 עמ'

    ור ציבור הנגשת הבחירות בעבמענה לפניה בנושא
 אנשים עם מוגבלויות

 

  333 עמ'

    הצבת דוכנים לטובת החתמה מענה לפניה בנושא
על כרטיס אדי לתרומת איברים  במתחמי הקלפיות 

 ביום הבחירות
 

  332 עמ'

 כללי 
 

   

    החלטה בעניין הפקעת אולם ספורט באור יהודה
 מקום עבודה לוועדת קלפי לצורך

 

  313 עמ'

    החלטה בעניין מתן גמול לעובדי סיעות ומפלגות
שהם חברים בוועדת הבחירות המרכזית לפי סעיף 

 א לחוק הבחירות לכנסת 50
 

  311 עמ'

    'בכפר  55-ו 2החלטה בעניין הכללת קלפיות מס
 בתוצאות הבחירות  בטייבה /0וקלפי קאסם 

 

  321 עמ'

    החלטה בעניין עיון בחומרי הבחירות לבקשת
 העם איתנו' –מפלגת 'יחד 

 

  323 עמ'

    החלטה בבקשה שנייה של מפלגת 'יחד' לעיון
 בחומר הבחירות מקלפיות

 

  321 עמ'

   02-נאום יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה 
 עם תום שידורי התעמולה 

 

  662 עמ'

   العشرين، للكنيست المركزية االنتخابات لجنة رئيس خطاب 
  يوم االنتخابية الدعايات بث انتهاء بعد
 

  661 עמ'

   עדת הבחירות המרכזית בעקבות מסע לקחי יו"ר ו
 02-הבחירות לכנסת ה

 

  662 עמ'
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 2611-נוהל הטיפול בבקשה לפסילת רשימת מועמדים לכנסת או מועמד לכנסת, התשע"ה

א לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, 43-ו 43ד: הכנסת וסעיפים יסו-א לחוק3לפי סעיף 

 1242-התשכ"ט

 
 –בנוהל זה  .1

 לחוק; 12כמשמעותו בסעיף  –"בא כוח רשימה"  

-ו 43בקשה לוועדת הבחירות המרכזית לפי סעיפים  –"בקשה"  
 א לחוק;43

 ;1242-חוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט –"החוק"  

יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית שמונה לפי סעיף  –ב ראש הועדה" "יוש 
 לחוק; 13

מועמד ברשימת מועמדים שנקבע לגביו כי מנוע הוא  –"מועמד מנוע"  
 -א לחוק3מהשתתפות בבחירות לכנסת לפי סעיף 

 יסוד: הכנסת;

)ט( 13רשימת מועמדים שהוגשה לועדה לפי סעיף  –"רשימת מועמדים"  
 לחוק;

רשימת מועמדים שנקבע לגביה כי היא מנועה  –רשימה מנועה" " 
יסוד: -א לחוק3מלהשתתף בבחירות לכנסת לפי סעיף 

 הכנסת;

 ועדת הבחירות המרכזית. –"הוועדה"  

בקשה תוגש לוועדה לא יאוחר משבעה ימים מיום הגשת רשימת  )א( .2
המועמדים שהועדה מתבקשת שלא לאשרה, או מיום הגשת רשימת 

מועמדים הכוללת את שמו של המועמד שהועדה מתבקשת שלא ה
 לאשרו, לפי העניין;

מועדים להגשת רשימות מועמדים  2ועדת הבחירות המרכזית קבעה   
 :26-לכנסת ה

בינואר  21שלפני יום הבחירות, ח שבט תשע"ה ) 61-היום ה (1)  
2611 ;) 

בינואר  22שלפני יום הבחירות, ט שבט תשע"ה ) 63-היום ה (2)  
2611.) 

בקשה תוגש למזכירות הועדה בשישים עותקים מודפסים, ועותק הימנה  )ב( 
 יומצא במישרין, על ידי המבקש, גם ליועץ המשפטי לממשלה.

בקשה לעניין רשימה או מועמד ששמו מופיע ברשימת מועמדים  )ג( 
 61-תוגש לא יאוחר מהיום ה -שלפני יום הבחירות  61-שהוגשה ביום ה

(( עד 2611בפברואר  6שלפני יום הבחירות )ט"ו בשבט התשע"ה )
ובקשה לעניין רשימה או מועמד ששמו מופיע ברשימת  22:66השעה 

תוגש לא יאוחר  –שלפני יום הבחירות  63 -מועמדים שהוגשה ביום ה
בפברואר  1שלפני יום הבחירות )ט"ז בשבט התשע"ה ) 66-מהיום ה

 . 22:66(( עד השעה 2611

בקשה לקבוע כי מועמד מנוע מלהשתתף בבחירות לכנסת, לפי סעיף  )ד( 
 תוגש בחתימת שליש מחברי הועדה לפחות. –א לחוק 43
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הבקשה תכיל פירוט מלא של העובדות המהוות את עילת הבקשה, של הטענות  .3
המשפטיות שהבקשה נסמכת עליהן, ושל האסמכתאות שעליהן מבוססות 

 הטענות.
 

ליהן נסמכת הבקשה יוגשו בכתב למזכירות הוועדה, כאמור בסעיף ראיות שע .6
)ב(, בשישים עותקים מודפסים, בתיק ראיות נפרד שיצורף לבקשה, כשהן 2

מסומנות במספר סידורי; עובדות הנטענות בבקשה יאומתו בתצהיר; עותק 
נוסף של תיק הראיות יומצא על ידי המבקש, במישרין, ליועץ המשפטי 

 לממשלה.
 

מזכירות הוועדה תמציא עותק מן הבקשה לבא כוח הרשימה שכנגדה או כנגד  .1
מועמד הכלול בה מוגשת הבקשה, וכן לכל חבר מחברי הוועדה; המזכירות 
תודיע למועמד שנגדו מוגשת הבקשה על הגשת הבקשה, בכל אחד מאמצעי 

 הקשר )כגון טלפון ודוא"ל(.
 

ת בקשה יגישו כתב תשובה; הוגשו רשימת מועמדים או מועמד שכנגדם מוגש .4
מספר בקשות כנגדם, רשאים הם להגיש כתב תשובה אחד; היועץ המשפטי 

 לממשלה יגיש עמדתו באשר לבקשה.
 

כתב התשובה ועמדת היועץ המשפטי לממשלה יוגשו למזכירות הועדה  .3
שלפני יום הבחירות )כ"ב  34-בשישים עותקים מודפסים ולא יאוחר מהיום ה

; עותק מכתב התשובה 16:66(( בשעה 2611בפברואר  11שע"ה )בשבט ת
 יומצא על ידי המשיב, במישרין, ליועץ המשפטי לממשלה.

 

כתב התשובה יפרט את מלוא העובדות שעליהן נסמכת התשובה, את הטענות  .1
 המשפטיות ואת האסמכתאות שעליהן מבוססות הטענות.

 

ישים עותקים מודפסים, בתיק ראיות ראיות שעליהן נסמכת התשובה יוגשו בש .2
נפרד, כשהן מסומנות במספר סידורי; עובדות הנטענות בתשובה יאומתו 
בתצהיר; עותק מתיק הראיות יומצא על ידי המשיב, במישרין, ליועץ המשפטי 

 לממשלה.
 

כתבי תשובה שיוגשו לוועדה יימסרו למבקש ולחברי הוועדה במזכירות  .16
-להם הודעה על דבר הגשת התשובה, בטלפון, בשגרהוועדה, לאחר שתינתן 

 פקסימיליה או באמצעות דואר אלקטרוני.
 

, אלא 2-ו 6לא יתקבלו ראיות נוספות מעבר לאלה שהוגשו לוועדה לפי סעיפים  .11
 אם יחליט על כך יושב ראש הוועדה.

 

 הוגשו מספר בקשות לגבי רשימת מועמדים אחת או לגבי מועמד אחד, יחליט .12
 יושב ראש הוועדה אם תדון בהן הוועדה במאוחד או בנפרד.
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מזכירות הוועדה תודיע לחברי הוועדה ולצדדים על מועד הדיון בפני מליאת  .13
 הוועדה.

 

יושב ראש הוועדה יהא רשאי להחליט על סיכומים בכתב או בעל פה בדיון  .16
 עון בעל פה. לפני מליאת הוועדה וכן יהא רשאי להחליט גם על השלמת טי

 

ידי סיעה של הכנסת -הוגשה בקשה בשמה של מפלגה המיוצגת על )א( .11
היוצאת, יסכם חבר הוועדה מאותה הסיעה, או כל מי שהסיעה תבחר לייצגה 
בדיון לפני הוועדה, את טענותיו לביסוס הבקשה, בכתב או בעל פה ככל 

 שיוחלט;
 

על ידי סיעה של הכנסת  הוגשה בקשה שלא בשמה של מפלגה המיוצגת )ב( 
היוצאת יסכם המבקש, או מי שהמבקש יבחר לייצגו בפני הוועדה, את טענותיו 

 לביסוס הבקשה, בכתב או בעל פה ככל שיוחלט.
 

ככל שיוחלט על הגשת סיכומים בכתב, כתב הסיכומים יוגש למזכירות הוועדה  .14
כוח הרשימה -בשישים עותקים, ועותק יימסר לכל חבר מחברי הוועדה ולבא

שנגדה או נגד מועמד בה, הוגשה הבקשה; עותק מכתב הסיכומים יומצא על 
ידי המשיב, במישרין, ליועץ המשפטי לממשלה; מזכירות הוועדה תודיע 

 למועמד שנגדו מוגשת הבקשה על הגשת כתב הסיכומים.
 

רשימת מועמדים או מועמד שנגדם הוגשה הבקשה ישמיעו, לאחר הטיעון  .13
ידי מי -, את טענותיהם לפני הוועדה, בעצמם או על11-ו 16ר בסעיפים האמו

 שיבחרו לייצגם בדיון, באופן בו השמיע המבקש את טענותיו.
 

בתום הטיעונים יישמעו עמדותיהם של חברי הוועדה, והוועדה תכריע בבקשה  .11
 בהצבעה.

 

 דיוני הוועדה יתועדו בפרוטוקול. .12
 

מועמד או רשימה מנועים מהשתתפות בבחירות לכנסת לפי החליטה הועדה כי  .26
יסוד: הכנסת, תודיע על כך לבא כוחה של הרשימה או -א לחוק3סעיף 

למועמד, לפי העניין; החליטה הוועדה כי מועמד או רשימה מנועים מלהשתתף 
המשפט -בבחירות לכנסת, תעביר מיד את החלטתה ונימוקיה לאישור בית

א)ב( לחוק, וכן הודעה על החלטתה ונימוקיה אל היועץ 43העליון, לפי סעיף 
 המשפטי לממשלה.

 
 (2611ינואר ב 66 ) תשע"ההטבת ב"ג י 

 סלים ג'ובראן
 שופט בית המשפט העליון

 יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית
 לכנסת העשרים
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  2613-נוהל הטיפול בבקשות לקביעת היעדר קלון, התשע"ד

-ב לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט14הכנסת, סעיף יסוד: -)ג( לחוק4לפי סעיף 
)ב( 12וסעיפים  1241-א לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה3-)ב( ו3, סעיפים 1242

 1211-א לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח12-ו
 

 (1111התשע"ד, עמ'  4421)י"פ 
 

 –בנוהל זה  .1 הגדרות

ב 14בקשה לקביעת היעדר קלון לפי סעיף  –בקשה" "  

א לחוק 3לחוק הבחירות לכנסת או לפי סעיף 

א לצו 12הרשויות המקומיות או לפי סעיף 

 המועצות האזוריות;

הוועדה המרכזית כהגדרתה בחוק הבחירות  –"הוועדה"   

 לכנסת;

צו המועצות המקומיות  –צו המועצות האזוריות" "  

 ;1211-י"ח)מועצות אזוריות(, התש

חוק הבחירות לכנסת ]נוסח  –חוק הבחירות לכנסת" "  

 ;1242-משולב[, התשכ"ט

חוק הרשויות המקומיות  –חוק הרשויות המקומיות" "  

 ;1241-)בחירות(, התשכ"ה

יושב ראש הוועדה שמונה לפי  –"יושב ראש הוועדה"   

 לחוק הבחירות לכנסת; 13סעיף 

לפקודת הראיות ]נוסח  11 תצהיר לפי סעיף –"תצהיר"   

 .1231-חדש[, התשל"א
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משרדי ועדת הבחירות המרכזית ל תוגש בקשה (א) .2 בקשה

במשכן הכנסת לפני המועד האחרון להגשתה כאמור 

, באופן סרוק וחתום, על מצורפיה כאמור בסעיף 6בסעיף 

, באמצעות דואר אלקטרוני 3קטן )ג( ובסעיף 

Vadatb@knesset.gov.il  או באמצעות פקסימילה

; עותק מקורי, כרוך ומודפס של 62-1442111שמספרה 

הבקשה, על מצורפיה כאמור, יוגש, בנוסף, במסירה אישית 

למשרדי הוועדה בכנסת, או יישלח בדואר רשום למשרדי 

הוועדה; מועד קבלת הבקשה במשרדי הוועדה ייחשב 

שרה מזכירות הוועדה את קבלת הבקשה על המועד שבו אי

 מצורפיה.

 :ייכללו כל אלה בבקשה (ב)  

, מספר זהותו ומענו להמצאת המבקששם  (1)   

, לרבות מספר טלפון, מספר טלפון דין-כתבי בי

, ואם וכתובת דואר אלקטרוני הנייד, מספר פקסימיל

 ;ו ופרטיו כאמורשם עורך דינגם את  –הוא מיוצג 

ים במסגרתה מבקש המבקש רשימת המועמד (2)   

להתמודד בבחירות; ובבחירות לרשויות המקומיות 

שם הרשות המקומית או  –או למועצות אזוריות 

המועצה האזורית והאם המבקש מתעתד להגיש 

מועמדותו גם לתפקיד ראש הרשות המקומית או 

 ראש המועצה האזורית;

פירוט הנימוקים שבעובדה ושבחוק שעליהם  (3)   

 ;ההבקשמתבססת 

 -מבקש המבקש לצרף נספחים לבקשה  (6)   

יצרף, לפני הנספח הראשון, תוכן  (א)    

ינים שבו יפורטו ביחס לכל נספח: שם יענ

הנספח, הספרה שבה סומן ומספר העמוד של 

 ;העמוד הראשון לנספח

mailto:Vadatb@knesset.gov.il
mailto:Vadatb@knesset.gov.il
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יצרף, לפני כל אחד מהנספחים, דף  (ב)    

מקדים שבראשו ובמרכזו יצויינו: שם 

ן ומספר העמוד של הנספח, הספרה שבה סומ

העמוד הראשון של הנספח; הפרטים 

יירשמו בגופן  פסקה זוהמצויינים ב

"David 34", גודל. 

שבתוספת והעובדות  1לפי טופס  תיערך בקשה (ג)  

ושיהיה ערוך לפי  להיאומתו בתצהיר אשר יצורף  שבה

שבתוספת; בתצהיר תהיה הפרדה בין עובדות שהן  2טופס 

היר לבין עובדות הנכונות לפי בידיעתו האישית של המצ

מיטב ידיעתו ואמונתו, שלגביהן יציין את מקור ידיעתו 

 ואמונתו.

פו כתב האישום נושא יצור לכל עותק של הבקשה (א) .3 צירוף מסמכים

הבקשה, הכרעת הדין וגזר הדין בהליך, כל חומר אחר 

מסתמך עליו,  שהמבקשוכל מסמך אחר הנוגע לעניין 

 . ושמצוי ברשותו

, אף שהוא מצוי לבקשהלא צורף מסמך כאמור  (ב)  

אלא ברשות המבקש , לא יסתמך עליו המבקשברשות 

 .יושב ראש הוועדה

המועד להגשת 

 בקשה

בקשה, על כל מצורפיה, תוגש לא יאוחר מהמועדים  .6  

  -המפורטים להלן 

ב לחוק הבחירות לכנסת תוגש 14בקשה לפי סעיף  (1)  

מועמדים; נידון מועמד, לא יאוחר מיום הגשת  רשימות ה

או מי שמבקש להיות מועמד, בבחירות לכנסת למאסר 

יסוד: הכנסת, ופסק הדין נעשה -לחוק 4כאמור בסעיף 

סופי בתקופה שבין יום לאחר הגשת רשימת המועמדים 

ועד ערב יום תחילת כהונתו כחבר הכנסת, תוגש הבקשה 

 בתוך שבעה ימים מיום שפסק הדין נעשה סופי;
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א לחוק הרשויות המקומיות 3לפי סעיף  בקשה (2)  

שלפני יום הבחירות; נידון  32-תוגש לא יאוחר מהיום ה

מועמד, או מי שמבקש להיות מועמד, בבחירות לרשות 

)ב( לחוק הרשויות 3מקומית למאסר כאמור בסעיף 

המקומיות ופסק הדין נעשה סופי לאחר הגשת רשימת 

תוגש המועמדים ובטרם החל לכהן כחבר המועצה, 

 הבקשה בתוך שבעה ימים מיום שפסק הדין נעשה סופי;

א לצו המועצות האזוריות תוגש 12בקשה לפי סעיף  (3)  

שלפני יום הבחירות; נידון מועמד,  32-לא יאוחר מהיום ה

או מי שמבקש להיות מועמד, בבחירות למועצה אזורית 

)ב( לצו המועצות האזוריות ופסק 12למאסר כאמור בסעיף 

שה סופי לאחר הגשת רשימת המועמדים ובטרם הדין  נע

החל לכהן כחבר המועצה, תוגש הבקשה בתוך שבעה 

 ימים מיום שפסק הדין נעשה סופי.

המשיבים 

 לבקשה

 היועץ המשפטי לממשלה יהיה המשיב לבקשה. (א) .1

רשאי, בכל שלב משלבי הדיון,  יושב ראש הוועדה (ב)  

חיקת , וכן על מלבקשה להורות על צירופו של  משיב

 .בקשהשצורף ל מבקשמשיב או 

פגם בבקשה ובכתב 

 התשובה

 

לא  3-ו 3, 2סעיפים הוראות  שלא מתקיימות בה בקשה .4 

מבקש, או המשיב, לפי העניין, לרישום, אלא שה תתקבל

אם היחליט בשאלה יושב ראש הוועדה ש לבקש רשאי

האמורות אם  הוראותה בבקשה או בתשובה מתקיימות

 הא סופית ומכרעת. , והחלטתו תלאו

המצאת בקשה 

 למשיבים

 במישריןיועץ המשפטי לממשלה, להמבקש ימציא  .3 

עותק של הבקשה והמסמכים , במקביל להגשת הבקשה

 .3שצורפו לה לפי סעיף 

תובא, בהקדם האפשרי, לעיון  בקשה שנתקבלה לרישום .1  עיון בבקשה

 –, והוא רשאי יושב ראש הוועדה
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על  –כולה או מקצתה  – בקשה למחוק או לדחות (1)  

כתב בלבד או לאחר שקיבל בקשה הסף, על פי כתב ה

 ;תשובה

להגיש תצהיר משלים או הודעה  למבקשלהורות  (2)  

, או להגיש נוסח מתוקן של הורהנים שימשלימה בעני

 באופן שהורה; הבקשה

להורות ליועץ המשפטי לממשלה להגיש עמדתו  (3)  

 לבקשה; 

 ;12כאמור בסעיף לקבל החלטה בבקשה  (6)  

המבקש  במעמד בבקשהכי יתקיים דיון  הורותל (1)  

תוגש עמדת ומשעשה כן,  ונציג היועץ המשפטי לממשלה,

כתב תגובה(; כתב  –)להלן היועץ המשפטי לממשלה 

במועד  מבקשויומצא למזכירות הוועדה התגובה יוגש ל

קבע מועד, יוגש כתב נ; לא יושב ראש הוועדהשקבע 

לא יאוחר  מבקשויומצא ל ות הוועדהלמזכירהתגובה 

 .מארבעה ימים לפני מועד הדיון

עמדת היועץ 

 המשפטי לממשלה

עמדת היועץ על הגשת  יושב ראש הוועדההורה  (א) .2 

במועד שקבע  העמדהוגש ת, המשפטי לממשלה בבקשה

יושב ראש הוועדה בהחלטתו; המועד להמצאת עמדה 

צהרי היום ב 16:66בכתב, כאמור יהיה לא יאוחר מהשעה 

 .האחרון שבו ניתן להגיש את התשובה

 יפורטו אלה:בעמדת היועץ המשפטי לממשלה  (ב)  

בא כח היועץ המשפטי לממשלה בעניין שם  (1)   

ופרטי ההתקשרות עמו, לרבות מספר  בקשה זו

וכתובת  הטלפון, מספר טלפון נייד, מספר פקסימיל

 דואר אלקטרוני;

 גבילהיועץ המשפטי לממשלה עמדת  (2)   

 ;מבוקשה

פירוט הנימוקים שבעובדה ושבחוק שעליהם  (3)   

 ;עמדהמתבססת ה
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יצורפו,  לעמדת היועץ המשפטי לממשלה (6)   

ככל שניתן, העתקים צילומיים של כל המסמכים 

 ;הנוגעים לענין

בקשה וכל מסמך אחר המוגש במסגרת ההליך בפני יושב  .16  צורת כתב טענות

שים כתבי טענות לבית ראש הוועדה יוגשו בצורה שבה מגי

משפט לפי סימן א' לפרק ז' לתקנות סדר הדין האזרחי, 

, בשינויים המחויבים, ובשינויים שיורה 1216-התשמ"ד

 יושב ראש הוועדה.

על פי ראיות  בבקשהידון  יושב ראש הוועדה (א) .11 ראיות

זולת אם החליט, לפי שיקול , בכתב שיובאו בתצהירים

בעל הדין שכנגד, אם ראה  להתיר חקירת מצהיר שלדעתו 

בבקשה; החליט יושב ראש כי הדבר דרוש לשם הכרעה 

יורה את דרך חקירת  –הוועדה להתיר חקירה כאמור 

המצהיר, ורשאי הוא לקבוע כי חקירת המצהיר תיעשה 

בדרך של שאלונים בכתב, או בדרך של בקשת פרטים 

 .נוספים, כפי שיורה

ב ראש יושהחלטת  לפילא התייצב המצהיר  (ב)  

או לא השיב לחקירתו באופן שהורה יושב ראש , הוועדה

לא ישמש תצהירו ראיה אלא הוועדה לפי סעיף קטן )א( 

 .היושב ראשברשות 

על יסוד  בבקשהרשאי להחליט  יושב ראש הוועדה (א) .12 הכרעה בבקשה

בלבד, או על עמדת היועץ המשפטי לממשלה ו הבקשה

 יסוד דיון במעמד הצדדים.

הבקשה מקום לברר את  ב ראש הוועדהיושראה  (ב)  

במעמד  בקשהרשאי הוא לקבוע מועד לדיון ב בדיון בפניו

 הצדדים.

החליט יושב ראש הוועדה על קיום דיון בפניו, סדר הדיון  .13 סדר הטיעון

 יהיה כלהלן:
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יועץ המשפטי לממשלה יטען תחילה וה המבקש (1)  

יעון סדר ט יושב ראש הוועדהאם קבע  זולתיטען אחריו, 

את  יושב ראש הוועדה, יקבע נוספים משיביםהיו אחר; 

 ;סדר הטיעון ביניהם

רשאי להתיר לבעל דין טיעון  יושב ראש הוועדה (2)  

 ;נוסף בתשובה לטענות בעל הדין שכנגד

חקירת מצהיר או חקירת  יושב ראש הוועדההתיר  (3)  

 וקבע שהחקירה תיערך בדיון לפניו, עד שאינו מצהיר,

ו לפני שמיעת טענות בעלי הדין, ואולם תיערך חקירת

, אם ראה טעם לכך, להתיר חקירת יושב ראש הוועדה רשאי

ייחקר  העותרמצהיר בשלב אחר של הדיון; המצהיר מטעם 

סדר אחר; היו  יושב ראש הוועדהאם  קבע  זולתתחילה, 

את  יושב ראש הוועדהאו כמה משיבים, יקבע  עותריםכמה 

 ;יהםסדר חקירת המצהירים בינ

רשאי להורות על השלמת  יושב ראש הוועדה (6)  

 טיעונים בכתב בענינים שקבע, במקום טיעון בעל פה.

לדחות יושב ראש הוועדה מוסמך בהחלטה הסופית  (א) .16 החלטה סופית

 או לקבלה. הבקשהאת 

החלטת יושב ראש הוועדה בבקשה תימסר למבקש,  (ב)  

ם, לבא כח היועץ המשפטי לממשלה, למשיבים הנוספי

ובבחירות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות לראש 

אגף הפיקוח על הבחירות ברשויות המקומיות במשרד 

 הפנים.

, ככל נוהל זהמהוראות רשאי לסטות  יושב ראש הוועדה .11 סטייה מהוראות

, וכפי שיורה, אם נראה לו כי יעיל וצודק להורות על הנדרש

 .כך, בנסיבות העניין

 תוספת
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 1טופס 
 )ג((2)סעיף 

 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה___
בפני יושב ראש הוועדה כב' השופט 

_________________ 

 ה"ש_______/_____

 ______________, ת.ז. ________________________ המבקש:
 , }עיר / מיקוד{__________מרחוב _____________

 _______________; פקסימילה: _____טלפון: _______
 דואר אלקטרוני:_______________@_____________

 

  -נ ג ד  - 

 היועץ המשפטי לממשלה המשיב:
 באמצעות מח' הבג"צים בפרקליטות המדינה

 , ירושלים22דין -רח' צלאח א

 

  בקשה לקביעת היעדר קלון 

 בבקשה יפורטו כל אלה:
ד בבחירות, רשימת המועמדים במסגרתה מבקש המבקש להתמודפרטי  (1)

שם המועצה והאם המבקש  –ובבחירות לרשויות המקומיות או למועצות אזוריות 
 ;מתעתד להגיש מועמדותו גם לתפקיד ראש המועצה

 רקע אישי בנוגע למבקש; ( 2)
 פירוט הנימוקים שבעובדה ושבחוק שעליהם מתבססת הבקשה; (3)
 -מבקש המבקש לצרף נספחים לבקשה  (6)

יצרף, לפני הנספח הראשון, תוכן ענינים שבו יפורטו ביחס לכל נספח:  א()                
 שם הנספח, הספרה שבה סומן ומספר העמוד של העמוד הראשון לנספח;

יצרף, לפני כל אחד מהנספחים, דף מקדים שבראשו ובמרכזו יצויינו:  )ב(                  
ראשון של הנספח; שם הנספח, הספרה שבה סומן ומספר העמוד של העמוד ה

 :34", גודל Davidיירשמו בגופן " (3בפרט )הפרטים המצויינים 

כתב האישום נושא הבקשה,  העתקים צילומיים של לכל עותק של הבקשה יצורפו
כל חומר אחר הנוגע לעניין וכל מסמך אחר שהמבקש והכרעת הדין וגזר הדין בהליך, 
 מסתמך עליו, ושמצוי ברשותו. 

 בסעיף, כאמור היאומתו בתצהיר או תצהירים אשר יצורפו אליה שבבקשהעובדות 
 .לנוהל )ג(2

 

 תאריך___________

     __________________ 

 חתימת המבקש או בא כוחו    
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 2טופס 
 )ג((2)סעיף  

 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה___
בפני יושב ראש הוועדה, כב' השופט 

_________________ 

 _/_____ה"ש______

 ______________, ת.ז. ________________________ המבקש:
 , }עיר / מיקוד{__________מרחוב _____________

 _______________; פקסימילה: _____טלפון: _______
 דואר אלקטרוני:_______________@_____________

 

  -נ ג ד  - 

 היועץ המשפטי לממשלה המשיב:
 צים בפרקליטות המדינהבאמצעות מח' הבג"

 , ירושלים22דין -רח' צלאח א

 

 תצהיר מטעם ......

אני החתום מטה __________________, מס' תעודת זהות 
_______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ואת האמת 

 בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה לאמור.

 תיאור תפקידו של המצהיר וזיקתו לעניינים נושא הבקשה. .1

תצהירי זה ניתן לתמיכה בבקשתו של _____________, לקביעת היעדר קלון  .2
 ולאימות האמור בה.

 האמור בסעיפים ........ שבבקשה הוא בידיעתי האישית. .3

האמור בסעיפים ...... שבבקשה הוא נכון לפי מיטב ידיעתי ואמונתי. המקור  .6
 לידיעתי ולאמונתי הוא.........

אני מצהיר כי השם דלעיל הוא שמי, החתימה דלמטה היא חתימתי, וכי תוכן  .1
 תצהירי זה אמת.

 __________________  תאריך___________
 חתימת המצהיר

  אישור 

אני החתום מטה ________________________, עו"ד, מאשר בזה כי ביום 
בפני _____________________, המוכר לי  _____________, הופיע

אישית / שהזדהה בפני על פי תעודת זהות מס' ________________, ולאחר 
שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים 

 הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

התצהיר  חתימת מקבל 
 + חותמת

 (2613בנובמבר  12) תשע"דהכסלו בט'  
 (3-6333)חמ 

 סלים ג'ובראן                  
 שופט בית המשפט העליון         

 יושב ראש ועדת הבחירות  
 26-המרכזית לכנסת ה    
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תשדירים ותעמולה 
 ברדיו ובטלוויזיה

 
 
 
 



 

 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 22 

 
 ועדת הבחירות המרכזית

 26-לכנסת ה
 القاضي سليم جبران                                      השופט סלים ג'ובראן 

 رئيس لجنة االنتخابات المركزية                            יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

 
 02/6תב"כ 

 
 העותרים:

 
 . חברת הכנסת זהבה גלאון5
 . מר אלדד יניב0

 
 נ ג ד 

 
 ידור. רשות הש5 המשיבים:

 . הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו0
 . המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין2
 . חבר הכנסת בנימין נתניהו, ראש הממשלה2
 . היועץ המשפטי לממשלה1
 . חברת החדשות הישראלית0
 52. חדשות 0

 
ב לחוק הבחירות )דרכי 50עתירה למתן צו מניעה בהתאם לסעיף  

 ./5/1-תעמולה(, התשי"ט
 

 החלטה
 

, עתיד לנאום ראש הממשלה, חבר הכנסת בנימין נתניהו, בפני 3.3.2611ביום  .1

בית הנבחרים והסנאט. כפי שנמסר ודווח נאומו  –מושב משותף של הקונגרס האמריקאי 

יעסוק בסוגיית הגרעין האיראני. העתירות שלפניי עוסקות בשידור הצפוי של הנאום 

 ברשתות הטלוויזיה בישראל.

 

עתרה למתן צו מניעה שיאסור על שידורו של הנאום בכללו ברשתות  1תרת העו .2

בפני עצמו, ובהתאם למבחן הדומיננטיות  –הטלוויזיה והרדיו בישראל. לטענתה, הנאום 

הוא בגדר תעמולת בחירות. זאת, מכוח מספר סיבות: מועדו: שבועיים בלבד לפני  –

י תיאום מול נשיא ארצות הברית ; הנאום נקבע בל13.3.2611מועד הבחירות ביום 

כי "לאור החומרה והבוטות שמצא הנשיא  1והבית הלבן. במסגרת זאת, מציינת העותרת 



 

 36 

אובמה בשימוש שעושה ראש ממשלת ישראל בפלטפורמה האמריקאית לצרכי קמפיין 

 הבחירות 

שלו בישראל, הנשיא אובמה הצהיר מפורשות כי בשל סמיכות מועד הבחירות  .3

ומו של ראש הממשלה בקונגרס והקשר הישיר והמובהק בין שני אירועים בישראל לנא

אלו, כאשר ברור כי המדובר בנאום בחירות, הממסד האמריקאי לא ייתן יד להתערבות 

בבחירות, וראשי הממסד, ובכללם שר החוץ ג'ון קרי והוא עצמו, לא יפגשו עם מר 

 לעתירה(.  1נתניהו במסגרת ביקורו זה בארה"ב )סעיף 

 
כי מספר גורמים אמריקאים בכירים "הביעו זעזוע ומתחו  1עוד מציינת העותרת  .6

ביקורת חריפה על ראש הממשלה, אשר 'משחק בפוליטיקה' פנימית בישראל על חשבון 

 לעתירה(. 4היחסים האסטרטגיים בין ישראל וארה"ב" )סעיף 

 
על שידור , ומבקש כי אאסור 1מעלה טענות דומות לאלה של העותרת  2העותר  .1

ישיר של הנאום, ואנחה את גופי השידור כיצד לפעול על מנת לוודא כי שידורו לא 

במעמד הצדדים, הציע  11.2.2611יכלול תעמולת בחירות. במהלך הדיון שקיימתי ביום 

, כי הנאום ישודר ברשתות התקשורת לא הראשונהשתי הצעות קונקרטיות:  2העותר 

דקות, כך שגורם שלישי יבחן ויוודא כי אין בדבריו  רמספבשידור חי, אלא בהשהיה של 

, כי נוסח דבריו של ראש הממשלה יהשל ראש הממשלה להוות תעמולת בחירות; והשני

כדי  באמור בואין שאוודא שאקרא את הנאום מראש, ויועברו לידיי לפני הנאום, כך 

 להוות תעמולת בחירות. 

 
, נוכח טענתה 1ת אלה: העותרת הצדדים, כל אחד מטעמיו הוא, התנגד להצעו .4

מהווה תעמולה, ולפיכך יש למנוע מעיקרו  –ללא קשר לתוכנו  –כי הנאום בפני עצמו 

( נוכח הרשות השנייה, הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו )להלן: 2את שידורו; המשיבה 

טענתה כי השהייה בשידור תוביל לכך שהצופים יצפו בנאום ברשתות זרות או 

, נוכח טענת בא כוחו כי ראש הממשלה משנה את נוסח הנאום עד 6והמשיב  באינטרנט;

 לרגע האחרון, וכן כי לתת לראש הממשלה "יד חופשית" בעיצוב דבריו בפני הקונגרס.

 
, ראש הממשלה, סבור כי דין העתירה להידחות. ראש הממשלה מדגיש 6המשיב  .3

בפני הקונגרס. במסגרת זאת, חדשותי הגלום בנאומו -בתגובתו את הערך האינפורמטיבי

מציין כי "השתדלותו של ראש הממשלה בנושא הסכנה הנשקפת מהתעצמותה של איראן 

וגרורותיה ובפרט מהסכנה שמדינה זו אשר ראשיה קראו וקוראים להשמדה של מדינת 

ישראל, תשיג יכולת גרעינית או למצער תגיע ליכולת 'סף גרעינית', נמשכת כבר עשרות 

 לתגובה(. 1ור בינה לבין הבחירות הקרובות חוטא לאמת" )סעיף שנים והקיש
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הגיעה ממנו אלא מפנייה של יו"ר בית לא  לנאוםבנוסף, מציין הוא כי היוזמה  .1

הנבחרים בקונגרס, מר ג'ון ביינר, וכי "במסגרת פעילות זו נאם ראש הממשלה בפורומים 

דות פעמים רבות... נאומו שונים ובהם הקונגרס האמריקאי וכנסי עצרת האומות המאוח

של ראש הממשלה בפני הקונגרס האמריקאי אינו אלא חוליה נוספת ברצף פעילותו 

העקבית באינטרס לאומי זה. אין מדובר בפעילות הנעשית לקראת בחירות ומהווה 

תעמולת בחירות כטענת העותרים, אלא בפעילות מדינית חשובה מעין כמותה" )סעיפים 

 לתגובה(. 16-13

 
ניין מועד הנאום, מציין ראש הממשלה כי ישנה חשיבות לקיים את הנאום לע .2

בעת זו. זאת, נוכח מאמציו של ראש הממשלה להחמיר את הסנקציות המופעלות על 

איראן, בשים לב למשא ומתן על הסכם בין המעצמות הבינלאומיות לאיראן, לאחר 

 .2613חתימת הסכם הביניים בין הצדדים בג'נבה בחודש נובמבר 

 

שבועיים לפני מועד הבחירות  –בנוסף, מציין ראש הממשלה כי מועד הנאום  .16

נקבע בתיאום מול יו"ר הקונגרס, ועל מנת לאחד בין הנאום לביקור נוסף  –כאמור 

 שתוכנן מראש של ראש הממשלה, שעתיד באותה העת לנאום בכנס של ועידת איפא"ק. 

 
לה, אשר תגובתו ניתנה אף החלטתי לצרף לעתירה את היועץ המשפטי לממש .11

. גם לעמדתו, יש לדחות את העתירה. במסגרת זאת, מציין הוא כי 3מטעם המשיבה 

"תהא זו הפעם השלישית שמר נתניהו נושא דברים בפני מושב זה של הקונגרס 

האמריקאי, וכי נאומו המתוכנן תואם בעקבות הזמנה מצד יו"ר בית הנבחרים 

על סמך לוח זמנים הקשור להתקדמות שיחות המעצמות  האמריקאי. עיתוי ההזמנה נקבע

 16עם איראן, סביב סוגיית הגרעין, והרצון לשמוע את עמדת ישראל בסוגייה זו" )סעיף 

 לתגובה(.

 
עוד נטען בתגובת היועץ המשפטי לממשלה כי אחד מתפקידי התקשורת הוא  .12

שלה, באופן ברור, לחשוף את ציבור הצופים לסוגיות אקטואליות, ונאומו של ראש הממ

הוא כזה. לבסוף, מציין הוא כי "במסגרת ההכנות לנסיעה, קיבל ראש הממשלה הדרכה 

משפטית מפורטת מהלשכה המשפטית במשרד ראש הממשלה בדבר ההנחיות והאיסורים 

הנגזרים מדיני הבחירות... על מנת שנאומו, כמו גם שאר נאומיו הנישאים בתקופת 

עמולת בחירות אסורה, וכדי למנוע שימוש בנכסי המדינה הבחירות, לא יהיו בגדר ת

 לתגובה(. 13שלא כדין" )סעיף 

 
הרשות השנייה סבורה אף היא כי דין העתירה להידחות. בדומה לעמדת  .13
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ערך חדשותי רב והוא אינו בגדר  –על פניו  –, אף היא סבורה כי בנאום 1-6המשיבים 

לקבוע לגבי שידור הנאום מראש, כי  פריורי. לשיטתה, "לא ניתן-תעמולת בחירות א

לתגובה(. עוד מציינת  11המרכיב הדומיננטי שבשידורו יהא תעמולת בחירות" )סעיף 

הרשות השנייה כי יש להבחין בין הנאום כשלעצמו לבין שידורו. "כאשר הנחת היסוד 

הינה שהאירוע מתקיים, עולה שאלת תוכן הנאום ומבחן הדומיננטיות. הרשות אינה 

חה מראש, ואינה יכולה להניח, שדבריו של ראש ממשלה אל מול הקונגרס מני

האמריקאי בסוגיה האיראנית הינם דברי תעמולה. המדובר באירוע חדשותי שיתרחש 

מחוץ לישראל, שיש להניח שישודר על ידי גורמים שונים וערוצים שונים, במועד 

גורמים... נוסיף עוד, כי שייגזר ממידת חשיבותו בעיני העורכים הראשיים של אותם 

הלכה היא ששעה שמדובר במניעה מראש של שידור, יש לנהוג בריסון רב, ובענייננו 

 לתגובה(. 26ודאי שאין יסוד למניעה מראש של השידור האמור" )סעיף 

 
שלא  2לבסוף, מציינת הרשות השנייה כי היא מתנגדת להצעתו של העותר  .16

יעה הגלומה בכך בחופש הביטוי של הגופים לשדר את הנאום בשידור חי, נוכח הפג

המשדרים, ובנוסף, כאמור, נוכח העובדה שהנאום ישודר בשידור חי ברשתות זרות. 

 לשיטתה, עובדה זו משליכה אף על אפקטיביות הסעד המבוקש.

 
חי, ואם אגיע למסקנה שידור אציין כי הרשות השנייה הציעה שאצפה בנאום ב .11

, יו"ר חשיןרה על הפסקתו, כדוגמת החלטתו של השופט שהוא גולש לכדי תעמולה, או

, בעניין הפסקת שידור מסיבת עיתונאים שערך מר 14-ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה

 (.11.1.266613אריאל שרון, ראש הממשלה דאז )ראו החלטת השופט חשין מיום 

 
ציינו כי הן יפעילו בהתאם להוראות הדין והחלטתי  3-ו 4, 1המשיבות  .14

 עתירות.ב

 

 דיון והכרעה

 

( 3.2.2611) חדו"ש נ' קול ברמה 16/26תב"כ -. בהעתירות להתקבל בחלקןדין  .13

(, עמדתי בהרחבה על המבחנים על פיהם יש לקבוע אם פרסום עניין חדוש)להלן: 

)א( לחוק 1מסוים הוא בגדר תעמולת בחירות, ולפיכך אסור לשידור בהתאם לסעיף 

זוילי נ' יו"ר ועדת  142/22בג"ץ -ב ברקקבע על ידי הנשיא הבחירות. המבחן המרכזי, שנ

( הוא מבחן הדומיננטיות. על פיו, פרסום 1222) 366, 422( 2, פ"ד מו)הבחירות המרכזית

המשודר ייחשב כתעמולת בחירות אם הרכיב הדומיננטי בו הוא השפעה על הבוחר. 

ננטיות, וביניהם: מועד בעקבות מבחן זה, נקבעו עם השנים מבחני משנה למבחן הדומי
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הפרסום החשוד; זהות יוזם הפרסום; היקף ההשפעה הצפוי לפרסום על ציבור 

הבוחרים; האם מדובר בפרסום שנעשה באופן קבוע או באופן מיוחד וחד פעמי לקראת 

הבחירות; חשיבות התכלית האחרת העומדת בבסיס הפרסום והמחייבת את פרסומו 

 (.13, בפס' שםבריא והשכל הישר )בסמיכות לבחירות; וההיגיון ה

 

לגישתי, לא רק שאין מניעה בעיסוק תקשורתי כי " חדושעוד, קבעתי בעניין  .11

נהפוך הוא. קיים אינטרס ציבורי ראשון במעלה כי בתקופה הסמוכה למועד  -בבחירות 

הבחירות, יעסקו ערוצי הטלוויזיה ותחנות הרדיו בנושא זה בדיוק. שידורים פוליטיים 

ים לבוחרים מיודעים. בוחרים מיודעים ממשים את זכותם החוקתית להשפיע על מוביל

ולבסוף, כי למען  (.16, בפס' שםהרכב הכנסת באופן מיטיבי. ועל כך יש רק לברך" )

שמירה על עיקרון השוויון בין רשימות המועמדים בבחירות, בכוונתי לנקוט ביחס 

 (.22, בפס' שםאין ספק" ) –ספק  לאיסור האמור בגישה המחמירה, בבחינת "אם יש

 
ומהכלל אל הפרט. שידור הנאום, בפני עצמו ובמנותק מתוכנו, בהתאם למבחן  .12

 אינו בגדר תעמולת בחירות. משכך, אינו אסור מעיקרו לשידור. אסביר. –הדומיננטיות 

 
, במהלך הדיון שהתקיים בפניי במעמד הצדדים, הדגימה כיצד 1ב"כ העותרת  .26

למבחן הדומיננטיות ומבחני המשנה שלו, מדובר בתעמולת בחירות.  לגישתה ובהתאם

יובהר: טענותיה בהקשר זה, אינן נעדרות טעם. שבועיים לפני הבחירות, יישא ראש 

דברים בפני חברי הפרלמנט של המעצמה  –המתמודד על בחירתו מחדש  –הממשלה 

הנאום שעניינו סוגיות  גודל המעמד, יחד עם תוכןנוכח הגדולה בעולם. והרי, ברור כי 

לא קשר לכוונת ראש הממשלה או מפלגת הליכוד, הרי שלהרות גורל למדינת ישראל, 

להוות תעמולה. שני  –וכפועל יוצא  .לנאום פוטנציאל רב להשפיע על ציבור הבוחרים

מלמדים כי  –מועד שידור הנאום יחד עם פוטנציאל השפעתו על ציבור הבוחרים  –אלה 

 בהקשר זה.  1תיה של העותרת יש ממש בטענו

 
לכך יש להוסיף כי התקשורת הישראלית מלאה בשבועות האחרונים בדיווחים  .21

בנוגע לנאום. די להזכיר את עמדת נשיא  –הן בישראל הן בארה"ב  – בנוגע למחלוקת

של מספר חברי קונגרס דמוקרטיים שהצהירו כי  הםארה"ב ביחס לכך, ואת התבטאויותי

ות נוכחים בקונגרס במהלך הנאום, כדי להביא למסקנה כי טענות אין בכוונתם להי

 העותרים בהקשר זה )בנוגע לתכליתו האחרת של הנאום( אינן משוללות לחלוטין.

 
עם זאת, בכך אין די. ב"כ ראש הממשלה הזכיר במהלך הדיון שקיימתי במעמד  .22

כל הישר. הוא מבחן הש –הצדדים, כי אחד ממבחני המשנה של מבחן הדומיננטיות 
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שנאומו של ראש הממשלה בפני הקונגרס האמריקאי, בסוגיה קיומית לעתידה  הייתכן

של מדינת ישראל, בעת קריטית במהלך המשא ומתן בין המעצמות הבינלאומיות 

לאיראן, לא ישודר בערוצי הטלוויזיה והרדיו הישראליים? לשיטתי, ההיגיון הבריא 

אינה חולקת, ערך  1ום, ועל כך אף העותרת מחייב לענות על שאלה זו בשלילה. לנא

חדשותי ראשון במעלה. נראה כי אין עוררין כי הציבור הישראלי יהיה מעוניין לצפות 

 בנאומו של ראש הממשלה, ולא בכדי, נוכח האמור לעיל. 

 מספר טעמים מובילים למסקנה כי אין למנוע את שידורו של הנאום מעיקרו:  .23

 ם כאמור לעיל; ערכו החדשותי הרב של הנאו (1)

 העובדה כי מדובר בנאומו השלישי של ראש הממשלה בפני הקונגרס;  (2)

העובדה כי קיים טעם חיצוני לקיומו דווקא בעת זו כפי שעולה מעמדת ראש  (3)

 הממשלה והיועץ המשפטי לממשלה; 

העובדה כי מניעת השידור ברשתות בישראל יוביל בסבירות גבוהה לכך  (6)

בנאום ברשתות הזרות ובאינטרנט. בכך, הסעד   שהצופים עדיין יוכלו לצפות

 לא ישיג את מטרתו.  –במבחן התוצאה  –

ההלכה המבוססת על פיה יש למנוע שידור מראש המוגן על ידי חופש  (1)

גולדשמידט נ' ראש  12/51תב"כ רק במקרים חריגים )במשורה ואך והביטוי 

 ץבג"(; שמידטגולד)להלן: עניין  מצא(, השופט 22.6.1222) 1פס'  ,הממשלה

 ((.1213) 221, 211( 3, פ"ד מא)כהנא נ' רשות השידור 322/11

עם זאת, אינני סבור כי יש להתיר את שידור הנאום בשידור חי, ללא מגבלות  .26

כלשהן. לא ניתן להתעלם מכך שמדובר בבמה מרכזית הניתנת לראש הממשלה, שבועיים 

שבדברי ראש הממשלה על בלבד לפני מועד הבחירות. את ההשפעה הפוטנציאלית 

ציבור הבוחרים, לא ניתן לאיין אם באמצעות מתן צו מניעה שימנע את שידורו כלל 

 –)נוכח ערכו החדשותי והטעמים שפורטו לעיל(; אם באמצעות דחיית העתירה ושידורו 

בשידור חי על ידי ערוצי הטלוויזיה )נוכח הפוטנציאל הגלום בו  –ככל הנראה 

 הבוחרים, בדגש על סמיכות הזמנים ליום הבחירות(. בהשפעתה על ציבור 

 
במתכונת  2משכך, לדעתי יש לנקוט בגישת ביניים, בדומה להצעתו של העותר  .21

 1הנאום ישודר ברשתות הטלוויזיה והרדיו )אם יבחרו לשדרו, כמובן(, בהשהיה של הבאה: 
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( יוכלו לצפות . כך, העורכים הראשיים של ערוצי התקשורת )או עורך בכיר מטעמםדקות

לכדי תעמולת בחירות  יגלשובנאום בשידור חי, ובמידה ודבריו של ראש הממשלה 

ישמיטו מהנאום את אותן אמירות. אני סמוך ובטוח  –בהתאם למבחני הדומיננטיות 

יסייעו להם לערוך את הנאום כראוי והבכירים שניסיונם ותבונתם של העורכים הראשיים 

 אמירות שיעלו לכדי תעמולת בחירות. –ש ככל שיידר –להשמיט ממנו 

 
בהקשר זה, יצוין, כי שקלתי את טענות המשיבים שהתנגדו להשהיית השידור,  .24

 אולם אין בטענות אלה כדי לשנות ממסקנתי. 

 
כי ההחלטה אם לשדר תוכן  מצא, קבע השופט גולדשמידט, בעניין ראשית .23

עוד לעורכי ערוצי התקשורת. בשידור חי אם לאו מצויה במסגרת הפררוגטיבה הנתונה 

להוות פגיעה  הנקבע כי התערבות בסוגיה זו )וכן בשאלה אם לשתף קהל בתכניות( יכול

 1 בחופש הביטוי המוקנה לערוצי התקשורת. עם זאת, במקרה דנא, מדובר בהשהיה של

לשדר את הנאום "כמעט בשידור האפשרות , ועדיין תינתן לערוצי התקשורת בלבדדקות 

מידתית. סעד חלופי  –ככל שקיימת ואינני מכריע בכך  –יטתי, פגיעה מעין זו חי". לש

באם יתברר שהוא על ידי , או הפסקת שידורו כולופריורית של השידור -של מניעה א

פוגעני במידה רבה יותר, ואף עלול כאמור שלא יהיה  –חורג מ"גבולות הגזרה" 

 אפקטיבי.

 
"אכן, בידי נתונה סמכות כי  מצאשופט ציין ה גולדשמידטבנוסף, גם בעניין  .21

למנוע, בצו, שידור של תכנית, או לקבוע תנאים לשידורה... ולדידי, ראוי שאגביל את 

בהם אשתכנע כי שידורה של תכנית, במתוכנת השימוש בה למקרים חריגים ונדירים, 

חוקי" ידי הממונים על השידור, כרוך בסיכון ממשי להפרה חמורה של האיסור ה-שנקבע על

ענייננו  –כי נוכח הטעמים שהוצגו לעיל  –סבורני (. . ההדגשות הוספו1, בפס' שם)

 במקרה מעין זה. 

 
כי ישנה סבירות גבוהה כי ראש הממשלה יישא דברי לומר יודגש. אין בכוונתי  .22

נוכח פוטנציאל  –הממשלה דברי תעמולה  ראשתעמולה במהלך נאומו. אלא, שאם יישא 

דברים אלה יהוו פגיעה של ממש בשוויון  –וחרים ומועד הנאום ההשפעה הרב על הב

בין המועמדים, ויעניקו יתרון לא הוגן לראש הממשלה בבחירות הקרובות )ואזכיר, כי 

)א( לחוק הבחירות הוא לקדם את עיקרון 1תכליתו העיקרית של האיסור הקבוע בסעיף 

 (.12, בפס' חדושהשוויון בין המועמדים. ראו: עניין 

 
אין בידי לקבל את טענת הרשות השנייה כי יש בהשהיה כדי להביא  – שנית .36

בנאום ברשתות זרות או באינטרנט. השהייה קצרה של  יבחרו לצפותצופים כי ה למסקנה
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דקות תעזור למנוע מצב מעין זה. לכך יש להוסיף כי ניתן להניח בבטחה שהצופים  1

 ויצוין, כיים שבהם הם רגילים לצפות )יצפו בנאום בשידורי החדשות הרגילים או בערוצ

 יבעניין קביעת מועד נטען בפניי כבר פעמים רבות, על ידי המשיבים הרלוונטיים,

חזקים מנשוא(. עוד  צופיהםהרגלי הצפייה של כי , בערוצי התקשורת שידורי התעמולה

סביר להניח שהנאום יתורגם ברשתות התקשורת הישראליות עם תרגום סימולטני 

ית. תרגום מעין זה, למותר לציין, לא ניתן למצוא ברשתות הזרות או באינטרנט. יש לעבר

 גם בכך כדי לאיין את החשש שהביעה הרשות השנייה בסוגיה זו.

 
אין לשדר נאומים  –יובהר. אין בקביעתי זו כדי להוביל למסקנה שמעתה ואילך  .31

רות. נאומו של ראש של פוליטיקאים או תכניות בכלל בשידור חי במהלך תקופת בחי

הממשלה בפני הקונגרס האמריקאי הוא אירוע ייחודי, הכולל מצבור של נסיבות חד 

פעמיות שפורטו לעיל. רק נוכח אלה, הכרעתי בסוגיה כפי שהכרעתי. סבורני, כי נוכח 

ערכו החדשותי הרב של הנאום מחד, אל מול פוטנציאל השפעתו על ציבור הבוחרים 

 מדובר בפתרון סביר ומידתי המאזן נכונה בין השיקולים השונים.  מאידך ומועדו מאידך,

 
בעניין  מצאויודגש. באופן כללי, מקובלות עליי קביעותיו של השופט  .32

, כי השאלה אם לשדר תכנית או נאום בשידור חי או לא מצויה בסמכות גולדשמידט

 ערוצי התקשורת, וככלל אין להתערב בשיקול דעתם בסוגיות אלה.

 
לשדר את נאומו של ראש  7-, ו6,  5ניתן בזאת צו המונע מהמשיבות , משכך .33

יפעלו כך שגופי השידור שתחת  3-ו 2הממשלה בקונגרס בשידור חי. המשיבות 

פיקוחם יפעלו בהתאם לצו זה. המשיבות ישדרו, ככל שיחפצו, את השידור בהשהיה 

מטעמם( של הגופים דקות, במהלכן יצפו בו העורכים הראשיים )או עורך בכיר  1של 

המשדרים בטלוויזיה וברדיו, ויוודאו שאין בדברי ראש הממשלה, על פני הדברים 

 לא ישודרו אמירות אלה(. –בכדי תעמולה )ואם דבריו יעלו לכדי תעמולה 

 
. בנסיבות העניין, אין צו ן כאמור לעילת בחלקומתקבל ותסוף דבר, העתיר .36

 להוצאות.

 

 (.14.2.2611ה )בשבט התשע" זניתנה היום, כ"
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 ועדת הבחירות המרכזית

 26-לכנסת ה
 القاضي سليم جبران                                      השופט סלים ג'ובראן 

 رئيس لجنة االنتخابات المركزية                            יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

 
 062/6תב"כ 

 

 העותר:

 

 ויוןלחופש דת ושו –חדו"ש 
 

 נ ג ד 

 
 . תחנת רדיו "קול ברמה"5 :המשיבים

 . הרב שלמה בניזרי0
 . הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו2

 
עתירה למתן צו מניעה בהתאם לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(,  

 (.חוק הבחירות)להלן:  /5/1-התשי"ט
 

 החלטה
 

עית של הרב העותרת פנתה אליי בבקשה למתן צו מניעה בגין תכנית רדיו שבו .1

. לטענתה, דבריו של 1, המשודרת ברדיו "קול ברמה, המשיבה 2שלמה בניזרי, המשיב 

עלו לכדי תעמולת בחירות, שאסורה  26.1.2611בתכנית השבועית מיום  2המשיב 

)א( לחוק הבחירות. את טענתה זו מבססת העותרת על ביקורת שנאמרה 1בהתאם לסעיף 

מפלגת הבית היהודי, גב' רות קוליאן, וקבוצת לפי במהלך התכנית כ 2על ידי המשיב 

 . "חרדים עובדים"

 

עוד מציינת העותרת כי בתחנת הרדיו משודרות גם תכניות של מועצת החכמים  .2

של מפלגת ש"ס, הרב ראובן אלבז, והרב מאיר מאזוז. בעתירה נכתב כי "העותר לא בדק 

ממעקב אחרי מערכת הבחירות  את תוכן תכניותיהם של הרבנים מאזוז ואלבז, אבל יודע

כי שניהם פעילים באופן ניכר במערכת הבחירות ומקדמים את עניינן של מפלגותיהם 

 לעתירה(.  1לרבות בדרך האסורה בדין" )סעיף 
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הן נוכח כך שנטענו בעלמה )ואף כלל לא  –דין טענות אלה להידחות על הסף  .3

ם לפגם(, הן נוכח אי צירוף נבדקו על ידי העותרת טרם הגשת העתירה, ויש בכך טע

(; תב"כ 36.3.2613) גולן נ' שבירו 61/26אותם גורמים כמשיבים לעתירה )השוו: תר"מ 

 ((.1.2.2613) רשימת מהפך נ' רוכברגר 13/26

 

טוענים כי מרגע שנודע על הקדמת  2-1ביקשתי את תגובת המשיבים. המשיבים  .6

כים והכתבים "בהם חודדו הוראות תדריכים לשדרים, העור 1הבחירות, קיימה המשיבה 

 1ואף נוסף עליהם קובץ הנחיות מיוחד שהנפיקה המשיבה  3החוק והנחיות המשיבה 

לעובדיה ובו המלצות והוראות מחמירות אף מעבר לנדרש באשר להתנהלות תקשורתית 

 1לתגובה(. בנוסף נכתב כי המשיבה  3ראויה במגוון תחומים בתקופת הבחירות" )סעיף 

באופן קבוע לתוכניות המשודרות, ומנחה את השדרים בזמן אמת בהתאם  מאזינה

 לאיסורים הקבועים בחוק.

 
, הרב בניזרי, מציינים הם כי מדובר 2לעניין תכניתו השבועית של המשיב  .1

בתכנית שבועית במסגרתה מוצגים נושאים אקטואליים "תוך הצגתם באור היהדות 

 לתגובה(.  14" )סעיף 2בעיני רוחו של המשיב ותפיסת העולם החרדית כפי שהיא נתפסת 

 
, לטענת המשיבים, אלה אינם 26.1.2611לעניין הדברים שנאמרו בתכנית מיום  .4

עולים לכדי תעמולה. בנוגע לביקורת שנאמרה בתכנית בנוגע למפלגת הבית היהודי, 

ל לשיטתם של המשיבים "דבריו של המשיב מהווים ביקורת לגיטימית שלו על אופייה ש

רשימה זו, שבעיניו אולי אינה דתית דיה, והם נאמרו בתכניתו הראשונה ששודרה לאחר 

נזהר שוב  2פרסום תוצאות הבחירות המקדימות במפלגה זו. בעניין זה יודגש כי המשיב 

ושוב לצטט את דבריו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל וביקורתו כלפי רשימה זו מבלי שהוא 

 לתגובה(. 36-21ע לביקורת ספציפית זו" )סעיפים עצמו מביע דעה עצמאית בנוג

 
טוענת כי דין העתירה להידחות. בפתח הדברים, מציינת היא  3גם המשיבה  .3

בתגובתה כי היועצת המשפטית של הרשות השנייה הנחתה את בעלות הזיכיון לשידורים 

 ( בדבר האיסורים במהלך תקופת הבחירות. 1)וביניהן המשיבה 

 
, נכתב בתגובה כי הרשות השנייה האזינה לתכנית 2ל המשיב לעניין תכניתו ש .1

, ולגישתה הנאמר בה אינו בגדר תעמולה אסורה. זאת, נוכח העובדה כי 26.1.2611מיום 

ביקר, ניתנה זכות  2מדובר בתכנית אקטואליה, ולחלק מאותם מפלגות וגופים שהמשיב 

ר בתכנית שבועית כי יש לתת משקל לכך שמדוב 3תגובה. עוד מציינת המשיבה 

 2, באופן רצוף, וכי דבריו של המשיב 26-המשודרת עובר להכרזה על הבחירות לכנסת ה
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כי בכוונתה  3בתכנית הן בגדר ביקורת והבעת עמדה לגיטימית. לבסוף, מציינת המשיבה 

"להמשיך ולעקוב אחר תכניתו של הרב בניזרי ולשקול הפעלת סמכויותיה בעניין, ככל 

 שתידרש לכך".

 

 התשתית הנורמטיבית

 
( לחוק הבחירות מורה כי "על אף האמור בכל דין אחר, בשידורי 1)א()1סעיף  .2

הימים שלפני הבחירות". סעיף  46לא תהא תעמולת בחירות בתקופת  -רדיו או טלוויזיה 

( ומורה כי "הוראות סעיף זה לא יחולו על שידור של 1)א()1)ב( לחוק מסייג את סעיף 1

ד". משני אלה עולה כי 11-א ו11-ו 11ת ברדיו או בטלוויזיה לפי סעיפים תעמולת בחירו

בחודשיים שלפני יום הבחירות, חל איסור קטגורי על פרסומי תעמולה בטלוויזיה 

אלה הם  -וברדיו, מלבד בזמנים קבועים שיוקצו מראש על ידי ועדת הבחירות המרכזית 

 תשדירי התעמולה המוכרים לכולנו. 

שת העולה מההסדר החוקי היא מה נחשב תעמולת בחירות ומה השאלה המתבק .16

לא. שאלה זו תעסיק רבות בחודשים הקרובים גם אותי, גם את המתמודדים בבחירות, 

ובוודאי את באי כוחם. בחירות מתנהלות, מעצם טבען, בלחץ רב, תחת סד זמנים 

ות. בבחירות, אין יום הבחיר -אינטנסיבי הנגזר אחורה מתאריך קשיח בלתי ניתן להזזה 

, זוהי עובדה. משכך, ארחיב 13.3.2611הארכות מועד. הבחירות לכנסת יתקיימו ביום 

החלטותיי בסוגיה זו יהיו תמציתיות ויעסקו ביישום  -על הסוגיה פעם אחת, ולאחר מכן 

 העקרונות שיפורטו להלן.

 422( 2, פ"ד מו)זוילי נ' יו"ר ועדת הבחירות 412/22בג"ץ -הנשיא ברק קבע ב .11

( כי הקביעה אם פרסום הוא בגדר תעמולת בחירות אסורה או לא תיקבע על פי 1222)

 . ובלשונו:מבחן הדומיננטיות

"תעמולת בחירות הינה רק אותו ביטוי שהאפקט הדומינאנטי שלו הוא 

בהשפעתו על הבוחר ושאין לו אפקט דומינאנטי אחר, כגון אפקט אמנותי... 

ערכים המתחרים מחייב, כי הדיבור 'תעמולת הראוי בין ה אכן, האיזון

בחירות' יכלול אותו שידור אשר פועלו הוא בשכנוע ובהשפעה על הכרעת 

הבוחר, ולא שידור שהאפקט שלו הוא אחר )כגון אמנותי, חדשותי, דתי(, גם 

 (.366, בעמ' שםאם השפעות הלוואי שלו הן בהשפעה )עקיפה( על הבוחר. )
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באיזון  -י רגיל בין זכות )חופש הביטוי( לאינטרס, אלא אין המדובר באיזון אנכ .12

בין חופש הביטוי הפוליטי המוקנה למועמד, לבין הזכות לשוויון המוקנית ליתר 

המועמדים. בנוסף, פגיעה בעיקרון השוויון במקרה דנא, מובילה כשלעצמה לפגיעה 

לות המשחק, בזכות החוקתית לבחור ולהיבחר. המחוקק הגדיר בחוק הבחירות את גבו

המותר והאסור, במהלך תקופת בחירות. כל חריגה מאלה, מפרה את האיזון העדין 

שבחוק. בהתאם, הקביעה אם היגד או פרסום הם בגדר תעמולה אסורה תיבחן באמצעות 

איזון אופקי בין חופש הביטוי לעיקרון השוויון והזכות לבחור ולהיבחר. כידוע, באיזון 

בנקיטה בגישה מפשרת במטרה לאפשר לשתי הזכויות לדור  מעין זה, "דרך המלך היא

 1216/11בכפיפה אחת, וזאת באמצעות פגיעה מידתית באחת על חשבון השנייה" )ע"א 

דיין נ' מפקד מחוז  2611/23(; בג"ץ 26.6.2616לחוות דעתי ) 3, פס' פלוני נ' פלונית

 ((. 1226) 614( 2, פ"ד מח)ירושלים

 

שה, עוצב בהתאם למתווה זה. למבחן הדומיננטיות מבחן הדומיננטיות, למע .13

שונים, להלן רשימה בלתי ממצה שלהם, אשר על בסיסם מבחני עזר במהלך הזמן נקבעו 

אקבע בעתירה זו ובבאות אחריה אם פרסום הוא בגדר תעמולה אסורה או לא )השוו: 

 : ((ץעניין אומ"( )להלן: 11.1.2611) אומ"ץ נ' הרשות להגנת הצרכן 2/26תב"כ 

 

"ככל שמועד הבחירות מתקרב תתחזק ההנחה שמטרת הפעולה : מועד הפרסום .א

 46/26תר"מ היא להשפיע בעקיפין על הבוחר, אף אם לפעולה תכלית עצמאית" )

 (;חיות(, השופטת 21.1.2613) חלבי נ' נסראלדין

: כאשר הפרסום נעשה על ידי המועמד או מי מטעמו, גובר יוזם דבר הפרסום .ב

 מדובר בתעמולה אסורה ולא במידע אינפורמטיבי;החשש כי 

פרסומים בשעות השיא של : היקף ההשפעה הצפוי לפרסום על ציבור הבוחרים .ג

 הצפייה בטלוויזיה וההאזנה לרדיו ייבחנו בזהירות רבה;

האם מדובר בפרסום שנעשה באופן קבוע או באופן מיוחד וחד פעמי לקראת  .ד

קבעו לאחר שתאריך הבחירות היה ידוע, : ראיון או כתבה מיוחדת, שנהבחירות

מעלים חשש כי הפרסום יכלול תעמולה אסורה. מנגד, פרסום של אירוע שמתקיים 

 מדי שנה, ללא כל קשר לבחירות, חשוד בכך פחות;

חשיבות התכלית האחרת העומדת בבסיס הפעולה והמחייבת את קיומה  .ה

עשים באופן קבוע, בפרסומים שעוסקים באירועים שאינם נ: בסמיכות לבחירות
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יש לבחון את עוצמת וחשיבות התכלית שבגינם הוחלט על מועד האירוע דווקא 

בסמוך למועד הבחירות. יצוין, כי הבחירות עצמם והעניין האקטואלי  -עכשיו 

שהן מעוררות, מהווה תכלית מעין זו. אולם, אירועים מעין אלה, והתכלית 

 ו בזהירות יתרה. שהובילה לקביעתם דווקא למועד זה, ייבחנ

 - מההתחלה ועד הסוף - נסיבותיו שלוייבחן בהתאם לולבסוף, כמובן שכל מקרה  .ו

 ;היגיון הבריאלשכל הישר ול בהתאם

עניין ( )להלן: "14.4.2613) "למען התושבים" נ' חופרי 16/26)ראו: תר"מ 

 לפרס נ' אבוטבו 24/26; תר"מ (31.1.2616) יריב נ' בכר 231/26"(; תר"מ חופרי

(; 1.2.2661) סיעת ישראל אחת נ' אינטרנט מעריב 23/2661(; תב"מ 16.3.2613)

קשב נ'  2/2661(; תב"מ 22.6.1222) גולדשמידט נ' ראש הממשלה 12/11תב"כ 

 (. (24.1.2661) ארץ הצבי

 

 מצא(, קבע השופט 22.6.1222) גולדשמידט נ' ראש הממשלה 12/11תב"כ -ב .16

חל לכנסת ין משמעו כי בחודשיים שלפני הבחירות כי האיסור על פרסומי תעמולה א

בעיקר בבחירות  -מן הסתם  -איסור על שידור תוכן אקטואלי, שבאותה תקופה יעסוק 

. לגישתי, לא רק שאין מניעה מצאהמתקרבות. אין לי אלא להצטרף לדעתו של השופט 

ה כי בתקופה נהפוך הוא. קיים אינטרס ציבורי ראשון במעל -בעיסוק תקשורתי בבחירות 

הסמוכה למועד הבחירות, יעסקו ערוצי הטלוויזיה ותחנות הרדיו בנושא זה בדיוק. 

שידורים פוליטיים מובילים לבוחרים מיודעים. בוחרים מיודעים ממשים את זכותם 

רק לאחרונה החוקתית להשפיע על הרכב הכנסת באופן מיטיבי. ועל כך יש רק לברך. 

בבקשה שיעשו ככל שביכולתם שמסע הבחירות יתנהל כתבתי מכתב לראשי המפלגות, 

 באופן ענייני ומכובד, דברים היפים לענייננו:

לעמדתי, מן הראוי שציבור הבוחרים יגיע לקלפי וייבחר במפלגה "

שעמדותיה משקפות ככל הניתן את עמדותיו שלו. לשם כך, עליו להתרשם 

יני ומכובד, בחודשים הקרובים מעמדות המפלגות השונות. קמפיין עני

המציב במרכזו עמדות ורעיונות, עוזר לבוחרים להצביע באופן רציונאלי, 

 את עיקרון הדמוקרטיה". מגשים באופן מרבי –ובהתאם 

עם זאת, אין בכך מתן גושפנקה לכל פרסום באמצעי התקשורת בקשר עם  .11

 הבחירות. קו הגבול הוא כאשר הרכיב הדומיננטי בפרסום הוא של תעמולה ולא של

אסורים. כך קובע החוק,  -אקטואליה. שידורי תעמולה, בשישים הימים שלפני הבחירות 

ואחד מתפקידי בתור יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית היא לוודא שהמתמודדים 
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בבחירות והתקשורת פועלים בהתאם לחוק. ניקח לדוגמא ערוץ טלוויזיה המסקר רק את 

אופן אוהד. פרסום מגמתי מעין זה, גם אם הפוליטי בישראל, ורק באו הימין השמאל 

אקטואליות, הוא תעמולה אסורה. לא אסכין לתעמולה -עוסק לכאורה בסוגיות פוליטיות

מעין זו, ואמנע את שידורה, היות שהיא פוגעת הן בעיקרון השוויון בין המתמודדים הן 

 בזכויות לבחור ולהיבחר.

 

 1של האיסור האמור מסעיף קודמיי בתפקיד עסקו רבות בחוסר הרלוונטיות  .14

, וחלקם אף סברו כי יש לבטל כלל את האיסור האמור )ראו למשל: דברי לחוק הבחירות

; דברי הסיכום של יו"ר ועדת חשיןהשופט  14-הסיכום של יו"ר ועדת הבחירות לכנסת ה

. אם מכוח ריבוי מדיות התקשורת כיום בכלל, (מצאהשופט  11-הבחירות לכנסת ה

פרט; אם מכוח העובדה שבפועל לא ניתן למנוע את הפרותיו הרבות של והאינטרנט ב

בבחירות  רובינשטייןהאיסור באמצעי התקשורת השונים. עם זאת, וכפי שציין השופט 

, אין גם בידי לומר על החוק והאיסור שבו "הלכה ואין מורין כן" )תב"כ 12-לכנסת ה

 ((. 4.1.2613) רשימת הירוקים והצעירים נ' שידורי קשת 11/12

 
, שראוי לעדכנו ויפה שעה 1211אמת, חוק הבחירות הוא חוק ארכאי משנת  .13

אחת קודם. אמת, האיסורים שבו אינם נאכפים בתדירות הראויה. אולם, זהו החוק, ויש 

לקיימו. בנוסף, וכאן העיקר, לאיסור האמור תכלית חשובה, שצוינה לעיל. לגישתי, 

באופן  -גם במתכונתו הנוכחית  -ור, אלא, באכיפתו הפיתרון אינו נעוץ בביטול האיס

הימים לפני הבחירות. זאת, תוך התאמתו למציאות  46רצוף ומתמיד בתקופת 

העכשווית, ככל שניתן, באמצעות פרשנות תכליתית. כך אכן עשיתי במקרים רבים 

 בבחירות האחרונות לרשויות המקומיות, בעיקר ביחס לתעמולה באינטרנט )ראו למשל:

 רוזן נ' אדיב 22/26; תר"מ חופרי(; עניין 1.1.2613) מרציאנו נ' ניצן 66/26תר"מ 

לדרמן  111/26(; תר"מ 3.1.2613) רשימת מהפך נ' רוכברגר 11/26(; תר"מ 1.3.2613)

 26-גם לאחרונה, בהחלטותיי בנוגע לבחירות לכנסת הכך ((. ו11.16.2613) נ' דהרי

 11/26(; תב"כ 26.1.2611) השלטון בישראל נ' נתניהוהתנועה לאיכות  1/26)ראו: תב"כ 

 ((. 1.2.2611) קצין הבחירות בצה"ל נ' מפלגת הבית היהודי

 

, בגדר תעמולה מותרתהניסיון ליצור מראש קטגוריות של תכנים שהם בגדר  .11

"כללי אצבע" נדון לכישלון. הרי, הפוליטיקאים וערוצי הטלוויזיה והרדיו מודעים כולם 

סור על תעמולה בשישים הימים שלפני הבחירות. בהתאם, לרוב ייטען כי והיטב לאי

חדשות לחוד,  -הערך הדומיננטי בהיגד כזה או אחר הוא חדשותי ולא תעמולתי. אולם 

ותעמולה לחוד. אין לתת יד לעקיפת ההסדר הסטטוטורי שקבע זמנים מוגדרים אשר 
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עמולה בתקופת הבחירות בשידורי בהם בלבד תּותר תעמולה בטלוויזיה וברדיו. זליגת ת

הטלוויזיה והרדיו מעבר לגבולות גזרה אלה, פוגעת בעיקרון השוויון בין המועמדים 

ו של כל פרסום החשוד תובזכות לבחור ולהיבחר. לפיכך ובהתאם, אין מנוס מבחינ

 כתעמולה אסורה לגופו. 

 

ין מספר : כדוגמת עימות באולפן חדשות בלתוכן איכותיכן אציין כי ביחס  .12

מועמדים בנוגע לנושאים אקטואליים )תוך שמירה על הצגת מגוון עמדות(; או ראיונות 

ניתן לומר כי  -עומק ותכניות אקטואליה במסגרתם נשאלים מועמדים שאלות "קשות" 

במרבית המקרים, אתיר פרסומים מעין אלה. זאת, נוכח החשיבות המכרעת שאני רואה 

ניצן נ'  16/12רות, כפי שפירטתי לעיל )ראו: תב"כ בעיתונות חוקרת בתקופת הבחי

((. למותר לציין, כי עימות בין מועמדים או ראיון עומק 13.2.2613) שידורי קשת

אסור. כך למשל, במקרה בו מועמד לא עונה על  -הגולשים לעבר מחוזות תעמולתיים 

נתו השאלות שנשאל באופן ישיר, אלא משתמש בראיון כפלטפורמה לשטוח את מש

 הפוליטית.

 

כי היגדים ופרסומים מסוימים, חשודים אפריורי כי  להניח, בהחלט ניתן מנגד .26

. טול לדוגמא מקרה שבו פוליטיקאי מכנס מסיבת עיתונאים. תעמולה אסורההם בגדר 

כמעט ודאי כי ערב  -סביר להניח כי דבריו יגלשו לעבר תעמולה אסורה, או למצער 

לנושאים אלה על ידי המשתתפים במסיבת העיתונאים הבחירות יישאל שאלות בנוגע 

 ((. 12.4.2613) זוהר נ' צור-אבן 12/16)ראו: תר"מ 

 

הניסיון מלמד כי סביר שחלק משמעותי מהפרסומים שאבחן  –ולמרות כל אלה  .21

יהיו מקרים אפורים: מקרים שבהם אין זה ברור על פניו אם פרסום הוא בגדר תעמולה  –

אינפורמטיבי. ניסיון העבר מלמד כי קיים -הדומיננטי בו חדשותיאסורה או שמא הרכיב 

קושי רב להבחין, גם באמצעות מבחני העזר למבחן הדומיננטיות, בין פרסום שהוא 

חדשותי מותר. "דומים הם הדברים לניסיון -תעמולה אסורה לפרסום אינפורמטיבי

)מתוך דברי הסיכום  הכושל להכיר בין כלב וזאב ובין תכלת לכרתי לפני עלות השחר"

 ((. 16.3.2661של השופט חשין בבחירות המיוחדות לראשות הממשלה, 

 
בהם אין זה  -במקרים האפורים  -אומר כבר עתה  -ודוק; נוכח האמור לעיל  .22

אטה לגישת בית  -ברור מאליו כי פרסום מסוים הוא בגדר תעמולה אסורה או לא 

כל  (.אומ"ץ: עניין )ראו ספק, אין ספק : כאשר ישי. ואם נגלוש לעולם הסיסמאותשמא

 זאת, כמובן ולמותר לציין, בכפוף לנסיבותיו של כל מקרה ומקרה.
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 אחר כל אלה ובהתאם לאמור לעיל, אגש לבחון את הפרסום שביסוד עתירה זו. .23

 

 דיון והכרעה

 דין העתירה להידחות. .26

 

ד מפלגת נג –בוטים לעיתים  –, במהלך התכנית נאמרו דברי ביקורת מצד אחד .21

הבית היהודי, חבר הכנסת אלעזר שטרן, חבר הכנסת הרב שי פירון, גב' רות קוליאן, 

וקבוצת "חרדים עובדים". חלק מהדברים, בדגש על הביקורת נגד מפלגת הבית היהודי, 

)א( לחוק 1וחברי הכנסת הרב פירון ואלעזר שטרן, גבוליים ביחס לאיסור מסעיף 

היא  –דהיינו, נגד מועמד או רשימת מועמדים  –יבית הבחירות. ויובהר: תעמולה נגט

רשימת הליכוד ישראל ביתנו נ' רשימת  63/12בגדר תעמולה לכל דבר ועניין )ראו: תב"כ 

 ((.11.1.2613) הבית היהודי

 

, יש ליתן משקל לעובדה שמדובר בתכנית שבועית ותיקה )המשודרת מצד שני .24

ו מועמד בבחירות הקרובות, ובעיקר לכך אינ 2לכל הפחות(, לכך שהמשיב  2612משנת 

 כי מדובר בתכנית אקטואליה בעלת רובד ביקורתי. 

 
בתכנית נערך ראיון עם גב' רות קוליאן, , 3כך למשל, וכפי שמציינת המשיבה  .23

מטעם מפלגת  1פעילה למען זכויות נשים חרדיות ושילובן בפוליטיקה )ומועמדת מס' 

תקף את גב' קוליאן, ודבריו  2ענה כי המשיב (. העותרת ט26-"ובזכותן" לכנסת ה

 3בגנותה עלו לכדי תעמולה. אולם, מדובר בהצגה חלקית של הדברים. המשיבה 

מציינת, ובצדק, כי "ניתנה לה ]לגב' קוליאן[ הזדמנות להביע את עמדתה במשך דקות 

הסתפק ארוכות, הגם שנשמעה כלפיה ביקורת על ידי הרב בניזרי. אם כן, הרב בניזרי לא 

בהבעת עמדתו בעניין מסוים, אלא דאג להביא בשידור דעה שונה משלו, ושאינה 

לתגובה(. אין לי  21מקובלת עליו, ונתן גם לה במה נרחבת במסגרת אותה תכנית" )סעיף 

כלפי גב' קוליאן היו  2אלא להצטרף לדברים אלה. אמנם, דברי הביקורת של המשיב 

שקיים עם גב'  ןאמר הרב בניזרי לאחר סיום הראיולעיתים בוטים )בדגש על הדברים ש

 קוליאן(. אולם, לרוב הם נאמרו במסגרת דיאלוג בין השניים.

 
כי תעקוב מעתה אחר תכניתו  3בנוסף, רשמתי בפניי את הצהרתה של המשיבה  .21

, ותוודא כי לא נעשית בה תעמולה אסורה. דברים אלה נאמרים נוכח כך 2של המשיב 

במהלך  2בר בעתירה נעדרת עילה, וחלק מאמירותיו של המשיב שכאמור, אין המדו

 קרובות למדי בדומיננטיות שלהן לכדי תעמולה אסורה. –התכנית 
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כשאלה הם פני הדברים, לא מצאתי לנכון להיעתר לעתירה, והיא נדחית בזאת.  .22

 בנסיבות העניין, ונוכח האמור לעיל, לא מצאתי לנכון להטיל על העותרת הוצאות.

 

 (.3.2.2611יתנה היום, י"ד בשבט התשע"ה )נ 
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 ועדת הבחירות המרכזית

 26-לכנסת ה
 القاضي سليم جبران                                      השופט סלים ג'ובראן 

 رئيس لجنة االنتخابات المركزية                            יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

 
 /60/2תב"כ 

 
 העותר:

 
ארגון שמע לחינוך ושיקום ילדים ונוער חרשים וכבדי 

 שמיעה
 

 נ ג ד 

 
 :02-. רשימות המועמדים בבחירות לכנסת ה5 :המשיבים

 א. המחנה הציוני בראשות יצחק הרצוג וציפי לבני;
 גאה בבחירה שלי; –ב. עלה ירוק 

 ג. תומכי מפלגת הדמוקטאטורה;
 הפתק הלבן; –ד. הפיראטים 

 כולנו חברים נ נח; ה.
 ו. אור;

 ז. ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן;
 ח. הרשימה המשותפת )חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל(;

 חרדיות עושות שינוי; –ט. ובזכותן 
 י. יש עתיד בראשות יאיר לפיד;

 דגל התורה; –יא. יהדות התורה והשבת, אגודת ישראל 
 יב. כולנו בראשות משה כחלון;

 ות חברתית;יג. מנהיג
 יד. נבחרת העם )הזמנית(;

 טו. מגנים על ילדינו מפסיקים להאכיל אותם פורנו;
 טז. שכירות בכבוד;

 שפע, ברכה, חיים ושלום נץ המהפך בחינוך,  –יז. פרח 
 דיור, צה"ל ושלום אמיתי;     

 אלמאל לתעייר; –יח. התקווה לשינוי 
 השמאל של ישראל; -יט. מרץ 

 מים ז;לא ש –כ. הירוקים 
 כא. הרשימה הערבית;

 כב. הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה;
 כג. הבית היהודי בראשות נפתלי בנט;

 כד. יחד בראשות אלי ישי;
 כה. מפלגת כלכלה בראשות האחים גולדשטיין;

 התאחדות הספרדים שומרי תורה. –כו. ש"ס 
 



 

 63 

 . רשות השידור0
 ו. הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדי2

 
  

 החלטה
 

העותר פנה אליי במכתב בבקשה כי אנחה את רשימות המועמדים בבחירות  .1

הימים לפני  16-להוסיף לתשדירי התעמולה המשודרים בטלוויזיה ב 26-לכנסת ה

 הבחירות כתוביות למען הנגשתם לאוכלוסיית החרשים וכבדי השמיעה בישראל.

 

ירה, וביקשתי את התייחסות מכוח סמכותי, החלטתי לדון בפנייה זו בתור עת .2

( 2( האם בכוונתם לכלול בתשדיריהם כתוביות; )1המשיבים ביחס לשתי סוגיות: )

 2661-עמדתם בנוגע לתחולת חוק שידורי טלוויזיה )כתוביות ושפת סימנים(, התשס"ה

 ( על שידורי התעמולה ורשימות המועמדים בבחירות לכנסת.חוק הכתוביות)להלן: 

 
כי  2קובע בסעיף  1221-יות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"חחוק שוויון זכו .3

וחירותו של אדם עם מוגבלות, ולעגן את זכותו  להגן על כבודומטרת החוק היא "

תחומי החיים, וכן לתת מענה הולם לצרכיו  להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל

ובכבוד, תוך  בעצמאות מרבית, בפרטיות המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו

 ".מיצוי מלוא יכולת

 
מכוח תכלית חשובה זו, חּוקק חוק הכתוביות, שמהווה חוליה נוספת בדגש  .6

שנותן המחוקק בשני העשורים האחרונים להנגשת שירותים לאנשים עם מוגבלויות. 

מטרת חוק הכתוביות היא "לאפשר לקהילת החירשים וכבדי השמיעה להשתלב במרקם 

 (.22.3.2662, 3112ה" )ה"ח הרגיל של חיי החבר

 
באופן אישי, גם אני רואה חשיבות ממלכתית בסוגיה זו, ובמהלך כהונתי כיושב  .1

נקטתי במספר פעולות במטרה להנגיש את הבחירות  26-ראש ועדת הבחירות לכנסת ה

 )ואין זה הפורום הנאות לפרטן(. לפני מספר שנים, נזדמן לי לקבוע: 

 
ו של עקרון הנגישות על כל "גישה זו, המכירה בחשיבות

צריכה לעבור מן ההלכה ודפי החוק והאמנה על   משמעויותיו,

חיי המעשה. אל חיי הנכים בכל יום ויום ובכל רגע הנתון, שכן 

אנו לוקחים את זכויותיהם של הנכים ברצינות. על מערכת אכיפת 

החוק, החל מפקחי החניה והשוטרים וכלה בבתי המשפט, לתת 
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מוש זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ברוח ידה למען מי

לביא נ' מדינת  466/16עקרונות כבוד האדם וחירותו" )רע"פ 

 ((.16.1.2616) ישראל

 
לשמחתי, מרביתן המכרעת של רשימות המועמדים הודיעו כי בכוונתם לכלול  .4

 13כתוביות למען אוכלוסיית החרשים וכבדי השמיעה בתשדירי התעמולה שלהן )

חלקן הקטן של הרשימות השאיר סוגיה זו לשיקול דעתי, וחלקן הגיבו כי על רשימות(. 

אף שעל אף רצונן לפעול כך, אין בידיהן תקציב מספק לשם זה )מדובר במפלגות שאינן 

 , ומשכך אינן זכאיות למקדמת מימון(.12-מיוצגות בכנסת ה

 

נסת החלטתי לתת תוקף להתחייבות רשימות המועמדים לכבהתאם לכל אלה,  .3

ולאלה שהשאירו סוגיה זו  שהסכימו לכלול כתוביות בתשדירי התעמולה שלהן 26-ה

לשיקול דעתי. ביחס ליתר המפלגות, לא ראיתי לנכון לחייבן לפעול כך, אולם ככל 

 מה טוב, ואקדים תודה. –והדבר יתאפשר 

 
הערכתי נתונה לרשימות המועמדים, שהתגייסו כולן למען מטרה חשובה זו,  .1

 תייתר הצורך במתן הכרעה תוך פרשנות של חוק הכתוביות.ובכך ה

 

 (.11.2.2611ניתנה היום, כ"ב בשבט התשע"ה ) 
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 ועדת הבחירות המרכזית

 26-לכנסת ה
 القاضي سليم جبران                                      השופט סלים ג'ובראן 

 رئيس لجنة االنتخابات المركزية                            יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

 02/6/תב"כ 
 

 העותר:

 

 איתי פורמן
 

 נ ג ד 

 
 רשות השידור .5 :המשיבים

 הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו .0

 המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין .2

 היועץ המשפטי לממשלה .2

 חברת החדשות הישראלית .1

 52חדשות ערוץ  .0
 

ב לחוק הבחירות 50עיף עתירה למתן צו מניעה על פי ס
 (.חוק הבחירות)להלן:  /5/1-)דרכי תעמולה(, התשי"ט

  
 החלטה

 

 1העותר פנה אליי היום בבקשה שאורה למשיבים, "לשדר כל שידור ישיר בהשהייה של 

דקות על מנת למנוע אפשרות להפרת החוק וזאת כל עוד צו הביניים ישאר בתוקפו". 

גלאון  4/26תב"כ -וסר השוויון שנוצר נוכח החלטתי בזאת, כדבריו, במטרה להימנע מח

(, שם קבעתי כי נאומו של ראש עניין גלאון( )להלן: 14.2.2611) נ' רשות השידור

 הממשלה בפני הקונגרס האמריקאי ישודר בהשהייה של חמש דקות.

 

, ציינתי כי ככלל, השאלה אם לשדר תוכן גלאוןדין העתירה להידחות על הסף. בעניין 

ידור חי או לא, הוא עניין המצוי בפררוגטיבה של עורכי התוכן בערוצי התקשורת בש

נסיבותיו הייחודיות (. עוד, ציינתי, כי השהיית שידור הנאום ניתנת נוכח 32, בפס' שם)

אין לשדר נאומים של פוליטיקאים או תכניות  –, ואין הכוונה "שמעתה ואילך של המקרה

(. נוכח אלה, סבורני כי אין 31, בפס' שםהבחירות" )בכלל בשידור חי במהלך תקופת 



 

 16 

 בהחלטתי כדי להוביל לחוסר שוויון בין המפלגות והמועמדים השונים.

 

הוא סעד כוללני, המצדיק את דחייתה על הסף )השוו:  –בנוסף, הסעד המבוקש בעתירה 

 רוגולן נ' שבי 23/26; תר"מ 16(, פס' 11.2.2611) פריג' נ' ליברמן 16/26תב"כ 

(. כמובן שבפני העותר פתוחה הדרך להגיש עתירה בהתאם לנוהל 16(, פס' 3.3.2613)

הטיפול בעתירות למתן צו מניעה, בנוגע להפרה קונקרטית של חוק הבחירות, במקרה 

 המתאים.

 

סוף דבר, העתירה נדחית על הסף. נוכח העובדה שלא נדרשתי לשם הכרעתי לתגובת 

 המשיבים, אין צו להוצאות.

 

 (.11.2.2611ניתנה היום, כ"ט בשבט התשע"ה )
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 בבית המשפט העליון

 
 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

 
  /620//0בג"ץ  

 
 כבוד המשנה לנשיאה א' רובינשטיין  לפני:

 כבוד השופט נ' הנדל 

 כבוד השופט מ' מזוז 

 
 איתי פורמן העותר:

  
 ד  ג  נ 

         
 02-. יו"ר ועדת הבחירות לכנסת ה5 המשיבים:

 . ראש ממשלת ישראל0 

 . היועץ המשפטי לממשלה2 

 . ח"כ זהבה גלאון2 

 . עו"ד אלדד יניב1 

 . רשות השידור0 

 . הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו0 

 . המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין2 

 . חברת החדשות הישראלית/ 

 52שות ערוץ . חד52 

  
 

  (01.20.51)  ו' באדר התשע"ה תאריך הישיבה:

 
    בעצמו בשם העותר:

 
 עו"ד נטע אורן :2-ו 5,2בשם המשיבים 

 עו"ד נועם מולה
 

 : 0בשם המשיב 
 

 :2בשם המשיבה 
 

 עו"ד שאול שמרון
 

 לכנר-עו"ד דפנה הולץ

 עו"ד לוליק אסל :1בשם המשיב 
 

 ה צוגמןעו"ד מרסי :0בשם המשיבה 
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 עו"ד יאיר עשהאל :0בשם המשיבה 

 עו"ד נגה גל
 עו"ד דקלה בירן :/בשם המשיבה 

 
 עו"ד עיינה נוימן :52בשם המשיבה 

 עו"ד ברק גליקמן
 
 

ן-פסק י  ד

 
 המשנה לנשיאה א' רובינשטיין:

 

עתירה למתן צו על תנאי כנגד צו הביניים שהוציא יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת  א.

, שבמסגרתו נקבע כי נאום ראש ממשלת 14.2.11ביום  4/26( בתב"כ ס' ג'ובראן)השופט  26-ה

ידי גופי השידור -, ישודר על3.3.11ישראל בפני הקונגרס האמריקאי שעתיד להתקיים בתאריך 

כך שככל שהדברים יעלו לכדי תעמולת  –דקות; זאת  1הנתונים לרגולציה בישראל בהשהיה של 

 העורכים הראשיים של ערוצי התקשורת למנוע את שידורם.   בחירות, יוכלו 

 

 רקע והליכים קודמים

 

צפוי ראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו, לנאום בפני מושב משותף  3.3.11ביום  ב.

של שני בתי הקונגרס בארה"ב. כנגד שידורו של נאום זה בישראל הוגשו לועדת הבחירות 

ת; האחת הוגשה על ידי חברת הכנסת זהבה גלאון, אשר גרסה שתי עתירו 26-המרכזית לכנסת ה

כי יש לאסור על שידור נאום ראש הממשלה בישראל, וזאת הואיל ומדובר בתעמולת בחירות 

אסורה. השניה הוגשה על ידי מר אלדד יניב, אשר גרס כי אין להתיר את שידורו הישיר של נאום 

לפקח על תכניו, ולודא שהדברים שיאמרו ראש הממשלה בישראל, וזאת בכדי שניתן יהיה 

 במסגרתו לא יעלו לכדי תעמולת בחירות אסורה. 

 

בהחלטת יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, שדנה בשתי העתירות במאוחד, נקבע, כי דינן  ג.

כך שנאום ראש הממשלה ישודר בישראל בהשהיה של חמש  –של העתירות להתקבל בחלקן 

ידי העורכים הראשיים של ערוצי -תעמולת בחירות, ייערכו על דקות, ואם הדברים יעלו לכדי

התקשורת ולא ישודרו בישראל. בהחלטה נקבע, כי הנאום, במנותק מתוכנו, אינו בגדר תעמולת 

בחירות אסורה ולכן אינו אסור מעיקרו; אולם, מועד השידור, ופוטנציאל ההשפעה על הבוחרים 

סוימים שיאמרו במסגרתו, עלולים לעלות לכדי מלמדים, כי יש ממש בטענה לפיה דברים מ

תעמולת בחירות אסורה. לפיכך, נבחר פתרון הביניים, לפיו הנאום לא יאסר לשידור באופן 
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גורף, אך ישודר בהשהיה קצרה זו, כדי שניתן יהיה למנוע שידור תעמולת בחירות אסורה, 

 במידה והדברים אכן יעלו לידי כך. 

 העתירה

 

הוגשה העתירה הנוכחית. העותר  26-ו של יו"ר ועדת הבחירות לכנסת הכנגד החלטה ז ד.

גורס בעתירתו, כי הצו שניתן אינו מידתי, וכי הוא פוגע הן בחופש הביטוי הן בזכות הציבור 

לדעת. לדידו של העותר יש חשיבות גדולה בשידור חי של נאום ראש הממשלה בישראל, וכי 

ישראל צריכים להישמר למקרים החריגים ביותר, בהם התערבות או מניעה של שידור ישיר ב

ישנו חשש אמיתי ומידי להפרה בוטה וחמורה של החוק. בנוסף, גורס העותר, כי החלטת ועדת 

פוגעת בשויון בין המועמדים, שכן מיתר המועמדים בבחירות  26-הבחירות המרכזית לכנסת ה

י. העותר אף מציין, כי במקביל לא נמנעה האפשרות להתראיין בערוצי התקשורת בשידור ח

לעתירתו זו הגיש לועדת הבחירות המרכזית בקשה להחלת האיסור על שידור ישיר, על כלל 

בקשה שנדחתה בהנמקה שבמקרה זה, של נאום ראש הממשלה בפני הקונגרס  –המועמדים 

 האמריקאי, מדובר בנסיבות ייחודיות.   

 

 תגובות המשיבים

 

(, היועץ המשפטי 5המשיב ) 26-ו"ר ועדת הבחירות לכנסת הבתגובה המשותפת של י ה.

( נטען, כי דין העתירה 8המשיבה (, והמועצה לשידורי כבלים ושידורי לוין )3המשיב לממשלה )

, 1-ו 3,1להידחות בשל היעדר עילה להתערבות בהחלטת יו"ר ועדת הבחירות. לטענת המשיבים 

מקרים בהם מתגלה אי סבירות קיצונית, ובמקרה יש להתערב בהחלטת יו"ר ועדת הבחירות רק ב

שלפנינו מדובר בהחלטה סבירה, מידתית, המאזנת נכונה בין השיקולים השונים. בנוסף, צויין 

בתגובה, כי עמדה זו היא אף עמדת היועץ המשפטי לממשלה, וזאת חרף העובדה שבהליך נשוא 

ממשלה. בכל הנוגע לטענה בדבר העתירה טען, כי יש לאפשר את שידורו החי של נאום ראש ה

 חוקל (א)1 וסעיףהפגיעה בחופש הביטוי נטען, כי מדובר בפגיעה מזערית, ולמעשה, הואיל 

כל  –פגיעה טבועה בחופש הביטוי , טומן בחובו 1212-, תשי"ט(תעמולה דרכי) הבחירות

החלטה של יו"ר ועדת הבחירות פוגעת בו במובן כזה או אחר. כן נטען, כי בנסיבות העניין 

מדובר בפגיעה מידתית. בנוסף נכתב בתגובה, כי הואיל והיקף התפרשותה של ההחלטה הוא אך 

מצטמצמת אף יותר על שידורים שיכולים המשיבים לפקח עליהם לפי כל דין, הפגיעה הנטענת 

שכן מי שיחפוץ בכך, יוכל לצפות בשידורו הישיר של הנאום בערוצים הזרים או באינטרנט.  –

לציין, כי ספק האם לעותר בענייננו זכות עמידה, וזאת  1-ו 3,1לבסוף, מבקשים המשיבים 

לא אחד הואיל והדיון בוועדת הבחירות היה דיון מעין שיפוטי, אשר העותר לא היה צד לו, ואף 

 מן הצדדים שם עתר כנגד ההחלטה שהתקבלה.  

 

http://www.nevo.co.il/law/90696/5.a
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( נכתב, כי היא סומכת ידה על עמדת 4המשיבה בתגובתה של חברת הכנסת זהבה גלאון ) ו.

היועץ המשפטי לממשלה. עוד נאמר כי חרף העובדה שבהליך המקורי עמדתה הייתה שכלל אין 

טת יו"ר ועדת הבחירות מצויה מקום לשדר את נאום ראש הממשלה בישראל, היא סבורה שהחל

( נכתב, כי 1המשיב במתחם הסבירות, ומשכך אין מקום להתערב בה. בתגובת מר אלדד יניב )

לדידו אין מקום להתערב בהחלטת יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, הואיל ומדובר בהחלטה 

ירות סבירה, המאפשרת מחד גיסא את שידור הנאום, ומאידך גיסא פיקוח שימנע תעמולת בח

(, חברת החדשות הישראלית בע"מ 6המשיבה אסורה על פי דין. בתגובות רשות השידור )

( נכתב, כי הן תפעלנה בהתאם לכל החלטה שתתקבל 51המשיבה ) 16(, וחדשות ערוץ 9המשיבה )

 על ידי בית המשפט. 

 

 ( נטען, כי דין העתירה7המשיבה לבסוף, בתגובת הרשות השניה לטלויזיה ולרדיו ) ז.

להתקבל, בשל אי קיומה של עילה המאפשרת לאסור על שידורו הישיר של נאום ראש הממשלה. 

, הואיל ולא ניתן לקבוע מראש שהרכיב הדומיננטי בנאום ראש הממשלה 3לדידה של המשיבה 

עתיד להיות תעמולת בחירות, והואיל ועצם הנאום כשלעצמו אינו מהוה תעמולת בחירות 

, במקרה 3ת השידור, ובכלל כך בשידור חי. לדידה של המשיבה אסורה, אין עילה למניע

שלפנינו לא הונחה תשתית מספקת לקיומו של חשש ממשי כי נאום ראש הממשלה יכלול דברי 

תעמולה, ולכן לא היה מקום למנוע את שידורו הישיר של הנאום, ובכך לפגוע פגיעה 

 דעת. משמעותית בחופש הביטוי, ובעקיפין גם בזכות הציבור ל

 

 הדיון בפנינו

 

בדיון טען העותר, כי לדעתו ההחלטה נשוא העתירה פוגעת בחופש הביטוי; כאזרח  ח.

זכאי הוא ליהנות משירות ציבורי ישראלי, ולא מרשתות זרות, בגדרי זכות הציבור לדעת; אין 

 כאן ודאות קרובה לתעמולה ואין כאן מידתיות, אלא עסקינן בפעולת צנזורה.

 

נאמר, כי ההחלטה אינה עומדת במבחני ההתערבות, שכן אין  1-ו 3,1משיבים מטעם ה ט.

לומר כי אינה במתחם הסבירות, בודאי לא אי סבירות קיצונית; מדובר על שידור שהוא כמעט 

חי, וחמש דקות ימנעו פגיעה במקרה של זליגה לתעמולה, אשר הסבירות לה נמוכה, אך נוכח 

חרים, מועברת בדיקת הדבר לגופי התקשורת. נאמר עוד, כי הסמיכות לבחירות והשפעה על בו

בהיעדר זכות עמידה לעותר, יש מקום להשית עליו הוצאות. לעניין ההוצאות טענו גם משיבים 

 נוספים. העותר טען כי מדובר באינטרס ציבורי ואין מקום להוצאות. 
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מצא לנכון לעתור. נטען, כי אף שדעתו היתה כנגד ההשהיה, לא  ראש הממשלהמטעם  י.

נטען, כי לדעתה לא היה מקום לשידור הנאום כלל, אך משהכריע השופט  ח"כ גלאוןמטעם 

נטען, כי מדובר בהחלטה סבירה,  מר יניבג'ובראן, נראה כי הדבר מצוי במתחם הסבירות. מטעם 

קפיד שיש ביקורת על דבריו, ועל כן י –בגדרי איזונים ובלמים  –שכן ראש הממשלה יודע עתה 

בקלה כבחמורה. נוסיף עוד כי בא כוח חברת החדשות טען מנגד שאין כל עילה להצדקת 

ההשהיה, שכן לא הוכחה כל כוונה לשדר תעמולת בהקשר זה, ולכן קביעת ההשהיה אינה 

 נטען, כי יש מקום לבחון שוב את חוק דרכי התעמולה.  16סבירה. מטעם ערוץ 

 

 הכרעה

 

ואים להיעתר לעתירה. נפתח ונאמר, כי ספק רב מאוד אם לעותר לאחר העיון איננו ר   יא.

זכות עמידה בתיק שבו הצדדים לעתירה בפני יו"ר ועדת הבחירות לא עתרו כנגד ההחלטה. 

ואולם, הואיל ונדרשנו גם לעתירה לגופה והתוצאה אליה הגענו היא כאמור, לא נרבה דברים 

 בעניין זה. 

 

תעמולה הוא חוק ארכאי שהשופטים יושבי ראש ועדת  לא יתכן חולק כי חוק דרכי יב.

בו, לפיו "על אף האמור בכל דין  )א(1סעיף הבחירות לדורותיהם העירו לגביו, למשל, לגבי 

חירות". הימים לפני הב 46אחר, בשידורי הרדיו או הטלויזיה לא תהא תעמולת בחירות בתקופת 

בתפקידי כיו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת התשע  3.2.13במסמך לקחים שנכתב ביום 

( 122עמ'  , כרך החלטות והנחיות,59-ועדת הבחירות המרכזית לכנסת העשרה, נאמר על סעיף זה )

כי "זו גזירה שאין הציבור עומד בה ואינו יכול לעמוד בה, בשפעת ערוצי הרדיו, הטלויזיה, 

טרנט, הרשתות החברתיות והטלפונים הניידים. כל אלה הם כמים לים מכסים, והתמודדות האינ

 עמם באופן מלא או מירבי היא בלתי אפשרית."

 

היא  –כמובן  –ואולם, החוק לא תוקן, ואנו מצויים בדל"ת אמותיו. מטרתו ותכליתו  יג.

שה מאוד להשיג, בחינת השגת שויון ככל הניתן בין המתחרים על קול הבוחר )שויון מלא ק

פשיטא(; אך למצער ראוי להבטיח, שגורמי שלטון במיוחד, שבודאי נהנים הם תדיר מיתרון של 

נוכחות תקשורתית רבה, לא ינצלו את משאבי השלטון לבחירות; והאתגר הוא ליתן קול בימי 

יות ככל התעמולה גם לרשימות שאינן נהנות מנגישות. מכל מקום, ברי כי החוק כוון לשויונ

 הניתן. 

 

הופעת ראש הממשלה בקונגרס של ארה"ב, כנגד התגרענותה של איראן, הוא אירוע  יד.

תקשורתי מן המדרגה הראשונה אם גם שנוי במחלוקת. אף אם הנאום כשלעצמו אינו תעמולת 

(, ברי כי הוא בעל פוטנציאל 12בחירות, כפי שקבע יו"ר ועדת הבחירות המרכזית )פסקה 

http://www.nevo.co.il/law/90696/5.a
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בוחרים; הנה ראש ממשלת ישראל מופיע בקונגרס של ארה"ב, ודעת לנבון נקל כי  להשפעה על

לאו מילתא זוטרתא היא לבוחרים; וכפי שכתב השופט ג'ובראן "שללא קשר לכוונת ראש 

הממשלה או מפלגת הליכוד, לנאום פוטנציאל רב להשפיע על ציבור הבוחרים". אכן, לפי מבחן 

 –, מפי השופט 366, 422( 2)זוילי נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, פ"ד מו 142/22בג"ץ 

ברק, אמת המידה היא האם הרכיב הדומיננטי הוא של השפעה על הבוחר, והדבר  –כתארו אז 

חדו"ש נ' קול  16/26"כ תבנבדק במבחני המשנה שנקבעו בפסיקה ואשר מנה השופט ג'ובראן ב

(. על אלה נמנים מועד הפרסום וזהות יוזמו, היקף ההשפעה, האם 3.2.11)]פורסם בנבו[  ברמה

מדובר בפרסום קבוע או חד פעמי, מה התכלית הנוספת של הפרסום, ומבחן החביב עלי במיוחד 

 (. 13, פסקה שםהשכל הישר ) –

 

ככל שנסובב את הדברים, וגם אם נצא מן ההנחה כי הנאום לא יכלול דבר וחצי דבר   .טו

וכמובן יש להניח כי ראש הממשלה יקבל את העצה וההנחיה  –בענייני הבחירות בישראל 

הנכונה ויפעל גם הוא לפי השכל הישר, ועל כן יתמקד בפרשת איראן ולא יעסוק חלילה 

אירוע חדשותי לעילא, דבר שאין עליו עוררין. לכן צדק יושב  האירוע הוא –בבחירות כשלעצמן 

 12/11תב"כ ראש ועדת הבחירות בהתירו את השידור, גם בגדרי חופש הביטוי )וראו 

 מצא(. –כתארו אז  –(, השופט 22.6.21)]פורסם בנבו[  גולדשמידט נ' ראש הממשלה

 

נוכח הערך התקשורתי של הנאום, שאינו שנוי במחלוקת, ונוכח זמינותם הרבה  –יתכן  טז.

של שידורים ברשתות זרות ובאינטרנט, כי ניתן היה לאשר את השידור ב"זמן אמיתי", גם בלא 

להפרות לעין השמש; וגם  –בניסוח השופט ג'ובראן  –ההשהיה, נוכח הסבירות הלא גבוהה 

מתחם הסבירות. ואולם, השופט בחר בגישת ביניים, בהשהיה בת חמש החלטה כזו הייתה ב

הדקות, כדי לאפשר לעורכי הערוצים לצפות ולבחון שמא ייאמרו בנאום דברים שיהא צריך 

להשמיטם. החלטה זו נטועה עמוק במתחם הסבירות, נוכח הנסיבות המיוחדות. נודה על האמת: 

ס"א, א'( עשויים לייצר פתרונות  ברכותיצרי" )בבלי מצבים שיש בהם "אוי לי מיוצרי ואוי לי מ

לא שגרתיים, ויתכן יותר מפתרון אחד. ברי כי חמש הדקות, שיש בהן משום סמליות המצביעה 

על רגישות התקופה ועל העובדה שברור כי הנאום יש בו רכיבי השפעה בעצם קיומו, לא יגרמו 

סקינן והכל יוכלו להתאפק עד לתחילת בחמש דקות בלבד ע –מחד גיסא קושי אמיתי לצופים 

השידור; ומאידך גיסא תאפשר ההשהיה אותו פיקוח על האפשרות הדחוקה לטעמנו שראש 

 הממשלה, כנגד כל דין ושכל ישר, יבחר חלילה בדברי תעמולה כמות שהם. 

 

נשאלנו מה עילת הכרעתו של השופט ג'ובראן; לטעמנו בסופו של יום עסקינן בצמצום  יז.

הנשמר לטעמנו  –השויון הנוצרים מעצם קיומו של האירוע. אין ענייננו בחופש הביטוי  פערי

או בסוגיה בדרכי תעמולה כפשוטן. התמונה שלפנינו ברורה, ואין צורך להידרש בה  –כדבעי 

מפלגת ישראל ביתנו נ' כבוד  232/11בג"ץ ל"ודאות קרובה" ל"אפשרות סבירה או ממשית" )ראו 

http://www.nevo.co.il/case/17932338
http://www.nevo.co.il/case/20057340
http://www.nevo.co.il/case/18777524
http://www.nevo.co.il/case/20012939
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((. לא עלה בידי העותר לשכנע כי החלטת יו"ד הועדה 21.2.11)]פורסם בנבו[  השופט ג'ובראן

חורגת מן הסבירות, לא כל שכן באופן קיצוני. על כן איננו נעתרים לעתירה. צר לנו שסוללת 

ותרים שביקשו הוצאות אנו פוסקים עורכי דין מכובדים הוטרחה, אך אולי זה מחיר העונה. לע

 למר יניב. ₪  1,666-לח"כ גלאון ו₪  1,666יחדיו,  1-ו 3,1למשיבים ₪  11,666כלהלן: 

 

 (. 21.2.2611 ו' באדר התשע"ה ) ניתן היום,  
1 1 2 2 3 3 1 

1 6 4 3 1 3 1  ש ו פ ט ש ו פ ט המשנה לנשיאה 3

 
_________________________ 

 יש   T03.doc_15012800   סוח.העותק כפוף לשינויי עריכה וני
 www.court.gov.il; אתר אינטרנט,   633-2363333מרכז מידע, טל' 
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 ועדת הבחירות המרכזית

 26-לכנסת ה
 القاضي سليم جبران                                      ןהשופט סלים ג'וברא 

 رئيس لجنة االنتخابات المركزية                            יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

 

ההתשע"י"ח באדר  ירושלים,  

 0251 במרץ /                                                                                                                              
 

 36/26תב"כ 
 

 
 גאה בבחירה שלי" שכולל סקר מכון מדגם –תשדיר רשימת "עלה ירוק הנדון: 

 
 

לאחר צפייה בתשדיר של עלה ירוק, שכולל סקר של מכון "מדגם", נוכחתי לגלות כי לא 

( 1ה)ב()14, בניגוד להוראת סעיף מפורטים בו "מספר האנשים שהתבקשו להשתתף בסקר"

. לאחר שהאחראית על שידורי תעמולה, 1212-רישא לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט

גב' דורית ואג, שוחחה טלפונית עם ב"כ הרשימה, הסכים האחרון כי ככל שהתשדיר ישודר 

רה זו, ומשכך בשנית, הרשימה תדאג להוסיף לו את הנתון החסר. ניתן בזאת תוקף של צו להצה

 תם הטיפול בכל הנוגע לתשדיר זה.
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 ועדת הבחירות המרכזית

 26-לכנסת ה
 القاضي سليم جبران                                      השופט סלים ג'ובראן 

 رئيس لجنة االنتخابات المركزية                            יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

 

 /2//6תב"כ 
 המחנה הציוני :תהעותר

 
 נ ג ד 

 
 02ערוץ  :המשיבה

 
ב לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, 50לפי סעיף  למתן צו מניעה עתירה 

 (הבחירותחוק )להלן:  /5/1-התשי"ט
 

 החלטה

מורג נ'  66/26תב"כ -בשעה זו, מתקיימת העצרת בכיכר רבין נושא החלטתי מהיום ב

ה קבעתי כי העצרת היא אירוע פוליטי ומהווה תעמולה (, ב11.3.2611) מפלגת הליכוד

(. לטענת העותרת, המשיבה משדרת את העצרת בשידור חי, וברגעים 23-21, בפס' שם)

 אלה נואם ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, ודבריו עולים לכדי תעמולה אסורה.

 

שהדברים אין באפשרותי להכריע באופן ראוי בעתירה. ככל  –בסד זמנים מעין זה 

ובכללם נאומיהם של ראש הממשלה, השר  –שמשודרים על ידי המשיבה מהעצרת 

עולים לכדי תעמולה אסורה, שומה על עורכי המשיבה  –נפתלי בנט, וחבר הכנסת ישי 

לחוק הבחירות(.  1שלא לשדרם )היות שהם אסורים לשידור בטלוויזיה בהתאם לסעיף 

צרת, עורכי הערוץ יעשו שימוש בתבונתם, חזקה כי מעתה והלאה, עד תום שידור הע

 וידאגו כי הוראות החוק יישמרו.

 (.11.3.2611 באדר התשע"ה ) כ"ד ניתנה היום, 
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 ועדת הבחירות המרכזית

 26-לכנסת ה
 القاضي سليم جبران                                      השופט סלים ג'ובראן 

 رئيس لجنة االنتخابات المركزية                            יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

 

התשע"ה י"ט באדרירושלים,   

 2611 במרץ 16                                                                                                                                       
 לכבוד: 

 ת השידור )בפירוק(היועצת המשפטית של רשו
 היועצת המשפטית של הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

 היועץ המשפטי של המועצה לשידורי כבלים ולוויין
 היועץ המשפטי של חברת החדשות הישראלית

 16היועץ המשפטי של חדשות 
 

 שלום רב,
 
 

 13.3.2611-14סיקור חדשותי ערב הבחירות ויום הבחירות  הנדון:
 

 נכבדי,

 

בערב ביום  3משעה כי "מורה  1242-לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט 122ף סעי

ידי אסיפות, תהלוכות, -שלפני יום הבחירות ובכל יום הבחירות לא תהיה תעמולת בחירות על

לים או שידורים ברדיו ובטלוויזיה". יושבי ראש ועדת הבחירות המרכזית הקודמים פירשו רמקו

ספציפית וחמורה יותר מזו הכללית האוסרת על תעמולת בחירות בטלוויזיה  איסור זה כהגבלה

מיום  רובינשטייןהימים טרם מועד הבחירות )ראו למשל: החלטות חברי השופט  46-וברדיו ב

 (. 22.1.2613-, ו21.1.2613, 26.1.2613

 

היא  –רדיו בכל הנוגע לאיסור על תעמולה בטלוויזיה וב –עוד; אזכיר לכם כי גישתי הכללית 

, וכן 11.1.2611גישה מחמירה, כפי שעולה מדבריי אליכם בכנס התקשורת שקיימתי ביום 

מהחלטותיי בעתירות שהונחו על שולחני במהלך מסע הבחירות הנוכחי )ראו למשל: תב"כ 

((. כמובן שדברים אלה, שנאמרו ביחס לאיסור הכללי, 3.2.2611) חדו"ש נ' קול ברמה 16/26
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ביום  12:66בנוגע לאיסור הספציפי על תעמולה החל מהשעה  –ף ביתר שאת וא –נכונים 

14.3.2611 . 

 

העולה משני אלה הוא כי אבקש כי תנחו את העורכים הראשיים ואת מגישי התוכניות כי יקפידו 

יישאר חדשותי, ולא יגלוש לתעמולה.  –שהסיקור החדשותי ביומיים אלה  –קלה כחמורה  –

מסיבות  –הימנע מסיקורים בעלי פוטנציאל לגלוש לכדי תעמולה אסורה ככלל, יש לנסות ול

עיתונאים, ראיונות בשידור חי, וכיו"ב. בנוגע לסיקור הצבעות המתמודדים, בהתאם להחלטתו 

בעניין זה, סבורני כי מן הראוי שהסיקור יסתכם בצילום ההצבעה עצמה,  רובינשטייןשל השופט 

 המתמודד. ולא יכלול ראיון "על הדרך" עם

 

 בברכה,

 

 

  
          

 
 :    עו"ד אורלי עדס, המנהלת הכללית של הוועדההעתקים

 עו"ד דין ליבנה, היועץ המשפטי לוועדה                 
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 ועדת הבחירות המרכזית

 26-לכנסת ה
 م جبرانالقاضي سلي                                      השופט סלים ג'ובראן 

 رئيس لجنة االنتخابات المركزية                            יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

 

החלטה בעניין זמני השידור של תעמולת הבחירות בטלוויזיה וברדיו, קביעת רצף השידורים 

 26-בבחירות לכנסת ה שידורי הסברים והדרכה מטעם ועדת הבחירות המרכזיתו

 
 הצעדים הבאים:את  שביצעתילאחר 

קיימתי התייעצות עם ועדת הבחירות המרכזית ועם מנהלי רשות השידור והרשות  -

 השנייה לטלויזיה ורדיו; 

 עיינתי בהצעות שהוגשו מטעם גורמי התקשורת, ואף שמעתי את נציגיהם;  -

 עיינתי בהחלטות של קודמי בתפקיד; -

, יושבת ראש בינישת ערכתי את האיזונים הנדרשים שפורטו בהחלטת כב' השופט -

 2664בפברואר  4מיום  13-ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה

 

ג לחוק הבחירות 14-או14א, 11, 11בהתאם לכל אלה, החלטתי מתוקף סמכותי לפי סעיפים ו

 :כדלהלן ,1212-)דרכי תעמולה(, התשי"ט

 

 בעניין זמני שידור תעמולת הבחירות בטלויזיה וברדיו לקראת הבחירות לכנסת

 , כדלקמן:21-ה

 

  – טלויזיה בשפה העברית א.

, למעט בימים 22:36ה' ובמוצאי שבת, בשעה -בימים א' – 1ערוץ  –( רשות השידור 1) 

 -ה

, שבהם יחלו שידורי התעמולה בתום שידורי משחק 11.3.11-ו 2.3.11, 1.3.11       

 הכדורסל 

 והכדורגל, בהתאמה;            

 ;23:66ה' ובמוצאי שבת, בשעה -ם א'בימי – 2ערוץ  – ( הרשות השניה2)      
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, ובמוצאי שבת בשעה 11:66ה' בשעה -בימים א' – 16ערוץ  –( הרשות השניה 3) 

11:36; 

  

  – טלויזיה בשפה הערבית ב.

 ; 11:36ה', בשעה -בימים א' – 33( ערוץ 1) 

 ;11:66ה', בשעה -בימים א' – 2ערוץ  (2)

 .16:36 ה', בשעה-בימים א' – 16ערוץ  (3)

 

בטלויזיה בשפה הערבית,  ת בחירותמועמדים המשדרות תעמול  רשימותיובהר, כי 

 ומבקשות לשבצה במסגרת השידורים בעברית, רשאיות לעשות כן.

 

  – שידורי הרדיו ג.

 רשת ב'   (1)

 ;62:66ום מהדורת החדשות של השעה ו', בת-משבצת הבוקר, בימים א' 

 ;21:66שעה הדורת החדשות של הה', בתום מ-משבצת הערב, בימים א' 

 

 גלי צה"ל  (2)

 ;16:36בשעה ו', -משבצת הבוקר, בימים א'

 ;26:36בשעה ה', -משבצת הערב, בימים א'

 

 רשת ד'  –בשפה הערבית   (3)

 ;62:36ום מהדורת החדשות של  השעה ו', בת-משבצת הבוקר, בימים א'

 ;11:36תום מהדורת החדשות של השעה ה', ב-משבצת הערב, בימים א'

 

 רק"ע  –בשפה הרוסית   (6)

 ;61:66תום מהדורת החדשות של השעה ה', ב-משבצת הבוקר, בימים א' 

 ;13:66תום מהדורת החדשות של השעה ה', ב-משבצת הערב, בימים א' 

 

 רק"ע  –בשפה האמהרית   (1)

 .21:66ה', בתום מהדורת החדשות של השעה -בימים א' 

 

 תתקבל החלטה מתאימה. ככל שתוגשנה בקשות לשידור בשפות נוספות,  (4)
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 בעניין יחידות השידור, הללו יהיו כדלקמן:

 

 – משך יחידות השידור א.

דקות מהזמן שהוקצה  16דקות.  1או  6, 3, 2 –בטלויזיה בשפה העברית   (1) 

 לרשימה ניתן יהיה לחלק ליחידות שידור בנות דקה אחת.

 דקות. 1או  6, 3, 2, 1 –בטלויזיה בשפה הערבית  (2) 

 דקות. 1או  6, 3, 2 –ברדיו בכל השפות  (3) 

  

  –בכל משבצת שידור  –יחידות שידור לרשימת מועמדים אחת  מספר ב. 

 יחידות שידור למשבצת שידור. 1עד  –בטלויזיה בעברית   (1) 

 יחידת שידור אחת למשבצת שידור. –בטלויזיה בערבית   (2) 

 למשבצת שידור.יחידת שידור אחת  –ברדיו )בכל השפות(   (3) 

 

, ויסתיימו בכל אמצעי 2611למרץ  3-שידורי הבחירות יתחילו כולם ביום שלישי, ה

התקשורת, למעט שידורי הטלויזיה בעברית בכל הערוצים, רצועת הערב בשידורי הרדיו 

של גלי צה"ל ושידורי הרדיו בשפה האמהרית, ביום רצועת הערב בשידורי הרדיו ברשת ב', 

 .12:66בשעה  2611במרץ  14-שני ה

 

רצועת שידורי הטלויזיה בעברית בכל הערוצים, רצועת הערב בשידורי הרדיו ברשת ב', 

של גלי צה"ל ושידורי הרדיו בשפה האמהרית, יסתיימו ביום ראשון הערב בשידורי הרדיו 

 , בתום כל שידורי התעמולה של אותו יום.2611במרץ  11-ה

 

דורי הבחירות בטלויזיה ילוו בתרגום לשפת הסימנים או אין מניעה, והדבר אף רצוי, כי שי

 בכתוביות, למען אוכלוסיית כבדי השמיעה. 

  

 בעניין רצף השידורים:

  

רצף שידורי התעמולה, לרבות התשדירים שיפתחו ויסגרו את רצועות השידור, ייקבעו 

ית )קול ממוחשבת. מתכונת ההגרלה תהיה כדלקמן: תחילה, תיערך הגרלה שוויונבהגרלה 

אחד לכל מפלגה( בנוגע לשאלה איזה רשימה תפתח ואיזה רשימה תסיים את התשדירים 

באותה משבצת שידור. אז, תערך הגרלה בנוגע לסדר יתר התשדירים באותה משבצת 

שידור, כאשר לכל רשימה יינתנו מספר קולות בהתאם לבקשתן באותה משבצת. למותר 

ור הראשונה או האחרונה, ייגרעו קולות מהגרלה זו לציין כי לרשימות שזכו במשבצת השיד
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בהתאם להחלטת כב' השופט רובינשטיין, יושב ראש ועדת בהתאם. החלטתי זו ניתנת 

 . 2612בדצמבר  31בנושא, מיום  12-המרכזית לכנסת ההבחירות 

 

 

 בעניין שידורי ההסברה מטעם ועדת הבחירות המרכזית לכנסת:

 

, רובינשטייןרכי תעמולה, ובהתאם להחלטת כב' השופט א)א( לחוק ד14בהתאם לסעיף 

, תשדר ועדת 2613בינואר  2, מיום 12-יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה

(, 12-הבחירות המרכזית תשדירים קצרים )בהיקפים שהיו נהוגים בבחירות לכנסת ה

בין השעות  הימים שלפני הבחירות 16להסברת סדרי ההצבעה ולעידוד ההצבעה, בתקופת 

 . 23:36-ל 11:66

 

הזמנים המדויקים יתואמו בין ועדת הבחירות המרכזית לגופי השידור; לפחות תשדיר אחד 

 ליום ישודר בסמיכות למהדורת החדשות המרכזית של כל ערוץ.

 

 (. 2611בפברואר  3ניתנה היום, י"ד בשבט התשע"ה )
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 ועדת הבחירות המרכזית

 26-לכנסת ה
 القاضي سليم جبران                                      ופט סלים ג'ובראןהש 

 رئيس لجنة االنتخابات المركزية                            יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

 ירושלים, כ"ד באדר התשע"ה
 2611במרץ  11                                                                                                              

 
 

 העם איתנו בראשות אלי ישי" –לכבוד: ב"כ רשימת המועמדים "יחד 
 

 
 העם איתנו בראשות אלי ישי" –תשדיר רדיו של רשימת המועמדים "יחד הנדון: 

 
 

היתר  בתשדיר שתוכנן להיות משודר מחר בבוקר ברדיו ברשת ב' ובגלי צה"ל, נאמר בין

המשפט: "הגיע הזמן לשים קץ לוויתורים מדיניים לטרור ושליחיו, למסתננים ולעובדים 

הזרים". לדעתי, קיימת ודאות קרובה כי המשפט הנ"ל גזעני ומסית לאלימות כלפי העובדים 

"מסתננים ולעובדים -הזרים ומבקשי המקלט. אכן, הביטוי "לשים קץ" אינו צמוד למשפט ל

אני מודע לכך כי האותיות המסמנות את הרשימה הן "קץ". עם זאת, בסופו של  הזרים". ובנוסף,

המסקנה העולה מהמשפט הנ"ל היא כי יש לשים קץ למסתננים ולעובדים הזרים. עם כך,  –דבר 

 אינני יכול להסכים. 

 

לאחר שיח ושיג בין הממונה על שידורי התעמולה לב"כ הרשימה, חבר הכנסת יוני שטבון, 

אחרון באדיבותו להסיר מהתשדיר את המילים "למסתננים ולעובדים הזרים". כך בא הסכים ה

 לידי סיום הטיפול בעניין.
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 ועדת הבחירות המרכזית

 26-לכנסת ה
 القاضي سليم جبران                                      השופט סלים ג'ובראן 

 رئيس لجنة االنتخابات المركزية                            יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

 ירושלים, י"ח באדר התשע"ה
 2611במרץ  2                                                                                                                                         

 
 לכבוד: עו"ד מוטי ערד ועו"ד אמיר ונג

 
 

 26-תשדירים לעידוד הצבעה בבחירות לכנסת ההנדון: 
 
 

קיבלתי את פנייתכם שבנדון לדובר הוועדה, וראיתי לנכון להשיב לה בעצמי. לאחר  .1

 שבחנתי את האמור בה, אין בידי להיעתר לבקשתכם.

 

, חברי 12-קבע יו"ר ועדת הבחירות לכנסת ה –לפני למעלה משנתיים  – 2.1.2613ביום  .2

א 14, כי זמן השידור המוענק בחוק לוועדת הבחירות, מכוח סעיף שטייןרובינהשופט 

(, כולל אף חוק דרכי תעמולה)להלן:  1212-לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט

 תשדירים לעידוד הצבעה.

 
)לפני למעלה מחודש(, בהחלטתי בעניין זמני השידור של תעמולת  3.2.2611ביום  .3

 .רובינשטייןאימצתי את החלטתו זו של חברי השופט הבחירות בטלוויזיה וברדיו, 

 
החשיבות לעניין לוקה בשיהוי כפול ומשמעותי במיוחד.  –משכך, פנייתכם אליי היום  .6

 -ב ש' לויןדבריו של המשנה לנשיא הם , יפים הרבה שבעמידה בזמנים בתקופת בחירות

 113, 161( 6ד נז), פ" פייגלין נ' יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית 11263/62בג"ץ 

(2663:) 

 
על חשיבות ההקפדה על המועדים שנקבעו בדין לעניין קיום "

פי דבר המחוקק, נקבע לוח -משפט זה לא אחת. על-בחירות עמד בית

זמנים קשיח אשר המועדים המרובים הקבועים בו רודפים זה את זה 
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ותלויים זה בזה. כורח המציאות הוא שמועדים אלה יישמרו כדי 

 "ת הבחירות כולה לא תשתבששמערכ

 
כי  רובינשטייןעמדתי היא כדעתו של השופט  –לכך יש להוסיף כי גם באופן מהותי  .1

"מימוש הזכות לבחור ולהיבחר משמעו נקיטה בכל אמצעי שמאפשר החוק, על מנת 

(. רובינשטייןויצביע" )פס' י' להחלטתו של חברי השופט  –שהפרט יממש את זכותו 

שיבותה הראשונה במעלה של הזכות החוקתית לבחור ולהיבחר. וכן; זאת, בשים לב לח

שקמפיין עידוד ההצבעה בה נקטה ועדת  דומה בעיני הדברים לעובדה כי על פני

 –נשא פרי, היות שלראשונה מזה שנים רבות  12-הבחירות המרכזית בבחירות לכנסת ה

חוק א ל14ין סעיף פרשנותכם לעני –מכוח כל אלה עלה ולא ירד.  שיעור המצביעים

 אינה מקובלת עליי. דרכי תעמולה

 
זאת ועוד; סבורני כי ככל שפרשנות זו פוגעת, כטענתכם, בזכות הקניין של שידורי קשת,  .4

הרי מדובר בפגיעה מידתית ומזערית לכל היותר, העומדת אף בתנאיה של פסקת 

רג מן הזמן הכולל ההגבלה. ואזכיר, כי הזמן שיוקדש לקמפיין לעידוד ההצבעה, אינו חו

א לחוק דרכי תעמולה )שעה בשידורי 14המוקצה גם כך לוועדת הבחירות בהתאם לסעיף 

הטלוויזיה סה"כ, המחולקת בינך לבין "רשת"(. ודוק; לא יכול להיות חולק כי שידורי 

הייתה מודעת לכך שבתקופת הבחירות, המחוקק  –בעת שזכתה ברישיון הזיכיון  –קשת 

 להקצות שעה לטובת ועדת הבחירות המרכזית. חייב את הזכיין

 
מיליון ש"ח בעוד  266עוד, לעניין טענתכם כי תקציב ועדת הבחירות המרכזית עומד על  .3

לפנייתכם(, הרי שהצגת הדברים באופן זה  1"גופי הטלויזיה סובלים מהפסדים" )סעיף 

תקציב ציבורי,  אינה מדויקת. זאת, בהינתן כי תקציבה של ועדת הבחירות המרכזית הוא

החובה לחסוך ככל הניתן מכספי הקופה  –כעל כל גוף ציבורי  –ומוטלת עליה 

 הציבורית.

 
הן ועדת הבחירות הן ערוצי התקשורת הן  –, יש לזכור, כי האינטרס של כולנו ולבסוף .1

כי אזרחי  –הציבור הרחב, הוא שהבחירות יתנהלו באופן האופטימלי, ובמסגרת זאת 

בכנס שערכתי לאמצעי . 26-את זכותם וישפיעו על הרכב הכנסת ההמדינה יממשו 

 : התקשורת, בה השתתפו נציגים מהרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, אמרתי

 
"לאור נגישותה של התקשורת למרבית האוכלוסייה בישראל, 

סיקור פוליטי איכותי בערוצי הטלוויזיה והרדיו יוביל בסבירות 

 –ההצבעה באופן חוצה מגזרים  גבוהה להעלאת אחוז ואיכות

באוכלוסיה היהודית, הערבית, הדתית ציונית, החרדית, ועוד. 
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ישקף את מגוון הדעות והקבוצות  26-ככל שהרכב הכנסת ה

כך ייטב. ואני רואה בכך מטרה משותפת וחשובה  –שבישראל 

ועדת הבחירות במיוחד גם לתקשורת, גם לי, וגם לכל חברי 

 המרכזית"

 

, בשינויים המתחייבים, יפים לענייננו. מכוח זה וכל האמור לעיל, החלטתי דברים אלה .2

 כפי שהחלטתי.

 
 

 

 

 חה"כ בנימין נתניהו, ראש הממשלה ושר התקשורת  העתקים: 
 עו"ד אורלי עדס, המנהלת הכללית של הוועדה                
 מר גיורא פורדס, דובר הוועדה                

 יבנה, היועץ המשפטי לוועדהעו"ד דין ל       
 היועצת המשפטית של הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו                
 היועצת המשפטית של רשות השידור )בפירוק(                
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 ועדת הבחירות המרכזית

 26-לכנסת ה
 جبران القاضي سليم                                      השופט סלים ג'ובראן 

 رئيس لجنة االنتخابات المركزية                            יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

 

 השופט סלים ג'ובראן –דברי פתיחה של יו"ר ועדת הבחירות

 11.1.2611תקשורת כנס 

 שלום לכולם,

ם על אנחנו נפגשים עכשיו, כאשר רק שלשום נכנס לתוקפו המועד הקובע לאיסור הרלוונטי לכ

 תעמולה בטלוויזיה וברדיו.

 

אם לקיים את הכנס או לא. נשמעו קולות  –אשתף אתכם בהתלבטות פנימית שלנו בוועדה 

הקוראים לבטל מפגש זה, נוכח היענות דלה מהתקשורת בכנסים בבחירות האחרונות. אולם, כן 

 ראיתי חשיבות בקיום כנס זה, ואני מאד שמח שכולכם הגעתם אליו. 

 

תפקיד חשוב במהלך הבחירות לכנסת. בחודשיים הקרובים, אני משוכנע שערוצי  לתקשורת

התקשורת השונים אותם אתם מייצגים יעסקו בבחירות באופן נרחב ובעיקר בסמוך למועד 

הבחירות עצמו באופן כמעט בלעדי. השאלה היא מה מותר לשדר ומה לא. מה זה סיקור 

הימים שלפני הבחירות. אינני מתכוון  46-סורה בחדשותי לגיטימי, ומה זה תעמולה, שהיא א

לעבור אתכם על כל האיסורים והחידודים השונים בהקשר זה. היועצות המשפטיות של הרשות 

השנייה ורשות השידור הפיצו לאחרונה מסמך המפרט את עיקרי הדברים, ואני ממליץ לכולכם 

-שכן חשוב לי שתהיו מודעים לוליועצים המשפטיים שלכם לעיין בו וללמוד אותו היטב. מה 
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סביר וכמעט בטוח שיפנו אליי בבקשה למנוע  –"אני מאמין" שלי, כי כפי שאתם כבר יודעים 

 שידורים מסוימים עליהם אתם אמונים.

 

, השופט אליהו מצא, ראה לנכון להדגיש את החשיבות 11-יושב ראש ועדת הבחירות לכנסת ה

תקופת הבחירות. גישתי דומה. לדעתי, לא רק שאין  שבסיקור חדשותי שאינו תעמולתי במהלך

נהפוך הוא. קיים אינטרס ציבורי ראשון במעלה כי בתקופה  -מניעה בעיסוק תקשורתי בבחירות 

הסמוכה למועד הבחירות, יעסקו ערוצי הטלוויזיה ותחנות הרדיו בנושא זה בדיוק. שידורים 

ים מממשים את זכותם החוקתית להשפיע פוליטיים מובילים לבוחרים מיודעים. בוחרים מיודע

על הרכב הכנסת באופן מיטבי. ועל כך יש רק לברך. רק לאחרונה פניתי לראשי המפלגות, 

בבקשה שיעשו ככל שביכולתם שמסע הבחירות יתנהל באופן ענייני ומכובד, ובעניין זה כתבתי 

 להם:

 

ה "לעמדתי, מן הראוי שציבור הבוחרים יגיע לקלפי וייבחר במפלג

שעמדותיה משקפות ככל הניתן את עמדותיו שלו. לשם כך, עליו להתרשם 

בחודשים הקרובים מעמדות המפלגות השונות. קמפיין ענייני ומכובד, 

המציב במרכזו עמדות ורעיונות, עוזר לבוחרים להצביע באופן רציונאלי, 

 מגשים באופן מרבי את עיקרון הדמוקרטיה". –ובהתאם 

 

תה של התקשורת למרבית האוכלוסייה בישראל, סיקור פוליטי איכותי בנוסף, לאור נגישו

בערוצי הטלוויזיה והרדיו יוביל בסבירות גבוהה להעלאת אחוז ואיכות ההצבעה באופן חוצה 

באוכלוסיה היהודית, הערבית, הדתית ציונית, החרדית, הלהט"בית, ועוד. ככל  –מגזרים 

כך ייטב. ואני רואה בכך  –והקבוצות שבישראל ישקף את מגוון הדעות  26-שהרכב הכנסת ה

 מטרה משותפת וחשובה במיוחד גם לתקשורת, גם לי, וגם לכל ועדת הבחירות המרכזית.

 



 

 32 

עם זאת, ובגלל כך, בכוונתי לנקוט בגישה מחמירה בנוגע לאיסור על תעמולה בטלוויזיה 

י לנקוט בגישת בית שמאי. בכוונת –שמן הסתם הם רבים  –וברדיו. זאת אומרת, במקרי הביניים 

במהלך תקופת  –הסיבה לכך היא שעל אף שאני רואה חשיבות רבה לחופש הביטוי הפוליטי 

אסורה על פי החוק )למעט תשדירי  –בחירות, תעמולה בשישים הימים שלפני הבחירות 

יש הימים לפני יום הבחירות(. כמעט כל קודמיי לתפקיד סברו, וכך גם אני, כי  16-התעמולה ב

זהו החוק, תפקידכם הוא  –מקום לערוך רפורמה מקיפה בחוק הבחירות דרכי תעמולה. אולם 

 לקיימו, ותפקידי הוא לוודא כי איסוריו אינם מופרים. 

 

השוויון בין המועמדים.  –בנוסף, צריך לזכור שממול חופש הביטוי ניצב עיקרון חשוב גם כן 

עמדים. בהתאם, בכוונתי לאכוף ערך חשוב זה. חוק הבחירות ביקש לקדם שוויון בין כל המו

חשוב לי להבהיר, כי אין בכוונתי שבכל תוכן תקשורתי עליכם להציג את כל עמדות המפלגות 

שוויון  –המועמדות בבחירות. השוויון שבכוונתי לאכוף אינו שוויון פורמאלי אחד לאחד, אלא 

ם עליהם אתם אחראיים, ברמת המאקרו, מהותי. דהיינו, עליכם לוודא ולהקפיד כי תוכן השידורי

יציגו לצופה הבוחר מגוון עמדות מצדדים שונים של הקשת הפוליטית. חשוב לוודא כי לא רק 

מפלגות השלטון יקבלו במה ואפשרות להציג את האידיאולוגיה הפוליטית שלהם לבוחרים. 

שיש לו  –מגזר הערבי כדוגמת ה –עלינו לזכור, כי קיימות גם מפלגות קטנות, ומגזרים שלמים 

עניין רב בבחירות ובתוצאותיהן, וחלק מתפקידכם הוא לשמור שהשוויון יישמר גם ביחס 

למפלגות וקבוצות המיעוט באוכולוסיה. גישה זו מתיישבת אף עם החשיבות הרבה שאני רואה 

בתקשורת ובמתן במה לשיח הפוליטי בתקופת הבחירות במטרה שציבור הבוחרים יבחר על פי 

ו מצפונו ובאופן רציונאלי. עלינו לעשות כל שביכולתנו, שבפני משפחה הצופה יחד לאחר צ

 ארוחה בחדשות הערב, תיפרש התמונה המלאה ביותר.

 

פוליטי אסור -אתם יכולים להירגע. אינני מתכוון כי כל תוכן חדשותי –אם הבהלתי אתכם 

שלא גולשים לתעמולה אסורה, או כדוגמת עימותים בין מועמדים  –לשידור. תכנים איכותיים 

מותרים ומברוכים. בהקשר  –ראיונות עומק שבהם המראיין שואל מועמדים שאלות "קשות" 
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זה, חשוב כי לא רק צוות העריכה אלא גם מגישי החדשות והמראיינים יהיו מודעים היטב 

שידור חי, באופן אקטיבי במהלך השידור, בייחוד כאשר מדובר ב –לאיסורים שבחוק, ויוודאו 

 כי התוכן האקטואלי אינו גולש למחוזות התעמולה. 

 

וכמובן, שבכל מקרה כך או כך אכריע בהתאם לנסיבותיו. קודמי לתפקיד, חברי הטוב השופט 

 –בראש ובראשונה  –רובינשטיין, נוהג לציין בהזדמנויות רבות כי ההכרעה השיפוטית תיעשה 

תי לאמץ גישה זו בעתירות שיגיעו לשולחני בענייני בהתאם לשכל הישר וההיגיון הבריא. בכוונ

תעמולה, ואבקש מכם לפעול גם כך בהחלטותיכם בנוגע לתוכן השידורים עליהם אתם 

 –מופקדים. עם זאת, חשוב לי שתהיו מודעים כבר עכשיו לגישתי העקרונית, ובכך תוכלו 

 להקדים תרופה למכה. -כשצריך 

 

בפנינו משימה בעלת חשיבות ממלכתית. אינני רואה את לסיכום דבריי, אחזור ואדגיש כי 

אמצעי התקשורת אך ורק כצד לעתירות שיובאו לשולחני לשם הכרעה )למרות שאני בטוח שעם 

חלק מכם אפגש בהמשך הדרך בכובע זה(. לכם, לי, ולוועדת הבחירות תפקיד משותף ורב 

גשימה באופן מיטיבי את "האני שהבוחרים יגיעו לקלפי ויתנו את קולם למפלגה שמ –משמעות 

מאמין" האישי שלהם. זהו טוהר הבחירות האמיתי, ועלינו לפעול בחירוף להגשמתו. תודה על 

 ההקשבה.
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 במשאבי ציבור
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 ועדת הבחירות המרכזית

 26-לכנסת ה
 القاضي سليم جبران                                      השופט סלים ג'ובראן 

 رئيس لجنة االنتخابات المركزية                            יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

 

ההתשע"כ"ז בשבט  ירושלים,  

 0251 בינואר 52                                                                                                                          
 

 2/6/תב"כ 
 תנועת אומ"ץ :תהעותר

 
 נ ג ד 

 
 . הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן5 :המשיבים

 . משרד הכלכלה0
 . חבר הכנסת נפתלי בנט, שר הכלכלה2

 
הבחירות )דרכי  ב לחוק50עתירה למתן צו מניעה על פי סעיף  

 (חוק הבחירות)להלן:  /5/1-תעמולה(, התשי"ט
 

 החלטה
  
: הרשות 1לפני עתירה למתן צו בנוגע לקמפיין בו יצאה לאחרונה המשיבה  .1

(. הקמפיין עוסק בתיקון לחוק הרשות להגנת הצרכןלהגנת הצרכן ולסחר הוגן )להלן: 

, 1.1.2611כנס לתוקפו ביום ( שנחוק הגנת הצרכן)להלן:  1211-הגנת הצרכן, התשמ"א

 (.הקמפייןועניינו באכיפה מנהלית ומתן קנסות לעסקים בגין הטעיית צרכנים  )להלן: 

 

לשיטת העותרת, מדובר בקמפיין חשוב, אולם שאין הצדקה לקיימו בסמוך  .2

למועד הבחירות לכנסת. "לעמדת המבקשת, אין מדובר בצורך דחוף דווקא כעת. אמנם 

 1נכנסו לתוקף לאחרונה, ומרחיבות את יכולתה של המשיבה  מדובר בתקנות אשר

לאכוף עבירות שונות הנוגעות לפגיעה בזכויות הצרכן, אלא שחקיקה זו תשרת את 

 16הציבור גם לאחר הבחירות, וקמפיין טלוויזיוני בנושא זה איננו דבר שבשגרה" )סעיף 

 לעתירה(.
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משודר תוך שימוש במשאבי לטענתה, נוכח העובדה כי ברור שהקמפיין נעשה ו .3

 א לחוק הבחירות.2ציבור, עסקינן בתעמולה אסורה בהתאם לסעיף 

ביקשתי את תגובת המשיבים. התגובה, שהוגשה מטעם היועץ המשפטי  .6

, עניינו בכך כי הקמפיין אינו בגדר תעמולת הראשוןלממשלה, מתמקדת בשני מישורים. 

ים: העובדה כי משרד הכלכלה או בחירות, בהתאם למבחן הדומיננטיות, ממספר טעמ

השר אינם מאוזכרים כלל בקמפיין; הקמפיין מביא לידיעת ציבור הצרכנים תיקון 

משמעותי שנכנס לתוקפו רק לאחרונה המעניק סמכות להטיל עיצומים כספיים בגין 

הפרות החוק. לשיטתם, היות שהרשות להגנת הצרכן היא הרגולטור הרלוונטי לעניין 

מוטלת עליה החובה להביא את התיקון לחוק לידיעת הציבור בעת זו;  דיני הצרכות,

ונכנס לתוקפו ביום  26.3.2616התיקון לחוק נושא הקמפיין פורסם ברשומות ביום 

דהיינו, בטרם הוכרז על הקדמת הבחירות, וכן ההחלטה לצאת בקמפיין  – 1.1.2611

 .2616התקבלה עוד בחודש אוגוסט 

 

 1משיבים וכן מתגובת היועצת המשפטית של המשיבה , כעולה מתגובת ההשני .1

לפנייה המוקדמת של העותרת, עוסק בכך שהרשות להגנת הצרכן אינה כפופה למשרד 

ניהולית ותקציבית. על כך עונה העותרת שהתשדיר בטלוויזיה במסגרת  –הכלכלה 

לשכת הקמפיין כולל הפנייה לאתר האינטרנט של משרד הכלכלה, וכי הוא הופק על ידי 

הפרסום הממשלתית. "הדבר מלמד הן על היעדר עצמאות והן על מעורבות ממשלתית. 

ודוק: גורמים עצמאיים אינם מחויבים לפרסם באמצעות לשכת הפרסום הממשלתית" 

לעתירה(. על כך מוסיפה העותרת כי אתר האינטרנט של הרשות להגנת הצרכן  31)סעיף 

לה, ועל פי העץ הארגוני המצוי בו הרשות מצוי בתוך אתר האינטרנט של משרד הכלכ

 להגנת הצרכן כפופה לשר הכלכלה.

 

 המתווה הנורמטיבי

 
א לחוק הבחירות קובע איסור שימוש בכספי ציבור "בקשר עם תעמולת 2סעיף  .4

בחירות". איסור בדבר שימוש בנכסי ציבור חל בכל זמן ועת, ללא קשר למועדי 

יתו של הסעיף היא שמירת השוויון בין לחוק הבחירות(. תכל 2הבחירות )סעיף 

"למען התושבים"  16/26תר"מ המועמדים, טוהר השירות הציבורי ואמון הציבור )ראו: 

(. על מנת לקבוע אם פעולה כלשהי של נבחר עניין חופרי( )להלן: 14.4.2613) נ' חופרי

רות, יש א לחוק הבחי2ציבור מכהן עומדת בגדר תעמולת בחירות אסורה, בניגוד לסעיף 

 :א' ברק על ידי הנשיא זוילי, אשר נקבע בבג"ץ מבחן הדומיננטיותלהפעיל את 

 

תעמולת בחירות הינה רק אותו ביטוי שהאפקט הדומינאנטי "
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שלו הוא בהשפעתו על הבוחר ושאין לו אפקט דומינאנטי אחר, 
הראוי בין הערכים המתחרים  אכן, האיזון.. כגון אפקט אמנותי.

יכלול אותו שידור אשר  'תעמולת בחירות'ור מחייב, כי הדיב
פועלו הוא בשכנוע ובהשפעה על הכרעת הבוחר, ולא שידור 
שהאפקט שלו הוא אחר )כגון אמנותי, חדשותי, דתי(, גם אם 

)בג"ץ  שלו הן בהשפעה )עקיפה( על הבוחר השפעות הלוואי
( 2, פ"ד מו)זוילי נ' יו"ר וועדת הבחירות המרכזית 142/22

422 ,366 (1222)). 
 

שונים, להלן רשימה מבחני עזר במהלך הזמן למבחן הדומיננטיות נקבעו     .3

בלתי ממצה שלהם, אשר על בסיסם אקבע בעתירה זו ובבאות אחריה אם פעולה 

 :שנעשית תוך כדי שימוש במשאבי ציבור היא בגדר תעמולה אסורה או לא

שמטרת  : "ככל שמועד הבחירות מתקרב תתחזק ההנחההפעולהמועד  .ז

הפעולה היא להשפיע בעקיפין על הבוחר, אף אם לפעולה תכלית עצמאית" 

 (;חיות, השופטת (21.1.2613) חלבי נ' נסראלדין 46/26תר"מ )

: כאשר הפעולה נעשית על ידי המועמד או מי מטעמו, גובר הפעולהיוזם  .ח

 החשש כי מדובר בתעמולה אסורה;

באופן מיוחד וחד פעמי באופן קבוע או  יתשנעש בפעולההאם מדובר  .ט

: אירוע או פרסום שנקבעו לאחר שתאריך הבחירות היה לקראת הבחירות

ידוע, מעלים חשש כי יכללו תעמולה אסורה. מנגד, אירוע שמתקיים מדי 

 שנה, ללא כל קשר לבחירות, חשוד בכך פחות;

חשיבות התכלית האחרת העומדת בבסיס הפעולה והמחייבת את קיומה  .י

: באירועים שאינם נעשים באופן קבוע, יש לבחון את ותבסמיכות לבחיר

 -עוצמת וחשיבות התכלית שבגינם הוחלט על מועד האירוע דווקא עכשיו 

בסמוך למועד הבחירות. יצוין, כי הבחירות עצמם והעניין האקטואלי שהן 

מעוררות, מהווה תכלית מעין זו. אולם, אירועים מעין אלה, והתכלית 

 ווקא למועד זה, ייבחנו בזהירות יתרה;שהובילה לקביעתם ד

 -ולבסוף, כמובן שכל מקרה ייבחן בהתאם לנסיבותיו שלו, ובהתאם  .יא

 ;היגיון הבריאלשכל הישר ול בהתאם -מההתחלה ועד הסוף 

 24/26(; תר"מ 31.1.2616) יריב נ' בכר 231/26; תר"מ עניין חופרי)ראו: 

עת ישראל אחת נ' סי 23/2661(; תב"מ 16.3.2613) פרס נ' אבוטבול

גולדשמידט נ' ראש  12/11; תב"כ חשין, השופט (1.2.2661) אינטרנט מעריב

 קשב נ' ארץ הצבי 2/2661; תב"מ מצא, השופט (22.6.1222) הממשלה
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 (. חשין, השופט (24.1.2661)

 
לכך יש להוסיף כי בכל הנוגע לאיסור על שימוש במשאבי ציבור, נקטתי  .1

בגישה  - 26-ואמשיך בגישה זו בבחירות לכנסת ה - בבחירות לרשויות המקומיות

א לחוק הבחירות יש להקפיד ביתר שאת 2"על הוראת סעיף -מחמירה. זאת, משום ש

בכל הנוגע לנבחרי ציבור מכהנים, ובפרט בנוגע לראשי מועצה או עיריות. זאת, כדי 

עניין )לצמצם את היתרון וחוסר השוויון האינהרנטי בגיוס תמיכה למועמד מכהן" 

; ד' דורנר(, השופטת 13.1.2663) סיעת "לב" נ' סויסה 32/63; וכן: תר"מ 13, פס' חופרי

א' (, השופטת 1.11.2662) פיינשטיין נ' מלול, מ"מ ראש העיר רחובות 2/12תר"מ 

 ((.פרוקצ'יה

 

דברים אלו, שנאמרו ביחס לבחירות האחרונות לרשויות המקומיות, יפים גם  .2

. שימוש במשאבי ציבור לטובת תעמולת 26-המתקרבות לכנסת הבכל הנוגע לבחירות 

בחירות היא עבירה שאין להקל ראש בה. שומה על נבחרי הציבור והמפלגות השונות, 

שלא לעשות שימוש בכספיו של הציבור הרחב, במטרה להגדיל את סיכוייהם להיבחר 

בור ובטוהר המידות בשנית. פעולה מעין זו אינה חוקית, ופוגעת פגיעה קשה באמון הצי

 של השירות הציבורי.

 

בהם אין זה ברור מאליו כי  -במקרים האפורים מכל המקובץ עולה כי ראוי ש .16

ה ניט -או לא תוך שימוש במשאבי ציבור בגדר תעמולה אסורה היא  פעולה מסוימת

 .כאשר יש ספק, אין ספקהסיסמאות, מעתה נאמר:  לגישת בית שמאי. ואם נגלוש לעולם

 

כי אין באמור כדי להביא למסקנה שעל הממשלה ומשרדיה לקפוא על  ברי, .11

להמשיך לבצע  –שמריה עד ליום הבחירות. גם בתקופת בחירות, על הרשות המבצעת 

קיימת  –לחוקק(. עם זאת, בתקופת בחירות  –)ובמקרים מסוימים על הרשות המחוקקת 

 –על פי החוק  –ם חשיבות כי הפעולות לא יגלשו אל עבר מחוזות התעמולה, שה

ובעיקר המתמודדים המכהנים בכנסת  –אסורים. בנוסף, מן הראוי כי הגופים המבצעים 

יבחנו בקפדנות יתרה הן את הפעולות המבוצעות על ידם הן ובעיקר את  –ובממשלה 

 הוכמן נ' הלוי 46/11(; תר"מ 13.2.2613) כהן נ' תמם 111/26אופן פרסומם )ראו: תר"מ 

 (.ריבליןהשופט (, 22.2.2661)

 

 עתירה זו.ב הנטעןאחר כל אלה ובהתאם לאמור לעיל, אגש לבחון את  .12

 



 

 11 

 דיון והכרעה

 

 דין העתירה להידחות.  .13

 

בתחילת הדברים, נראה כי הצדדים אינם חלוקים על כך שהפרסומת נעשתה  .16

ומשודרת תוך שימוש בכספי ציבור. בהתאם, בחינתי תתמקד בשאלה האם הקמפיין של 

 הוא בגדר תעמולת בחירות אסורה )למען שר הכלכלה(, אם לאו. 1המשיבה 

 

ודוק; ביחס לסוגיה זו, אין חשיבות מכרעת למעורבותו )או חוסר מעורבותו(  .11

 1של משרד הכלכלה או שר הכלכלה בקמפיין. כך גם ביחס לשאלה האם המשיבה 

ה על פי כפופה או לא למשרד הכלכלה. הרי, כל עוד הפעולה החשודה בתעמולה האסור

א לחוק הבחירות נעשית תוך שימוש במשאבי ציבור, הסוגיה היחידה שנדרשת 2סעיף 

היא  –בחינה היא האם בהתאם למבחן הדומיננטיות הפעולה היא בגדר תעמולה )ואם כן 

 אסורה(. 

 

ברי, כי גם תעמולה תוך שימוש במשאבי ציבור למען נבחר ציבור או משרד  .14

אסורה. הרי, יכולים  –ללא קשר למעורבותם בדבר  –ו ממשלתי ובעקיפין לעומד בראש

מקרים שבהם משרד של שר מבקש לסייע להיבחרותו מחדש. כאשר  –ומתרחשים  –

אותו סיוע נעשה תוך שימוש במשאבי ציבור, ובהתאם למבחן הדומיננטיות הוא בגדר 

עדר זיקה אין בחוסר מעורבותו של נבחר הציבור או בהי –הוא אסור. דהיינו  –תעמולה 

בין עושה הפעולה לבין הגוף שנבחר הציבור עומד בראשו כדי "לחסן" פעולה מפני 

 א לחוק הבחירות.2האיסור שבסעיף 

 

עם זאת, אין לומר כי למרחק בין מבצע הפעולה למועמד שהתעמולה לכאורה  .13

נעשית למענו אין משמעות. נהפוך הוא. המרחק )או הקרבה( באים לידי ביטוי במסגרת 

ני המשנה של מבחן הדומיננטיות. טול לדוגמא מקרה שבו הקמפיין הנדון היה כולל מבח

סביר כי היה מדובר בתעמולה  –פנייה ישירה של השר הסוקר את התיקון לחוק לצופים 

כך  –אסורה. מנגד, ככל שהגוף המבצע את הפעולה החשודה "רחוק" יותר מהמועמד 

סביר כי  –ועמד מצטמצם; וכפועל יוצא הסיכוי שבוחר סביר יקשור בין הפעולה למ

הרכיב הדומיננטי בפעולה אינו תעמולתי, ולפיכך מותר על פי החוק. מדובר, למעשה, 

 יוזם הפעולה. –ביישום של מבחן המשנה השני שנסקר לעיל למבחן הדומיננטיות 

 



 

 12 

לגופם של דברים. התלבטתי בנוגע לחשיבות שביציאה בקמפיין דווקא עכשיו,  .11

ח הקרבה למועד הבחירות יחד עם הגישה המחמירה שיש לנקוט לשיטתי ביחס והאם נוכ

לתעמולה תוך שימוש במשאבי ציבור, עסקינן בתעמולה אסורה. במסגרת זאת, יובהר כי 

שבוחר סביר יקשור בין הקמפיין בנוגע לתיקון  -ברמת סבירות נמוכה  -כן קיים חשש 

משכך, לפעולותיו של השר.  –ה, ובכך )החשוב( לחוק לבין פעולותיו של משרד הכלכל

אין בידי לקבל את טענת המשיבים כי מדובר בעתירה "נעדרת עילה באופן מובהק" 

 לתגובה(. 11)סעיף 

 

באחת מהעתירות בנוגע לאיסור על שימוש במשאבי ציבור בבחירות לרשויות  .12

מתוכנן טקס פתיחת בית ספר בנוכחות ראש עיר שהיה קיומו של המקומיות, אסרתי על 

( 21.2.2613) סומך נ' נעים 121/26להתקיים מספר שבועות לפני מועד הבחירות )תר"מ 

 שם קבעתי:((. סומך)להלן: עניין 

אין עוררין כי חנוכת בית ספר חדש היא אירוע מבורך שיש "
להוקירו. אולם, לא השתכנעתי כי בעת זו, שבועות ספורים טרם 

דווקא עתה. לדעתי, קיים  מועד הבחירות, קיימת חשיבות לקיימו
חשש ממשי כי המשיבים בחרו לקיים את האירוע דווקא כעת על 
מנת לכרוך בין ההישג שבפתיחת בית ספר חדש לבין נבחרי 

]ראש המועצה  2והמשיבה  1הציבור הנוכחיים, ובהם המשיב 
המקומית ומפלגתו[" )יצוין כי הצו ניתן אך ורק בנוגע לאירוע 

 ית הספר עצמו נפתח כסדרו(.פתיחת בית הספר, וב

לסוגיה שנדונה  הקמפיין הנוכחימשמעותיים בין  ישנם מספר הבדליםעם זאת,  .26

 : , בהתאם למבחני המשנה למבחן הדומיננטיות שנסקרו לעילסומךבעניין 

 

, 2-1מבלי להכריע בשאלת הקשר בין המשיבות  – יוזם הפעולה .א

למעשה, לטענת  אין עוררין כי בין שר הכלכלה )שהקמפיין מהווה

העותרת, תעמולה למענו( ליוזם ומבצע הקמפיין, מפרידות שתי חוליות 

קישור: הרשות להגנת הצרכן ומשרד הכלכלה. ודוק; העותרת אף לא טענה 

בעתירתה למעורבות של שר הכלכלה בקמפיין. לכך יש להוסיף כי כאמור 

 השר לא אוזכר באופן כלשהו במסגרת הקמפיין. –

 

כאמור, לקמפיין תכלית חשובה מעין כמותה:  – התכלית הפעול .ב

הגנה על הצרכנים ומתן סמכויות אכיפה מנהליות באמצעות הטלת 

 עיצומים כספיים על עסקים שמפרים איסורים מסוימים בדיני הצרכנות.
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אמנם, מועד הבחירות כבר "מעבר לפינה",  – מועד הפעולה .ג

יש להוסיף כי קיימת עדיין אנו מצויים חודשיים לפניו. לכך  –אולם 

הצדקה של ממש ליציאה בקמפיין דווקא עכשיו: העובדה כי רק לאחרונה 

התיקון לחוק נכנס לתוקף. נוכח זאת, קטן החשש כי המניע ליציאה 

 בקמפיין דווקא בעת זו הוא לקיים תעמולת בחירות למען שר הכלכלה. 

 

 הכנת הקמפיין החלה עוד –ולבסוף, וכעולה מתגובת המשיבים  .ד

בטרם הוכרז מועד הבחירות. נוכח העובדה כי הבחירות הוקדמו, ניתן 

, לא ידע איש כי (2616)אוגוסט  כי בעת שנהגה הקמפייןבבטחה להניח 

 יתקיימו בחירות לכנסת. 2611בחודש מרץ 

 

הרכיב הדומיננטי בקמפיין הוא אינפורמטיבי ולא  –נוכח אלה, לגישתי  .21

 א לחוק הבחירות.2את האיסור הקבוע בסעיף  תעמולתי. משכך, הקמפיין אינו מפר

 
 סוף דבר

 

 העתירה נדחית כאמור לעיל. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.  .22

 

אבקש כי החלטתי זו תובא במלואה בפני באי כוח המפלגות המתמודדות  .23

 והיועץ המשפטי לממשלה. 26-בבחירות לכנסת ה

 
 (.11.1.2611ניתנה היום, כ"ז בשבט התשע"ה )

 

 ים ג'ובראןסל
 שופט בית המשפט העליון
 יושב ראש ועדת הבחירות

 02-המרכזית לכנסת ה
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 ועדת הבחירות המרכזית

 26-לכנסת ה
 القاضي سليم جبران                                      השופט סלים ג'ובראן 

 االنتخابات المركزيةرئيس لجنة                             יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

ההתשע"כ"ג בשבט  ירושלים,  

 0251 בינואר 52                                                                                                                          
 

 02/6תב"כ 
 

 התנועה למען איכות השלטון בישראל :תהעותר
 

 נ ג ד 

 
 בר הכנסת אבי וורצמן, סגן שר החינוךח :המשיבים

 
 עתירה למתן צו מניעה 

 
 החלטה

  
העותרת פנתה אליי היום, בעתירה למתן צו מניעה נגד המשיב, בגין הודעות  .1

דוא"ל ששלח לטענתה חבר הכנסת וורצמן לעובדי משרד החינוך, בעיקר לקראת 

 הבחירות המקדימות שמתקיימות היום במפלגת הבית היהודי.

 

לטענת העותרת, תוכן הודעות הדוא"ל הוא בגדר תעמולה אסורה, ונוכח  .2

העובדה כי ההודעות נשלחו תוך שימוש במשאבי ציבור )רשימות תפוצה של משרד 

מדובר בעבירה על דיני התעמולה. לטענת העותרת: "אמנם, שר, ובענייננו  –החינוך( 

תו ולא מתקציב וממשאבי סגן שר, זכאי לפרסם את פועלו, אך זאת רק מתקציב רשימ

משרדו. ככל ששר מבקש לפרסם פעילות שנעשתה במסגרת משרדו וסמכותו יש להקפיד 

כי המידע יהיה כזה שלאותו גוף מבוקר יש עניין אמיתי בהפצתו, ולא יכלול תיאור 

הישגים אישיים של השר או של עובד המשרד או פרסום שבו מופיעה תמונתו של השר 

 לעתירה(. 16כשהפרסום כולל סיכום הישגיו" )סעיף המזוהה עם רשימה, 
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יצוין, כי העותרת ביססה את טענותיה על האיסור לעשות תעמולה תוך שימוש  .3

)להלן: חוק הבחירות(.  1212-במשאבי ציבור מחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט

אולם, מרבית טענות העותרת מופנות בנוגע לתעמולה שנעשית למען הבחירות 

לחוק  3כה21קדימות למפלגת הבית היהודי. נוכח כך, האיסור הרלוונטי קבוע בסעיף המ

. עם זאת, שני האיסורים דומים (חוק המפלגות –)להלן  1222-המפלגות, התשנ"ב

 ודאי בתכליתם. –וכמעט זהים 

 

ביקשתי את תגובת המשיב. בתגובתו, מציין סגן השר וורצמן כי "משלוח המייל  .6

החינוך אירעה בשל טעות אנוש. אכן נשלח מייל לכמה עשרות עובדי לתפוצה של משרד 

המשרד. עו"ד דורית מורג היועצת המשפטית של המשרד הפנתה את תשומת הלב 

לתקלה שאירעה ומיד עם הפנייה הוסרו כתובות המייל של עובדי המשרד מרשימת 

בבו התפוצה של המשיב. כמו כן הוסרו מספרי הטלפון של עובדי משרד שהתשר

לרשימה של מספרי הטלפון של המשיב. ניתנה הוראה חדה להקפיד ולא לשגר הודעות 

בענייני הבחירות לעובדי המשרד. יודגש, כי עובדי משרד החינוך אינם בגדר קהל היעד 

שאליו מכוון המשיב את תעמולת הבחירות שלו. תעמולה זו מכוונת הייתה לחברי 

 לתגובה(.  2מפלגתו" )סעיף 

 

גיש המשיב כי סרטון שצורף להודעות המייל מומן על חשבון המשיב עוד הד .1

ולא מכספי ציבור. נוכח האמור לעיל, לשיטת המשיב, אין צורך מעשי ליתן צו מניעה, 

 ויש למחוק את העתירה.

 

אולם לגישתי,  –דין העתירה להתקבל. נוכח סד הזמנים, אין ביכולתי להרחיב  .4

רשויות המקומיות, על האיסור בנוגע לתעמולה תוך וכפי שפעלתי בבחירות האחרונות ל

"למען  16/26קלה כחמורה )ראו: תר"מ  –שימוש במשאבי ציבור, יש להקפיד 

א לחוק 2"על הוראת סעיף ( )להלן: עניין חופרי((. 14.4.2613התושבים" נ' חופרי )

לראשי הבחירות יש להקפיד ביתר שאת בכל הנוגע לנבחרי ציבור מכהנים, ובפרט בנוגע 

מועצה או עיריות. זאת, כדי לצמצם את היתרון וחוסר השוויון האינהרנטי בגיוס תמיכה 

(. דברים אלה נאמרו ביחס לבחירות לרשויות 13, פס' עניין חופרילמועמד מכהן" )

המקומיות, הם נכונים גם ביחס לבחירות המקדימות, ובוודאי שהם נכונים ביחס 

 לבחירות לכנסת. 
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ות הדוא"ל מלמד כי לא יכול להיות עוררין כי התוכן, בהתאם עיון בהודע .3

בכך אין די. האיסור  –למבחן הדומיננטיות, הוא בגדר תעמולת בחירות. עם זאת 

הרלוונטי מדיני התעמולה הוא על תעמולת בחירות תוך שימוש במשאבי ציבור. ברי, כי 

לא היה  –שאבי ציבור אם היה מתפרסם לא תוך כדי שימוש במ –תוכן הודעות הדוא"ל 

נכנס בגדר האיסור הרלוונטי. אין כל פסול בכך שמועמד שמכהן במשרה פוליטית, יציג 

לציבור הבוחרים את הישגיו במהלך כהונתו: כל עוד הצגתם אינה נעשית תוך שימוש 

במשאבי ציבור ואינה מנוגדת ליתר האיסורים שבחוק. בבחירות לרשויות המקומיות, 

 ה, שרלוונטיים גם לענייננו בשינויים המתחייבים:אמרתי דברים אל

, מועד הבחירות לרשויות המקומיות, על 22.16.2613"ביום 

תושבי הרשויות המקומיות לבחור את נבחריהם על פי צו 

מצפונם ועל פי אמונתם בנוגע למועמד המתאים ביותר 

לרשות העירייה. אמונה זו, וודאי שיכולה היא להסתמך על 

המועמד בתפקידים קודמים שביצע, לרבות הישגיו של 

בכהונות קודמות כנבחר ציבור. אם הישגיו של ראש עיר 

מהווים יתרון על פני אדם פלוני המבקש להחליפו, הרי מדובר 

ביתרון אשר נבחר הציבור הרוויח ביושר, ואין כל פסול 

ביידוע הציבור עליו. להיפך, נדמה כי מן הראוי שמועמד 

חשוף בפני הבוחרים את הישגי העבר שלו לראשות עירייה י

ונתונים רלבנטיים נוספים שיסייעו להם בבואם להחליט על 

 ((.11.3.2613קוניק נ' בן שחר ) 33/26הצבעתם" )תר"מ 

משכך, השאלה הנדרשת הכרעה היא האם הודעות הדוא"ל הופצו על ידי המשיב  .1

של רשות מקומית הן בגדר תוך שימוש במשאבי ציבור. בעבר קבעתי, כי רשימות תפוצה 

רוזן נ' אדיב  114/26משאב ציבור שהשימוש בו אסור למען תעמולה )ראו: תר"מ 

((. העותרת טוענת כי הודעות הדוא"ל נשלחו לעובדי משרד החינוך תוך 1.3.2613)

שימוש ברשימות תפוצה מעין אלה. המשיב לא הכחיש עובדה זו וטוען כי הסיבה לכך 

זאת, ולשם הזהירות, ניתן בזה צו מניעה האוסר על המשיב  היא בטעות אנוש. עם

 לפרסם תעמולה תוך שימוש במשאבי ציבור.

 

יצוין, כי העתירה נסובה בעיקר סביב הבחירות המקדימות למפלגת הבית  .2

היהודי. עם זאת, בפתח העתירה, התבקשתי ליתן צו מניעה הן בנוגע לתעמולה ביחס 

היהודי הן ביחס לבחירות לכנסת. בהתאם, הצו לבחירות המקדימות למפלגת הבית 

 חל על שני אלה יחד. –שניתן לעיל 
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 סוף דבר, העתירה מתקבלת כאמור לעיל. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.  .16

 

 (.16.1.2611ניתנה היום, כ"ג בשבט התשע"ה )

 
 סלים ג'ובראן

 שופט בית המשפט העליון
 יושב ראש ועדת הבחירות

 02-המרכזית לכנסת ה
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 ועדת הבחירות המרכזית

 26-לכנסת ה
 القاضي سليم جبران                                      השופט סלים ג'ובראן 

 رئيس لجنة االنتخابات المركزية                            יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

 
 2/6/תב"כ 

 
 ה גלאוןחברת הכנסת זהב :תהעותר

 
 

 נ ג ד 

 
 . חבר הכנסת אורי יהודה אריאל הכהן, שר הבינוי 5 :המשיבים

 . היועץ המשפטי לממשלה0
 

 
עתירה למתן צו מניעה בהתאם לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(,  

 (.חוק הבחירות)להלן:  /5/1-התשי"ט
 

 החלטה

 

 1המשיב  העותרת פנתה אליי בעתירה למתן צו מניעה בנוגע לתכנית שיוזם .1

להרחבת יישובים באזור יהודה ושומרון לצורך קליטת עולים מצרפת. לטענתה, תכנית זו 

מהווה תעמולת בחירות תוך שימוש במשאבי ציבור, ולפיכך היא בגדר פעולה אסורה 

א לחוק הבחירות. לשיטת העותרת, "מדובר בתכנית שאינה נושאת אופי 2בהתאם לסעיף 

המדובר בניסיון לייצר, במחטף של ממש,  –ה. להפך זמני ואשר אינה מכורח השע

עובדות מוגמרות בשטח, מתוך מטרה לייצר תעמולת בחירות טהורה, המכוונת לקהל 

בוחריו של המשיב, ולכבול את ידיה של הממשלה העתידית שתיבחר בעוד חודשיים 

 לעתירה(. 3ימים" )סעיף 

 

למועצת יש"ע )שצורף  שלח מכתב 1במסגרת זאת, מציינת העותרת כי המשיב  .2

כנספח לעתירה(, בדבר תכנית ההרחבה נושא העתירה. לטענתה, מהמכתב עולה כי לא 

מדובר בתכנית בנוגע לעולים קונקרטיים "ובוודאי שלא בעולים שהביעו רצון או נכונות 
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ידו נושא -להתיישב דווקא בשטחים. כן יודגש כי מכתבו זה של המשיב אשר נשלח על

הבינוי, וכי במסגרתו אף מובהר כי המשיב הפעיל את עובדי משרדו את לוגו משרד 

 לעתירה(. 6בנושא, וכי ביקש מהם להעביר לידיו תכנית עבודה בנושא" )סעיף 

 

טוען כי דין העתירה להידחות. לטענתו, העתירה הוגשה מסיבות  1המשיב  .3

ה לגרוף רווח פופוליסטיות, תוך ניצול ציני של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, במטר

פוליטי אצל ציבור בוחריה. לגופם של דברים, טוען הוא כי אין כל יוזמה להרחבת 

 יישובים ביהודה ושומרון בקשר עם עלייה מתוכננת מצרפת. 

 

לטענתו: "במשרד הבינוי מתנהלת כבר תקופה ארוכה עבודת מטה חשובה  .6

יועצים המשפטיים לעידוד ההתיישבות הכפרית בכל הארץ. תכנית שמלווה על ידי ה

ומשרד האוצר וצפויה להיות מאושרת לאחר הבחירות בקבינט הדיור. מדובר בתוכנית 

שתאפשר הוספת עשרות אלפי יחידות דיור בעיקר ביישובים הכפריים באזורי הביקוש 

ובפריפריה והינה חלק מהותי מהאבק להורדת יוקר הדיור. כמובן שאין קשר בין תכנית 

 ביכה הנוכחית".זאת לבין העתירה המ

 

עוד טוען הוא כי כבר לפני למעלה משנה הנחה את גורמי המטה במשרד הבינוי  .1

להכין תכניות חירום למקרים מעין אלה )אירועי הטרור שהתרחשו החודש בפריז, 

צרפת(. זאת, על רקע התחזקות גל האנטישמיות באירופה בכלל, ובצרפת בפרט. לאחר 

יב ישיבה עם הגורמים המקצועיים במשרד, והנחה קרות האירועים בצרפת, קיים המש

להוציא מכתבים כגון זה שצורף לעתירה גם למרכז השלטון המקומי ולמרכז המועצות 

 האזוריות. 

 

החלטתי לצרף את היועץ המשפטי לממשלה כמשיב לעתירה. גם הוא סבור כי  .4

רי נהגתה דין העתירה להידחות. זאת, משום שהתכנית להרחבת ההתיישבות במגזר הכפ

טרם הכרזת מועד הבחירות. בנוסף, להרחבת ההתיישבות טעם  –לפני כחצי שנה 

מהותי: "לאור העובדה כי באזורי ההתיישבות הכפרית קיימות תכניות מאושרת בהיקף 

של עשרות אלפי יחידות דיור, בלא חסמים מהותיים, כך שניתן יהיה, להערכת גורמי 

קצרים מאוד ובכך לסייע להגדלת היצע הדיור. המקצוע, לממש אותם בלוחות זמנים 

יובהר, כי תכנית זו עוסקת בכלל ההתיישבות הכפרית בארץ, ולא באזור כזה או אחר, או 

 לתגובה(. 3באוכלוסיית יעד כזו או אחרת" )סעיף 
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בנוסף, נאמר בתגובה כי תכנית ההרחבה טרם הושלמה ואין לה תוקף רשמי, וכי  .3

בינוי הבהיר לגורמי המקצוע שבמשרד שלא ניתן להמשיך היועץ המשפטי של משרד ה

ולקדם את התכנית עד לכינונה של ממשלה חדשה. לעניין המכתב למועצת יש"ע, טוען 

כי "בשים לב, בין היתר, לרקע להוצאתו ולתכליתו, כמו גם למבחן  2המשיב 

של הדומיננטיות... עמדת היועץ המשפטי לממשלה היא כי הוא אינו נכנס בגדרו 

 לתגובה(. 1"שימוש אסור בנכסי ציבור..." )סעיף 

 

החלטתי לקיים דיון בעתירה. במהלך הדיון, שהתקיים היום, הצדדים מיקדו את  .1

טענותיהם בסוגיית המכתב למועצת יש"ע. ב"כ שר הבינוי טען כי דין העתירה להידחות 

, היות שהופנה על הסף נוכח אי מיצוי הליכים, ובנוסף כי המכתב אינו בגדר "פרסום"

 1.1266למועצת יש"ע ולא לכלי התקשורת. ב"כ העותרת הפנתה במהלך הדיון להנחיה 

( של היועץ המשפטי לממשלה בעניין איסור על תעמולת בחירות במימון כספי 21.332)

 (, ועמדה על עתירתה ומתן צו מניעה בנוגע למכתב.הנחיית היועמ"שגוף מבוקר )להלן: 

 

 דיון והכרעה

 

כי דין  1העתירה להידחות. ראשית, אין בידי לקבל את טענת המשיב דין  .2

העתירה להידחות על הסף נוכח היעדר פנייה מוקדמת. כפי שעולה מכתב העתירה, 

העותרת סברה )פרשנות סבירה, בנסיבות העניין(, כי מדובר בתכנית חדשה שבכוונת 

למועצת יש"ע כי מדובר  משרד הבינוי לקדם באופן מיידי. לא ניתן להבין ממכתב השר

בתכנית שטרם אושרה ואינה מקּודמת במועד זה נוכח הקרבה למועד הבחירות. משכך, 

נראה כי היה קיים טעם להגשתה אף ללא פנייה מוקדמת. מסקנה זו מתחזקת שעה 

נוהל הטיפול בעתירות לצו מניעה או לצו ( 4)ב()2שהעותרת פעלה בהתאם לסעיף 

, ונימקה את הטעם להיעדר  2613-שיקום מקרקעין, התשע"גלהסרת מודעות ולניקוי ו

 פנייה מוקדמת בנסיבות דנא.

 

כאמור, במהלך הדיון, נראה כי גדר המחלוקת הצטמצמה לעניין המכתב ששלח  .16

השר למועצת יש"ע. כך או כך, בנוגע לתכנית להרחבת יישובים כפריים, הרי שהתכנית 

ועד הבחירות, ומשכך טענות העותרת אינה מקודמת בשים לב למ –נכון להיום  –

במישור זה הן תיאורטיות. בנוסף, היות שמדובר בתכנית בעלת תכלית חשובה שאינה 

ממוקדת למגזר מסוים, שנהגתה עובר להכרזה על הקדמת מועד הבחירות, על פני 

 הדברים גם בהתאם למבחן הדומיננטיות אין המדובר בתעמולה.



 

 21 

תנועת אומ"ץ נ' הרשות להגנת הצרכן  2/26"כ תב-ועתה למכתב למועצת יש"ע. ב .11

בהרחבה על המבחנים לבחינת טענה בדבר עמדתי ( ץעניין אומ"( )להלן: 11.1.2611)

-ב ברקהמבחן המרכזי, שנקבע על ידי הנשיא שימוש במשאבי ציבור לצורך תעמולה. 

( הוא 1222) 366, 422( 2, פ"ד מו)זוילי נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית 142/22בג"ץ 

מבחן הדומיננטיות. על פיו, פעולה שנעשית תוך שימוש במשאבי ציבור תיחשב 

כתעמולת בחירות אם הרכיב הדומיננטי בה הוא השפעה על הבוחר. בעקבות מבחן זה, 

נקבעו עם השנים מבחני משנה למבחן הדומיננטיות, וביניהם: מועד הפעולה החשודה; 

ה שנעשית באופן קבוע או באופן מיוחד וחד זהות יוזם הפעולה; האם מדובר בפעול

פעמים לקראת הבחירות; חשיבות התכלית האחרת העומדת בבסיס הפעולה והמחייבת 

 את קיומה בסמיכות לבחירות; וההיגיון הבריא והשכל הישר.

 

א לחוק 2גישתי בכל הנוגע לאיסור שבסעיף  כי אומ"ץעוד קבעתי בעניין  .12

הבעייתיות הרבה שאני מוצא בשימוש במשאבי  הבחירות היא גישה מחמירה, נוכח

ציבור על ידי נבחרי ציבור מכהנים במטרה להגדיל את סיכוייהם להיבחר בשנית. פעולה 

זו, מעצם טבעה, פוגעת פגיעה של ממש בעיקרון השוויון ובאמון הציבור בטוהר המגזר 

 .(16-1, בסעיפים שםהציבורי ונבחריו )

 

הוא בגדר משאב ציבורי. מדובר במכתב רשמי  למותר לציין, כי המכתב עצמו .13

של שר הבינוי, בחתימתו, הנושא את הלוגו הרשמי של המשרד. לאחרונה תּוקן חוק 

הבחירות, ונקבע כי גם "נכס שאינו ממשי" יכול להיות משאב ציבור. ברם, המדובר 

בתיקון דקלרטיבי באופיו: בהחלטות רבות נקבע כי סמלים רשמיים הם בגדר משאב 

 13/26; תר"מ (16.2.2613) לייטנר נ' אביר לב 21/26תר"מ ציבורי )ראו למשל: 

(; מכתבה של יושבת ראש ועדת הבחירות המרכזית 26.4.2616) ארנפרויד כהן נ' גור ארי

 (.1.1.2664מיום  13-לבאי כוח הסיעות בכנסת ה בינישלכנסת השופטת )כתוארה דאז( 

 

השר כי היות שמדובר במכתב שלא יועד  בנוסף, אין בידי לקבל את טענת ב"כ .16

משלוח המכתב ותוכנו  –, במישור העובדתי ראשיתלתקשורת, אין מדובר כלל בפרסום. 

, מן המפורסמות שתוכנם של שניתפורסמו בכלי התקשורת עוד טרם הוגשה העתירה. 

גם פנים משרדיים, ובוודאי שמכתבים בפרופיל גבוה שנשלחים על ידי שר  –מכתבים 

א לחוק הבחירות אינו 2סעיף , שלישיתראל, נוטים להתפרסם באמצעי התקשורת. ביש

 שימוש במשאבי ציבור בקשר עםתוך שימוש במשאבי ציבור, אלא על  פרסומיםאוסר על 

. דהיינו, גם אם המכתב לא היה בגדר פרסום )ולשיטתי, בכל מובן תעמולת בחירות
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להשפיע על בוחרים ונעשה בקשר אליו כאמור, הוא כן(, אם מטרתו הדומיננטית הינה 

 אסור הוא. –שימוש במשאבי ציבור 

 

קבעתי כי על אף שאין משמעות האיסור על  אומ"ץלכך יש להוסיף כי בעניין  .11

עד  םשימוש במשאבי ציבור לצרכי תעמולה שעל הממשלה ומשרדיה לקפוא על שמריה

מודדים המכהנים בכנסת ובעיקר המת –ליום הבחירות, "מן הראוי כי הגופים המבצעים 

ובעיקר את יבחנו בקפדנות יתרה הן את הפעולות המבוצעות על ידם הן  –ובממשלה 

 פורסם בתקשורת. 1כאמור, מכתבו של המשיב  (.11, בסעיף שם" )אופן פרסומם

 

 –, עבודת המטה לקידום התכנית 2ולגופם של דברים. כפי שמציין המשיב  .14

הבחירות. בהקשר זה, מן הראוי להפנות לסעיף מוקפאת כרגע נוכח  -שטרם אושרה 

( להנחיית היועמ"ש. שם נכתב כי "יש להקפיד על כך שהמידע בפרסום יהיה מידע 3ב)6

שלאותו גוף מבוקר יש עניין אמיתי בהפצתו. כזה הוא, למשל מידע המתאר את פעילות 

( פרסום 3)המשרד הממשלתי ככזה, ושאינו כולל את אחד הפרטים המנויים להלן: "... 

שבו ישנה הדגשה והעדפה למדיניות השנויה במחלוקת ציבורית ואיננה בגדר מדיניות 

של  מכתב אישי( מידע הנמסר בצורה של 1ברורה ומוצהרת של המשרד" ובהמשך: )

השר או אחר מטעמו, לציבור הנזקק לשירותי המשרד, תוך ציון שמו של השר שמכהן 

ס.ג(. ב"כ העותרת הפנתה  –אינה במקור באותה עת או אחר מטעמו" )ההדגשה 

לפסקאות אלה בהנחיית היועמ"ש במהלך הדיון, ולא בכדי. ברי, כי התכנית להרחבת 

טרם אושרה, ומשכך, איננה בגדר "מדיניות ברורה ומוצהרת  –כאמור  –יישובים כפריים 

 של המשרד".

 

צעות זאת ועוד; באותו המכתב, פנה כאמור השר למועצת יש"ע בבקשות לה .13

אופרטיביות להרחבת היישובים, ואף ביקש כי אלה יישלחו אליו "בהקדם האפשרי". 

ברי, כי שעה שקידום אישור התכנית מוקפאת, ומועד הבחירות כבר מעבר לפינה, קשה 

 להלום את הדחיפות העולה מהמכתב.

 

השאלה האמיתית הדורשת הכרעה בעתירה זו היא האם נוכח אירועי הטרור  .11

ודש בפריז, קיים צורך בעת זו לקדם עבודת מטה ביחס לתכנית האמורה שהתרחשו הח

להרחבת התיישבות כפרית. זאת, בשים לב לכך שאין חולק שבמקרים דחופים שאינם 

גם  –סובלים דיחוי, הרשות המבצעת רשאית לקדם )ואולי אף חייבת לעשות כן( 

ור תעמולה אסורה תוך מהלכים אופרטיביים שברגיל היו נתפשים בת -בתקופת בחירות 
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 שימוש במשאבי ציבור.

 

, יש לברך על עבודת המטה המתבצעת מצד אחדהתלבטתי בנוגע לשאלה זו.  .12

במשרדי הממשלה השונים. בנוסף, לא ניתן לומר כי המכתב נולד "יש מאין", וכאמור, 

קיימת הצדקה חיצונית אובייקטיבית לשליחתו: אירועי הטרור בפריז, והסברה של שר 

כון כי יכול שבעקבותיהם יתעורר צורך דחוף לקדם ולאשר את התכנית להרחבת השי

 יישובים כפריים. 

 

, אינני מבין מדוע דווקא ראשית, קיימת בעייתיות של ממש במכתב. מצד שני .26

השר חתום על המכתב. בתגובת השר, נכתב כי המכתב נשלח לאחר ישיבה פנים 

קבע השר כי מר רונן כהן, סמנכ"ל בכיר משרדית. בסיכום הישיבה, שצורף לתגובה, 

אכלוס במשרד הבינוי, יפעל למען "הכנת התשתית ליציאה לקול קורא למציאת דירות 

לשכירות מידית". הדברים היו נראים אחרת, אם הסמנכ"ל ולא השר בעצמו היה חתום 

על המכתב למועצת יש"ע. ואזכיר, כי בהתאם למבחני המשנה של הדומיננטיות, יש 

ן משקל נכבד לזהות יוזם הפעולה: האם מדובר בפעולה שנעשתה על ידי הדרג לית

הנבחר המתמודד בבחירות הקרובות, או לחילופין על ידי גורם מקצועי במשרד 

 ממשלתי.

 

, אינני מקבל את טענת המשיבים כי יש בעובדה שמכתבים דומים נשלחו שנית .21

כדי להוביל למסקנה חד  גם למרכז השלטון המקומי ולמרכז המועצות האזוריות

תעמולת בחירות רוחבית ולא ממוקדת  כידוע,משמעית כי אין בפנינו תעמולת בחירות. 

, אין זויליאסורה אף היא, ואין בעובדה זו כדי לרפאה. "יש לזכור, כי לפי פסק הדין  –

הכרח כי פרסום יקרא להצביע למועמד פלוני על מנת שיבוא בגדר תעמולת בחירות, ודי 

(, השופט 13.2.2613) ניצן נ' קשת 16/12שפועלו הוא בהשפעה על הבוחר" )תב"כ  בכך

בהתאם, גם פרסומים או פעולות מעין אלה יש לבחון בהתאם למבחן  (.רובינשטיין

 הדומיננטיות.

 

מלמד  1עיון בנוסחי המכתבים כפי שצורפו לעתירה ולתגובת המשיב  זאת ועוד; .22

ופן פרטני ונרחב לעלייה צפויה מצרפת בעקבות כי המכתב למועצת יש"ע מתייחס בא

ממועצת יש"ע תכניות פעולה  1האירועים האמורים. במסגרתו, מבקש המשיב 

אופרטיביות ופרטניות, בצירוף הצהרה על פיה "אין ספק שיהודי צרפת אשר חשים 

הזדהות עמוקה עם מפעיל ההתיישבות הציוני ביהודה ושומרון ירצו בבואם ארצה 
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. מנגד, המכתבים למרכז השלטון מקום מושבם באחד מהיישובים ביו"ש" לקבוע את

 המקומי ומרכז המועצות האזוריות בישראל כלליים וכוללים שתי שורות בלבד.

 

לאחר התלבטות, לא מצאתי לנכון ליתן צו מניעה בנסיבות דנא. זאת, בשים לב  .23

דום אישור התכנית לעובדה כי המכתב כבר נשלח ומשכך מדובר במעשה עשוי, וכן שקי

מוקפא על מועד הבחירות. ויובהר: קיימת בעייתיות של ממש במכתב. אולם, נוכח אלה, 

 בנסיבות שנוצרו, אין מקום למתן צו מניעה.

 

כן יצוין כי לעתיד לבוא, במכתבים או פעולות שנעשות תוך שימוש במשאבי  .26

התאם למבחן ציבור, ואין המדובר באופן ברור בפעולה שאינה בגדר תעמולה ב

הדומיננטיות והנחיית היועמ"ש )בדומה למכתב למועצת יש"ע(, "מן הראוי להתייעץ עם 

היועץ המשפטי של המשרד הממשלתי הנוגע בדבר... אשר בשעת הצורך יביאו את 

 להנחיית היועמ"ש( 16הנושא להכרעת היועץ המשפטי לממשלה" )סעיף 

 

 ת העניין, אין צו להוצאות.סוף דבר, העתירה נדחית כאמור לעיל. בנסיבו .21

 

 (.23.1.2611ניתנה היום, ז' בשבט התשע"ה )
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 ועדת הבחירות המרכזית

 26-לכנסת ה
 القاضي سليم جبران                                      השופט סלים ג'ובראן 

 رئيس لجنة االنتخابات المركزية                            בחירות המרכזיתיושב ראש ועדת ה

 02/6תב"כ 
 חבר הכנסת אחמד טיבי העותר:

 
 נ ג ד 

 
 . רשימת ישראל ביתנו5 :המשיבים

 . חבר הכנסת אביגדור ליברמן, שר החוץ ויו"ר רשימת 0
 ישראל ביתנו    

 . היועץ המשפטי לממשלה2
 

מניעה בהתאם לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(,  עתירה למתן צו 
 (.חוק הבחירות)להלן:  /5/1-התשי"ט

 
 החלטה

 

)להלן:  Charlie Hebdo, פרצו שני מחבלים למערכת העיתון 3.1.2611-ב .1

עיתונאים ושני שוטרים. זאת, ככל הנראה, על רקע  16( ורצחו שרלי אבדואו  העיתון

, אשר לועגות לנביא מוחמד. אחרי הפיגוע, קריקטורות שפרסם העיתון במהלך השנים

. בשער הגיליון המיוחד מופיע איור של 16.1.2611הוציא העיתון גיליון מיוחד ביום 

 הנביא מוחמד, דומע, ומחזיק שלט עליו כתוב )בתרגום לעברית(: "אני שרלי הבדו". 

 

 , התבטא המשיב26-מהאמור בעתירה, עולה כי במסגרת מסע הבחירות לכנסת ה .2

, יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, כי בכוונת המפלגה לרכוש אלפי עותקים של הגיליון 2

המיוחד, ולחלק אותם לציבור הרחב בחינם. במהלך הדיון שהתקיים היום במעמד 

, כי בכוונתם להפיץ את הגיליון המיוחד בתוך עטיפה, 2-1הצדדים, מסר ב"כ המשיבים 

את זה. אחמד טיבי גם לא מכיר בישראל שעליה נכתב: "אחמד טיבי לא רוצה שתראו 

כמדינה יהודית. אנחנו כן. ניירות לא הורגים, טרור כן. תכל'ס ליברמן. ישראל ביתנו". 

בנוסף, בעטיפה נכתבו הסברים בכתב קטן אודות הגיליון המיוחד ואירוע הטרור 

 המדובר, וכן: "ח"כ מחמוד גנאים מהרשימה הערבית המאוחדת איים על ראש הממשלה
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'אף אחד לא יכול לדמיין -שהפצת העיתון בישראל תפגע ברגשותיהם של המוסלמים" ו

את התוצאות'. אנחנו פה כדי להגיד לגנאים וחבריו: אנחנו לא ניכנע לאלימות, אנחנו 

 לא ניכנעים לטרור".

 
, הראשוןלטענת העותר, הפצת העיתון על ידי המשיבים אסורה משני טעמים.  .3

לחוק הבחירות שלא תהא תעמולת בחירות קשורה במתן  1סעיף מכוח האיסור הקבוע ב

, שכן לטענתו "מדובר באקט מתסיס נוסף, מבית יוצר המשיבים, והמשיב השנימתנות. 

בפרט, המיועד לפגוע בציבור הערבי בכלל והמוסלמי בפרט, אגב יצירת סיכון  2מס' 

כתוצאה מפגיעה  ממשי להפרת שלום הציבור בשל המתיחות הרבה שהוא עלול ליצור

כה אנושה בסמלים דתיים מוסלמים... העותר יבהיר הבהר היטב כי הוא רואה בפרסומים 

של האיורים הפוגעניים הנ"ל, כניסיון פסול ואסור להתגרות, שלא כדין ושלא בצדק, 

ברגשותיהם של מליוני מוסלמים באשר הם, כשאין בכך לבין חופש הביטוי מאומה" 

 . לעתירה( 4-1)סעיפים 

 
עוד יצוין, כי העותר הצהיר כי הוא "מגנה בכל לשון של גינוי את המעשה  .6

הנתעב של רציחתם של עובדי המגזין הנ"ל לפני מספר שבועות בצרפת, ובאותה נשימה 

ידגיש שאין בגינוי זה כדי להרפות, ולו במעט, ממידת התנגדותו הנחרצת להפצת 

וסלמים מובהקים בדמותו של הנביא האיורים הפוגעניים, המנסים לבזות סמלי דת מ

 לעתירה(. 3מוחמד עליו השלום, מכל אמתלה שהיא" )סעיף 

 
טוענים כי דין העתירה להידחות. טענתם בהקשר זה פשוטה:  2-1המשיבים  .1

-אוסר על תעמולה קשורה במתן מתנות. אולם, הגיליון המיוחד, הוא 1לשיטתם, סעיף 

 אין המדובר כלל במתנה.  –משכך הוא התעמולה והמסר שברצונם להעביר, ו

 
לטענתם, הפצת הגיליון היא תגובת נגד לדרישתו של חבר הכנסת גנאים מרשת  .4

סטימצקי שלא למכור את הגיליון המיוחד בישראל. זאת, בגלל החשש מפגיעה ברגשות 

מוסלמית בישראל וגרימת מהומות בקרב האוכלוסייה הערבית. -האוכלוסייה הערבית

לה, טוענים המשיבים, רשת סטימצקי נעתרה לבקשה והודיעה כי לא בהתאם לדברים א

 תפיץ את הגיליון המיוחד בחנויות )אולם כן באתר האינטרנט שלה(. 

 
"המשיבה, באופן עקרוני ונחרץ, מתנגדת לכפייה של דעות וערכים באופן כוחני  .3

. במה לחוק הבחירות אוסר ללוות תעמולת בחירות בחלוקת מתנות 1ואלים... סעיף 

דברים אמורים? במתנות הניתנות מעל ומעבר לאקט התעמולתי. מפלגה רוצה לעשות 

לעצמה נפשות, אז היא מחלקת עטים, כוסות, כובעים וכו'. אדם יכול לכתוב בכל עט, 
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לשתות בכל כוס ולחבוש כל כובע, ואין הכרח שזה יהיה דווקא הפריט שחילקה לו 

י הוא ענייננו כאן... אילו ראה המבקש את המפלגה הפוליטית. שונה בתכלית השונ

המסרים שהמשיבה מתעתדת לצרף למגזין, הוא היה רואה כי המשיבה יוצאת חוצץ נגד 

איומים מהסוג שהשמיע ח"כ גנאים... המשיבה סבורה שעדיף שהרחובות יבערו ולא 

שאנשים יתרגלו לחיות בפחד במדינה שלהם. לרחובות בוערים יש פתרון: לאנשים 

חדים הפתרון הרבה יותר מסובך. זהו המסר, וזה מסר חד וברור שצריך להיות שמפ

מאומץ על ידי כל מי ששוחר את הדמוקרטיה במובן האמיתי והצרוף שלה... זהו המסר, 

 לתגובה(. 11-11וממילא המגזין הוא חלק מההוכחה" )סעיפים 

 
 1ים החלטתי לצרף את היועץ המשפטי לממשלה כמשיב לעתירה. כמו המשיב .1

לחוק הבחירות, סבור גם הוא  1, גם הוא סבור כי דין העתירה להידחות. לעניין סעיף 2-ו

כי הגיליון החגיגי אינו בא בגדר מתנה, משום שהוא מהווה את המסר הפוליטי עצמו 

שבתעמולה. לטענתו, "השבועון אינו מחולק על מנת שמי שיקבלו יקרא את הכתבות 

ך הכלכלי הגלום בו, אלא הוא מחולק כחלק מחומר המצויות או יצא נשכר מן הער

תעמולה אשר עמוד השער של השבועון עומד בבסיסו. בנסיבות אלה משמעות חלוקת 

השבועון אינה הענקת מתנה, אלא השבועון מהווה חלק בלתי נפרד מן המסר התעמולתי 

 לתגובה(. 12אותו הוא נועד לשרת" )סעיף 

 
פניי, בנוכחות באי כח הצדדים, הוסיפה ב"כ במסגרת הדיון שהתקיים בעתירה ב .2

כי לעניין זה, יש להבחין בין תשורות בעלות סממנים פיזיים מובהקים  3המשיב 

)כדוגמת כוס קפה או כובע( לתשורות שהן בעלות סממנים תוכניים )כדוגמת הגיליון 

, היותה של התשורה 3המיוחד של שארלי אבדו(. בעניין האחרונים, לגישת המשיב 

מילולי דומיננטי, הופכת את התשורה לחלק אינהרנטי מהמסר -בעלת סממן תוכני

 הפוליטי, ומשכך אינה אסורה.

 
כי הוגשה לבית המשפט המחוזי בחיפה בקשה למתן צו  3עוד מוסיף המשיב  .16

למניעת מכירת הגיליון המיוחד על ידי רשת סטימצקי. הבקשה נדחתה על ידי השופטת 

, תוך שנקבע, בין היתר, כי המסר שבקריקטורה שעל 24.1.2611לטר ביום -למלשטריך

השער של הגיליון המיוחד )בו, כאמור, איור של הנביא מוחמד מזיל דמעה(, הוא שגם 

ארגון  11242-61-11חיפה( -דת האיסלאם אינה תומכת במעשה הטרור )ה"פ )מחוזי

 ( בע"מ(.2661) מיזאן לזכויות האדם נ' סטימצקי

 
ותר כי יש לאסור את חלוקת הגיליון המיוחד נוכח החשש לעניין טענת הע .11

כי ליו"ר ועדת  3מוסלמי וממהומות, טוען המשיב -מפגיעה ברגשות הציבור הערבי
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הבחירות המרכזית אין סמכות לפסול תעמולה בגין עילות שאינן מפורטות במפורש 

 בחוק הבחירות.

 

 דיון והכרעה

 

וקת היא האם הגיליון המיוחד דין העתירה להתקבל. השאלה העומדת למחל .12

והעטיפה הנלווית לו מהווים מתנה בקשר עם תעמולת בחירות, כטענת העותר; או שמא 

אין מדובר כלל  –הגיליון המיוחד והעטיפה הנלווית הם המסר הפוליטי עצמו, ומשכך 

במתנה שהדין אוסר. מסקנתי היא, כאמור, כי הגיליון המיוחד והעטיפה הם בגדר 

 ירות הקשורה למתנה. אפרט את הטעמים שהובילו אותי למסקנתי זו.תעמולת בח

 

 לחוק הבחירות 8" כעולה מתכלית סעיף מתנה" נחלמו דווקנית פרשנות–טעם ראשון 

 

האיסור על תעמולת בחירות בליווי הופעות בידור ותוך מתן מתנות קבוע בסעיף  .13

 לחוק הבחירות, המורה: 1

 
כניות בידור, לרבות הופעותך "לא תהא תעמולת בחירות מלווה ת

אמנים, נגינה, זמרה, הצגת סרטים ונשיאת לפידים; לא תהא 
תעמולת בחירות קשורה במתן מתנות... בהגשת מאכלים או 

 .משקאות משכרים"
 

תכליתו של הסעיף היא שמירה על טוהר הבחירות, מתוך החשש כי בוחר יראה  .16

ר טובת הנאה. בכך, תיווצר הטיה במופע בידור או בהגשת כיבוד או במתן מתנה בתו

סיעת "רק ראשון בראשות דב  13/26שאינה לגיטימית על אופן הצבעתו )ראו: תר"מ 

 ישראל ביתנו –קפל נ' רשימת הליכוד  11/12(; תב"כ 21.3.2613) זהר-צור" נ' אבן

(, השופטת 2.16.2663) רייך נ' מדמוני 13/63(; תר"מ א' רובינשטיין(, השופט 3.1.2613)

 :חשיןבעניין זה, יפים הם דבריו של השופט  (.ד' דורנר

 

"תכלית החוק היא להבטיח כי הבוחר בבחירות לכנסת יטיל פתק 
החלטה המייסדת עצמה  –לקלפי בהחליטו החלטה ראציונלית 

-שיהא מושפע מאמצעי בלא -על שיקולים לגופם של דברים 
ועת פינס נ' תנ 61/4תב"כ " )לחץ שונים שאינם מן העניין

 ההדגשות הוספו(. ,(11.12.2662) אהבת ישראל
 

מדובר בתכלית ראשונה במעלה: שמירה על טוהר הבחירות. בהתאם, לגישתי,  .11

אין  –מן הראוי לנקוט בגישה מחמירה, בבחינת "אם יש ספק  –גם ביחס לאיסור זה 

 כהן נ' הבית היהודי 12/26ספק" )לגישתי זו ראו החלטתי שניתנה היום: תב"כ 
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 ((. עניין כהן( )להלן: 6.2.2611)

 

, נדרשתי לשאלה האם האיסור על חלוקת מתנות בקשר עם כהןרק היום, בעניין  .14

תעמולה חל גם על חפצים בעלי ערך כספי נמוך )במקרה זה דובר על חלוקת פירות 

ש"ח(. במסגרת זאת, קבעתי כי נוכח  2.66יבשים לרגל חג ט"ו בשבט בעלות של 

האיסור האמור, יש לפרש את הסעיף בדווקנות, לראות באיסור  התכלית שביסודו של

לפרש בהרחבה את המושג "מתנה" כך שיכלול תשורה גם בערך  –כגורף, וכפועל יוצא 

כספי נמוך. זאת, במטרה לשמור על הוודאות המשפטית ולמנוע מקרים של מדרון 

 חלקלק.  

 
, שקבע כי 11-נסת ה, יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכמצאכך גם סבר השופט  .13

יש לפרש  לחוק הבחירות )דרכי תעמולה( 1שבסעיף  'מתנה'אני סבור, כי את המושג "

פי תכליתו של החוק -, על'מתנה'פירוש המושג פי תכליתו המיוחדת של חוק זה. -על

ידי -האמור, מחייב ליתן למושג זה את הפירוש הרחב ביותר; אף רחב מזה שהוצע על

 (, ההדגשות הוספו(.1.11.1221) ירושלים עכשיו נ' ש"ס 26/21)תר"מ " המבקשים

 
טען בדיון כי האיסורים בחוק הבחירות הם איסורים  2-1כוח המשיבים -בא .11

לחוק הבחירות מבקש לשמור  1פטרנליסטיים. אני מסכים עם קביעה זו. האיסור בסעיף 

יעה ביכולתו על "הערך המוגן" שהוא שמירה על שיקול דעתם של הבוחרים, ומניעת פג

של הבוחר לבטא את ערכיו ותפיסת עולמו בהצבעתו. כלומר, הדין יוצא מנקודת הנחה 

כי קיימים בוחרים, אשר מתנה או הופעת בידור עלולים להשפיע באופן עמוק על 

בחירתם לאיזה רשימת מועמדים לתת את קולם. ודוק; דווקא משום כך, עולה החשיבות 

 ע על מתן מתנות בקשר עם תעמולה. הראשונה במעלה שבאיסור הקבו

 
, כי אין להעניק 1232-כך למשל, קובע חוק שירות הציבור )מתנות(, התש"ם .12

מתנה לעובד הציבור, באשר הוא עובד הציבור )למעט מתנה העומדת בסייגים שפורטו 

צ  "בגבמפורש בחוק האמור(. תכליתו של חוק זה )כפי שפורשה על ידי בית המשפט ב

(, היא למנוע הטייה סמוייה של נ' היועץ המשפטי לממשלה   איר סויסאמ   3636/23

 שיקול הדעת של עובדי הציבור, בשל כך שקיבלו מתנות, בחזקת "שלח לחמך".

 
קבלת עמדת המשיבים, כי הגיליון המיוחד אינו עולה לכדי מתנה, היות שהוא  .26

ווה שמציעים מהווה את המסר הפוליטי בעצמו, מנוגדת לאלה. ודוק; הליכה במת

 המשיבים, עלולה להוביל לחוסר וודאות משפטית ולמדרון חלקלק. אסביר.
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. שם ניתן כאמור צו מניעה כהןניקח לדוגמא את הסוגיה בה דנתי היום בעניין  .21

בגין חלוקת פירות יבשים על ידי רשימת הבית היהודי. בתגובה, טענה הרשימה כי היא 

קשת להביע את הזדהותה עם מסורת ישראל "מפלגה יהודית מסורתית ושורשית המב

לתגובה(.  2וקיום מנהגי החג ומזמינה את הציבור להשתתף עמה בקיום המסורת" )סעיף 

במילים אחרות, גם בעתירה זו ניתן היה לטעון כי הפירות היבשים מהווים את המסר 

ם שהרשימה מבקשת להעביר לציבור הרחב. אולם, נניח ולא היה מדובר בפירות יבשי

ש"ח. האם במקרה  266ש"ח, אלא בסלסלת פירות מהודרת בעלות של  2.66בעלות של 

 זה, ניתן היה לטעון כי מדובר במסר ולא במתנה? סבורני שלא.

 
, בין תשורות פיזיות לתשורות בעלות תוכן 3אין גם באבחנה שמציע המשיב  .22

טול לדוגמא  מילולי, כדי להוביל לוודאות משפטית ולמנוע מצב של מדרון חלקלק.

מקרה שבו מפלגה תבקש להעניק במתנה לקוראיה מנוי עד ליום הבחירות לעיתון יומי 

שעמדותיו דומות או זהות לעמדות המפלגה. מנוי מעין זה, דומה שאין חולק, הוא בגדר 

 לחוק הבחירות. 1מתנה אסורה על פי סעיף 

 
המסר עצמו, אין בנוסף, על פי עמדת המשיבים, כל עוד המתנה היא בגדר חלק מ .23

מדובר במתנה. ועל כך אענה: ומה אם מפלגה פלונית תחלק במסגרת קמפיין הבחירות 

( ועליו סרטוני תעמולה של המפלגה והמצע שלה? שוב, Disk on Keyשלה זיכרון נייד )

אסורה. אולם,  –לגישתי, אין ספק שמתן תשורה מעין זו במהלך תקופת בחירות 

ורה, פותחת פתח מסוכן שיאפשר מתן תשורות מעין אלה, פרשנותם של המשיבים, לכא

 ועלולה להוביל למדרון חלקלק, שמן הראוי לגדוע באיבו.

 
העולה מן המקובץ הוא כי קביעה שהגיליון המיוחד אינו בגדר מתנה, מנוגדת  .26

לחוק הבחירות, המחייבת פרשנות דווקנית מחד, ומרחיבה  1לתכלית שביסוד סעיף 

 ה מאידך.להגדרת המושג מתנ

 

 בוחר סביר יחשוב כי לפניו מתנה ולא מסר פוליטי – שניטעם 

 
( 1222) 422( 2, פ"ד מו)זוילי נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית 142/22בג"ץ -ב .21

נקבע כי הקביעה אם פעולה מסוימת עולה לכדי תעמולה אם לאו תיקבע בהתאם למבחן 

(. עוד (11.1.2611)ות להגנת הצרכן תנועת אומ"ץ נ' הרש 2/26תב"כ הדומיננטיות )ראו: 

נקבע כי המבחן הוא מבחן אובייקטיבי, שייבחן מנקודת מבטו של הצופה ולא מנקודת 

 (.361, בעמ' שםמבטו של יוצר השידור )
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בדומה, לשיטתי, אין לקבוע אם הגיליון המיוחד והעטיפה הם בגדר מתנה אך  .24

בהתאם לכיצד  –ובעיקר  –אלא גם  מפלגת ישראל ביתנו, –ורק על פי "כוונת המשורר" 

 הבוחר הסביר יראה את שני אלה.

 
ודוק; לגישתי, קיימים לא מעט בוחרים שיראו בגיליון המיוחד "מתנה". יש  .23

לזכור, כי מדובר בגיליון חגיגי, שכבר היום נמכרו ממנו מיליוני עותקים ברחבי העולם. 

שראל יהיה מעוניין לרכוש אותו נוכח הרקע שהוביל ליצירתו, סביר כי חלק מהציבור בי

נוכח הערך הסמלי הגלום בו. ניתן להניח גם, כי בעוד מספר שנים ערכם הכספי של 

גיליונות אלה ירקיע והם יחשבו בתור "פריט אספנים". ברי, כי אותם אנשים, יכולים 

 . 2-1לקבל את הגיליון בחינם כחלק מהפעילות הפוליטית של המשיבים 

 
, לדעתי, לא יכול להיות עוררין כי מדובר במתנה לכל דבר לגבי אותם אנשים .21

ועניין. ויש לזכור, כי את הגיליון המיוחד עוטפת כריכה, שבמנותק מהגיליון החגיגי, 

מהווה תעמולת בחירות באופן ברור. די בכך שבתחתית הכריכה מצוי שמה וסמלה של 

בחירות קשורה במתן  "תעמולת –, כדי להגיע למסקנה זו. והנה, לפנינו 1המשיבה 

 לחוק הבחירות. 1האסורה בהתאם לסעיף  -מתנות" 

 
להפיץ  2-5ניתן בזאת צו מניעה האוסר על המשיבים מכוח שני טעמים אלה,  .22

 .  בחינם את הגיליון החגיגי והכריכה

 
לפני סיום, לדעתי, מוטב היה אם המפלגות השונות היו מתמקדות בניסיונות  .36

ודית לערבית, ולא בליבון ובניצול המתחים הקיימים ביניהן. לקרב בין האוכלוסייה היה

 :לב-ברבהקשר זה, יפים הדברים שכתבתי בעניין 

 
ערבים תפסה -בבחירות הנוכחיות, נראה כי סוגיית יחסי יהודים"

מקום לא קטן. אינני טוען כי לא מדובר בנושא חשוב, אף ברמה 
ון לעשות המוניציפאלית. נהפוך הוא. אולם, נראה כי הניסי

מוסלמית למען רווח פוליטי, בא -שימוש באוכלוסייה הערבית
במקרים רבים על חשבון התמקדות בנושאים אחרים, חשובים לא 

דרך המשל, מתקיים דו קיום מלא ומעורר על פחות. בעיר חיפה, 
הערכה בין כל הדתות והעדות. עוד, בכפר גוש חלב )ִג'יש( 

נה נוצרית ומוסלמית, קיימים (, שאוכלוסייתו היالجش –)בערבית 
קברים של חכמי סנהדרין. לא ידוע לי על מקרה אחד בו ניסו 
תושבי הכפר לעשות שימוש פוליטי ולקרוא להעברת הקברים 
משטח הכפר. נהפוך הוא, תושבי הכפר שבתיהם צמודים לקברים 
אלו מטפחים ושומרים עליהם בצורה מעוררת כבוד. יש להצר על 

פעלו בסובלנות בדומה לנעשה בחיפה ובגוש כך שהמשיבים לא 
 (.61, בפס' שםת רבים אחרים במדינה" )חלב, ובמקומו
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 סוף דבר, העתירה מתקבלת. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות. .31

 
 (.6.2.2611ניתנה היום, ט"ו בשבט התשע"ה ) 
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 דקבבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצ

 

  /0/20/בג"ץ  

 
 כבוד הנשיאה מ' נאור  לפני:

 כבוד השופטת א' חיות 

 כבוד השופט נ' סולברג 

 
 . מפלגת ישראל ביתנו5 העותרים:

 . ח"כ אביגדור ליברמן, שר החוץ0 

  
 ד  ג  נ 

         
 02-. יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה5 המשיבים:

 . ח"כ אחמד טיבי0 

 עץ המשפטי לממשלה. היו2 

  
 תנאי-עתירה למתן צו על

  
כ"ח בשבט  תאריך הישיבה:

        התשע"ה
(17.02.2015)  

 

 עו"ד יואב מני בשם העותרים:
 

 :5בשם המשיב 
 

 :0בשם המשיב 

 
 עו"ד דין ליבנה; עו"ד נעמה שחל

 
 עו"ד אוסאמה סעדי; עו"ד עאמר יאסין

  
 דל; עו"ד נועם מולהשינ-עו"ד מיטל בוכמן :2בשם המשיב 

 
 

ן-פסק י  ד

 
 השופט נ' סולברג:

 
" חינם אין כסף כתעמולת Charlie Hebdoהאם מותרת חלוקת המגזין הצרפתי " 

בחירות? האם יש למנוע תעמולה שכזו מחמת פגיעה בסמל הדת המוסלמית וברגשותיהם של 

 מוסלמים בארץ ובעולם, ובשל חשש להפרת שלום הציבור?  
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 בדות וההליכיםעיקרי העו

נעתר לעתירתו  26-, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת הס' ג'ובראןהשופט  .1

( ניתן 6.2.2611פי החלטתו מיום ט"ו בשבט התשע"ה )-( ועל3/26של ח"כ אחמד טיבי )תב"כ 

המגזין הצרפתי צו מניעה האוסר על העותרים להפיץ בחינם עותקים מן הגיליון המיוחד של  

"Charlie Hebdo"  עיתונאים ושני שוטרים ופציעתם של  16שיצא לאור לאחר רציחתם של

אחרים בידי שני מחבלים שפרצו למערכת העיתון. על שער הגיליון המיוחד איור של נביא 

ובראש העמוד   je suis charlieהאיסלאם מוחמד כשהוא דומע ומחזיק שלט עליו כתוב: 

מפלגת ישראל ביתנו, והעומד  .'TOUT EST PARDONNE -ו CHARLIE HEBDOנכתב: 

 בראשה, שר החוץ אביגדור ליברמן, עותרים נגד ההחלטה.

 

רשת "סטימצקי" הודיעה תחילה, כי תפיץ את הגיליון המיוחד בחנויותיה. ח"כ מחמוד  .2

, פנה במכתב אל ראש הממשלה, בדרישה כי יפעל למנוע את 2גנאים, מרשימתו של המשיב 

"מדובר בצעד מאוד מסוכן וטיפשי... הפצת המגזין תפגע לדבריו: הפצת הגיליון. 

ברגשותיהם של המוסלמים במדינה ובעולם כולו ואף אחד לא יכול לדמיין את 

"פרסום גיליון שארלי אמר ח"כ גנאים:  26.1.2611ביום  nrg. בראיון לאתר התוצאות"

. עלינו לזכור הבדו יוביל להידרדרות ביטחונית ולתגובות קשות במגזר הערבי

שאנו נמצאים בתקופה קשה שבמהלכה רק בשבוע שעבר נהרגו שניים מבני 

"מקווה שכפי ששמעתי סטימצקי . ח"כ גנאים הוסיף ואמר, כי הוא המגזר ברהט"

נסוגה מההחלטה להפיץ את הגיליון ממנו עולה שהחברה שמאחוריה הממשלה 

 2. המשיב ובאסלאם"ומאחוריה היהודים כולם מבקשים לפגוע בנביא מוחמד 

"לא מדובר בחופש הביטוי אלא בפגיעה בסמלי דת. התבטא פומבית בנושא באומרו: 

פי חוק להכחיש את -הוכח כבר שהדבר עלול לגרום לאלימות. כפי שאסור על

השואה יש לחוקק חוק האוסר על פגיעה בסמלי דת יהודית או מוסלמית או 

)ראו   זור בה מהאקט המסוכן הזה"נוצרית או דרוזית. אני קורא לסטימצקי לח

http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/671/739.html .) 

    

בסופו של דבר נסוגה רשת סטימצקי מתוכניתה המקורית והודיעה כי לא תפיץ בסניפיה   .3

אפשר באמצעות האינטרנט בלבד. העותרים סבורים כי החלטתה של את המגזין, וכי את קנייתו ת

סטימצקי נבעה מן האיומים הנ"ל, ובשל התנגדותם לכפיית דעות וערכים באופן כוחני ואלים 

יורו לעותק, על מנת  3רכשו בחו"ל כמה מאות או אלפי עותקים של הגיליון המיוחד, בעלות של 

 ות. לחלקם כחלק ממסע התעמולה לקראת הבחיר

 

http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/671/739.html
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"אחמד טיבי לא בכוונת העותרים לחלק עותקים אלה בתוך עטיפה שעליה נכתב:  .6

רוצה שתראו את זה. אחמד טיבי גם לא מכיר בישראל כמדינה יהודית. אנחנו 

על העטיפה נכתבו  כן. ניירות לא הורגים. טרור כן. תכל'ס ליברמן. ישראל ביתנו".

"ח"כ מחמוד אירוע הטרור המדובר, ועוד נכתב: גם בכתב קטן הסברים על אודות הגיליון ו

גנאים מהרשימה הערבית המאוחדת איים על ראש הממשלה שהפצת העיתון 

"אף אחד לא יכול לדמיין את ; בישראל תפגע ברגשותיהם של המוסלמים"

"אנחנו פה כדי להגיד לגנאים וחבריו: אנחנו לא ניכנע לאלימות, ; התוצאות"

 .   אנחנו לא נכנעים לטרור"

 

על הכוונה לחלק את הגיליון המיוחד, הגיש עתירה ובה ביקש מאת  2משנודע למשיב  .1

הבחירות חוק ל ב13סעיף יו"ר ועדת הבחירות המרכזית להוציא צו מניעה מכוח סמכותו שלפי 

 2את עתירתו ביסס המשיב (. "חוק דרכי תעמולה")להלן:  1212-, התשי"ט)דרכי תעמולה(

שמדובר באקט מתסיס המיועד  –אסורה; השני  "מתנה"שמדובר ב –על שני טעמים: האחד 

 לפגוע בציבור הערבי בכלל והמוסלמי בפרט, התגרות ברגשותיהם של מיליוני מוסלמים. 

 

אלא בתעמולה עצמה. כזאת היתה גם  "מתנה"כי אין מדובר בתגובה, העותרים טענו ב .4

בעקבות החלטת יו"ר הוועדה לצרפֹו כמשיב עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה, שהוגשה 

ב"כ היועץ המשפטי לממשלה הוסיפה וציינה כי יש להבחין בין תשורות בעלות לעתירה. 

בין תשורות בעלות סממנים תוכניים דוגמת סממנים פיזיים מובהקים )כגון כוס קפה או כובע( ל

 . Charlie Hebdoהגיליון המיוחד של 

 

התקיים דיון בלשכתו של יו"ר הוועדה, הצדדים חזרו במהלכו על  6.2.2611ביום  .3

 טיעוניהם, ובו ביום ניתנה ההחלטה.  

 

 עיקרי החלטת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית 

. את בגדר תעמולת בחירות הקשורה למתנה""הם הגיליון המיוחד והעטיפה  .1

שמירה על לחוק דרכי תעמולה ועל תכליתו:  1 סעיףזו ביסס יו"ר הוועדה על לשון -מסקנתו

פי גישתו, מן הראוי לנקוט בגישה מחמירה, פרשנות דווקנית מחד גיסא, -. עלטוהר הבחירות

אין  –"אם יש ספק מאידך גיסא; לדברי יו"ר הוועדה:  "מתנה"מרחיבה למושג  ופרשנות

. יש להוביל לוודאות משפטית ולמנוע מצב של מדרון חלקלק. עוד ציין יו"ר הוועדה כי ספק"

לכל דבר ועניין, ולא מסר פוליטי.  "מתנה"הגיליון המיוחד הריהו  –בעיני בוחרים רבים 

לחוק  1 סעיףוהריהי אסורה לפי  ת קשורה במתן מתנות""תעמולת בחירומדובר אפוא ב

http://www.nevo.co.il/law/90696/17b
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דרכי תעמולה. לפיכך ניתן צו המניעה האוסר על העותרים להפיץ חינם את הגיליון המיוחד עם 

 העטיפה. 

  זו של יו"ר ועדת הבחירות המרכזית הוגשה העתירה שלפנינו.-נגד החלטתו

 

 עיקרי טענות העותרים

חוק דרכי תעמולה אוסר על חלוקת מתנות. תכלית ראויה עומדת בבסיס איסור זה:  .2

שמירה על טוהר הבחירות והתרחקות מאבק של שוחד. העותרים טוענים נגד פרשנות מילולית 

ל דווקנית ביותר שנקט בה יו"ר ועדת הבחירות בהחלטתו מחד גיסא, ופרשנות מרחיבה ביותר ש

"כל דבר שהוא , מאידך גיסא. לדברי העותרים, פרשנות זו מביאה לכך ש"מתנה"המושג 

. לא דף מסרים מודפס, אפילו הוא קל ערך מבחינה כלכלית, למתנה ייחשב"

לטענת העותרים, גישה שכזו אינה מעניקה את המשקל הראוי לחופש הביטוי ולחופש 

יטוי בחברה דמוקרטית זכאי להגנה. בביטוי ההתאגדות. כל ביטוי תורם ל"שוק הדעות" וכל ב

במסגרת מערכת בחירות עסקינן. הגע בעצמך: כל תכליתו של חופש הביטוי להבטיח חברה 

דמוקרטית, לשם כך נדרשת מערכת בחירות אמיתית, ולפיכך חופש הביטוי בשיח הפוליטי 

דוקא כאן בשיא הריהו הרחב והמוגן ביותר. בניגוד למושכלות ראשונים, לטענת העותרים, 

"די בכך הפסגה של ההתנהלות הדמוקרטית, הגביל יו"ר ועדת הבחירות את חופש הביטוי: 

 . שחפץ החליף ידיים והרי לך 'מתנה' האסורה בחוק"

 

העותרים מציינים כי אכן מטרתו של חוק דרכי תעמולה היא להבטיח בחירות לכנסת  .16

ות ולא מתוך כפיה. עם זאת, יש השפעות מתוך בחירה חופשית ומושכלת בין רעיונות ודע

ולחצים לגיטימיים במערכת בחירות. מועמד פלוני רשאי לטעון על מועמד אלמוני שבחירה בו 

תמיט חס וחלילה מלחמה או אסון כלכלי על המדינה, למרות שזהו "לחץ". יתכן שבכך נשללת 

הבטחת הטבות כספיות הבחירה החופשית יותר מאשר בחלוקת "כמה ניירות עם קריקטורות". 

, "מתנה"לתושבי הפריפריה בתקופת בחירות עולה בערכה הכספי עשרות מונים מעלותה של 

דוגמת מגזין או סלסלת פירות לט"ו בשבט. אין בתעמולה שכזו כדי לשלול את רצונם החופשי 

 של הבוחרים. ישנם דברים שצריכים להאמר במערכת בחירות. 

 

אם לאו, באמצעות מבחן מהותי, בשאלה  "מתנה"אם מדובר בהעותרים מציעים לבחון  .11

. ספל חרסינה שעליו חלק ממנולמסר התעמולתי או  אינצידנטליהאם החפץ שבו מדובר הוא 

משום שאת "מתנה" מצויר לוגו של מפלגה שמחולק בצמידות לעלון תעמולה יכול להחשב כ

ספל, ולא רק מזה שנושא לוגו של  התעמולה ניתן להגיש בלי ספל, ואת הקפה ניתן לשתות מכל

 המפלגה. 
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לטענת העותרים, לא בגלל איכות הקריקטורות החליטו לחלק את הגיליון המיוחד של  .12

ערך שגדול בהרבה מסך כל הקריקטורות  מבטא"שהוא המגזין, אלא מפני 

עמידה איתנה מול איומים באלימות ובטרור;  מבטאשמופיעות בו; בגלל שהוא 

את חירותו של אדם  מבטאאומץ לב אזרחי; בגלל שהוא  מבטא בגלל שהוא

. עצם "המסר הוא המדיום" –לדברי העותרים  לעתירה(. 61)פסקה במדינה דמוקרטית" 

הפצתו של המגזין, חרף האיומים, היא המסר התעמולתי שהעותרים מבקשים להעביר לציבור. 

ץ באמצעותו. מתן צו המניעה פוגע לא עלותו קובעת, אלא המסר העקרוני והאידיאולוגי המופ

 בעצם התעמולה ומונע את העברת המסר; חוסם את חופש הביטוי. 

 

 עיקרי תגובת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

דין העתירה להידחות, משום שההחלטה נתקבלה כדין, בגדר שיקול הדעת הרחב  .13

לחוק דרכי תעמולה, שנועד  1 לסעיףהמסור ליו"ר ועדת הבחירות בהפעלת סמכותו, ובהתאם 

להבטיח שמירה על טוהר הבחירות. החשש הוא שבוחר יראה את גיליון המגזין כטובת הנאה, 

ובכך תיווצר הטיה בלתי לגיטימית של הצבעתו בבחירות. תכלית הגשמת רצון הבוחר גוברת על 

 חופש הביטוי הפוליטי. חופש הביטוי, ואף על 

 

יו"ר ועדת הבחירות הסביר בתגובתו את הטעמים שעמדו בבסיס החלטתו: פרשנות  .16

לחוק דרכי תעמולה, כדרך שבה  1 סעיףכעולה מתכלית  "מתנה"דווקנית למונח -תכליתית

"חופש הביטוי נסוג מפני התכלית של שמירה . נקטו יושבי ראש ועדות הבחירות בעבר

על טוהר הבחירות והשוויון בין רשימות מועמדים ושל אי פגיעה ביכולתו של 

לתגובה(. יו"ר ועדת  21)פסקה  הבוחר לבטא את רצונותיו במסגרת הצבעתו לכנסת"

ם הבחירות ביקש לדחות את הטענה כי הגיליון המיוחד הוא חלק מן המסר התעמולתי, משו

שקבלתה תפגע בוודאות המשפטית ותיצור מדרון חלקלק. יו"ר ועדת הבחירות הדגים חשש זה 

מפריצת הגדר בתארו תשורות שונות שאותן עשויות מפלגות לחלק בתואנה כי הן חלק מן המסר 

התעמולתי במערכת הבחירות. המחוקק קבע כלל מוחלט ובהיר, לפיו אין לחלק כל מתנה שהיא 

הבחירות. אין מקום להבחין בין תשורות בעלות תוכן מילולי לבין תשורות במסגרת תעמולת 

לעיתון שעמדותיו תואמות את עמדת המפלגה, כך אין לחלק  מנויפיזיות. כשם שאין לחלק 

לחוק דרכי  1 לסעיף, בניגוד "מתנה"גיליון בודד של העיתון כתעמולת בחירות. זה וזה הריהם 

 . "לא תהא תעמולת בחירות קשורה במתן מתנות"תעמולה, המורה כי 

 

זאת ועוד טעם נוסף ביסוד החלטת יו"ר ועדת הבחירות: גם אם העותרים מכוונים לכך  .11

שהעיתון ישמש כחלק מן המסר התעמולתי, הרי שהבוחר הסביר רואה בקבלת העיתון משום 

"בעל המאה יהיה גם חירות חושש גם לפגיעה בעקרון השוויון, לכך ש. יו"ר ועדת הבמתנה
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. המפלגות הזכאיות למקדמת מימון )אלו המיוצגות בכנסת( או כאלו הנהנות בעל הדעה"

מהכנסות ממקורות אחרים, תוכלנה "לשדרג" את תעמולת הבחירות שלהן על דרך של הענקת 

 עט, או בנימוק אחר.  מתנה בתואנה שזוהי התעמולה גופה, או שערכה מו

 

פי חוק דרכי תעמולה -יו"ר ועדת הבחירות עמד על שיקול הדעת הרחב המסור לו על .14

ועל ההיקף המצומצם של הביקורת השיפוטית על החלטותיו. בית המשפט לא ימיר את שיקול 

 פי מיתחם הסבירות-שלו, ובחינת שיקול הדעת על-דעתו של יו"ר ועדת הבחירות בשיקול דעתו

מאפשרת גם החלטות שונות במסגרת אותו מיתחם. יו"ר ועדת הבחירות מבקש לקבוע כי 

  החלטתו מושא העתירה תעמוד על כנה.      

 

 עיקרי תגובת ח"כ אחמד טיבי

סומך שתי ידיו על תגובתו של יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, והוא קובל על  2המשיב  .13

ול המתחים הקיימים בין האוכלוסיה היהודית העותרים המבקשים להיבנות לדבריו מניצ

והערבית בישראל, למען רווח פוליטי. המחוקק בחר ביודעין לאסור על חלוקת מתנות כלשהן 

ביודעו כי אין בחופש הביטוי כדי להצדיק את הטיית דעתם של בוחרים באמצעות חלוקת 

הכספי מועט, ואין הבדל  מתנות. אין מקום להבחין בין סוגי מתנות, אין להקל במתנות שערכן

בין מתנה שהיא מלל לבין מתנה מוחשית. כשם שטענת מפלגת "הבית היהודי" על כך שסלסלת 

ידי יו"ר ועדת הבחירות -פירות ט"ו בשבט אינה מתנה, אלא היא המסר התעמולתי, נדחתה על

((, כך 6.2.2611)[ בנבו פורסם] עתיד" נ' מפלגת הבית היהודיכהן ו"יש  12/26 כ"תב)

נכון היה לדחות את הטענה כי הגיליון המיוחד של המגזין הוא המסר התעמולתי והוא איננו 

מתנה אשר נלווית אל המסר. קבלת גישתם של העותרים תביא להכשרת מתנות לרוב במסווה של 

מסר שמפלגה מבקשת לקדם, ולדבר לא יהיה תעמולת בחירות, משום שלכולן זיקה ממשית ל

 סוף. 

 

לחוק דרכי  1 סעיףיו"ר ועדת הבחירות המרכזית הסתפק באיסור על חלוקת מתנות לפי  .11

"אין מדובר כלל בחופש ביטוי על כך ש 2תעמולה ולא נדרש לטענתו החלופית של המשיב 

בפרסום שכל כולו פגיעה קשה, בלתי מידתית ואף אסורה, בסמלי דת כי אם 

. וברגשות מיליוני מוסלמים בארץ ובעולם, פגיעה שאין להתירה ואין לאפשרה"

, ולעולם לא תוכל לחסות 2חלוקת הגיליון המיוחד הריהי הפצת דברי הסתה, לטענת המשיב 

יבור, בשל העובדה כי "החשש הממשי לפגיעה בשלום הצתחת כנפי חופש הביטוי. 

אין מדובר בהבעת דעות חופשית כי אם בהסתה גזענית והתססה מכוונת כנגד 

חלקים מסויימים באוכלוסיה, יש בו כדי להצדיק, בנסיבות העניין, למנוע את 

מדגיש את החשש מפני  2. המשיב הפגיעה הקשה הצפויה ברגשות הציבור הנפגע"

http://www.nevo.co.il/case/20051036
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ים באוכלוסיה, מבקש למנעה, לבל יהפוך חופש הביטוי פגיעה עזה ברגשותיהם של רבדים נרחב

 לחופש ביזוי ושיסוי.

 

 עיקרי תשובת היועץ המשפטי לממשלה 

פי פרשנות חוק דרכי תעמולה ותכליתו, אין מניעה לחלוקתו של הגיליון המיוחד -על   .12

מולת של המגזין, כפי שמבקשים העותרים לעשות. השאלה אומנם מורכבת, אך אין מדובר בתע

לחוק דרכי תעמולה. יש אמנם ערך כלכלי למגזין  1 בסעיףבחירות הקשורה במתן מתנות כאמור 

יורו(, אך חלוקתו לא נעשית על מנת שמי שיקבלֹו יֵצא  3-בצרפת  כ₪,  31-33 -)בישראל כ

נעשית כמסר תעמולתי, בבסיסו עמוד השער של נשכר מן הערך הכלכלי הגלום בו. החלוקה 

המגזין, וכאמירה נגדית להתבטאויות שקראו למנוע את הפצת המגזין בגלל תוכנו של עמוד 

השער. זהו מסר מילולי המופנה אל הגיונו של הבוחר, אין זו טובת הנאה, ולא מתנה כמשמעה 

לחוק דרכי תעמולה. המגזין, במהותו, הוא חלק בלתי נפרד מעצם הביטוי, מן המסר  1 בסעיף

, אך נדרש איזון עם הערך "מתנה"התעמולתי. יש חשיבות במתן פרשנות מרחיבה למונח 

המרכזי של חופש הביטוי הפוליטי אשר מוביל לפרשנות המאפשרת להתיר העברת מסרים 

דוגמת   –במקום שבו החפץ המחולק במסגרת התעמולה  בדרכים מגוונות, ולא להגביל זאת

אינו מקים חשש של ממש להטיית לב הבוחר ולהשפעה על  –הגיליון המיוחד של המגזין דנן 

 יכולתו להצביע באופן חופשי ומושכל. 

 

עניק ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית סמכות לחוק דרכי תעמולה אינו מ ב)א(13סעיף  .26

להוציא צו מניעה ביחס לחלוקת הגיליון המיוחד של המגזין בשל תכניו, כל עוד התוכן אינו 

מהווה עבירה על אחד מן החיקוקים המפורטים בסעיף כרשימה סגורה. מדובר בהגבלה על 

, ולא ניתנה ליו"ר ועדת זכויות יסוד, בעיקר חופש הביטוי, בענייננו חופש הביטוי הפוליטי

הבחירות המרכזית סמכות להוציא צו מניעה לגבי עצם חלוקת המגזין מושא העתירה על בסיס 

 הטענות לפגיעה ברגשות הציבור והטענות על הסתה לגזענות.  

 

 עיקרי הדיון בעתירה

י על מנת לייעל את הדיון בעתירה, נוכח הצורך להכריע בה בהקדם, מבלי שהיה בכך כד .21

תנאי בהחלטתי מיום כ' בשבט תשע"ה -להצביע על עמדה לגופו של עניין, ניתן צו על

(2.2.2611  .) 

 

( הצענו דרך של פשרה על חלוקת 13.2.2611בדיון בעתירה ביום כ"ח בשבט תשע"ה ) .22

 העמוד הראשון והאחרון בלבד של הגיליון המיוחד. הצעתנו לא התקבלה על דעת הצדדים.

 

http://www.nevo.co.il/law/90696/8
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דים הבהירו במהלך הדיון את טענותיהם בהתייחס לטענות שמנגד. ב"כ ב"כ הצד .23

העותרים ציין כי תעמולת הבחירות, המסר שהעותרים מבקשים להעביר, אינו נעוץ בקריקטורה 

זו או אחרת. מגמתם היא לחלק דבר שאחרים ניסו למנוע את חלוקתו על דרך של השתקה 

היא הקליפה שבתוכה התעמולה. לא  מתנהש ובאמצעים אלימים. ב"כ העותרים הציע לקבוע

, מתנהדומה עט שניתן לבוחר, שעליו מתנוסס שם המפלגה כדי לצוד את עינו, שהוא אכן 

לגיליון המיוחד שהוא המסר עצמו. אף אם מבחינה צורנית יכול הגיליון המיוחד להיות נחזה 

"אמרו לי לא לה: פי מבחן הדומיננטיות זוהי התעמו-, גם בגלל מחירו, הרי שעלמתנהכ

 . להפיץ את העיתון, אמרו שישרפו את המועדון; הנה אני מחלק. זהו המסר"

, ימי סאלח שבתי, שאז הענקת 16-עוד טען ב"כ העותרים כי חוק דרכי תעמולה נחקק בשנות ה

מתנות וארגון טיולים נעשו כדי להשפיע על דעתו של הבוחר. כך היה נהוג בימים ההם. בזמן 

 של היום, אינו כזה; וגם המדיה התקשורתית שונה בתכלית.  הזה, הבוחר

ב"כ העותרים ביקש לדחות חשש שהביע יו"ר ועדת הבחירות על אודות מדרון חלקלק. לדבריו, 

 ידי יו"ר ועדת הבחירות. -יש לקבוע כלל פרשני, ואכיפתו ֵתעשה על

 

ר ועדת הבחירות, את הדגיש בטיעונו את שיקול הדעת הרחב המסור ליו" 2ב"כ המשיב  .26

עיסוקו הרב בכך, את מומחיותו, ואת הביקורת השיפוטית המצומצמת של בית משפט זה. ב"כ 

על  Charlie Hebdoקבל על תעמולה מתסיסה מִצדם של העותרים בחלוקת המגזין  2המשיב 

רקע פרסומי עבר שבו, ועל הפגיעה ברגשות המוסלמים בציור דמותו של נביא האיסלאם מוחמד 

, הגיליון המיוחד, לפי מחירו ולפי מהותו הוא 2כקריקטורה בגיליון המיוחד. לדעת ב"כ המשיב 

, ובצדק נאסרה חלוקתו כתעמולת בחירות; גם מטעם זה, וגם בשל התוכן הגזעני, "מתנה"

 המתסיס והפוגע.   

 

ב"כ יו"ר ועדת הבחירות המרכזית עמד על סמכותו הרחבה של יו"ר ועדת הבחירות  .21

המרכזית. לדבריו, עשה יו"ר ועדת הבחירות בהחלטתו איזון הולם בין חופש הביטוי לבין 

אינטרסים חשובים אחרים, כגון שוויון, על מנת להבטיח את טוהר הבחירות. החשש הוא רב 

מפני מדרון חלקלק. מגמתו של יו"ר ועדת הבחירות בהחלטתו היא להתוות קו גבול חד וברור 

תחלקנה המפלגות כיד הדמיון הטובה  –ת הסוסים מן האורווה. אם לא כן כדי למנוע את בריח

 במסווה של תעמולה.  מתנהעליהן 

 

ב"כ היועץ המשפטי לממשלה ציינה כי חלוקת הגיליון המיוחד אינה באה בגדר  .24

, משום שהמבחן הוא מהותי. לא מילותיו של הגיליון, ולא הקריקטורה, אלא המסר "מתנה"

ואחרים נגד ההפצה. זוהי האמירה של  2רף התבטאויותיהם החריפות של המשיב שבחלוקתו, ח
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העותרים, לא טובת הנאה, אלא מסר מילולי שנועד לשכנע. ב"כ היועץ המשפטי לממשלה טענה 

 כי אין חשש להטיית לבו של הבוחר. 

פסול עוד טענה ב"כ היועץ המשפטי לממשלה על כך שלא ניתנה ליו"ר ועדת הבחירות סמכות ל

 לחוק דרכי תעמולה.  (א)ב13 סעיףאת תכני התעמולה, וסמכותו מתוחמת למה שנקבע בהוראת 

 

 דיון והכרעה

בשניים אלה נדון ונכריע: האם חלוקת הגיליון המיוחד כתעמולת בחירות אסורה  .23

מניעתה בשל פגיעה בדת האיסלאם וברגשותיהם של ? האם יש הצדקה ל"מתנה"בהיותה 

 המוסלמים? 

 

 לחוק דרכי תעמולה: 1סעיף זו הוראת  .21

 

לא תהא תעמולת בחירות מלווה תכניות בידור, "

לרבות הופעות אמנים, נגינה, זמרה, הצגת סרטים 

ולת בחירות קשורה ונשיאת לפידים; לא תהא תעמ

במתן מתנות ופרט למסיבות בבתים פרטיים לא תהא 

קשורה בהגשת מאכלים או משקאות משכרים. האיסור 

על הצגת סרטים לא יחול על שידור תעמולת בחירות 

 .א"51בטלויזיה לפי סעיף 

 

. יו"ר "לא תהא תעמולת בחירות קשורה במתן מתנות"שלנו במציעתא: -ענייננו  

, לאור דווקנית למונח 'מתנה'"-"פרשנות תכליתיתת המרכזית  נקט לדבריו ועדת הבחירו

"אם שמירה על טוהר הבחירות:  –לחוק דרכי תעמולה  1סעיף תכליתו הראשונה במעלה של 

וגע לאותם נושאים , כלשונו. הגישה הדווקנית מובנת ומוצדקת במה שנאין ספק" -יש ספק 

שִנמנו במפורש בהוראת הסעיף הנ"ל )תכניות בידור, הופעות אמנים, נגינה, זמרה, סרטים, 

נשיאת לפידים, הגשת מאכלים או משקאות משכרים(, כמו גם לגבי פריטים או אירועים שאליהם 

 מ"תר זמר )ראו לדוגמה-מרפא או מופע-נדרשו יושבי ראש ועדות בחירות בעבר, דוגמת בקבוקי

 446( 6)נב ד"פ', ואח נתניה עיריית למועצת בבחירות ס"ש רשימת נגד' ואח ערער שוש 113/21

ישראל  -כוד קפל; רשימת יש עתיד נ' רשימת הלי 13/12, תב"כ 11/12 כ"תב(; 1221)

. אלא שיש לראות נכוחה את ההקשר שלמסגרתו נוצק ((3.1.2613)[ בנבו פורסם] ביתנו ואח'

מאכלים ומשקאות  –תכניות בידור למיניהן, ומשמאלו  –: מימינו 1בסעיף  "מתנה"המושג 

בשלהי שנות החמישים, ימי סאלח  .מובהקות טובות הנאה חומריותמשכרים. אלה כאלה 

שבתי )כדברי עו"ד יואב מני(, ביקש המחוקק לשרש את הנוהג, שהחל קונה אחיזה, לרכוש את 

http://www.nevo.co.il/law/90696/17b.a
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http://www.nevo.co.il/law/90696/8
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קולו של הבוחר במתנות מעין אלה, במגמה להבטיח את טוהר הבחירות ולמנוע אבק שוחד )ד"כ 

 )תשי"ט((.  2212-2213, 23

 

ובת הנאה חומרית, מתנה מובהקת, עשויה רשימה לטעון אומנם גם כשמדובר בחלוקת ט .22

כי יש לראותה כחלק מחופש הביטוי שלה. אפשרות זו לא נעלמה מעיניהם של המחוקקים 

"היסוד של... ההיסטוריים בדּונם בהצעת חוק דרכי תעמולה. דברים שנאמרו אז, לא נס ליחם: 

ל הבוחר להביע דעתו מדינה דמוקראטית, הן בחירות חופשיות. בחירות בהן יכו

בקלפי כבן חורין, כאדם שבא לידי החלטה והכרעה ומצביע בהתאם לצו 

הוגנת על הבוחר... -כשרות ישנן להשפעה בלתי-מצפונו... הרבה דרכים בלתי

המחוקק והמדינה העומדים מן הצד ואינם נותנים דעתם לבעיות הללו, 

פש התעמולה... יש המתחמקים מאחורי מסך חופש הדיבור, חופש הביטוי וחו

והם מפקירים את עקרון הבחירות החופשיות למלתעותיהם של מנצלי 

 .(2212)דברי ח"כ זרח ורהפטיג, שם, עמוד הדמוקרטיה ומסלפי דמותה ומטרותיה" 

, המביא בכל "מתנה"בראיה זו, יש טעם בנקיטת קו פרשני קשיח לצורך תיחום גדרי איסור ה

 למניעת חלוקתן של אותן טובות הנאה חומריות מובהקות.  הוגנת,-מקרה של ספק השפעה בלתי

 

ברם, לא כך בענייננו, לא בטובת הנאה חומרית עסקינן. הגיליון המיוחד של המגזין  .36

הריהו ביטוי, מלל, איור. חופש הביטוי נמצא במוקד העניין. המגמה היא לחלק בפרהסיה את 

רים עומדים על דעתם לגבי המסר שהם המגזין, בתגובה לניסיון למנוע את הפצתו. העות

"באופן עקרוני ונחרץ,  רבים על התנגדותם-מבקשים להעביר לציבור, ומצהירים בשער בת

. זוהי תעמולת הבחירות שלהם, ומכאן לכפייה של דעות וערכים באופן כוחני ואלים"

עמידה איתנה מול  מבטא "בגלל שהוא רצונם לחלק את הגיליון המיוחד, לדבריהם 

אומץ לב אזרחי; בגלל שהוא  מבטאיומים באלימות ובטרור; בגלל שהוא א

-אכן, אין מתנות לעתירה(. 61)פסקה  את חירותו של אדם במדינה דמוקרטית" מבטא

יורו; אך המחיר הוא שולי. לא במחיר נעוץ  3-חינם, לגיליון המיוחד יש ערך כלכלי, עלותו כ

 . הפוליטיחופש הביטוי המניע לחלוקה. המניע נעוץ ב

 

על מעמדו הרם של חופש הביטוי במשפטנו אין צורך להכביר מילים )לסקירה מקיפה  .31

ברק על ההכרה במעמד המיוחד של הזכות לחופש הביטוי בפסיקת בית משפט זה, ראו אהרן 

והאסמכתאות המובאות  316-311, 363-361רך ב כ הזכות החוקתית ובנותיה - כבוד האדם 

-362בספרו )שם, עמודים . ((הזכות החוקתית ובנותיה -כבוד האדם ( )להלן: 2616שם )

בת -( נדרש פרופ' אהרן ברק לשאלה האם הזכות לחופש הביטוי היא זכות הלכתית או זכות316

בדעותיהם בסוגיה זו, עד של כבוד האדם. לדבריו, תקופה ארוכה נחלקו שופטי בית משפט זה 
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( 1)התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' הכנסת, פ"ד סא 4623/62בג"ץ למפנה בפסק הדין ב

"המפקד  16263/63בג"ץ ב – לחופש הביטוי הפוליטיבהתייחס   –( ובעקבותיו 2664) 412

המפקד  ( )להלן: עניין2661) 311( 6)הלאומי" בע"מ נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד סב

 חופש הביטויעל  מ' נאור(. כדברים הללו אמרה השופטת )כתוארה אז( הלאומי

חלקם נמצאים בגרעין  –"ניתן לאפיין סוגים שונים של חופש ביטוי : הפוליטי

במעטפת. לא הרי פגיעה שהיא בגרעינה של הזכות כהרי פגיעה הזכות וחלקם 

בשוליה... נקבע בפסיקתנו כי חופש הביטוי הפוליטי הוא בגרעין הזכות לחופש 

והאסמכתאות המובאות שם(. השופטת  22-23פסקאות  ,המפקד הלאומי עניין)הביטוי" 

, קשור קשר ענייני יחופש הביטוי הפוליט, הוסיפה וקבעה שם, כי מ' נאור)כתוארה אז( 

הדוק לכבוד האדם, כך שחופש הביטוי הפוליטי הוא חלק מהזכות החוקתית לכבוד האדם )שם, 

 (. 343, עמוד 24פסקה 

זאת ועוד, בתקופת בחירות, לחופש הביטוי הפוליטי משמעות חשובה במיוחד, כלשונו  .32

קיים בחירות "אין להעלות על הדעת, שניתן ל: מ' שמגרשל הנשיא )כתוארו אז( 

במשטר דמוקרטי בלי לאפשר, עובר לקיומן, החלפת דעות ושכנוע הדדי, ובלי 

שיקוימו אותם בירורים ודיונים, בהם מעוצבת דעת הקהל, הממלאת תפקיד 

חיוני בכל משטר חופשי, יהיה זה, כאמור, בעת בחירות ויהיה זה בכל ימות 

 -הדעות בדרכים אחרות  השנה... הצגת ההשקפות, הדיונים, הוויכוחים והבעת

, שבאמצעותה מתנהל המאבק על דעתו של התעמולהכל אלה מצויים בתחום 

נוה נ' שר החינוך והתרבות, פ"ד -קלופפר 332/16בג"ץ )הציבור, הבוחר את נציגיו" 

ו לתכליותיו של חוק דרכי תעמולה, קבע בהידרש  ( ההדגשה במקור(.1216) 232, 233( 3)לח

"עקרון יסוד עיקרי, הרלוואנטי לגיבושה של תכלית : א' ברקהשופט )כתוארו אז( 

החקיקה, הוא חופש הביטוי, המשתרע על כל ביטוי. הוא מקבל משמעות 

מיוחדת לעניין הביטוי הפוליטי בכלל ולעניין הביטוי הפוליטי במסגרת מאבק 

קרטיה אמיתית וחירות הביטוי חד הן, והדבר נכון לכל משך בחירות בפרט... דמו

 זוילי 142/22 ץ"בג)פעולתה של צורת המשטר האמורה בכלל ובעת בחירות בפרט" 

רו, ((. בספזוילי)להלן: ענין  (1222) 364, 422( 2)מו ד"פ, המרכזית הבחירות ועדת ר"יו' נ

"חופש הביטוי קשור בקשר הדוק לקיומן של הוסיף פרופ' ברק וחיזק דברים אלה: 

בחירות, המאפשרות לכל אדם להכריע בין הדעות השונות. קשה לתאר הליך 

. הזיקה שבין חופש ביטוי, לבין העברת בחירות דמוקרטי בלא הבטחת חופש ביטוי"

בהצבעתו, היא המציבה, אליבא דפרופ' מידע, ומכאן למתן יכולת לבוחר לבטא את אישיותו 

"קיים, למשל, קשר ענייני  ברק, את חופש הביטוי הפוליטי, בזיקה הדוקה לכבוד האדם:

ישיר בין הבטחת המשטר הדמוקרטי לבין כבוד האדם. רק במשטר דמוקרטי יכול 
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הפרט לבטא את אישיותו כאדם. מכאן הקשר ההדוק שבין חופש הביטוי כחלק 

בין הליך הבחירות, שבו ניתנת לכל פרט היכולת לקבל החלטה מכבוד האדם ל

, 314הזכות החוקתית ובנותיה,  -)כבוד האדם  מושכלת על בסיס מידע המוצג לפניו"

322.) 

היא למעשה ביטוי, גם אם בעל ערך כספי מסוים, להבדיל מטובת  "מתנה"כאשר ה .33

נטי מתעמולת בחירות של מפלגה, הנאה חומרית מובהקת גרידא, וביטוי זה הוא חלק אינהר

מתחדד המתח שבין חופש הביטוי הפוליטי לבין שאר התכליות שביקש חוק דרכי תעמולה 

יתר בחופש הביטוי. המחוקק היה ער לכך -לקדם. במצב זה, משנה תוקף יש לחשש מפני פגיעת

"הבעיה חמורה ביותר ופתרונה נראה לפעמים כפתרון חידת עוד בימים קדמונים: 

הרי בחירות חופשיות מושתתות על העקרון של  –בוע העיגול... מצד אחד רי

הרי למען  –חופש מלא של הדיבור, של השכנוע, של התעמולה, ומצד שני 

הגשמתו של אותו עקרון עצמו של חופש הבחירות באים ומציעים הגבלות של 

א את שביל "עלינו למצו(; 2212)דברי ח"כ זרח ורהפטיג, שם, עמוד  חופש התעמולה"

הזהב בין המגמה לאסור אמצעי תעמולה בזבזניים ודרכי תעמולה פסולים, ובין 

המגמה לשמור בקפדנות על חופש הדיבור, ההסברה והתעמולה. וחושש אני 

שמרוב להיטות אחרי איסורים והגבלות, לא נשמר האיזון בין שתי מגמות אלו 

 (. 2243)דברי ח"כ חיים צדוק, שם, עמוד  בהצעת החוק"

לבין תכליות אחרות שאותן ביקש חוק דרכי  חופש הביטוי הפוליטימתח זה שבין  .36

 צייןזוילי תעמולה לקדם, בא לידי ביטוי ִברבֹות השנים גם בפסיקת בית משפט זה. בעניין 

"התכליות השונות העומדות ביסוד חוק דרכי כי  א' ברקהשופט )כתוארו אז( 

ון להבטיח את חופש הביטוי מוביל לצמצום תעמולה מתנגשות אלה באלה. הרצ

"הרצון להבטיח שוויון (; 361 )שם,האיסור על תעמולת בחירות ואף לשלילתו" 

)שם( עינינו הרואות: בין המפלגות מוביל להרחבת האיסור על תעמולת הבחירות" 

"הוא הדין ברצון למנוע 'השפעה בלתי הוגנת'  חופש הביטוי מזה ועקרון השוויון מזה.

מובילה גם  –שעמד לנגד עיני המחוקק ההיסטורי  –ל הבוחר. הבטחת רצון זה ע

היא להרחבת האיסור על תעמולת הבחירות. הנה כי כן, אנו עומדים בפני 

תכליות סותרות, הנאבקות בינן לבין עצמן, בנשמתו של חוק דרכי התעמולה. 

ן מצוי פתרון הסתירה איננו בהעדפת התכלית האחת על פני רעותה. הפתרו

  )שם(. מהו אפוא האיזון הראוי?  באיזון הראוי בין התכליות הסותרות"

  

אקדים ואומר, בעניין שהובא לפנינו, שבו מה שעומד לחלוקה הוא למעשה ביטוי, חלק  .31

אין לנקוט  –התעמולתי, מחופש הביטוי של העותרים -המפלגתי-בלתי נפרד מן המסר הפוליטי
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( לפרשנות גדרי האיסור על אין ספק" -"אם יש ספק ינת כל ספק )באותה גישה דווקנית, מאי

בשל ערכו הכלכלי המסוים, שמא בוחר כלשהו  –. אין לפסול את חלוקת הגיליון מתנההענקת 

יראה בו מתנה חומרית גרידא, או מפאת החשש מפני מדרון חלקלק. בכך אין משום איזון ראוי 

 בין הערכים שעל הפרק.

 

אין  –"אם יש ספק ניין דנן, גישתו של יו"ר ועדת הבחירות המרכזית בנסיבות הע .34

חברת "קול  33/13בג"ץ )העם -קולהמידה שאומצה החל בעניין -, סותרת את אמתספק"

ערך מוגן אחר (( לפיה יסוג חופש הביטוי מפני 1213) 131 העם" בע"מ נ' שר הפנים, פ"ד ז

 "קרובה לוודאי"טוהר הבחירות ושוויון בין המפלגות( רק בהתקיים הסתברות  –)בענייננו 

 לפגיעה ממשית בו. 

 

בית משפט זה נדרש לא אחת לדון במידת ההגנה על חופש הביטוי בהקשר המסוים של  .33

נסת שלא חוק דרכי תעמולה, בעתירות נגד החלטותיהם של יושבי ראש ועדות הבחירות לכ

לחוק דרכי תעמולה. סעיף זה קובע למה יֵחשף  א)ד(11סעיף לאשר תשדירי תעמולה לפי 

עמולה, נשוא לחוק דרכי ת 1סעיף מנטאלית, בתשדיר תעמולה. לעומתו, -הבוחר, ויזואלית

פיזית, מה יכול שיינתן לו במסגרת תעמולת בחירות, -דיוננו, קובע למה יֵחשף בוחר ויזואלית

 ברק פרשנות במשפט כרך. המאטריה קרובה עד מאוד )ראו א' "מתנה"ומה יֵאסר בהיותו 

"היקש: מקרים דומים מחייבים  263(, עמוד 1221-נ"השלישי: פרשנות חוקתית )תש

(. והנה, באופן עקבי, נבחרה בהקשר זה הדרישה המחמירה הן נוסחאות איזון דומות"

מבחינה הסתברותית, הן לגבי דרגת הפגיעה. בית המשפט שב וקבע, כי חופש הביטוי יגרע, רק 

"נוכח העובדה י שמנגד: לפגיעה קשה וממשית באינטרס הציבור "ודאות קרובה"בהימצא 

שחוק דרכי תעמולה מאפשר מניעה מראש של פרסום תשדיר בחירות, מוחל 

מבחן מחמיר יותר להצדקת הפגיעה בחופש הביטוי. זהו מבחן הודאות הקרובה 

 73/13בג"ץ לפגיעה קשה וממשית באינטרס הציבור וברגשותיו, שנקבע עוד ב

(. בפרשת חרות נקבע עוד כי כאשר 5913) 875( 5)קול העם נ' שר הפנים, פ"ד ז

הערך המוגן הנבחן אל מול הזכות לחופש ביטוי הוא רגשות הציבור, 'יש 

להראות, בין השאר, כי הפגיעה היא כה קשה וכבדה, עד שהיא מעבר לרמת 

הנשיא א' ברק(. ברוח זו  , בדעת המיעוט של763הסבולת הראויה' )שם, בעמ' 

נקבע גם בפרשת שינוי כי 'פגיעה ברגשות שהיא כה קשה וכה עמוקה עד כי 

היא עשויה להביא הפרה של ממש בסדר הציבורי עשויה להצדיק את הגבלתו 

לפסק דינו של הנשיא א' ברק(; וכי 'הגבלת  53של חופש הביטוי' )שם, פיסקה 

של הביטוי, תתאפשר רק אם המסר  חופש הביטוי, מראש, בהתבסס על תוכנו

הכלול בביטוי יש בו כדי לזעזע את אמות הסיפים של הסובלנות ההדדית' 
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לפסק דינו של השופט א' ריבלין(. מבחנים מחמירים  4)פרשת שינוי, פיסקה 

אלה משקפים, כאמור, את מעמדו וחשיבותו של חופש הביטוי, אך גם את 

עוצמה לישראל נ'  234/13בג"ץ )אחרים" העובדה שיש לאזנו אל מול אינטרסים 

(, דברי הנשיא 11.1.2613)]פורסם בנבו[  ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת-יושב

 (. 12, פסקה א' גרוניס)כתוארו אז( 

 

ר לצורך איזון בין כאמוהוודאות הקרובה מן הראוי לציין כי בדרך כלל שימש מבחן  .31

חופש הביטוי לבין ערכי יסוד אחרים, דוגמת שלום הציבור או מניעת פגיעה ברגשות. האם אותו 

מבחן ראוי ליישום גם מקום בו יש צורך באיזון בין חופש הביטוי לבין טוהר הבחירות, שוויון 

הנדונה  ""מתנהבין המפלגות ומניעת השפעה בלתי הוגנת על הבוחר, כבענייננו, לצורך ה

 לחוק דרכי תעמולה?  1בסעיף 

)התש"ס(( עמד פרופ' אהרן ברק על כך  142-143בספרו מבחר כתבים )כרך א  .32

ש"הוודאות הקרובה" היא נוסחת האיזון הנפוצה ביותר אשר הופעלה במגוון מצבים. עם זאת, 

והאסמכתאות המובאות שם(, כי זו אינה נוסחת האיזון  133-136, 121-124שב והדגיש )עמודים 

-העקרונית היחידה במצבים בהם מצוי חופש הביטוי בהתנגשות עם ערכים אחרים, וכי רב

גוניותם של המצבים וחשיבותם היחסית של הערכים המתנגשים עם חופש הביטוי, מחייבים 

 מבחנים עקרוניים שונים.

 

יסוד -קה מלמדתנו כי לעיתים, באיזון שבין חופש הביטוי לבין ערכיההלכה הפסו .66

לפגיעה  "אפשרות סבירה או ממשית"אחרים, נקט בית המשפט מבחן קצת יותר גמיש: 

ץ בג")ראו:  "בנסיבות מיוחדות ויוצאות דופן"בערך המוגן שמנגד. אך כך נעשה רק 

. ליישום המבחן, לאחר התלבטות, 133-131, 113( 3)סנש נ' רשות השידור, פ"ד נג 4124/26

( 1)כהנא נ' מדינת ישראל, פ"ד נב 4424/24ע"פ ובנסיבות מיוחדות של עבירת ההמרדה, ראו: 

 (. א' ברק, דברי הנשיא )כתוארו אז( 112, 131

 

בדּונֹו בשנת תש"ס באפשרות שחופש הביטוי יוכר כזכות חוקתית, כחלק מהזכות  .61

, או שיעוגן כשלעצמו בחוק יסוד, נדרש פרופ' חוק יסוד: כבוד האדם וחירותולכבוד האדם ב

מצויה בפסקת ההגבלה... יהא  "הגנה זוברק להשלכה בנוגע להגנה על חופש הביטוי: 

מקום עקרונית להפעיל את ההלכות העולות מפרשת קול העם ובנותיה, תוך 

בחינה אם הן מתיישבות עם ההוראות של פסקת ההגבלה. ההנחה המקובלת 

"המעבר הערכתו של פרופ' ברק היתה, כי הינה כי לכאורה הן מתיישבות ִעמה". 

יתנה בישראל לחופש הביטוי לפני הפיכתו בוודאי אינו קיצוני, שהרי ההגנה שנ

(. בעניין זה 131-132, 143)מבחר כתבים, עמודים  לזכות יסוד היא מקיפה ועמוקה"
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"בגדר מבחני המידתיות שבפיסקת ההגבלה משתלבות : ד' דורנרציינה השופטת 

כיום גם נוסחות האיזון שפותחו בפסיקה עוד קודם לחקיקת חוק היסוד 

 ההסתברות כי מימוש חופש הביטוי יפגע באינטרס הציבורי"והמתיחסות למידת 

(. אכן, בעניין 2663) 246, 262( 1)בכרי נ' המועצה לביקורת סרטים, פ"ד נח 314/63בג"ץ )

י בא , כי חופש הביטוי הפוליטמ' נאור , משקבעה השופטת )כתוארה אז(המפקד הלאומי

בגדרה של הזכות החוקתית לכבוד האדם, בחנה את העניין שם בהתאם למבחני פסקת ההגבלה 

 (. 321, 346)שם, עמודים  חוק יסוד: כבוד האדם וחירותול 1שבסעיף 

 

הרואות אפוא את נוסחאות האיזון: ודאות קרובה, אפשרות סבירה או ממשית,  עינינו .62

 –מתוך תפיסת חופש הביטוי הפוליטי כחלק מהזכות החוקתית לכבוד האדם  –ולאחרונה 

שהדריך את  אין ספק" –"אם יש ספק עמידה בתנאי פסקת ההגבלה. על כל פנים, המבחן 

יעה בטוהר הבחירות, בשוויון בין המפלגות ובמניעת יו"ר ועדת הבחירות, קרי, שדיינו בספק פג

הוגנת על הבוחר, לצורך הסגתו המלאה של חופש הביטוי, חורג מגישתו העקבית -השפעה בלתי

חופש הביטוי הפוליטי של בית משפט זה; אין בו איזון ולא מידתיות. אין הצדקה למנוע מ

 את המעמד החוקתי הראוי לו. 

 

הוגנת על הבוחר, להבטחת יכולתו לבחור -ניעת השפעה בלתיזאת ועוד. המגמה למ .63

ִמדעת, אינה בהכרח לעומתית לחופש הביטוי של המפלגות. חופש הביטוי, במה שנוגע 

"בהליך בחירות לתעמולת בחירות, נועד לשרת לא רק את המפלגה אלא גם את הבוחר: 

חירות... חופשי ודמוקרטי שלובות זכויות הבוחרים בזכויות המתמודדים בב

חופש הביטוי התעמולתי הנתון למתמודדים בבחירות הוא גם הפן האחר של 

החופש הנתון לבוחר לקבל את המידע הזורם מהמתמודדים, לנתחו ולגבש 

באמצעותו את בחירתו. פגיעה נטענת בחופש הביטוי הפוליטי של מפלגה 

את מלוא עשויה להיות לא רק פגיעה בה, אלא גם פגיעה בבוחר המבקש לקלוט 

האגודה לזכויות האזרח בישראל נ'  411/63בג"ץ ) הביטוי של השיח הפוליטי"

דברי (, 23.12.63)[ בנבו פורסם] עשרה-יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השש

שמת רצון הבוחר "הג –מנקודת מבט זו  (.13-ו 11, בפסקאות א' פרוקצ'יההשופטת 

 16)פסקה  באופן מלא וכנה, מבלי שתיפגע אפשרותו לבטא את רצונו האמיתי"

לתגובת יו"ר ועדת הבחירות המרכזית(, כאשר החפץ הניתן הוא בעיקרו תוכני, קוראת דווקא 

 ולא להסיגו אחֹור.   חופש הביטוי הפוליטילקדם את 

 

, כאמור, גם לא הוודאות הקרובה""יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לא נקט במבחן  .66

לפגיעה בערך המוגן המתנגש בחופש הביטוי.  "האפשרות הסבירה או הממשית"במבחן 
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, כי 8"חוק דרכי תעמולה יצר את האיזון הנדרש, בקובעו, בסעיף  –לשיטתו 

התכלית של הגשמת רצון הבוחר באופן מלא וכנה, מבלי שתיפגע אפשרותו 

ברת על אינטרסים אחרים, ובהם חופש הביטוי ואף לבטא את רצונו האמיתי, גו

"קובע בלשון מפורשת כי חוק דרכי תעמולה  –)שם(. לדבריו  חופש הביטוי הפוליטי"

חופש הביטוי נסוג מפני התכלית של שמירה על טוהר הבחירות והשוויון בין 

רשימות מועמדים ושל אי פגיעה ביכולתו של הבוחר לבטא את רצונותיו 

(. לפי דברי יו"ר ועדת הבחירות 21)שם, בפסקה  בעתו בבחירות לכנסת"במסגרת הצ

לחוק דרכי תעמולה נקבעה נקודת  1בסעיף (, בחקיקת איסור הענקת המתנה 21, 16)פסקאות 

יסוג חופש הביטוי  "מתנה"האיזון שבין הערכים המתנגשים, והלכה למעשה הוכרע כי לעניין 

 מפני ערכי טוהר הבחירות, הגשמת רצונו של הבוחר, ושמירה על השוויון בין המפלגות. 

 

יש קושי בגישתו הנ"ל של יו"ר ועדת הבחירות, משום שעיגון הגבלתו של חופש  .61

"שאין מגבילים את הביטוי בחוק הוא תנאי הכרחי, אך לא מספיק. הלכה פסוקה היא, 

אלא בהתקיים התנאים המצטברים הבאים: הסמכה מפורשת של חופש הביטוי 

המחוקק הראשי; ההסתברות כי הערך המתנגש בחופש הביטוי ייפגע כתוצאה 

מהפעלת חופש הביטוי מגיעה, למצער, לדרגה של ודאות קרובה או, לעתים, 

קידום  464/23בג"ץ ) אפשרות סבירה; הפגיעה בערך המתנגש היא קשה וממשית"

 ד' דורנר, דברי השופטת 2-16, 3(2)( בע"מ נ' רשות השידור, פ"ד מח1211יזמות ומו"לות )

((. בהמשך לקו שהותווה בעבר בהלכה הפסוקה, נקבעה אמת המידה החוקתית לצורך 1226)

 חוק יסוד: כבוד האדם וחירותול 1שבסעיף יסוד מתנגשים, בפסקת ההגבלה -איזון בין ערכי

פי "נוסחת -(. על22, סעיף מ' נאור, דברי השופטת )כתוארה אז( המפקד הלאומי)ראו עניין 

פסקת ההגבלה, שרק הראשון שבהם היסוד אלא בתנאי -האיזון" אין לפגוע בזכות שלפי חוק

הוא עיגון הפגיעה בחוק. לפיכך, עצם העובדה שחוק דרכי תעמולה, פגע במידה מסויימת 

לחוק דרכי תעמולה,  1 בסעיףשנקבע  "מתנה"בחופש הביטוי הפוליטי, באיסור על הענקת 

ך ראשית הלגיטימציה החוקתית להגבלת חופש הביטוי בהקשר הנדון, . זוהי אסוף פסוקאיננה 

והיא אינה פוטרתנו ממלאכת האיזון עם הערכים המתנגשים, לצורך פרשנות ועמידה על טיבה 

 . "מתנה"של ה

 

"לא תהא תעמולת בחירות קשורה הפועל היוצא מן האמור הוא, כי האיסור  .64

לחוק דרכי תעמולה, נועד למנוע מתן מתנות שלגביהן קיימת  1שבסעיף במתן מתנות" 

, לפגיעה ממשית או קשה בטוהר אפשרות סבירה או ממשית, ולמצער ודאות קרובה

שילוב המבחנים שהציעו  הוגנת על הבוחר.-הבחירות, בשוויון בין המפלגות, או להשפעה בלתי

ודאות המשפטי לממשלה יוצר מבחן עזר מועיל, לבחינת קיומה של אותה העותרים והיועץ 
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במידה , או לכך שחופש הביטוי לא יסוג אפשרות סבירה או ממשית, למצער קרובה

. המבחן הוא מהותי, לשם בדיקה אם החפץ המחולק לבוחר הוא הקליפה העולה על הנדרש

ענייני הטמון בו; האם הוא עצמו המסר או תוכּה; האם עיקרו בערכו הכלכלי או בכוח השכנוע ה

התעמולתי, או שנועד רק להפנות תשומת לב למסר. עט וחולצה וספל הם הקליפה. לא כן 

הגיליון המיוחד של המגזין, שהוא המסר. זוהי תעמולת הבחירות. חלוקתו מיועדת לשכנע את 

למנוע את  –ים לפי השקפתם של העותר –הבוחר, היא המענה לאיומים, לניסיונות הבוטים 

הוא הביטוי התעמולתי. לא -הפצתו. הגיליון המיוחד איננו אינצידנטלי לעצם התעמולה, הוא

 עלותו קובעת, לא צורתו, אלא המסר העקרוני והאידיאולוגי המופץ באמצעות חלוקתו. 

 

אין אפוא חשש של ממש לפגיעה בטוהר הבחירות, גם לא לשוויון בין המפלגות במה  .63

שאבים המוקצים לתעמולה. השוויון בהקשר הזה קיבל את ביטויו הסטטוטורי בדיני שנוגע למ

, הרשות נתונה לּכל, בגדרי חוק תעמולההמפלגות והוא אינו עניין לכאן. במה שנוגע ל מימון

דרכי תעמולה, באופן שוויוני. לגיליון המיוחד גם לא נודעת השפעה בלתי הוגנת על הבוחר. 

"לדבר אל שכלו שנועדה להטות את הלב, אלא מסר שתכליתו  הוא איננו טובת הנאה

, 11-, יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת הא' מצא)כדברי השופט  והגיונו של הבוחר"

וק "תכלית הח((. 1.11.1221)]פורסם בנבו[  סיעת ירושלים עכשיו נ' ש"ס 26/21"מ תרב

היא להבטיח כי הבוחר בבחירות לכנסת יטיל פתק לקלפי בהחליטו החלטה 

בלא  –החלטה המייסדת עצמה על שיקולים לגופם של דברים  –ראציונלית 

פינס נ' תנועת   4/56 כ"תב) לחץ שונים שאינם מן העניין"-שיהא מושפע מאמצעי

דברים  (.מ' חשין( דברי השופט )כתוארו אז( 11.12.2662)[ בנבו פורסם]ת ישראל אהב

, 13-, יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת הד' בינישדומים אמרה השופטת )כתוארה אז( 

בדחותּה בקשה למתן צו מניעה אשר יורה למפלגת ש"ס להימנע מחלוקת ספרי תהילים במסגרת 

פי מצפונו ומיטב הבנתו, והאיסורים... -להצביע על "על כל אדםתעמולת בחירות: 

נדרשים על מנת להגן על זכותו של הבוחר להצביע באופן חופשי ומושכל ועל 

מנת למנוע מצב שבו האדם מצביע שלא על פי רצונו החופשי. בשל האמור 

נאסרה גם חלוקת מתנות במסגרת תעמולת בחירות שכן מדובר למעשה במתן 

ילים נשוא הבקשה אין ערך כספי ממשי וערכו הינו במהות שוחד... לספר התה

הטמונה בו... איני סבורה שניתן לראות בחלוקת ספר התהילים נשוא הבקשה 

משום חלוקת מתנה אסורה או מתן שוחד בחירות, ואין לקבוע כי יש בעצם 

)תב"כ  חלוקת הספר כדי להשפיע באופן פסול על שיקול דעתם של הבוחרים"

 (.  ברהם פורז נ' ש"סח"כ א 3/13
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המסקנה היא אפוא כי בחלוקת הגיליון המיוחד אין מתקיימת ודאות קרובה, גם לא  .61

אפשרות סבירה או ממשית, לפגיעה קשה או ממשית בטוהר הבחירות, בשוויון בין המפלגות, או 

אין בחופש הבחירה של הבוחר. מניעת חלוקתו תפגע בחופש הביטוי במידה העולה על הנדרש. 

; אדרבה, לעת בחירות כוחו עולה ומשמעותו רבה. חופש הביטוי הפוליטיהצדקה להסיג את 

 , ואין למנוע את חלוקתו. "מתנה"אין לסווג את הגיליון המיוחד כ

 

 שלוש הערות בשולי הדברים:  .62

"אם יש אין לכחד. יש יתרון בגישתו של יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, לפיה  )א( 

, כמו גם במבחן ה'טכני' של העברת חפץ מאת מפלגה לידי בוחר, לצורך ספק"אין  –ספק 

. גישה זו מציבה קו חד וברור, קל ליישום. ברם, מחירּה יקר מדי. היא פוגעת "מתנה"הסיווג כ

בחופש הביטוי הפוליטי יתר על המידה. יו"ר ועדת הבחירות המרכזית גם חושש מפני "מדרון 

 טית אם גישתו תידחה. התשובה לחשש זה היא בשניים: חלקלק" ולחוסר ודאות משפ

( בעצם הסמכות הנתונה ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית לעמוד על המשמר, 1)  

ר ולתחֹום, לאשר ולפסול;    באמצעות הכלים שניתנו לו, במיומנותו, לגדֹו

ומה לא,  "מתנה"( אכן קשה לשרטט מראש את קו הגבול המדויק מה יֵחשב ל2)  

שכוח הדמיון והיצירה הנלווה לדרכי התעמולה הוא רב ועצום. ועדיין, המקרים  משום

הגבוליים אינם רבים, ולגבי מיעוטם הבעייתי והמאתגר, בדרך כלל ניתן לזהות יחסית 

בנקל את המיקום באופן יחסי אל הגבול, גם מבלי לשרטטו במכחול דק: האם אותו 

 ברֹו האחר. מקרה ממוקם מעברֹו האחד של הגבול, או מע

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית טען על ההיקף המצומצם של הביקורת השיפוטית  )ב( 

פי חוק דרכי תעמולה, -בכגון דא, בגלל שיקול הדעת הרחב המסור ליו"ר ועדת הבחירות על

והתבסס על ההלכה הפסוקה לפיה לא ימיר בית המשפט את שיקול דעתו של יו"ר ועדת 

שלו. ח"כ אחמד טיבי תמך בטיעון זה וטען בדומה. הטיעון -ול דעתוהבחירות המרכזית בשיק

חרות התנועה בעניין א' ברק הוא נכון, אך המענה הוא בדבריו אלה של הנשיא )כתוארו אז( 

ראש ועדת הבחירות -דעתו של יושב-"אמת, איננו מחליפים את שיקול :הלאומית

הן בתפקיד קשה זה. אך דעתנו שלנו... איננו הופכים עצמנו למי שמכ-בשיקול

ראש ועדת הבחירות נותן להוראות החוק שונה מפירושנו -אם הפירוש שיושב

שלנו, ואם הוא אינו פועל בגדריה של נוסחת האיזון הראויה, אין מנוס 

( 1)ועדת הבחירות, פ"ד נזחרות תנועה לאומית נ' יושב ראש  212/63בג"ץ ) מהתערבותנו"

 (. 26(, פסקה 2663) 316

ראש ועדות בחירות למחוקק לבחון את הצורך -פעם אחר פעם קראו יושבי )ג(  

 . בהתאמת דיני תעמולת הבחירות למציאות המשתנה. מזה שנים אמר גם בית משפט זה את דברֹו
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בחלקם, ארכאיים, מנותקים עד כה ללא הועיל. התקשורת שינתה פניה, ודיני תעמולת הבחירות, 

    מן המציאות. יש צורך לעשות מעשה; לחוקק ולהתקין.  

 

מכאן לשאלה השניה שהונחה לפתחנו, האם יש למנוע את חלוקת הגיליון המיוחד של  .16

 המגזין בשל פגיעה בדת האיסלאם וברגשותיהם של המוסלמים? 

לעשות כן לאור הכרעתו בסיווג  יו"ר ועדת הבחירות לא נדרש לשאלה זו, משום שלא נזקק

, שומה עלינו "מתנה". לאור הכרעתנו השונה, לעיל, בסוגיית ה"מתנה"הגיליון המיוחד כ

 להידרש לשאלה השניה שעל הפרק.

בצבעים קודרים תאר ח"כ אחמד טיבי את מצב הדברים ואת הפגיעה ברגשות הצפויה  .11

ה אנושה בסמלי דת וברגשות "ביזוי"; "פגיעבעטיה של חלוקת הגיליון המיוחד: 

מיליוני מוסלמים בארץ ובעולם"; "ניסיון פסול ואסור להתגרות"; "הסתה 

פוגענית ואסורה בציבור רחב"; "הסתה גזענית והתססה"; "סיכון ממשי להפרת 

בהתבטאויות  ."שלום הציבור בשל המתיחות הרבה והחמורה שהוא עלול ליצור

להזכיר במה מדובר, באיור של נביא האיסלאם מוחמד, הללו יש משום הפרזה. ראוי לזכור ו

לעיל. אין לשלול כמובן תחושה סובייקטיבית של פגיעה, לבטח נדרשת  1כמתואר בפסקה 

. לאחרונה נדרש בית המשפט המחוזי 2רגישות, אך בוודאי הפגיעה איננה 'כצעקתו' של המשיב 

, בהחלטה בבקשה 2המשיב  ( לטענות מעין אלה שטעןלטר-ר' למלשטריךבחיפה )השופטת 

ארגון מיזאן לזכויות האדם  11242-61-11ה"פ למתן צו מניעה נגד מכירת המגזין והפצתו )

בית המשפט המחוזי קבע, כי ((. 24.1.2611)[ בנבו פורסם] בע"מ (2111בע"מ נ' סטימצקי )

רה כי הנביא מוחמד איננו תומך ברצח, אלא אף מוקיע "ניתן להבין מהקריקטו

אותו... לאחר הרצח, הביעו מנהיגי דת מוסלמים את סלידתם מהרצח, ובמצעד 

מחאה בפריז של מנהיגי האומות השתתפו גם מנהיגי מדינות מוסלמיות. ללמדך 

הוקעת הרצח והשתקת חופש הביטוי בדרך של אלימות רצחנית, חוצה גבולות  –

ומקובלת גם על חלקים נרחבים בעולם המוסלמי... אין בקריקטורה  ודתות,

משום ביזוי או השפלה, או הסתה לגזענות, אלא הבעת מחאה של הנביא מוחמד 

כנגד הרצח. האם בכוונת המבקשים לטעון כי קריקטורה המביעה הזדהות של 

הנביא מוחמד עם המחאה כנגד הרצח, המעבירה מסר כי קודש הקודשים של 

סלאם איננו תומך ברצח כזה, יש בה ביזוי או השפלה? אני מאמינה שלא לכך הא

  שלי כדעתו של בית המשפט המחוזי.-. דעתיכיוונו המבקשים"

 

ברם, איננו נדרשים לחרוץ דין באשר לפגיעה הנטענת ברגשות. כפי עמדתו של היועץ  .12

סמכות ליתן צו למניעת  המשפטי לממשלה אכן כך הוא: ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית אין

http://www.nevo.co.il/case/18844141
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חלוקת הגיליון המיוחד בשל תכניו, כל עוד אין בתוכן משום עבירה על אחד מן החיקוקים 

 לחוק דרכי תעמולה. זו לשון הסעיף:   ב)א(13בסעיף המנויים 

 

"יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת רשאי, 

לאחר שנתן לנוגע בדבר הזדמנות להביא טענותיו לפניו, 

ליתן צו המונע ביצוע מעשה עבירה לפי חוק זה, לפי 

פרק י"א לחוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה ]נוסח 

חוק הרשויות , לפי פרק ט' ל5969-משולב[, תשכ"ט

 –, או המשכתו )להלן 5961-כ"ה, תשהמקומיות )בחירות(

 .  צו מניעה( ..."

 

כוח היועץ המשפטי לממשלה סקרו בכתב התשובה את ההיסטוריה החקיקתית של -באי 

לחוק דרכי תעמולה וממנה למדנו על הרחבה הדרגתית של היקף העבירות שלגביהן  ב13סעיף 

כותו של יו"ר ועדת הבחירות ליתן צווי מניעה: בתחילה היו אלה עבירות לפי חוק דרכי חלה סמ

חוק הבחירות לכנסת תעמולה בלבד; בהמשך הורחבה הסמכות למניעת הפצת קמיעות לפי 

ורחבה הסמכות לכלל (; אחר כך החוק הבחירות)להלן:  1242-, התשכ"ט]נוסח משולב[

, חוק הרשויות המקומיות )בחירות(ל פרק ט'לחוק הבחירות ולפי  פרק י"אמעשי העבירה לפי 

. הנה כי כן, ברצותו הסמיך המחוקק את יו"ר ועדת הבחירות וברצותו נמנע 1241-ההתשכ"

מלעשות כן. על פני הדברים לא מגיע תוכנו של הגיליון המיוחד של המגזין דנן כדי עבירה לפי 

"ליתן צו דת הבחירות המרכזית , אך מכל מקום לא הוקנתה סמכות ליו"ר ועחוק העונשין

לפי חוק העונשין או לפי דבר חקיקה אחר כלשהו, זולת אלו  המונע ביצוע מעשה עבירה"

 לחוק דרכי תעמולה. בהעדר סמכות, בלי צו, אין מניעה. ב)א(13בסעיף שִנמנו 

 

 סוף דבר  

לת הבחירות, רשאים העותרים לחלק את הגיליון המיוחד של המגזין במסגרת תעמו .13

 מתנהלגיטימית, לא  תעמולת בחירות" לקהל הבוחרים. זוהי Charlie Hebdoהצרפתי "

 אסורה, וגם אין סמכות למנוע את חלוקת הגיליון מטעמים הנעוצים בתוכנו. 

 ו מוחלט. אציע אפוא לחברותי להעתר לעתירה ולעשות את הצו על תנאי לצ

   

 ש ו פ ט  
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 :הנשיאה מ' נאור

 
בלב המקרה שלפנינו ניצבות לכאורה שתי מחלוקות: האם חלוקת הגיליון המיוחד של  .1

חוק הבחירות )דרכי ל 1סעיף השבועון "שרלי הבדו" היא בגדר "מתנה", האסורה לפי 

(;  והאם יש למנוע את חלוקת הגיליון המיוחד חוק התעמולה)להלן:  1212-, התשי"טתעמולה(

 בשל פגיעה ברגשות דתיים.

 

ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת העשרים לא ראה צורך להכריע במחלוקת -יושב 

חלוקת הגיליון המיוחד בשל הפגיעה הנטענת השנייה, ובשאלה האם יש לו סמכות לאסור על 

קיבל את עמדת היועץ המשפטי לממשלה, לפיה  נ' סולברגברגשות הדתיים. חברי השופט 

לחוק התעמולה, ודעתי לעניין  ב13סעיף סמכות כזו אינה נתונה ליו"ר ועדת הבחירות במסגרת 

 תו.זה כדע

 

כי המחלוקת האמיתית  –לא אישר זאת  2כוח המשיב -אף שבא –קשה שלא להתרשם  .2

אמר גלויות בדיון לפנינו כי  2כוח המשיב -בין הצדדים נוגעת לעמוד השער של הגיליון. בא

מבחינת הדת המוסלמית אסורה כל קריקטורה של הנביא מוחמד, בלא קשר לתוכנה. דומני כי 

אלא כסות לרצון למנוע את הפצת הגיליון המיוחד בשל האיור שעל השער. נושא ה"מתנה" אינו 

זו גם הייתה הסיבה לכך שניסיוננו לנטרל כל טענה בנושא המתנה, באמצעות פשרה לפיה יופצו 

רק העמודים הראשון והאחרון של הגיליון המיוחד, לא זכה לאוזן קשבת. לטעמי, את המסר 

רט על ידי חברי, אכן אין מקום להשתיק. עם זאת, עדיין שביקשו העותרים להעביר, כפי שפו

 נותרה סוגיית ה"מתנה".

  

השאלה המונחת לפתחנו היא זו: מהי הפרשנות הראויה שיש להעניק למונח "מתנה"  .3

אבהיר: אמנם, כפי שטען לחוק התעמולה. בטרם אפנה לפרשנותו של הסעיף,  1סעיף בגדרי 

כוח יו"ר ועדת הבחירות, ליו"ר ועדת הבחירות מוקנה שיקול דעת רחב, ולעניין היקף -בא

הביקורת השיפוטית על החלטותיו, אין בית המשפט מחליף את שיקול דעתו של יו"ר ועדת 

הבחירות, עד כמה שהוא פועל במסגרת מתחם הסבירות, בשיקול דעתו שלו. אולם עקרון זה 

דבר חקיקה. ההכרעה הפרשנית הסופית והמכרעת לגבי חוק מצויה בידי  פרשנותלעניין  אינו חל

, 644( 2)אנדרמן נ' ועדת הערר המחוזית, חיפה, פ"ד נו 1323/22ע"א בית המשפט )ראו והשוו: 

-זוילי נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השלוש 142/22בג"ץ (; ראו גם: 2661) 636

((. התפקיד לפרש את החוק הוא עניין זוילי( )להלן: 1222) 363-362, 422( 2)עשרה, פ"ד מו

 תפקידו של בית המשפט.
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לחוק התעמולה אוסר על תעמולת בחירות הקשורה במתן מתנות. כפי שציין  1 סעיף .6

חברי, ביסוד המגבלות על דרכי התעמולה בחוק ניצבות שלוש תכליות עיקריות: הבטחת חופש 

הבחירה וטוהר הבחירות; הבטחת שוויון בין המפלגות בניסיונן להגיע אל הבוחר; והגבלת 

, עמודים זוילי)התשי"ט(; ראו גם: עניין  2212–2211, 23כ הוצאותיהן של המפלגות )ראו: ד"

(. בצד תכליות אלה עומדת גם התכלית האובייקטיבית של החוק בדבר הבטחת 364-361

עקרונות היסוד של שיטת המשפט, ובפרט הזכויות החוקתיות לחופש הביטוי ולשוויון. נמצא, 

מתנגשות זו בזו. בלשונו של השופט  אם כן, שהתכליות השונות המונחות ביסוד חוק התעמולה

 :א' ברק

"הרצון להבטיח את חופש הביטוי מוביל לצמצום האיסור על 
תעמולת בחירות ואף לשלילתו ]...[. לעומת זאת, הרצון להבטיח 
שוויון בין המפלגות מוביל להרחבת האיסור על תעמולת 
 הבחירות ]...[. הוא הדין ברצון למנוע 'השפעה בלתי הוגנת' על

 –שעמד לנגד עיני המחוקק ההיסטורי  –הבוחר. הבטחת רצון זה 
מובילה גם היא להרחבת האיסור על תעמולת הבחירות" )עניין 

 (.361, עמוד זוילי
 

פתרונה של התנגשות זו הוא באיזון בין התכליות השונות. ההסדרים השונים בחוק מהווים, 

 למעשה, ביטוי של איזון זה.

  

רשנות ראויה של המונח "מתנה" היא כזו המטה את הכף באופן כמעט איני סבורה כי פ .1

מוחלט לכיוון חופש הביטוי. מעמדו וחשיבותו של חופש הביטוי, ובפרט של חופש הביטוי 

הפוליטי, אינם מוטלים בספק. חברי עמד על כך בהרחבה. עם זאת הזכות לחופש ביטוי היא 

ל מנת להבטיח זכויות אחרות ואינטרסים ציבוריים זכות יחסית. ניתן להגבילה, באופן מידתי, ע

 במכלולבמקרה שלפנינו, הזכות לשוויון והאינטרס הציבורי בדבר טוהר הבחירות. בהתחשב  –

התכליות המונחות ביסוד חוק התעמולה, דומני כי שוויו של החפץ המועבר לידי הבוחר לא 

לאו. זו הגישה בה נקטו לאורך  יכול לשמש אמת המידה לפיה נקבע האם הוא בגדר מתנה, אם

 כהן נ' מפלגת הבית היהודי 12/26תב"כ ראש ועדת הבחירות בהחלטותיהם )ראו: -השנים יושבי

אסולין  122/63( )בעניין ערכת פירות יבשים ששוויה כשני ש"ח(; תר"ם 6.2.2611)]פורסם בנבו[ 

]פורסם בנבו[  כהן נ' תנועת "זו ארצנו" 31/16תב"כ ( )בעניין צנצנות דבש(; 21.16.2663) נ' ראם

( )בעניין דפי תעמולה דמויי שטר כסף המקנים זכות להשתתף בהגרלה נושאת פרס 24.1.1224)

ות, סווג כמתנה חפץ ששוויו האובייקטיבי זניח כספי(; בשורה ארוכה של החלטות בנושא קמיע

קוליאן נ'  33/12וזאת בשל שוויו הסובייקטיבי בעיני הבוחר, ראו, למשל: תב"כ  –ואף אפסי  –

  6/14תב"כ (; ; עניין פורז( )להלן: 2.3.2664) פורז נ' ש"ס 3/13(; תב"כ 13.1.2613) רשימת ש"ס

ערער נ' רשימת ש"ס  113/21"ם תר(; 11.12.2662)]פורסם בנבו[  פינס נ' תנועת "אהבת ישראל"

סיעת "ירושלים עכשיו" נ'  26/21ם "ר(; ת1221) 446( 6, פ"ד נב)בבחירות למועצת עיריית נתניה
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(; לעיגון האיסור על חלוקת עניין "ירושלים עכשיו"( )להלן: 1221) 416( 6)מפלגת ש"ס, פ"ד נב

 ((. 1242-, התשכ"טק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[חול (4)122סעיף קמיעות בחקיקה, ראו 

 

אין, לדעתי, מקום להבחין בין מתנה לרעותה על סמך שוויין האובייקטיבי. בדומה, אין  

מקום להבחין בין תכנית בידור יקרה ורבת תכנים לבין הופעה קצרה ואין מקום להבחין בין 

אלה גם אלה אסורות  –ודה קלה הגשת מאכלים ומשקאות משכרים כיד המלך לבין הגשת סע

 (.412–411, עמודים "ירושלים עכשיו"לפי החוק )ראו והשוו: עניין 

 

אני סבורה גם שאין לקבל את ההבחנה שמציעים העותרים, בין מתנה שהיא נלווית  .4

לתעמולה לבין מתנה הכרוכה בה ואינה ניתנת להפרדה ממנה. גם מסר מילולי עשוי להיות 

מאת קרל  הקפיטלמא מפלגה המעוניינת לחלק חינם לציבור הבוחרים את מתנה. טלו לדוג

וכי אפשר לומר  – המרדמרקס, או מפלגה אחרת המבקשת לחלק חינם את ספרו של מנחם בגין, 

 ((. 2.1.1222) הליכוד נ' מפלגת העבודה 24/11כי אלה אינן מתנות? )ראו והשוו: תב"כ 

 

יון המיוחד כמות שהוא היא לדעתי בבחינת מתנה, אף שחוברת איננה ספר, חלוקת הגיל .3

האסורה לפי חוק התעמולה. עם זאת, ניתן במקרה שלפנינו לנטרל את "אפקט המתנה". זאת, 

בו עלתה השאלה האם ספר תהילים אליו מחוברים "דברי ברכה" מצד  פורזבדומה לעניין 

מיע שחלוקתם אסורה. מנהיגיה הפוליטיים והרוחניים של מפלגה הוא בבחינת מתנה או ק

השאלה התעוררה חרף העובדה ש"אין חולק למעשה, כי לספר המחולק אין ערך כספי ממשי" 

(. באותו מקרה נקבע כי חרף העובדה שהספר חסר ערך כספי, ואף אינו בגדר חפץ 6)שם, פסקה 

תו שמיוחסות לו סגולות מיסטיות, הרי שלנוכח ערכו הסובייקטיבי )"הטמון במהותו"(, חלוק

(. על כן, ניתן צו מניעה על 4בסמיכות לתקופת הבחירות היא "בהחלט בעייתית" )שם, פסקה 

חלוקתו ביחד עם דברי הברכה )אך יצוין כי מטעמים פרקטיים הותרה הפצת הספר עם סמל 

המפלגה אף שנקבע כי מוטב היה לולא הופיע(. כך, על ידי הפרדת דברי הברכה מהספר, נוטרל 

 פקט הבעייתי.הא באותו מקרה

 

בענייננו, ניתן לדעתי לנטרל את האפקט הבעייתי על ידי הוצאת תוכנו של הגיליון  .1

המיוחד וחלוקת העמודים הראשון והאחרון בלבד. בעמודים אלה מצוי ליבו של המסר שביקשו 

העותרים להעביר, ואין בהם את הערך הכלכלי הגלום בגיליון המיוחד כולו. המחשבה שבעוד 

יהיה ערך אספני לגיליון נראית בעיני ספקולטיבית. אם תשמע דעתי, נותיר את החלטת שנים 

, אך נקבע כי חלוקת העמודים כולויו"ר ועדת הבחירות על כנה בנוגע לחלוקת הגיליון המיוחד 

משום  אינההראשון והאחרון, בתוך כריכת הכרומו עם המסרים התעמולתיים של העותרים, 

 ר המסר התעמולתי בלא שתינתן מתנה אסורה.מתנה אסורה. כך יועב
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 ה נ ש י א ה  

 

 השופטת א' חיות:
 

ולפיה אין מקום לאסור את  נ' סולברגאני מצטרפת לתוצאה שאליה הגיע חברי השופט  

( ואולם, כפי שאפרט המגזיןחלוקת הגיליון המיוחד של השבועון "שרלי הבדו", במלואו )להלן: 

 ואלה נימוקיי:   סולברגונה מן הדרך שבה הלך השופט להלן, דרכי אל תוצאה זו ש

 

בסעיף השאלה המרכזית העומדת להכרעה בעתירה זו נוגעת להיקפו של האיסור הקבוע  .1

(, לעניין תעמולת חוק התעמולה)להלן:  1212-התשי"ט, חוק הבחירות )דרכי תעמולה(ל 1

וכך קובע  .בחירות הקשורה במתן מתנות ולפירוש הנכון של התיבה "מתן מתנות" בהקשר זה

 הסעיף:

 

"לא תהא תעמולת בחירות מלווה תכניות בידור, לרבות הופעות 

לא תהא של אמנים, נגינה, זמרה, הצגת סרטים ונשיאת לפידים; 
, ופרט למסיבות בבתים ות קשורה במתן מתנותתעמולת בחיר

פרטיים לא תהא קשורה בהגשת מאכלים או משקאות משכרים. 

האיסור על הצגת סרטים לא יחול על שידור תעמולת בחירות 

כהגדרתו  –א. לעניין זה, "משקה משכר" 1/בטלוויזיה לפי סעיף 

 ".711/-, התשל"זהעונשין חוקל 86/בסעיף 
 

המצוטט לעיל האוסרת, בין היתר, לקשור תעמולת בחירות במתן  1שבסעיף ההוראה  

מתנות, נמנית עם שורה של איסורים הקבועים באותו הסעיף וכפי שציינו חבריי תכליתם 

יא שמירה על טוהר הבחירות ומניעת השפעה בלתי הוגנת על העיקרית של איסורים אלה ה

לחוק התעמולה הוסמך יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, בין היתר,  ב)א(13בסעיף הבוחר. 

הנ"ל, וזאת לאחר שנתן לנוגע בדבר להביא את  1סעיף ליתן צו המונע תעמולה האסורה לפי 

טענותיו בפניו. במאמר מוסגר אציין בהקשר זה כי בדונו בהליך כאמור, מוסמך כמובן יושב 

לחוק התעמולה  1ף בסעיראש ועדת הבחירות המרכזית ליתן פירוש להוראות השונות הקבועות 

ובכלל זה גם למונח "מתן מתנות", ולמלאן תוכן. עם זאת, אני תמימת דעים עם חברתי הנשיאה 

כי בבחינת החלטת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית בעניין זה,  נ' סולברגועם חברי השופט 

על ממלא בית המשפט את תפקידו כפרשן המוסמך של הדין ואין מדובר בביקורת שיפוטית 

שיקול דעתה של רשות מינהלית. ממילא, אין חלים בכגון דא כללי המשפט המינהלי לעניין 

 ביקורת שיפוטית על החלטותיה של רשות מינהלית. 

 

בענייננו, נקט יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית גישה מחמירה בכל הנוגע לפירוש  .2

לחוק התעמולה, ממנה עולה למעשה כי כל הענקת חפץ או  1שבסעיף המונח "מתן מתנות" 
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אין ספק". זאת,  -פסולה וכלשונו "אם יש ספק  -טובת הנאה במסגרת תעמולת הבחירות 

כדבריו, על מנת למנוע פתיחת פתח מסוכן שיאפשר מתן תשורות בתקופת בחירות ויצירת מדרון 

דוע באיבו. גישה פרשנית זו יתרונותיה עמה ובראשם חיזוק חלקלק שאותו מן הראוי לג

הוודאות המשפטית ומניעת כל ספק ולו הקל שבקלים לפגיעה בטוהר הבחירות. אכן, יתרונות 

אלה אין להקל בהם ראש בייחוד בהינתן העובדה כי בתקופת בחירות יש לקבל החלטות 

פס' ]פורסם בנבו[ , כהן נ' מפלגת הבית היהודי  12/26"כ תבבמהירות וביעילות )ראו, לעניין זה, 

((. עם זאת, נראה לי כי אימוץ גישה פרשנית כה מצמצמת יש כהן( )להלן: עניין 6.2.2611) 11

בה משום פגיעה בחופש הביטוי הפוליטי במידה העולה על הנדרש ועל כן, נראה לי כי מן 

 ראוי לאמץ פרשנות שונה מזו שאימץ יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית. ה

 

היועץ המשפטי לממשלה הציע בטיעוניו מבחן לפסילת תעמולת בחירות הקשורה במתן  .3

מתנות והציע למונעה באותם המקרים שבהם קיים "חשש של ממש להטיית לב הבוחר 

, הציע בהקשר נ' סולברגחברי השופט  ולהשפעתו על יכולתו להצביע באופן חופשי ומושכל".

הוא מבחן ה"קרבה לוודאות" לפגיעה בטוהר הבחירות. מבחנים אלה שובים  -זה מבחן דומה 

את הלב בשל המשקל המיוחס המוענק על פיהם לחופש הביטוי הפוליטי. עם זאת חוששתני כי 

תעמולת בחירות יישומם עלול לפתוח פתח רחב מאוד לתעמולה אשר תופטר מגדר האיסור על 

 1בסעיף הקשורה במתן מתנות, ובכך אנו עלולים, במידה רבה, לרוקן מתוכן את האיסור הקבוע 

לחוק באופן היוצר חוסר קוהרנטיות בינו ובין יתר האיסורים הקטגוריים הקבועים באותו הסעיף 

, הגשת כיבוד וכדומה(. מטעמים אלה, אני סבורה כי יש לתור אחר )האיסור על תכניות בידור

חופש הביטוי הפוליטי מחד גיסא וההגנה  -איזון שונה בין האינטרסים המתחרים במקרה דנן 

על טוהר הבחירות מאידך גיסא. בעריכת איזון זה נושא האינטרס של ההגנה על טוהר הבחירות 

לחוק התעמולה צריך לשמש על כן כנקודת  1בסעיף משקל מיוחד בעיניי והאיסור הקבוע 

המוצא. הפועל היוצא מכך הוא כי הנטל להראות שמקרה נתון יוצא מגדר האיסור מוטל על 

 הטוען כי יש להעדיף את חופש הביטוי על פני האינטרסים האחרים. 

 

ע לצורך עריכת איזון ראוי בין האינטרסים המתנגשים שצוינו, המבחן אותו ראיתי להצי .6

הוא מבחן התכלית הדומיננטית. מבחן זה הוכר בפסיקה כמבחן ראוי לבחינת דברי חקיקה 

( 1)"ד נחבכרי נ' המועצה לביקורת סרטים, פ 314/63בג"צ ומעשי מינהל בכלל )ראו והשוו: 

פס' ]פורסם בנבו[ , מוקד סיוע לעובדים זרים נ' ממשלת ישראל 16163/66בג"צ (; 2663) 241, 262

(( ולבחינת 2662) 246, 231( 1)מנחם נ' שר התחבורה, פ"ד נז 6342/21בג"צ (; 12.2.2663) 24

פלאטו שרון נ' מדינת ישראל,  31/13ע"פ סוגיות הנוגעות לדיני הבחירות בפרט )ראו והשוו: 

 פורסם]אושעיה נ' בניזרי  1/14תב"כ (; פלאטו שרון( )להלן: עניין 1216) 316, 313( 2)פ"ד לח

( 2)זוילי נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, פ"ד מו 142/22בג"צ (; 14.12.2662)[ בנבו

ככל שייושם לענייננו  ((. על פי מבחן זה,1, פס' כהן(; עניין זוילי( )להלן: עניין 1222) 362, 422
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יש לבחון מהי בעיניו של המעניק התכלית הדומיננטית העומדת באופן אמיתי ביסוד הענקת 

החפץ לציבור ובמילים אחרות: האם התכלית הדומיננטית היא להשפיע על רצונו החופשי של 

 הבוחר באמצעות הענקת דבר מה בעל ערך או שמא רצונו של המעניק הוא להשפיע על הבוחר

 באמצעות המסר הכרוך בעצם ההענקה, בבחינת "המדיום הוא המסר". 

 

מבחן התכלית הדומיננטית כרוך במידה רבה באיתור כוונתו העיקרית של המעניק ועל  .1

בדונו בהבטחות מותרות ובהבטחות  פלאטו שרוןבעניין  ד' לויןהקושי הנובע מכך עמד השופט 

 מן בחירות, בציינו:ידי מועמד לכנסת בז-אסורות הניתנות על

 
"כשעוסקים אנו במערכת בחירות ובתהליך המורכב של הפעלת 

ידי המועמדים להיבחר על ציבור הבוחרים, הרקע השפעה על
העובדתי הוא מורכב ביותר. מיגוון המצבים והאפשרויות הוא 
רב. ]...[ בנסיבות אלה קשה פי כמה לחשוף את כוונותיו 

.[ במקרים כאלה, איפוא, האמיתיות של עושה המעשה. ]..
כשבאים אנו לקבוע מהי הכוונה האמיתית שהנחתה את עושה 
המעשה, בהיבטו הרחב, יש טעם ללמוד על הכוונה באמצעות 
האבחנה שנעשתה באנגליה בין מניע מכריע )דומיננטי( לבין 
מניע שולי, שכן המניע המכריע הוא אשר מטביע את חותמו על 

פועל את עושה המעשה" )שם, הכוונה האמיתית, שהנחתה ב
 (.311בעמ' 

 

כי "את כוונתו זו, שהיא בטבע הדברים בנבכי ליבו של  לויןעל כן, מציע השופט  

פי המשתמע מעובדות המקרה גם באשר למניע או המטרה שביסוד מתן -המציע, יש לבחון על

, בעמ' המידה שמכתיב לנו השכל הישר" )שם-הצדקה או טובת ההנאה" וזאת בעזרת "אמות

(. נראה אכן כי אמות מידה אלה הנשענות על נתונים אובייקטיביים ועל השכל הישר, 312, 316

לחוק  1סעיף ניתנות וראויות ליישום גם בבואנו לבחון את האיסור על מתן מתנות לפי 

ן דרך לקבוע בהקשר זה מראש רשימה סגורה של התעמולה. אוסיף ואומר כי מטבע הדברים אי

מקרים שאותם ניתן להחריג מן האיסור. זאת, בין היתר, מן הטעם שתעמולת בחירות היא 

מטיבה דינמית ומתפתחת ולא ניתן לחזות מראש באילו אמצעים יבקשו מועמדים ורשימות 

געות לדיני תעמולת לשכנע את הציבור בצדקת דרכם. על הצורך לפתח את ההלכה בסוגיות הנו

 באומרו: ברקמפי הנשיא  זויליהבחירות ממקרה למקרה עמד בית המשפט בעניין 

 

"שאלות אלו ואחרות יעלו מתוך מבחני החיים, והן ימצאו את 
פתרונן על בסיס האיזון הכללי עליו עמדנו ]...[ ניטיב לעשות, 
אם בשלב זה של התפתחות ההלכה השיפוטית, המפרשת את 

תעמולת בחירות", נקבע את תפיסות היסוד העקרוניות, הדיבור "
תוך שנאפשר לניסיון החיים המצטבר לשכלל ולגבש את אמות 
המידה, אשר הכרעה פרשנית סופית בהן תיעשה עם התרחשותם 
של אירועים קונקרטיים אשר ידרשו את ההכרעה" )שם, בעמ' 

312 .) 

http://www.nevo.co.il/law/90696/8
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כי יש להחריג את ההענקה הקונקרטית כפי שכבר צוין, הנטל מוטל על המבקש להראות  .4

מגדר האיסור על ניהול תעמולה הקשורה במתן מתנות. מבחן עזר אפשרי לאיתור התכלית 

הדומיננטית הוא המבחן לפיו תיבחן השאלה האם המסר התעמולתי אותו מבקשת רשימה 

 להעביר ניתן להעברה בדרך אפקטיבית אחרת, שאם כך קשה אולי להלום את הטענה לפיה

 הענקת החפץ נועדה כתכלית דומיננטית להעברת המסר התעמולתי. 

 

בחוות דעתה, ציינה הנשיאה כי אין לקבל את ההבחנה בין מתנה שהיא נלווית  

לחוות דעתה( והיא מבקשת להדגים  4לתעמולה ובין מתנה שאינה ניתנת להפרדה ממנה )פס' 

דוגמה, את ספרו של קרל מרקס, את עמדתה זו באמצעות תרחיש שבו מבקשת רשימה לחלק, ל

לציבור בוחריה. לגישת הנשיאה, מדובר במתנה אסורה גם אם חלוקת הספר נועדה  הקפיטל

לחשוף את ציבור הבוחרים לרעיונותיו של קרל מרקס. למסקנה זו אני מוכנה להצטרף שכן 

ג מטרה להשי -על פי מבחן העזר שהוצע לעיל  -בנתונים שתוארו יש באפשרותה של המעניקה 

זו באמצעים אחרים שאינם כוללים את חלוקת הספר. לעומת זאת, אם נניח לצורך הדיון כי 

ידי גורמים שונים בציבור והמעניקה מבקשת לחלקו על מנת להעביר -חלוקת הספר נמנעת על

מסר המתנגד לכך, כי אז ייתכן בהחלט שעל פי מבחן התכלית הדומיננטית ומבחן העזר שהוצע, 

 לחוק התעמולה. 1שבסעיף להחריג את חלוקת הספר מגדר האיסור  ניתן יהיה

 

בענייננו, טוענים העותרים כי גורמים שונים מנעו את חלוקת המגזין ועל כן הם  .3

ן, אמרו מבקשים לחלקו לציבור על מנת להעביר מסר שתמציתו "אמרו לי לא להפיץ את העיתו

שישרפו את המועדון; הנה אני מחלק. זהו המסר". בנסיבות אלה, נראה כי התכלית הדומיננטית 

טול מן האקט התעמולתי האמור  חלוקתו. בעצםשל חלוקת המגזין היא בהעברת המסר הטמון 

מטעם זה, אני סבורה  ונטלת ממנו את כל המסר שביקשו העותרים להעביר. -את חלוקת המגזין 

לחוק התעמולה. תימוכין נוספים  1סעיף פי -ן מדובר במקרה דנן במתן אסור של מתנה עלכי אי

למסקנה זו ניתן למצוא גם בכך שהמגזין מחולק לציבור בלתי מסוים אשר לאו דווקא מוצא בו 

 ם מטעם העותרים.ערך כספי כלשהו ובכך שהוא מחולק בליווי דף מסרי

 

ידי -, ח"כ אחמד טיבי, למניעת חלוקת המגזין על2אשר לנימוק הנוסף שהעלה המשיב  .1

פגיעה ברגשות דתיים. בעניין זה אני מצטרפת לעמדת חבריי לפיה לא הוקנתה  -העותרים והוא 

ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית בחוק התעמולה סמכות למנוע תעמולה בשל נימוק זה 

 ( והוא אכן לא נדרש לו כלל בהחלטתו. סולברגלחוות דעתו של השופט  63ו פס' )רא

 

המסקנה שאליה הגעתי מייתרת מבחינתי את הצורך להידרש לפתרון שהציעה חברתי  .2

הנשיאה בחוות דעתה ולפיו תותר חלוקת העמודים הראשון והאחרון של המגזין בלבד. עם זאת, 

http://www.nevo.co.il/law/90696/8
http://www.nevo.co.il/law/90696/8
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נקי מקשיים משום שמצד אחד, חלוקת עמודים אלה בלבד עלולה  אציין כי בעיניי פתרון זה אינו

להצטייר כהדגשת יתר מצד העותרים של הקריקטורות המופיעות באותם עמודים, ומצד שני יש 

לעיל שאותו מבקשים העותרים להעביר  3בו במידה רבה משום החמצת המסר המפורט בסעיף 

ם נועד לבטא "ערך שגדול מסך כל בדרך של חלוקת גיליון המגזין כולו ואשר לדבריה

 הקריקטורות המופיעות בו". 

 

מן הטעמים שפורטו, אני מצטרפת לתוצאה לפיה יש לקבל את העתירה ולהפוך את הצו  .16

 תנאי שהוצא בה למוחלט. -על

 

 ש ו פ ט ת   

 

 

כנגד דעתה החולקת של  נ' סולברגהוחלט, ברוב דעות, כאמור בפסק דינו של השופט  

לקבל את העתירה, לבטל את החלטתו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית,  מ' נאורה הנשיא

 תנאי שהוצא למוחלט.-ולעשות את הצו על

 

 (. 21.2.2611 ו' באדר התשע"ה ) ניתן היום,  

 
1 1 2 2 3 3 1 

1 6 4 3 1 3 1  ש ו פ ט ש ו פ ט ת ה נ ש י א ה 3
 

_________________________ 
 עב   O06.doc_15009790   וניסוח.העותק כפוף לשינויי עריכה 

 www.court.gov.il; אתר אינטרנט,   2363333-633מרכז מידע, טל' 
 16431313-232/11א' חיות 

 נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה
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 בבית המשפט העליון

 
 

  /20///0דנג"ץ  

 /0/6/20בשג"ץ  

 
 כבוד המשנה לנשיאה א' רובינשטיין  לפני:

 
 ח"כ ד"ר אחמד טיבי העותר:

  
 ד  ג  נ 

         
 . מפלגת ישראל ביתנו5 המשיבים:

 . ח"כ אביגדור ליברמן0 

יו"ר ועדת הבחירות  -. כב' השופט סלים ג'ובראן 2 
 יתהמרכז

 . היועץ המשפטי לממשלה2 

  
בג"צ ב 21.2.11לדיון נוסף בפסק דינו של בית המשפט העליון מיום עתירה 
 נ' סולברג-שניתן על ידי הנשיאה מ' נאור והשופטים א' חיות ו 232/11

 

 
 החלטה

 
סבורני כי יש מקום ליתן דיון נוסף בשאלות שעורר העותר,  א.    לאחר העיון בעתירה ובתגובות

 1סעיף קרי השאלה אם חלוקתו של עותק הבטאון הצרפתי "שרלי אבדו" היא מתנה אסורה לפי 

; ושאלת מנעד סמכותו של יו"ר ועדת הבחירות 1212-, תשי"טלה(חוק הבחירות )דרכי תעמול

לחוק הבחירות )דרכי  ב)א(13בסעיף המרכזית למתן צוי מניעה, והאם מוגבלת היא לאמור 

 תעמולה( בלבד, או שמא רחבה יותר. 

 

ף בפסק דינו של בית משפט זה מיום ו' באדר מורה אני איפוא על קיום דיון נוס 

 )ב( 36סעיף בשאלות הללו, מכוח הסמכות שניתנה לי לפי  232/11בג"צ ( ב21.2.11התשע"ה )

 . 1216-)נוסח משולב(, תשמ"ד חוק בתי המשפטל

 

הדיון הנוסף ייערך בפני מותב של שבעה שופטים או יותר, הכל לפי קביעת הנשיאה,  ב. 

 שאליה מועבר התיק לעניין זה ולקביעת דרכי הדיון.

 

http://www.nevo.co.il/case/20053764
http://www.nevo.co.il/case/20012939
http://www.nevo.co.il/case/20012939
http://www.nevo.co.il/case/20012939
http://www.nevo.co.il/law/90696/8
http://www.nevo.co.il/law/90696
http://www.nevo.co.il/law/90696/17b.a
http://www.nevo.co.il/case/20012939
http://www.nevo.co.il/law/74849/30.b
http://www.nevo.co.il/law/74849
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(, סבורני כי אין לו מקום בנסיבות. ראשית, 1161/11בשג"ץ אשר לעיכוב הביצוע ) ג. 

בשלב זה לפנינו פסק דין שהוא "ציפור ביד" לעומת הדיון הנוסף שתוצאתו היא "ציפור על 

העץ". עיכוב ביצוע יתן לעותר את כל מבוקשו, בעוד שלעת הזאת במובן המשפטי האופרטיבי 

פי שציינה הנשיאה ברישת חוות דעתה בפסק הדין נשוא ידו על התחתונה. שנית, אל נכחד: כ

העתירה, ההתרשמות היא כי לאמיתם של דברים עומדת בראש מעייניו של העותר הפסקת 

ההפצה בשל עמוד השער של הגיליון, ואשר על כן לא הסכים להצעת בית המשפט לעניין הפצת 

ת המתנה, שלאמיתה היא הדף הראשון והדף האחרון; דבר זה היה מוציא את העוקץ מטענ

 2-1כנראה נושא משני מבחינת העותר. על כן גם איני נדרש עתה להצעה החלופית של משיבים 

החוזרת על הצעת בית המשפט דאז. איני רואה יסוד משפטי לעת הזאת לעיכוב הביצוע. כעולה 

לבקשה  , הדיון הנוסף יהא בפועל צופה פני עתיד. על כן איני נעתר1.3.11מהחלטתי מיום 

 בטל.  –בעניין עיכוב הביצוע,  והצו הארעי 

 

 (. 6.3.2611 י"ג באדר התשע"ה ) ניתנה היום,  
1 1 2 2 3 3 1 

1 6 4 3 1 3 1 3 

 המשנה לנשיאה  

 
_________________________ 

 זפ   T04.doc_15015250   העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח.
 www.court.gov.il; אתר אינטרנט,   2363333-633מרכז מידע, טל' 

 
 16431313-1121/11ה א' רובינשטיין 

 נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה
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 ועדת הבחירות המרכזית

 26-לכנסת ה
 القاضي سليم جبران                                      השופט סלים ג'ובראן 

 رئيس لجنة االنتخابات المركزية                            ש ועדת הבחירות המרכזיתיושב רא

 

 0/2/6תב"כ 
 . רמי כהן5 :יםהעותר

 . מפלגת יש עתיד0
 

 נ ג ד 

 
 מפלגת הבית היהודי :המשיבה

 
עתירה למתן צו מניעה בהתאם לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(,  

 (.חוק הבחירות)להלן:  /5/1-התשי"ט
 

 החלטה
 

פנה אליי בעתירה למתן צו מניעה בגין פעילות פוליטית שביצעו נציגי  1העותר  .1

המשיבה אתמול, וממשיכים לבצע היום, ובמסגרתה היא מחלקת בחינם ערכה של פירות 

יבשים לרגל חג ט"ו בשבט הנחגג היום, ועל גביה מדבקה של ברכת חג מטעם המשיבה. 

לחוק  1מדובר בתעמולה אסורה על פי סעיף  –, ומשכך לשיטתו, הערכה היא בגדר מתנה

לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[,  123-( ו1)122הבחירות )וגם על פי סעיף 

 (. 1242-התשכ"ט

 

בין היתר על פרסום של המשיבה בדף הפייסבוק  1את טענתו זו מבסס העותר  .2

בשבט בחלוקת ערכות שלה, בו נכתב: "אהבת הארץ חזרה לאופנה! חגגנו היום את טו' 

פרי בחרבי הארץ. הפעילים המסורים שלנו התפרסו ברחבי הערים: ירושלים, פתח 

תקוה, תל אביב, צפת... במבצע חולקו עשרות אלפי ערכות פרי אליהם צורף שירו של 

אהרון זאב... חלק מחברי הכנסת של הבית היהודי השתתפו אף הם במשימה... חג 

 שמח!".
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הגישה היום ביקשה להצטרף לעתירה. במסגרת זאת,  2ותרת עוד יצוין, כי הע .3

, וכן מבקשת כי על המשיבה יוטלו 1מעלה היא טענות דומות לטענותיו של העותר 

 הוצאות כבדות ומשמעותיות לדוגמא.

 

עם קבלת העתירה לעיוני, החלטתי לתת צו מניעה זמני, ולבקש את תגובת  .6

שערכם הכספי של הפירות שחולקו הוא  המשיבה. בתגובתה, טוענת היא כי נוכח כך

ש"ח, יחד עם גודלה המזערי של הערכה, אין המדובר במתנה או טובת הנאה.  2.66

לחוק הבחירות על חלוקת מאכלים ומשקאות מבקש  1לשיטתה "האיסור המופיע בסעיף 

לחוק הבחירות לכנסת, המבקשים למנוע  123-122לשקף את העיקרון הקבוע בסעיף 

טובות הנאה מאת הנבחרים לבוחרים כדי לקנות את קולם בכסף.  –ות קרי שוחד בחיר

ש"ח )כולל מע"מ( בכדי  2.66חלוקת מנה זניחה של פירות יבשים בעלות כספית של 

להביע הזדהות עם מסורת ישראל אין לראות בה משום מתן כסף או שווה כסף המבקש 

 ובה(. לתג 3-4להשפיע על הבוחר או לשבש את דעתו" )סעיפים 

 

 דיון והכרעה

דין העתירה להתקבל. האיסור על תעמולת בחירות תוך מתן מתנות או בליווי  .1

 לחוק הבחירות, המורה: 1תכניות בידור קבוע בסעיף 

 

"לא תהא תעמולת בחירות מלווה תכניות בידור, לרבות הופעותך 
אמנים, נגינה, זמרה, הצגת סרטים ונשיאת לפידים; לא תהא 

ת קשורה במתן מתנות... בהגשת מאכלים או תעמולת בחירו
 .משקאות משכרים"

 
תכליתו של הסעיף היא שמירה על טוהר הבחירות, מתוך החשש כי בוחר יראה  .4

במופע בידור או בהגשת כיבוד או במתן מתנה בתור טובת הנאה. בכך, תיווצר הטיה 

בראשות דב סיעת "רק ראשון  13/26שאינה לגיטימית על אופן הצבעתו )ראו: תר"מ 

 ישראל ביתנו –קפל נ' רשימת הליכוד  11/12(; תב"כ 21.3.2613) זהר-צור" נ' אבן

(, השופטת 2.16.2663) רייך נ' מדמוני 13/63(; תר"מ א' רובינשטיין(, השופט 3.1.2613)

 :חשיןבעניין זה, יפים הם דבריו של השופט  (.ד' דורנר

"תכלית החוק היא להבטיח כי הבוחר בבחירות 
כנסת יטיל פתק לקלפי בהחליטו החלטה ראציונלית ל
החלטה המייסדת עצמה על שיקולים לגופם של  –

לחץ שונים -שיהא מושפע מאמצעי בלא -דברים 
פינס נ' תנועת אהבת  6/14תב"כ " )שאינם מן העניין

 ((.11.12.2662) ישראל
 

ס מדובר בתכלית ראשונה במעלה: טוהר הבחירות. בהתאם, לגישתי, גם ביח .3
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אין ספק"  –מן הראוי לנקוט בגישה מחמירה, בבחינת "אם יש ספק  –לאיסור זה 

לחוק הבחירות בבחירות האחרונות לרשויות  1)לגישתי זו ביחס לאיסור שבסעיף 

 ((. 11.1.2613) שחר נ' טל 33/26המקומיות, ראו: תר"מ 

 

 עמדתי( 11.1.2611)תנועת אומ"ץ נ' הרשות להגנת הצרכן  2/26תב"כ -ב .1

בהרחבה על המבחנים לבחינת טענה בדבר שימוש במשאבי ציבור לצורך תעמולה. 

הדברים יפים גם לענייננו )בעניין השאלה אם נעשתה תעמולת בחירות תוך מתן מתנות(, 

זוילי  142/22בג"ץ -ב ברקבשינויים המתחייבים. המבחן המרכזי, שנקבע על ידי הנשיא 

( הוא מבחן הדומיננטיות. על 1222) 366, 422( 2מו) , פ"דנ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית

פיו, פעולה שנעשית תוך שימוש במשאבי ציבור תיחשב כתעמולת בחירות אם הרכיב 

הדומיננטי בה הוא השפעה על הבוחר. בעקבות מבחן זה, נקבעו עם השנים מבחני משנה 

לה; האם מדובר למבחן הדומיננטיות, וביניהם: מועד הפעולה החשודה; זהות יוזם הפעו

בפעולה שנעשית באופן קבוע או באופן מיוחד וחד פעמי לקראת הבחירות; חשיבות 

התכלית האחרת העומדת בבסיס הפעולה והמחייבת את קיומה בסמיכות לבחירות; 

 וההיגיון הבריא והשכל הישר.

 
ומהכלל אל הפרט. המשיבה אינה מכחישה כי היא חילקה אתמול והיא מחלקת  .2

יבשים. בנוסף, נראה כי בהתאם למבחן הדומיננטיות, אין עוררין כי חלוקת  היום פירות

פירות יבשים על ידי פעילים וחברי הכנסת מטעם המשיבה, שעל גבי הערכה מופיע 

פרסום מטעם המשיבה, מהווה תעמולה. השאלה שנדרשת הכרעה היא האם מדובר 

 לחוק הבחירות.  1במתנה אם לאו בהתאם לסעיף 

 
בנוגע לשאלה זו, אולם, מסקנתי היא כי ערכת הפירות היבשים נושא התלבטתי  .16

לפנינו תעמולה אסורה  –היא בגדר מתנה, ומשכך  –על אף מחירה הפעוט  –העתירה 

 לחוק הבחירות. אסביר. 1תוך מתן מתנות האסורה בהתאם לסעיף 

 
 היא מניעת השפעה בלתי הוגנת על מצביעים, כך 1תכליתו של האיסור שבסעיף  .11

שלא יצביעו בניגוד לצו מצפונם. כאמור, לגישתי מדובר בתכלית חשובה מעין כמותה 

לחוק הבחירות לא סייג את תחולתו לשוויה של  1שיש לאכוף בקפדנות. ברי, כי סעיף 

המתנה המחּולקת, ולא בכדי. לגישתי, המחוקק לא סייג את תחולת הסעיף לשווי המתנה 

באמצעות קביעת כלל גורף, שיעניק ודאות במטרה לשמור על תכלית חשובה זו 

 משפטית ויעזור ולהימנע ממדרון חלקלק.

 
, יו"ר ועדת הבחירות מצאלעניין זה, אין לי אלא להצטרף לדבריו של השופט  .12
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 :11-המרכזית לכנסת ה

 

פיו -"עיקר מחלוקתם של הצדדים התמקד בשאלת המבחן שעל
)כטענת ש"ס( ייקבע שחפץ פלוני מהווה מתנה: כלום תנאי הוא 

שלחפץ יהיה ערך כלכלי אובייקטיבי, או שמא די )כטענת 
אני סבור, המבקשים( שבעיני מקבלו ייחשב החפץ כבעל ערך. 

לחוק הבחירות )דרכי  8שבסעיף  'מתנה'כי את המושג 
פי תכליתו המיוחדת של חוק זה. -יש לפרש על תעמולה(

, מחייב פי תכליתו של החוק האמור-, על'מתנה'פירוש המושג 
; אף רחב מזה שהוצע ליתן למושג זה את הפירוש הרחב ביותר

 ידי המבקשים.-על

  

מטרתה של תעמולת בחירות היא לשכנע את ציבור הבוחרים 
לתמוך בבחירתו של מתמודד פלוני ולהעדיפו על פני יתר 
המתמודדים. אמצעי השכנוע היחיד שבו ניתן ומותר להשתמש 

המילה המדוברת והמילה  בתעמולת בחירות היא המילה:
הכתובה. בעזרת המילים רשאי המתמודד לדבר אל שכלו והגיונו 
של הבוחר בדברים נכוחים ובנימוקים משכנעים. כן רשאי הוא 
לנסות לכבוש את לבו בסיסמאות ובתעלולים פרסומאיים. אכן, 
גם ביחס לשימוש באמצעים המילוליים מכתיב החוק מגבלות, 

ת השוויון בין המתמודדים, הן מצד שמטרתן לקיים את שור
המגוון והן מצד ההיקף הכמותי, על האמצעים שבהם יעשו 
שימוש בהבאת דברי השכנוע שלהם לידיעת הציבור. אך החוק 
 1אוסר לחלוטין את השימוש באמצעי תעמולה אחרים. סעיף 

לחוק אוסר ללוות תעמולת בחירות בהענקת מתנות וטובות הנאה 
תכניות בידור, הופעת אמנים, נגינה, זמרה,  אחרות, ובכלל זה:

הצגת סרטים והגשת מאכל או משקה. השימוש באמצעים כאלה, 
האיסור על העלולים לשבש את דעתם של הבוחרים, הוא פסול. 

השימוש בהם, כתעמולת בחירות או במסגרת התעמולה, הוא 
מוחלט. וכשם שהחוק אינו מבחין בין תכנית בידור עשירה 

פעת אמן קצרה הנעשית בהתנדבות, וכשם שאינו ויקרה להו
מבחין בין הגשת סעודה גדולה ויקרה לבין הגשת כיבוד קל, 
כך אין למצוא בו אחיזה להבחנה בין מתנה למתנה. משמע, כי 
האיסור להעניק מתנה חל לא רק על הענקתם של חפצים בעלי 
ערך כלכלי אובייקטיבי, אלא גם על הענקתם של חפצים שאין 

 'שמן סגולה'בניסיון להשוות בין בקבוקון של  ערך כזה. להם
גלויה  לבין גלויה מצוירת, או כובע עשוי נייר, אין כל ממש.

מצוירת, או כובע נייר, כשרים כאמצעי תעמולה, לא בשל שוויים 
הכספי הקטן, אלא בשל היותם אמצעים סבירים להעברתו של 

ל לתכלית מסר כתוב, ובאשר אין בהם כדי לשמש את המקב
אחרת כלשהי זולת קליטתו של המסר התעמולתי המודפס על 

גם אם שוויו הכספי אינו גדול,  –גביהם. ואילו בקבוקון השמן 
ואפילו הוא קטן ביחס לשוויים של הגלויה המצוירת או של כובע 

אינו כשר, מאחר שגם אם ישתמשו בו כאמצעי להעברת  –הנייר 
לשמש את המקבל גם לתכלית מסר מילולי תעמולתי יש בו כדי 

אחרת זולת קליטתו של המסר התעמולתי. לא נעלמה ממני טענת 
כוחה המלומד של ש"ס, כי גם בפנייה לבוחרים מצד אישיות -בא

מוכרת, שתיכתב על גבי גלויה, עשויה לעתים להיות )למשל, 
יד או בחתימה מקוריים( משום -בשל הערך האספני הטמון בכתב

קושי שעליו מצביע הטוען איננו מתעורר הענקת מתנה. אך ה
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, ההדגשות ירושלים עכשיו נ' ש"ס 26/21)תר"מ  בפרשתנו"
 הוספו(.

 
 

נכונים באותה מידה היום. לכך יש  –שנים  13שנכתבו לפני  –דברים אלה  .13

להוסיף כי בחוק הבחירות כן קיימים מספר איסורים הכוללים סייגים. כך למשל, סעיף 

שימוש בנפגעי פעולות איבה, ומסייג את תחולתו אם ניתנה  ב)א( לחוק אוסר על2

ג אוסר על שימוש בילדים לצרכי תעמולה, ומסייג את 2הסכמת אותו גורם; סעיף 

מטיל מגבלות על מודעות  16תחולתו אם הילדים מוצגים בפעילות שגרתית; סעיף 

ל דירות או ( מסייג את האיסורים בנוגע למודעות המוצגות ע1)א16מודפסות, וסעיף 

לחוק הבחירות, לא מסייג את  1משרדים של מפלגה; ועוד ועוד. עם זאת, וכאמור, סעיף 

 תחולתו לשוויה של המתנה.

 

נקבע כי אין ליתן מתנה  1232-זאת ועוד; בחוק שירות הציבור )מתנות(, התש"ם .16

נו לעובד הציבור, באשר הוא עובד הציבור, ואם ניתנה מתנה כאמור היא מועברת לקניי

מתנה "-של המעביד הציבורי. יחד עם זאת, החוק מסייג את תחולתו, בין היתר, בנוגע ל

( לחוק(. בהתאם 1)ב()2" )סעיף קטנת ערך וסבירה שניתנה לפי הנהוג בנסיבות הענין

לכללי פרשנות החקיקה, ניתן להסיק, גם מהסייגים שנקבעו בחוק האמור, על דרך 

לסייג את תחולתו לגבי שוויה מתנה, שניתנת ההיקש, כי המחוקק בחר מדעת שלא 

 בקשר עם תעמולת בחירות.

 
ניתן בזאת צו האוסר על המשיבה לקיים תעמולת בחירות תוך מתן סוף דבר,  .11

 . בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.מתנות

 
 (.6.2.2611ניתנה היום, ט"ו בשבט התשע"ה ) 
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 ועדת הבחירות המרכזית

 26-לכנסת ה
 القاضي سليم جبران                                      שופט סלים ג'ובראןה 

 رئيس لجنة االنتخابات المركزية                            יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

 062/6תב"כ 
 

 העותרת:
 
 
 

 המשיבה:

 לחופש דת ושוויון –חדו"ש 
 

 נ ג ד
 
אגודת ישראל  –שבת . רשימת יהדות התורה המאוחדת וה5
 דגל התורה –
 . העיתון "יתד נאמן"0
 

 בקשה לצו מניעה 
 

 החלטה

לחופש דת ושוויון )להלן:  –חדו"ש עניינה של העתירה בבקשת עמותת  .1

( שתימנע מלשדל להצביע עבורה יהדות התורה)להלן:  1(, ליתן צו נגד המשיבה חדו"ש

 באמצעות ברכה. 26-בבחירות הקרובות לכנסת ה

יהדות התורה פרסמה "קריאת קודש" בעיתון  23.2.2611ו"ש טוענת כי ביום חד .2

,  מאת גדולי התורה והחסידות. לטענתה, אותה "קריאת קודש" 2"יתד נאמן", המשיב 

התפרסמה בנוסף בגיליון "החינמון". חדו"ש מציינת כי הפרסום מסתיים במילים: "הננו 

רשימת יהדות התורה...יתברכו בבני חיי תפילה להשי"ת כי הפועלים והמצביעים למען 

ומזוני ובכל הברכות ממקור הברכות, וחפץ ד' בידינו יצליח להגדיל תורה ולהאדירה 

 וכלל ישראל ישווע בתשועת עולמים". 

לטענתה, פרסום זה מהווה ברכה בעלת ערך ומשקל מיוחד בעיני הציבור שקורא  .3

( לחוק הבחירות לכנסת 4)122 את העיתון. לעמדת חדו"ש, מדובר בהפרה של סעיף

 (. חוק הבחירות לכנסת)להלן:  1212-]נוסח משולב[, התשכ"ט
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חדו"ש  36/12תב"כ -ב רובינשטייןחדו"ש מציינת בהקשר זה את החלטת השופט  .6

(. החלטה זו עסקה בפרסום 34/59תב"כ )להלן:  (13.1.2613)נ' רשימת יהדות התורה 

( לחוק הבחירות לכנסת. באותה 4)122סעיף דומה, ונקבע בה כי הוא אסור בהתאם ל

 רובינשטייןהחלטה, לא ניתן צו לאחר שיהדות התורה קיבלה את הצעתו של השופט 

 לבצע בפרסום שינויי נוסח. 

יהדות התורה טוענת כי "יתד נאמן" הוא אשר יזם את הפרסום נושא העתירה.  .1

עמה יעשה בהתאם היא הבהירה לחדו"ש כי כל פרסום מט 2.3.2611לטענתה, ביום 

לחוק ולפסיקה, ואף פנתה לגופים המפרסמים הרלוונטיים בבקשה כי יעשו כך, בין היתר 

. עוד מציינת יהדות התורה, כי קול הקורא המדובר 36/12תב"כ -בהינתן הקביעות מ

הופץ בטעות, ולאחר פרסומו הובהר לגורמים הרלוונטיים כי הוא אסור. החלטתי לצרף 

 23.2.2611מן" כמשיב שני לעתירה. בתגובתו, נטען כי הפרסום מיום את עיתון "יתד נא

. בנוסף, "יתד 36/12תב"כ -התפרסם בשגגה, ומחמת חוסר ידיעה באשר לקביעות מ

התפרסם קול קורא חדש העומד בדרישות החוקיות כפי  1.3.2611נאמן" מציין כי ביום 

 . 36/12תב"כ -שהתוו ב

 36/12תב"כ -ב רובינשטיין ם. כפי שקבע חבריניכר כי אין צורך להכביר במילי .4

קול הקורא נושא העתירה מנוגד לאיסור הקבוע בסעיף  –ביחס לפרסום כמעט זהה  –

מניעת השפעה בלתי הוגנת על  –( לחוק הבחירות לכנסת. תכליתו של האיסור 4)122

 ראויה –ציבור הבוחרים מחד וחיזוק עיקרון הבחירה הרציונאלית והמודעת מאידך 

; רובינשטיין(, השופט 21.1.2613) פוקס נ' עירית חולוןוחשובה מעין כמותה )השוו: 

(. על המתמודד "לדבר חשין (, השופט11.12.2662) פינס נ' אהבת ישראל 6/14תב"כ 

אל שכלו והגיונו של הבוחר בדברים נכוחים ובנימוקים משכנעים... אך אסור לעשות 

ירושלים  26/21עתם של הבוחרים'" )תר"מ שימוש באמצעים 'העלולים לשבש את ד

שומה על יו"ר ועדת הבחירות לפעול (. משכך, מצא(, השופט 1.11.1221) עכשיו נ' ש"ס

 בהתאם לתכלית זו, ולאכוף איסור זה בקפדנות.

עם זאת, יהדות התורה הפנתה את תשומת ליבו של "יתד נאמן" לפרסום האסור,  .3

ית. התחייבויות אלו מקבלות תוקף של צו מניעה ושניהם התחייבו כי לא יפעלו כך בשנ

 ( לחוק הבחירות לכנסת. 4)122מלפרסם דבר ברכה הנוגד את הוראות סעיף 

 סוף דבר, העתירה נדחית. בנסיבות אלה, אין צו להוצאות. .1

 (.2.3.2611 התשע"ה ) אדרב י"ח ניתנה היום, 
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 26-לכנסת ה
 القاضي سليم جبران                                      סלים ג'ובראן השופט 

 رئيس لجنة االنتخابات المركزية                            יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

 62/6/תב"כ 
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 העותרים

 

 . דרור מורג, מזכ"ל מפלגת מרצ5
 :22202תב"כ -ב

 העותרת
 :20202תב"כ -ב

 מטעם מפלגת מרצ 0. מוסי רז, מועמד מס' 0

 המחנה הציוני

 נ ג ד 

 
 המשיבות

 :22202תב"כ -ב
 
 
 
 
 
 
 

 המשיבים
 20202תב"כ -ב

 

 . מפלגת הליכוד5
 . מפלגת הבית היהודי0
 . מפלגת ישראל ביתנו2
 . מועצה אזורית גוש עציון2
 . מועצה אזורית בקעת הירדן1
 . מועצה מקומית אריאל0
 ורית הר חברון. מועצה אז0
 . מועצה אזורית בנימין2
 
 . מפלגת הליכוד5
 . הבית היהודי0
 בראשות אלי ישי –. יחד העם איתנו 2
 תנועה להתיישבות –. תנועה נחלה 2
 . המטה המאוחד למען ארץ ישראל1

 
ב)א( לחוק הבחירות )דרכי 50עתירה למתן צו מניעה בהתאם לסעיף  

 (ק הבחירותחו)להלן:  /5/1-תעמולה(, התשי"ט
 

 החלטה

 

, מתוכננת להתקיים עצרת בכיכר רבין שבתל אביב: 12:66היום, בשעה  .1

. בעצרת, לטענת (העצרתעצרת המחנה הלאומי" )להלן:  –"מתאחדים למען ארץ ישראל 

העותרים, צפויים לנאום ראש הממשלה מר בנימין נתניהו, יו"ר הליכוד והשר נפתלי 

י העתירות, במסגרת ההכנות לעצרת, נעשה שימוש אסור בנט, יו"ר הבית היהודי. על פ

(, ובמהלכה צפויים להופיע אמנים, דבר האסור בהתאם 66/26במשאבי ציבור )תב"כ 
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 (.62/26לחוק הבחירות )תב"כ  1לסעיף 

 

 טענות הצדדים – 41/21תב"כ 

 

מעלים טענות בנוגע לשימוש במשאבי ציבור בקשר  66/26תב"כ -העותרים ב .2

לשיטתם, מטות המשיבות "קוראים לציבור הרחב, באופן רשמי, בין היתר  עם העצרת.

באמצעות משלוח הודעות לטלפונים ניידים ופרסום הודעות כתובות וקוליות ברשתות 

החברתיות, להגיע לעצרת כדי להביע תמיכה, להעלות את אחוז המצביעים להן ולקדם 

 לעתירה(. 2את ניצחונו של הימין בבחירות" )סעיף 

 
, העצרת היא אירוע פוליטי, שמטרתה היא 66/26תב"כ -לשיטת העותרים ב .3

השפעה על ציבור הבוחרים ותעמולה למען הימין הפוליטי. משכך, חל איסור על שימוש 

א לחוק הבחירות. במסגרת זאת, התמקדו 2במשאבי ציבור בקשר עימה על פי סעיף 

 .העותרים בשני שימושים אסורים לטענתם במשאבי ציבור

 

, נטען על ידם כי על ההזמנה לעצרת חתום "המטה המאוחד למען ארץ הראשון .6

ישראל", ובהזמנה מצוינים בשמם ובלוגו שלהם מספר עמותות, וכן, בין היתר, 

 : מועצות אזוריות ומקומיות. 1-6המשיבות 

 
, עניינו בשימוש במשאבי ציבור של הרשויות המקומיות בהכנות לעצרת. השני .1

[ פניות להשתתף 3קיבלו תושבי המועצה האזורית הר חברון ]המשיבה  "בסוף השבוע

באירוע. ראש המועצה האזורית הר חברון, יוחאי דמרי, שלח מכתבים לתושבים בו 

נכתב: 'אני קורא לכל תושבי המועצה לצאת לעצרת ההמונים למען ארץ ישראל. הסעות 

צה האזורית בנימין ]המשיבה יצאו מהישוב, ניתן להירשם אצל רכזות הקהילה'... במוע

[ פרסמו באתרם: 'ביום ראשון תתקיים עצרת תמיכה בארץ ישראל, לקראת הבחירות 1

הקרבות, בהן גורל ארצנו מוטל על הכף. השתתפות מסיבית בעצרת חשובה מאין 

הופץ לישובים. הרשמה  –כמותה. דף עם פרטים והנחיות להזמנת הסעות מסובסדות 

הקהילה. אנו קוראים לתושבינו שלא לשבת בחיבוק ידיים בביתם אצל רכזות  –להסעות 

 לעתירה(. 1ולצאת להיות שוצפים לקריאה גדולה למען ארץ ישראל'" )סעיף 

 
לשיטתם, "עצם השימוש בפלטפורמת הרשות המקומית, אשר נותנת את  .4

'ברכתה' לקיומה של העצרת, באמצעות הוספת הלוגו שלה, במסגרת שמות הגופים 

ים את 'המטה המאוחד למען ארץ ישראל' מלמדת על עשיית שימוש בנכסים, הן המרכיב

 מוחשיים והן בלתי מוחשיים, של הגוף המבוקר בקשר עם תעמולת בחירות".
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לעשות שימוש  1-6מכוח כל אלה מבקשים העותרים כי אאסור על המשיבות  .3

לבצע את  3-1במשאבי ציבור למען העצרת; ולחילופין "לאסור על המשיבות מס' 

תעמולת הבחירות המתוכננת על ידם, על דרך קיום עצרת המונים המתוכננת ליום 

, בשל השימוש האסור בנכסי הרשויות המקומיות בקשר עם עצרת 12:66בשעה  11.3.11

 לעתירה(. 13זו" )סעיף 

 

סבורה כי יש בעתירה זו משום פגיעה בעיקרון השוויון בבחירות, אשר  הליכוד .1

ן המועמדים המתחרים על קולותיהם של בעלי זכות הבחירה, אלא גם על אינו חל רק בי

עושות שימוש  1-6בעלי הזכות לבחור. הליכוד מציינת כי לא ידוע לה כי המשיבות 

היא לא מציינת במפורש כי  הבית היהודיאסור בנכסיהן, וכי לא הונחו ראיות לכך. 

 ן ולא בעקיפין.שימוש בנכסי ציבור בקשר עם העצרת, לא במישריעשתה 

 
מציינת כי היא לא עשתה שימוש כלשהו  , מועצה אזורית גוש עציון4המשיבה  .2

במשאבי הציבור לטובת העצרת, וכי הקריאה לתושבים באמצעות הודעה טלפונית לא 

לוגו של במומנה על ידי הרשות. כן היא מציינת, כי מארגני העצרת בחרו להשתמש 

 . עמה המועצה, אך ללא התייעצות מוקדמת

 
טוענת כי היא אינה מתכוונת לממן את  , מועצה אזורית מטה בנימין8המשיבה  .16

העצרת, וכי הלוגו שלה לא מופיע על הפרסומים הקוראים לעצרת. מטה בנימין מציינת 

כי המודעה היחידה שפורסמה מטעמה, מומנה על ידי החברה לפיתוח מטה בנימין 

על ידי אגודות שיתופיות המנהלות את  בע"מ, שהיא תאגיד אשר מניותיו מוחזקות

כמו כן היא טוענת כי  היישובים במועצה ולראש המועצה יש בה מניית הכרעה בלבד.

 ההסעות לעצרת מסובסדות אף הן על ידי החברה הנ"ל, ולא על ידה.

 
עוד טוענות גוש עציון ומטה בנימין כי מטרת העצרת היא לעודד את הציבור  .11

שיחזק את אחיזתו של העם היהודי בארץ ישראל, ותו לא.  בישראל להצביע עבור מי

לשיטתן, אין בקריאות לציבור ולו מילה אחת ביחס למפלגה כלשהי או מועמד כלשהו. 

 16166/66כזה ביניהן לבין מפלגה כלשהי. למעלה מן הצורך, הן מציינות את בג"ץ 

, בו נקבע כי (שלום עכשיו פרשת: ( )להלן16.1.2664) יוסףשלום עכשיו נ' רות 

רשויות מקומיות רשאיות להוציא כספים על מאבקים בנושאים השנויים במחלוקת 

 פוליטית, כל עוד מדובר בנושאים אשר יש להם השפעה ישירה וייחודית על תושביהן.

 
, טוענת בקצרה כי העתירה הוגשה , מועצה אזורית בקעת הירדן1המשיבה  .12

או שירות כלשהו לצורך העצרת. לשיטתה לא בשיהוי, וכי היא לא העמידה אוטובוסים 
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, טוענת כי היא צורפה בשוגג , עיריית אריאל6המשיבה היה מקום לצרפה כמשיבה. 

כמשיבה, שכן הלוגו שלה לא נוכח על פרסום המודעה הקוראת לעצרת, אלא צורף לוגו 

יא לא של תנועת נוער השייכת לבני עקיבא, הנקראת אריאל. יתרה מכך היא מציינת, כי ה

 עושה כל שימוש בכספיה או בנכסיה בקשר עם הפקת העצרת.

 
, מציינת כי העצרת המתוכננת אינה פוליטית, , מועצה אזורית הר חברון7המשיבה  .13

אלא מדובר בקריאה לכלל המפלגות להתאחד תחת הרעיון של כינונו של עם ישראל 

גו שלה למודעה. בארץ ישראל. בנוסף, היא אינה רואה פסול בהחלטה לצרף את הלו

לשיטתה, הקריאה מצד ראש המועצה באינטרנט לכלל התושבים היא מותרת, שכן הוא 

אינו נכס של המועצה ולא ניתן לחלוק על זכותו להביע את עמדתו. כמו כן היא מציינת 

 כי ההסעות שהוצעו בהודעה אינן ממומנות על ידה. 

 
 טענות הצדדים – 42/41תב"כ 

 

המחנה הציוני טענות בדבר ההשתתפות הצפויה של , מעלה 62/26תב"כ -ב .16

אמנים בעצרת. לטענתה, בעצרת אמורים לנאום כאמור ראש הממשלה, השר בנט, וכן 

(. עוד מציינת העותרת כי 3חבר הכנסת אלי ישי, יו"ר רשימת המועמדים יחד )המשיבה 

ר בנט ( הן הבית היהודי )באמצעות פנייה של השSMSהן הליכוד )באמצעות מסרוני 

 בעמוד הפייסבוק שלו(, הזמינו את הציבור להשתתף בעצרת.

 

הזמינו הליכוד והבית היהודי טוענות כי הן אינן מארגנות את העצרת, ולא  .11

הודיעו כי בעצרת לא ישתתפו  -מארגנות העצרת  – 1-6המשיבות מנים להשתתף בה. א

מי מהציבור שיחפוץ אחריה תתקיים בכיכר הופעה ללא פוליטיקאים, ועם זאת,  .מניםא

 יוכל להישאר.  –בכך 

 
 דיון והכרעה

 
 

 דין העתירות להתקבל בחלקן, כמפורט להלן.  .14

 

אין בקבלת העתירות כדי למנוע את קיומה של יובהר, כבר בפתח הדברים, כי  .13

. נוכח סד הזמנים, ובהינתן החשיבות העצרת המתוכננת להתקיים עוד שעות אחדות

קבל מכפיל כוח במהלך תקופת בחירות, סבורני כי הסעד המוקנית לחופש ההפגנה, המ

במתן סעדים מידתיים יותר,  –הראוי במקרה דנא אינו במניעת קיומה של העצרת, אלא 

 כפי שיפורט להלן.
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 דיון והכרעה – 41/21תב"כ 

 

עניין ( )להלן: 11.1.2611)תנועת אומ"ץ נ' הרשות להגנת הצרכן  2/26תב"כ -ב .11

ה על המבחנים לבחינת טענה בדבר שימוש במשאבי ציבור לצורך בהרחבעמדתי ( ץאומ"

זוילי נ' יו"ר ועדת  142/22בג"ץ -ב ברקהמבחן המרכזי, שנקבע על ידי הנשיא תעמולה. 

( הוא מבחן הדומיננטיות. על פיו, פעולה 1222) 366, 422( 2, פ"ד מו)הבחירות המרכזית

בחירות אם הרכיב הדומיננטי בה שנעשית תוך שימוש במשאבי ציבור תיחשב כתעמולת 

הוא השפעה על הבוחר. בעקבות מבחן זה, נקבעו עם השנים מבחני משנה למבחן 

הדומיננטיות, וביניהם: מועד הפעולה החשודה; זהות יוזם הפעולה; האם מדובר 

בפעולה שנעשית באופן קבוע או באופן מיוחד וחד פעמים לקראת הבחירות; חשיבות 

דת בבסיס הפעולה והמחייבת את קיומה בסמיכות לבחירות; התכלית האחרת העומ

 וההיגיון הבריא והשכל הישר.

 

א לחוק 2גישתי בכל הנוגע לאיסור שבסעיף  כי אומ"ץעוד קבעתי בעניין  .12

הבחירות היא גישה מחמירה, נוכח הבעייתיות הרבה שאני מוצא בשימוש במשאבי 

את סיכוייהם להיבחר בשנית. פעולה  ציבור על ידי נבחרי ציבור מכהנים במטרה להגדיל

זו, מעצם טבעה, פוגעת פגיעה של ממש בעיקרון השוויון ובאמון הציבור בטוהר המגזר 

. בגישה מחמירה דומה, נקטו גם קודמיי לתפקיד (16-1, בסעיפים שםהציבורי ונבחריו )

גור  23/12תר"מ -ב רובינשטיין)ראו, למשל, החלטתו של קודמי בתפקיד, חברי השופט 

 ((.13.2.2613) נ' אדיב

 
מחרתיים, לא נראה  –בהתאם למבחנים אלה, ובשים לב בעיקר למועד הבחירות  .26

כי ניתן לחלוק על כך שהעצרת כשלעצמה היא עצרת פוליטית, שמטרתה היא להשפיע 

אסור בהתאם  –על ציבור הבוחרים. משכך, שימוש בקשר עם העצרת במשאבי ציבור 

 ת. א לחוק הבחירו2לסעיף 

 
ואזכיר, כי בעצרת עתידים לנאום ראש הממשלה, השר בנט, ומר אלי ישי, יו"ר  .21

יחד. עוד; הן הליכוד הן הבית היהודי קראו לפעיליהם להשתתף בעצרת. עובדות אלה, 

 לא הוכחשו בתגובות הרלוונטיות.

 
ודוק; אין כל נפקא מינה כי העצרת אינה נולדה בזיקה למפלגה מסוימת.  .22

, בין בהשפעה כלשהי על הבוחרמולה, בהתאם למבחן הדומיננטיות, הוא האיסור על תע
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אם למען או נגד מפלגה, בין אם למען או נגד גוש פוליטי, בין אם באופן כללי. כך 

מהווה תעמולה )ראו: תב"כ  –למשל, נקבע בעבר כי גם קמפיין לעידוד הצבעה כללי 

לוי נ' רוח  121/26תר"מ (; 14.2.2611) רשימת הירוקים נ' רשימת הבית היהודי 13/26

הוא אירוע  –(. מכאן, שקל וחומר, שעצרת תמיכה בימין הפוליטי (21.16.2613) חדשה

 חל איסור לקיימו תוך שימוש במשאבי ציבור.  –המהווה תעמולה, ומשכך 

 
באותה פרשה, כדי להשפיע על ענייננו.  שלום עכשיועוד יצוין, כי אין בפרשת  .23

כי לרשויות מקומיות "מותר ליטול חלק בעניינים בעלי צביון קבע ן בית המשפט העליו

, שםארצי, אם יש להם השפעה ישירה וייחודית על התושבים בתחומיה" )-לאומי או כלל

אנו עוסקים כעת בשימוש במשאבי (. יחד עם זאת, ברקלפסק דינו של הנשיא  3בפס' 

על שימוש במשאבי ציבור באופן . בסוגיה זו, אוסר החוק למען תעמולת בחירותציבור 

  א לחוק הבחירות, כאמור(.2פרטיקולרי )סעיף 

 

: סמלים של מוסדות ציבור, וביניהם: משרדים ממשלתיים 8-4סמלי המשיבות  .26

חל איסור לעשות בו שימוש לצרכי  –, ומשכך משאב ציבורי הם בגדרורשויות מקומיות, 

חלטות בעבר )ראו, למשל: תר"מ . כך קבעתי אני וקודמיי לתפקיד במספר התעמולה

 ארנפרויד כהן נ' גור ארי 13/26; תר"מ (16.2.2613) לייטנר נ' אביר לב 21/26

(; מכתבה של יושבת ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השופטת 26.4.2616)

((. כך גם מורה לנו 1.1.2664מיום  13-לבאי כוח הסיעות בכנסת ה ביניש)כתוארה דאז( 

כי גם "נכס שאינו הבחירות בנוסחו לאחר התיקון האחרון, שם נקבע  א לחוק2סעיף 

ממשי" מהווה משאב ציבור. נוכח החלטות אלה, נראה כי מדובר בתיקון דקלרטיבי 

 ((.23.1.2611) גלאון נ' אריאל 6/26באופיו )ראו: תב"כ 

 

כאמור, בהזמנה לעצרת, מצויים סמליהן של שלוש רשויות מקומיות: גוש  .21

קעת הירדן והר חברון )כאמור, הסמל שבהזמנה אינו הסמל של העיר אריאל או עציון, ב

של מועצה אזורית בנימין(. שימוש זה, כאמור, אסור. יותר מכך, ההזמנה לעצרת יוצרת 

רושם כאילו האירוע נעשה "בחסות" רשויות מקומיות אלה. ודוק; עצרת פוליטית, ממש 

פוגעת פגיעה קשה באמון שויות מקומיות, "ערב הבחירות, שנעשית לכאורה "בחסות" ר

 (.2, בפס' אומ"ץ" )עניין הציבור ובטוהר המידות של השירות הציבורי

 
גוש עציון טוענת כי מארגני העצרת עשו שימוש בסמל שלה ללא ידיעתה  .24

)ומגבה טענה זו בתצהיר(. בקעת הירדן לא התייחסה בתגובתה לסוגיה זו. הר חברון 

ול בשימוש בסמלה בהזמנה לעצרת. עם זאת, כאמור, אין כך פני טוענת כי אין כל פס

ניתן בזאת צו מניעה האוסר על המועצה אזורית בקעת הדברים. משכך, ולמען הזהירות, 
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 .הירדן והמועצה אזורית הר חברון לעשות שימוש במשאבי ציבור למען תעמולת בחירות

 
ממומנות בנוגע : העותרים העלו טענות בדבר הסעות שימוש באוטובוסים .23

לרשויות המקומיות הר חברון ובנימין. שתי אלה, בתגובתן, מכחישות כי נעשה שימוש 

במצב דברים מעין זה, דין טענה זו להידחות במשאבי ציבור לטובת מימון ההסעות. 

דהרי  14/26תר"מ (; 12.3.2611) התנועה לאיכות השלטון נ' אליהו 32/26)השוו: תב"כ 

 (. (1.1.2613) נ' לוי

 
מודעה הכי מימון בתגובתה  טענהכן יצוין, כי כאמור, מועצה אזורית בנימין  .21

: החברה לפיתוח מטה בנימין בע"מ. תאגיד פרטיעל ידי  ווההסעות נעשבדבר העצרת 

בצוק העיתים ובלוחות הזמנים הקצרים בהליך זה, אין בידי להכריע בשאלה האם סעיף 

אם לאו. לפיכך, אין בידי ליתן צו, בעת זו,  נ"להתאגיד הא לחוק דרכי תעמולה חל על 2

 כאמור. ומימון המודעה עים סילמניעת סבסוד הה

 
כי הפרה של חוק הנ"ל ולתאגיד האזורית בנימין  למועצהיחד עם זאת, יובהר  .22

. החלטתי זו לחוק הבחירות( 13)ראו: סעיף  ות עבירה פליליתודרכי תעמולה עלולה לה

לה, ליועץ המשפטי למשרד הפנים ולמבקר המדינה אשר תועבר ליועץ המשפטי לממש

וככל  –ה שימוש במשאבי ציבור לצורך תעמולת בחירות עש התאגידיערכו בדיקה האם 

 הנדרש יפעלו במסגרת סמכותם לפי דין ובהתאם לשיקול דעתם בנושא. 

 

: עיון באתר האינטרנט של פרסום באתר האינטרנט של מועצה אזורית בנימין .36

גלה הזמנה להשתתף בעצרת. אתר אינטרנט של מועצה אזורית הוא בגדר המועצה מ

 12/26(; תר"מ 3.1.2613) רשימת מהפך נ' רוכברגר 11/26משאב ציבורי )ראו: תר"מ 

((. בהתאם, הזמנה על גביו להשתתף בעצרת שהיא כאמור 12.4.2613) זוהר נ' צור-אבן

בזאת צו מניעה האוסר על המועצה  ניתןאסורה. משכך,  –אירוע פוליטי המהווה תעמולה 

 .האזורית בנימין לעשות שימוש במשאבי ציבור למען תעמולת בחירות

 
 דיון והכרעה – 42/21תב"כ 

 

האיסור על תעמולת בחירות בליווי הופעות בידור ותוך מתן מתנות קבוע בסעיף  .31

 לחוק הבחירות, המורה: 1

 

בות הופעות "לא תהא תעמולת בחירות מלווה תכניות בידור, לר
אמנים, נגינה, זמרה, הצגת סרטים ונשיאת לפידים; לא תהא 
תעמולת בחירות קשורה במתן מתנות... בהגשת מאכלים או 

 .משקאות משכרים"
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תכליתו של הסעיף היא שמירה על טוהר הבחירות, מתוך החשש כי בוחר יראה  .32

על אופן הצבעתו  במופע בידור בתור טובת הנאה. בכך, תיווצר הטיה שאינה לגיטימית

קפל נ' רשימת  11/12(; תב"כ 21.3.2613) זהר-רק ראשון נ' אבן 13/26)ראו: תר"מ 

רייך נ'  13/63; תר"מ (עניין קפל)להלן:  (א' רובינשטיין(, השופט 3.1.2613) הליכוד

מדובר בתכלית ראשונה במעלה: שמירה על  (.ד' דורנר(, השופטת 2.16.2663) מדמוני

 :חשיןבעניין זה, יפים הם דבריו של השופט טוהר הבחירות. 

 

"תכלית החוק היא להבטיח כי הבוחר בבחירות לכנסת יטיל פתק 

החלטה המייסדת עצמה  –לקלפי בהחליטו החלטה ראציונלית 

-בלא שיהא מושפע מאמצעי -על שיקולים לגופם של דברים 

פינס נ' תנועת אהבת  6/14לחץ שונים שאינם מן העניין" )תב"כ 

 ((.11.12.2662) ראליש

 
כאמור, כבר הגעתי לכדי מסקנה שהעצרת היא אירוע פוליטי המהווה תעמולת  .33

 1בחירות. כל שנותר לבחון הוא האם העצרת מלווה בהופעות אמנים, בניגוד לסעיף 

 לחוק הבחירות. זאת, בהינתן תגובת מארגני העצרת כי ההופעות יתקיימו לאחר סיומה.

 
שם, דובר על . קפלבעניין  רובינשטייןידי חברי השופט סוגיה דומה נדונה על  .36

כנס בחירות סגור לפעילים של מפלגת הליכוד, בה הופיעה הזמרת שרית חדד. השופט 

שהוא  –קבע כי "לא יתכן חולק, כי אילו היה נערך כנס ההשקה בו עסקינן  רובינשטיין

 , בפס' יב'(. שםות" )ככנס פתוח לקהל הרחב, מדובר היה בתעמולת בחיר –כנס פוליטי 

 
בכיכר העיר, פשוטו כמשמעו.  –בענייננו, מדובר בעצרת פתוחה לקהל הרחב  .31

ודוק; לשיטתי, אין בעובדה כי ההופעות יתקיימו לאחר סיום העצרת כדי להעלות או 

 להוריד מכריכתה של התעמולה בהופעות אמנים, האסורה כאמור על פי החוק. 

 
כיכר רבין בתל  –ההופעות יתקיימו באותו המקום על פי תגובת מארגני העצרת,  .34

אביב, וניתן להניח כי בסמוך או מיד לאחר סיום חלקה הפוליטי של העצרת. עוד ניתן 

להניח בבטחה כי המשתתפים בעצרת הם שיהוו חלק משמעותי מהנוכחים בהופעות 

אם מכוח העובדה שסברו עד לעת זו שהופעות האמנים ישולבו באופן  –האמנים 

 אינטגרלי בעצרת, אם מכוח העובדה הפשוטה כי הם כבר יהיו נוכחים פיזית בכיכר. 

 
לחוק הבחירות הוא למנוע השפעה בלתי  1אזכיר. תכלית האיסור שבסעיף  .33

הופעות אמנים(  –הוגנת על ציבור הבוחרים, כך שיקשרו בין מתן טובת הנאה )בענייננו 
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ל הכבוד, נראה )ובאופן מובהק(, כי אין לבין תעמולת בחירות. במצב דברים זה, ועם כ

בהפרדה שמנסים מארגני העצרת ליצור בין החלק הפוליטי לחלק האומנותי שבה כדי 

להעלות או להוריד מהסינתזה החזקה בין שני החלקים. ומשכך, גם במתכונת זו, לפנינו 

 תעמולה מלווה בהופעות אמנים.

 
אמנים במהלך, לפני, או לאחר ניתן בזאת צו מניעה האוסר על הופעות משכך,  .31

 .יפו-, בכיכר רבין שבתל אביב51.3.2151העצרת המתוכננת להתקיים היום, 

 

 סוף דבר

 

 – 62/26העתירה מתקבלת בחלקה; תב"כ  – 66/26כאמור לעיל: תב"כ  .32

העתירה מתקבלת. ברי, כי אין באלה כדי למנוע את קיומה של העצרת. אלא, אין לעשות 

י ציבור, ואין לכלול במהלכה )או לפניה או אחריה( הופעות של לטובתה שימוש במשאב

 אמנים. בנסיבות העניין, ונוכח השיהוי לכאורה בהגשת שתי העתירות, אין צו להוצאות.

 
 (.11.3.2611ניתנה היום, כ"ד באדר, התשע"ה )
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 ועדת הבחירות המרכזית

 26-לכנסת ה
 القاضي سليم جبران                                      השופט סלים ג'ובראן 

 رئيس لجنة االنتخابات المركزية                            יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

ההתשע"כ"ט בטבת  ירושלים,  

 0251 בינואר 02                                                                                                                          
 

 2/6/תב"כ 
 

 . התנועה לאיכות השלטון בישראל5 :ותהעותר
 . מפלגת יש עתיד0

 
 נ ג ד 

 
 . חבר הכנסת בנימין נתניהו, ראש הממשלה5 :המשיבים

 לאומית ליברלית מפלגה  –. מפלגת הליכוד 0
 

 
עתירות למתן צו מניעה בהתאם לחוק הבחירות )דרכי  

 (.חוק התעמולה)להלן:  /5/1-תעמולה(, התשי"ט
 

 החלטה

  
העותרות פנו אליי בבקשה למתן צו מניעה בנוגע לסרטון בחירות שפורסם  .1

ברשת האינטרנט מטעם המשיבים. באותו סרטון "בויימו  13.1.2611-במוצאי שבת ה

דים בגן ילדים בהתנהגות לא ראויה, כשראש הממשלה מופיע בסרטון על תקן של יל

גננת המנסה להשליט סדר ולהעיר לילדים הפרועים על התנהגותם, כאשר הילדים 

נקראים בשמות של ראשי מפלגות אחרות )ציפי, יאיר, נפתלי, איווט(" )כך מתואר 

 ועצה לשלום הילד(. הסרטון בפנייתו אליי של ד"ר יצחק קדמן, מנכ"ל המ

 
לטענת העותרות, וכן ד"ר קדמן ומר יריב אופנהיימר שפנו אליי גם כן בעניין  .2

ג לחוק 2זה, הסרטון סותר את האיסור על שימוש בילדים תוך תעמולת בחירות מסעיף 

; לענין זה, 11לא ישותף בתעמולת בחירות ילד שגילו מתחת לגיל הבחירות, המורה: "

ה למעט שימוש, בתעמולת בחירות, בצילום או בהקלט –בחירות "שיתוף", בתעמולת 

 שבהם מופיע ילד בפעילות שגרתית".
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, כי אין נפקא מינה לעובדה כי הסרטון הופץ בטעות. 1עוד טוענת העותרת  .3

לשיטתה, טענה זו של המשיבים היא התחמקות מלקיחת אחריות. עוד טוענת היא כי 

בל טענה זו ביחס לתעמולה בכלל, וברשת כעניין של מדיניות שיפוטית, אין לק

האינטרנט בפרט. שכן: "מצב זה אנו עלולים להיות עדים להתנהגות מגמתית או לניצול 

ציני לכאורה של מתמודדים לבחירות, אשר נתלים בטענה של 'טעות' כאמתלה לפרסום 

של תעמולה אסורה, ובכך מתחמקים מלקיחת אחריות על מעשיהם, תוך שהחומרים 

 לעתירה(. 33פים ואין עוד אפשרות לעצרם" )סעיף מוצ

 

ביקשתי את תגובת המשיבים. בתגובה מפורטת, טוענים הם כי דין העתירה  .6

, טוענים הם כי כעולה מהליך חקיקת האיסור שבסעיף ראשיתלהידחות ממספר טעמים. 

חל  , האיסור אינומ' חשיןג לחוק, וכן מתכלית החקיקה וממכתבו של ד"ר קדמן לשופט 2

, מציינים שניתבמקרים שבהם ניתנה הסכמת ההורים לשימוש בילדים לצורך תעמולה. 

ומשכך, חל הסייג  –תוך כדי משחק  –הם כי הילדים בסרטון צולמו בפעילות שגרתית 

, מציינים הם כי הסרטון שלישיתלתחולת האיסור שבסיפא של הסעיף מחוק הבחירות; 

וונה תחילה, ולאחר אישורו של היועץ המשפטי שוחרר לרשת האינטרנט בטעות ולא בכ

, לטענתם, לסרטון המדובר מסר פוליטי חשוב והוא: "בשיטת רביעית. 2של המשיבה 

הממשל הקיימת במדינה, שהיא פרלמנטריזם המאופיין בריבוי מפלגות, שבה 

הקואליציה, שמרכיבה את הממשלה, מהווה פסיפס של מפלגות קטנות, לא ניתן לנהל 

 לתגובה(. 4עילה ואפקטיבית" )סעיף ממשל י

 

בשולי הדברים, יצוין כי המשיבים הקדישו חלק משמעותי מתגובתם לטענות כי  .1

מפרים את האיסור על שימוש  - 2כולל העותרת  –מפלגות ומתמודדים אחרים בבחירות 

בילדים בתעמולה. לשיטתם, עובדה זו מלמדת כי העתירות הוגשו בחוסר תום לב, 

להידחות על הסף. אולם, כפי שציינתי במספר הזדמנויות בעבר, טענות  ומשכך דינן

בדבר הפרות של עותר הנטענות על ידי משיב בתגובה לעתירה קיימת, יש להעלות 

(; 12.1.2613)קוניק נ' שחר  41/26בעתירה חדשה ולא כטענות "הגנה" )ראו: תר"מ 

 ((.1.1.2611) בכר נ' יריב 262/26תר"מ (; 2.2.2613) פיירברג נ' פרידריך 26/26תר"מ 

 וזהו אינו המקרה. –טענות מעין אלה יתקבלו אך במקרים חריגים 

 

 דיון והכרעה

 

, אציג את האיסור על תחילהדין העתירה להתקבל. סדר הדיון יהיה כדלקמן.  .4

, אבחן האם יש שנית שימוש בילדים תוך תעמולת בחירות ואת הטעמים לחקיקתו;
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נו להופעת הילדים בסרטון נושא העתירות כך שהאיסור כלל לא באישורי ההורים שנית

, אבחן האם האיסור על שימוש בילדים תוך תעמולת בחירות חל על שלישיתיחול; 

, אבחן האם הסרטון נושא העתירות מפר את האיסור רביעיתפרסומים ברשת האינטרנט; 

ט עקב טעות כדי הסרטון שוחרר לאינטרנכי , אבחן האם יש בעובדה חמישית האמור.

 לשנות מהחלטתי.

 

 ונפקות אישור האפוטרופוס להשתתפות הילדים בסרטוןג לחוק הבחירות 2סעיף 

 

לצרכי  11ג לחוק הבחירות אוסר על שימוש בילדים מתחת לגיל 2סעיף  .3

תעמולה, למעט כאשר הילדים מופיעים כשהם מבצעים פעילות שגרתית. לעניין סעיף זה 

 :מ' חשין, השופט 14-ת המרכזית לכנסת הקבע יו"ר ועדת הבחירו

בתעמולת  11"תכלית החוק להגביל השתתפותם של ילדים מתחת לגיל 

בחירות, מקום שיש באותה השתתפות משום ניצולם של ילדים, אפשר אף 

שלא בידיעתם, למטרות ממון, למטרות פוליטיות או לכל מטרה אחרת 

חוק הוא ברצון להגן על אכן, עיקרו של השאינה מקדמת את טובת הילד. 

קטינים, שאם האפוטרופוסים הטבעיים אינם מודעים או אינם עושים את 

הנדרש כדי להגן עליהם, בא החוק למלא את מקומם ומוציא קטינים מחוץ 

; (6.1.26612מיום  חשיןמ' השופט )מכתבו של  "לזירת המשחק הפוליטי

 הודי נ' אבוטבולסיעת בית שמש חוזרת הבית הי 141/26וראו גם: תר"מ 

(14.16.2613)). 
 

לאמנה הבינלאומית לזכויות הילד של האו"ם )שאושרה ונכנסה לתוקף  3סעיף  .1

 ( מורה:1221בישראל בשנת 

ידי מוסדות רווחה -"בכל הפעולות הנוגעות לילדים, בין אם ננקטות על

סוציאלית ציבוריים או פרטיים, בתי משפט, רשויות מינהל או גופים 

. המדינות החברות מקבלות טובת הילד שיקול ראשון במעלהתהא מחוקקים, 

על עצמן להבטיח לילד הגנה וטיפול ככל שיידרש לרווחתו, תוך התחשבות 

בזכויות וחובות הוריו, אפוטרופוסיו החוקיים או אנשים אחרים האחראים 

לו משפטית, ולשם כך ינקטו בכל האמצעים החקיקתיים והמינהליים 

נות החברות יבטיחו כי המוסדות והשירותים האחראים המתאימים. המדי

ידי הרשויות -לטיפול או הגנה על ילדים יעמדו בתקנים הנקבעים על

המוסמכות, בפרט בתחומי הבטיחות, הבריאות, מספר עובדיהם וכשירותם, 

 והפיקוח המוסמך".
 

עיקרון טובת הילד הוא עיקרון על בשיטת המשפט הישראלית. עיקרון זה גם  .2

ג 2קיף, מעצם טבעו, והוא היסוד הדומיננטי שהוביל לחקיקתו של האיסור בסעיף מש
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לחוק הבחירות. "שיקול טובתו של הילד הוא שיקול העל, השיקול המכריע. אכן, בצדו 

של שיקול זה יעמדו שיקולים נוספים... אך כל שיקולים אלה שיקולים משניים יהיו, 

, היועץ המשפטי לממשלה נ' פלונית 3611/26א וכולם ישתחוו לשיקול טובת הילד" )דנ"

 ((.1221) 112, 61( 1פ"ד נ)

 

, פניתי לבאי כוח הסיעות בכנסת היוצאת ונציגי רשימות 6.1.2611בהתאם, ביום  .16

המועמדים החדשות במכתב בו פירטתי את האיסורים המרכזיים שבחוק הבחירות לעניין 

האיסור נושא העתירה. בסוף המכתב, ( למכתב פירטתי את 6שידורי התעמולה. בסעיף ג)

 כתבתי: "ברי כי לכל אחד מאלה טעם ציבורי ואנושי גם יחד".

 

ודוק; לגישתי, חרף חוות דעתו של היועץ המשפטי של המשיבים, האיסור  .11

 11ג לחוק הבחירות חד וברור: אין לעשות שימוש בילדים מתחת לגיל 2הקבוע בסעיף 

ם התקבל אישור הורים להשתתפות ילדיהם בסרטון בתעמולת בחירות. ברי, כי השאלה א

תעמולה, אינה מעלה או מורידה מהשאלה האם האיסור שבסעיף הופר או לא. דהיינו, 

גם אם התקבל אישור האפוטרופוסים של הילדים המשתתפים בסרטון הבחירות של 

 עדיין אסור.  –השימוש באותם ילדים , 2המשיבה 

 

ק אינה מסייגת את תחולת האיסור למקרה במה דברים אמורים? הוראת החו .12

מעין זה. אמנם, תכלית האיסור היא בין היתר הגנה על ילדים מפני שימוש לרעה שלא 

לשם ההגנה המרבית על תכלית חשובה מעין זו, ונוכח  –באישור האחראי עליהם. אולם 

החשש מפני "מדרון חלקלק", קבע המחוקק כלל גורף: אסור להשתמש בילדים למען 

תעמולת בחירות, ללא קשר להסכמתם של אפוטרופוסיהם. די בחשש כי מקרים מעין 

אלה עלולים להתרחש, גם אם לא התרחשו במקרה קונקרטי, כדי שהאיסור יתגבש 

 קדמן נ' רשימת ש"ס 61/12תב"כ -ב רובינשטייןא' )והשוו לעמדה של חברי השופט 

(13.1.2613)) . 

 

מ' כדבריו של השופט  –עיקרית של הסעיף זאת ועוד; כאמור לעיל, תכליתו ה .13

היא מניעת שימוש בילדים שלא לטובתם. גם אם במקרה דנא ניתן  –שצוטטו לעיל  חשין

 –ונראה כי כולם מסכימים שאישור מעין זה ניתן  –אישור ההורים להשתתפות בסרטון 

פיעים עדיין המדובר בסרטון פוליטי, שאינו מקדם, לכל הפחות, את טובת הילדים המו

מניעת כל אפשרות של שימוש  –בו. לכן, ועל מנת להגשים במלואה תכלית חשובה זו 

עלינו להקפיד על איסור זה קלה כחמורה. משכך, לגישתי, יש לאכוף  –לרעה בילדינו 
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איסור זה, בדומה לאיסור על תעמולה תוך שימוש במשאבי ציבור, באופן קפדני 

 במיוחד.

 

, אשר טענה בעתירה כי יש 1ל את עמדת העותרת לכך יש להוסיף כי אני מקב .16

ג לחוק הבחירות אינו מציין הסכמת הורים כסייג לתחולתו, לעומת 2בעובדה שסעיף 

ב)א( לחוק שכן מסייג את תחולתו )ביחס לתעמולה בקשר עם נפגע פעולות 2סעיף 

 איבה(, כדי ללמד שבפנינו הסדר שלילי ולא לאקונה.

 
 חולתו באינטרנטותג לחוק הבחירות 2סעיף 

 

נמשיך. סרטון הבחירות נושא העתירות פורסם באינטרנט. מכאן עולה השאלה  .11

ג לחוק הבחירות חל גם פרסום שנעשה באינטרנט. לכך אשיב 2האם האיסור שבסעיף  –

 כן. אסביר.  –באופן חד וחלק  –

 

, בניגוד לאיסורים ספציפיים מחוק הבחירות, המחילים עצמם בלשונם ראשית .14

לחוק;  16האיסורים על תעמולה בעיתונים שבסעיף  –דיה מסוימת )למשל על מ

לחוק, וכיו"ב(, האיסור על שימוש  1האיסורים על תעמולה בטלוויזיה וברדיו שבסעיף 

ג לחוק הבחירות באופן כללי. משכך, אינני רואה 2בילדים בתעמולה נקבע ונוסח בסעיף 

להחריג איסור זה ולקבוע כי אינו חל  –שעה שהמחוקק קבע איסור כללי  –כל הצדקה 

 באינטרנט. 

 

א 2החלתי את האיסור הקבוע בסעיף  –בדומה, בבחירות לרשויות המקומיות  .13

אשר גם הוא מנוסח באופן כללי  –לחוק הבחירות, בנוגע לשימוש במשאבי ציבור 

 22/26גם על האינטרנט )ראו: תר"מ  –בדומה לאיסור על תעמולה תוך שימוש בילדים 

(; תר"מ 3.1.2613) רשימת מהפך נ' רוכברגר 11/26תר"מ (; 1.3.2613) וזן נ' אדיבר

לדרמן נ' עמותת מרכז מריאן לגיל  123/26(; תר"מ 12.4.2613) זוהר נ' צור-אבן 12/26

קיים היגיון רב בפרשנות מעין זו. האם ניתן להעלות על הדעת, ((. 3.16.2613) הרך

ייאסר לשידור בטלוויזיה וברדיו ותתאפשר  –החוק המפר את  –שאותו סרטון תעמולה 

 הצגתו באינטרנט? לגישתי, ודאי שלא.

קבע אף הוא במספר החלטות  רובינשטייןא' זאת ועוד; קודמי לתפקיד, השופט  .11

ב)ב( לחוק הבחירות, האוסר על שימוש 2כי האיסור שמסעיף  -במפורש או במשתמע  –

באלנס נ' רשימת  21/12ינטרנט )ראו: תב"כ בצה"ל תוך תעמולת בחירות, חל גם על הא

 –((. ודוק; איסור זה 14.1.2613) חסון נ' יש עתיד 31/12(; תב"כ 1.1.2613) הבית היהודי
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כללי אף הוא ואינו מחיל  –בדומה לאיסור על שימוש בילדים תוך תעמולת בחירות 

 עצמו במפורש על מדיה מסוימת.

 

ם באיסורים החלים על מדיות ספציפיות, ג –בשולי הדברים, יצוין, כי לגישתי  .12

וכן במקרים של תוכן תעמולה הפוגע באינטרס רב מעלה או בזכות חוקתית, קיימת 

סמכות ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית למנוע את פרסומו באינטרנט )ראו: תר"מ 

(, 12.12.2612) פרנקנטלר נ' אלדד 2/12(; תב"כ 13.16.2613) לב נ' נוימרק-בר 133/26

 (. אולם, אין זה המקום להרחיב בנוגע לעניין זה.רובינשטייןא' ופט הש

 

, בכהונתה כיושבת ראש ועדת נאור מ', השופטת )כתוארה אז(  שלישית .26

ג לחוק הבחירות נוכח סרטון תעמולה 2הבחירות, בחרה ליתן צו בגין הפרה של סעיף 

 אופיר נ' טפרמן 12/12שמופיעים בו ילדים שפורסם, בין היתר, באינטרנט )ראו: תר"מ 

(1.4.2612.)) 

 

העולה מן המקובץ הוא שלגישתי האיסורים הכלליים שבחוק הבחירות )סעיפים  .21

לחוק הבחירות( חלים על כל אמצעי הפרסום והמדיות השונות, ובין אלה  13ג, 2ב, 2א,2

כל מקרה ונסיבותיו, כאשר ליו"ר ועדת  –גם באינטרנט. בנוגע ליתר האיסורים  –

ת המרכזית סמכות להחיל בעת הצורך ולרוב במשורה את האיסורים גם על הבחירו

א' מדיות אחרות, כולל על תעמולה באינטרנט )ראו למשל, את החלטתו של השופט 

להחיל את החובה על ציון שם מזמין מודעת בחירות גם על מודעות  רובינשטיין

 ((.3.1.2613) ביתנו רשימת הבית היהודי נ' רשימת הליכוד 14/12באינטרנט: תב"כ 

 

האם הסרטון הוא בגדר תעמולה אסורה; והאם חל הסייג לתחולת  –מן הכלל אל הפרט 

 האיסור היות שהילדים מצולמים כשהם מבצעים פעילות שגרתית?

 

אחרי אלה, כל שנותר לבחון הוא האם סרטון התעמולה הקונקרטי נושא  .22

נראה כי אין חולק על העובדה ג לחוק הבחירות. 2העתירה מפר את האיסור שבסעיף 

עסקינן בילדים קטנים במקרה דנא.  – 11שהסרטון עושה שימוש בילדים מתחת לגיל 

הוא בגדר  –בהתאם למבחן הדומיננטיות  –בנוסף, לא יכול להיות חולק כי הסרטון 

 ((.11.1.2611) תנועת אומ"ץ נ' הרשות להגנת הצרכן 2/26תעמולה )ראו: תב"כ 

 

כי הילדים שבסרטון מוצגים תוך שהם מבצעים פעילות שגרתית  האם ניתן לומר .23
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ג לחוק הבחירות(? 2)כי אם כן, להזכיר, האיסור אינו חל בהתאם לסיפא של סעיף 

 לשיטתי, ובאופן מובהק, אין כך הדברים. 

 

צפיתי בסרטון. אמנם, כפי שמציינים המשיבים הילדים בו לכאורה מבצעים  .26

, לאחד מהילדים, שראש הממשלה ראשיתם, בכך אין די. משחק. אול –פעילות שגרתית 

קורא לו בסרטון "איווט" הודבק זקן )כך שאותו ילד נחזה, ככל הנראה, לשר החוץ, חבר 

הכנסת איווט ליברמן(; ועל אחד מהילדים הונחה פאה עם שיער אפור וראש הממשלה 

אוצר לשעבר, חבר קורא לו בסרטון "יאיר" )כך שאותו ילד נחזה, ככל הנראה, לשר ה

הכנסת יאיר לפיד(. עובדה זו כשלעצמה מלמדת כי אין בפנינו פעילות שגרתית של 

 ילדים.

 

אין המדובר כאן בצילום תמים של  –ובצדק  – 1, כפי שמציינת העותרת שנית .21

גם לנסיבות ולמסר ישנה חשיבות בקביעת תחולת הסייג. כאן, ילדים המשחקים בגן. 

מסר במטרה להעביר )עובדה שהמשיבים לא מכחישים(  מבויים בסרטון בחירות עסקינן

נראה שהשימוש בילדים במסגרת הסרטון מבקש להבהיר . רווח פוליטיואף לגרוף  פוליטי

נקודה: ראש הממשלה הוא המבוגר האחראי, והילדים )ששמותיהם כאמור זהים 

. ברי, כי כאשר הם, ובכן, ילדים –לשמותיהם של מנהיגים פוליטיים ממפלגות אחרות( 

אין עוררין שהילדים צולמו במיוחד למען הסרטון, והסרטון הוא בגדר תעמולה, ברור 

הסרטון  –ג לחוק הבחירות. ובהתאם 2לגישתי שאין תחולה לסייג מהסיפא של סעיף 

כוח רשימות -לבאי א' מצאסותר את האיסור האמור )השוו: מכתבו של השופט 

 (.21.6.1222יתוף ילדים בתשדירי התעמולה מיום בעניין ש 11-המועמדים לכנסת ה

 

 נפקות העובדה שהסרטון הופץ בטעות

 

אחרי כל אלה, נותר להכריע בשאלה האם יש בעובדה כי הסרטון הופץ בטעות  .24

כדי לשנות ממסקנתי. על כך אשיב בשלילה. זאת, בעיקר, נוכח המדיה שבו פורסם 

שופט בבית המשפט העליון, כי בעבר הסרטון: רשת האינטרנט. פעם קבעתי, בכובעי כ

"לפגיעה בפרטיות הייתה 'תאריך תפוגה', בעוד שהיום, המידע נצרב לעד במרחב 

((. 2.1.2616לחוות דעתי ) 2, פס' קטיעי נ' מדינת ישראל 1261/12הווירטואלי" )רע"פ 

 . נייננו זהדברים אלה יפים, בשינויים המתחייבים, לע

 

רטון בטלוויזיה או ברדיו ממוקד לאלה שצפו או הנזק בגין הפצה בטעות של ס .23

שמעו את התעמולה האסורה. מנגד, לתעמולה שמופצת באינטרנט, בייחוד תוכן 
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"ויראלי" כדוגמת הסרטון נושא העתירות, נזק משמעותי ובלתי ניתן לאומדן. כאמור, 

 נצרב באינטרנט וכמעט שבלתי אפשרי להסירו לחלוטין. בניגוד לסרטוני –הסרטון 

תעמולה בטלוויזיה וברדיו, בוחר שישקיע מאמץ מינימאלי בחיפוש פשוט במנוע 

חיפוש החיפוש גוגל, יגיע מחר ואף בעוד שנים רבות לסרטון נושא העתירות. ואכן, 

פשוט במנוע החיפוש גוגל מלמד כי הסרטון הועתק והוטמע בעשרות כתבות וכן מופיע 

בהתאם, לא . YouTubeהגדול באינטרנט:  שיתוף סרטוני הווידאו מספר עותקים באתרב

 ניתן לייחס משקל לעובדה כי הסרטון הופץ עקב טעות.

 

אני מוצא כתמוהה, עם כל הכבוד, את טענתם של המשיבים כי הסרטון דלף  .21

בטעות לרשת האינטרנט ובכלל לא אּושר לשידור. האיסור על שימוש בילדים תוך 

וע הושקעו כספים מלכתחילה והטריחו את חד וברור. אני מתקשה להבין מד –תעמולה 

ראש הממשלה בצילום לסרטון, אם התוכן כלל לא יּועד לשידור. משכך, אני מוצא קושי 

רב בגרסת המשיבים. ברי, כי המשיבים כבר הפיקו רווח פוליטי משמעותי מהסרטון: 

 ערוצי התקשורת, הטלוויזיה, הרדיו, ואתרי האינטרנט המובילים בישראל, עוסקים

בסרטון זה כבר מספר ימים, ואף שידרו אותו פעמים רבות. לאמור, הנסיבות המתוארות 

 לעיל משאירות מספר רב של סימני שאלה פתוחים בנוגע לטענת המשיבים בהקשר זה.

 

. למען הסר ספק, יצוין, סרטוןניתן בזאת צו מניעה האוסר את פרסומו של המשכך,  .22

אם במסגרת כתבה בערוצי הטלוויזיה  –תכונת בכל מ סרטוןכי צו זה חל על שידור ה

 והרדיו, אם במסגרת כתבות באתרי האינטרנט, וכיו"ב.

 

שלושה ימים בסך הכול  –"ויראלי", וכבר עתה -בנוסף, כאמור, הסרטון הפך ל .36

הוא מופיע באתרים רבים באינטרנט. בהתאם, אני מורה על  -לאחר פרסום הסרטון 

יכובד.   –ל מנת לוודא כי צו המניעה שניתן לעשות כל שביכולתה ע 2המשיבה 

ובהתאם, עליה לנקוט באמצעים אקטיביים על מנת שהסרטון ייגנז. במסגרת זאת, עליה 

ולאתרי החדשות הישראליים המרכזיים  YouTubeלפנות למשל מיוזמתה לאתר 

 להגיש 2באינטרנט שפרסמו את הסרטון, בדרישה כי זה יוסר באופן מיידי. על המשיבה 

, בה תפרט את הצעדים שנקטה במטרה להביא 11:66בשעה  21.1.2611תצהיר עד ליום 

 לביצוע צו המניעה שניתן.

 
 סוף דבר

אלוהים מרחם על ילדי הגן; פחות מזה על ילדי בית הספר; ועל הגדולים לא ירחם " .31

" )יהודה עמיחי, אלוהים מרחם על ילדי הגן(. המחוקק מצא לנכון, ובצדק רב, עוד
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יא את ילדינו אל מחוץ לזירת המשחק הפוליטי. כל שימוש מעין זה בילדים, מעצם להוצ

 .אופורטוניסטיטבעו, ובניגוד לחריגים המצומצמים שבגדרי הסעיף, נתפס כציני ו

 

העתירה מתקבלת כאמור לעיל. המשיבים יישאו בהוצאות העותרות בסך כולל  .32

ועבר ליועץ המשפטי לממשלה, ש"ח בחלקים שווים. אבקש כי החלטתי זו ת 1,666של 

 ולבאי כוח ערוצי הטלוויזיה והרדיו שידאגו שלא לשדר בשנית את הסרטון.

 

 (.26.1.2611ניתנה היום, כ"ט בטבת התשע"ה )
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 ועדת הבחירות המרכזית

 26-לכנסת ה
 برانالقاضي سليم ج                                      השופט סלים ג'ובראן 

 رئيس لجنة االنتخابات المركزية                            יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

 
 0/2/6תב"כ 

 גל לאון  :תהעותר
 

 נ ג ד 

 
 העם אתנו" בראשות אלי ישי –רשימת "יחד  :המשיבה

 
ב' לחוק הבחירות )דרכי 50לפי סעיף  למתן צו מניעה עתירה 

 (חוק הבחירות)להלן:  /5/1-תעמולה(, התשי"ט
 
 
 

 החלטה
 

העותרת פנתה אליי בבקשה למתן צו מניעה. לטענתה, המשיבה ביצעה תעמולה  .1

ביקרו אלי ישי  – 3.3.2611ביום  –ג לחוק הבחירות. שלשום 2סורה בהתאם לסעיף א

-וברוך מרזל, הראשון יו"ר המשיבה והאחרון מועמד מטעם הרשימה בבחירות לכנסת ה

( נכח בקניון. הילד)להלן: של העותרת  12-בירושלים. באותו זמן, בנה בן הבקניון  – 26

"טענו בפניהם כי המדובר בביקור -אז, פנו פעילים מטעם המשיבה אליו ואל ילד נוסף, ו

של שר שמצולם וישודר בטלוויזיה בחדשות הערב, הפעילים הדביקו סטיקרים בדבר 

חו כי יופיעו בטלוויזיה, הילד וחברו תמיכה במשיבה על חולצות הילד או חברו ששמ

 לעתירה(.  1צולמו ליד מועמדי המשיבה כשהם נושאים שלט לתמיכה במשיבה" )סעיף 

 
בהמשך, טוענת העותרת כי פעילי המשיבה הציעו תשלום לילד ולילד הנוסף  .2

כדי שיסעו ברכבת הקלה וימשיכו בצילומי התעמולה. אולם, אז התקשר הילד לעותרת, 

 1ה עליו לעשות כך. ודוק; באותו היום, במהדורת "מבט" של ערוץ והיא אסר

שלט תעמולה ב מצולמים בעוד אוחזיםבטלוויזיה, הופיעו הילד והילד הנוסף, כשהם 

 של המשיבה. 
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המשיבה טוענת )בגיבוי תצהיר( כי אף בעל תפקיד מטעמה לא פנה לילד ולא  .3

"צילום אקראי של הנ"ל כאמור -הציע לו תמורה כספית. עוד טוענת היא כי מדובר ב

לא נעשה ביוזמת המשיבה ובוודאי  –במסגרת סיקור חדשותי של ביקור בחירות במקום 

שלא נעשה על פי בקשתה של המשיבה, אלא המדובר בצילום אקראי בקניון הפתוח 

לעוברים ושבים... ממילא גם אין למשיבה שום התנגדות כי יאסר כל פרט הקשור לילד 

שום כוונה )פשוטו כמשמעו( להציג את הילד הנ"ל  –ולא הייתה  –ר אין הנ"ל, ובאש

 1-6)או אחר( בצורה כלשהי במסגרת תעמולת הבחירות של המשיבה" )סעיפים 

לתגובה(. מכוח אלה, מצהירה המשיבה כי היא מסכימה למתן צו מניעה בנוגע לפרסום 

 הנדון.

 
ה העתירה מרגע פרסום עוד טוענת המשיבה כי נוכח המועד הקצר שבו הוגש .6

 היא סבורה כי העתירה הוגשה באופן יזום ומאחוריה יריב פוליטי שלה. –הכתבה 

 
ג לחוק הבחירות אוסר על שימוש בילדים מתחת 2סעיף דין העתירה להתקבל.  .1

 לצרכי תעמולה, למעט כאשר הילדים מופיעים כשהם מבצעים פעילות שגרתית. 11לגיל 

 :חשיןובמילותיו של השופט תכליתו של האיסור ברורה, 

 
בתעמולת  11"תכלית החוק להגביל השתתפותם של ילדים מתחת לגיל 

בחירות, מקום שיש באותה השתתפות משום ניצולם של ילדים, אפשר אף 

שלא בידיעתם, למטרות ממון, למטרות פוליטיות או לכל מטרה אחרת 

ון להגן על אכן, עיקרו של החוק הוא ברצשאינה מקדמת את טובת הילד. 

קטינים, שאם האפוטרופוסים הטבעיים אינם מודעים או אינם עושים את 

הנדרש כדי להגן עליהם, בא החוק למלא את מקומם ומוציא קטינים מחוץ 

; (6.1.26612מיום  חשיןמ' השופט )מכתבו של  "לזירת המשחק הפוליטי

 .((14.16.2613) הבית היהודי נ' אבוטבול 141/26וראו גם: תר"מ 
 
 

( פירשתי איסור 26.1.2611) התנועה למען איכות השלטון נ' נתניהו 1/26תב"כ -ב .4

מניעת כל אפשרות של  –"על מנת להגשים במלואה תכלית חשובה זו זה וקבעתי כי 

(. וכן, 13, בפס' שם)עלינו להקפיד על איסור זה קלה כחמורה"  –שימוש לרעה בילדינו 

 -כמת הורי הקטין להשתתפותו בתעמולה, וגם אז שאין נפקה מינה לעניין האיסור להס

 (.16-11, בפס' שםהיא עדיין אסורה )

 

מועמד מטעם המשיבה שהוא כאמור בפרסום האמור, נראה ברוך מרזל,  .3

מחזיקים שלט  וחברוהילד  נראים בבירורברקע כאשר מתראיין,  הקרובות,בבחירות 
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נראה כי לא יכול להיות עוררין תעמולה גדול מטעם המשיבה עליו סיסמת בחירות שלה. 

 –כי הילד וחברו בפרסום אינם מצולמים כשהם מבצעים פעולה שגרתית. נהפוך הוא 

, מנוגדת לליבת התכלית ממש הלכה למעשה – כריכתם בתעמולה מטעם המשיבה

טרה למנוע ג לחוק הבחירות. נראה כי המחוקק חוקק איסור זה במ2שביסוד סעיף 

 .מצבים מעין אלה בדיוק

 
עוד, יש לדחות את טענת המשיבים כי מדובר "בצילום אקראי בקניון הפתוח  .1

לתגובה(. עם כל הכבוד, ההיגיון הבריא מלמד כי אין זוהי יד  6לעוברים ושבים" )סעיף 

המקרה, שבעת שמועמד מטעם המשיבה מתראיין, שני ילדים עומדים בדיוק מאחוריו 

ניתן בזאת צו מניעה האוסר על משכך, ואוחזים בשלט תעמולה מטעם אותה רשימה. 

 . ג לחוק הבחירות2בתעמולה בניגוד לסעיף  51המשיבה לעשות שימוש בילדים מתחת לגיל 

 

סוף דבר, העתירה מתקבלת. בנסיבות העניין, תישא המשיבה בהוצאות העותרת  .2

ש"ח. החלטתי זו תועבר לרשות השידור, שתוודא כי לא ייעשה שימוש  6,666בסך של 

 תו פרסום בעתיד.באו

 
 (.1.3.2611 באדר התשע"ה ) ד"י ניתנה היום,  
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איסור על שימוש 
 בצבא
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 ועדת הבחירות המרכזית

 26-לכנסת ה
 القاضي سليم جبران                                      השופט סלים ג'ובראן 

 رئيس لجنة االنتخابات المركزية                            הבחירות המרכזיתיושב ראש ועדת 

 

 002/6תב"כ 
 

 העותר:

 

 קצין הבחירות בצה"ל, אל"מ אפי רוזן
 

 נ ג ד 

 
 . מפלגת הבית היהודי5 :המשיבים

 . הרב אביחי רונצקי0
 

עתירה למתן צו מניעה בהתאם לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(,  
 (.חוק הבחירות)להלן:  /5/1-התשי"ט

 
 החלטה

 

 באתרהעותר פנה אליי בעתירה למתן צו מניעה בגין סרטון שפרסמו המשיבים  .1

בסרטון מופיעים "שורה של אנשי  .YouTubeשיתוף סרטוני הווידאו הגדול באינטרנט: 

צבא בכירים, תוך ציון דרגותיהם ותפקידיהם, שבו הם מדברים בשבח הרב רונצקי, 

 לעתירה(. 3שימת המועמדים של מפלגת 'הבית היהודי'" )סעיף מועמד בר

 

לשיטת העותר, היות שאנשי הצבא הבכירים המופיעים בסרטון מדברים בשבחו  .2

בבחירות הקרובות  1, שכאמור מצוי ברשימת המועמדים של המשיבה 2של המשיב 

 ב)ב( לחוק הבחירות. 2, מדובר בתעמולה אסורה בהתאם לסעיף 26-לכנסת ה

 
העותר טוען כי "לעמדת צה"ל, הפרסום האמור אינו עומד בקנה אחד עם  .3

האיסור הנ"ל, והצורך החיוני בשמירתו של צה"ל מחוץ לשיח הפוליטי ולתעמולת 

בחירות. משנה חומרה יש בדבר, כאשר מועמד בעל רקע בטחוני, מנצל אמירות שונות 

הרגיל של שירותו בצה"ל,  ידי קצינים בכירים בצה"ל, במהלך-שנאמרו על אודותיו על
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ב)ב( לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, לצורך 2ועושה בהם שימוש אסור ע"פ סעיף 

 לעתירה(. 4תעמולת בחירות, וכאמור שלא בידיעתם ולא בהסכמתם" )סעיף 

 
"מבקשת להבהיר שאין לה כל קשר  1ביקשתי את תגובת המשיבים. המשיבה  .6

 1והיא לא פרסמה אותו. מטעם זה המשיבה אל הסרטון האמור. היא לא ערכה אותו 

איננה צד נכון תעירה. למעלה מן הצורך יובהר כי הסרטון, כפי שנראה על פניו, נערך 

היא  1. בבחירות כאלה המשיבה 1והוצג לעניין הבחירות הפנימיות שהתקיימו במשיבה 

 ה(.לתגוב 2-1צד ניטראלי ואין היא פעולת בעבור מתמודד זה או אחר" )סעיפים 

 
נמצא בימים אלה בחו"ל, ובשיחה  2נכתב כי המשיב  1בנוסף, בתגובת המשיבה  .1

נמסר לו כי "הסרטון הוא ישן )בן כחודש(  2עם עוזר המשיב  1שקיים ב"כ המשיבה 

 2לקידום מועמדותו של המשיב  1והוא הוכן לצורך התעמולה הפנימית בתוך המשיבה 

ה(. עוד נכתב היא הסרטון הוסר מהאתר לתגוב 4בבחירות המקדימות לכנסת" )סעיף 

 לא התקבלה עד למועד כתיבת החלטתי. 2אתמול, לאחר צאת השבת. תגובת המשיב 

 
 דיון והכרעה

 
 ב)ב( לחוק הבחירות מורה:2דין העתירה להתקבל. סעיף  .4

 
לא ייעשה שימוש בתעמולת בחירות בצבא הגנה לישראל "

אל מזוהה עם באופן העשוי ליצור רושם כי צבא ההגנה לישר

מפלגה או עם רשימת מועמדים; אין בסעיף קטן זה כדי 

ים להביע תמיכה בצבא למנוע ממפלגה או מרשימת מועמד

 ההגנה לישראל"

 
תכליתו של האיסור האמור ברורה: המחוקק ראה לנכון להוציא את צה"ל  .3

ובה מהזירה הפוליטית, בייחוד במהלך תקופת בחירות, ולא בכדי. הגיוס לצה"ל הוא ח

לאזרחי ישראל )מלבד ביחס לאוכלוסיות הפטורות משירות בו(. מדובר בזרוע המדינית 

הזוכה לתמיכה הנרחבת ביותר בקרב הציבור הישראלי. משכך, טבעי רק שמועמדים 

בבחירות ירצו לזכות בתמיכתו, שברור שתניב רווח פוליטי משמעותי. בגין סיבה זו, 

 פוליטית, ויישאר נטול פניות ונקי מפוליטיקה.חיוני כי צה"ל יישאר מחוץ לקלחת ה

 

"צה"ל הוא צבאו של העם, צבאה של מדינת ישראל; ידענו משחר ימי המדינה  .1

לחוק יסוד: הצבא הקובעת כי 'צבא הגנה לישראל הוא  1וכך מורה אותנו הוראת סעיף 

"ל ב)ב( לחוק דרכי תעמולה, האוסרת על שימוש בצה2צבאה של המדינה'. הוראת סעיף 
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בתעמולת בחירות, היא נגזרת של מושכלות יסוד אלה. היא נועדה למנוע את הרושם כי 

הצבא מזוהה עם מפלגה או עם מועמד, ולמנוע ממועמד או מרשימת מועמדים לנכס את 

 אופנייהמר נ' רשימת 'הבית היהודי בראשות נפתלי בנט 12/12צה"ל לעצמו" )תב"כ 

 (. רובינשטיין השופט(, 1.1.2613)

 

ב)ב( לחוק הבחירות חל גם על 2נראה כי כבר אין חולק על כך שהאיסור בסעיף  .2

 התנועה לאיכות השלטון בישראל נ' נתניהו 1/26תעמולה ברשת האינטרנט )תב"כ 

באלנס נ' רשימת הבית  21/12תב"כ (; עניין התנועה לאיכות השלטון( )להלן: 26.1.2611)

 עמדת היועץ המשפטי לממשלה בעתירה זו(.; רובינשטיין השופט, (1.1.2613) היהודי

 
"באופן העשוי ליצור ב)ב( לחוק התעמולה אוסר על שימוש בצה"ל 2סעיף  .16

צפיתי רושם כי צבא ההגנה לישראל מזוהה עם מפלגה או עם רשימת מועמדים". 

 . 2בסרטון. הוא, באופן ברור, יוצר מצג על פיו צה"ל מזוהה עם המשיב 

 
ניסים את הרב רונצקי לכנסת". כל הקצינים המופיעים שמו של הסרטון הוא "מכ .11

, ואומרים, בין היתר: "כולנו מלאי הערכה, גם 2בו מתבטאים בשבחו של המשיב 

לעשייה וגם לדמות המיוחדת הזו"... "הוא הצליח להביא רוח חדשה שאני חושב שנגעה 

נהיגות שלך בכל המפקדים ובי באופן אישי"... "שנזכה כולנו לעוד הרבה שנים של מ

 שנוגעת באנשים ומשפיעה עליהם". דברים אלה, בהקשר זה, מהווים תעמולה אסורה.

 
. הרי, 1זאת ועוד; הסרטון יוצר מצג נוסף, על פיו צה"ל מזוהה אף עם המשיבה  .12

ברשימת המועמדים של מפלגת הבית היהודי בבחירות  13-הרב רונצקי נבחר למקום ה

א מינה לעובדה שהסרטון הופק במסגרת הקמפיין של . בהקשר זה, אין נפק26-לכנסת ה

בבחירות המקדימות. הרי, הבחירות המקדימות התקיימו לפני למעלה  1המשיבה 

רק אתמול בערב. ודוק; לכל הפחות  2משבועיים. עם זאת, הסרטון הוסר על ידי המשיב 

 צה"ל. תוך שימוש אסור ב 1לאחר הבחירות המקדימות, מדובר בתעמולה למען המשיבה 

 

לא  –לכך יש להוסיף כי בהתאם לאמור בעתירה, הקצינים המופיעים בעתירה  .13

 –, בקולם, בסרטון. אמנם, אין גם בהסכמה הםנתנו את הסכמתם לשימוש בהתבטאויותי

ב)ב( לחוק הבחירות 2כדי לעלות או להוריד מהאיסור שבסעיף  –אם הייתה ניתנת 

אולם, במקרה דנא, יש לכך טעם (. 16-11' , פסהתנועה לאיכות השלטון עניין)השוו: 

אני סבור כי אין זה ראוי שמתמודדים יעשו שימוש בהתבטאויות של אדם זה או  –לפגם 

אחר בתעמולת בחירות ללא הסכמתם, ודאי כאשר חלק מהקצינים עודם משרתים 

 בצה"ל. 
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למען הסר ספק, אין באמור לעיל כדי להטיל ספק בנוגע לאמיתות הדברים  .16

ו אותם קצינים בסרטון, ואני בטוח שהרב רונצקי תרם רבות למדינה במהלך שאמר

שירותו בצה"ל. אולם, אין בכך כדי לשנות מן העובדה שהסרטון אסור בהתאם לסעיף 

 ב)ב( לחוק הבחירות.2

 
. YouTubeהסיר את הסרטון מאתר  2טענה בפניי כי המשיב  1המשיבה  .11

ניתן בזאת הדברים. עם זאת, ולמען הזהירות,  מבדיקה שערכתי, נראה כי אכן כך הם פני

לפרסם תעמולת בחירות תוך שימוש בצה"ל באופן העשוי  2המשיב צו מניעה האוסר על 

 . וליצור רושם כי הוא מזוהה עימ

 
תצהיר בו יפרט  1.2.2611יגיש עד ליום  2סוף דבר, העתירה מתקבלת. המשיב  .14

. במסגרת זאת, הוא נדרש, בין היתר, את הצעדים בהם נקט על מנת שהצו הנ"ל יכובד

בבקשה להסיר את הסרטון כליל מהאתר ככל  YouTubeלשלוח הודעה להנהלת אתר 

 והוא מופיע בו בקישורים נוספים מעבר לזה שצוין בעתירה עצמה.

 

 (.1.2.2611ניתנה היום, י"ב בשבט התשע"ה ) 
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 ועדת הבחירות המרכזית

 26-לכנסת ה
 القاضي سليم جبران                                      פט סלים ג'ובראןהשו 

 رئيس لجنة االنتخابات المركزية                            יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

 

 002/6תב"כ 
 

 העותר:
 

 קצין הבחירות בצה"ל, אל"מ אפי רוזן
 

 נ ג ד 

 
 . מפלגת "ביחד"5 :המשיבים

 ך מרזל. ברו0
 

ב' לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, 50לפי סעיף  למתן צו מניעה עתירה 
 (חוק הבחירות)להלן:  /5/1-התשי"ט

  
 החלטה

  

העותר פנה אליי אתמול, בבקשה למתן צו מניעה ביחס לסטאטוס שהתפרסם  .1

. בסטאטוס תמונה בה נראים שני 2בעמוד הפייסבוק הרשמי של המשיב  1.3.2611ביום 

ילי צה"ל כשפניהם מטושטשות, מחזיקים שלט תעמולה של המשיבים, כשמאחוריהם חי

רכב צבאי. הסטטוס לווה בטקסט: "גם בצה"ל יודעים: רק מרזל ימחק את החיוך 

 ב)ב( לחוק הבחירות.2לזועבי!". לשיטת העותר, הסטאטוס דלעיל מנוגד לסעיף 

 

. עוד נכתב 2ל המשיב המשיבים מציינים כי התמונה הוסרה מעמוד הפייסבוק ש .2

אינו מתפעל את עמוד הפייסבוק שלו, אלא פעילים מטעם המשיבה  2בתגובה כי המשיב 

. "עם זאת המשיבים לוקחים לתשומת הלב את עצם העתירה הנידונה והובהר כי יש 1

 לתגובה(. 4צורך בבקרה משפטית גם לפרסומי פייסבוק" )סעיף 

 

"לא ייעשה שימוש הבחירות מורה כי  ב)ב( לחוק2דין העתירה להתקבל. סעיף  .3

בתעמולת בחירות בצבא הגנה לישראל באופן העשוי ליצור רושם כי צבא ההגנה 
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קצין הבחירות  11/26תב"כ -בלישראל מזוהה עם מפלגה או עם רשימת מועמדים...". 

 (, עמדתי על תכליתו של איסור זה:1.2.2611) בצה"ל נ' הבית היהודי

וציא את צה"ל מהזירה הפוליטית, "המחוקק ראה לנכון לה

בייחוד במהלך תקופת בחירות, ולא בכדי. הגיוס לצה"ל הוא 

חובה לאזרחי ישראל )מלבד ביחס לאוכלוסיות הפטורות 

משירות בו(. מדובר בזרוע המדינית הזוכה לתמיכה הנרחבת 

ביותר בקרב הציבור הישראלי. משכך, טבעי רק שמועמדים 

כתו, שברור שתניב רווח פוליטי בבחירות ירצו לזכות בתמי

משמעותי. בגין סיבה זו, חיוני כי צה"ל יישאר מחוץ לקלחת 

 (.3, בפס' שםהפוליטית, ויישאר נטול פניות ונקי מפוליטיקה" )

 

, בפס' שםעוד עמדתי על כך כי איסור זה חל גם על פרסומים ברשת האינטרנט )            

 ((.26.1.2611) בישראל נ' נתניהו התנועה לאיכות השלטון 1/26; תב"כ 2

 

מפרים באופן ברור את הוראות הסעיף.  –הן התמונה הן הכיתוב שבסטאטוס  .4

בתמונה, כאמור, מצולמים שני חיילים באופן היוצר רושם כי צה"ל מזוהה עם המשיבים, 

. הכיתוב שצורף לסטאטוס, מכריז על תמיכה מעין זו, הלכה למעשה. 2בדגש על המשיב 

ניתן בזה תוקף של צו להתחייבות המשיבים, וכן ניתן צו מניעה האוסר על המשיבים משכך, 

 ב)ב( לחוק הבחירות.2לפרסם תעמולת בחירות תוך הפרת סעיף 

 
יום לעד  ויגיש בהתאם, המשיביםתגובת המשיבים לא גובתה בתצהיר.  .1

 יכובד. על מנת שהצו הנ"ל תצהיר בו יפרטו את הצעדים שנקטו 12:66בשעה  1.3.2611

 
 סוף דבר, העתירה מתקבלת. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות. .4

 
 (.6.3.2611 באדר התשע"ה ) ג"י ניתנה היום,  
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שלטי חוצות, 
מודעות בחירות 

 ועיתונים
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 ועדת הבחירות המרכזית

 26-לכנסת ה
 القاضي سليم جبران                                      השופט סלים ג'ובראן 

 رئيس لجنة االنتخابات المركزية                            יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

 2/6/תב"כ 
 תנועת הליכוד העותרת:

 
 נ ג ד 

 
 . מפלגת העבודה הישראלית5 המשיבים:

 . מפלגת התנועה0
 יחד-. מפלגת מרצ2
 "15Vניצחון . ארגון "2
 המכרז להתחדשות הדמוקרטיה בע"מ" –. עמותת "מולד 1
 . מר אייל ארד0
 . תנועת "קול אחד"0
 . מבקר המדינה2
 . היועץ המשפטי לממשלה/

 
ב לחוק הבחירות )דרכי 50עתירה למתן צו מניעה על פי סעיף  

 (.חוק הבחירות)להלן:  /5/1-תעמולה(, התשי"ט
 

 החלטה
 

זו הוא בפרשה אותה כינתה העותרת בתור "פרשת העמותות  עניינה של עתירה .1

מולד, אייל ארד, , V15)להלן:  3-6(, המשיבים הליכוד". לטענת העותרת )להלן: 2

 3-1, בהתאמה( מקיימים "תעמולת בחירות עקיפה" עבור המשיבות ותנועת קול אחד

 (.המפלגות: ; או ביחדמרצ-ו ;המחנה הציוני או ביחד:התנועה, -והעבודה )להלן: 

 
 רקע, השתלשלות העתירה, וטענות הצדדים

 

 כמה מילים על הארגונים שבלב העתירה )בהתאם לתגובותיהם לעתירה(:  .2

אינו גוף או ארגון משפטי, אלא קבוצה שהוקמה באופן ספונטני,  V15 .א

המורכבת מאנשים צעירים, חלקם בעל עבר השתייכות פוליטי רב 

האג'נדה והפעילות שהוא מקיים אינה , V15מפלגתית. דהיינו, לשיטת 

החלפת  -אך ורק  -מרכז, אלא -לטובת מפלגה מסוימת מגוש השמאל
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 השלטון הנוכחי.

והתאגדה כחברה לתועלת הציבור. מולד  2612מולד נוסדה בשנת  .ב

מפעילה מכון מחקר עצמאי שמטרתו להזין את הדיון הציבורי בישראל 

לפני כשנתיים, אשר נועד  41יקט בתוכן איכותי. בין יוזמותיה, הוקם פרו

להנגיש מידע לציבור, ועוסק בעיקר בחשיפת מדיניות הרשות המבצעת, 

כלכליים ומדיניים. טענות הליכוד -בשימת דגש על נושאים חברתיים

 .41מתרכזות בפעילותו של פרויקט 

אייל ארד הוא אזרח ישראלי המאמין כי יש להחליף את השלטון. בעברו  .ג

 ור ראש הממשלה נתניהו. שימש כיועץ עב

, ומטרותיה הן: 12.1.2663קול אחד היא חברה ישראלית שהתאגדה ביום  .ד

"קידום מטרות ציבוריות ושיתוף אזרחים משני צדי המתרס של הסכסוך 

מפלגתי על -פלסטיני". דרך פעולתה היא בהפעלת לחץ א-הישראלי

 ההנהגה במטרה לקדם פתרון של שתי מדינות לשני עמים.

מתמודדות בבחירות  2-1אין צורך להציג: המשיבות  3-1שיבות את המ .ה

במסגרת רשימת "המחנה הציוני בראשות יצחק  26-הקרובות לכנסת ה

, מפלגת מרצ, מתמודדת אף היא גם 3הרצוג וציפי לבני". המשיבה 

 בבחירות הקרובות, ומשויכת באופן מסורתי לגוש השמאל הפוליטי.

, משמשים V15כי אותם ארגונים, ובראשם  הליכוד, כאמור, טוען בעתירתו .3

הלכה למעשה כחזית פיקטיבית במטרה להשפיע על ציבור הבוחרים לבחור בבחירות 

הקרובות במחנה הציוני ובמרצ. וכפי שתואר בעתירה: "בסמוך למועד החלטת הכנסת 

, החלו מספר התארגנויות של גופים המכנים עצמם כגופים 2.12.2616על פיזורה, ביום 

על מפלגתיים' שמטרתם להחליף את ההנהגה הקיימת. ארגונים אלה אשר הבולט שבהם '

מבית עמותת מולד... המשמשים בפועל ככסות  41ולצידו גם פרויקט  V15הוא ארגון 

לתעמולה פוליטית מובהקת בניצוחם ותוך סיועם הפעיל של פעילים פוליטיים במפלגות 

 לעתירה(. 1העבודה ומרצ" )סעיף 

 

ביסוס טענות אלה, מעלה הליכוד מספר אינדיקציות שלשיטתה מלמדות  לטובת .6

על זיקה בין אותם ארגונים )וכן לאייל ארד( לאותן המפלגות. חלק ארי בכתבי הטענות 

ויתר הארגונים לבין המחנה  V15התרכז אם בביסוס אם בהפרכת אותה זיקה נטענת בין 

 מבססות זיקה לשיטת הליכוד:הציוני ומרצ. בקצרה, אציג חלק מהאינדיקציות ה
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 . בעמוד הפייסבוק שלה V15-המחנה הציוני קראה בפומבי לתמוך ב .א

הן מבחינה צורנית  -במודעות שלו דומות  V15הסיסמאות בהן משתמש  .ב

 לאלה של מפלגת העבודה. -והן מבחינה תוכנית 

שמזוהים עם המחנה  V15עוד הצביעה הליכוד על מספר פעילים של  .ג

מרצ: אלון קסטיאל, אשר לשיטת הליכוד הוא איש עסקים  הציוני או עם

שמזוהה עם מפלגת העבודה, ותרם לה כספים; נמרוד דוויק, מנהל מטה 

; דרור מזרחי, עוזרה הפרלמנטרי 12-הפרסום של מרצ בבחירות לכנסת ה

לשעבר של חברת הכנסת זהבה גלאון; שי גל, פעיל בולט של מפלגת 

ייסבוק שלו כשהוא מצולם עם יו"ר העבודה אשר "נראה בעמוד הפ

 לעתירה(. ועוד ועוד. 33מפלגת העבודה ח"כ יצחק הרצוג" )סעיף 

ממומן באמצעות קול אחד. וכן, שהאחרונה  V15עוד טוענת הליכוד כי  .ד

"קשורה בפועל בעבותות לזירה הפוליטית. עמותה זו מקיימת קשרים 

המועמד מטעם אמיצים עם גורמים פוליטיים כדוגמת מר יואל חסון ]

המחנה הציוני בבחירות הקרובות[ המכהן בוועד המנהל של תנועת 'קול 

אחד' וכן מר דני עטר ]אף הוא מועמד מטעם המחנה הציוני בבחירות 

הקרובות[ המכהן בגוף המייעץ של עמותה זו, לצידם של חברי כנסת 

לשעבר ממפלגת העבודה, מר אפרים סנה, גב' קולט אביטל והרב 

 לעתירה(. 34)סעיף  מלכיאור"

לעניינו של אייל ארד, טוענת הליכוד כי לטובת הפעילות התקשורתית  .ה

תקשורת", -של קול אחד העסיקה היא את חברת "יורו ישראל ארד

. לשיטת הליכוד, מר ארד "ידוע בטינתו 4שבראשותה עומד המשיב 

 לעתירה(. 33האישית לראש הממשלה בנימין נתניהו" )סעיף 

, טוענת הליכוד כי העמותה נשכרה על ידי 41ופרויקט לעניין מולד  .ו

על מנת להכין קמפיין נגדה ונגד  2616מפלגת העבודה בחודש דצמבר 

היא שרון  41ראש הממשלה. עוד נטען כי אחת מהמקימות של פרויקט 

 .V15שחף, שהשתתפה בכנס של 

הליכוד הגישה בקשה להגשת ראיות נוספות, שהחלטתי להיעתר לה.  .ז

 -ללים ראיות המבססות, לגישת העותרת, זיקה בין אסף לחמי אלה כו

הקימה מטה שמתפקד V15 -; ראיות לכך שV15-חבר מפלגת העבודה ל

 הלכה למעשה כמטה בחירות לכל דבר; ועוד.
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טוען כי העתירה נטולת כל בסיס ראייתי או משפטי, היות שהיא  המחנה הציוני .1

נטרנט. לטענתו, אין כל זיקה או קשר מסתמכת על כתבות עיתונאיות ופרסומים באי

(, ואין בתמיכת אלה 41ופרויקט  V15ארגוני בינו לבין המשיבים הרלוונטיים )בדגש על 

בהחלפת השלטון כדי להעיד אחרת. המחנה הציוני מציין, כי כאשר שכר את שירותי 

 היה זה פרויקט ייחודי, ומשהוקדמו הבחירות התייתרה ההתקשרות עימו. 41פרויקט 

 

גם מכחישה בתגובתה המפורטת כל קשר לארגונים אלה. עוד מוסיפה היא  מרצ .4

 כי יש לדחות את העתירה מהעדר סמכות. 

 
3. 51V הגישו את תגובתם במשותף. ממנה עולה כי השניים משתפים קול אחד -ו

פעולה ביניהם באופן גלוי ומודע, אך אין להם כל ידיעה על המתרחש אצל יתר 

המחנה הציוני ומרצ. לעמדתם, השאלה שעל הפרק היא זכותם המשיבים, בדגש על 

הבסיסית של ארגונים ואזרחים, שאין להם קשר משפטי או ארגוני למי ממפלגות ישראל, 

להביע עמדה ודעה בענייני השיח הציבורי. עוד פורט בתגובה על אותם פעילים 

יבה ומדגימה כיצד שהליכוד טוען כי מייצרים זיקה למפלגות. לעניין זה, התגובה מרח

לשיטתם אין בפעילותם של אלה )שחלקם, כדוגמת יואל חסון, אינו מכהן במוסדות קול 

למפלגות. פעילים אלה, ככל שאכן קשורים אל  51Vאחד(, כדי להעיד על זיקה בין 

, ולא נוכח זיקתם של 51Vהארגונים, פועלים במסגרתם עקב הזדהותם עם האג'נדה של 

 לרוב( למחנה הציוני או למרצ. הארגונים )המוכחשת 

 
. לעניין אייל ארד, נכתב כי 41עוד מוכחש בתגובה קשר בינם לבין פרויקט  .1

, טוענים הם כי 11Vהמשיבים מקיימים עימו קשר מקצועי מוגבל. לעניין המודעות של 

התכנים המפורסמים הם ערכיים בלבד וכלל לא מפלגתיים. הם חוזרים על כך שאין בינם 

. לעניינו של אסף הלחמי, הם מסבירים כי הוא משמש ארגונילגות כל קשר לבין המפ

 כחבר דירקטוריון בקול אחד ותו לא.

 
טוענת כי הטענות כלפיה הן חסרות כל בסיס עובדתי, וכי היא אינה  מולד .2

החל בפעילותו עוד טרם  41קשורה לאף אחת מהמפלגות. מולד מציינת כי פרויקט 

וא פועל מאז ללא כל זיקה לבחירות. במסגרת הפרויקט , וה12-הבחירות לכנסת ה

מופצים תוצרי  –נערכים תחקירים עובדתיים במספר תחומים וכחלק מהנגשת המידע 

העבודה באופן רציף מזה כמה שנים. כן היא מציינת, כי בתקופה של שנתיים פורסמו 

ה כי פרסומים בקשת נושאים רחבה. מולד טוענת בתגובת 1,116-מטעמה למעלה מ

צירופה כמשיבה לעתירה מהווה פעולה להשתקת הביקורת הציבורית. היא עומדת על כך 
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חברתיים, אשר -כי הקשר בין העבודה למולד נועד לסיפוק שירותים בתחומים כלכליים

נועדו לסייע לפעילות הציבורית הנוגעת למאבק שהיה צפוי על עיצוב תקציב המדינה 

הייתה בעלת אופי "עסקי" בלבד, כנגד תמורה  . לעמדתה, התקשרות זו2611לשנת 

 כספית.

 
 שאלת הסמכות, צמצום הסעדים, וההליך בבית המשפט המחוזי בירושלים

 

 41ופרויקט  11Vבמקור, העתירה התמקדה במתן צו מניעה לקיום תעמולה נגד  .16

חוק מימון )להלן:  1233-בגין הפרות נטענות של הוראות חוק מימון מפלגות, התשל"ג

(. כך למשל, הסעד הראשון שהתבקש היה למתן צו שיורה למפלגות "להימנע גותמפל

מלקיים תעמולת בחירות עקיפה, שלא במסגרת תעמולת הבחירות המבוצעת ע"י 

". והסעד השני, בהתאם לחוק ולכללי הדיווח למבקר המדינההמפלגות באופן ישיר, 

פעיליהן, כי קיום תעמולת על פיו ביקשה הליכוד כי אורה למפלגות "לפרסם הודעה ל

או כל שם  41ופרויקט  11V)בפרויקטים המכונים  1-ו 6בחירות באמצעות המשיבים 

 ".עלול להוות עבירה פלילית לפי חוק מימון מפלגותאחר( 

 

בהתאם, עוד ביום הגשת העתירה, הוריתי לליכוד להגיש הודעה משלימה, בה  .11

דים שהתבקשו בעתירה. באותה תפרט את מקור הסמכות החוקי לשיטתה למתן הסע

הודעה, עמדה הליכוד בשינויים קלים על הצווים שהתבקשו בעתירה המקורית. לטענת 

הליכוד, ליו"ר ועדת הבחירות סמכות למתן הצווים שהתבקשו מכוח עקרונות כלליים 

שבדיני התעמולה: אכיפת "כללי משחק הוגנים" על המתמודדים בבחירות. עוד טוענת 

( לחוק הבחירות, אשר קובע 3)א()16יתן ללמוד על הסמכות מכוח סעיף הליכוד כי נ

איסור על פרסום מודעות בחירות לא מזוהות. לשיטתה, נוכח כך שבמודעות של פרויקט 

לא מצוין כי הן מטעם המפלגות, ובשים לב לזיקה הנטענת, האיסור הופר.   11V-ו 41

צווים בגין הפרות של הוראות חוק  (, עולה הסמכות למתן3)א()16לשיטתה, מכוח סעיף 

 מימון מפלגות.

 
(, התעוררה היועמ"ש)להלן:  2בתגובות כלל המשיבים, לרבות המשיב  .12

התנגדות ברורה לטענת העותרת לפיה ליו"ר ועדת הבחירות ישנה סמכות לתת צווים 

 המונעים עבירות על פי חוק מימון מפלגות. 

 

וד "הודעה בדבר הגשת תביעה לבית , הגישה הליכ11.2.2611לאחר מכן, ביום  .13

המשפט המחוזי וצמצום הסעדים בהליך שבכותרת". בהודעה זו, ציינה העותרת כי היא 
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מוותרת על הסעדים שנתבקשו על ידה מכוח חוק מימון מפלגות. עוד ציינה היא כי היא 

הגישה תביעה אזרחית לבית המשפט המחוזי בנוגע לסעדים עליהם ויתרה בעתירה )ת"א 

הליכוד מפלגה לאומית ליבראלית נ' מפלגת העבודה  36613-62-11ירושלים( -מחוזי)

(. הליך זה מתנהל בימים אלה בפני השופט הבכיר צבי סגל. יצוין, כי הישראלית ואח'

בבקשה למחיקתן  3-1לאחר הגשת הודעה זו מטעם הליכוד, פנו אליי המשיבים 

 על הליכוד. מהעתירה או דחייתה על הסף, תוך השתת הוצאות

 
סברתי כי הודעת הליכוד לא הבהירה דיה מהם הסעדים שנותרו כעת על הפרק,  .16

זו  13.2.2611ומשכך הוריתי לליכוד להגיש הודעה מעדכנת בדבר מיקוד הסעדים. ביום 

 הוגשה, ולפיה הסעדים המבוקשים בעתירה זו הם: 

 
וראות צו למפלגות להימנע מלקיים תעמולת בחירות אסורה, שלא לפי ה .א

 ומולד;  11Vחוק הבחירות... ובפרט באמצעות 

צו למפלגות שתפרסמנה הודעה לפעיליהן, כי קיום תעמולת בחירות  .ב

ומולד עלול להוות עבירה פלילית לפי חוק הבחירות, בשים  11Vבאמצעות 

( לחוק הבחירות, 3)א()16לב כי קיום תעמולת הבחירות אסור לפי סעיף 

 ינים את הקשר בינם לבין המפלגות; ומולד אינם מצי 11Vמאחר ש

 –, מולד וארד, להימנע מלפרסם תעמולת בחירות בכל דרך, ושוב 11Vצו ל .ג

 בשל אי ציון המפלגות מטעמן הם פועלים;

ומולד  11Vצו לארד, לקול אחד ולכל מי מטעמם, שלא לפעול באמצעות   .ד

 לפרסום תעמולת בחירות; 

 עמולת בחירות אסורה. ומולד מהוות ת 11Vוצו הצהרה כי פעילות  .ה

קיימתי דיון במעמד הצדדים ושמעתי את טענות הצדדים.  11.2.2611ביום  .11

( לחוק הבחירות, 3)א()16יובהר כי במהלך הדיון צומצמה המחלוקת לעניין סעיף 

על  3עד  1ומשכך הכרעתי תתמקד בו. כן יוטעם כי במהלך הדיון חזרו בפני המשיבים 

 בקשתי להשית את הוצאותיהם על הליכוד.בקשתם להימחק מהעתירה, והת

 

 דיון והכרעה

 דין העתירה להידחות, כפי שיפורט להלן.  .14
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 סמכות

ראשית, ומעבר לצורך, יצוין כי גם לשיטתי אין בידי הסמכות למתן הסעדים  .13

שהתבקשו ביחס לחוק מימון מפלגות. לשיטתי, אכן, יש מקום לפרש את סמכותו של 

נרחבת, במטרה להעניק ליו"ר אמצעים אפקטיביים לפקח על  יו"ר ועדת הבחירות בצורה

הליך הבחירות, בדגש על שמירה על שוויון בין המתמודדים השונים. סמכות זו אף 

מתחייבת במקרים מסוימים נוכח הדחיפות שבהכרעה מהירה בסוגיות אלה. בעניין זה 

 ציינתי בעבר, דברים היפים לענייננו, בשינויים המתחייבים:

 
חירות לרשויות המקומיות אמורות להתקיים בעוד פחות משבוע "הב

ימים. קביעה כי אין סמכות ליתן סעד בעתירות, תביא לכך שיוותר 

העותר ללא כל ערכאה מוסמכת אחרת שתדון בעתירות לגופן. מצב 

דברים מעין זה אינו ראוי, ודאי שעה שאין עוררין כי הגוף המוסמך לדון 

ם במרבית סוגיות דיני תעמולת הבחירות הוא ולהכריע לגופם של דברי

 לב נ' קורן-בר 133/26תר"מ יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית" )

 ((.לב-עניין בר( )להלן: 13.16.2613)

 
, קבעתי כי ליו"ר ועדת הבחירות סמכות בסוגיה שבה לב-ברעם זאת, בעניין  .11

ף גוף או ערכאה החוק שותק, והסמכות להכרעה בסוגיה דנא לא ניתנה במפורש לא

מדובר בסוגיה המצויה בידיו של מבקר המדינה  -שיפוטית. עם זאת, במקרה דנא 

 ובזכותן נ' יום ליום תקשורת 13/26לחוק מימון מפלגות )השוו: תב"כ  16בהתאם לסעיף 

((, ובמקרים מסוימים לבתי המשפט האזרחיים. זוהי עניין ובזכותן( )להלן: 11.2.2611)

 ש, וזוהי גם עמדתי.עמדתו של היועמ"

 

לכך יש להוסיף כי ההיסטוריה החקיקתית מלמדת כי ביחס לסעדים שהתבקשו  .12

ביחס לחוק מימון מפלגות, אין לפרש את שתיקתו של החוק כלקונה אלא כהסדר שלילי. 

לחוק מימון מפלגות נתווסף לחוק סעיף המעניק  26במה דברים אמורים? במסגרת תיקון 

מתן צווי מניעה בגין הפרה של ממש של החוק. סעיף זה, למבקר המדינה סמכות ל

. בעניין זה, מקובלת עליי עמדת 14-שנקבע כהוראת שעה, פקע לאחר הבחירות לכנסת ה

היועמ"ש, שסבר כי מהאמור ומאינדיקציות נוספות עולה כי "נושא זה נשקל על ידי 

תוקף עוד(, כי המחוקק, אשר החליט )כמהלך ניסיוני, ובגדר הוראת שעה שאיננה ב

מבקר המדינה יהיה הגורם המוסמך לעניין זה. זאת, הגם שבהצעת החוק הועלתה 

 לתגובה(.  26אפשרות לפיה הסמכות תוקנה ליו"ר ועדת הבחירות" )סעיף 
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לחוק מימון מפלגות, סמכותו של  16בשולי הדברים אציין כי בהתאם לסעיף  .26

תירה זו מציפה קושי מסוים במצב מבקר המדינה היא ליתן דוחות לאחר הבחירות; ע

דברים זה, שכן לעיתים נדרש מתן צו המונע ביצוע עבירה על חוק מימון מפלגות או 

ב לחוק הבחירות(. 13המשכה )בדומה לסמכות יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לפי סעיף 

 מבלי להביע עמדה לגבי זהותו של נותן הצו, אציע כי המחוקק יידרש לסוגיה זו.

 
וין, כי אין באמור כדי לגרוע מסמכותו )הרחבה, לשיטתי( של יו"ר ועדת כן יצ .21

לחוק מימון מפלגות. אינני מכריע  11הבחירות המרכזית לתת חוות דעת בהתאם לסעיף 

 בסוגיה זו, היות שהליכוד, או מי מהמצדדים )מלבד היועמ"ש( לא טענו כלל לעניין זה.

 
 חובת הזיהוי במודעות בחירות - ( לחוק הבחירות1)ב()51-( ו3)א()51סעיף 

 
ועתה לעיקר. תחילה, למען שלמות התמונה, יצוין כי הצדדים לא טענו בפניי  .22

, מהוות תעמולת 41ופרויקט  11V)וככל היותר טענו בצמצום( אם המודעות מטעם 

בחירות או לא. אולם, בהתאם למבחן הדומיננטיות, נראה כי לא יכול להיות ספק 

מדובר  -הרכיב הדומיננטי בהן הוא השפעה על הבוחר, ומשכך שמדובר במודעות ש

((. חדו"ש: עניין להלן( )3.2.2611) חדו"ש נ' קול ברמה 16/26בתעמולה )השוו: תב"כ 

ואזכיר, כידוע לכל, כי גם תעמולה שלילית היא תעמולה לכל דבר ועניין )ראו: עניין 

למפלגה מסוימת, יכולה להוות (. וכן, שגם השפעה כללית על הבוחר, ללא שיוך חדו"ש

 ((.14.2.2611) הירוקים נ' הבית היהודי 13/26תעמולה )ראו: תב"כ 

 
)א( לחוק הבחירות מטיל מגבלות על מודעות מודפסות המוצגות 16סעיף  .23

 (, שהוא הרלוונטי לענייננו, מורה:3)א()16ברבים. סעיף 

 
האדם "המודעה תישא את שמו ומענו של המדפיס שהדפיס אותה ושל 

האחראי להזמנתה; ואם פעל אותו אדם מטעם סיעה, רשימת מועמדים, 

מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות מקומית או גוף אחר, תישא 

המודעה את שם הסיעה, רשימת המועמדים, המועמד או הגוף כאמור, 

 או את האות או הכינוי של הסיעה או רשימת המועמדים".

 
 

 תו באינטרנטלחוק הבחירות ותחול 51סעיף 

 

שבלב העתירה פורסמו בעיקר  41ופרויקט  11Vמודעות הבחירות של  .26

שמחיל  -באינטרנט. משכך, בראשית הדברים נדרשת הכרעה היא האם האיסור הנ"ל 
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(( ומודעות 3)א()16עצמו כלשון הסעיף על מודעות תעמולה בשלטי חוצות )סעיף 

 עות תעמולה המפורסמות באינטרנט. ((, חל גם על מוד1)ב()16תעמולה בעיתונים )סעיף 

 

היועמ"ש סבור כי האיסור הנ"ל אינו חל על מודעות באינטרנט )בדומה  .21

((. זאת, 2.2.2664) לירן נ' חברת רוטר.נט 3/13תב"כ -ב בינישלעמדתה של השופטת 

, נוכח עמדתו העקרונית )כפי שהובאה לפניי במספר עתירות, ראשיתמכמה טעמים: 

( כי סמכותו של יו"ר ועדת הבחירות המרכזית היא זכותןועניין  לב-ברוביניהן עניין 

ב לחוק הבחירות )החוקים 13למתן צו אך ורק ביחס לחיקוקים המנויים בסעיף 

הרלוונטיים לענייננו: חוק הבחירות עצמו ופרק העונשין בחוק הבחירות לכנסת ]נוסח 

דרכי תעמולה לפרסום (. לשיטתו, "היעדר התייחסות בחוק 1242-משולב[, התשכ"ט

 לתגובה(. 66ברשת האינטרנט אינו בגדר חסר הניתן להשלמה שיפוטית" )סעיף 

 
לחוק הבחירות מטיל מגבלות על פרסום  16, מציין היועמ"ש כי סעיף שנית .24

מודעות בחירות בשלטי חוצות ובעיתונים. מכאן ניתן ללמוד כי בפנינו הסדר שלילי ולא 

, לעמדת היועמ"ש, קיימות בעיות פרקטיות רבות תשלישילקונה הנדרשת השלמה. 

הנדרשות הסדרה בחקיקה )ולא באמצעות קביעה שיפוטית( בנוגע להחלת האיסור הנ"ל 

)ויתר האיסורים בכלל( ברשת האינטרנט. כך למשל, בלשונו של היועמ"ש, "נשאלת 

בחין בין השאלה אם יש להבחין בין סוגי אתרים שונים ורשתות חברתיות...; האם יש לה

פרסום שאליו ייחשף הפרט רק אם יחפשו במפורש באחד ממנועי החיפוש, לבין פרסום 

אשר אליו ייחשף הפרט כל כרחו אגב גלישה באתרי חדשות ופנאי; האם יש להבחין בין 

לתגובה(.  66מצ שבו הפרסום הוא באתר השוכן 'פיזית' בישראל או מחוצה לה" )סעיף 

 ם העלו טענות דומות בעניין זה.עוד יצוין כי חלק מהמשיבי

 
ובמסגרתם חובת הזיהוי  -לחוק הבחירות  16לדעתי, מרבית המגבלות שבסעיף  .23

((, חלות גם באינטרנט. על עיקרי הדברים עמדתי 1)ב()16-( ו3)א()16)הקבועה בסעיפים 

(. עם זאת, 24-16, בפס' שם, ולכן לא אפרטם כאן )לב-ברבנוגע לסוגיית הסמכות בעניין 

 ן אציין שאחד מהטעמים שצוינו שם, יפה במיוחד לענייננו:כ

 
 133/26"עוד יצוין כי אין נפקא מינה לגישתי אם הפרסומים בתר"מ 

פורסמו ברשת האינטרנט או הופצו כמודעות מודפסות או כרוזים. יתרה 

שתיקת חוק הבחירות בנוגע לאינטרנט, ומנגד, קניית הסמכות בנושא מכך, 

ישה פרשנית וניסיון לגשר בין החוק היבש למציאות זה תוך נקיטה בג

, שם" )הדינאמית, מחזקת אף היא את מסקנתי כי קמה סמכות בנושא זה

 . ההדגשות הוספו(.24בפס' 
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בשולי הדברים, יצוין כי עמדתו העקרונית של היועמ"ש בסוגיית תחולת  .21

לתפקיד, חברי  האיסורים מחוק הבחירות תמוהה בעיני. הסוגיה נדונה אף בפני קודמי

(, וגם שם החזיק 12.12.2612) פרנקנטלר נ' אלדד 2/12תב"כ -ב רובינשטייןהטוב השופט 

היועמ"ש בעמדה זו. עוד, בבחירות הנוכחיות לכנסת, היועמ"ש הביע עמדה זו בפניי 

 יונה נ' בנט 2/26; תב"כ ובזכותןעניין במספר לא מבוטל של עתירות )ראו למשל: 

את, עמדתי בנושא ברורה, וכל עוד לא ניתנה החלטה אחרת של בית עם ז((. 1.2.2611)

 המשפט העליון או שינוי במצב החוקי, זוהי פרשנותי.

 

 קצין הבחירות בצה"ל נ' מפלגת הבית היהודי 11/26תב"כ -לכך יש להוסיף כי ב .22

בו  סרטון שהופץ באינטרנט(, הגיש היועמ"ש בשם העותר עתירה למתן צו בגין 1.2.2611)

ב)ב( לחוק הבחירות. 2עשה שימוש בציטוטים מאת קצינים מצה"ל בניגוד לסעיף נ

ב)ב( לחוק הבחירות אינו מחיל את עצמו על פלטפורמה 2אמנם, האיסור הקבוע בסעיף 

התנועה לאיכות השלטון בישראל נ'  1/26תב"כ -כלשהי )לנפקות עניין זה, ראו גישתי ב

(. אולם, מתקשה אני התנועה לאיכות השלטוןעניין ( )להלן: 26.1.2611) ראש הממשלה

להבין כיצד הגשת עתירה מעין זו דרה בכפיפה אחת עם עמדתו העקרונית זו של 

היועמ"ש, על פיה נוכח הפגיעה בחופש הביטוי הפוליטי )וכל האיסורים בחוק, הלכה 

למעשה, מאפשרים פגיעה בחופש זה(, "היעדר התייחסות בחוק דרכי תעמולה לפרסום 

שת האינטרנט אינו בגדר חסר הניתן להשלמה שיפוטית. זאת, בשים לב לכך בר

 66שההשלמה השיפוטית כאמור כרוכה בקניית סמכות להגבלה על זכויות יסוד" )סעיף 

 לתגובה(. 

 
זאת ועוד; בראייה מערכתית: הן במערכת בחירות זו; הן במערכות הבחירות  .36

, 12-מערכת הבחירות הקודמת לכנסת הלרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות; הן ב

 –, מספר לא מבוטל של עתירות בעניין זה רובינשטייןהוגשו בפניי ובפני חברי השופט 

מצד חלק ניכר מהמתמודדים. כאשר השחקנים, רובם ככולם, ומכל קצוות המערכת 

הפוליטית, עותרים לסעד מאת יו"ר ועדת הבחירות, חזקה שישנה חשיבות מערכתית 

שיפוטי בפניי הגורם האמון על הנושא, אשר לו נקודת המבט הרחבה ביחס לדיני בדיון 

 תעמולה חד והיכולת לתת סעד אפקטיבי בזמנים קצרים מאידך. 

 

לחוק  16מלבד אלה, אעמוד בקצרה על הטעמים הספציפיים ביחס לסעיף  .31

 הבחירות שהובילנו למסקנה כי יש להחילו גם עם מודעות המפורסמות באינטרנט.

 
בפתח הדברים, יובהר כי מדובר בסוגיה שכבר הוכרעה על ידי קודמי לתפקיד,  .32



 

 111 

הבית  14/12במספר לא מבוטל של החלטות )תב"כ  רובינשטייןחברי הטוב השופט 

רשימת הליכוד נ' רשימת  63/12(; תב"כ 56/59תב"כ ( )להלן: 3.1.2613) היהודי נ' הליכוד

הליכוד נ' אתר האינטרנט  21/12(; תב"כ 43/59תב"כ ( )להלן: 11.1.2613) הבית היהודי

 : רובינשטיין, קבע השופט 56/59תב"כ -(. ב21/59תב"כ ( )להלן: 13.1.2613) "ליכודניק"

 
"... על פניו איני רואה טעם, מבחינת תכלית החוק והשכל הישר, שלא 

להחילו על פרסומי מודעות באינטרנט. אין לכחד, כי החלה של הסעיף, 

וקיו, עלולה לעורר שאלות משפטיות, למשל מקום שעסקינן על כל דקד

 באתר אינטרנט המופעל שלא בישראל" )שם, בפס' ה(.

 
 16/26תר"מ -דברים אלה יפים לענייננו. על תכליתו של האיסור הנ"ל עמדתי ב .33

 (, שם קבעתי כי:דוידי( )להלן: עניין 1.2.2613) הדוידי נ' בוסקיל

 

ברור: עקרונות השקיפות וההגינות "הרציונאל מאחורי הגבלה זו 

מחייבים כי הטוען דבר נגד חברו, יטען זאת בעצמו, ולא ממחשכים. 

לכך יש להוסיף כי המסרים שמבקשים המתמודדים בבחירות להעביר 

למתמודדים באמצעות מודעות, ראוי ונכון שיימסרו מפיהם באופן גלוי. 

צביעו על פי צו מידע מלא ושקיפות הכרחיים הם על מנת שהבוחרים י

 (.3, בפס' שםמצפונם, ולא על סמך אינטואיציות והנחות לא מבוססות" )

 

האם קיימת הצדקה שעקרונות השקיפות וההגינות ייעדרו לחלוטין ולא יקבלו  .36

כל ביטוי ברשת האינטרנט? ומדוע שנותיר את המרחב הווירטואלי חשוף, כזירת 

ע"? דברים אלו יפים במיוחד ביחס התגוששות ללא כל מגבלות, בבחינת "מערב פרו

לחובת הזיהוי במודעות בחירות. הרי, אין המדובר בקניית סמכות "יש מאין" בלא כל 

אחיזה באיסורים הקבועים בחוק הבחירות, אלא, בהתאמתו של איסור ספציפי מחוק 

בהקשר זה, יפים דבריו של הנשיא ( למציאות הקיימת. 1212ארכאי )שנחקק בשנת 

 עוצמה לישראל נ' יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית 234/13בבג"ץ  א' גרוניס)בדימוס( 

(11.1.2613:) 

 

נערכת בצילם של שינויים משמעותיים  12-"מערכת הבחירות לכנסת ה

ביותר בעולם התקשורת. שידורי התעמולה בטלויזיה וברדיו, שהיו 

הם  הצינור המרכזי להעברת המידע מהרשימות לציבור הבוחרים, בעבר

כיום רק חלק מסוים ממערך ההתקשרות של הבוחר והנבחר. אמצעי 

תקשורת אחרים, ובהם האינטרנט, הרשתות החברתיות, אמצעי 
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התקשורת הזרים ואתרי הבית של הרשימות עצמן, תופסים חלק הולך 

במצב דברים זה, בו וגדל במערך מאגרי המידע אליהם נחשף הציבור... 

באופנים  –באופן ישיר או עקיף  –מות לציבור ניתן להעביר מידע מן הרשי

שהחוק לא צפה אותם מראש, יש מקום לבחון את הצורך בהתאמת הדינים 

 . ההדגשות הוספו(.22, פסקה שם" )למציאות המשתנה

 

כי  התנועה לאיכות השלטוןבהתאם לאלה, ובהמשך לאמור לעיל, קבעתי בעניין  .31

לחוק הבחירות[, וכן  16כדוגמת סעיף גם באיסורים החלים על מדיות ספציפיות ]"

במקרים של תוכן תעמולה הפוגע באינטרס רב מעלה או בזכות חוקתית, קיימת סמכות 

 (.12" )שם, בפס' ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית למנוע את פרסומו באינטרנט

 

ועמדתי בעניין  56/59תב"כ -ב רובינשטייןכן  יצוין, ובהתאם לדעתו של השופט  .34

בפרט, ברשת  16סבורני שראוי שהחלת של חובת הזיהוי בכלל, וסעיף  , כילב-בר

האינטרנט, תהא מסויגת למקרים המתאימים. מן הראוי שגבולות האיסור ביחס 

לאינטרנט יתפתח עקב בצד אגודל בפסיקותיהם של יושבי ראש ועדת הבחירות 

 המרכזית.

 
יותר להחלתה של  כך למשל, לדעתי, ניתן לומר בבטחה, כי קיימת הצדקה חזקה .33

חובת הזיהוי על פרסומים באתרי חדשות מרכזיים. ומנגד, יש להחילה באופן מסויג 

 בנוגע למודעות בחירות שמפרסמים אנשים פרטיים בעמוד הפייסבוק האישי שלהם. 

 
 -מעבר לקביעה העקרונית שהסעיף חל גם באינטרנט  -עם זאת, המקרה שלפניי  .31

ה )ועל הסיבה לכך אעמוד מיד(. לדעתי, יש בכך כדי אינו מצריך להידרש למקרים אל

לפתור לפחות במידה מה את חששותיו של היועמ"ש כי החלת האיסור כלשונו על רשת 

האינטרנט יוצר קשיים משמעותיים. ודוק; אני ער לקשיים מעין אלה, ומן הראוי שיושבי 

עם זאת, לגישתי  הראש "ייתנו בהם אותות" מקום שסוגיות אלה יתעוררו הלכה למעשה.

 וכאמור לעיל, אין בחששות אלה די כדי להביא למסקנה כי האיסור אינו חל כלל.

 

 "מטעם מפלגה" והזיקה הנדרשת-חובת הזיהוי ו

 

נמשיך. הסוגיה הבאה בה יש לדון היא מה דין מודעות בחירות )גם באינטרנט(  .32

קה למפלגה כזו או אשר מזוהות ביחס לגוף שפרסם אותם, במידה ואותו גוף מקיים זי

 41ופרויקט  V15אחרת. סוגיה זו עולה בעניין שלפנינו, בגלל שמודעות הבחירות מטעם 
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 כוללות את שמם של גופים אלה.

. 56/59תב"כ -ב רובינשטייןאף סוגיה זו נדונה על ידי קודמי לתפקיד, השופט  .66

בגין  שם, הגישה הליכוד עתירה נגד מפלגת הבית היהודי ותנועה בשם קוממיות,

מודעות בחירות ברשת האינטרנט בהם נכתב כי הן מוגשות מטעם האחרונה. שם, טען 

הליכוד כי מדובר למעשה בתעמולה מטעם הבית היהודי, וכי לתנועת קוממיות "זיקה 

מהותית" למפלגה. גם קוממיות וגם הבית היהודי הכחישו קשר מעין זה. השופט 

ובע )במשתמע( כי אם הייתה מוכחת זיקה בין דחה את העתירה, תוך שהוא ק רובינשטיין

פרסום המודעה ללא זיהויה עם האחרונה  -תנועת קוממיות למפלגת הבית היהודי 

מהווה הפרה של חובת הזיהוי. זאת, בהתבסס על הכחשתן )שגובתה בתצהירים( של 

 השתיים על קשר ביניהם.

 
ובת הזיהוי היא עמדה זו מקובלת גם עליי. אזכיר, כי הרציונאלים שבבסיס ח .61

למנוע תעמולה לטובת מועמדים בבחירות שלא ניתן לשייכה לזה שלטובתו היא נעשתה 

הלכה למעשה. כאשר הבוחר נתקל במודעה מטעם מפלגה כזו או אחרת, הוא יודע לקחת 

את הדברים "בעירבון מוגבל", נוכח כך שברור כי לאותה רשימה אינטרס להיבחר 

דובר בתעמולה שלא מטעם מפלגה, אלא מטעם גוף לא מחדש. מנגד, כאשר לכאורה מ

מוכר לציבור או באופן לא מזוהה כלל, גובר הסיכוי כי הנאמר בה ייתפס על ידי ציבור 

הבוחרים כדברים אובייקטיביים. רציונאל זה יפה גם למודעה לא מזוהה כלל, וודאי 

ין גוף שמפרסם שלמודעה שמזוהה עם גוף עלום. משכך, סבורני כי אם קיימת זיקה ב

לחוק  16מודעה לטובת או לרעת לרשימת מועמדים כזו או אחרת, חובת הגילוי מסעיף 

הבחירות מחייבת כי המודעה תכלול גם את שמה של אותה מפלגה או רשימת מועמדים, 

 לפני העניין.

 
השאלה הבאה היא עד כמה חזקה הזיקה שיש להוכיח על מנת להקים חובה זו.  .62

בחין בין מקרים שבהם הזיקה ברורה על פניה נוכח זיקה פרסונאלית בהקשר זה, יש לה

)למשל, בין מועצת יש"ע המתחדשת לבית היהודי, נוכח העובדה שיו"ר הראשונה 

התמודד בבחירות המקדימות במפלגת הבית היהודי( או זהות הגוף המפרסם )למשל, 

רשמי של תנועת הזיקה בין אתר הליכודניק שהגדיר את עצמו בתור "האתר הבלתי 

לבין מקרים, שהזיקה מוכחשת ואינה ברורה  (.21/59תב"כ הליכוד" לבין הליכוד, ראו: 

 על פניה.

 
על מנת  –בהם הזיקה מוכחשת ואינה ברורה על פניה  -מקרים מעין אלה  .63

שיושב ראש הוועדה יקבע שקיימת זיקה כאמור, הנטל מוטל על העותר לצרף ראיות 

ויו"ר ועדת הבחירות המרכזית יכריע בשאלה בהתאם למאזן ברורות לזיקה האמורה; 
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רובצת לפתחו של העותר,  -ההסתברויות. למותר לציין, כי חובת ההוכחה במקרים אלה 

בבחינת "המוציא מחברו עליו הראיה". בהקשר זה, יש ליתן משקל לכך כי ההליך בפני 

ין דרכי תעמולה, מנהלי, מעין בג"ץ בעני-יו"ר ועדת הבחירות הוא הליך שיפוטי

 המתנהל לרוב על בסיס תצהירים.

 
 מן הכלל אל הפרט

 

פלגות לבין הארגונים? תשובתי לכך, האם הליכוד הצליח להוכיח זיקה בין המ .66

 שלילית, באופן מובהק. , ובהתבסס על חומר הראיות שהונח לפניי

 

שבעת בתחילת הדברים, יצוין כי לא ארחיב בעניין זה, נוכח כך שהובא לידיעתי  .61

כתיבת החלטה זו, הגישה הליכוד בקשה לבית המשפט המחוזי בירושלים למחוק את 

הבקשה למתן צו מניעה. זאת, תוך קבלת עמדתו הלכאורית של השופט סגל כי לא נמצא 

משליכה אף על  -"אקדח מעשן" המוכיח את הזיקה האמורה. ברי, כי בקשת המחיקה 

וק הבחירות. עם זאת, ולמען הסדר הטוב, אדון לח 16הזיקה לעניין חובת הזיהוי מסעיף 

 בקצרה. -בזיקה שנטענה, כאמור 

 

, חלק הארי של הראיות שהובאו מבוססות על שמועות ופרסומים שונים ראשית .64

בפייסבוק. אמנם, אנו מצויים בהליך מנהלי; אולם, גם בהליך מעין זה ספק רב אם 

, או תמונה של פעיל V15-פלגה ב"לייק" בפייסבוק, פרסום סטאטוס תמיכה של פעיל מ

 מאחד מהארגונים עם יו"ר מפלגת העבודה, יכולים להוכיח את הזיקה הנדרשת.

 
)ועל כך נראה שגם  V15, יש לתת משקל לכך כי מטרתו המוצהרת של שנית .63

להחליף את השלטון הנוכחי. נראה לי שהזיקה הנדרשת  הליכוד אינה חולקת( היא

, ולא כנגד השלטון לרשימת מועמדים ספציפיתהיא  16בהתאם לחובת הזיהוי בסעיף 

מרכז". ברי, כי קביעה שחובת הזיהוי חלה על -בעד גוש "השמאל -הנוכחי, או למצער 

צבר מפלגות מעלה מספר תהיות בנוגע לאפקטיביות הסעד )שהמפלגות העלו בפניי 

ד מפלגות במהלך הדיון שקיימתי במעמד הצדדים(: למשל, מדוע העתירה לא הוגשה נג

אחרות מגוש "השמאל מרכז" לכאורה, כדוגמת מפלגת יש עתיד או הרשימה המשותפת? 

שכנעו V15  והרי, גם מפלגות אלה יכולות להרוויח ממצביע שמודעות הבחירות של

 אותו, ומחפש רשימת מועמדים מגוש "השמאל מרכז" להצביע לה.

 
פן קטגורי כל קשר , כאמור, הן המפלגות הן הארגונים הכחישו באושלישית .61
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ביניהם, ולקשרים שכן קיימים, ניתנו הסברים מספקים )שגובו בתצהירים(. ברי, כי אין 

במחנה הציוני או במרץ תומך או אף לוקח  -בעבר או בהווה  -די בכך שפעיל כלשהו 

, או ארגון מולד. הזיקה צריכה להילמד, מקשר 41, פרויקט V15חלק בפעילויות של 

מקשר בין ראשי המפלגות )או בכירים בהן( לבין אותם ארגונים. קשר זה, ארגוני ענף או 

 הנטל להוכחתו מוטל על הטוען לו.  -בשום אופן, לא הוכח, וכאמור 

 
ואין די בזיקת עבר. אין די זיקה עכשווית, בהקשר לזה, על הטוען לכך להוכיח  .62

כחבר כנסת מטעם באחד מהארגונים כיהן בעבר  -או אף בכיר  -בכך כי פעיל מסוים 

מפלגה )כפי שנטען ביחס למספר חברי כנסת הקשורים לארגון קול אחד(. עתה, 

כשמדובר באנשים פרטיים, וככל שאינם מעורבים כבר בפעילות פוליטית של המפלגה 

מטעמה כיהנו חברי כנסת או בתפקידי מפתח )וכך הוצהר בפניי(, מוקנית להם הזכות 

לותם תסונף תקציבית )או תחייב חובת זיהוי( בין הגוף לעשות כרצונם. זאת, ללא שפעי

במסגרתו הם פועלים עכשיו למפלגה במסגרתה פעלו בעבר. ברי, ההיגיון והשכל הישר 

 אינם יכולים לסבול פרשנות אחרת.

 
במקרה דנא יש לתת משקל לכך שהליכוד ניסתה  בשולי הדברים, יצוין, כי .16

לחוק הבחירות את כל האיסורים  16י מסעיף "בדלת האחורית" לקרוא לתוך חובת הזיהו

מחוק מימון מפלגות. הליכוד, גם לאחר צמצום הסעדים והגשת התביעה לבית המשפט 

. 41ופרויקט  V15המחוזי בירושלים, עמדה על מתן צו למניעת כל הפרסומים מטעם 

אולם, ככל והייתה מוכחת זיקה )שלא הוכחה(, הצו שהיה ניתן הוא לחייב את אותם 

ארגונים לציין במודעות הבחירות לטובת איזה מפלגה נעשתה התעמולה. אמנם, וכפי 

שטענה הליכוד במהלך הדיון בפניי, מבחינה פורמאלית הצו הוא להסרת כל המודעות 

)ואז ניתן היה לפרסמן מחדש בציון המפלגות(. אולם, שעה שמדובר בפגם נקודתי, ברי 

 מוגבלת לזיהוי המודעות, ולא להסרתן המוחלטת.כי נפקותו של הצו שהיה יכול להינתן 

 
 סוף דבר

 

אמנם,  עתירה זו, שהחלה בקול תרועות רמות, מסתיימת היום בקול ענות חלוש. .11

חלקה העיקרי )ביחס  -בסופו של יום, במסגרת העתירה נדרשה הכרעה לגופה. אולם 

גם  -מים האחרונים נזנח על ידי הליכוד תוך כדי ההליך שבפניי; ובי -לסוגיית המימון( 

אותו חלק נזנח בהליך שהוגש לבית המשפט המחוזי בירושלים. מבחינה דיונית, אופן 

התנהלותה של העותרת, כפי שפורט בהחלטתי, מעלה את השאלה האם היה כלל מקום 

 להגיש את העתירה מלכתחילה.

ש"ח לכל  1,666סוף דבר, העתירה נדחית. העותרת תישא בהוצאות בסך של  .12
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( 6; )3-ו 6( המשיבים 3; )3( המשיבה 2; )2-1( המשיבות 1מהמפורטים להלן: )אחד 

 ש"ח. 1,666. וכן; בהוצאות לקופת המדינה בסך כולל של 4( המשיב 1; )1המשיבה 

 
 (.22.2.2611ניתנה היום, ג' באדר התשע"ה )
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 ועדת הבחירות המרכזית

 26-לכנסת ה
 القاضي سليم جبران                                      ובראןהשופט סלים ג' 

 رئيس لجنة االنتخابات المركزية                            יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

 

 002/6תב"כ 
 

 :תהעותר

 

 רשימת הירוקים
 

 נ ג ד 

 
 . רשימת הבית היהודי5 :המשיבים

 . רשימת ישראל ביתנו0
 יש עתיד. רשימת 2
 . רשימת הליכוד2
 . רשימת הרשימה המשותפת1
 . הדיה שילוט חוצות בע"מ0
0 .JCDecaux 
 . מקאן אריקסון בע"מ2

 
עתירה למתן צו מניעה בהתאם לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(,  

 (חוק הבחירות)להלן:  /5/1-התשי"ט
 
 

 החלטה
             

בגין קמפיין בחירות של פרסום  העותרת פנתה אליי בעתירה למתן צו מניעה, .1

. על גבי השלטים מופיע 1-1חוצות נרחב בו מופיעים תמונות של יושבי ראש המשיבות 

הכיתוב: "כשאתה לא בוחר, אתה נותן את הקול שלך למישהו אחר". לשיטת העותרת, 

מדובר "בטקסט מתחכם שכביכול נועד לשכנע מישהו שאינו מצביע שאי הצבעתו 

על השלט. המבקשת תציין כי העובדה כי מדובר בשלט  הדמות שמופיעהולכת ללמעשה 

לעידוד ההצבעה אינה נהירה לצופה מן הצד, והיא מתבררת אחר ורק בקריאה קפדנית 

 לעתירה(. 3-2של הטקסטים" )סעיפים 
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, והיות 1-1לשיטת העותרת, הקמפיין מהווה תעמולת בחירות למען המשיבות  .2

( לחוק הבחירות 1)ב()16ן התעמולה, מדובר בהפרה של סעיף שלא צוין עליו זהות מזמי

 ( לחוק(.3)א()16)יצוין, כי מדובר על פי טענתה, למעשה, בהפרה של סעיף 

 
 1ולהוסיף את המשיבה  3-1החלטתי למחוק את המשיבים  12.2.2611ביום  .3

 כי אין להם כל קשר לקמפיין, ומנגד 3-1לעתירה. זאת, נוכח הצהרתם של המשיבים 

( להצטרף לעתירה היות שהיא זו שיזמה מקאן אריקסון)להלן:  1בקשה של המשיבה 

 וביצעה אותו.

 
בקצרה, מקאן אריקסון טענה בתגובתה כי אין המדובר בתעמולת בחירות היות  .6

שמדובר בקמפיין להעלאת אחוז ההצבעה באופן כללי, שאין מטרתו להשפיע על הבוחר 

ציינתי כי "על פניו, ומבלי  12.2.2611החלטתי מיום לבחור במפלגה מסוימת. עם זאת, ב

להכריע בדבר, הקמפיין נושא העתירה מהווה תעמולת בחירות ובהתאם חלות עליו 

 )א( לחוק הבחירות".16המגבלות הקבועות בסעיף 

 
לאחר שהושלם סבב התגובות בעתירה, נותרתי בדעתי זו. "יש לזכור, כי לפי  .1

פרסום יקרא להצביע למועמד פלוני על מנת שיבוא בגדר  , אין הכרח כיזויליפסק הדין 

 ניצן נ' קשת 16/12תעמולת בחירות, ודי בכך שפועלו הוא בהשפעה על הבוחר" )תב"כ 

כללית על -במילים אחרות, די בהשפעה דומיננטית (.רובינשטיין(, השופט 13.2.2613)

 גלאון נ' אריאל 6/26"כ הבוחר כדי להוביל למסקנה כי בפנינו תעמולת בחירות )ראו: תב

(23.1.2611 .)) 

 
 לוי נ' רוח חדשה 121/26תר"מ -על הטעם שמאחורי גישה זו עמדתי ב .4

נדון קמפיין לעידוד הצבעה כללי (. שם, בעניין דומה, עניין לוי( )להלן: 21.16.2613)

, קבעתי כי החוק אסר על מתן הטבות כלליות לוישהעניק הטבות לבוחרים. בעניין 

 ללא זיקה לאופן השפעתו, ועמדתי על הרציונל שמאחורי איסור זה שבחוק: לבוחר,

 
( לחוק הרשויות המקומיות אוסר מתן שוחד על מנת 1)11סעיף "

להשפיע על בוחר להצביע, זאת גם אם השוחד הוא לעודד או 
לרפות ידיו של בוחר להצביע באופן כללי ולא למועמד או 

איסור הקטגורי הוא בחשש רשימה ספציפיים. התכלית מאחורי ה
כי עידוד הצבעה "עיוורת" תהווה למעשה כסות לטובת הנאה 
למען מפלגה או מועמד מסוים. במה דברים אמורים? נניח מצב 
ובו גוף יוצא בקמפיין לעידוד הצבעה, המציע טובת הנאה 
למצביעים בשכונה פלונית בעיר אלמונית. על פניו, מדובר 

במידה ותושבי אותה שכונה  בעידוד הצבעה כללי, אולם,
מצביעים באופן סטטיסטי לאורך השנים למועמד כזה או אחר, 
הרי לא ניתן להיתלות בעובדה כי ההטבה ניתנת לכלל הבוחרים 
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 (.3, בפס' שם" )והגוף המציע אותה אינו מזוהה פוליטית
 

דברים אלה יפים גם לענייננו. ודאי, שעה שהקמפיין כולל מודעות בהם מוצגים  .3

רשימות סך הכול המתמודדות בבחירות  24יושבי ראש של רשימות מתוך  1ילומים של צ

. בהמשך לכך, ובהתאם למבחן הדומיננטיות, נראה כי אין עוררין כי מדובר 26-לכנסת ה

בתעמולת בחירות: הרי, אף מקאן אריקסון בעצמה אינה חולקת כי מטרת הקמפיין היא 

גם  –ז ההצבעה. והשפעה דומיננטית על בוחרים להשפיע על הבוחרים ולהעלות את אחו

 באה בגדר תעמולת בחירות. –אם כללית היא 

 

משכך, לכאורה, יש מקום למתן צו מניעה שמשמעותו חיוב מקאן אריקסון  .1

הצהירה בפניי  11.1.2611להוסיף למודעות את זהות מזמינן. עם זאת, אתמול, ביום 

ו, כי "הפרסום נשוא העתירה הסתיים, המשנה למנכ"ל מקאן אריקסון, גב' חנו רד

לתצהיר(.  3הקמפיין נגמר, והשילוט מוסר בימים אלו, ללא קשר עם העתירה" )סעיף 

התייתר. עם זאת, ראיתי לנכון להרחיב במעט נוכח  –משכך, מתן צו במקרה דנא 

 חשיבותה של הסוגיה העקרונית שנדונה לעיל.

 
 , אין צו להוצאות.סוף דבר, העתירה נדחית. בנסיבות העניין .2

 
 (.14.2.2611ניתנה היום, כ"ז בשבט התשע"ה )             
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 ועדת הבחירות המרכזית

 26-לכנסת ה
 القاضي سليم جبران                                      השופט סלים ג'ובראן 

 س لجنة االنتخابات المركزيةرئي                            יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

 
 002/6תב"כ 

 

 העותר:

 

 שחר בן מאיר
 

 נ ג ד 

 
 חבר הכנסת בנימין נתניהו, ראש הממשלה .0 המשיבים:

 סיעת הליכוד .2

 עיתון ישראל היום ./

 מר עמוס רגב .52

 מר שלדון אדלסון .55

 היועץ המשפטי לממשלה .50
 

ב לחוק הבחירות 50עתירה למתן צו מניעה על פי סעיף 
 (חוק הבחירות)להלן:  /5/1-, התשי"ט)דרכי תעמולה(

  
 החלטה

 
 רקע וטענות הצדדים

 

, העיתון היומי ישראל היום, 3בעתירה שלפניי, מבקש העותר למנוע מהמשיב  .1

 , ראש הממשלה.1לבצע תעמולה לטובת המשיב 

 

 טענות העותר

 

לשיטת העותר, "התופעה המתוארת בבקשה כאן, לפיה בעל הון )שאינו אזרח  .2

[ מקים עבור מועמד לבחירות עיתון יומי, המופץ בחינם, 1ב ישראל( ]המשיב או תוש

ואשר משתלט על חלק נכבד של תחום העיתונות היומית )גם בשל חינמיותו וגם בשל 
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זמינותו הבלתי מוגבלת(, ו'תורם' לשם כך עשרות מיליוני דולרים היא סכנה מהותית 

על עקרון השוויון". לשיטתו, השיטה  מוחשית ומיידית לקיומה של דמוקרטיה המבוססת

בה נוקט העיתון, "הופכת את 'חופש העיתונות' שהוא בלב נשמת אפה של הדמוקרטיה 

 ללעג לרש, והיא בעצם יוצרת משטר אחר, שונה, משטר של בעל המאה".

 
לטענת העותר, ישראל היום הוא בגדר "פלטפורמת תעמולה לטובת המועמד  .3

תון... על מנת שפלטפורמת התעמולה תמלא את ייעודה ]ראש הממשלה[ המתחפשת לעי

לשם פרסום תעמולת בחירות קבועה לטובת המועמד, אזי הוא הולבשה בלבוש של 

לעתירה(. לטענתו, על מנת  12-ו 6'עיתון' ולאו דווקא בגלל חג הפורים..." )סעיפים 

ש שהציבור הרחב יקרא את ישראל היום ואת תכני התעמולה לכאורה לטובת רא

הממשלה, לאותם דברי תעמולה נוספו תכנים כלליים. "שכן אילו הייתה התעמולה 

נדפסת כשלעצמה )כפי שלאמיתו של דבר היא מה שהיא( אזי סביר מאד להניח כי 

תושבי מדינת ישראל לא היו בוחרים, בוודאי שלא בהיקף הקיים, לקרוא חומר תעמולה 

 (.26על המועמד על בסיס יומיומי" )סעיף 

 
 ת טענתו זו, מבסס העותר על מספר אינדיקציות. א .6

 
, על חוות דעת של גב' ענת באלינט, מומחית מתחום התקשורת )להלן: ראשית .1

 (. בסיכום חוות הדעת נכתב:המומחית

 
"הניתוח שהצגתי כאן הוא, למיטב ידיעתי, העבודה המקיפה ביותר 

הו. על שנעשתה עד היום ביחס לשאלת זיקתו של 'ישראל היום' לנתני

בסיס התמונה שפרשתי כאן, מבחינה תיאורטית ואמפירית, אני קובעת 

שההוכחות שהבאתי מצביעות בבירור כי סיקור נתניהו ב'ישראל היום' 

מכוון ורתום וכולו בראש ובראשונה לצורך האדרתו של נתניהו האיש 

והפוליטיקאי, האדרת משפחתו וסביבתו הקרובה והעלמה וטשטוש של 

ורת עליו. ככזה, נכון הרבה יותר לראות אותו כדבר תעמולה כל דבר ביק

 מאשר דיווח עיתונאי...

 

חוות דעת זו מצטרפת לקריאה זו וקובעת כי ניתן לומר בביטחון גבוה כי 

'ישראל היום' הוא פרסום המוצג אמנם בידי בעליו כעיתון חופשי 

דם ומאוזן, אך למעשה הוא רתום רובו ככולו להפצת תעמולה למען א

 אחד המכהן כיום כראש ממשלת ישראל".

 
למסקנה זו הגיעה המומחית בהתבסס על בחינה של התכנים המופיעים בעיתון  .4
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לאורך תקופה ארוכה. במסגרת זאת, טוען העותר כי "אחד מסימני ההיכר המובהקים של 

הסיקור הפוליטי ב'ישראל היום' הוא היעדר ביקורת ישירה על סביבת נתניהו, ומיעוט 

וזאת בניצוחו של העורך הראשי רגב. במקביל, כפי  –יקורת עקיפה על אותה סביבה ב

גלויים של -שעולה מעיון בעיתון, עורכיו וכתביו נוהגים לקדם את מסריה הגלויים והלא

לשכת נתניהו, ולהצניע מידע העשוי להטיל צל על אופן התנהלותן של רשויות המדינה" 

 לעתירה(. 16-62)סעיפים 

 

מציין שלוש מגמות מרכזיות בסיקור בעיתון, עליהן הוא לומד מכתבות  העותר .3

שונות שפורסמו בו, תחקירים שונים וטורי דעה מעיתונים אחרים )בעיקר אתר העין 

מתחקיר שביצע העיתונאי רביב דרוקר )להלן: ו , מחוות דעת המומחיתוכן .השביעית(

של ביקורת ישירה ומידע לא נוח ( מחיקה והדרה 1(: ), בהתאמהדרוקר-ו תחקיר דרוקר

( הצנעה של תקריות העשויות להזיק לתדמית של ראש 2לראש הממשלה וסביבתו; )

( הבלטה "יוצאת 3הממשלה וסביבתו )כדוגמת הפרשה שנודעה בשם "ביבי טורס"(; )

דופן" של מסרים מטעם ראש הממשלה וסביבתו, בעיקר במועדים חשובים כדוגמת 

 וכיו"ב. 12-יכוד, הבחירות לכנסת ההבחירות המקדימות בל

 
עוד הציג העותר אינדיקציות לכך שעמוס רגב, עורך העיתון, מנהלו בצורה  .1

להטות את הסיקור כך שיצניע סיפורים חדשותיים  –לטענת העותר  –ריכוזית, ודואג 

שאינם טובים לראש הממשלה, ומנגד יאדיר את הישגיו של האחרון. בנוסף, בהקשר זה, 

ותר לציטוטים שאמרו עיתונאים בעבר ובהווה של העיתון בתחקיר דרוקר. וכן, מפנה הע

לדברים של רביב דרוקר עצמו, שאמר למשל בתחקיר כי ישראל היום הוא "עיתון שדפיו 

משקפים באופן די שוטף את עמדת ראש הממשלה וממשלתו... עובדים בעיתון חיים 

מתייחס העיתון לנושאים חשובים בתחושה שהיחס לנתניהו מכתיב גם את הדרך שבה 

 לעתירה(. 14שעל סדר היום" )סעיף 

 
, לשיטת העותר, בין מקימי ישראל היום, צוות המערכת, ובעיקר המשיב שנית .2

, מר שלדון אדלסון, לבין ראש הממשלה קשרים הדוקים. קשרים אלה מבסס העותר, 1

ציין העותר כי ראש בעיקר, על תחקיר דרוקר וחוות דעתה של המומחית. בין היתר מ

הממשלה ורעייתו נפגשו עם צוות ההקמה של ישראל היום )ומתבסס בעניין זה בין היתר 

על מכתב מטעם גורם במשרד ראש הממשלה בו נכתב שראש הממשלה ושלדון אדלסון 

נפגשו למספר פגישות אישיות(; חלק מצוות המערכת של ישראל היום היו מועסקים 

נכ"ל ישראל היום בעבר, מר נתן אשל, כיהן בתור ראש הסגל בעבר על ידי נתניהו; סמ

של לשכת ראש הממשלה; במהלך חודשי ההקמה של ישראל היום, נפגשו ראש 

הממשלה ושלדון אדלסון שש פעמים בתוך חודשיים; דרור אידר, פרשן וכותב טור 
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 בישראל היום, כיהן בעבר בתור כותב נאומים של ראש הממשלה; ועוד.

עותר סבור כי המודל הכלכלי של העיתון מלמד כי מדובר בתעמולה , השלישית .16

ולא בעיתון הלכה למעשה. זאת, נוכח חלוקתו בחינם )כולל לבתים של אזרחים( יחד עם 

מחירי הפרסום שבו, שלטענת העותר נמוכים מאד ביחס לתפוצתו. לשיטת העותר, שני 

קי שתכליתו הישרדות ושגשוג אלה מצביעים על כך שישראל היום "אינו מתנהל כגוף עס

 לעתירה(.  16שכן יש לו תכלית פוליטית בלבד, ולא כלכלית" )סעיף  –כלכלי 

 
לבסוף, מציין העותר כי העתירה אינה מתייחסת לפרסום ספציפי. "הבקשה אינה  .11

לעתירה(, אלא "הצו אשר  161מתייחסת לאיזו מודעה כזו או אחרת של מפלגה" )סעיף 

עדה הוא פשוט ביותר ואין קל ממנו לביצוע. הצו המתבקש בבקשה מתבקש כב' יו"ר הו

זו הוא להורות לעיתון 'ישראל היום' לחדול מלהיות פלטפורמת תעמולה עבור המועמד 

 לעתירה(. 163]ראש הממשלה[, הא ותו לא" )סעיף 

 
בשולי הדברים, אתמול בלילה הגיש העותר בקשה להוספת ראייה, המתייחסת  .12

של ישראל היום באתר האינטרנט שלו. עיינתי בבקשה, ואין בראייה לערוץ הווידאו 

 לא מצאתי מקום לקבל את הבקשה. –שצורפה במסגרתה כדי לשנות מהחלטתי, ומשכך 

 

 טענות המשיבים

 

טוענים כי דין העתירה להידחות. בתגובה מפורטת, עומדים אלה  1-3המשיבים  .13

על הסף ולגופה. בנוגע לדחייה  –על הטעמים המצדיקים לשיטתם את דחיית העתירה 

על הסף, טוענים הם כי יש לדחות את העתירה מטעם זה נוכח העדר פנייה מוקדמת 

שנים, ללא כל קשר לבחירות  1ומחמת שיהוי )נוכח העובדה שהעיתון הוקם לפני 

 לכנסת(.

 
כי אין ליו"ר ועדת הבחירות הסמכות למתן הצו  1-3עוד טוענים המשיבים  .16

ת שמדובר בפרסומים שנעשו במסגרת עיתון. זאת, בעוד שחוק הבחירות שהתבקש, היו

אינו מטיל מגבלות כלשהן על התוכן החדשותי בעיתונים, אלא רק מגבלות צורניות על 

)א( לחוק על שידור תעמולה בערוצי 1מודעות תעמולה )בניגוד למגבלה הקבועה בסעיף 

 תונות מדובר בהסדר שלילי(. הטלוויזיה והרדיו, ממנה ניתן ללמוד כי ביחס לעי

 
לגופם של דברים, טוענים הם כי ישראל היום הוא עיתון שהשקפתו דומה  .11

להשקפתו של ראש הממשלה, אולם בכך אין פסול, ואין בכך די כדי להקים זיקה בינו 

לבין ראש הממשלה. "לא רק שבכך אין כל פגם... אלא זו מהותו של חופש הביטוי. יש 
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לתגובה(. זיקה זו,  22שולט באופן ארגוני על העיתון" )סעיף  להוכיח כי המועמד

לטענתם לא הוכחה, מניה וביה, בעתירה. עוד בהקשר זה מצטטים את דבריה של 

השופטת דליה דורנר, נשיאת מועצת העיתונות שאמרה במסגרת ראיון כי "אין שום 

 לתגובה(. 23בעיה אתית בעיתון שיש לו אג'נדה" )סעיף 

 
ים הם כי "עד להופעת 'ישראל היום' נשלטה התקשורת הישראלית עוד מציינ .14

ידי גורמי תקשורת בעלי אוריינטציה פוליטית מובהקת אך שונה מזו של 'ישראל -עד

היום' )כגון 'ידיעות אחרונות' ו'הארץ'(. 'ישראל היום' הכניס שינוי במפת העיתונות 

יש תעודת זהות  –' ו'הארץ' כמו ל'ידיעות אחרונות –בישראל. אכן, ל'ישראל היום' 

אידיאולוגית, אשר השתקתה, בוודאי ערב בחירות, תהווה פגיעה קשה בחופש הביטוי 

הפוליטי, ליבת חופש הביטוי, וזאת בתקופת בחירות, בה באה הזכות לבחור ולהיבחר 

 לתגובה(. 21לידי מימוש )סעיף 

 
ישראל היום לבין כי לא הוכחה זיקה בין  1-3בפן הראייתי, טוענים המשיבים  .13

ראש הממשלה. במסגרת זאת, מציינים הם מספר רב של טעמים שמובילים למסקנה זו. 

 אפרט את עיקריהם:

 
הכחשתם )המגובה בתצהיר מאת מו"ל ישראל היום, מר אשר ברהב( על  .א

 מעורבותו של ראש הממשלה בהקמת ישראל היום;

הם כי בהתאם לעניין מעורבותו של עמוס רגב בתוכן העיתון, מציינים  .ב

לכללי האתיקה והפסיקה, חופש הביטוי של העיתון מוענק לעורכו, וחלק 

 מתפקידו הוא לשנות ולערוך את התוכן של העיתונאים.

בנוסף, טוענים הם כי בעיתון יש גם מאמרי ביקורת על ראש הממשלה,  .ג

העיתונאי דן מרגלית. וכן, כי "לא  –חלקם על ידי פרשן בכיר בעיתון 

יקבע מהי התדירות ההולמת  –גם לא גורם או אף גורם אחר ו –המבקש 

 לתגובה(. 61לפרסום ביקורת אודות איש ציבור זה או אחר" )סעיף 

לעניין הכתבות שלטענת העותר מציגות באורח חיובי את ראש הממשלה  .ד

וסביבתו, המשיבים טוענים כי בפרסומים אלה ערך חדשותי, ומשכך 

נם באים בגדר תעמולה אסורה. בנוסף, בהתאם למבחן הדומיננטיות, אי

טוענים הם כי בישראל היום תוכן חדשותי מגוון, חלקו נעדר כל זיקה 

 לראש הממשלה: מדורי כלכלה, ספורט, משפט, דעות, ועוד. 

לעניין חוות הדעת של המומחית, טוענים הם כי השכלתה היא מתחום  .ה
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ורת. בנוסף, הפסיכולוגיה החברתית, ומשכך אינה מומחית לתחום התקש

מכיוון שהיא מועסקת  –טוענים הם כי היא מצויה בניגוד עניינים 

כעיתונאית בעיתון "דה מרקר". וכן, שבבדיקה שערכו עולה שהיא מעולם 

 לא נתנה חוות דעת מומחה בפני ערכאה שיפוטית.

לעניין המודל הכלכלי של העיתון, טוענים הם כי המודל מבוסס על מכירת  .ו

סגרת זו, מציינים הם חוות דעת של פרופ' ברק מדינה שטחי פרסום. במ

ועו"ד דרור שטרום )הממונה על ההגבלים העסקיים לשעבר( שקבע כי 

"העיתון החינמי מתקיים בשיווי משקל כלכלי נורמלי ותחרותי לחלוטין". 

עוד טוענים הם כי הטענה שמחירי המודעות בישראל היום נמוכים ביחס 

 ת )בהתבסס על חוות דעתו של עו"ד שטרום(.להפצתו לא הוכחה אמפירי

 

גם סבורים כי יש לדחות את העתירה. מרבית טעמיהם לכך פורטו  2-5המשיבים  .11

מוסיפים כי חלק  2-1. עם זאת, יצוין כי המשיבים 1-3לעיל בתגובת המשיבים 

מהעיתונאים שכותבים בישראל היום )כדוגמת מר יוסי ביילין( מחזיקים בהשקפת עולם 

 מזו של ראש הממשלה.  שונה

 

בנוסף, בתגובה מוכחש כל קשר "של שליטה או קשר ארגוני כלשהו, מכל מן  .12

וסוג שהוא" בין הליכוד וראש הממשלה לבין מערכת העיתון או העיתונאים שעובדים 

בו. לשיטתם, הקשרים ביניהם לישראל היום "הם קשרים רגילים הקיימים בין הליכוד 

בכנסת ושהעומד בראשה, מר בנימין נתניהו מכהן כאשר  כמפלגה פוליטית המיוצגת

הממשלה לבין עיתונאים ואמצעי תקשורת אחרים המסקרים את הפעילות הפוליטית של 

המפלגות בכנסת ובממשלה. קשרים אלה, המתקיימים בין כל המפלגות במדינה לבין 

עשיהם אמצעי התקשורת, נועדו להגשים את זכותם החשובה של האזרחים לדעת מה מ

 לתגובה(. 12של הרשות המחוקקת וחבריה ושל הרשות המבצעת וחבריה" )סעיף 

 
כי "הגם שבמסגרת העתירה  ( סבורהיועמ"ש)להלן:  היועץ המשפטי לממשלה .26

, הרי 1מביא העותר מספר כתבות כדוגמאות לסיקור מוטה לכאורה לטובת המשיב 

י עיתון בכללותו על כלל שהעתירה איננה מכוונת כלפי ידיעה מסוימת, כי אם כלפ

או למי מיריביו הפוליטיים. גם הסעד  1הפרסומים החדשותיים המתייחסים למשיב 

המבוקש הוא כוללני, ודורש מן העיתון 'לחדול מלהיות פלטפורמת תעמולה עבור 

לתגובה(.  11המועמד', ו'להימנע מלפרסם, ולהפסיק לפרסם תעמולת בחירות'" )סעיף 

 ר בעתירה כוללנית, שדינה להידחות על הסף.משכך, לשיטתו, מדוב
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בנוסף, נוכח העובדה וכי "הפעלת סמכותו של יו"ר ועדת הבחירות לפי סעיף  .21

 3)ב( לחוק דרכי תעמולה מתייחסת לפרסומים ספציפיים בעיתונות כתובה" )סעיף 16

לתגובה(. לשיטת היועץ המשפטי לממשלה, מעבר לצורך )היות כך שהסעד כוללני(, 

יו"ר ועדת הבחירות בנוגע לעיתונים אינה כוללת מתן צו בנוגע לידיעות  סמכות

 מתן צווים ביחס למודעות ממומנות.  –)ב( 16בהתאם לסעיף  –חדשותיות, אלא רק 

 
 דיון והכרעה

 
 דין העתירה להידחות, כפי שיפורט להלן. .22

 

 סמכות

 

מרכזית. שוב אני נדרש לדון בסוגיית גדר סמכותו של יו"ר ועדת הבחירות ה .23

על עיתון יומי נפוץ בישראל.  –חמורות ביותר  –העותר מבקש ממני להטיל מגבלות 

במהלך הדיון שקיימתי במעמד הצדדים, התחדדה סוגיה זו, ונראה כי כל הצדדים 

מסכימים שהסעד המבוקש בעתירה, למעשה, הוא מתן צו כללי המצהיר כי ישראל היום 

חות בחלקיו החדשותיים, למען ראש הממשלה הוא עלון תעמולה הנחזה לעיתון, לפ

 וסביבתו.

 

תר"מ -וב (עניין קונינסקי( )להלן: 23.4.2613) קונינסקי נ' אלדר 14/26תר"מ -ב .26

(, עמדתי על סמכות יו"ר ועדת עניין דהרי( )להלן: 1.1.2613) דהרי נ' לוי 14/26

ו גם עמדתה )ורא בעיתונים ידיעות חדשותיותעל  תוכניותהבחירות להטיל מגבלות 

 (21.1.2613) חלבי נ' נסראלדין 46/26תר"מ -, בחיותהדומה של חברתי, השופטת 

. לכאורה, האיסור היחיד הנוגע לעיתונים שבסמכותי מצוי בסעיף ((עניין חלבי)להלן: 

מטעם מפלגות  מודעות ממומנותעל  צורניות)ב( לחוק הבחירות, המטיל מגבלות 16

ניתנו תוך  – דהריועניין  קונינסקיכאורה, קביעותיי בעניין לומועמדים בבחירות. משכך, ו

 מתן פרשנות מרחיבה לסמכות יו"ר ועדת הבחירות.

 
סייגתי את  דהריועניין  קונינסקיעם זאת, לשיטתי, אין כך הדבר. בעניין  .21

האפשרות ליתן צו מעין זה )בנוגע לתוכן ידיעות חדשותיות בעיתונים( במספר תנאים, 

ה בין העיתון לבין מתמודד או מפלגה. ברי, כי אם תוכח זיקה זו )ותנאים זיק –ובראשם 

כספית או ארגונית  –נוספים עליהם אעמוד בהמשך( בין מפלגה או מתמודד לבין עיתון 

"תעמולה בתחפושת". דהיינו, -אין המדובר כלל בידיעות חדשותיות, אלא למעשה, ב –

 תעמולה הנחזית לעיתון.
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 –חולק על סמכות היו"ר למתן צווים במקרים מעין אלה  ודוק; נראה כי אין .24

בגין תכנים חדשותיים "בתחפושת" שבמהותם הם מודעות בחירות. כך ניתנו צווים 

במקרים מעין אלה, בנוגע לתעמולה מטעה, במשך עשרות שנים, על ידי יושבי ראש 

)ב( לחוק 16ועדת הבחירות המרכזית לדורותיהם. כאשר מקור הסמכות מצוי הן בסעיף 

 לחוק )שענייננו איסור הפרעה(. 13הבחירות הן בסעיף 

 
 132/11; תר"מ דורנר(, השופטת 23.16.2663) לוי נ' אסרף 143/63)ראו למשל: תר"מ 

, (12.11.2661) פורר נ' סלנט 112/11; תר"מ ריבלין(, השופט 1.11.2661) ברזילי נ' שאמה

(, 23.2.1212) תקוה-הציבורית לעירית פתחאוסי נ' הרשימה  32/12תר"מ ; ריבליןהשופט 

מכתבו א' רובינשטיין; (, השופט 13.1.2613) אייכלר נ' קדימה 2/12ב"כ ; חלימההשופט 

; והחלטות רבות 14.1.2661לסגני יושב ראש וועדת הבחירות, מיום  מ' חשיןשל השופט 

רשימת "ביחד" נ'  136/26(; תב"כ 16.1.2613) צור נ' נחמני 43/26שלי, בין היתר: תר"מ 

 ((.14.16.2613) מרציאנו נ' רביבו 146/26(; תר"מ 1.16.2613) סיעת "פתח תקוה ביתנו

 
 –, מגבלות מעין אלה דהריועניין קונינסקי עם זאת, וכפי שעמדתי על כך בעניין  .23

צריכות להיעשות במשורה ובאופן זהיר. זאת,  -על תוכן הנחזה לידיעות חדשותיות 

אותה זיקה, נקודה המוצא היא שמדובר  –אם תוכח  –עד שתוכח נוכח העובדה כי 

תנאי הכרחי בפרסומים המוגנים מכוח חופש העיתונות. אשר הוא, כידוע, בגדר "

למשטר ייצוגי, לממשל תקין והוגן, לחירויות האדם. בפועל היא יכולה לשמש נייר 

 -יתונות חופשית יש דמוקרטיה; אין ע -לקמוס של הדמוקרטיה: יש עיתונות חופשית 

 ((. 1221) 12, 1( 3, פ"ד נב)ידיעות אחרונות נ' קראוס 3321/21דנ"א אין דמוקרטיה" )

 

צודקים כמובן בטענתם שלחופש העיתונות  1-3לכך יש להוסיף כי המשיבים  .21

)ולחופש הביטוי הפוליטי( משקל סגולי רב במיוחד במהלך תקופת בחירות. במהלכה, 

רת תפקיד מכריע: ליידע את הבוחרים בסוגיות שבמחלוקת לעיתונים ולאמצעי התקשו

ציבורית, ובעמדת רשימות המועמדים ביחס לאותן סוגיות. ובכך, לעזור לבוחרים לגבש 

 ((. 3.2.2611) חדו"ש נ' קול ברמה 16/26: תב"כ את הצבעתם באופן רציונאלי )השוו

 
לסמכות יו"ר  זאת ועוד; בניגוד לפרשנות המרחיבה שלשיטתי יש לנקוט ביחס .22

ועדת הבחירות בנוגע לתוכן פרסומים בכלל ובאינטרנט בפרט )ראו רק לאחרונה: תב"כ 

((; בענייננו, נראה כי המחוקק V15 עניין( )להלן: 22.2.2611) הליכוד נ' העבודה 1/26

נמנע במכוון מלהטיל מגבלות על ידיעות חדשותיות בעיתונים. עמדתי על כך בעניין 

 :, שם ציינתידהרי
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"ההגבלות היחידות הקבועות בחוק הבחירות בכל הנוגע לפרסום 

בעיתונים עניינם מודעות בחירות. במקרה דנן, מדובר בכתבה עיתונאית 

לחוק הבחירות אוסר על קיום תעמולת בחירות  1ולא במודעה. סעיף 

הימים טרם מועד הבחירות. גם אם ניתן בהיקש  46-ברדיו ובטלוויזיה ב

כפי שאסביר מיד( לטעון כי הגבלות אלו חלות גם על  –)ולא כך הדבר 

טרם החל, ולפיכך, לא ניתן  1עיתונים, הרי המועד הקבוע בסעיף 

 (.11, בפס' שםלהשתמש בו כמקור סמכות אפשרי" )

 

מהמקובץ עולה כי נראה שהמחוקק, בשים לב לחופש העיתונות וחופש הביטוי  .36

הפוליטי )ונוכח חשיבותם בתקופת בחירות(, נמנע במתכוון מהטלת מגבלות אשר 

פוגעות בחופש העיתונות. ברי, כי אם תוכח זיקה בין מועמד לעיתון, המתבטאת בסיקור 

חקות מהגנתו של חופש העיתונות, שפוגע בשוויון בין המתמודדים, אותן ידיעות מתר

)ב( 16ומתקרבות למגבלות המוטלות על מודעות ממומנות על ידי מפלגות מכוח סעיף 

לחוק הבחירות. ובמקרה זה, מתן צו מניעה לא יפגע כלל )או באופן קל ומידתי( בחופש 

העיתונות, אלא, יגשים את עיקרון השוויון בין המתמודדים. שהוא, להזכיר, "עיקרון 

 (.(11.2.2611) ובזכותן נ' יום ליום תקשורת 13/26תב"כ העל" בחוק הבחירות )ראו: 

 
בהקשר זה, מקובלת עליי לחלוטין עמדת היועמ"ש, שטען בתגובתו כי סמכותי  .31

אינה כוללת הטלת מגבלות על ידיעות חדשותיות אלא על "מצבים שבהם מדובר 

של כתבה עיתונאית, ולא בפתח בפרסום שאינו אלא מודעה ממומנת ומוזמנת במסווה 

לרגולציה של ידיעות חדשותיות וטורי דעה אשר נוטים לטובת מועמד זה או אחר, או 

לתגובה(. לעניין זה אציין כי אינני רואה חשיבות מיוחדת בשאלה אם  2לרעתו" )סעיף 

בכסות של ידיעה המודעה ממומנת אם לאו. העיקר מצוי בשאלה האם מדובר במודעה 

 .עיתונאית-חדשותית

 
לסיכום עניין זה: ליו"ר ועדת הבחירות סמכות למתן צווים בנוגע לידיעות  .32

חדשותיות, שנוכח אינדיקציות כאלה ואחרות )שיפורטו בהמשך(, מהוות למעשה 

מודעות תעמולה מטעם מועמד או מפלגה. סמכות זו, נוכח הטעמים שפורטו לעיל, 

-היא שמדובר בידיעה חדשותיתתופעל במשורה, כאשר הנחת המוצא מכוח אלה 

 המוציא מחברו עליו הראיה".עיתונאית ולא מודעת בחירות, וכידוע, "

 

האם סמכות זו כוללת מתן סעד כוללני כדוגמת זה שמבקש העותר? כל  .33

ולא על  ספציפיותהמשיבים טוענים, כי מגבלות מעין אלה ניתן להטיל רק ביחס לידיעות 
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צת עיתון לאורך תקופה ארוכה. נוכח הסעד המבוקש ובוודאי שלא על הפ –עיתון שלם 

)ב( לחוק דרכי 16)שאינו ממוקד בידיעה חדשותית כלשהי(, טוענים הם כי סעיף 

גם בפרשנותו המרחיבה דלעיל, איננו משים את יו"ר ועדת הבחירות בבחינת תעמולה, 

ננו מטיל על' על כלל התכנים החדשותיים המופיעים בעיתונות הכתובה, ואף אי-'צנזור

 לתגובת היועמ"ש(. 13עליו לפקח על שמירת כללי האתיקה העיתונאית" )סעיף 

 

עם זאת, גישתי שונה. אינני סבור כי אין מצוי כלל בסמכותי מתן סעד כוללני  .36

כפי שהובאה בדיון בעתירה  –נגד עיתון. בהקשר זה, יש טעם של ממש בטענת העותר 

סעד כוללני "סתמי" )כפי שנטען במרבית כי אין מדובר ב –שנערך במעמד הצדדים 

בסעד כוללני במובן שמדובר בסעד נרחב. אינני סבור כי יש להוציא  –אלא  ;המקרים(

 מכלל אפשרות מתן סעד מעין זה במקרים המתאימים. 

 
טול לדוגמא אם אחד מהמועמדים בבחירות היה רוכש או מקים עיתון יומי,  .31

מסקר רק מועמד זה ורק באופן אוהד. סביר אותו עיתון היה  –ובתקופת הבחירות 

להניח, שבדומה לטענת העותר ביחס לישראל היום, גם אותו עיתון היה "נעטף" בתכנים 

בוחרים: מדור ספורט, מדור כלכלה, תחזית -שאינם חדשותיים על מנת למשוך קוראים

סביר  –מזג אוויר, וכיו"ב. הרי אם התעמולה לטובת אותו מועמד הייתה נעשית בגלוי 

 –בוחרים כלל לא היו קוראים בו. עם זאת, הניתן לומר שאותו עיתון -להניח כי הקוראים

ראוי כי יתפרסם בעת מסע הבחירות כעיתון  –בהינתן הזיקה המוחלטת המתוארת לעיל 

יש מקום לפרש את סמכותו של יו"ר ועדת הבחירות חופשי? ואזכיר, כי לגישתי, "

ליו"ר אמצעים אפקטיביים לפקח על הליך הבחירות,  בצורה נרחבת, במטרה להעניק

בדגש על שמירה על שוויון בין המתמודדים השונים. סמכות זו אף מתחייבת במקרים 

 (.13, בפס' V15מסוימים נוכח הדחיפות שבהכרעה מהירה בסוגיות אלה" )עניין 

 
ות זאת ועוד, כאמור לעיל, אין כמעט דבר בין המגבלות שיוטלו על תוכן ידיע .34

חדשותיות במקרים המתאימים )ככל שהוכח כי מדובר ב"תעמולה בתחפושת"( לבין 

חופש העיתונות וחופש הביטוי הפוליטי. עם זאת, לשאלת הסעד המתבקש נפקות של 

 ממש בכל הנוגע לעוצמת הזיקה הנדרשת הוכחה, עליה אעמוד עתה.

 

 זיקה

 

על ידיעות חדשותיות  ניתן להטיל מגבלותקבעתי כי  קונינסקינמשיך. בעניין  .33

בין המדיום התקשורתי לבין מתמודד זה או  זיקה ברורה וממשית"רק מקום שבו הוכחה 
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בעניין (. 21, בפס' שם" )שפוגע בצורה ממשית בשוויון שבין שהמתמודדיםאחר, באופן 

כי מגבלות מעין אלה יוטלו רק אם בנוסף הוכחה "תעמולה  חיותהוסיפה השופטת  חלבי

 (.16, בפס' שם" )בהיקף גדול

 

כזה  –משכך, נקודת המוצא היא כי פרסום שעל פניו הוא בגדר ידיעה חדשותית  .31

הוא. זאת, בשים לב לחופש העיתונות, חופש הביטוי הפוליטי, חשיבותם של שני אלה 

בתקופת בחירות, ושתיקת המחוקק בעניין מגבלות על ידיעות חדשותיות בעיתונים. עם 

בין מפלגה  -כספית או ארגונית  –תנת לסתירה: אם תוכח זיקה זאת, מדובר בחזקה הני

או מתמודד לבין עיתון ויוכח כי האחרון יפרסם "מסה קריטית" של ידיעות חדשותיות 

"תעמולה -אין המדובר כלל בידיעות חדשותיות, אלא למעשה, ב –לטובת אותו מועמד 

ה בגין תעמולה מעין זו, בתחפושת". דהיינו, תעמולה הנחזית לעיתון. ומתן צו מניע

 אזכיר, נראה כי אינה מוטלת בספק.

 
 לגישתי, עוצמת הזיקה הנדרשת נגזרת מהסעד המבוקש:  .32

 
מאזן הסתברויות , די בהוכחת זיקה על פי בידיעה ספציפיתאם עסקינן  .א

בן דוד נ'  113/11תר"מ , עליה ניתן ללמוד אף מתוכן הידיעה עצמה )מוגבר

יצוין, כי אינני סבור כי די בהוכחת (. ריבליןפט , השו(36.16.2661) עובד

(, נוכח חופש 63, בפס' V15עניין הזיקה במאזן הסתברויות רגיל )השוו: 

)ב( לחוק הבחירות 16העיתונות והביטוי הפוליטי יחד עם גישתי כי סעיף 

 מהווה הסדר ממצה ביחס למגבלות החלות בעיתונים.

 
, כשלטענתו )בדומה ע לעיתון כולוסעד כללי בנוגמנגד, כאשר עותר מבקש  .ב

לטענה בעתירה זו( היא כי האחרון במשך שנים אינו עיתון למעשה אלא 

זיקה חזקה במיוחד, עלון תעמולה למען מועמד או מפלגה, עליו להוכיח 

ניימן נ'  2/16)ע"ב  משמעיות, ומשכנעות"-ולבססה על ראיות "ברורות, חד

((. זאת, בהינתן הפגיעה 1211) 211, 221( 2, פ"ד לט)יו"ר ועדת הבחירות

המשמעותית הגלומה במתן סעד מעין זה לחופש העיתונות, חופש הביטוי 

 הפוליטי, ובייחוד )ובשונה מיתר המקרים( בחופש העיסוק.

 
 על בסיס אלה, אפנה עכשיו לבחון את העתירה הנ"ל. .66
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 מהכלל אל הפרט

 

שה בשיהוי. לשיטתי, בכל בפתח הדברים, יצוין, כי אינני סבור שהעתירה הוג .61

, ובהיקש מהאיסורים המנויים בחוק הבחירות, מגבלות על ידיעות לדיני התעמולההנוגע 

חדשותיות ניתן להטיל בעיקר )אם לא רק( בתקופה הסמוכה לפני הבחירות )השוו: עניין 

 . משכך, אין נפקא מינה לעובדה כי ישראל היום מופץ כבר שבע וחצי שנים.(דהרי

 

כי דין העתירה להידחות על הסף  1-3ין בידי לקבל את טענת המשיבים עוד, א .62

גם נוכח היעדר פנייה מוקדמת. העותר ציין בעתירה מדוע לא פנה למשיבים טרם הגשת 

העתירה: סברתו כי פנייה מוקדמת לא תביא לכדי מתן הסעד המבוקש בה. ואכן, דומני 

ייה מוקדמת לא הייתה משיגה את כי ניתן להניח בבטחה, כי נוכח הסעד המבוקש, פנ

מטרתה. נוכח עובדה זו, ובשים לב למועד הבחירות המתקרב, לא מצאתי לנכון לדחות 

 ((.23.1.2611) גלאון נ' אריאל 6/26את העתירה על הסף מטעם זה )השוו: תב"כ 

 
 –ועתה לעיקר. בהתאם למתווה הנורמטיבי, הנחת המוצא היא שישראל היום  .63

הנטל להוכיח זיקה חזקה  –העותר  –ר ועניין. על הטוען אחרת הוא עיתון לכל דב

משמעיות ומשכנעות. העותר, לא הצליח להרים -במיוחד ולבססה על ראיות ברורות חד

 נטל זה. 

 
 תוכן ישראל היום -זיקה 

 
תחילה, ועל מנת לאחוז את השור בקרניו, יש "לנקות" את הדיון. מרבית  .66

שלו ושל  –עבודת מחקר מרשימה וראויה לציון האינדיקציות שהציג העותר )תוך 

המומחית מטעמו( נוגעות לתוכן ידיעות חדשותיות מסוימות בעיתון. במסגרת זאת, טען 

כי הסיקור החדשותי בישראל היום מוטה לטובת ראש הממשלה וסביבתו )וכן הסיקור 

 ל אלה. נוטה לפאר אותם(, ובו בזמן מתעלם מנושאים אקטואליים שעניינם בביקורת ע

 
איני סבור כי יש בראיות שהציג העותר כדי ללמד על הזיקה הנדרשת לטובת  .61

להוכיח חדשותיות מתן הסעד המבוקש. יותר מכך, ספק אם ניתן באמצעות תוכן ידיעות 

 את הזיקה הנדרשת במקרה זה. אדגים את הבעייתיות בכך באמצעות דוגמה.

 
העותר ללמוד על הזיקה במהלך הדיון שהתקיים בנוכחות הצדדים, ביקש  .64

. לשיטת V15 עניין –" 2"פרשת העמותות -האמורה דרך הסיקור בישראל היום ל

העותר, ישראל היום הקדיש עמודים רבים )כולל העמוד הראשון( לסיקור הפרשה 
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את עמדת אך ורק או בעיקר בתחילתה, וכי הנאמר במסגרת הכתבות שפורסמו הציג 

הסיקור פחת או הפסיק עם  –ע מדבריו של העותר העותרת. מנגד, כמשתמ –הליכוד 

 דחיית העתירה ומשיכת הבקשה לצו מניעה שהוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים. 

 
ודוק; עיינתי בגיליון של ישראל היום שפורסם יום לאחר שדחיתי את העתירה  .63

)הגיליון שהתפרסם ביום שבו התקיים הדיון בעתירה זו במעמד הצדדים(, ונוכחתי 

לגלות כי העיתון פרסם ידיעה בדבר דחיית העתירה, אף בליווי ציטוטים מההחלטה. 

יותר מכך, גם אם ישראל היום היה "מתעלם" מדחיית העתירה, או סוקר אותה תוך מתן 

דגש לטענות הליכוד, האם באמת ניתן לטעון כי אלה מלמדים על "סיקור מוטה"? והרי, 

יתון ואיזה לא, ובאיזה היקף, הן החלטות כידוע, ההחלטה איזה חדשות לסקר בע

. ובנוסף, "לא 6ליבה של הפררוגטיבה המוענקת לעורך העיתון, המשיב -המצויה בלב

 פלוני נ' דיין 2121/12דנ"א כל מידע שלציבור עניין כלשהו בו יקים חובת פרסום" )

 (.(דנ"א דיין)להלן:  גרוניסלפסק דינו של הנשיא  46(, פס' 11.2.2616)

 
י, כי קריאה ביקורתית של שתי הפסקאות הקודמות להחלטתי זו מלמדת על בר .61

על" צנזור "הבעייתיות הרבה בסעד המבוקש בעתירה: כאמור, יו"ר ועדת הבחירות אינו 

המופקד על סיקור הוגן ושוויוני בעיתונים בתקופת הבחירות. אכן, צודק היועמ"ש. אין 

 ולציה על תוכנם של עיתונים.לאפשר "בדלת האחורית" וללא הסמכה לכך רג

 
בנוסף, להתערבות בשיקולים אלה הפוטנציאל לעורר "אפקט מצנן" על  .62

ע"א -ב פוגלמןהעיתונות, ממנו יש להימנע ככל האפשר )השוו: חוות דעתו של השופט 

 ((. דנ"א דיין-ב גרוניס( וחוות דעתו של הנשיא 1.2.2612) פלוני נ' דיין 311/16

 
 21חיש כי יש לו "תעודת זהות אידיאולוגית" )סעיף ישראל היום אינו מכ .16

אותה "תעודת זהות" קשורה לימין הפוליטי. עם זאת, אם היה (. 1-3לתגובת המשיבים 

די בכך כדי להצהיר כי עיתון מסוים הוא בגדר תעמולה, בהתבסס על סיקוריו 

, אשר להם החדשותיים, סבורני כי היה בכך גם כדי להשליך על עיתונים יומיים אחרים

"תעודת זהות" הקשורה לשמאל הפוליטי. אכן, בעולם אוטופי, העיתונות הייתה 

אובייקטיבית לחלוטין, והסיקור היה חדשותי ונטול כל אג'נדה. עם זאת, עיתונות מעין 

אינה יכולה  -ודאי ביחס לנושאים פוליטיים המצויים בלב המחלוקת הציבורית  –זו 

ם אמיתי. שומה על הקורא לדעת להפריד בין עובדות להתקיים, הלכה למעשה, בעול

, פס' דנ"א דייןלדעות, ועל עורך העיתון והכותבים בו לעזור במלאכה זו לקורא )השוו: 

. עניין זה, כך או כך, מהווה סוגיה אתית, שראוי (גרוניסלפסק דינו של הנשיא  12-13

ת, ולא יו"ר ועדת שהגופים האמונים על האתיקה העיתונאית יתנו עליהם את הדע
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 הבחירות המרכזית.

 
לא נעלמה מעיניי העובדה כי עמדתי זו, אינה נותנת לכאורה את המשקל הראוי  .11

לעמדת העותר לפיה הסיקורים האמורים של ראש הממשלה וסביבתו בעיתון אינם 

אין מקום שייהנו מההגנה  –"תעמולה בתחפושת". ומשכך  –חדשותיים למעשה, אלא 

לחופש העיתונות והביטוי הפוליטי. עם זאת, אני סבור כי האיזון  הנרחבת הניתנת

ועל  –כזה הוא  –לכאורה כי סיקור חדשותי  חזקהעל פיו קיימת  –העקרוני שתואר לעיל 

הטוען אחרת הנטל להוכיח עובדה זו באמצעות זיקה משמעותית, מהווה את האיזון 

 הראוי בנוגע לשאלות מעין אלה. 

 
ת העותר הייתה מתמקדת בגיליון מסוים של העיתון, או יצוין, כי אם טענ .12

בכתבה אחת או מספר, יכול שעל אותה זיקה היה ניתן ללמוד אף מתוכן הסיקור עצמו. 

אולם, משהסעד שהתבקש נרחב ומשמעותו הפרקטית היא הפסקת הפצת העיתון 

 קבעתי כפי שקבעתי. –אליבא דעותר  –במתכונתו הנוכחית 

 
 ראש הממשלה לישראל היוםהקשר בין  –זיקה 

 
לשיטתי, כאמור, את הזיקה הנדרשת לטובת מתן הסעד ניתן להקים באמצעות  .13

בין מועמד או מפלגה לעיתון. העותר, עם  –ממוני או ארגוני  –ראיות שיוכיחו קשר 

זאת, לא הרים נטל זה. ברי, כי מרבית האינדיקציות לזיקה מכוח אותו קשר ביסס העותר 

. עם זאת, הוא בעצמו מצטט בעתירה את מסקנתו של דרוקר שקבע כי על תחקיר דרוקר

-ביססתי, אבל לא מספיק את הלינקג' 'ישראל היום' –"אני לא הצלחתי לבסס מספיק 

 לעתירה(. יש בכך, כמובן, כדי להשליך על ענייננו. 23לשכת רוה"מ" )מצוטט בסעיף 

 

ך לחשוב האם אין אמנם, בהמשך הציטוט בכתבה אומר דרוקר כי "באמת צרי .16

ואז כמובן  –פה מקום לראות את כל הדבר הזה במסגרת של מימון בחירות ותעמולה 

סוגיות מרבית ה, V15בעניין (. אולם, כפי שקבעתי שםנכנסת פה פתאום מטריה חוקית" )

 (.21-13מימון מפלגות אינן מצויות במסגרת סמכותי )שם, בפס' ל הנוגעות

 

 קבעתי: V15לכך יש להוסיף כי בעניין  .11

 
. הן המפלגות הן הארגונים הכחישו באופן קטגורי כל קשר ביניהם, 61

ולקשרים שכן קיימים, ניתנו הסברים מספקים )שגובו בתצהירים(. ברי, 

במחנה הציוני או  -בעבר או בהווה  -כי אין די בכך שפעיל כלשהו 

גון , או אר41, פרויקט V15במרץ תומך או אף לוקח חלק בפעילויות של 
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מולד. הזיקה צריכה להילמד, מקשר ארגוני ענף או מקשר בין ראשי 

המפלגות )או בכירים בהן( לבין אותם ארגונים. קשר זה, בשום אופן, 

 הנטל להוכחתו מוטל על הטוען לו -לא הוכח, וכאמור 

ואין די בזיקת זיקה עכשווית, . בהקשר לזה, על הטוען לכך להוכיח 62

באחד מהארגונים כיהן  -או אף בכיר  -עיל מסוים עבר. אין די בכך כי פ

בעבר כחבר כנסת מטעם מפלגה )כפי שנטען ביחס למספר חברי כנסת 

הקשורים לארגון קול אחד(. עתה, כשמדובר באנשים פרטיים, וככל 

שאינם מעורבים כבר בפעילות פוליטית של המפלגה מטעמה כיהנו 

ניי(, מוקנית להם הזכות חברי כנסת או בתפקידי מפתח )וכך הוצהר בפ

לעשות כרצונם. זאת, ללא שפעילותם תסונף תקציבית )או תחייב חובת 

זיהוי( בין הגוף במסגרתו הם פועלים עכשיו למפלגה במסגרתה פעלו 

 בעבר. ברי, ההיגיון והשכל הישר אינם יכולים לסבול פרשנות אחרת"

 

עיתונאים או חברי  דברים אלו יפים לענייננו. ברי, כי אין בקשרי עבר בין .14

ודאי זיקה  –מערכת בישראל היום לראש הממשלה וסביבתו כדי להעמיד זיקה 

 משמעותית המבססת את הסעד המבוקש במקרה דנא. 

 

של הליכוד וראש  (שגובתה בתצהיר)ולבסוף לעניין זה, אזכיר את הכחשתם  .13

ן, מעבר הממשלה מחד, וישראל היום, מאידך, על כל זיקה בין ראש הממשלה לעיתו

לא  –לקשרי הידידות בין ראש הממשלה לשלדון אדלסון. תצהירים אלה לא הופרכו 

 בראיות ולא בדרכים אחרות.

 

 המודל הכלכלי של ישראל היום –זיקה 
 

כח כי ישראל טען בדיון לפניי כי גם אם היה מּו 1-3כוחם של המשיבים -בא .11

פקא מינה לענייננו. זאת, היות היום מתנהל במודל לא כלכלי אלא הפסדי, אין לכך כל נ

שהשאלה הדרושה הכרעה היא האם העיתון הוא בגדר תעמולה בהתאם למבחן 

הדומיננטיות. גישתי שונה. העדר מודל כלכלי יכול להוות אינדיקציה רלוונטית לזיקה 

הנדרשת. הרי, אחד מההבדלים המרכזיים בין פלייר בחירות לעיתון הוא שבעוד הראשון 

מתיימר להגיש שירות  –מחולק כמובן בחינם; השני  –על מטרתו ומשכך  מצהיר בגלוי

 לשאת בעלות הפקתו. מהאחרוןמבקש  –ציבורי חשוב לציבור, ובתמורה 

 

כי לעיתון אין )בסוף, טענת ישראל היום בהקשר זה מתמצת בכך שטענת העותר  .12
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היה ראוי, לא הוכחה אמפירית. דעתי אינה נוחה מעמדה זו.  - (מודל כלכלי רווחי

מפריכים אותה באופן  –לדעתי, אם המשיבים לא היו נתלים באי הוכחת הטענה, אלא 

ודאי אלה  –, היא שעיתונים ברקם. עמדתי, בדומה לעמדה שהביע הנשיא בדימוס יזּו

 ברקהם גופים דו מהותיים )השוו: אהרן   -היומיים המתרכזים בדיווחים חדשותיים 

((. 1224) 264-266, 223( 2כז) משפטים" המסורת של חופש הביטוי בישראל ובעיותיה"

, דנ"א דייןומשכך, יש להחיל עליהם, כדין רצוי, את חובת השקיפות וההגינות )השוו: 

 (.גרוניסלפסק דינו של הנשיא  12פס' 

 
המבוקש, אין די בשאלות שנותרו  עם זאת, בהינתן הזיקה הנדרשת למתן הסעד .46

 פתוחות כדי לגבש את אותה זיקה.

 סוף דבר

 

הציפה סוגיות חשובות לדיון: היחס בין דיני התעמולה לעיתונות,  עתירה זו .41

והמחלוקת הציבורית סביב עיתונים )לא רק ישראל היום( בעלי השקפת עולם פוליטית. 

הדנה  –ראה כי זירת ועדת הבחירות ראוי שיידונו. אולם, נ –סבורני, כי שאלות אלה 

 אינה הזירה המתאימה. –בעתירות מעין אלה מבעד למשקפי דיני התעמולה 

 

 2-1סוף דבר, העתירה נדחית. בנסיבות העניין, יישא העותר בהוצאות המשיבים  .42

סך של ש"ח סה"כ; ו 1,666 בסך של 1-3; הוצאות המשיבים ש"ח סה"כ 1,666בסך של 

 ופת המדינה.קטובת ש"ח ל 6,666

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nevo.co.il/safrut/book/5583
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 ועדת הבחירות המרכזית

 26-לכנסת ה
 القاضي سليم جبران                                      השופט סלים ג'ובראן 

 رئيس لجنة االنتخابات المركزية                            יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

 
 2/6//תב"כ 

 
 רחמים כהן העותר:

 
 ג דנ  

 
 תנועת ש"ס –. התאחדות הספרדים שומרי תורה 5 :המשיבים

 . קו עיתונות דתית בע"מ0
 

ב' לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, 50לפי סעיף  למתן צו מניעה עתירה 
 (חוק הבחירות)להלן:  /5/1-התשי"ט

  
 החלטה

  

)ב( לחוק 16העותר פנה אליי היום, בנוגע לשתי הפרות נטענות של סעיף  .1

(, קו עיתונות)להלן:  2, עניינה במודעה שפורסמה בעיתון של המשיבה האחתבחירות: ה

אשר יוצאת לטענתו נגד רשימת יחד בראשות אלי ישי, ועליה חתומה "קבוצת חרדים 

אינה קשורה במישרין או עקיפים לאף מפלגה או גוף ציבורי כלשהו".  -מהימין הקיצוני 

( לחוק הבחירות( 1)ב()16זוהה )בניגוד לסעיף העותר טוען כי מדובר במודעה לא מ

( לחוק הבחירות(. לשיטתו, 1)ב()16אינץ, בניגוד לסעיף  166ובגודל החורג מן המותר )

התפרסמו רק מודעות תעמולה מטעם  2"לאור העובדה שבעיתונים של המשיבה 

 26עומדת מאחורי המודעה האנונימית" )סעיף  1עולה חשש כבד כי משיבה  1המשיבה 

 לעתירה(.

 

( ש"ס)להלן:  1, עניינה במספר מודעות בחירות מטעם המשיבה השנייה .2

. בהקשר זה, מציין העותר מספר רב של 2שפורסמו בעיתונים שונים של המשיבה 

( לחוק הבחירות(; 1)ב()16אינץ' )בניגוד לסעיף  66הפרות: מודעות בגודל שעולה על 

( לחוק(; ועוד. בנוסף, טוען העותר 3)ב()16יותר ממודעה אחת בגיליון )בניגוד לסעיף 
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( הן 2כי מספר כתבות עיתונאיות בעיתון "יום ליום" )אותו מוציאה לאור המשיבה 

 .1למעשה מודעות תעמולה מטעם המשיבה 

 
בשולי הדברים, יצוין, כי העותר ביקש בין היתר סעד על פיו ש"ס חרגה  .3

אינץ'  16,666 –פת בחירות מהמכסה המקסימאלית לפרסום המותרת למפלגה בתקו

( לחוק הבחירות(. עם זאת, טענה זו נטענה בעלמא ולא הוכחה בשום 6)ב()16)סעיף 

 צורה, ומשכך דינה להידחות על הסף.

 
 1ש"ס טוענת כי "אכן אירעו תקלות בפריסת פרסומי התעמולה של משיבה  .6

, 1משיבה  בעיתונות הכתובה. הח"מ ]ב"כ הסיעה[ העביר הנחיה למטה התקשורת של

המחדדת את האיסורים שנקבעו בחוק לעניין פרסומי תעמולה. אנו סמוכים ובטוחים 

משמעתיות שהועברו". עוד טוענת -שתקלות אלו לא יתרחשו עוד לאור ההנחיות החד

ש"ס כי אינה עומדת מאחורי המודעה האנונימית, וכי הידיעות החדשותיות האמורות 

 אינן מודעות בחירות מטעמה. 

 
מספר טעמים המצדיקים לדעתה את דחיית העתירה על הסף. מעלה עיתונות  קו .1

דברים, טוענת היא כי המודעה האנונימית לא הוזמנה על ידי מפלגה כלשהי,  ללגופם ש

במסגרת זו, צירפה מכתב מאת משרד הפרסום שהכין את ובכלל זה מפלגת ש"ס. 

 רטי ללא קשר למפלגה כלשהי.המודעה האמורה, בה נכתב כי הוא הוזמנה על ידי גוף פ

 
לפרש כיחידת אורך ולא כיחידת עוד טוענת היא כי "את הביטוי 'אינץ' יש  .4

 26-23... על העותר מוטל נטל ההוכחה באמצעות חוו"ד מומחה )סעיפים שטח

לעניין פרסום יותר משתי מודעות בעיתון, טוענת היא כי הוראה זו לא הופרה,  לתגובה(. 

ורמטיבי שאינו בגדר תעמולה. לעניין זה מוסיפה היא כי "לו ייקבע ומדובר במידע אינפ

אינפורמטיבית כנ"ל, וכאמור לטעמה של המשיבה  –כי החוק עוסק אף במודעה ארגונית 

 לתגובה( 21לא כך הוא, הרי שהמשיבה טעתה בתום לב ובשגגה" )סעיף 

 
 דיון והכרעה

 
 דין העתירה להתקבל בחלקה. .3

 

ישה את מרבית טענותיו של העותר ביחס למודעות , ש"ס אינה מכחראשית .1

( לחוק 1)ב()16בניגוד לסעיף סעיף  –אינץ'  66בחירות גדולות מהמותר בחוק )מעל 

( 3)ב()16בניגוד לסעיף  –הבחירות( ובמספר גדול מהמותר בגיליון )מעל שתי מודעות 

ורים אלה לחוק הבחירות(. רשמתי בפניי את התחייבותה כי תקפיד בנוגע לשני איס
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ו ניתן להתחייבותה זו תוקף של צמעתה והאלה. עם זאת, ולמען הסדר הטוב והזהירות, 

 . מניעה

 
לא ראיתי לנכון להידרש לגוף  –בהקשר זה, יצוין, כי נוכח הודאה זו של ש"ס  .2

טענותיה של קו העיתונות בהקשר זה )ויצוין, מבלי להכריע, כי טענותיה אלה מעלות 

 ורני כי דין חלקן הגדול להידחות גם כך(.קשיים של ממש, וסב

 

נכתב כי  –המודעה, אינה אנונימית לגמרי, אלא  – ביחס למודעה האנונימית .16

הליכוד נ'  1/26תב"כ -הוזמנה על ידי גוף בשם "קבוצת 'חרדים מהימין הקיצוני'". ב

ם ( לחוק הבחירות, ניתן לראות ג1)ב()16( קבעתי כי מכוח סעיף 22.2.2611) העבודה

במודעה מעין זו מודעה אנונימית בלתי מזוהה. זאת, בכפוף להוכחת זיקה בין רשימת 

מועמדים לגוף החתום כמזמין המודעה. זיקה זו יש להוכיח בהתאם למאזן הסתברויות, 

 (.63, בפס' שםכאשר נטל ההוכחה מוטל על העותר )

 
ו קבוצה הן ש"ס הן קו עיתונות מכחישות כי המודעה הוזמנה על ידי ש"ס א .11

כלשהי הקשורה לאחת מרשימות המועמדים. מנגד, העותר ביסס את טענתו כי המודעה 

ידי ש"ס בכך שכל מודעות הבחירות בעיתונים של קו עיתונות הן מודעות -הוזמנה על

כדי להעמיד את הזיקה הנדרשת  –בעלמא  –מטעם ש"ס. עם כל הכבוד, אין באמירה זו 

 נדחית. –ו בהקשר זה של העותר למתן הסעד המבוקש. משכך, טענת

 
על מנת להוכיח טענה זו,  – כתבות עיתונאיות המהוות למעשה מודעות בחירות .12

ואינני סבור כי העותר  –צירף העותר שתי כתבות מעיתון "יום ליום". עיינתי בכתבות 

בידיעות חדשותיות לגיטימיות )המוגנות הוכיח כי מדובר "בתעמולה בתחפושת" ולא 

בהינתן הנטל המוגבר הנדרש על גם לגופם של דברים, ובוודאי ש העיתונות(. מכוח חופ

 ((.26.2.2611) בן מאיר נ' נתניהו 14/26מנת שטענה מעין זו תתקבל )ראו: תב"כ 

 
 סוף דבר, העתירה מתקבלת בחלקה. בנסיבות אלה, אין צו להוצאות. .13

 
 (.2.3.2611 "א באדר התשע"ה )י ניתנה היום,  
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 ועדת הבחירות המרכזית

 26-לכנסת ה
 القاضي سليم جبران                                      השופט סלים ג'ובראן 

 رئيس لجنة االنتخابات المركزية                            יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

 
 2/6//תב"כ 

 
 העותרת:

 
 

 המשיבים:

 לחופש דת ושוויון –חדו"ש 
 

 נ ג ד
 
 . רשימת ש"ס )באמצעות סגן יו"ר ועדת הבחירות, מר 5

 יהודה אבידן(    
 . רשת החינוך מעיין החינוך התורני0
 . היועץ המשפטי לממשלה2
 . הרב אריה דרעי2
 . תלמוד תורה "דרכי חיים" באופקים ומנהלו הרב יוסף 1

 אבוטבול    
 

ב לחוק הבחירות )דרכי 50ה לצו מניעה לפי סעיף אבעיה ובקש
 (חוק התעמולה)להלן:  /5/1-תעמולה(, התשי"ט

 
 החלטה

(, ליתן חדו"שלחופש דת ושוויון )להלן:  –חדו"ש עניינה של העתירה בבקשת עמותת  .1

חוות דעת במסגרת אבעיה, בדבר שאלת תחולת המגבלות על תעמולת בחירות על מורי 

. לאחר (מעיין החינוך התורני)להלן:  2החינוך התורני, המשיבה  רשת החינוך מעיין

 הגשת האבעיה, הגישה חדו"ש בקשה למתן צו מניעה בהתבסס על עובדות קונקרטיות.

 רקע .2

 26-(, היא מפלגה המתמודדת בבחירות לכנסת הש"ס)להלן:  1המשיבה  .1

התאם לסעיף רשת חינוך נרחבת, הממומנת מקופת המדינה בלטענת חדו"ש,  ,ומפעילה

, מעיין החינוך 2. המשיבה 1211-קציב, התשמ"הלחוק יסודות הת (י)-( ו3()ט)א3

מוסדות  366-, והיא מונה כ1216היא רשת החינוך שהוקמה על ידי ש"ס בשנת התורני, 

, אשר אינם שייכים למערכת החינוך הממלכתית הרשמית ואינם חינוך ברחבי הארץ

 1( הוא יו"ר רשימת ש"ס, והמשיב דרעי)להלן:  6המשיב  .מצויים בבעלות המדינה
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 החינוך התורני. מעיין( משתייך לתלמוד תורה)להלן: 

 

 טענות הצדדים

 

חדו"ש טוענת כי מעיין החינוך התורני הפעילה את מנהליה לשם תעמולת   .2

. חדו"ש מסתמכת על "הנחיות האחרונהבחירות עבור ש"ס במסגרת כנס מטה שקיימה 

-3.3חוזר מנכ"ל  –מפלגתית של עובדי הוראה" -גים לפעילות פוליטיתכלליות לגבי סיי

על מורים. חדו"ש  ת בחירותתעמול ם על ביצועאיסורי הקובע(, חוזר המנכ"ל)להלן:  12

כי ישנה הבחנה בין מנהלים לבין מורים בעניין זה, ולמורים מש"ס לה  נמסרמציינת כי 

ם. לעמדת ר ולאחר שעות הלימודימותר להשתתף בתעמולה מחוץ למוסדות בית הספ

א לחוק 2על פי סעיף חדו"ש "ראוי לכלול בנכסים הציבוריים האסורים בשימוש ]

[ גם את הצוות המקצועי של מוסדות החינוך הממומנים מקופת המדינה התעמולה

ופועלים במסגרת חוק הפיקוח על בתי ספר, ולו ביחס לבתי הספר המקבלים את עיקר 

 .(.ג'.סינה." )התוספת שלי, תקציבם מקופת המד

 

ביקשה חדו"ש לצרף את המשיבים דרעי ותלמוד תורה. היא  12.2.2611ביום  .3

למתן צו קונקרטי בהתבסס על כתבה שהתפרסמה בעיתון  היא עותרתמציינת כי כעת 

בתלמוד תורה ואמר: "תדאגו  במהלכו ביקר"משפחה" אשר תיארה יום בחיי דרעי, 

 שלא יהיה איש אחד באופקים שלא ישים ש"ס בקלפי". להביא כמה שיותר אנשים.

 

ש"ס, דרעי ותלמוד תורה סבורים כי דין העתירה להידחות על הסף, זאת  .6

הצהיר כי תיאור  האחרון(. סבחבהתבסס על תצהירו של מזכירו של תלמוד תורה )להלן: 

וד . לעמדתו, קבלת אישי ציבור במשרדי הנהלת תלמשגויהעובדות המופיעות בכתבה 

בעתיד הצהיר כי בית הספר לא שימש ולא ישמש הוסיף והתורה היא דבר שבשגרה. סבח 

 לצורך תעמולת בחירות.

 

כי מעיין החינוך התורני הוא גוף עצמאי לחלוטין  ש"ס הרחיבה בתגובתה וטענה .1

לש"ס אין כל שליטה בו. ש"ס חוזרת על ההבחנה בין מנהלים למורים, כפי שהיא באה ו

לשיטתה, בחוזר המנכ"ל. ש"ס מבהירה כי איש אינו כופה על מורי מעיין לידי ביטוי, 

בחירות למענה. אשר לאבעיה, גורסת ש"ס כי של תעמולת פעילות בצע החינוך התורני ל
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במקרה זה לא קיים לכך מקור סמכות, שכן, הליך אבעיה אמור להיקבע מפורשות בחוק, 

 1242-ות ]נוסח משולב[, התשכ"טדבר אשר לא נעשה בחוק התעמולה או בחוק הבחיר

 (.חוק הבחירות)להלן: 

 

מעיין החינוך התורני עומדת על כך שהיא אינה נמצאת בבעלותה של ש"ס, וכי  .4

בתי הספר המופעלים מטעמה קולטים תלמידים מזרמים שונים. לעמדתה, אין שחר 

 לפרשנות לפיה עובד המקבל משכורת מן המדינה הופך ל"נכס ציבורי".

 

הגישה חדו"ש תצהיר משלים בנוגע לכתבה מעיתון משפחה  22.2.2611ביום  .3

 בין ש"ס למעיין החינוך התורני.הנטענת על ידה וכן ראיות לזיקה 

 

 בשניתהגישו המשיבים תגובה מטעמם. ש"ס ומעיין החינוך התורני טוענות  ,אז .1

ם דרך, וכי להיעדר זיקה ביניהם. לטענת ש"ס, מעיין החינוך התורני אינה כפופה לה בשו

מדובר באישיות משפטית נפרדת לחלוטין, זאת על אף הזהות האידיאולוגית בין 

השתיים. מעיין החינוך התורני מציינת כי אמנם ש"ס עודדה את הקמתה והיא מבקשת 

 לסייע לה, אך היא אינה מחזיקה בבעלות כלשהי בה.

 

ויים בסעיף (, הדינים הספציפיים המצהיועמ"ש)להלן:  3על פי עמדת המשיב  .2

( לחוק הבחירות חל 1)122ב)א( לחוק התעמולה אינם חלים במקרה זה. שכן, סעיף 13

. עם זאת, על מקרי איום מפורשים או מרומזים, מצב שלא התקיים בכנס נשוא העתירה

היועץ המשפטי לממשלה טוען כי יש מקום ליתן צו מניעה האוסר על פעילות שעלולה 

  ( לחוק הבחירות.1)122להוות עבירה לפי סעיף 

 

א לחוק דרכי תעמולה חל על נכסיו של גוף 2טוען היועמ"ש כי סעיף כמו כן,  .16

]נוסח משולב[, ( לחוק מבקר המדינה 2)-( ו6( עד )1מבוקר כמשמעותו בפסקאות )

מאחר שמעין החינוך התורני היא גוף מבוקר . (חוק המבקר)להלן:  1211-התשי"ח

עונה על גדריו של גוף מבוקר  , היא אינהקרהמב( לחוק 1)2סעיף כמשמעותו ב

א לחוק התעמולה 2בסעיף  אשר לחלופה השנייה א לחוק התעמולה.2כמשמעותו בסעיף 

, )המחיל עצמו על "תאגיד שהממשלה או רשות מקומית משתתפת בהנהלתו או בהונו"(

יסו גורס היועמ"ש כי לא די בכך שהמדינה משתתפת בתקציבו של תאגיד פלוני כדי להכנ
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גופים שהמדינה היא  :קרי .תחת קורת הסעיף, אלא הדרישה היא השתתפות "בהונו"

 בעלת שליטה בהם, ולמצער שליטה חלקית. 

 

של תאגיד, המדינה בתקציבו לעמדת היועמ"ש, פרשנות לפיה די בהשתתפות  .11

)א( 136סעיף לעניין תביא להחלת הסעיף על כל גוף אשר נתמך על ידי המדינה; לבסוף, 

חל על עובד מדינה, לרבות עובד של תאגיד סעיף זה  , טוען הוא כיוק הבחירותלח

סעיף זה מוסד בבעלות פרטית,  הוא מעיין החינוך התורנימשכך, היות ששהוקם בחוק. 

 אינו חל בעניינו גם כן.

 

היועמ"ש מוסיף התייחסות אשר מצביעה על אפיקי פעולה נוספים )נוכח העדר  .12

ת הבחירות( באמצעותם ניתן להתמודד עם הקושי העולה מן סמכות ביחס ליו"ר ועד

חוק )להלן:  1213-לחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג 12העתירה. היועמ"ש מפנה לסעיף 

ב (, לפיו מורה או עובד במוסד חינוך, לא ינהל תעמולה לטובת מפלגה בקרהחינוך

לל עובדי על כ הקובע איסוריםלחוזר המנכ"ל  תלמידי המוסד. כן מפנה היועמ"ש

ההוראה, בהם מורים ומנהלים, בין שמדובר בעובדי מדינה ובין שמדובר בעובדי הוראה 

אחרים, הנוגעים לפעילות פוליטית מפלגתית מצדם. להשלמת התמונה מציין היועמ"ש 

השיח  –"התכנית הלאומית ללמידה משמעותית  –חוזר מנכ"ל משרד החינוך נוסף 

(, בו נערכת חוזר המנכ"ל הנוסףלוקת" )להלן: החינוכי על נושאים השנויים במח

הבחנה בין שיח אזרחי ציבורי, שהוא מותר ואף רצוי, לבין שיח תעמולה מפלגתי שהוא 

 אסור.

 

אשר לטענה בדבר ביקורו של דרעי בתלמוד תורה מציין היועמ"ש, כי לא ניתן  .13

 י.לקבוע האם הייתה הפרה של הוראות חוזרי המנכ"ל במעיין החינוך התורנ

 

 דיון והכרעה

 

הוא בקשת אבעיה בדבר שאלת ההגבלות  האחדלעתירה שלפניי שני רבדים:  .16

הוא בקשה  השני; של מעיין החינוך התורני הפוליטיות שיש להטיל על עובדי הוראה

 העולה מהאבעיה; ולאחר מכןקונקרטית למתן צו מניעה. תחילה, אדון בשאלה הכללית 

 .ל ידי העותרת בהמשךעבצו המניעה הקונקרטי שהוגש  –



 

 212 

 אבעיה 

 

אפתח ואומר, כי איני מקבל את הטענה שאין בסמכות יושב ראש ועדת הבחירות  .11

אבעיה, ורבות כאלו ניתנו כבר בעבר, אף הרחוק )ראו למשל: החלטת תשובה ללתת 

מ' ; החלטת השופט 16.11.2662בעניין פרסום על גבי משאיות מיום  מ' חשיןהשופט 

ד' ; החלטת השופטת 2.2.2661ת תשדירי תעמולה בקולנוע מיום בעניין הקרנ חשין

 א' רובינשטיין; החלטת השופט 12.2.2664ת תעמולה בקולנוע מיום בעניין הקרנ ביניש

א' ; מכתב השופט 11.1.2613מיום  עבעניין הקרנת תשדירי תעמולה בבתי קולנו

; החלטתי בעניין 26.1.2613בעניין הופעת מועמדים ביום הבחירות מיום רובינשטיין 

תעמולת בחירות של מתמודדים שאינם נבחרי ציבור במסגרת אירועים עירוניים 

; החלטתי בעניין פרסום תעמולת בחירות 22.3.2613הממומנים מכספי ציבור מיום 

  (.12.1.2613לרשויות המקומיות באמצעות מצנח רחיפה מיום 

 

ן תשובה לאבעיה נגזרת סמכותו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לית .14

ב לחוק התעמולה. ברי כי השימוש 13מסמכותו ליתן צווי מניעה בהתאם להוראות סעיף 

 –בסמכות זו נועדה להכווין התנהגות ולמנוע טעות בפרשנות המשפטית שנותן השופט 

ובכך לסייע בוודאות  –יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת לדיני התעמולה 

ק בלתי נפרד ומשמעותי בדיני הבחירות. יחד עם זאת, לעמדתי יש המשפטית שהיא חל

לעשות שימוש בסמכות זו במשורה, ורק כאשר אין הלכה ברורה בנושא ואין עובדות 

קונקרטיות לאורן יש לבחון את הסוגיה המשפטית. כאשר ישנן עובדות קונקרטיות, שעל 

עליהן )ראו והשוו תר"מ  בסיסן ניתן לפסוק, דרך המלך היא להגיש עתירה המבוססת

 ((.22.1.2613( לחוק התעמולה מיום )1()1)א16בעניין פרשנות סעיף  32/26)אבעיה( 

 

עובדי הוראה בישראל קונות את סמכותן  שלפוליטית על פעילות הגבלות  .13

( לחוק שירות המדינה )סיוג 6)1סעיף  – הראשון: שונים משלושה מקורות נורמטיביים

על פעילות , אשר קובע איסורים 1212-ית כספים(, התשי"טפעילות מפלגתית ומגב

 דרגותמדינה בהעל עובדי הוראה שהם עובדי  מסוימת, החלים, בין היתר, תפוליטי

לחוק החינוך, ובלשונו:  12סעיף  – השניבכירות, בהם מפקחים ומנהלי בתי ספר; 

ו ארגון פוליטי "מורה, וכן עובד אחר במוסד חינוך, לא ינהל תעמולה לטובת מפלגה א

חוזרי מנכ"ל משרד ב הוראות שנקבעו – השלישיאחר בקרב תלמידים של מוסד חינוך"; 

החינוך. בפתח חוזר המנכ"ל מצוין כי "לאמירותיהם ולהתנהגותם של עובדי ההוראה 
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תיתכן השפעה רבה על תחושותיהם ועל דעותיהם של התלמידים". כן מצוין, כי 

עובדי הוראה, בין אם הם עובדי מדינה ובין אם לאו.  ההוראות חלות באופן שווה על

החוזר מחיל איסורים כלליים על עובדי ההוראה וכן איסורי תעמולה ספציפיים, כגון: 

איסור העברת ביקורת מעליבה או פוגעת על הכנסת וועדותיה או על כל גוף ציבורי 

בכינוס, ובארגונים וגורמיו הבכירים; איסור על השתתפות באספה, בהפגנה, בתהלוכה, 

מפלגתי; ואיסור על קבלת כספים למטרות פוליטיות או מפלגתיות -בעלי אופי פוליטי

 לחוזר המנכ"ל(. 3.2-1)להרחבה ראו: סעיפים 

 

הנה כי כן, ניכר כי המקורות הנורמטיביים הקיימים בדין הישראלי מגלמים  .11

הנדרשות לעובדי  לים העומדים בבסיס ההגבלות הפוליטיותאבחובם את שלל הרציונ

אל להם לעשות את ילדינו.  מחזיקים במנדט לחנך, מעצם תפקידם, הוראהעובדי הוראה. 

החינוך היא פיתוח מערכת  תכליתה של .שימוש בתפקידם לשם קידום עמדות פוליטיות

אנשים עצמאיים במחשבתם, אשר יכולים לגבש דעה משלהם על בסיס קשת רחבה של 

תפקידו של המחנך "לבוא אל תלמידיו עם בשורה". זאת ועוד, עמדות, ועל כן אין זה מ

בהתחשב במערכת היחסים בין מורה לתלמיד, כאשר המורה מהווה דוגמה אישית איתנה 

וסמכותית עבור התלמיד, ניכר כי השמעת עמדה פוליטית בפניו פוגעת במידת מה 

 אמירות מחנכיו.המתקשה בסינון  "קהל שבוי"בעצמאותו, שכן מלכתחילה הוא בבחינת 

 ברוח עקרונות אלו, אעבור לבחון את הסוגיה בהקשר חוק התעמולה.

 

א לחוק התעמולה קובע איסור על שימוש בנכסי ציבור "בקשר עם 2סעיף  .12

עמדתי זה מכבר היא, כי יש להקפיד בכל הנוגע לאיסור על שימוש במשאבי תעמולה". 

 הגנת הצרכן ולסחר הוגןאומ"ץ נ' הרשות ל 2/26תי בתב"כ ציינ ציבור, וכך

(11.1.2611:) 

"שימוש במשאבי ציבור לטובת תעמולת בחירות היא עבירה שאין להקל ראש 

בה. שומה על נבחרי הציבור והמפלגות השונות, שלא לעשות שימוש בכספיו 

של הציבור הרחב, במטרה להגדיל את סיכוייהם להיבחר בשנית. פעולה מעיין 

ובטוהר המידות של עה קשה באמון הציבור זו אינה חוקית, ופוגעת פגי

 (.2, בפס' שםהשירות הציבורי" )

 

א לחוק התעמולה מעוגנת גם בפסיקתם של יושבי 2של סעיף  פרשנות דומה .26

בבחירות לכנסת  א' רובינשטייןועדות בחירות קודמים )ראו למשל: קביעת השופט ראש 
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בבחירות לכנסת  מ' חשיןופט ; קביעת הש(13.2.2613) גור נ' נדיב 23/12בתר"מ  12-ה

 מ' שמגר(; וקביעת השופט 24.1.2663) חה"כ אושעייה נ' יעלון 12/14תב"כ ב 14-ה

  ((.4.16.1213) נאות נ' עיריית חיפה 2/13תר"מ ב 11-בבחירות לכנסת ה

 

ביחס למגבלות על פעילות פוליטית, ניתן לעמוד על מגמה בפסיקות קודמות  .21

 על גורמים שונים, כפי שיפורט להלן: של הרחבה בהחלת מגבלות אלה

נקבע כי המסגרת הנורמטיבית החלה על עובדי מדינה חלה מכוח הפסיקה גם על  .א

; ער"מ 1.1262עובדי הרשויות המקומיות )הנחיית היועץ המשפטי לממשלה 

 ((.1224) 6, סעיף 133( 1, פ"ד נ)שמא נ' המועצה המקומית תמרה 212/24

 

( קבע עניין אמסלם( )להלן: 24.12.2612) עת ש"סאמסלם נ' סי 3/12תב"כ -ב .ב

, בין היתר על סמך עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה, א' רובינשטייןהשופט 

)א( לחוק הבחירות חל גם על עובדי תאגיד עירוני ועובדי מועצה 136כי סעיף 

 דתית.

 

ראש (, נקבע כי דין אדם המכהן כיושב 1.1.2613)מרציאנו נ' ניצן  66/26תר"מ -ב .ג

)א( לחוק הבחירות 136הוועדה הממונה בעיר כדין עובד ציבור לעניין סעיף 

)להלן:  1241-לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה 31ולעניין סעיף 

 (.חוק הרשויות

 

כי אף  א' חיות( קבעה השופטת 21.1.2613) חלבי נ' נסראלדין 46/26תר"מ -ב .ד

בד ציבור ביחס לאיסור על השימוש מתנדב, אשר לא מקבל שכר, הוא בגדר עו

 במשאבי ציבור לצורך תעמולת בחירות.

 

(, נקבע כי איסורי תעמולת בחירות מכח 16.2.2613) וידל נ' לביא 13/26תר"מ -ב .ה

הנחיות נציבות שירות המדינה והיועץ המשפטי לממשלה חלות גם על עובדים 

 עם סמכות מנהלית או מגע עם קהל, ובין לאו.

 



 

 222 

 התנועה לאיכות השלטון נ' נשיא בין הדין הרבני הגדול 24/26תב"כ -ב .ו

)א( לחוק הבחירות לכנסת חל על כבוד 136(, קבעתי רק היום כי סעיף 3.3.2611)

 הרב יצחק יוסף, הרב הספרדי הראשי לישראל ונשיא בית הדין הרבני הגדול.

 

יביות מגמה זו מעידה על הצורך כי עובדים בתפקידים שונים ישמרו על אובייקט .22

 קבע בהקשר זה: מ' שמגרוניטראליות, וימנעו מתעמולת בחירות. הנשיא 

עובד הציבור צריך לשמור בעיני הציבור על תדמית ניטראלית, שאינה "

, על כל זרמיו ומשועבדת להשקפה פוליטית מוגדרת. נזקק אליו הציבור כול

וויכוחים וגווניו, ולא רק אלה המזדהים עם השקפותיו. ואם הוא נוטל חלק ב

פוליטיים פומביים, במיוחד בסגנון קיצוני ומיליטאנטי, נוצר הסיכון, שחלק מן 

הציבור לא יראה בו עובד של הכלל שהוא נטול פניות, אלא את מי שמשרת רק 

השקפה פוליטית מוגדרת או אך מסגרת פוליטית מסוימת, וככל שהסגנון חריף 

טרות בעלות גוון מוגדר, יותר, תתחזק התחושה, שהעובד נכון לשרת רק מ

הנראות לו כנכונות. במלים אחרות, תדמיתו של עובד כחסר פניות וכחסר 

העדפות פוליטיות, המשרת את הציבור כולו, נעלמת עקב עוצמת מעורבותו 

הפוליטית הפומבית ועקב השמעתה ברבים של הביקורת בעלת הגוון הפוליטי 

ויכוח פוליטי פומבי תוך המובהק על מדיניות הממשלה או נטילת חלק בו

אצל אלה אינם מזדהים עם השקפותיו תפחת  צידוד בגישה פוליטית פלונית

הנכונות לפנות אליו. קרי, הוא שולל מן הציבור הזכאי לעובדי ציבור חסרי 

בהעדר הפניות הפוליטיות של השירות, מערער את  פניות את האמון והביטחון

ספירו  1/14)עש"מ  ."ע באמון הכללי בוהנכונות להיזקק לשירות הציבורי ופוג

 ((.1214) 261-266, 223( 6, פ"ד מ)נ' נציב שירות המדינה

 

סבורני כי ניתן היה לקרוא קטע זה כאילו נכתב הוא על עובדי הוראה, ללא קשר  .23

לשאלה האם הם עובדי המדינה, עובדי רשות מקומית או עובד מוסד פרטי. בדומה, אותן 

עמולה על גופים חדשים, הן בבחינת "אותה גברת בשינוי אדרת" הרחבות של איסורי הת

)א( לחוק הבחירות 136א לחוק התעמולה. הרציונל שעומד מאחורי סעיף 2לעניין סעיף 

לחוק הרשויות, במסגרתם הוטלו איסורים על גורמים שאינם עובדי  31או מאחורי סעיף 

א' . כך קבע גם השופט א לחוק התעמולה2מדינה, דומה לתכלית המבססת את סעיף 

 : אמסלםבעניין  רובינשטיין

א חל במישרין על עובדי תאגיד עירוני, שכן רשות מקומית משתתפת 2"סעיף 
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בהנהלתו. משעה שנקבע כי עובדי מועצות דתיות כפופים להוראות סעיף 

)א( בהיותם עובדי מדינה או עובדי רשות מקומית, חל עליהם גם סעיף 136

 ם, בפסקה כו(.א." )עניין אמסל2

 

א לחוק התעמולה קובע איסור על תעמולה תוך שימוש במשאבי ציבור. 2סעיף  .26

יובהר, אין משמעות השימוש בו על מנת להטיל מגבלות על עובדי ציבור כי האחרונים 

הם בגדר "משאב". אולם, כאשר חלק או כל משכורתו של עובד משולמת מהקופה 

א תחול עליו, 2מחייב כי המגבלה הקבועה בסעיף ברי כי ההיגיון הבריא   –הציבורית 

(; הנחיית היועמ"ש 21.3.2613) ליבר נ' טולדנו 61/26במתכונת כלשהי )השוו: תר"מ 

 (.2616(, עודכן בדצמבר 21.142) 1.1262

 

גם על  –ככל הניתן במגבלות החוק  –לאור כל האמור, אני סבור כי ראוי להחיל  .21

, פוליטיותעל התבטאויות ינה ובין שלאו, הגבלות עובדי הוראה, בין שהם עובדי מד

מכוח דיני התעמולה. כמפורט לעיל, הדין הישראלי מכיר בצורך  במסגרת תפקידם,

פוליטית על עובדי הוראה ככלל. דומני כי אך מתבקש על פעילות להטיל הגבלות 

ות ישנה חשיבות שהסמכלעמדתי, שהגבלות דומות תינתנה גם במסגרת דיני התעמולה. 

תהא בידי גורם אחד, אשר במומחיותו לעשות כן. כפי שציינתי לא  הלמניעת תעמול

 (: 22.2.2611) הליכוד נ' העבודה 1/26תב"כ -מזמן ב

"בראייה מערכתית: הן במערכת בחירות זו; הן במערכות הבחירות לרשויות 

, 12-המקומיות ולמועצות האזוריות; הן במערכת הבחירות הקודמת לכנסת ה

שו בפניי ובפני חברי השופט רובינשטיין, מספר לא מבוטל של עתירות הוג

מצד חלק ניכר מהמתמודדים. כאשר השחקנים, רובם ככולם, ומכל  –בעניין זה 

חזקה קצוות המערכת הפוליטית, עותרים לסעד מאת יו"ר ועדת הבחירות, 

שר לו שישנה חשיבות מערכתית בדיון שיפוטי בפניי הגורם האמון על הנושא, א

נקודת המבט הרחבה ביחס לדיני תעמולה חד והיכולת לתת סעד אפקטיבי בזמנים 

 . ההדגשות לא במקור(. 36)שם, בפס'  ".קצרים מאידך

 

יתרה על כך, יש לזכור כי בסופו של יום ההחלטה הקונקרטית האם עובד  .24

אם הציבור לקח חלק בתעמולת בחירות אם לאו, באשר הוא עובד הציבור, תיקבע בהת

( 2, פ"ד מו)זוילי נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית 142/22בג"ץ ) למבחן הדומיננטיות

 ((, עליו אמון יושב ראש ועדת הבחירות. עניין זוילי( )להלן: 1222) 366, 422
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אחר שדנו במישור העקרוני, יש לבחון האם חוק התעמולה וסמכות יושב ראש  .23

ב לחוק דרכי תעמולה, מאפשר הטלת 13יף ועדת הבחירות למתן צווי מניעה בהתאם לסע

מגבלות על מורי מעיין החינוך התורני. ראשית, יצוין, כי מקובלת עליי פרשנותו של 

היועמ"ש כי היות שמעיין החינוך התורני הוא גוף פרטי, אין להחיל על מוריו, במישרין, 

 )א( לחוק הבחירות.136את סעיף 

 

מכספי  הנתמךנוך התורני הוא גוף עם זאת, סבורני, כי היות שמעיין החי .21

בעניין "רשימת  13.3.2.1)וראו למשל: הודעת התכ"מ מס' ה. המדינה, ועל כך אין חולק

גופים נתמכים ומתוקצבים", שמעיין החינוך התורני נכללת בה, הן תחת רשימת הגופים 

 , על מוריו חלות מגבלותהנתמכים על ידי משרד הדתות והן ועל ידי משרד החינוך(

 א לחוק התעמולה. אסביר. 2מכוח סעיף 

 

על תעמולה תוך שימוש במשאבי ציבור. במקרה כאמור א לעיל אוסר 2סעיף  .22

כדוגמת מעיין החינוך נתמך מתקציב המדינה, גוף פרטי על שלפניי, יש לבחון האם 

. זאת, בשים לב לכך שמעיין א לחוק התעמולה2סעיף חלים האיסורים שבהתורני, 

טבקה נ' שרת החינוך פרופ' יולי  3624/61ץ "בג)ראו  מהותי-גוף דוי הוא החינוך התורנ

מרכז החינוך העצמאי  162/61ע )ארצי( "ע(; פרשת טבקה( )להלן: 31.1.2616) תמיר

  .(21.1.2661) לתלמודי תורה נ' בן נון

 

באחת א לחוק התעמולה מחיל את עצמו על גופים העומדים 2כאמור, סעיף  .36

(, 1בהיותו גוף מבוקר כמשמעותו בפיסקאות ) היא האחת: בועות בוהחלופות הקמשתי 

היא בהיותו תאגיד שהממשלה או  והשנייהלחוק המבקר;  2( של סעיף 2)-( ו6(, )3(, )2)

 . להלן הוראת הסעיף הרלוונטית: "בהנהלתו או בהונו"רשות מקומית משתתפת 

או בנכסים לא ייעשה שימוש, בקשר עם תעמולת בחירות, בכספים  א.2"

(, 3(, )2(, )1מוחשיים או בלתי מוחשיים של גוף מבוקר כמשמעותו בפסקאות )

]נוסח משולב[, או  1211-לחוק מבקר המדינה, תשי"ח 2( של סעיף 2)-( ו6)

של תאגיד שהממשלה או רשות מקומית משתתפת בהנהלתו או בהונו, ולא 

עשה על ידי גוף ייעשה שימוש כאמור במקרקעין או במטלטלין המוחזקים למ

 גיד כזה, למעט שימוש כמפורט להלן..."או תא
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מקובלת עלי עמדת היועמ"ש כי מאחר שמעיין החינוך התורני הוא גוף מבוקר  .31

א לחוק 2( לחוק המבקר, הוא אינו נכנס בדלתו הראשונה של סעיף 1)2לפי סעיף 

לחוק המבקר. על  2( לסעיף 6( עד )1התעמולה, קרי הוא אינו גוף מבוקר לפי פסקאות )

כן, יש לבחון האם הוא עונה על ההגדרה של "תאגיד שהממשלה או רשות מקומית 

". כאמור, היועמ"ש סבור כי התשובה לכך היא שלילית. הונומשתתפת בהנהלתו או ב

לעמדתו, לא די בכך שהמדינה משתתפת בתקציבו של תאגיד כדי להגדיר פעולה זו 

בו. היועמ"ש גם חושש כי הגדרה שכזו תוביל  כשיתוף בהונו, אלא נדרשת שליטתה

 א לחוק התעמולה על כל גוף אשר נתמך על ידי המדינה.2למעשה להחלת סעיף 

 

אני סבור, כי פרשנות התיבה "משתתפת בהונו"  ,כשלעצמיעמדתי אחרת.  .32

כוללת בתוכה את מעיין החינוך התורני. איני רואה קשר בין מידת השליטה של המדינה 

על ידי  נתמך ם לבין שאלת השתתפותה בהונו. דומני כי היותו של הגוףבגוף מסוי

המדינה די בו כדי להעיד על שיתוף הוני בין השניים. זאת, בהינתן אופיו של המוסד 

מהותי, אשר אף חלים עליו עקרונות מהמשפט -, גוף דומוסד חינוך –דנא  נתמךה

ות בהקפדה על ניתוק בין כיתות חשיבבשים לב לו – המינהלי והוא ממלא תפקיד ציבורי

 :טבקהבפרשת  א' רובינשטייןובלשונו של חברי, השופט  הלימוד לספירה הפוליטית.

"לעניות דעתי, על פיקוח הרשויות להיעשות בעוצמה רבה, הן כדי שכספי 

הציבור לא יזלו למקומות מפלים, והן כדי להילחם אקטיבית בהפליה. אך לא 

כאמור במכלול; בית ספר הטוען כי הוא פוטר את  בכספים בלבד עסקינן, אלא

הרשויות ממימונו וסבור כי בכך קיבל "היתר הפליה", טעות בידו; וגם כמובן 

אסור שהרשויות יסברו כך, ועליהן לשקוד כמובן לא רק על ההזרמה הכספית, 

שמעטים מוותרים עליה, אלא גם על מסגרות האמת הערכיות, במסגרת הרישוי 

       , בפס' יא(.שםוהפיקוח" )

 

ודוק; ככל שצודק היועמ"ש, ונדרש שהמדינה תהא בעלת שליטה באותו תאגיד  .33

על מנת להגדיר כי היא משתתפת בהונו, הרי שלא היה צורך בהוספת המילה 

מתוך  וא לחוק התעמולה כפי שחוקק2"בהנהלתו". וחזקה כי המחוקק חוקק את סעיף 

משחית מילותיו לריק )פרופ' אהרן ברק,  . שהרי, הלכה היא שאין המחוקקמטרה

. ניכר כי השתתפות הבאה לידי ביטוי בשליטה (()התשנ"ב 121, כרך ב פרשנות במשפט

לבוא תהא רלוונטית להיבט ה"הנהלתי" בסעיף, בעוד שהשתתפות כלכלית, אשר יכולה 

 , רלוונטית להיבט ה"הוני" בסעיף. לידי ביטוי למשל בתמיכה כלכלית בגוף
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חשש מפני מדרון חלקלק בהחלת הסעיף על כל הגופים הנתמכים על ידי אשר ל .36

פריורית -אינני סבור כי על כל גוף שהמדינה משתתפת בתקציבו, יחולו איובהר: המדינה, 

נטועה במישור הקונקרטי  –. הכרעתי זו לחוק התעמולהא 2מכוח סעיף על עובדיו איסורים 

. ניתן להניח, כי ככל שתעלה סוגיה חינוך התורניועניינה מוסדות חינוך כדוגמת מעיין ה –

אחרים בעתיד, גבולות החלת הסעיף על גופים הנתמכים מתוקצבים  דומה ביחס לגופים

על ידי המדינה יתפתחו עקב בצד אגודל בפסיקותיהם הקונקרטיות של יושבי ראש ועדת 

מעיין  –ציפי א לחוק התעמולה יחול על הגוף הספ2הבחירות המרכזית. בשלב זה סעיף 

החינוך התורני, ואין זה אומר כי בשלב הבא הוא יוחל על כל גוף מתוקצב. ניתן אף 

באשר  הנתמכיםלהניח בבטחה, כי לא קיימת הצדקה להחיל מגבלות אלה על כל הגופים 

 לדוגמת תיאטראות, כפי שמציין היועמ"ש בתגובתו. –הם 

 

עריכת תעמולת  ת עלכאמור, לשיטתי, קיימת הצדקה חזקה להחלת הגבלו .31

אין נפקא מינה, מנקודת מבטו של התלמיד, . מורים כלל המורים באשר הם בחירות על

אם המורה שעומד לפניו הוא עובד מדינה או עובד של גוף פרטי. כל שאותו תלמיד 

 –על חינוכו. האם ניתן להעלות על הדעת, כי מורה  נהרואה, הוא דמות סמכותית האמו

יעשה שימוש בסמכותו מעין זו במטרה להשפיע על אופן  –ד חינוך כל מורה ובכל מוס

לדעתי, השכל הישר וההיגיון  ואולי אף להגיע כך להוריו? של אותו תלמיד? השקפתו

הבריא אינם סובלים פרשנות מעין זו. הבעייתיות שבכך מתחדדת, היות שאין חולק על 

ספר ממלכתי כלשהו. וכן, על מורה מבית  –במלוא היקפו  –כך שהאיסור האמור חל 

דו מעיין החינוך התורני אינה מהווה גוף פרטי לכל דבר ועניין, אלא גוף נוכח כך ש

 המדינה.מ מהותי, אשר תקציבו נובע מתמיכה שהוא מקבל

 

, שנאמרו ש' ז' חשין)כתוארו דאז(  לעניין זה יפים הם דבריו של השופט .34

ד"ר ישראל שייב נ' שר הביטחון  166/16כשנתיים לפני חיקוק חוק החינוך, בבג"ץ 

 (:1211) 332, פ"ד ה, ואח'

אני נוטל חירות לעצמי להביע בהזדמנות זו, ומעל דוכן מכובד זה, את "

גם משאלתם ותקוותם של אלפי  –בטוח אני בכך  –משאלתי ותקוותי אשר הן 

תושבים במדינה, כי לא ירחק היום, והכנסת תחוקק חוק, אשר יאסור איסור 

על מורים ומחנכים ועל כל העוסקים בצרכי חינוך הלכה למעשה, לעסוק, חמור 

בין בגלוי ובין בסתר, אם בין כתלי בית הספר ואם מחוצה לו, בענייני 

חינוך ילדינו קודש פוליטיקה, או בכל התעסקות שריח פוליטיקה עולה ממנה. 

ו ואיש הוא, ועל מזבחו אין להקריב אש זרה. יעסקו להם איש הפוליטיקה בשל
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החינוך בשלו, ואל יכנסו זה לתחומו של זה. ואם חשקה נפשו של המורה והמחנך 

בקלחת הפוליטיקה דווקא, יפשוט מעליו אצטלא של הוראה וילך לו ויעסוק 

בפוליטיקה כאות נפשו, אך על סף בית האולפנא אל תדרוך עוד כף רגלו, ולא 

)שם,  ."יטיקה ובריבי מפלגותירעיל נשמותיהן של תינוקות של בית רבן בנבכי פול

 . ההדגשה לא במקור( 666בעמ' 

 

אם כן, נוכח מסקנתי לעיל, ונוכח קיומם של חוקים המבססים את התכלית  .33

להחיל מגבלה שמאחורי הטלת ההגבלות הפוליטיות על עובדי הוראה, אני סבור כי ראוי 

הלכה  –ו חלה ביחס למורי מעיין החינוך התורני. ומגבלה מעין זעל דברי תעמולה 

 א לחוק התעמולה.2מכוח סעיף  –למעשה 

 

 קונקרטיהמניעה הצו 

 

כזכור, חדו"ש סבורה כי ש"ס מפעילה את מורי מעיין החינוך התורני לשם  .31

תעמולת בחירות עבורה. לטענתה, קיימת זיקה ברורה בין השתיים, המעידה על קשר 

ות. על כך ביקשה חדו"ש שאתן ברור אשר בא לידי ביטוי בהחצנות פוליטיות אידיאולוגי

צו מניעה האוסר על ש"ס לעשות שימוש במורי מעיין החינוך התורני עבור תעמולת 

בחירות. המשיבים מנגד טענו, כי מעיין החינוך התורני היא ישות משפטית נפרדת 

 מש"ס, וכי אין שום כפיפות בין השתיים.

 

ין החינוך התורני אינה אפתח בכך שאציין, כי שאלת הזיקה בין ש"ס לבין מעי .32

רלוונטית לענייננו. ככל שיימצא כי מורי מעיין החינוך התורני מבצעים תעמולת בחירות 

עבור ש"ס, הרי שדי בכך כדי להוות פעולה אסורה המצדיקה צו מניעה, ואין צורך 

לעמוד על מידת הזיקה בין השתיים. כאשר נערכת תעמולה אסורה היא נערכת עבור 

גם ללא זיקה ממשית לאותה מפלגה, אלא אך בשל זהות פוליטית מפלגה כלשהי 

ואידיאולוגית המניעה גוף מסוים לתמוך במפלגה מסוימת. על כן, הדיון אודות מידת 

 הקרבה בין הגופים יוותר בצד.

 

כאמור, בחינת תעמולה אסורה נעשית בהתאם למבחן הדומיננטיות שנקבע  .66

ועדת הבחירות, ורק  ו בפסיקת יושבי ראשחני המשנה כפי שהותובעניין זוילי ומב

בקשר עם  (11.1.2611) אומץ נ' הרשות להגנת הצרכן 2/26תב"כ -לאחרונה על ידי ב
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 א לחוק התעמולה.2סעיף 

 

ראיות המבססות תשתית עובדתית מספקת לקביעה כי  איןבמקרה שלפניי,  .61

ורו של דרעי תעמולת בחירות. כך בעניין כנס המטה של ש"ס וכך בעניין ביק נערכה

בתלמוד תורה. אשר לטענות בעניין הכנס, הרי שאלו נסמכות על דברים שנאמרו לכאורה 

באירוע פתיחת מטה החינוך של ש"ס, כשמקור המידע לכך הוא ידיעה שהתפרסמה 

אף לכאורה תשתית ב"מספר אתרי חדשות חרדיים". תשתית עובדתית זו אינה מבססת 

 ת, ועל כן איני מוצא ליתן צו מניעה על כך.המוכיחה כי נערכה תעמולת בחירו

 

כחיש את שנכתב בכתבה כאמור, מסבח, : אשר לביקורו של דרעי בתלמוד תורה .62

בעיתון, וטען כי קבלת אישי ציבורי במשרדי הנהלת תלמוד התורה היא דבר שבשגרה, 

"מ ללא כל עניין מפלגתי. נוכח האמור בתצהירו, איני מוצא ליתן צו מניעה )השוו: תר

(; תב"כ 1.1.2613)דהרי נ' לוי  14/26(; תר"מ 12.1.2613) קוניק נ' בן שחר 41/26

 ((.21.12.2612) רשימת הבית היהודי נ' עיתון ישראל היום 3/12

 

בשולי הדברים יצוין, כי היועמ"ש סבור שיש להטיל צו מניעה ביחס לכל פעולה  .63

ה, העולה כדי האיסור הפלילי עתידית ברשת מעיין החינוך התורני או במוסד ממוסדותי

( לחוק הבחירות. אני סבור כי אין בכך צורך, שכן, שומה על כל גוף 1)122הקבוע בסיף 

שמגבלות מכוח דיני התעמולה חלות עליו, להימנע מלהפר אותן. מאחר שלא הוכח כי 

מעיין החינוך התורני עברה עבירה כלשהי על דיני הבחירות, איני רואה מקום להטיל 

ה צו עתידי. יחד עם זאת, טענות הצדדים שמורות להן, וככל שידרש דלתי פתוחה עלי

 למתן צו, על סמך ראיות קונקרטיות. 

 

 (.3.3.2611 התשע"ה ) אדרב י"ב ניתנה היום, 
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 ועדת הבחירות המרכזית

 26-לכנסת ה
 القاضي سليم جبران                                      השופט סלים ג'ובראן 

 رئيس لجنة االنتخابات المركزية                            יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

 
 /02/6תב"כ 

 
 התנועה למען איכות השלטון בישראל העותרת:

 
 נ ג ד 

 
 . נשיא בית הדין הרבני הגדול והרב הראשי הספרדי 5 המשיבים:

 לישראל, הרב יצחק יוסף    
 היועץ המשפטי לממשלה .0

 
ב לחוק הבחירות )דרכי 50עתירה למתן צו מניעה על פי סעיף  

 (חוק דרכי תעמולה)להלן:  /5/1-תעמולה(, התשי"ט
 

 החלטה
 

"להימנע מכל  -כבוד הרב יוסף  – 1העותרת פנתה אליי בבקשה שאורה למשיב  .1

פלגה מסוימת הופעה ציבורית והשתתפות בכנסים במוסדות ציבור המזוהים עם מ

במהלך שלושת השבועות הקרובים, עד לאחר הבחירות, משעה שמהלכים אלה עלולים 

 להתפרש כנקיטת עמדה פוליטית ותעמולת בחירות אסורה". 

 

הרב הראשי כבוד כבר בראשית הדברים אציין, כי על אף שעמדתי היא שעל  .2

 יתן צו מניעה. לישראל חל איסור לבצע תעמולת בחירות, בנסיבות דנא אין מקום ל

 

 טענות הצדדים

 

, עניינו בפרסומים באתר הראשוןאת עתירתה מבססת העותרת על שני אדנים:  .3

במסגרת ראיון באופן המרמז  1האינטרנט החרדי "כיכר השבת", שבו התבטא המשיב 

לשיטתה על העדפותיו הפוליטיות, וקרא לציבור לבחור בהתאם לכך. בכתבה באתר, 

"אם הרב ]הרב עובדיה יוסף ז"ל[ היה חי, אנחנו אמונים פה שאמר  1צוטט המשיב 
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שהרב מסר את עצמו,  –בשביל לשמור על הקו של הרב, גם הקו ההלכתי שלו של הרב 

אני רב ראשי, אתם מבינים שאני לא  –גם על קו ההנהגה של מרן, אני לא יכול לדבר 

רן, מה שמרן הנחיל לנו, , לשמוע טוב טוב לקו של מאני רק רומזיכול לדבר פוליטיקה, 

 בכיוון של הנהגה, לחזק את הדרך של מרן" )ההדגשות בעתירה(.

בנוסף, מבססת העותרת את טענתה זו על סרטון שפורסם באתר האינטרנט  .6

נושא דברים, וביניהם: "להמשיך את הדרך של מרן, הן  1" בו נראה המשיב 16"חרדים 

... והמהפכה הספרדית תמשיך ם חדשיםלא לסטות לכל מיני דבריבהלכה והן בהנהגה. 

להתפתח כהנה וכהנה, בזכותם של שלוחי דברנן יצחק וקנין וכל חבריו" )ההדגשות 

נשא דברים אלה כשלצדו ישב מר יצחק וקנין )הנזכר  1בעתירה(. יצוין, כי המשיב 

 3כאמור בדבריו(, שהוא חבר כנסת מכהן מטעם מפלגת ש"ס, ומוצב כמועמד מס' 

 .26-ועמדים שהגישה המפלגה בבחירות לכנסת הברשימת המ

 

, ענייננו בביקור צפוי, לשבת הקרובה, בעיר נתיבות, בהתאם לכתבה השניהאדן  .1

בעיר מסתתר מסר  1מאתר "כיכר השבת". בכתבה נכתב כי מאחורי שהייתו של המשיב 

ודיע תמיכה בש"ס על פני מפלגת יחד )אשר הרב אברג'יל, תושב העיר, ה –פוליטי ברור 

מעולם לא ביקר  1כי הוא תומך בה וקרא לתלמידיו לתמוך בה גם(. עוד נטען כי המשיב 

 בנתיבות, וזה יהיה ביקורו הראשון בעיר.

 

הרב הראשי הספרדי  – 1לשיטת העותרת, נוכח תפקידו הבכיר של המשיב  .4

 יש להחיל עליו את המגבלות שקבע הדין על –לישראל ונשיא בית הדין הרבני הגדול 

 עובדי מדינה. ועל בסיס זה, להעניק את הסעדים המבוקשים בעתירה.

 

טוען כי דין העתירה להידחות. ראשית, היות שלשיטתו )שהוגשה  1המשיב  .3

אינו עובד ציבור שחלות עליו  1בתצהיר מאת ראש לשכתו, מר יצחק אלחרר(, המשיב 

ויות המיוחסות מגבלות מדיני התעמולה, משום שהוא נבחר ציבור. לעניין ההתבטא

, טוען הוא כי אין מדובר בהתבטאויות פוליטיות אלא "במחלוקת עתיקת יומין 1למשיב 

בהקשר של 'ההנהגה בפסיקת הלכה' ובדרך בה פוסקים אותה, את דבריו אלה אמר הרב 

בהקשר לפולמוס פנים תורני המתקיים לאחרונה בנושא הנהגה בפסיקת הלכה שעיקרו 

יוסף קראו בזמננו, שהוא הדגל המרכזי אותו נשא אביו הרב בעניין קבלת מרן הבית 

עובדיה יוסף, כל פרשנות אחרת חוטאת לאמת ונובעת ככל הנראה מאינטרסים של 

 לתצהיר(. 4המפיץ אותה" )סעיף 

 
כי דבריו של  1", טוען ראש לשכת המשיב 16לעניין הכתבה באתר "חרדים  .1



 

 231 

 1בוגר ישיבת חזון עובדיה, שהמשיב האחרון נאמרו במהלך הכתרת הרב שלמה דנינו 

באירוע לא הייתה  1עמד בעבר בראשותה. עוד טוען הוא השתתפותו של המשיב 

 פוליטית, ודבריו במהלכו התייחסו למינוי רבנים ספרדים, ולא כנטען בעתירה.

 

כי האחרון נוהג מזה  1לעניין הביקור בעיר נתיבות, טוען ראש לשכת המשיב  .2

מאז שנבחר לתפקיד הרב הראשי הספרדי לישראל, לבקר כמעט מדי  שנים רבות, ובעיקר

שבת בערים שונות בארץ. בהקשר זה, מציין הוא כי אין זה ביקורו הראשון בעיר 

נתיבות, והבקשה לביקור הגיעה עוד טרם ההכרזה על הקדמת מועד הבחירות. ובנוסף, 

ה. לשיטתו, אין לקרוא לתת דרשות שיעורי תור 1כי במהלך ביקורים אלה נוהג המשיב 

 משמעות פוליטית לתוך הביקור הצפוי בעיר נתיבות.

 

לבסוף, טוען הוא כי מטרתה של העתירה היא לפגוע באוטונומיה התרבותית של  .16

הציבור הדתי, וכי "הנהגת הרב לקהל שומעי לקחו אינה מסתכמת אך ורק בפסיקת 

, אלא גם ולא פחות בהדרכה ההלכה, בהתרת עגונות וממזרים, בדיני כשרות ובשר בחלב

 לתצהיר(. 12והנהגה בענייני השקפה שאינם בהכרח קשורים לעניינים פוליטיים" )סעיף 

 
( בסוגייה.  היועמ"שביקשתי את עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה )להלן:  .11

)א( לחוק 136הוא בגדר עובד ציבור לעניין סעיף  1עמדת היועמ"ש היא  שהמשיב 

(. זאת, חוק הבחירות לכנסת)להלן:  1242-סח משולב[, התשכ"טהבחירות לכנסת ]נו

שמירה על נייטראליות של עובדי המגזר הציבורי. וכן, מכוח  –בהינתן תכלית הסעיף 

איסורים הקבועים בדינים אחרים ובפסיקה )שיפורטו בהמשך החלטתי( האוסרים על 

 לקחת חלק בתעמולת בחירות.  1דיינים כדוגמת המשיב 

 

, סבור היועמ"ש כי אין מקום למתן צו במקרה דנא. לעניין ההתבטאויות עם זאת .12

המתוארות בעתירה, סבור הוא כי הן עולות לכדי תעמולה אסורה, אולם, "חזקה על הרב 

יוסף כי יימנע בעתיד מלקחת חלק בתעמולת בחירות, ולפיכך לטעמנו אין בשלב זה 

ין הביקור בעיר נתיבות, טוען לתגובה(. לעני 12צורך בהוצאת צו מניעה" )סעיף 

לבקר בעיר נתיבות, ועצם הביקור בעיר עצמה אינה  1היועמ"ש שאין למנוע מהמשיב 

מהווה תעמולה אסורה. לבסוף, טוען הוא כי במהלך ביקורו בעיר נתיבות, אסור על הרב 

 להתבטא באופן המהווה תעמולת בחירות, וחזקה כאמור שיימנע מכך.
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 דיון והכרעה

 
הוא בגדר עובד ציבור  1דין העתירה להידחות. תחילה, יש לקבוע האם המשיב  .13

 ביחס לדיני התעמולה ומשכך חלות עליו המגבלות הקבועות בחוק לעניין זה. 

 
 עובד ציבור?

 
)א( לחוק 136האיסור על עובדי מדינה לקחת חלק בתעמולה קבוע בסעיף  .16

 הבחירות לכנסת, המורה:

שהוקם בחוק וכן עובד ד גיתאבד של לרבות עו ,דינהעובד המ"
של ועדות הבחירות, עובד של רשות מקומית, של הסוכנות 

 תום סמכרן הקיימת לישראל, אשר יש להאו של הקהיהודית 
מינהלית... או תפקיד שכרוך בו מגע עם קהל, לא יקחו חלק 

 בתעמולת הבחירות".
 

תן צווי מניעה חלה גם על איסור יצוין כי סמכותו של יו"ר ועדת הבחירות למ            

 ( לחוק הבחירות לכנסת.4)124זה, שכן הפרתו מהווה עבירה לפי סעיף 

 
)א( לחוק הבחירות לכנסת קובע איסורים על הרב 136על מנת לקבוע האם סעיף  .11

הראשי, עלינו לקבוע, ראשית, האם הוא בגדר "עובד ציבור". בשאלה זו, דעתי כדעת 

האיסור על עובדי ציבור לנקוט בתעמולת בחירות, נכון –ית מבחינה תכליתהיועמ"ש. 

"לא כל שכן כשהמדובר באישיות בעלת השפעה . 1באופן מובהק לענייננו של המשיב 

 חדו"ש נ' קול ברמה 24/12עצומה בציבור הנוהה אחריה כרב עובדיה יוסף" )תב"כ 

, 1מנוח של המשיב (. דברים אלה, שנאמרו על אביו הרובינשטיין(, השופט 16.1.2613)

השפעה  1יפים בשינויים המתחייבים אף לענייננו. בצדק מציינת העותרת, כי למשיב 

 ספרדי, הן מכוח התפקידים בהן הוא מכהן הן נוכח מורשתו.-עצומה על הציבור החרדי

 
, המתבטא במטרה להשפיע 1עובד ציבור, בדגש על עובד בכיר דוגמת המשיב  .14

ך בעיקרון השוויון בבחירות, בעקרונות של מינהל תקין על ציבור הבוחרים פוגע בכ

צור נ'  23/11וחסר פניות, בטוהר השירות הציבור, ובאמון הציבור הרחב )ראו: תר"מ 

, שמגר(. לעניין זה יפים הם דבריו של הנשיא א' ריבלין(, השופט 21.16.2661) ניצן

 בעניין החשיבות שבמשוא פנים של עובדי ציבור:

 
 תדמית על הציבור בעיני לשמור צריך ורהציב "עובד

 נזקק. מוגדרת פוליטית להשקפה משועבדת שאינה, ניטראלית
 המזדהים אלה רק ולא, וגווניו זרמיו כל על, כולו הציבור אליו
 פוליטיים בוויכוחים חלק נוטל הוא ואם. השקפותיו עם

, הסיכון נוצר, ומיליטאנטי קיצוני בסגנון במיוחד, פומביים
 נטול שהוא הכלל של עובד בו יראה לא הציבור ןמ שחלק
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 אך או מוגדרת פוליטית השקפה רק שמשרת מי את אלא, פניות
 עובד של תדמיתו, אחרות מסוימת ... במלים פוליטית מסגרת
 הציבור את המשרת, פוליטיות העדפות וכחסר פניות כחסר
 ועקב הפומבית הפוליטית מעורבותו עוצמת עקב נעלמת, כולו

 המובהק הפוליטי הגוון בעלת הביקורת של ברבים תההשמע
 פומבי פוליטי בוויכוח חלק נטילת או הממשלה מדיניות על
 מזדהים שאינם אלה אצל. פלונית פוליטית בגישה צידוד תוך
 מן שולל הוא, קרי. אליו לפנות הנכונות תפחת השקפותיו עם

 חוןוהביט האמון את פניות חסרי ציבור לעובדי הזכאי הציבור
 הנכונות את מערער, השירות של הפוליטיות הפניות בהעדר
 1/14 מ"עש) בו" הכללי באמון ופוגע הציבורי לשירות להיזקק
 ((.1214) (6)מ ד", פהמדינה שירות נציב' נ ספירו

 
בהתאם, יש לפרש באופן תכליתי, בשים לב לרציואנלים שפורטו לעיל, את  .13

במספר רב של  -וגם קודמיי לתפקיד  –נהגתי )א( לחוק הבחירות. ודוק; כך 136סעיף 

לביא וידל נ'  13/26; תר"מ (1.1.2613) מרציאנו נ' ניצן 66/26תר"מ החלטות )ראו: 

(. חלק חיות(, השופטת 21.1.2613) חלבי נ' נסראלדין 46/26תר"מ (; 16.2.2613)

-לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה 31מהחלטות אלה, התייחסו לסעיף 

 באיסור זהה לזה הרלוונטי לענייננו. –בשינויים מתחייבים  –. אולם, מדובר 1241

 
 3/12"כ תב-ברובינשטיין בהקשר זה, ניתן ללמוד מהחלטתו של חברי השופט  .11

)א( 136סעיף (. שם, קבע חברי כי עניין אמסלם( )להלן: 24.12.2612) אמסלם נ' ש"ס

ועצות דתיות. זאת, מנימוקים דומים לחוק הבחירות לכנסת חל גם על ממונים על מ

 לאלה שפירטתי לעיל.

 

הוא  1והמשיב  –זאת ועוד; מערכת הדינים הרלוונטית ביחס לדיינים ושופטים  .12

מחזקת אף היא את מסקנתי כאמור.  – נשיא בית הדין הרבני הגדולכאמור דיין ומכהן כ

(, קבע 1214) 161( 6, פ"ד מ)צבן נ' השר לענייני דתות 332/16בג"ץ -כך למשל, ב

כי "כשם ששופט אסור בפעילות פוליטית בכלל ומתן עצות פוליטיות  ברקהשופט 

לגופים פוליטיים בפרט, כך גם הדיין אסור בכך. פעילות פוליטית של דיין פוגעת באמון 

הציבור בדיינות, אך לא רק בה. היא פוגעת באמון הציבור ברשות השופטת כולה, 

 (. 112, בעמ' שם) שהדיינות היא חלק ממנה"

 

ם, באופן מצומצכן אציין כי חוק הבחירות לכנסת אינו מגדיר עובד המדינה,  .26

. משכך, 1212-בדומה להגדרת עובד מדינה בחוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט

-לטעמי לא ניתן לפרש את האיסורים שבו כחלים רק על עובדי המדינה במובנם ה

הם לעיל, יש ליתן פרשנות מרחיבה למונח "עובד "קלאסי". מהתכליות שעמדנו עלי
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המדינה" כאמור, כך שיתפרש בשים לב לדינים הנוספים החלים על עובדי הציבור, ובהם 

רבנים ודיינים ששכרם משולם מאוצר המדינה, בשים לב לאופי התפקיד או המשרה 

 6461/21דנג"ץ  ;(1213) 423, 413( 2, פ"ד לז)קישלס נ' מדינת ישראל 211/11ע"פ )

וכן בשים לב לזיקה שלו  ((1221) 113( 6, פ"ד נב)סרוסי נ' בית הדין הארצי לעבודה

 ברק כהן נ' מדינת ישראל  344/63פ "עלמדינה ולמגע של עובד הציבור עם קהל )

(12.11.2663  .)) 

 
-בנוסף, חוק שירות המדינה )סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים(, התשי"ט .21

בדי ציבור להשתתף בתעמולה פוליטית, והממשלה קבעה כי הוראה זו , אוסר על עו1212

סבורני כי  –(. מכל אלה 3, פסקה 1232תחול אף על דיינים ורבנים )י"פ התשכ"ט, עמ' 

 )א( לחוק הבחירות לכנסת.136הוא בגדר עובד המדינה לעניין סעיף  1המשיב 

 

וא כאמור עובד שה – 1נמשיך. השאלה הבאה שיש לבחון היא האם על המשיב  .22

חלות המגבלות הקבועות בסעיף  -)א( לחוק הבחירות לכנסת 136מדינה ביחס לסעיף 

( נקבע הנחיית היועמ"ש)להלן:  (21.142) 1.1262הנחיית היועץ המשפטי לממשלה זה. ב

ועל כל עובדי הרשות  על כל עובדי המדינהכי האיסורים המצוינים לעיל חלים "

שהם בעלי סמכות מינהלית או תפקיד שכרוך בו מגע עם , ללא הבדל דרגההמקומית, 

כל פי דין, -קהל. לעניין זה יובהר, כי המונח 'סמכות מנהלית' כולל, לצד סמכויות על

, ובכלל זה סמכותם של סמכות שיש עמה הכוח להכריע הכרעות כלפי אנשים מן הציבור

 וספו(.. ההדגשות ה4, בסעיף שםהממונים על בעלי סמכויות מנהליות" )

 
מטעם נציבות שירות  1התפרסמה הודעה עה/ 16.12.2616זאת ועוד; ביום  .23

פורטו איסורים . במסגרתה, 26-המדינה, שעניינה הוראות לקראת הבחירות לכנסת ה

לפעול באופן שיכול להתפרש "כאילו נועדו לקדם אינטרס  החלים על כל עובדי המדינה

להודעה(. יותר מכך, נכתב בהודעה כי  1של מפלגה כלשהי או מועמד מסוים" )סעיף ט

"על העובד להביא בחשבון כי עקב מעמדו כעובד המדינה עלול הציבור לפרש 

התנהגויות או מעשים מסוימים שלו כאילו נועדו לסייע למפלגה זו או אחרת, או 

 (.שם" )ועקב רגישות זו עליו לנהוג משנה זהירות בעניין זהלמועמד זה או אחר, 

 
)א( לחוק הבחירות לכנסת. 136נכנס בגדר סעיף  1ברור כי המשיב  נוכח אלה, .26

, כאמור, האיסור האמור חל על כל עובד ציבור, שמוקנות לו סמכויות מנהליות. ראשית

מוקנות לו  –הרב הראשי הספרדי לישראל  – 1ברי, כי בכובעו הראשון של המשיב 

כפי שעולה  –כוללות בתוכן , סמכויות מנהליות שניתסמכויות מנהליות רחבות היקף. 

"כל סמכות שיש עמה הכוח להכריע הכרעות כלפי  –מהנחיית היועמ"ש שמקובלת עליי 
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לא ימצא  –כנשיא בית הדין הרבני הגדול  –". ודוק; בכובעו השני אנשים מן הציבור

 מוקנות סמכויות מעין אלה.  1חולק כי למשיב 

 
)א( לחוק הבחירות חל 136סעיף הוא עובד ציבור ש 1מהמקובץ עולה כי המשיב  .21

יודגש, כי קביעתי זו הדין אוסר עליו לבצע תעמולת בחירות.  –בעניינו, ומשכך 

רלוונטית אך לדיני התעמולה וחוק הבחירות לכנסת, ואין בה כדי להשליך על סיווגו 

 , בפס' יג(.אמסלםכעובד ציבור לעניין דינים אחרים )השוו: עניין 

 
 ?תעמולת בחירות

 
תיקבע בהתאם  למען תעמולת בחירותיך. בחינה אם עובד ציבור לקח חלק נמש .24

 :א' ברק על ידי הנשיאזוילי בג"ץ -למבחן הדומיננטיות, אשר נקבע ב

תעמולת בחירות הינה רק אותו ביטוי שהאפקט הדומינאנטי "
שלו הוא בהשפעתו על הבוחר ושאין לו אפקט דומינאנטי אחר, 

הראוי בין הערכים המתחרים  האיזוןאכן, .. כגון אפקט אמנותי.
יכלול אותו שידור אשר  'תעמולת בחירות'מחייב, כי הדיבור 

פועלו הוא בשכנוע ובהשפעה על הכרעת הבוחר, ולא שידור 
שהאפקט שלו הוא אחר )כגון אמנותי, חדשותי, דתי(, גם אם 

)בג"ץ  השפעות הלוואי שלו הן בהשפעה )עקיפה( על הבוחר.
( 2, פ"ד מו)' יו"ר וועדת הבחירות המרכזיתזוילי נ 142/22

422 ,366 (1222.)) 
 
יושבי ראש ועדת הבחירות המרכזית לדורותיהם, ואני ביניהם, קבעו עם השנים  .23

מבחני משנה למבחן הדומיננטיות, וביניהם: מועד הפעולה; יוזם הפעולה; האם מדובר 

ת הבחירות; חשיבות בפעולה שנעשית באופן קבוע או באופן מיוחד וחד פעמי לקרא

התכלית האחרת העומדת בבסיס הפעולה והמחייבת את קיומה בסמיכות לבחירות; 

מההתחלה ועד הסוף  -ולבסוף, כמובן שכל מקרה ייבחן בהתאם לנסיבותיו שלו, ומשכך 

 אומץ נ' הרשות להגנת הצרכן 2/26בהתאם לשכל הישר ולהיגיון הבריא )ראו: תב"כ  –

 ((.24.2.2611)פורמן נ' יו"ר ועדת הבחירות  1216/11(; בג"ץ 11.1.2611)

 
כי הן בגדר  –עם כל הכבוד  –, סבורני 1של המשיב  ולעניין התבטאויותי .21

תעמולת בחירות על פי מבחן הדומיננטיות. אני מתקשה להלום את הפרשנות שניתנה 

 על ידי ראש לשכתו, בדגש על הסרטון מהכתבה באתר האינטרנט 1לדבריו של המשיב 

". הקריאה "לא לסטות לדברים חדשים", ומיד לאחריה ההתייחסות לחבר 16"חרדים 

הכנסת וקנין מטעם סיעת ש"ס. אלה, בהינתן הקמתה לאחרונה של מפלגת "יחד" 

בראשות אלי ישי )שכיהן בעבר בתור יו"ר ש"ס(, מלמדים כי הרכיב הדומיננטי של 

 רשימתו של האחרון.התבטאות זו היא השפעה על הבוחרים שלא להצביע ל
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 –עם זאת, אין מקום לתת צו מניעה במקרה דנא. יש לזכור, כי עד החלטתי זו  .22

)א( לחוק הבחירות לכנסת על המשיב 136הדין לא היה ברור בנוגע לתחולתו של סעיף 

 – כאשר הדין ברור –כי עתה  1. בנוסף, ובדומה לעמדת היועמ"ש, חזקה על המשיב 1

 לה.יימנע מלשאת דברי תעמו

 
כך גם הדין בנוגע לביקור בנתיבות. הביקור כשלעצמו, במובהק, איננו בגדר  .36

 1תעמולה. מסקנה זו מתבקשת הן מההיגיון הישר, הן מהצהרתו של ראש לשכת המשיב 

כי אין זהו ביקורו הראשון של הרב יוסף בעיר נתיבות, וכי ההזמנה לביקור הגיעה עובר 

כי במהלך ביקורו בעיר,  1שוב, חזקה על המשיב להכרזה על הקדמת מועד הבחירות. ו

 לא יישא דברי תעמולה, שעתה אין עוד עוררין כי הם אסורים עליו לפי חוק.

 
 סוף דבר

 
אינני סבור כי החלת האיסור על כבוד הרב יוסף טרם סיום, חשוב להבהיר  .31

ל. ספרדי בישרא-משמעותו פגיעה באוטונומיה התרבותית המוקנית לו ולציבור החרדי

, והשפעתו הרבה שאינה מוטלת בספק על ציבור 1נהפוך הוא. מפאת כבודו של המשיב 

זה, שומה עליו שלא לקיים תעמולת בחירות. וכך, לשמר ולחזק את אמונו של ציבור זה, 

 והציבור בכללותו, בנייטראליות ובהעדר מעורבות פוליטית של בכירים כדוגמתו.

 
 ל. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.סוף דבר, העתירה נדחית כאמור לעי .32

 
 (.3.3.2611ניתנה היום, י"ב באדר התשע"ה )
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 ועדת הבחירות המרכזית

 26-לכנסת ה
 القاضي سليم جبران                                      השופט סלים ג'ובראן 

 س لجنة االنتخابات المركزيةرئي                            יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

 
 0/2/6תב"כ 

 
 התנועה למען איכות השלטון בישראל :תהעותר

 
 נ ג ד 

 
 רב העיר צפת –הרב שמואל אליהו  :המשיב

 
ב לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, 50לפי סעיף  למתן צו מניעה עתירה 

 (דרכי תעמולהחוק )להלן:  /5/1-התשי"ט
 

 החלטה
 

וחבר מועצת  ל בקשה לצו מניעה נגד המשיב, רב העיר צפתהעותרת הגישה אתמו .1

 –, בגין פרסום שבמסגרתו הביע האחרון תמיכה ברשימת "יחד הרבנות הראשית

העם איתנו בראשות אלי ישי". הפרסום נושא העתירה התפרסם באתר האינטרנט 

. על פיו, המשיב הפיץ הודעה בה נכתב בין היתר: 11.3.2611"וואלה!" ביום 

וב מאד שגם בנימין נתניהו יהיה ראש הממשלה. למרות שיש לי כמה ויכוחים "חש

איתם הם מייצגים אותי בכבוד. למענם אני מצביע יחד וגם לכם אני קורא להצביע 

 יחד... צריך לעזור ל'יחד' לנצח את דרעי וש"ס". 

 

לשיטת העותרת, התבטאות זו מהווה תעמולה אסורה, היות שהמשיב הוא עובד  .2

 ר ששכרו משולם מקופתה של עיריית צפת, והוא חבר מועצת הרבנות הראשית. ציבו

 
את הדברים המיוחסים לו בפרסום. לטענתו, שעה אחרי  מכחיש , מנגד,העותר .3

שהתפרסמה הכתבה, לשכתו שלחה דוא"ל לכתב אתר "וואלה!", בה הוכחש 

רת, המיוחס למשיב. לאחר מכן, הכתבה תוקנה ואז ירדה מהאתר. אולם, למח

 הכתבה פורסמה בשנית ואז הוגשה העתירה.
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 דיון והכרעה

 
דין העתירה להידחות. העותרת מבססת את טענתה על פרסום ברשת האינטרנט,  .6

 –המציג דברים שהמשיב, כביכול, פרסם במודעה מטעמו. מנגד, המשיב מכחיש 

תי את האמור לעיל. במצב דברים מעין זה, אין באפשרו –בתצהיר זו ומגבה טענתו 

לקבוע ברמת סבירות מספקת כי המשיב אכן אמר את הדברים האמורים )השוו: 

, השופט (21.12.2612) רשימת הבית היהודי נ' עיתון ישראל היום 3/12תב"כ 

 דהרי נ' לוי 14/26(; תר"מ 12.1.2613) קוניק נ' בן שחר 41/26; תר"מ רובינשטיין

ית שבסוגיה, אוסיף מספר (. מעבר לצורך, נוכח החשיבות העקרונ(1.1.2613)

 מילים. 

 

)א( לחוק הבחירות 136האיסור על עובדי מדינה לקחת חלק בתעמולה קבוע בסעיף  .1

 מורה:(, אשר חוק הבחירות לכנסת)להלן:  לכנסת

שהוקם בחוק וכן עובד ד גיתאלרבות עובד של  ,דינהעובד המ"

של ועדות הבחירות, עובד של רשות מקומית, של הסוכנות 

 תום סמכרן הקיימת לישראל, אשר יש להאו של הק היהודית

מינהלית... או תפקיד שכרוך בו מגע עם קהל, לא יקחו חלק 

 בתעמולת הבחירות".

 
עניין ( )להלן: 3.3.2611) התנועה למען איכות השלטון נ' יוסף 24/26תב"כ -ב .4

. טעמים אלה, לישראלהספרדי הרב הראשי (, קבעתי כי האיסור הנ"ל חל על יוסף

 בשינויים המתחייבים, יפים אף לענייננו, ולכן אדון בסוגיה זו אך בקצרה. 

 

, בשים לב לתכלית החשובה שביסוד האיסור הקבוע לשיטתי, מסקנה זו מתחייבת .3

מגזר של עובדי המדינה וההעדר משוא פנים  -)א( לחוק הבחירות לכנסת 136בסעיף 

. ((1214) 223 (6)מ ד"פ ,המדינה שירות נציב' נ ספירו 1/14 מ"עשהציבורי )

המתבטא במטרה להשפיע על ציבור הבוחרים פוגע בכך בעיקרון ... עובד ציבור"

השוויון בבחירות, בעקרונות של מינהל תקין וחסר פניות, בטוהר השירות הציבור, 

 (.14, בפס' יוסףעניין " )ובאמון הציבור הרחב

 
, שמשכורתו משולמת פרשנות על פיה רב של עיר סובלההיגיון הבריא אינו  .1

מהקופה הציבורית, יביע תמיכה ויבצע תעמולה למען מועמד או רשימת מועמדים 

; רובינשטיין(, השופט 24.12.2612) אמסלם נ' ש"ס 3/12"כ בבחירות )השוו: תב
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משכך, (. (1221) 113( 6, פ"ד נב)סרוסי נ' בית הדין הארצי לעבודה 6461/21דנג"ץ 

)א( לחוק הבחירות 136בגדר עובד ציבור לעניין סעיף מסקנתי היא כי המשיב הוא 

 חל עליו איסור לקחת חלק בתעמולה. –לכנסת, ובהתאם 

 
ודוק; ככל שהמיוחס למשיב היה אכן נאמר על ידיו )ועובדה זו, כאמור, לא הוכחה(  .2

, יוסףהרי דברים אלה הם בבירור תעמולה על פי מבחן הדומיננטיות )ראו: עניין  –

((. ברי, כי קריאה 11.1.2611) אומץ נ' הרשות להגנת הצרכן 2/26"כ תב; 23בפס' 

של עובד ציבור, ודאי בתפקיד בכיר כדוגמת המשיב, לתמיכה מפורשת ברשימת 

אסורה באופן  –מועמדים, הכרוכה בקריאה שלא לתמוך ברשימה אחרת, מתחרה 

 ברור, מכל וכל. 

 
וחסו לו בפרסום, העתירה עם זאת, כאמור, נוכח הכחשת המשיב את הדברים שי .16

 נדחית. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.

 
 

 (.12.3.2611 באדר התשע"ה ) כ"א ניתנה היום, 
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הגבלות על תוכן 

 תעמולה
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 ועדת הבחירות המרכזית

 26-לכנסת ה
 القاضي سليم جبران                                      השופט סלים ג'ובראן 

 رئيس لجنة االنتخابات المركزية                            יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

 
 2/6/תב"כ 

 

 :יםהעותר

 

 . פרופ' יוסי יונה5
 . מפלגת העבודה הישראלית0

 
 נ ג ד 

 
 ת הבית היהודי. חבר הכנסת נפתלי בנט, יו"ר מפלג5 :המשיבים

 . מפלגת הבית היהודי0
 . היועץ המשפטי לממשלה2

 
עתירה למתן צו מניעה בהתאם לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(,  

 (חוק הבחירות)להלן:  /5/1-התשי"ט
 

 החלטה
 

העותרים פנו אליי בעתירה למתן צו למניעת שידורו של סרטון שפרסמו  .1

על פי  .YouTubeהגדול באינטרנט:  שיתוף סרטוני הווידאו באתר 2-1המשיבים 

העותרים, "בסרטון, מופיעים ציטוטים בשגיאות כתיב ובשיבוש מכוון המבקשות לרמוז 

כי אלו כביכול נכתבו בידי דוברי ערבית ומהווים חלק מתעמולת החמאס כנגד מדינת 

ישראל. כך לדוגמא נכתב: "'כול הכבוד לחיילים הציונים המיסרבים לישרת בשטחים 

ירוק המזוהה עם  -הטעויות המכוונות במקור. כל זאת מופיע על רקע צבעי -, בושים'הכ

החמאס ושימוש בלוגו של ערוץ הטלוויזיה המזוהה עם חמאס, כמו כן מופיע בפתח 

הסרטון קטע צילומי מ'השואה'. בסיום הסרטון מופיעה שקופית: 'זה לא חמאס! זה יוסי 

 לעתירה(. 4יונה'" )סעיף 

 

, ואופיו ואופן 1ל העותרים, הסרטון מהווה הסתה נגד העותר לשיטתם ש .2

עריכתו מלמד כי הוא נוצר בכוונה לפגוע בעותר "תוך השוואתו לגורם עוין למדינת 
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ישראל, לארגון טרור אשר חרט על דגלו את השמדתה של המדינה ואשר ניהל רק 

ש בה כדי להסית באחרונה מערכה צבאית כנגדה. ההקבלה בין ארגון זה לבין העותר י

 3כנגדו ועלולה להביא לעודד בין מדעת ובין אם לא, אף למעשי אלימות כנגדו" )סעיף 

לעתירה(. ביקשתי מהעותרים להגיש הודעה מעדכנת לעתירה, בה תפרט את מקור 

פרנקנטלר נ'  2/12תב"כ -הסמכות למתן הצו שנתבקש. במסגרת זאת, הפנתה בין היתר ל

למנוע הפצתו של תעמולה על גבי  רובינשטייןהחליט השופט  (, שם12.12.2612) אלדד

 אוטובוס בשל תוכנה.

 
טוענים כי דין העתירה להידחות. ראשית, טוענים הם כי ליו"ר  2-1המשיבים  .3

ועדת הבחירות אין סמכות ליתן צו מניעה במקרה דנא, היות שסמכותו של היו"ר 

וימים בחוק הבחירות לכנסת מוגבלת לעבירות בהתאם לחוק הבחירות ואיסורים מס

. העותרים טוענים כי הסרטון מהווה הסתה, האסורה על 1242-]נוסח משולב[, התשכ"ט

(. אולם, סמכותו של היו"ר אינה חוק העונשין)להלן:  1233-פי חוק העונשין, התשל"ז

 משתרעת על פני חוק העונשין בכלל, והעבירה בדבר הסתה בפרט.

 
כי הסרטון מבקר התבטאויות של  2-1משיבים לגופם של דברים, טוענים ה .6

. לשיטתם: "האמת צריכה להיאמר: הסרטון נשוא העתירה הוא סרטון נוקב 1העותר 

בכוונת מכוון. יש בתעמולת הבחירות סרטים  -וקשה. הומור וחן נעדרו ממנו. וכך 

זה נעימים לצפייה, יש המשדרים רוח חיובית צעירה, אופטימיות ומתובלת בהומור. לא 

היחס הראוי לעמדותיו, התבטאויות השיטתיות של העותר... הסרטון מבקש להביע 

ביקורת קשה ולהציג בכל כיעורן חמש מהתבטאויותיו של העותר, כפי שהן נכתבו או 

 לתגובה(. 6-1נאמרו על ידו" )סעיפים 

 
כי הסרטון חוסה תחת הגנת חופש הביטוי, ואין בו  2-1עוד מוסיפים המשיבים  .1

לאלימות היות שאין בו קריאה מפורשת או משתמעת למעשה אלימות נגד העותר הסתה 

"בוודאי שאין בסרטון אפשרות ממשית לתוצאה של עשיית מעשה אלימות" )סעיף -, ו1

 ב לתגובה(.21

 
, גם 2-1החלטתי לצרף את היועץ המשפטי כמשיב לעתירה. בדומה למשיבים  .4

יבות שצוינו לעיל. "עמדת היועץ המשפטי הוא סבור כי אין סמכות ליתן צו מאותן הס

ב)א( לחוק הבחירות... אינו מעניק ליושב ראש ועדת 13לממשלה היא, כי סעיף 

הבחירות המרכזית סמכות להוציא צו מניעה ביחס להפצתו של הסרטון ברשת האינטרנט 

וזאת כל עוד תוכנו של הפרסום אינו מהווה עבירה על אחד מהחיקוקים המפורטים  -

כי פרשנות על  3לתגובה(. עוד מוסיף לעניין זה המשיב  6ב)א( לחוק" )סעיף 13יף בסע
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פיה קיימת סמכות למתן צו בגין תוכן תעמולה קשה משום שהיא "כרוכה בקניית סמכות 

להגבלה על זכויות יסוד ובהן חופש הביטוי, ובענייננו חופש הביטוי הפוליטי" )סעיף 

 לתגובה(. 16

 
ץ המשפטי לממשלה, כי העותרים אף הגישו תלונה ליועץ לבסוף, מציין היוע .3

המשפטי לממשלה בגין הסרטון, וכי "תלונה זו נבחנה על ידי הגורמים הרלוונטיים 

בפרקליטות המדינה, אשר מצאו כי אין מקום לפתוח בחקירה פלילית בעניין הסרטון" 

העותרים מאת  צירף לתגובתו עותק ממכתב שנשלח לב"כ 3לתגובה(. המשיב  13)סעיף 

תפקידים מיוחדים, בו נכתב בין היתר כי  -עו"ד שלומי אברמזון מפרקליטות המדינה 

 "ספק רב אם הסרטון מקים את יסודות העבירה הנדרשים ]עבירת הסתה לאלימות[".

 

 דיון והכרעה

 
 דין העתירה להידחות.  .1

 
( )להלן: 13.16.2613) לב נ' קורן-בר 133/26תר"מ -לעניין סוגיית הסמכות, ב .2

( עמדתי בהרחבה מדוע לטעמי, ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית סמכות למתן לב-עניין בר

, בס' שםצווי מניעה בגין תוכן של תעמולה. הטעמים שפורטו שם, יפים גם לענייננו. )

36-16.) 

 
. 1העותרים טוענים כי הסרטון מהווה הסתה לאלימות נגד פרופ' יונה, העותר  .16

, יפה גם לב-ברמתן צווי מניעה בגין תעמולה גזענית שנדונה בעניין לשיטתי, הסמכות ל

למתן צווי מניעה בגין תעמולה המהווה הסתה לאלימות. זאת, בכפוף לקביעותיי בעניין 

 : סמכות זו מוגבלת לנסיבות חריגות וכפופה למבחן הוודאות הקרובה.לב-בר

 
מתמקדות בניסיונות  רק אתמול קבעתי כי "מוטב היה אם המפלגות השונות היו .11

לקרב בין האוכלוסייה היהודית לערבית, ולא בליבון ובניצול המתחים הקיימים ביניהן" 

((. אציין, כי דברים אלה נכונים גם ביחס 6.2.2611) טיבי נ' ישראל ביתנו 3/26)תב"כ 

 לסרטון שבלב עתירה זו.

 
. הסרטון אולם, סמכותי אינה כוללת גניזת תעמולה שהדעת אינה נוחה ממנה .12

מּוגן מכוח חופש הביטוי הפוליטי, שניתן להגבילו רק אם קיימת ודאות קרובה כי הוא 

יביא לפגיעה קשה וחמורה באינטרס. העותרים טוענים, כזכור, כי הפצת הסרטון מהווה 

 הסתה לאלימות נגד פרופ' יונה, ומעלה חשש לפגיעה בשלומו.
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לפגיעה מעין זו. נראה כי העותרים  עם זאת, סבורני כי לא קיימת וודאות קרובה .13

לחוק העונשין.  2ד166מבססים את טענתם על עבירת ההסתה לאלימות הקבועה בסעיף 

עבירה זו דורשת כי הפרסום הנחשד כמסית למעשה אלימות ייחשב כעבירה רק אם "יש 

אפשרות ממשית שיביא לעשיית מעשה אלימות או טרור". אולם, הסרטון מופץ ברשת 

 , ועדיין לא הוביל לאלימות מעין זו. 22.1.2611ט עוד מיום האינטרנ

 
הפרקליטות  -בנוסף, יש ליתן משקל לכך שהגורם האמון על הגשת כתבי אישום  .16

ביחס לסרטון.  2-1לא מצאה לנכון לפתוח בחקירה פלילית בגין הסתה נגד המשיבים  -

במפורש או במשתמע  -, הסרטון לא קורא לצופיו 2-1ולבסוף, כפי שמציינים המשיבים 

לפגוע בפרופ' יונה. אמנם, יכול וסרטון יסית לאלימות גם ללא קריאה מפורשת  -

אין וודאות קרובה  -במסגרתו. אולם, יש גם בכך כדי להוביל למסקנה כי במקרה דנא 

 לפגיעה בשלומו של פרופ' יונה.

 
 משכך, העתירה נדחית. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות. .11

 
 (.1.2.2611היום, ט"ז בשבט התשע"ה )ניתנה  
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 ועדת הבחירות המרכזית

 26-לכנסת ה
 القاضي سليم جبران                                      השופט סלים ג'ובראן 

 رئيس لجنة االنتخابات المركزية                            יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

 

 
 /620/תב"כ 

 
 . חבר הכנסת עיסאוי פריג'5 :יםהעותר

 . ד"ר יוסף ג'בארין0
 

 נ ג ד 

 
 . חבר הכנסת אביגדור ליברמן, יו"ר מפלגת ישראל ביתנו5 :המשיבים

 . מפלגת ישראל ביתנו0
 . היועץ המשפטי לממשלה2

 
-עתירה למתן צו מניעה בהתאם לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט 

 (הבחירותחוק )להלן:  /5/1
 

 החלטה

 
סיסמת מסע הבחירות של מפלגת  –העותרים הגישו שתי עתירות שעניינן אחד  .1

 1פחם לפלסטין". העותר -"אריאל לישראל, אום אל –ישראל ביתנו שבמרכזו הסיסמה 

מציין כי הסיסמה היא חלק מקמפיין הבחירות של המפלגה אשר "קורא להעברתה של 

ל תושביה הישראלים לפלסטין, ומתקשר להתבטאויות אום אל פאחם, עיר ישראלית, ע

קודמות של מר אביגדור ליברמן יו"ר ישראל ביתנו, בהן קרא להעברתם לפלסטין של 

לעתירה(.  1אזורים שלמים, תוך שלילת אזרחותם הישראלית של תושביהם" )סעיף 

ין כי , ניתן להב1, מסיסמה זו ומהתבטאויות נוספות של המשיב 1לשיטתו של העותר 

בכוונתו "להוציא מגבולות המדינה אוכלוסיה שלדעתו 'לא מזדהה', עם הדגל, או 

הן  2-1, אמירות אלה של המשיבים 1לעתירה(. לשיטת העותר  1ההמנון" )סעיף 

 גזעניות, מסיתות, ואסורות, ומשכך יש לפסול את הקמפיין כולו, ואת הסיסמה בפרט.

 
ה שבלב העתירות: "אריאל לישראל, מיקד את טענותיו ביחס לסיסמ 2העותר  .2

פחם לפלסטין". לשיטתו, אין להסתכל על הסיסמה כלשונה בלבד, אלא ביחס -אום אל
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 1דברים שאמר המשיב  2. במסגרת זאת, מצטט העותר 1לתפיסת העולם של המשיב 

במהלך מסיבת עיתונאים בה הציג את הקמפיין ואת הסיסמה: "אין שום סיבה שכל אותם 

ציגי ארגוני טרור בכנסת ישראל לא יעברו לרשות הפלסטינית. חנין זועבי, מסיתים ונ

 אחמד טיבי וראאד סלאח, אין שום סיבה שימשיכו להיות אזרחי ישראל".

 
מלמדת כי  – 1כשברקע דבריו אלה של המשיב  –, הסיסמה 2לשיטת העותר  .3

ני טרור פחם בפרט "הם נציגי ארגו-המסר מאחוריה הוא שתושבי המשולש ואום אל

לעתירה( וכי ערבי ישראל  6הפועלים מתוך מדינת ישראל כנגד מדינת ישראל" )סעיף 

 הם "'גיס חמישי' ו/או ה'אויב שבפנים' ו/או ציבור הבוגדים" )שם(.

 
כי בהינתן אלה, מדובר בסיסמה גזענית ומסיתה "בכך  2עוד מוסיף העותר  .6

-המדינה ולעשות 'טרנספר' ודהפחם[ מתחומי -שהיא קוראת להוציא את העיר ]אום אל

לגיטימציה לתושביה... במציאות חיינו, מסר זה, אשר מציג חלק מאזרחי המדינה 

הערבים כבעיה ביטחונית וכגיס חמישי, תורם בצורה משמעותית לליבוי הגזענות 

 13-ו 16והשנאה כלפי אזרחים אלה ואף לעידוד מעשי אלימות נגדם" )סעיפים 

 לעתירה(.

 
, מנגד, סבורים כי דין העתירה להידחות. לשיטתם, הסיסמה נושא 2-1המשיבים  .1

העתירות עוסקת בתכנית מדינית לחילופי שטחים, המהווה חלק מהותי ובסיסי במצע 

. עוד 12-ואף קודם לכן בבחירות לכנסת ה 26-המפלגה בבחירות הנוכחיות לכנסת ה

 . 2666אמת שלי" משנת "ה 1מוסיפים הם כי עיקרי התכנית הופיעו בספרו של המשיב 

 
: "אין חולק, כי המסרים שאותם מביא העותר מפיו 2-1לשיטת המשיבים  .4

, הם 2ובשמו של ח"כ ליברמן, כמו גם המסרים המופיעים באתר האינטרנט של המשיבה 

הם התכנית המדינית שמציעים המשיבים לבוחריהם. זה המצע עצמו. למעשה, מה 

הוא לאסור על המשיבה לפרסם את המצע שלה שמבוקש כאן מיו"ר הוועדה הנכבד 

עצמה. לשיטתו של העותר, יכולה מפלגה להיחשב חוקית ולגיטימית, אבל בה בעת 

אסור יהיה לה להציג את מרכולתה לציבור. את בן הכלאיים המשפטי הזה אי אפשר 

להבין ואי אפשר לקבל. אחת משתיים: אם השתתפותה של רשימה בבחירות הוא אסור 

יסוד: הכנסת, ממילא אין עניין ואין מקום שתשמיע את דבריה. -א לחוק3יף לפי סע

א לחוק היסוד, הרי לא 3לעומת זאת, אם רשימה הינה חוקית ולגיטימית לאורו של סעיף 

יעלה על הדעת לסתום את פיה בדרכה אל הקלפי. אין מצב ביניים של מפלגה המשתתפת 

 לתגובה(. 1-6)סעיפים  בבחירות אולם מנועה מלהציג את המצע שלה"
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, כי תכנית חילופי השטחים )שבדמותה נכתבה 2-1עוד מוסיפים המשיבים  .3

הסיסמה נושא העתירות( אינה גזענית, ומדובר במהלך מקובל בעולם "בסיטואציה של 

לתגובה(. במסגרת זו, צירפו  11מתחים בין אוכלוסיות על בסיס לאומי ואתני" )סעיף 

חוות דעת של היועץ המשפטי של משרד החוץ, שמצא כי המשיבים לעתירה עותק מ

 מדובר בתכנית חוקית בהתאם למשפט הבינלאומי.

 
לבסוף, מציינים המשיבים, ביחס לתכנית כי הם "אינם מציעים ואף אינם מעלים  .1

צדדי, אלא רק -על דעתם לעשות דבר מתוך התכנית המדינית הזו באופן כוחני או חד

בה צדדים, מגובה בתמיכה של מדינות האזור והמעצמות" במסגרת הסכם היסטורי מרו

 לתגובה(.  11)סעיף 

 
החלטתי להוסיף את היועץ המשפטי לממשלה כמשיב לעתירות. בתגובתו, סבור  .2

אף הוא כי דינן להידחות. זאת, נוכח העדר סמכות למתן הצו שנתבקש בעתירות. לגופם 

ובאו במסגרת הבקשות, כדי של דברים, סבור הוא כי "ספק אם יש במסרים אשר ה

לחוק העונשין ]הסתה לגזענות[... ולהצדיק  166להיכנס לגדרי האיסור הקבוע בסעיף 

 לתגובה(. 13מתן צו מניעה" )סעיף 

 
 דיון והכרעה

 
פנה בעתירה בבקשה למתן סעד נרחב מאד )ליתן צו  1ראשית, יצוין, כי העותר  .16

ם גזעניים ופוגעניים"(, אולם, ביחס "אשר יורה למשיבים להפסיק לעשות שימוש במסרי

במישור זה נטענו בעלמה. עוד  1לסעד זה, מדובר בעתירה כללית, וטענותיו של  העותר 

יצוין, כי דומה שאין זה בסמכותי לפסול קמפיין שלם ובכלל זה מצע של מפלגה. נראה 

 לי, שסוגיה זו משיקה וקרובה יותר לסמכותה של מליאת ועדת הבחירות המרכזית

יסוד: -א לחוק3לפסול מועמדים או רשימות מועמדים בהתאם לעילות הקבועות בסעיף 

 הכנסת, וזאת כמובן מבלי להביע עמדה לגופו של עניין.

 
ביחס לסוגיית הסמכות, אחזור ואומר, כי לגישתי ליו"ר ועדת הבחירות  .11

ם ובכפוף המרכזית סמכות למתן צווי מניעה בגין תוכן של תעמולה. זאת, במקרים חריגי

עניין ( )להלן: 13.16.2613) לב נ' קורן-בר 133/26למבחן הוודאות הקרובה )ראו: תר"מ 

((. משהטעמים לגישתי זו עניין יונה( )להלן: 1.2.2611) יונה נ' בנט 2/26(; תב"כ לב-בר

 (.36-16לא אפרטן בהחלטה זו )שם, בפס'  לב-ברפורטו בהרחבה בעניין 

להחליט אם יש לפסול אם לאו תוכן של תעמולה הוא  האיזון העקרוני על פיו יש .12

מבחן הוודאות הקרובה. "סמכותי אינה כוללת גניזת תעמולה שהדעת אינה נוחה ממנה. 

הסרטון מּוגן מכוח חופש הביטוי הפוליטי, שניתן להגבילו רק אם קיימת ודאות קרובה 
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 (.12, בפס' יונהכי הוא יביא לפגיעה קשה וחמורה באינטרס" )עניין 

 
ומהכלל אל הפרט. התלבטתי רבות בנוגע לעתירות ולתוצאה המשפטית הנכונה.  .13

 אולם, בסופו של דבר הגעתי למסקנה כי דין העתירות להידחות. אביא את טעמיי לכך.

 
 ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת-עוצמה לישראל נ' יושב 234/13בג"ץ -ב .16

ל בית המשפט העליון במותב של (, ביטפרשת עוצמה לישראל( )להלן: 11.1.2613)

לפסול תשדיר רובינשטיין חמישה שופטים )ואני ביניהם(, את החלטתו של חברי השופט 

בחירות של רשימת עוצמה לישראל בה נאמר בין היתר "בסכנין לא כולם משלמים 

ארנונה... במזרח ירושלים יש המצפצפים על החוק". זאת, משום שלא קיימת ודאות 

זה )המוגן מכוח חופש הביטוי הפוליטי( יפגע פגיעה חמורה ברגשות  קרובה שביטוי

"המזעזעת את אמות הסיפין" של הציבור הערבי. זאת, על אף שנקבע כי התשדיר "כולל 

לפסק דינו של  23פניה שיש בה נימה גזענית לקבוצת אוכלוסיה מסוימת" )שם, בפס' 

 (.גרוניסהנשיא 

 
ראל ביתנו נושא עתירות אלה חמורה משני קשה לומר כי הסיסמה של מפלגת יש .11

המשפטים הנ"ל שבית המשפט העליון, בהרכב מורחב, התיר לשדרם. הביטויים מפרשת 

הטילו דופי בתושביה של העיר סכנין ומזרח ירושלים )שהם, ברובם , עוצמה לישראל

על כל המגזר הערבי בישראל. ודוק; הסיסמה  –כך נטען  –המכריע, ערבים(, ובכך 

 פחם לפלסטין", מצויה במדרג דומה לאמירות אלה. -ריאל לישראל, אום אל"א

 
כי המשמעות של קבלת העתירה,  2-1עוד, אני מקבל את טענות המשיבים  .14

וגניזת הסיסמה, היא למעשה מתן צו נגד המצע של מפלגת ישראל ביתנו. סוגיה זו, 

א 3בקשה על פי סעיף  הוגשה 2כאמור, אינה מצויה בסמכותי. יותר מכך, נגד המשיבה 

יסוד: הכנסת למנוע ממנה להתמודד בבחירות, בין היתר מכוח תכניתה לחילופי -לחוק

 -, זמין בג'רייס נ' רשימת "ישראל ביתנו" 2/26השטחים )פ"ר 

-ot.gov.il/election/Candidates/Documents/%d7%a4%d7%a8%202http://bechir

20.pdf.)  

 
בקשה זו תידון מחר בפני מליאה ועדת הבחירות המרכזית, והיא תחליט בה כפי  .13

שתחליט. אולם, שעה שקיים קשר אינהרנטי בין מצעה של המפלגה ובין הסיסמה נושא 

י הפורום המתאים לדון בטענות בטענתם כ 2-1צודקים המשיבים נראה כי  –העתירות 

 מעין אלה הוא מליאת ועדת הבחירות, ולא עתירה ליו"ר הוועדה למתן צו מניעה. 

 

http://bechirot.gov.il/election/Candidates/Documents/%d7%a4%d7%a8%202-20.pdf
http://bechirot.gov.il/election/Candidates/Documents/%d7%a4%d7%a8%202-20.pdf
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פריורי, -יובהר כי אין במסקנתי בעתירות אלה כדי להוביל למסקנה כי א .11

ב לחוק 13תעמולה הכרוכה במצע המפלגה חסינה מפני מתן צווי מניעה מכוח סעיף 

המקרה שלפנינו נופל לגדרם של אותם חריגים ר אשתכנע "כי הבחירות. ברי, כי כאש

שבהם עולה הפגיעה ברגשות לכדי ביזוי, השפלה, ופגיעה כה קשה בכבוד האדם, עד כי 

לכנסת  שינוי נ' יושבת ראש ועדת הבחירות המרכזית    2126/64ץ "בגאין להגן עליו" )

  אפעל במסגרת סמכותי כאמור. –( ברקלפסק דינו של הנשיא  16, פס' (21.4.2664) 57-ה

 
טרם סיום, אציין כי דעתי אינה נוחה כלל מהסיסמה של מפלגת ישראל ביתנו.  .12

במנותק מסוגיית הקשר בין מצע המפלגה לסיסמה, לא מן הנמנע )ואף סביר( כי אזרח 

יבין מהסיסמה כי המפלגה  – 2כדוגמת העותר  –פחם -ישראלי, המתגורר באום אל

העברתם שלו ושל שכניו למדינה אחרת. הדעת אינה נוחה, בלשון  חרטה על דגלה את

 ערבי מסר מעין זה.-המעטה, כי הסיסמה מעבירה למיעוט הישראלי

 
מציין בעתירתו כי "במובנה הכי רדוקציוני, הסיסמה מלמדת כי  2העותר  .26

אזרחותם של הציבור הערבי, שלא כמו ציבורים אחרים בישראל, הינה מעין אזרחות 

הפקעה בהינתן החלטה פוליטית שתתקבל, -שאינה אלא סטטוס משפטי בר שבורה

ג לעתירה(. באופן אישי, ובתור אזרח 6חלילה, על ידי הרוב היהודי בישראל" )סעיף 

 מרגיש כפי שכתב. ג'באריןישראלי, אני מבין היטב מדוע ד"ר -ערבי

 
עת אינה אולם, וכפי שקבעתי בעבר, "סמכותי אינה כוללת גניזת תעמולה שהד .21

 משכך, החלטתי כפי שהחלטתי.(. 12, בפס' יונהנוחה ממנה" )עניין 

 
 סוף דבר, העתירה נדחית. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות. .22

 

 (.11.2.2611ניתנה היום, כ"ב בשבט התשע"ה )           
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 ועדת הבחירות המרכזית

 26-לכנסת ה
 القاضي سليم جبران                                      השופט סלים ג'ובראן 

 رئيس لجنة االنتخابات المركزية                            יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

 2/6//תב"כ 
 

 העותר:

 

 שופאני חנא
 

 נ ג ד 

 
 מפלגת הליכוד :המשיבה

 
ב לחוק הבחירות 50עתירה למתן צו מניעה על פי סעיף 

 (.חוק הבחירות)להלן:  /5/1-ט)דרכי תעמולה(, התשי"
  

 החלטה
 

העותר פנה אליי בבקשה כי אורה להסיר מהאינטרנט סרטון של המשיבה  .1

שמכונה בתור "סרטון דאע"ש". בסרטון זה, מצולמים מספר שחקנים הנחזים לפעילים 

של ארגון הטרור "המדינה האסלאמית" )הידוע גם בתור ארגון דאע"ש( נוסעים ברכב 

ברית ומניפים דגלים של הארגון. על הרכב, יצוין, מודבק סטיקר "רק לא בסביבה מד

ביבי". אז, הרכב עוצר ליד רכב נוסף ואחד מהשחקנים הנחזים לפעילים בארגון שואל, 

במבטא ערבי, "איך מגיעים לירושלים אח שלי?", והנהג ברכב הנוסף עונה לו "קחו 

יכנע לטרור". בסוף הסרטון מופיע שמאלה". מיד לאחר מכן נכתב על המסך: "השמאל 

 הסלוגן של רשימת הליכוד בבחירות.

 

העותר מבסס את עתירתו )הלאקונית( על מספר עבירות המנויות בחוק העונשין,  .2

, וביניהן, בלשונו: פרסום הסתה לגזענות, איסור על החזקת פרסום גזעני, 1233-התשל"ז

מות או לטרור. לשיטתו, היות הסתה לאלימות או לטרור, החזקת פרסום המסית לאלי

שמדובר בארגון טרור, הוא "מצפה מנבחרי ציבור בזאת לקיים תעמולת בחירות בתום 

לב אך לצערי הדבר לא נעשה. לא נתפס בעיניי שלחבור לארגון טרור הוא עבירה פלילית 

 וביטחונית אך להשתמש בארגון הטרור לצורך תעמולת בחירות הוא דבר חוקי".
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ת כי דין העתירה להידחות: על הסף ולגופו. על הסף, היות המשיבה טוענ .3

שמדובר בעתירה כולננית )"שאינה כוללת ניתוח עובדתי ומשפטי של כל אחד מהוראות 

 חוק העונשין"(, ונוכח העדר פנייה מוקדמת. 

 
עוד טוענת המשיבה כי דין העתירה להידחות לגופה. לשיטתה, מדובר "בסרטון  .6

מסרים באמצעים קומיים. צופה סביר שמתבונן בסרטון יודע, כי סטירי שביקש להעביר 

מדובר בסיטואציה דמיונית לחלוטין. אין בסרטון מוטיב המביע, כפי שטוען העותר 

בצורה מרחיקת לכת, תמיכה בארגון טרור. כל צופה סביר יודע, כי ישראל נלחמת 

מסר, על דרך בדאע"ש ובחמאס ואינה תומכת בהם. מטרת הסרטון הייתה להעביר 

הסטירה וההומור, לפיו התפיסה הביטחונית של הליכוד היא מלחמה ללא פשרות... 

הסרטון ביקש להעביר לצופיו מסר לפיו, ענייני הביטחון של המדינה הוא נושא חשוב 

שעל הבוחרים במדינה לשקול במסגרת קבלת ההחלטה בעד מי להצביע בבחירות" 

המשיבה כי מטרת הסרטון לא הייתה להסית  לתגובה(. עוד טוענת 16-3)סעיפים 

 לגזענות או לקרוא לאלימות, וכל שיש בסרטון, כאמור, הוא המסר הפוליטי הנ"ל.

 
(, קבעתי כי סמכותי 1.2.2611) יונה נ' בנט 2/26תב"כ -דין העתירה להידחות. ב .1

כוללת מתן צווי מניעה )במשורה( בגין תוכן של תעמולה בהתאם למבחן הוודאות 

"סמכותי אינה כוללת גניזת תעמולה שהדעת אינה נוחה ובה. עוד קבעתי שם כי הקר

ממנה. הסרטון מּוגן מכוח חופש הביטוי הפוליטי, שניתן להגבילו רק אם קיימת ודאות 

 (.12, בפס' שםקרובה כי הוא יביא לפגיעה קשה וחמורה באינטרס" )

 
ת עתירתו על מספר רב דברים אלה יפים לענייננו. כאמור, העותר מנסה לבסס א .4

של עבירות מחוק העונשין. עם זאת, אינני סבור כי ישנה וודאות קרובה כי הסרטון יוביל 

לפגיעה בשלום הציבור או לביצוע עבירה כלשהי. קיים מרחק רב בין חברות בארגון 

טרור )האסורה על פי החוק( לבין שימוש בארגון מעין זה במסגרת סרטון בחירות, ואין 

 מלמד על האחרון, בניגוד לטענת העותר. הראשון

 
בנוסף, אני מקבל את עמדת הליכוד, על פיה המוטיב הדומיננטי בסרטון הוא  .3

המסר הפוליטי הגלום בו ביחס לתפיסה הביטחונית של המפלגה והעומד בראשה. 

הסוגיה הביטחונית היא סוגיה שבלב המחלוקת הציבורית ומעסיקה רבות, ובצדק, את 

 רים ורשימות המועמדים. ציבור הבוח

 
לכשעצמי, אני סבור כי היה עדיף אילו הליכוד הייתה בוחרת להעביר מסר מעין  .1

זה באופן חיובי ולא על דרך השלילה, ולא תוך שימוש במוטיבים הקושרים לכאורה בין 
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((. 6.2.2611) טיבי נ' ישראל ביתנו 3/26השמאל הפוליטי לארגון טרור )השוו: תב"כ 

 ן, שאין בכך כדי להצדיק את גניזת הסרטון.אולם, כמוב

 
סוף דבר, העתירה נדחית. בנסיבות העניין, יישא העותר בהוצאות המשיבה בסך  .2

 ש"ח. 2,166של 

 

 (.23.2.2611ניתנה היום, ד' באדר התשע"ה )
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 בחירות המרכזיתועדת ה

 26-לכנסת ה
 القاضي سليم جبران                                      השופט סלים ג'ובראן 

 رئيس لجنة االنتخابات المركزية                            יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

 02/6/תב"כ 
 

 העותרת:
 

 מפלגת עלה ירוק
  

 נ ג ד
 

 "עיתון "הארץ .5 המשיבים:

 ידיעות אחרונות .0

 ישראל היום .2

2. NRG 

 וואלה .1

 רשות השידור .0

 חברת החדשות הישראלית בע"מ .0

 ערוץ הכנסת .2

 52ערוץ  ./

 מכון דיאלוג בע"מ .52

 בע"מ TNSמכון טלסקר  .55

 מכון מדגם בע"מ .50

 מכון סמית יעוץ ומחקר בע"מ .52

 מכון שריד בע"מ .52

 מכון פאנלס פוליטיקס בע"מ  .51

 היועץ המשפטי לממשלה .50
 

ב לחוק הבחירות )דרכי 50על פי סעיף  עתירה למתן צו מניעה 
 (חוק דרכי תעמולה –)להלן  /5/1-תעמולה(, התשי"ט

 
 החלטה

 

עניינה של עתירה זו בחובות המוטלות על עורכי ומפרסמי סקרי בחירות. האם  .1

התמיכה שיעור ( החובה לפרסם גם את גופי התקשורת)להלן:  2-1על המשיבים 

 11-16את אחוז החסימה? האם על המשיבים ברשימות המועמדים שאינן עוברות 

( החובה לדגום בסקרים אף רשימות אלה? איזה נתונים צריכים מכוני הסקרים)להלן: 
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אלו השאלות הנדרשות הכרעה בעתירה לשלוח לוועדת הבחירות המרכזית?  האחרונים

 זו.

 טענות הצדדים וההליך עד כה

אינם מציגים את תוצאות  גופי התקשורתלטענת העותרת, מפלגת "עלה ירוק",  .2

ה)ב( לחוק דרכי תעמולה. תוצאות הסקרים שפרסמו 14הסקרים כמתחייב מהוראות סעיף 

גופי התקשורת, כללו על פי רוב את חלוקת המנדטים הצפויה לכל אחת מהרשימות 

. בתוצאות אלו לא ניתנה התייחסות לשיעור התמיכה החזוי 26-המתמודדות לכנסת ה

רות לפי הסקר את אחוז החסימה והן צוינו, אם בכלל, כמפלגות לרשימות שאינן עוב

לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[  11שצפויות לקבל אפס מנדטים. יש לציין, שסעיף 

( קובע כי אחוז  החסימה שנדרשת מפלגה חוק הבחירות לכנסת)להלן:  1242-התשכ"ט

-לעמדת העותרת, אי מסך הקולות הכשרים. 3.21%לעבור בכדי להיכנס לכנסת הוא 

פרסום של מספר הקולות החזוי למפלגות שלא עברו את אחוז החסימה מהווה הפרה של 

 חובת מפרסם ומשדר סקר לפרסם את התוצאות המלאות.

ה)ה( לחוק דרכי 14הפרו את חובתם לפי סעיף  מכוני הסקריםלטענת העותרת,  .3

 בחירות המרכזיתשלחו חלק ניכר מסקרי הבחירות לוועדת השלא  היותתעמולה 

בהקדם האפשרי", כמתחייב בחוק. עוד טוענת העותרת, כי בסקרים שכן נשלחו, לא "

ה)ה( לחוק. בדומה לטענה שהושמעה ביחס 14הוצגו תוצאות הסקר כמתחייב לפי סעיף 

לגופי התקשורת, העותרת טוענת שבעת שליחת התוצאות לוועדת הבחירות על מכוני 

הסקר לרבות שיעור התמיכה היחסי הצפוי למפלגות  הסקרים לציין את כל תוצאות

שאינן עוברות את אחוז החסימה. לגישת העותרת ההתעלמות ממידת הקרבה של 

המפלגות הקטנות לאחוז החסימה והצגתן כמי שמקבלות אפס קולות יוצרת תפיסה לפיה 

אין להן כל סיכוי ממשי להיבחר לכנסת. בכך נוצר לבוחר תמריץ מובנה להצבעה 

 מפלגות גדולות ונפגע השוויון בבחירות, ובפרט בין מפלגות גדולות לקטנות.ל

רוב המשיבים הגישו תגובתם בנפרד, אך בשל הזהות בין הטענות ומשום  .6

שהדגשים  העיקריים זהים, אלו יוצגו כמקשה אחת עבור גופי התקשורת ועבור מכוני 

פי חלוקת המנדטים עומד טוענים כי פרסום תוצאות סקרים ל גופי התקשורתהסקרים. 

ה לחוק דרכי תעמולה. עוד טוענים המשיבים, כי לעתים מוזכרות 14בהוראות סעיף 

תוצאות מפלגות אשר על פי הסקר אינן עוברות את אחוז החסימה, ולכל הפחות, 

מציינים  6-ו 3מוזכרות מפלגות אשר קרובות לעבור את אחוז החסימה. המשיבים 

  .ה לידי יושב ראש ועדת הבחירותבתגובתם הותירו את ההכרע
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ת וחובות שאין סבורים כי העותרת מנסה להטיל עליהם מגבלו מכוני הסקרים .1

. לשיטתם, בהעדר הגבלות מפורשות על דרך הצגת "תוצאותיו של להן כל אחיזה בחוק

להציג את התוצאות בכל דרך שימצאו לנכון. מכוני הסקרים מציינים הם רשאים הסקר", 

ם ותכליתם של סקרים משתנות מסקר לסקר, והן נקבעות בהתאם למזמין כי מטרותיה

הסקר. עוד, טוענים הם כי  ההוראה להעביר לוועדת הבחירות את הסקרים "בהקדם 

 שעות.  26האפשרי" אין משמעותה כי יש לעשות כן תוך 

ה לחוק דרכי תעמולה קובע 14(, סעיף היועמ"ש)להלן:  14לעמדת המשיב  .4

וברור את חובות הגילוי החלות על הגופים העורכים המפרסמים באופן מפורש 

והמשדרים סקרים. היועמ"ש מפנה לדברי ההסבר שנלוו להצעת החוק, המלמדים על 

ה לחוק, לפיהם: "אין מקום ליצור הגבלות רבות מדי על 14תכלית ההוראה בסעיף 

מ"ש סבור כי פרסום סקרי בחירות". אשר לטענה בדבר פרסום תוצאות הסקרים, היוע

 ן האמור בו.ה לחוק יותר מ14העותרת מבקשת לקרוא אל תוך הוראות סעיף 

חוק יוצר איזון ראוי בין חופש המידע ההסדר ב, סבור היועמ"ש כי לכךבהתאם  .3

וחופש הביטוי מחד לבין מידת ההגנה הנדרשת על הזכות לבחור ולהיבחר ועל האינטרס 

אין משכך, לשיטתו, נותם של הסקרים, מאידך. הציבורי לגבש עמדותיו ביחס למידת אמי

 חוק. ב אלה המצוינותלהטיל על מפרסמי ועורכי סקרים חובות גילוי נוספות מעבר ל

 ותשובות הצדדים אליה החלטת הביניים
 

יש לראות רק בסקרים  לפיה , החלטתי לדחות את טענת עלה ירוק6.3.2611ביום  .1

סקרים שנערכו בשיטות סטטיסטיות  ררשימות המועמדים בתושנערכו עם ציון כל 

ביקשתי כי המשיבים  –אופן פרסום תוצאות הסקרים  – המרכזיתמוכרות. בנוגע לטענה 

 . עמדה מנומקת בה יפרטו את אופן הצגת התוצאות המלאות האפשרי לעמדתם יציגו

טוענים שאין לחייבם לפרסם תוצאות ביחס למפלגות שלא  מגופי התקשורתחלק  .2

ז החסימה משום שמדובר בדרישה מכבידה שאין לה אחיזה בדין. לשיטתם עברו את אחו

יש לקבוע בחקיקה רף ברור בכדי להחליט אילו מפלגות לכלול בתוצאות הסקר 

המפורסמות ואיזה לא. לעמדתם, כל עוד אין חקיקה שכזו, הרף הקובע הוא אחוז 

 ר לעיל.כאמו 3.21% –לחוק הבחירות לכנסת  11החסימה כפי שנקבע בסעיף 

לדעת מרבית המשיבים, הטלת חובת התייחסות לכל המפלגות המתמודדות    .16

הטלת  ראשית,רבים.  קשייםלכנסת בעת עריכת ופרסום סקרי בחירות טומנת בחובה 

תהפוך את הסקרים מאמצעי שתכליתו לתאר את  רשימות המועמדיםחובה לפרט את כל 

ת המצב הקיים על ידי מתן פרסום המצב האלקטוראלי הקיים לאמצעי שמשפיע ומשנה א



 

 246 

עלולה  רשימות המועמדים, הכללת כל שניתעודף לרשימות שגודלן אינו מצדיק זאת. 

לפגוע במהימנותם של הסקרים בשל יצירת בלבול או חוסר רצון לשיתוף פעולה בקרב 

, דרישה זו תוביל לנטל כלכלי כבד על מכוני הסקרים ועלולה אף שלישיתהנסקרים. 

  ת מספר הסקרים שיוזמנו וייערכו במהלך תקופת הבחירות.לצמצם א

המשיבים מסבירים כי תהליך הסקר כולל בתחילה איסוף של נתונים גולמיים  .11

ולאחר מכן נתונים אלה עוברים תהליך של עיבוד המאפשר להפיק את התוצאות 

 ועדה אתוהסופיות של הסקר. חלק ממכוני הסקרים סבורים כי אין לחייבם לשלוח ל

 ,ראשיתהנתונים הגולמיים שהתקבלו בעת עריכת הסקר וזאת משתי סיבות עיקריות: 

הצגתם אינה מהימנה ולא ניתן להסיק ממנה מסקנות סטטיסטיות בנוגע לדפוסי ההצבעה 

הצפויים. זאת, היות שהנתונים הגולמיים מהווים רק פרמטר אחד בנוסחת הניבוי שבה 

בנוסף לפרמטרים אחרים כדוגמת הצבעתו של  משתמשים מכוני הסקרים להפקת סקריהם

הוא תהליך הטומן בחובו את הידע עיבוד התוצאות שנית, הנשאל בבחירות הקודמות. 

המקצועי והייחודי של עורך הסקר. בשל כך פרסום התוצאות הגולמיות עלול להוביל 

 לפגיעה בייחודיות הידע המקצועי וסודות המסחר של מכוני הסקרים. 

חלק מהמשיבים הציעו מתווים שונים שיאפשרו טת הביניים, בהתאם להחל .12

עריכה ופרסום של סקרים באופן שיאפשר במידה כזו או אחרת אזכור גם למפלגות 

סבורים כי יש להעניק פרסום  6-ו 1המשיבים שאינן צפויות לעבור את אחוז החסימה. 

עתירה אך מבקשים לדחות את ה 8-ו 7המשיבים לרשימה הקרובה לאחוז החסימה. 

יש לחייב פרסום של  3.21%מציעים לחלופין כי לאור אחוז החסימה הנוכחי שעומד על 

הוא  כיוםמציין כי כבר  53המשיב . מקולות הבוחרים 2.1%מפלגה אשר הסקר צופה לה 

 מתייחס לאחוז היחסי שמקבלת העותרת על אף שאיננה עוברת את אחוז החסימה.

 דיון והכרעה 

 ת הסקראופן פרסום תוצאו
 
לאופן הצגת התוצאות בסקרי בנוגע לטענתה המרכזית של העותרת ביחס  .13

 החלטתי לקבל את העתירה בחלקה, כמפורט להלן. - הבחירות

המונח העיקרי שמחייב פרשנות בעתירה זו הוא המונח "תוצאות הסקר" הנזכר  .16

ם. ה לחוק דרכי תעמולה כחובה המוטלת על משדרי, מפרסמי ועורכי סקרי14בסעיף 

ראשון שמשדר ה"ה)ב( לחוק: 14( קובע סעיף 2-1)ובענייננו משיבים  משדר הסקרלגבי 

שעות מאז  26של סקר בחירות ומי שמשדר כאמור בתוך  תוצאותיולציבור על 

את כל  התוצאותנמסרו לציבור לראשונה, יציין בצד  שתוצאות הסקר



 

 241 

ה)ג( לחוק: 14 ע סעיףבכתב קוב למפרסם סקר(. ביחס .ס.ג'אלה:...")ההדגשות שלי 

של סקר בחירות כאמור בסעיף קטן )ב(, יפרט,  תוצאותיומפרסם בכתב לציבור על ה"

נוסף על האמור באותו סעיף קטן, גם את השאלות שנשאלו בסקר" )ההדגשות שלי 

עורך סקר ה( קובע החוק: "16-11)ובענייננו משיבים  לעורך סקרי בחירותביחס  .(.ס.ג'

טיסטיות מוכרות, המיועד לפרסום בכתב או לשידור לציבור, ישלח בחירות בשיטות סט

רש, הקדם האפשרי, לעיון כל דוב, תלועדת הבחירות המרכזי תוצאות הסקרהעתק של 

 ..(ס.ג'" )ההדגשות שלי עם הפרטים האלה באשר לסקר:...

העותרת סבורה כי פרשנות נכונה למונח "תוצאות הסקר" כוללת את התוצאות  .11

הסקר לרבות שיעור התמיכה בכל המפלגות שלא עברו את אחוז החסימה.  המלאות של

לעומת זאת, רובם ככולם של המשיבים סבורים כי משמעות המונח תוצאות הסקר היא 

אשר מסתכמת במאה ועשרים  רשימות המועמדיםההתפלגות הצפויה של מנדטים בין 

ם מפלגות שאינן עוברות מנדטים. לדידם, אין כל חובה חוקית לציין בתוצאות הסקר ג

 עמדה אחרונה זו אין בידי לקבל.. את אחוז החסימה

יש לפרש על פי  תוצאות הסקראת המונח כמו כל מושג המופיע בדבר חקיקה,  .14

לשונו ותכליתו. בחינה פרשנית של מונח בחוק דרכי תעמולה יש לפרש ראשית לפי 

ולבסוף,  ,תכליות החוק עצמוהתכליות הכלליות של דיני הבחירות, לאחר מכן לאורן של 

ה. כל זאת, 14בהתאם לתכליות העומדות בבסיסו של הסעיף הספציפי ובענייננו סעיף 

((. נתחיל 24.1.2611) צגה מלקו 1/26כמובן, בכפוף ללשון המונח עצמו )ראו: פ"מ 

 מהתכליות הכלליות של דיני הבחירות ומתכליותיו של חוק דרכי תעמולה.

 
 שיתתכלית הבחירה החופ

 
 23/61תב"מ -עמד ב מ' חשין, השופט 14-יושב ראש ועדת הבחירות לכנסת ה .13

( על היסודות העיקריים שבלעדיהם לא 1.2.2661) סיעת ישראל אחת נ' אינטרנט מעריב

תיתכנה בחירות ראויות בדמוקרטיה ולפיהן יש לפרש את תכליתם של דיני הבחירות. 

החופשית המוקנית לכל אישה ואיש לבחור היסוד הראשון עליו עמד הוא זכות הבחירה 

לחוק יסוד: הכנסת. במקרה  6ברשימת מועמדים שהם חפצים ביקרה כפי שמעוגן בסעיף 

המונח לפניי נדמה כי ההתעלמות הכמעט מוחלטת של גופי התקשורת ומכוני הסקרים 

ממצבה האלקטוראלי של העותרת, עלול לפגוע בחופשיות שבבחירות. בחירות חופשיות 

שמען בין השאר חופש מידע ושקיפות שמאפשרים לכל בוחר ובוחרת לקבל החלטה מ

מושכלת ורציונלית לגבי המפלגה בה ברצונם לבחור. אי הכללתן בתוצאות הסקרים של 

רשימות מועמדים שאינן עוברות את אחוז החסימה ובפרט רשימות מועמדים אשר זוכות 

צביעים הפוטנציאלים של אותה לתמיכה אלקטוראלית בלתי מבוטלת מקשה על המ
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 רשימת מועמדים לקבל החלטה רציונלית האם להעניק לה את קולם. 

כך למשל, מהעתירה המונחת לפנינו עולה כי העותרת צפויה על פי הסקרים,  .11

מקולות המצביעים אשר מהווים כמה עשרות אלפי  1%שכן סקרו אותה, ליותר מ

 3.21%ועומד על  1%מה גבוה בהרבה מבוחרים.  ניתן לטעון כי מאחר שאחוז החסי

מקולות הבוחרים, ממילא ציון אחוז התמיכה לו זוכה העותרת לא יועיל לה ואף יגרום 

 אולי לאלו שכן התכוונו להצביע לה להימלך בדעתם. 

, המצב כיום הוא ראשיתנדמה לי שטענה זו איננה נכונה משתי סיבות:  .12

אוזכרות כלל בסקרים או מוזכרות ככאלו אינן מ ורשימות מועמדים כדוגמתהשהעותרת 

הזוכות לאפס מנדטים. מצב דברים זה אינו מאפשר לבוחר להצביע באופן מושכל כאשר 

 לעבור את אחוז החסימה.  הרשימההוא אינו יודע מהם סיכוייה של 

הקטנות רק ייפגעו מציון אחוזי התמיכה  הרשימות, נדמה שהטענה לפיה שנית .26

נת לעג לרש. במצב הדברים הנוכחי מפלגות אלו לא זוכות כלל הצפויים להם היא בבחי

לאזכור בסקרים או לכל היותר מצוינות ככאלו הזוכות לאפס מנדטים. עקב כך התמונה 

שמצטיירת בפני הבוחר הפוטנציאלי היא במקרה הטוב עמומה ביחס לסיכויי המפלגה; 

ל. דומני, שמדברים אלו מוטעית לפיה המפלגה איננה זוכה לתמיכה בכל -ובמקרה הרע 

שאינן עוברות את אחוז  מרשימות מועמדיםיוצא שהתעלמות מוחלטת בסקרים, 

 החסימה, פוגעת בתכלית של בחירות חופשיות.

 
 תכלית השוויון

 
התכלית השנייה שלאורה יש לפרש את דיני הבחירות בכלל ואת הוראות חוק  .21

רשימת "ובזכותן" נ' יום ליום  13/26תב"כ -בדרכי תעמולה בפרט היא הזכות לשוויון. 

( עמדתי על כך שעיקרון השוויון בכלל, ובין רשימות 11.2.2611) תקשורת בע"מ

 (.14, בפס' שםהמועמדים בפרט, הוא עיקרון העל שבדיני הבחירות )

עקרון זה, לפיו ההתמודדות בבחירות לכנסת נדרשת להתבצע באופן שוויוני,  .22

יסוד: הכנסת. סעיף זה קובע כי הכנסת -לחוק 6בסעיף  חוקית,-גן כהוראה חוקתית עלעּו

 תבחר בבחירות שוות, ופורש עוד בראשית המדינה, על ידי בית משפט זה:  

משתרע גם על הזכות  6"אם עקרון השוויון שבסעיף 
להיבחר, הוא חייב להתבטא גם בשוויון הסיכויים של 
רשימות המועמדים השונות המתחרות בבחירות 

רך זו מתגשם גם רצונו של הבוחר הבודד לכנסת...בד
המצביע בעד הרשימה. פרשנות המלמדת גם זאת 

עולה בקנה אחד עם עקרון  6מהוראות השוויון שבסעיף 
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היסוד של שוויון הכל בפני החוק. ליתר דיוק, הוא מיישם 
את העקרון הכללי הזה, בחינת אמנציה ממנו, בשטח 

בג"ץ -וי בהמיוחד של דיני הבחירות". )השופט לנד
 421, 423( 1ואח', פ"ד נג) ברגמן נ' שר האוצר 21/42

(1242.)) 
 

בהקשר זה, יש לדחות את טענת חלק מהמשיבים כפי שהועלתה בדיון שקיימתי  .23

ה לחוק הבחירות. עיקרון 14במעמד הצדדים, על פיה עיקרון השוויון "זר" לסעיף 

יסוד: הכנסת ומקרין על -חוקהשוויון בבחירות הוא, כאמור, עיקרון חוקתי המעוגן ב

זוילי נ' יושב ראש  412/22בג"ץ -ב אחד מסעיפי החוקים הנוגעים לדיני הבחירות.

, א' ברק ,(. עמד השופט, כתוארו אז2.6.1222) ועדת הבחירות לכנסת השלוש עשרה

 על חשיבותו של עקרון השוויון בבואנו לפרש את הוראותיו של חוק דרכי תעמולה:

לעניין כל היחסים בין בני האדם. הוא חל  עיקרון זה חל 
במיוחד במאבק הבחירות. משמעותו הבסיסית הינה, 
כמובן, כי לכל אחד יהיה קול אחד. משמעותו הנוספת 

שוויון בסיכויים בהתמודדות  היא, כי לכל מתחרה יהיה
הסיכויים משמעותו שוויון  שוויון .על קולו של הבוחר

שימות כולן, המתחרות ההזדמנות והסיכויים בין כל הר
כן יש להשיג שוויון -עלבבחירות, בינן לבין עצמן. 

הסיכויים בין רשימה גדולה לבין רשימה קטנה; בין 
רשימה, המיוצגת בכנסת היוצאת, לבין רשימה, שאינה 

 (.ס.ג'. –)ההדגשות שלי  מיוצגת בכנסת היוצאת
  

ל ערך השוויון עמד על חשיבותו ש א' רובינשטייןגם השופט, כתוארו אז,  .26

רשימת  11/12תב"כ -במערכת הבחירות ובפרט שוויון בין מפלגות גדולות לקטנות ב

 :(4.1.2613) הירוקים נ' שידורי קשת

ערך השוויון, וגם לא פחות, ערך ההגינות, מצדיקים כי "
ת בבחירות יינתן יחס ראוי לכלל הרשימות המתמודדו

 , בפס' יא(.שםלכנסת באמצעי התקשורת" )
  

 רשימות מועמדיםהעתירה שמונחת לפניי מעלה סוגיה של חוסר שוויון בין  .21

שאינן  רשימותאשר צפויות לעבור את אחוז החסימה ומוצגות דרך קבע בסקרים לבין 

 ערך השוויון צפויות לפי הסקרים לעבור את אחוז החסימה ועל כן אינן מוזכרות בהם.

בולות החוק, הזדמנות שווה לכולן: אותנו להעניק, בגמחייב  בין רשימות המועמדים

לרשימות ו ,שנבחרו לכנסת לרשימות הקטנות, ולרשימות הגדולות. לרשימות המועמדים

שלא נבחרו לכנסת או שהוקמו זה עתה. זכות זו לשוויון מחייבת גם המועמדים 

 התייחסות ראויה לכלל המפלגות המתמודדות בבחירות באמצעי התקשורת.

המשיבות, לפיה אין כל אזכור של הרשימות שאינן המדיניות בה נוקטות  .24
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עוברות את אחוז החסימה, איננה שוויונית. מציאות זו מייצרת או עלולה לייצר "מעגל 

קסמים" או אף "מעגל שוטים". אסביר. רשימת מועמדים שאינה עוברת את אחוז 

יח לעבור החסימה לא מוזכרת בסקרים כלל ועל ידי כך נפגעים משמעותית סיכוייה להצל

 עתה ובעתיד את רף אחוז החסימה. חוסר השוויון במצב הנוכחי הינו כפול: 

, בעוד שרשימות אשר עוברות את אחוז החסימה זוכות לפרסום ציבורי ראשית .23

ולהתייחסות קבועה מצד גופי התקשורת ומכוני הסקרים, אלה שאינן עוברות את הרף 

אין זו הכוונה, ניתן להניח בבטחה כי לא זוכות בכלל לתהודה ציבורית. כך, וגם אם 

מחלישה את  –החשיפה התקשורתית מגדילה את כוחן של הרשימות הגדולות, ומנגד 

 כוחן של הרשימות הקטנות.

שעוברות את אחוז החסימה מקבלות ביטוי לכוחן האלקטוראלי  הרשימות, שנית .21

ת את הסף שאינן עוברו הרשימותהיחסי בדמות מספר מנדטים צפוי. לעומת זאת, 

לאפס מנדטים, בלא כל ציון להבדלים בכוחן  הזוכה מוצגות, אם בכלל, כמקשה אחת

על אף שייתכנו פערים של רבבות רבות של  ,. זאתשל הרשימות עצמן האלקטוראלי

שאינן עוברות את אחוז החסימה. נראה, וניכר בהתאם לסקרים  הרשימותקולות בין 

מאות או אלפי  –מות זוכות לתמיכה נמוכה מסוי רשימותשאכן כך המצב, כי בעוד 

גדולות", צפויות בהתאם לסקרים, לזכות בעשרות אלפי קולות. -קולות, מפלגות "קטנות

 , ועל כך אעמוד מיד.26-וכך גם היה, הלכה למעשה, בבחירות לכנסת ה

סבור, כי במציאות הנוכחית בה מרבית מכוני הסקרים וגופי התקשורת אינם  אני .22

שאינן עוברות את אחוז החסימה, מתקיים  לרשימותביטוי חלקי בסקרים  נותנים ולו

. נדמה שניתן להקיש מחוק מימון מפלגות הרשימותחוסר שוויון מהותי בין שני סוגי 

( על הסדר מאוזן יותר אשר למרות פגיעתו חוק מימון מפלגות)להלן:  1233-התשל"ג

ן במובנו המהותי. חוק מימון מפלגות בשוויון הפורמאלי איננו עולה לכדי פגיעה בשוויו

אמנם קובע את גובה המימון של מפלגה ביחס ישר למספר המנדטים שלה ובכך יוצר 

( לחוק מאפשר 1)א2גדולות וקטנות. עם זאת, סעיף  רשימותחוסר שוויון פורמאלי בין 

מהקולות הכשרים בבחירות אך  1%-שזכו בלמעלה מ לרשימותהחזר הוצאות בחירות 

תתפות בחלוקת המנדטים שכן לא קיבלו קולות בסך העובר את סף החסימה לא מש

החוקי. בכך חוק מימון מפלגות, גם אם איננו יוצר הסדר של שוויון פורמאלי, נותן 

 שאינן עוברות את אחוז החסימה.  לרשימותביטוי, הכרה ותמיכה כלכלית גם 

ע לזמני השידור , חוק דרכי תעמולה קבע חוסר שוויון פורמאלי בנוגבדומה .36

א)ב( 11למשדרי התעמולה שיוענקו לרשימות המועמדים בהתאם לגודלן )ראו: סעיף 

, סבר כי על מנת להקטין חוסר שוויון רובינשטיין א'לחוק דרכי תעמולה(. חברי, השופט 
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הגרלה, ולא יינתן כבעבר  –זה, מן הראוי כי רצף השידורים ייקבע בשיטה שוויונית 

האפשרות לבחור היכן תשדיריהן ישובצו )ראו: החלטתו בעניין זה למפלגות הגדולות 

בבחירות  ללכת באותו המתווהבחרתי אף אני, בדומה, (. ודוק; 31.12.2612מיום 

סבורני, שמדברים  (.3.2.2611)ראו: החלטתי בסוגיה זו מיום  26-הנוכחיות לכנסת ה

ינן עוברות את אחוז שא מרשימות מועמדים אלו עולה כי התעלמות מוחלטת בסקרים

 החסימה, פוגעת בתכלית של בחירות שוויוניות.

 ה לחוק דרכי תעמולה56ת סעיף ותכלי

 
עד כה בחנתי את פרשנות המונח "תוצאות הסקר" בהתאם לתכליות החוק  .31

הרלוונטיות לענייננו ודיני הבחירות. בחינה זו העלתה כי גם מעקרון הבחירה החופשית 

רת המסקנה שיש להעניק ביטוי מסוים בסקרים גם למפלגות וגם מעקרון השוויון נגז

שאינן עוברות את אחוז החסימה. כעת אעבור לפרש את המונח "תוצאות הסקר" בהתאם 

 ה לחוק דרכי תעמולה.14לתכליותיו הספציפיות של סעיף 

ה לחוק דרכי תעמולה קובע הגבלות והוראות שונות בנוגע לסקרים 14"סעיף  .32

לרשויות המקומיות ולכנסת. החובה המרכזית במסגרת סעיף זה היא העוסקים בבחירות 

חובת הגילוי, ובין היתר סקר בחירות חייב לכלול את שם מזמין הסקר, עורך הסקר, 

 לוי נ' קול ישראל 34/26)תב"כ " תאריך ביצועו, מספר המשתתפים ואוכלוסיית המחקר

ה לחוק דרכי תעמולה 14יף (. תכלית ההוראות שבסעעניין לוי( )להלן: 11.3.2611)

"שהציבור יוכל לשקול את אמינותם של הסקרים ולבחנם בצורה  –ברורה, והיא 

 13.4.2662במסגרתו הוסף ביום  22תיקון מספר  3131מושכלת" )מתוך הצעת החוק 

(. (12.12.2613) ליבר נ' בריח 231/26תר"מ ראו גם:  ;ה לחוק דרכי תעמולה14סעיף 

יא במניעת הטעייה של הציבור באמצעות שימוש בסקרי בחירות חשיבותו של הסעיף ה

 (. 16.16.2613) גוב ארי נ' כהן 113/26תר"מ ראו: )

( גילוי 1ה לחוק דרכי תעמולה: )14שתי תכליות מונחות בבסיסו של סעיף  כך, .33

( מתן האפשרות לבוחר לכלכל את הצבעתו 2נתונים במטרה למנוע הטעיית הבוחרים; )

ה לחוק 14. סעיף וסיכוייהן של רשימות המועמדים השונות ברגע נתון באמצעות מצבן

מבקש להגשים תכליות אלה, תוך פגיעה מינימאלית ככל האפשר בחופש הביטוי, 

 סודות מסחריים, והפררוגטיבה המוקנית למשדרי, מפרסמי, ועורכי סקרי הבחירות.  ב

 פרשנות המונח "תוצאות סקר" בהתאם לתכליות הנ"ל
 
לשאול את עצמנו היא האם פרסום תוצאות סקרים מבלי  , השאלה שעלינואם כן .36

שאינה עוברת את אחוז  רשימת מועמדיםלציין את החלק היחסי בקולות, בו זכתה 
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החסימה, מאפשר לשקול בצורה מושכלת את אמינות הסקר ולמנוע הטעייה של הציבור? 

 התשובה לכך איננה פשוטה. 

שהעותרת לא הוכיחה את טענתה כי סקרים בהחלטת הביניים, כבר קבעתי  .31

(. 2, בפס' שםשאינם כוללים את כל המפלגות לא נעשו לפי שיטות סטטיסטיות מוכרות )

מכאן שאני סבור שגם סקרים שאינם כוללים )בשלב עריכת הסקר או בשלב התוצאות( 

 טענה זוהמפלגות יכולים בהחלט להיחשב כסקרים אמינים מבחינה סטטיסטית.  כלאת 

 של העותרת, ממילא, לא הוכחה.

עם זאת, מטרתם של עריכת סקרים היא גם להפוך את הציבור לכמה שיותר  .34

תב"כ -נכון ליום עריכת הסקר. ב המיודע ולשרטט בפניו את המפה הפוליטית כהוויית

( עמדתי כבר על החשיבות הרבה 3.2.2611) חדו"ש נ' תחנת רדיו "קול ברמה" 16/26

מלא, ככל הניתן, לציבור. מצביעים אלו "ממשים את זכותם הקיימת במתן מידע 

(.  16, בפס' שםהחוקתית להשפיע על הרכב הכנסת באופן מיטבי, ועל כך יש רק לברך" )

אי הכללתן של מפלגות שאינן עוברות את אחוז החסימה אולי אינה מגיעה כדי הטעיית 

עי שמטרתו לספק ציבור הבוחרים אך היא בהחלט חוטאת למטרתו של הסקר כאמצ

 המתמודדות בבחירות. לרשימות המועמדיםלבוחרים מידע, כמה שיותר מלא, ביחס 

לחוק דרכי  22רבים מן המשיבים  הפנו בתשובתם לדברי ההסבר לתיקון מספר  .33

תעמולה שם נאמר כי "בדומה למדינות מערביות רבות, אין מקום ליצור הגבלות רבות 

אכן משפט זה לכאורה מתיישב עם עמדת המשיבים מדי על פרסום סקרי בחירות...". 

לפיה אין לחייבם לפרסם את התוצאות המלאות של סקרי הבחירות. עם זאת אני סבור 

שקריאה של משפט זה בהקשר הרחב שבו הוא נכתב, איננה מתיישבת עם עמדת 

 המשיבים ואולי אף תומכת בעמדת העותרת. אסביר. 

"אין מקום ליצור הגבלות רבות מדיי על בהסבר להצעת החוק נכתב בנוסף כי  .31

המסייע לגבש עמדות לקראת פרסום סקרי בחירות המהווים דרך להעברת מידע לציבור, 

 " )ההדגשות שלי,בחירות ולממש את חופש המידע חופש הביטוי והזכות לבחור ולהיבחר

בור (. עולה מדברי ההסבר כי התכלית שבפרסום הסקרים היא בין שאר לסייע לצי.ס.ג'

זכות הציבור לדעת ולממש את כן את ו ,לגבש את עמדותיו, לממש את חופש המידע

הזכות לבחור ולהיבחר. לטעמי, חוסר ההתייחסות בסקרים למפלגות שאינן עוברות את 

 אחוז החסימה פוגע בכל שלוש התכליות הללו. 

קשה להעלות על הדעת שהמחוקק התכוון לכך שפרסום מלא של תוצאות הסקר  .32

וה "מגבלה רבה מדי". נדמה יותר, כי דברים אלה כוונו להטלת חובות גילוי נוספות מהו
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ה לחוק )לדוגמה: זהות מזמין ועורך הסקר, תאריך 14מעבר לאלו המצוינות בסעיף 

עריכת הסקר, גודל המדגם ההתחלתי, ועוד(. לתפיסתי, מתן התייחסות בתוצאות 

ה, איננו מהווה פרט נוסף שיש חובה הסקרים, למפלגות שלא עוברות את אחוז החסימ

 .בתוצאות הסקר עצמןלתוצאות הסקר, אלא המדובר  בנוסףלגלותו 

עולה  16.11.2664לחוק דרכי תעמולה מיום  23גם מדברי ההסבר לתיקון מס'  .66

 כי רצון המחוקק מתיישב יותר עם עמדת העותרת מאשר עם עמדת המשיבים:

ניבוי מדויק של "תוצאות הסקרים נתפסות בקרב הציבור כ
התחום העיקרי תוצאות הבחירות, ויש בהן כדי להטעותו. 

שבו ניכרת ההשפעה המטעה של סקרים היא בניבוי הקשור 
לאחוז החסימה. אף כי טעות הדגימה, כאמור לעיל, עולה 

מהקולות הכשרים,  2%על אחוז החסימה העומד כיום על 
ל תוצאות הסקר עצמן יוצרות לעיתים הלך רוח המובי

". ]אחוז החסימה כיום עומד, להתממשות הניבוי בסקר
 [. ס.ג', ההדגשות שלי 3.21%כאמור, על 

 
מהאמור עולה כי בכל הנוגע לניבוי הקשור באחוז החסימה, לסקרים עלולות  .61

לאותן רשימות המתנדנדות או לא עוברות את  הרות גורלאף להיות השפעות מטעות ו

מכך שבמקום שהסקרים ישקפו את דפוסי  . נראה כי המחוקק חששאחוז החסימה

. ודוק; אזכיר, כי ם אלהההצבעה, הסקרים ייצרו הלכה למעשה מציאות בנוגע לדפוסי

לשיטתי, עיקרון השוויון בין רשימות המועמדים בבחירות, מבקש למנוע מצב מעין זה 

ף בדיוק. דברי הסבר אלה, המשקפים את רצון המחוקק ותכליתו הסובייקטיבית של סעי

ה לחוק דרכי תעמולה, מחזקים את הצורך לנהוג בשקיפות מרבית בכל הנוגע לפרסום 14

 המתקרבות לאחוז החסימה.רשימות המועמדים, בדגש על אלה כוחן היחסי של 

טענה נוספת שחזרה על עצמה בתגובות המשיבים נגעה להבחנה שיש לערוך  .62

( נקבע 2ה)ה()14חוק. בסעיף ה ל14לשיטתם בין נתונים לתוצאות כעולה מהוראות סעיף 

כי עורך סקר ישלח לוועדת הבחירות את תוצאות הסקר ובנוסף יכלול "מידע על השיטה 

הסקר" בין השאר נדרש  תוצאותשמהם הופקו  הנתוניםשהשתמשו בה כדי לאסוף את 

לספק נתונים בנוגע לשיטת הדגימה, גודל המדגם היחסי וסוגי האוכלוסייה שנדגמו. 

שיעור התמיכה  , כפי שחודדה במהלך הדיון שקיימתי במעמד הצדדים,יםלעמדת המשיב

שלא עברו את אחוז החסימה לפי הסקר,  רשימותומידת הקרבה לאחוז החסימה של 

 מהווים חלק מהנתונים שמהם הופקו תוצאות הסקר ואין מדובר בתוצאות הסקר עצמן. 

לפיה אין מחובתם  אין בידי לקבל גישה זו. ייתכן שהמשיבים צודקים בעמדתם .63

לפרסם את הנתונים שמהם הופקו תוצאות הסקר אך ממילא אין אנו דורשים זאת מהם. 

הנתונים שמהווים למעשה את התוצאות הגולמיות של הסקר עוברים תהליך עיבוד שרק 
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ברי, כי בסופו יכולים מכוני הסקרים לקבוע את התפלגות הקולות הצפויה בבחירות. 

י הסקר לתוצאות הסקר הוא הרגע שבו ניתן לקבוע את התפלגות הרגע בו הופכים נתונ

רשימת באחוזים. לאחר שידוע מהם אחוזי התמיכה שקיבלה כל  לרשימותההצבעה 

ניתן להמיר את האחוזים לחלוקה למנדטים. אינני סבור, שרק התפלגות  מועמדים,

ות הסקר" המנדטים לבדה מהווה את תוצאות הסקר ולעמדתי יש לסווג כחלק מ"תוצא

 כבר את השלב בו נודעת התפלגות ההצבעה באחוזים. 

( לחוק הבחירות לכנסת, 1)א()16בסעיף תימוכין לעמדה זו ניתן למצוא גם  .66

המורה כי ועדת הבחירות המרכזית תפרסם לאחר ספירת הקולות, בין היתר את "מספר 

"מספר ( וכן את 1הקולות הכשרים שנמסרו לכל אחת מרשימות המועמדים" )ס"ק 

ב"תוצאות (. בהתאם, 3המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים" )ס"ק 

תוצאות ארציות" שהתפרסמו באתר הרשמי של ועדת  – 12-האמת של הבחירות לכנסת ה

באחוזים.  וגםבמנדטים  גםהבחירות המרכזית, ניתן למצוא את תוצאות הבחירות 

בבחירות לכנסת פורסם בתוצאות האמת לדוגמא, ביחס לעותרת, מפלגת "עלה ירוק", מ

מכלל הקולות הכשרים. לצד  1.11%קולות המהווים  63,336-כי המפלגה זכתה ב 12-ה

 זה מצוין כמובן כי המפלגה לא עברה את אחוז החסימה וקיבלה אפס מנדטים.

לחוק דרכי ( 2ה)ה()14ה)ב( וסעיף 14טענה נוספת שנשמעה היא שסעיף  .61

ורה של פרטים שיש למסור בנוסף לתוצאות הסקר. בהתאם מהווים רשימה סגתעמולה 

לכך הם סברו שלא ניתן לקרוא לתוך הוראות החוק חובות גילוי נוספות בדרך הפסיקה. 

כעולה מדבריי עד לנקודה זו, ברי כי לא אוכל לקבל אף את טענה זו. התייחסות לשיעורי 

לתוצאות  הנוסףע התמיכה במפלגות שמתקרבות לאחוז החסימה אינם פרט או מיד

הסקר, שהרי מדובר בחלק אינטגרלי מתוצאות הסקר עצמן. בשל כך אינני נדרש כלל 

ה מהוות רשימה סגורה אם 14להכריע בשאלה האם חובות הגילוי המופיעות בסעיף 

 לאו.

 סיכום ביניים

 
עד כה הצגתי את הנימוקים שהובילוני למסקנה כי לפרש את המונח "תוצאות  .64

שאינן צפויות לעבור את  לרשימות מועמדיםהכוללות גם התייחסות  הסקר" כתוצאות

 הרשימותאחוז החסימה. עם זאת, אני סבור שיש ממש בטענת המשיבים לפיה אזכור כל 

הכבדה לא רצויה על גופי התקשורת. יש המתמודדות לכנסת בסקרי הבחירות תיצור 

לול בתוצאותיו את כל טעם בטענה זו, וקשה להלום פרשנות על פיה בכל סקר יש לכ

קיימת אפשרות תיאורטיות שיתמודדו  –הרשימות. כפי שטענו חלק מהמשיבים 

לא תהיה  –הלכה למעשה  –בבחירות מסוימות עשרות רבות או מאות של רשימות, ואז 
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 אפשרות להציג את כולן בסקר מבלי להקדיש לכך זמן שידור בלתי סביר.

לפרסם  גופי התקשורתריך לחייב את על כן, נדמה שהדין הראוי בהקשר זה צ .63

זוכות לשיעור תמיכה משמעותי. ש ביחס לרשימות מועמדיםאת שיעורי התמיכה אך ורק 

( לחוק מימון מפלגות מאפשר החזר הוצאות בחירות, 1)א2כפי שציינתי לעיל, סעיף 

מהקולות ולא הצליחו לעבור את אחוז החסימה. שיעור  1%-למפלגות שזכו בלמעלה מ

של תומכים מבין כלל המצביעים, נדמה בעיני כרף ברור, סביר והוגן  1%עומד על זה, ה

לשרטוט קו הגבול אשר ממנו ואילך יש לציין את שיעור התמיכה לו זוכה מפלגה שאינה 

 סקר בחירות.מסגרת עוברת את אחוז החסימה, ב

, תוצאות הסקרים בגופי התקשורת יוצגו באופן הבא: רשימות המועמדים כך .61

ברו את אחוז החסימה לפי הסקר יצוינו לפי חלוקה למנדטים אשר סכומה יהיה מאה שע

ועשרים. נוסף על כך יצוינו כחלק מתוצאות הסקר גם שיעורי התמיכה היחסיים באחוזים 

כי ככל  ,של תמיכה. למותר לציין 1%שלפי הסקר מקבלות לפחות  רשימותלהם זכו 

רות לכמות המצביעים נוכח תת דגימה של שעורכי הסקרים מבצעים התאמות כאלה ואח

שזכו לפי  רשימותמגזר מסוים באוכלוסייה, התאמות מעין אלה יש לבצע אף לאותן 

מהקולות )ככל שהתאמה מעין זו לא מתבצעת כבר כעת, אף  1%-או בהסקר בלמעלה 

 ם לשיקול דעתם המקצועי של הסוקרים.בהתאכל זאת, כמובן,  שסבורני כי היא כן(.

( לחוק מימון מפלגות על הפירוש 1)א2שניתן להקיש מתכליתו של סעיף  נדמה .62

ה לחוק הבחירות. בשני ההסדרים הללו אנו נדרשים לערוך איזון 14הנכון של סעיף 

קטנות לשוויון לבין האינטרס שבמניעת ריבוי  רשימות מועמדיםמסוים בין זכותן של 

בחירות. בחוק מימון בתנות של מפלגות זעירות אשר עלולות לנצל את ההטבות שני

מפלגות הניצול עלול להתבטא בהקמת מפלגה כדי ליהנות מכספי ציבור ולכן המחוקק 

הניצול של לכאורה, מכלל המצביעים. במקרה דנן,  1%קבע "רף רצינות" העומד על 

מפלגות זעירות את דיני הבחירות עלול להתבטא בהקמת מפלגות אך ורק לשם המטרה 

 וחשיפה באמצעות פרסומן בסקרי בחירות.של השגת פרסום 

מכבידה על גופי התקשורת יתר על המידה.  ודוק; אינני סבור שקביעתי הנ"ל .16

, בהן, רק שתי 26-הראיה הניצחת לכך מצויה בתוצאות האמת בבחירות לכנסת ה

מקולות  1%-רשימות מועמדים לא עברו את אחוז החסימה אך קיבלו למעלה מ

העם איתנו בראשות אלי ישי". זאת,  –ימת המועמדים "יחד המצביעים: העותרת ורש

כאשר האחרונה הוצגה גם כך במרבית הסקרים בבחירות האחרונות. רשימת המועמדים 

שקיבלה את מספר הקולות הרב ביותר אחרי שתי אלה, "הרשימה הערבית", זכתה רק 

קביעתי אינה מכלל הקולות. דהיינו, מבחן המציאות מלמד כי הלכה למעשה  6.1%-לכ
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 מכבידה באופן משמעותי על גופי התקשורת.

עולה כי רק מהן , 12-תוצאות האמת של הבחירות לכנסת המסקנתי נתמכת אף ב .11

של תמיכה אך לא עברו את אחוז  החסימה. סבורני, כי  1%-מזכו ליותר  רשימותשלוש 

וכחיות שתיים בבחירות הנ –צגת התמיכה במספר מועט של רשימות מועמדים אין בה

. משמעותי של המכונים או גופי התקשורתכדי להוות נטל כלכלי  -ושלוש בקודמות 

פגיעה בעיקרון החוקתי של שוויון בין רשימות המועמדים  באופן המצדיקודאי לא 

 בבחירות.

 שליחת תוצאות הסקרים לוועדת הבחירות המרכזית

 

לחו לוועדת אני סבור כי ראוי שתוצאות הסקר שיש מכוני הסקריםביחס ל .12

הבחירות יהיו מפורטות כמה שניתן ויהיו מקיפות יותר מאלו שיפורסמו וישודרו 

 נעוץ בשני טעמים: בין גופי התקשורת למכוני הסקרים באמצעי התקשורת. ההבדל 

,  חובות הגילוי שנקבעו ביחס לעורכי הסקרים הן הנרחבות ביותר ראשית .13

לעומת הנתונים פרסמי ומשדרי סקרים. "ה ועולות על החובות שמוטלות על מ14בסעיף 

ה)ה( לחוק הבחירות קובע חובת גילוי רחבה יותר 14הנדרשים בפרסום הסקר, סעיף 

ביחס לנתונים שעל עורך הסקר לשלוח לוועדת הבחירות המרכזית. זאת, למען הגשמת 

 –חובת הגילוי כאמור. וכן, מתוך מטרה שאותם אלה שמעוניינים להתעמק בנתוני הסקר 

יוכלו  -שיטת הדגימה, גודל המדגם ההתחלתי, השאלות שנשאלו הנסקרים, וכיו"ב 

 (.12, בפס' לוילעשות כן" )עניין 

שאינן עוברות את אחוז   לרשימותאמנם, כאמור, אינני סבור כי התייחסות  .16

החסימה מהווה "חובת גילוי" אלא חלק מתוצאות הסקר. אך עדיין נדמה לי שחובת 

וטלת על מכוני הסקרים יכולה ללמדנו גם על חובתם לפרסם את הגילוי הנרחבת שמ

 תוצאות הסקר במידה נרחבת ומפורטת יותר מזו המצופה מגופי התקשורת. 

כאמור המתמודדות לכנסת מהווה  הרשימות, בעוד פרסום ושידור של כל שנית .11

ת שאינן עוברו ברשימותעל גופי התקשורת, אזכור של שיעורי התמיכה  משמעותיעול 

לוועדת הבחירות, מטיל עליהם  םמכוניהאת אחוז החסימה בתוצאות הסקר ששולחים 

  עול פחות בהרבה, אם בכלל.

חלק ממכוני הסקרים פועלים כבר  –ראיה לכך ניתן למצוא בעובדה שכך או כך  .14

, שצירף לתגובתו להחלטת הביניים סקרים שערך 13כך למשל המשיב במתכונת זו. 

, מציין באותם סקרים את שיעור התמיכה היחסי באחוזים 26-ה לקראת הבחירות לכנסת
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מלבד אלו  רשימהשאינן עוברות את אחוז החסימה. עוד הוא מציין שאף  ברשימות

 תמיכה.  1%שמצוינות בסקר איננה מתקרבת לרף של 

, נראה לי נכון לקבוע כי מכוני הסקרים ששולחים העתק של סקר פועל יוצא .13

 הרשימותת, יכללו בתוצאות הסקר את שיעורי התמיכה בכל בחירות לוועדת הבחירו

הנזכרות בסקר. לכל הפחות, יציינו מכוני הסקרים במפורש את שיעורי התמיכה 

יצוין כי הן  ,שלא עברו רף זה לאלהוביחס  1%שעברו את "רף הרצינות" של  לרשימות

אשר עוברות  םלרשימות המועמדיביחס למותר לציין ששל תומכים.  1%-מזוכות לפחות 

יתן אין חובה לפרסם את שיעור התמיכה באחוזים ונ ,לפי הסקר את אחוז החסימה

 .   להסתפק בהתפלגות המנדטים לגביהן ביחס ליתר הרשימות שעוברות את אחוז החסימה

כי ההסדר שנקבע בהכרעה זו איננו פוגע בסודות מסחר של מכוני  ,סבורני .11

ותם לפרסם תוצאות גולמיות או נתונים שעלולים הסקרים. זאת משום שהוא לא מחייב א

 לחשוף את שיטות ההסקה המקצועיות עליהן הם מתבססים.       

אינני רואה לנכון לחייב את עורכי הסקרים לכלול בסקרי הבחירות  ,בשלב זה .12

המתמודדות בבחירות לכנסת. חובה שכזו עלולה להטיל נטל  הרשימותשיערכו את כל 

מכוני הסקרים ולטענתם עלולה אף לשבש את מהימנותם של סקרי על  משמעותיכלכלי 

הבחירות. ידוע לי כי החלת ההסדר שנקבע בהחלטה זו מבלי לחייב לסקור את כל 

לבחירה שלא לסקור כלל לאפקט הפוך ולא רצוי: עלולה להוביל  רשימות המועמדים

י הסקרים וגופי שאינן עוברות את אחוז החסימה. בדרך זו יוכלו לעקוף מכונ רשימות

התקשורת את החובה המוטלת עליהם לפרסם את תוצאות הסקר ובכללן את אחוזי 

שאינן עוברות את אחוז החסימה. יחד עם זאת חזקה על המשיבות  ברשימותהתמיכה 

 שיפעלו בתום לב ובהתאם לזכות לשוויון, הזכות לבחירה החופשית וחופש המידע. 

בחרו  שמכוני הסקרים או מזמיני הסקריםבעתיד לבוא, ככל שיתברר ובנוסף,  .46

ניתן יהיה לשקול כיצד מן  ,שאינן עוברות את אחוז החסימה רשימותשלא לסקר כלל 

בהקשר זה יכול ואפשרי בהחלט הראוי להתמודד עם כך. כך למשל, פתרון מאוזן 

 חירות.להתבסס על דרישה של סיקור מעת לעת של כל הרשימות המתמודדות בב

במהלך הדיון שקיימתי במעמד חלק מהמשיבים, , יצוין, כי בשולי הדברים .41

מאחר שהפרת חוק דרכי תעמולה עלולה לגרור סנקציה עונשית )סעיף הצדדים, טענו ש

לחוק( יש לפרש את המונח "תוצאות הסקר" לפי הפרשנות שמקלה עימם. המשיבים  13

שר "ניתן דין שכא המורה 1233-כא לחוק העונשין, התשל"ז36סעיף  סומכים ידם על

לפירושים סבירים אחדים לפי תכליתו, יוכרע העניין לפי הפירוש המקל ביותר עם מי 
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 שאמור לשאת באחריות פלילית לפי אותו דין". 

עם זאת, אני סבור שהוראה זו אינה מעלה ואינה מורידה את האופן בו פירשתי  .42

כא לחוק 36 , ממילא כלל הפירוש המקל שבסעיףהריאת המונח "תוצאות הסקר". 

רק מקום שהמונח הדרוש פירוש ניתן ליותר מפרשנות סבירה אחת. חל  שיןהעונ

למונח "תוצאות אין לפנינו שתי תכליות סבירות בענייננו, וכפי שפורט לעיל ובהרחבה, 

: והשוו )ראואין תחולה לכלל האמור  –פרשנות אחת ויחידה. משכך  –הסקר", אלא 

 ((. 3.4.2666) אסד מדינת ישראל נ' 1111/63דנ"פ 

 מועד הפקדת הסקרים בוועדת הבחירות המרכזית

 

בקשתה של העותרת למתן צו שיורה טענה נוספת ומשנית שיש לדון בה היא  .43

להפקיד בידי ועדת הבחירות המרכזית את כל סקרי הבחירות שנערכו  11-16למשיבים 

הכחישו את  המשיבים ה)ה( לחוק דרכי תעמולה.14הוראות וטרם הופקדו בהתאם ל

הטענה העובדתית של העותרת לפיה הסקרים שערכה המשיבה לא הופקדו "בהקדם 

 אינני מוצא לנכון ליתן צו ,ה בתצהיריהםתגובש ,האפשרי". נוכח הכחשת המשיבים

דהרי נ' לוי  14/26(; תר"מ 12.1.2613) קוניק נ' בן שחר 41/26)השוו: תר"מ  בנידון

המשיבים שטרם ((. 21.12.2612) הודי נ' ישראל היוםהבית הי 3/12(; תב"כ 1.1.2613)

וכך או הפקידו חלק מהסקרים שערכו התחייבו בתצהיריהם לעשות כן בהקדם האפשרי. 

כך, נוכח העובדה שהמועד האחרון לשידור ופרסום סקרים חלף אך לאחרונה )ביום 

 .ממילא (, דיון בסוגיה זו התייתר13.3.2611

טענת העותרת יש לפרש את המונח "בהקדם לובאשר לסוגיה העקרונית.  .46

האפשרי" כמחייב את מכוני הסקרים לשלוח לוועדת הבחירות את העתקי הסקרים בתוך 

שעות מיום פרסומם. אין בידי לקבל טענה זו. את המונח "בהקדם האפשרי" יש  26

ככל שמתקרב נועד באופן כללי, משך הזמן מתקצר לפרש באופן דינאמי כאשר 

ימים ספורים לפני יום הבחירות לכנסת  ההוגשהעתירה , לויך למשל בעניין הבחירות. כ

העתקים של  עדת הבחירותהוריתי למשיבים להמציא לוובמקרה זה,  .(11.3.2611) 26-ה

שעות. במקרים אחרים יכול משך הזמן להיות ארוך יותר אך  26סקרי הבחירות בתוך 

 ימים אחדים.  מספרבכל מקרה אין מדובר במשך זמן שעולה על 

מהקרבה בין מועד עריכת ופרסום כאמור, פרק זמן מעין זה, נגזר מעצם טבעו,  .41

הבחירות, יום הסקר למועד הבחירות. ניתן לומר, כי בשבועיים האחרונים שלפני 

שעות לאחר פרסומם )בדומה למקרה בעניין  26הסקרים יישלחו לוועדת הבחירות עד 

 26 –ת הבחירות" במסגרתה חלות המגבלות שבחוק (. מנגד, כאשר רק החלה "תקופלוי
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ב)א( לחוק דרכי תעמולה(, ניתן להסתפק 16ימים לפני מועד הבחירות )ראו: סעיף 

 שעות.  24בשליחת הסקרים תוך 

סבורני שגבולות גזרה אלה יוצרים את הפרשנות הראויה למונח "בהקדם  .44

 .נשלחים לוועדה בדוא"ל הסקרים –ה)ה( לחוק. ואזכיר, כי כיום 14האפשרי" מסעיף 

 שליחתם לוועדה אינה מהווה הכבדה, ודאי משמעותית, על מכוני הסקרים.  –דהיינו 

 
 סוף דבר

 
  העתירה, כמפורט להלן:לסיכום, קיבלתי באופן חלקי את  .43

יחויבו מעתה ואילך, להציג כחלק מתוצאות הסקר, את  גופי התקשורת .א

רות את אחוז החסימה אך שיעור התמיכה היחסי של מפלגות שאינן עוב

 מקרב המצביעים.  1%-זוכות לתמיכה של מעל ל

עדת ויחויבו מעתה ואילך לכלול, בתוצאות הסקר שנשלח לו מכוני הסקרים .ב

הבחירות המרכזית, את שיעור התמיכה באחוזים של כל המפלגות שאינן 

 עוברות את אחוז החסימה ונבדקו בסקר. 

דת סקרי בחירות בוועדת הבחירות פרשנות המונח "בהקדם האפשרי" להפק .ג

 שעות, בשים לב ליום הבחירות, כמפורט לעיל. 24-ל 26המרכזית נע בין 

 אין מקום להטלת הוצאות על מי מהצדדים. בנסיבות אלה, ולאחר התלבטות,  .41

 
 (.23.3.2611התשע"ה ) ג' בניסןניתנה היום, 
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 ועדת הבחירות המרכזית

 26-לכנסת ה
 القاضي سليم جبران                                      ם ג'ובראןהשופט סלי 

 رئيس لجنة االنتخابات المركزية                            יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

 002/6תב"כ 
 אלחנן לוי העותר:

 
 נ ג ד 

 
 רשות השידור –. קול ישראל 5 :המשיבים

 0. חברת החדשות 0
 ום. ישראל הי2
 . מכון סמית2
 . מכון מדגם1
 . הגל החדש0

 
ב לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, 50לפי סעיף  למתן צו מניעה עתירה 

 (הבחירותחוק )להלן:  /5/1-התשי"ט
 

 החלטה
 

העותר פנה אליי היום, בבקשה למספר צווי מניעה בנוגע לעריכת, פרסום,  .1

 ה לחוק הבחירות.14ושליחת סקרים בניגוד לסעיף 

 

בקצרה, העותר מעלה טענות בנוגע לשלושה סקרים: הראשון, פורסם על ידי  .2

(; הסקר הראשון)להלן:  6במהדורת "חצי היום" ונערך על ידי המשיב  1המשיבה 

במהדורת החדשות המרכזית, ונערך על ידי  2השני, פורסם על ידי המשיבה 

, ונערך על ידי 6(; השלישי, פורסם בגיליון המשיבה שניהסקר )להלן:  1המשיב 

 (.השלישיהסקר )להלן:  4המשיב 

 
(, טוען העותר כי גופי התקשורתאו  מפרסמות הסקרים)להלן:  3-1ביחס למשיבות  .3

בכל הסקרים לא צוין כמה נסקרים התבקשו להשיב וסירבו. בנוסף, טוען הוא כי 

כשהסקר הראשון פורסם לראשונה )במהדורת "חצי היום"(, לא צוין בנוסף 

 הנשאלים גם כמה השתתפו בסקר וטעות הדגימה. למספר



 

 231 

, טוען העותר כי הסקר הראשון אמנם נשלח לוועדת הבחירות 6לעניין המשיב  .6

המרכזית, אולם, באופן חלקי: צוין אך שנסקר "מדגם מייצג של האוכלוסיה 

הבוגרת בישראל", ללא פילוח של האוכלוסייה שנסקרה; ולא צוינו השאלות 

, טוען העותר כי הסקר השני והשלישי, לא נשלחו 4-1משיבים שנשאלו. לעניין ה

 כלל לוועדת הבחירות המרכזית. 

 
(, מציין העותר כי הם מכוני הסקרים)להלן:  4-6באופן כללי ביחס למשיבים  .1

ה)ה( לחוק הבחירות, שקובע כי יש לשלוח את תוצאות הסקר 14הפרו את סעיף 

לעיון כל דורש". בנוסף, לשיטתו,  לוועדת הבחירות המרכזית "בהקדם האפשרי,

שנשלחו לוועדה )בניגוד בתוצאות  נדרשיםנתונים המכונים לא כללו מספר 

לשיטת  –( "שיטת הדגימה" 1: )( לחוק הבחירות( וביניהם2ה)ה()14לסעיף 

על מכוני  –אין די בציון שיטת הדגימה ללא כל פירוט או הסבר, אלא העותר, 

שיטת הדגימה בה נקטו; "סוגי האוכלוסיה הסקרים החובה לפרט בנוגע ל

 .; ועודשנדגמו"; "התאריכים והשעות של הראיונות"

 
עוד יצוין, כי העותר העלה בעתירה טענות שונות בנוגע לסקרים נוספים שנשלחו  .4

לוועדת הבחירות המרכזית. אולם, טענות אלה נטענו בעלמא, וללא צירוף 

דין טענות אלה להידחות על  –משכך המשיבים הרלוונטיים ביחס לסקרים אלה, ו

 ((.3.2.2611) חדו"ש נ' קול ברמה 16/26הסף )השוו: תב"כ 

 

טוענות בתגובתן כי מספר הנשאלים לא צוין בפרסום עקב טעות  2-1המשיבות  .3

טוענת כי  3אנוש, וכי יש לדחות את העתירה על הסף מטעמים שונים. המשיבה 

 . 4א נאסף על ידי עורך הסקר, המשיב פרט זה לא צוין בסקר משום שנתון זה ל

 
, טוענת כי יש לדחות את העתירה על הסף עקב העדר זכות עמידה של 6המשיבה  .1

רים שביצעה וציינה כי אלה קהעותר, וכן צירפה לתגובתה את מספר הנשאלים בס

טוענת כי אין צורך לשלוח  1המשיבה . 21:36 – 14:66בוצעו בין השעות 

ל הפרטים המצוינים בחוק, אלא די בנתונים שמהם ניתן לוועדת הבחירות את כ

, בתגובתו, שלח 4לוודא כי הסקר נערך באמצעים סטטיסטיים מקובלים. המשיב 

 את נתוני הסקר השלישי כתגובה לעתירה.

 
 דיון והכרעה

 

 דין העתירה להתקבל בחלקה.  .2
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וסקים ה לחוק הבחירות קובע הגבלות והוראות שונות בנוגע לסקרים הע14סעיף  .16

בבחירות לרשויות המקומיות ולכנסת. החובה המרכזית במסגרת סעיף זה היא 

חובת הגילוי, ובין היתר על סקר בתקופה הסמוכה למועד הבחירות לכלול את 

שם מזמין הסקר, עורך הסקר, תאריך ביצועו, מספר המשתתפים )שענו ונשאלו( 

 ה)ב( לחוק(. 14ואוכלוסיית המחקר )ראו: סעיף 

 
"שהציבור  –ה לחוק דרכי תעמולה ברורה, והיא 14ההוראות שבסעיף  תכלית .11

יוכל לשקול את אמינותם של הסקרים ולבחנם בצורה מושכלת" )מתוך הצעת 

ה לחוק; 14סעיף  13.4.2662במסגרתו הוסף ביום  22תיקון מספר   3131החוק 

יעת (. חשיבותו של הסעיף היא במנ(12.12.2613) בריחנ'  ליבר 231/26תר"מ 

הטעייה של הציבור באמצעות שימוש בסקרי בחירות. "סקר הוא כלי סטטיסטי 

הנתון באופן אינהרנטי להטיות ומניפולציות, שיכולות להביא להטעיית ציבור 

 .((16.16.2613) 3, פס' כהןנ'  גוב ארי 113/26תר"מ הבוחרים )

 
ת קובע ה)ה( לחוק הבחירו14בפרסום הסקר, סעיף  הנתונים הנדרשיםלעומת  .12

חובת גילוי רחבה יותר ביחס לנתונים שעל עורך הסקר לשלוח לוועדת הבחירות 

 שאותם אלהמתוך מטרה למען הגשמת חובת הגילוי כאמור. וכן, המרכזית. זאת, 

שיטת הדגימה, גודל המדגם ההתחלתי,  –שמעוניינים להתעמק בנתוני הסקר 

 . יוכלו לעשות כן - וכיו"בהשאלות שנשאלו הנסקרים, 

 
גאה בבחירה  – "עלה ירוקהמועמדים , לאחר פנייה של רשימת 16.2.2611ביום  .13

 האחרונהעל ש", הוריתי כי הנתונים שנשלחים לוועדת הבחירות המרכזית, שלי

, יתפרסמו ה)ה( לחוק הבחירות(16)בהתאם לסעיף  להעמיד לעיון של "כל דורש"

מגשים באופן המיטבי  באתר האינטרנט של הוועדה. פרסום מעין זה, לשיטתי,

 .את עיקרון השקיפות, חובת הגילוי, ועיקרון הנגישות

 
 ומהכלל אל הפרט.  .16

 
אין צורך לשלוח  –. אזכיר, כי לשיטתו 1ראשית, יש לדחות את טענות המשיב  .11

ה)ה( לחוק הבחירות, ודי 14לוועדת הבחירות את כל הנתונים המפורטים בסעיף 

מאלה ברור שמדובר בסקר שנעשה על פי  לשלוח חלק מהנתונים, כל עוד יהיה

 שיטות סטטיסטיות תהיה ברורה. 

 

, ה)ה( לחוק הבחירות14סעיף עם כל הכבוד, אין מדובר בפרשנות סבירה של  .14
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את הנתונים שעל עורך הסקר  באופן מפורשבמסגרתו ודאי שעה שהמחוקק פירט 

ל עורך לשלוח לוועדה. החוק קבע, ולא בכדי, רשימה ברורה של נתונים שע

, תוביל בעניין זה 1קבלת פרשנותו של המשיב לוועדת הבחירות. הסקר לשלוח 

. מצב לוועדהלחוסר ודאות בנוגע לנתונים שנדרשים עורכי הסקרים לשלוח 

דברים מעין זה, בהינתן תכליתו החשובה של הסעיף כמפורט לעיל, אינה יכולה 

 לעמוד. עתה אפנה לדון בעיקר.

 

, עיון בפרסום הסקרים מלמד כי אכן לא 3-1למשיבות  : ביחסגופי התקשורת .13

. לחוק (1ה)ב()14צוין בהם כמה נסקרים התבקשו להשתתף בסקר, בניגוד לסעיף 

ברי כי  ;4 אצל המשיבאין נפקא מינה לעובדה שנתון זה אינו קיים יצוין, כי 

בפרסום סקרים )ואף בנתונים נוכח הוראת החוק המחייבת לציין פרט זה 

גם , מעתה והלאה, לאסוף עליושומה  –ם לוועדת הבחירות המרכזית( שנשלחי

לפרסם סקרים  3-5ניתן בזאת צו מניעה האוסר על המשיבות נתון זה. משכך, 

ה)ב( לחוק 56נוספים שאינם כוללים את הנתונים הנדרשים בהתאם לסעיף 

 .הבחירות

 
: אני הפרטים שנדרשים לשלוח מכוני הסקרים לוועדת הבחירות המרכזית .11

בדגש על "שיטת הנ"ל,  למונחיםמסופק אם פרשנותו הרחבה של העותר 

נכונה. ברי, כי לא מן הנמנע ששיטת "סוגי האוכלוסייה שנדגמו", -הדגימה" ו

היא בגדר סוד מסחרי )והעותר אף מציין , למשל, הדגימה של מכון הסקרים

חובת הגילוי  אםלדעתי ספק רב  משכך,לעתירה(.  23בסעיף  –עובדה זו בעצמו 

 הבחירות חלה אף על מידע מעין זה.שנקבעה בחוק 

 
 –בנוסף, בהינתן האמור, ניתן לומר בבטחה כי אין בטענות אלה שהעלה העותר  .12

עלה ירוק נ'  23/26כדי לעמוד בחובת ההוכחה הנדרשת )השוו: תב"כ  –בעלמא 

 –בעת זו  ((. ובכל מקרה, כך או כך, אינני חושב שנכון6.3.2611) עיתון הארץ

ה)ח( לחוק 14כאשר מחר הוא היום האחרון לפרסם סקרים בהתאם לסעיף 

 לטעת מסמרות בסוגיה מורכבת זו.  –הבחירות 

 
ודוק; העתירה הפכה, הלכה למעשה, לתיאורטית במישור זה בעיקר עקב שיהויו  .26

( על אף שהסקרים נושא 16.3.2611של העותר, שהגיש את עתירתו אתמול )

כמעט כשבוע עובר להגשת  – 4.3.2611-ו 6.3.2611ו בימים העתירה פורסמ

העתירה. בשים לב למועד הבחירות ולמועד האחרון לפרסום סקרים )מחר(, 

מדובר בשיהוי של ממש )לחשיבות של עמידה בזמנים בתקופת בחירות, ראו: 
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פייגלין  11263/62בג"ץ (; 2.3.2611) תנו לאדם לחיות נ' עלה ירוק 33/26תב"כ 

 (.(2663) 113, 161( 6, פ"ד נז) יושב ראש ועדת הבחירות המרכזיתנ' 

 
כן יצוין כי ביחס לגודל המדגם ההתחלתי, מספר האנשים שהתבקשו להשתתף  .25

בסקר אך סירבו או לא התאימו, והתאריכים והשעות של הראיונות: הרי שמדובר 

ת. בפרטים שמכוני הסקרים נדרשים לשלוח פרטים לוועדת הבחירות המרכזי

, כאמור, לא שלחו עד למועד הגשת העתירה את פרטי הסקר 4-1המשיבים 

ניתן בזאת צו , לא ציין את אלה בסקר ששלח. משכך, 6הראשון והשני. המשיב 

לשלוח את הנתונים המלאים, ובין היתר את הנתונים  6-4המחייב את המשיבים 

 שעות.  24הנזכרים לעיל, לוועדת הבחירות המרכזית תוך 

 
: הצדדים חלוקים בסוגיה זו, ונוכח סד יחת הסקרים לוועדת הבחירות המרכזיתשל  .22

הזמנים, לא ראיתי לנכון לפרט בהחלטתי בנוגע לטענותיהם החולקות. בשים לב 

למועד הבחירות ולמועד האחרון לפרסום סקרים )מחר(, ולמען הזהירות בלבד, 

קרים ביחס לבחירות לשלוח את כלל הס 6-4ניתן בזאת צו המחייב את המשיבים 

 .שעות מרגע פרסומם 24תוך  לוועדה

 
 סוף דבר, העתירה מתקבלת בחלקה. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות. .23

 
החלטתי זו תועבר לכלל מכוני הסקרים הרלוונטיים ולדובר הוועדה, שיוודאו  .26

ה)ח( לחוק 14בהתאמה כי הסקרים שמפורסמים עד מחר בהתאם לסעיף 

שעות, ויפורסמו באתר  26לוועדת הבחירות המרכזית תוך הבחירות, יועברו 

 האינטרנט של הוועדה במהירות הראויה.

 
 (.11.3.2611 באדר התשע"ה ) כ' ניתנה היום, 
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תעמולה מטעה 
 והבטחת בחירות
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 ועדת הבחירות המרכזית

 26-לכנסת ה
 القاضي سليم جبران                                      ראןהשופט סלים ג'וב 

 رئيس لجنة االنتخابات المركزية                            יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

 
 0/2/6תב"כ 

 
 תנועה לאומית ליברלית –הליכוד  :תהעותר

 
 נ ג ד 

 
 ציפי לבנירשימת המחנה הציוני בראשות יצחק הרצוג ו .52 :המשיבים

 חבר הכנסת יצחק הרצוג, יו"ר מפלגת העבודה .52

 חברת הכנסת ציפי לבני, יו"ר מפלגת התנועה .51
  

 החלטה

בעתירה שלפניי, מבקשת מפלגת הליכוד כי אפסול קמפיין בחירות מטעם  .1

רשימת המחנה הציוני הכולל שילוט חוצות ומודעות באינטרנט בהן נכתב "קרקע חינם 

העותרת, "תכליתם של שלטי החוצות היא לגנוב את דעתם של לדירה משלך". לשיטת 

הבוחרים, להטעות אותם ולטעת בתודעתם באמצעות מניפולציה בלתי הוגנת ואסורה, 

מסר שקרי ומטעה לפיו, אם הבוחרים יצביעו עבור רשימתם המשותפת... הם ידאגו 

 לעתירה(. 2לחלק להם קרקעות בחינם, שעליהן יבנו דירות" )סעיף 

 

טענת העותרת, מדובר בתעמולה לא הוגנת. "אסור למפלגות להשתמש ל .2

באמצעי התעמולה המותרים בצורה מניפולטיבית, באופן העלול להטעות את הבוחרים 

ולגנוב את דעתם. בחירות הן סוג של תחרות ובכל תחרות יש כללי משחק הוגנים" 

 לפסול אותה. לעתירה(. משכך, לטענתם, מדובר בתעמולה מטעה, שיש 11)סעיף 

 
ביקשתי את תגובות המשיבים. בתגובתם, טוענים הם כי דין העתירה להידחות.  .3

לשיטתם, הקמפיין מבוסס על תכנית כלכלית מקיפה הכלולה במצע הרשימה שהגה 

מועמד הרשימה, פרופ' מנואל טרכטנברג. עוד מוסיפים המשיבים כי "נושא יוקר הדיור 
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ת מן המעלה הראשונה המעסיקה את השיח הציבורי במדינת ישראל הינו סוגיה ציבורי

בשנים האחרונות, ובוודאי במסגרת מערכת הבחירות הנוכחית. בניגוד לעותרת שבחרה 

גם במערכת בחירות זו כמו גם בבחירות קודמות שלא להציע לבוחר הישראלי תוכנית 

נית מקיפה כלשהי, בחר המחנה הציוני להתמודד עם סוגייה קשה זו ולפעול במסגרת תוכ

 לתגובה(.  12כוללת כאמור, לעניין יוקר המחיה והדיור" )סעיף 

 
 דיון והכרעה

 
דין העתירה להידחות. נראה כי העותרת טוענת למעשה כי הקמפיין של המחנה  .6

הציוני מטעה. אמנם, בעבר קבעתי במספר הזדמנויות כי לגישתי יש ליו"ר ועדת 

פרסום תעמולה מטעה )ראו, למשל: תר"מ  הבחירות המרכזית סמכות להורות על מניעת

(; תר"מ 2.2.2613) פיירברג נ' פרידריך 26/26(; תר"מ 16.1.2613) צור נ' נחמני 43/26

((. אולם, בצד זאת, קבעתי כי צו מעין זה יינתן כאשר 16.2.2613) לייטנר נ' לב 21/26

 . בהטעיה צורניתעסקינן לרוב 

 
מדובר בתעמולה שתוכנה מטעה  במקרה דנא, למעשה, טוענת העותרת כי .1

יהיה  מבחינה מהותית. ברי, כי על מנת לקבוע אם מדובר בקמפיין מטעה במובנה המהותי

. ודוק; סוגיה זו אינה מצויה בסמכותי. זאת, מכיוון אמיתי או שקריעליי לקבוע אם תוכנו 

אין לו  –"שאין ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית כלים לבחון את אמיתות הדברים... שקר 

בכך יכול להתנחם העותר, אלא שהקביעה מה הוא שקר אינה בידי" )תב"כ  –רגליים 

הדר נ'  223/26; וראו בדומה: תר"מ ריבלין(, השופט 16.16.1213) אוחנה נ' אלוני 6/11

 (.(6.1.2611) לדרמן נ' שינדלר 261/26תר"מ (; 6.11.2613) פדלון

 
לה לכדי שוחד בחירות האסור ניתן אף להעלות טענה על פיה הקמפיין עו .4

. יובהר, כי 1242-לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט 122בהתאם לסעיף 

 הכרעה בטענה זו אינה נדרשת, היות שהעותרת כלל לא העלתה טענה מסוג זה. 

 
, יו"ר ועדת הבחירות לכנסת חשיןסוגיה זו נדונה בהרחבה בהחלטתו של השופט  .3

(. שם, נדון עניין אושעיה( )להלן: 14.12.2662) שעיה נ' בניזריאו 1/14תב"כ -, ב14-ה

, פ"ד שרון נ' מדינת ישראל 31/13ע"פ -בין היתר פסק דינו של בית המשפט העליון ב

, נדונה הבטחה של מר שמואל שרון((.  בפרשת פרשת שרון( )להלן: 1216) 313( 2לח)

ש "באמצעיו האישיים פלאטו שרון, שהתמודד בבחירות לכנסת התשיעית, שישתמ

ה, כדי לרכוש אלפי דירות ממשרד לאמצעים אחרים ומומחים לכלכ-ובעזרתם של בעלי

אמצעים -השיכון, וידאג להשכירן בתנאים נוחים ושווים לכל נפש למשפחות מעוטות

שהדגש –נקבע כי הבטחה זו  שרון(. בפרשת 11, בפס' אושעיהולזוגות צעירים" )עניין 
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 היא בגדר שוחד בחירות אסור.  –ת מכספיו הפרטיים של מר שרון בה היא רכישת דירו

 
כאשר מערטלים את התוכנית ממחלצותיה הבלתי מחייבות, ניצבת לפנינו " .1

במערומיה תוכנית פשוטה וקונקרטית, בה מבטיח פלאטו שרון, באופן אישי, טובות 

וגדרים כחסרי הנאה משמעותיות לציבור הבוחרים בכללו, ולזוגות צעירים ואנשים, המ

ידי -יכולת, המתפתים להירשם לתוכנית, במיוחד, במגמה ברורה ושקופה, להשפיע על

רשימת  -ברק ההצעה והפיתוי שבה על ציבור הבוחרים להצביע למען רשימת פ"ש 

 (.312, בעמ' שרוןהאיש הבודד טוב הלב" )פרשת 

 
לגיטימית  הקמפיין של רשימת המחנה הציוני, במובהק, מהווה הבטחת בחירות .2

ולא שוחד בחירות. הקמפיין, כפי שמציינים המשיבים, מתמקד בחלק מהתוכנית 

הכלכלית שהציגה הרשימה לקראת הבחירות. זאת ועוד; בניגוד לטענת העותרת, כאמור, 

אין מדובר בהבטחה למתן קרקע בחינם שאין מאחוריה תכנית סדורה. המשיבים אף 

שיאפשרו להם לפעול בהתאם לתכנית )ולמותר  מציינים בתגובתם את הצעדים הנדרשים

 לציין, שאין זה הפורום להידרש להיתכנותה של התכנית(.

 
די באלה כדי להוביל למסקנה כי אין המדובר בהבטחה קונקרטית למתן הטבות  .16

; אלא, בהבטחת בחירות, שהיא לב משימתן של שרוןאישיות מאת מועמד, כמו בפרשת 

 יבור הרחב להצביע להן בבחירות. רשימות המועמדים בשכנוע הצ

 
"אך טבעי הוא, שכל מועמד או רשימת מועמדים יבקשו בעת מסע בחירות  .11

לסלול מסילות אל ליבו ותודעתו של הבוחר באמצעות מצע רעיוני שובה לב ונפש" 

לפני כשלושים שנה, נראה  ד' לויןדברים אלו, שכתב השופט  (.334, בעמ' שרון)פרשת 

 יננו.שנכתבו ממש לעני

 
משכך, העתירה נדחית כאמור לעיל. בנסיבות העניין, תישא העותרת בהוצאות  .12

 ש"ח. 1,166המשיבים בסך כולל של 

 
 (.14.2.2611ניתנה היום, כ"ז בשבט התשע"ה )
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 ועדת הבחירות המרכזית

 26-לכנסת ה
 جبرانالقاضي سليم                                       השופט סלים ג'ובראן 

 رئيس لجنة االنتخابات المركزية                            יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

 2/6//ה"ש 
 02/6/ה"ש 
 2/6//ה"ש 

 
 

 ד"ר רונן שובל .5 :00202המבקשים בה"ש 

 פרופ' סולומון בודניק .0
  

 מפלגת עלה ירוק 02202המבקשת בה"ש 
  

 ניצן חיים קפל 02202המבקש בה"ש 
 

 נ ג ד 

 
 מפלגת העבודה הישראלית .5 :00202המשיבות בה"ש 

 מפלגת התנועה .0
 

 רשימת המועמדים מנהיגות חברתית .5 02202המשיבות בה"ש 

שפע, ברכה, חיים ושלום,  –רשימת המועמדים פרח  .0
 נץ המהפך בחינוך, דיור ושלום אמיתי

  
 בראשות משה כחלון –מפלגת כולנו  02202המשיבה בה"ש 

  
ת הנוגעות להטעייה בכינויים ובאותיות של בקשו 2 

 רשימות מועמדים
 

 החלטה
 

המבקשים עתרו, כל אחד מהם בתחומו, בפני ועדת הבחירות המרכזית, לקבוע כי  .1

כינויים או האותיות שהם מבקשים לשאת, של כל אחד מהמשיבות, מטעים, ולכן אין 

 1242-[, התשכ"ט)ו( לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב41לאשרם לפי סעיף 

, 16.2.2611-ו 1.2.2611. בהתאם להחלטותיי מיום (חוק הבחירות לכנסת)להלן: 

 הגישו המשיבות כתבי תשובה.
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הבקשות, וכתבי התשובה, הופצו בין חברי ועדת הבחירות המרכזית ונדונו בישיבת  .2

 .2611בפברואר  11ועדת הבחירות המרכזית ביום 

 

 23/21ה"ש 

 

י, מבלי להביע עמדה לגופו של עניין, כי הבקשה בה"ש בראשית הדיון הבהרת .3

התייתרה, שכן האותיות שיסמנו את רשימות המועמדים מטעם המשיבות  23/26

 בבקשה דנן, אינן האותיות לגביהן הוגשה הבקשה.

 

הפסיקה קבעה כי המבחן הקובע לעניין כן הבהרתי את עמדתי המשפטית, לפיה  .6

תנים לרשימת מועמדים הוא מבחן הוודאות הקרובה הטעייה ביחס לכינוי או אות שני

(; 21.2.2664) קדימה נ' רשם המפלגות 234/24; רע"א הירוקים)ראו: פרשת 

((. ובעניינו, יש לאסור על 16.1.2613) צור נ' נחמני 43/26תר"מ -החלטתי ב

"כן" רק אם קיימת ודאות קרובה כי הן -המשיבות לעשות שימוש באותיות "קן" ו

 להטעיית ציבור הבוחרים ביחס לאותיות "קנ".יובילו 

 
, לעניין ראשיתבענייננו, לדעתי, כך או כך, לא קיימת ודאות קרובה להטעיה מעין זו.  .1

פתקי ההצבעה כוללים גם את כינוי הרשימה. משכך, על פתק  –הטעיית הבוחרים 

גאה  –ההצבעה של עלה ירוק, מלבד האותיות "קנ", ייכתב מתחת "עלה ירוק 

 בחירה שלי". עובדה זו, מאיינת את חששה של המבקשת. ב

 
הליך ספירת הקולות מתבצע כך שאחד מחברי  –, ולעניין הטעיית ועדת הקלפי שנית .4

ועדת הקלפי מקריא בקול את האותיות שעל פתק ההצבעה, אז מראה אותו ליתר 

קיימים  חברי ועדת הקלפי, ורק אז נספר הקול, באמצעות נעיצתו על דוקרן. דהיינו,

מספר מנגנונים בהליך הספירה המאיינים את החשש שפתק שמן הדין שייזקף לטובת 

 רשימת "עלה ירוק", ייזקף לטובת המשיבות. 

 

 22/21ה"ש 

 

החליטו שלא להתייצב לדיון בוועדה. משכך, החליטה  – 22/26המבקשים בה"ש  .3

טת לעיל, גם הוועדה, פה אחד, לדחות את הבקשה על הסף, ובהתאם לעמדתי המפור

 לגופו של עניין.
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רשימת מועמדים לא תישא כינוי, אות )ו( לחוק הבחירות לכנסת מורה כי "41סעיף  .1

 312/62פסק הדין המרכזי שדן בסוגיה הוא רע"א  או אותיות העלולים להטעות".

(. שם, נדון סעיף פרשת הירוקים( )להלן: 1.2.2662) מפלגת הירוקים נ' רשם המפלגות

והשאלה שעמדה לדיון הייתה האם השם של  1222-המפלגות, התשנ"ב דומה מחוק

למען ישראל  –מפלגת "התנועה הירוקה" מטעה ביחס לשמה של "מפלגת הירוקים 

ירוקה". מפסק הדין ניתן להבין כי הסמכות לפסול כינוי של מפלגה בשל הטעייה 

כהונתי כיו"ר . במהלך הבחירות לרשויות המקומיות, בלהטעיה צורנית בלבדמוגבל 

ועדת הבחירות המרכזית, הבעתי במספר החלטות עמדה דומה )ראו, למשל: תר"מ 

((. משכך, לשיטתי, לא מצויה ברגיל בידי הועדה 6.1.2611) לדרמן נ' שינדלר 261/26

 סמכות לדון בהטעיה הנוגעת לתוכן ולא לצורה.

 

במהלך הליך  –ות לכך יש להוסיף כי סברתי שאינני חושב שזה ראוי שוועדת הבחיר .2

תביע עמדתה אם רשימה פלונית  –אישור רשימות המועמדים בבחירות לכנסת 

פועלת באופן כזה או אחר, ואם מועמדיה עונים על מאפיינים וזהויות כאלה או 

אחרים. נראה כי ההליך הראוי והמתאים לדיון מעין זה מצוי בבקשות למניעת 

הגיש  2יסוד: הכנסת. ואכן, המבקש -א לחוק3התמודדות בבחירות בהתאם לסעיף 

בקשת לפסול את המשיבות מהתמודדות בבחירות מטעם זה, והחלטנו ביום 

(. בהתאם, לא סברתי כי נכון וראוי 1/26האחרון לדחות את בקשתו )פ"ר  12.2.2611

 שנכריע אחרת בנוגע לכינוי הרשימה.

 
 24/21ה"ש 

 
אי כוחו. לפיכך החליטה , לא התייצבו המבקש או ב26/26בעת הדיון בה"ש  .16

הוועדה, פה אחד, לדחות את הבקשות על הסף, ובהתאם לעמדתי שתפורט להלן 

 גם לגופו.  –ולתשובה המנומקת מטעם המשיבה 

 

נ  –יצוין, שבהמשך הדיון התייצבו שני נציגים מטעם רשימת מפלגת כולנו חברים  .11

לא לשנות נח, וביקשו לטעון. הוועדה שמעה את טענותיהם, אך החליטה ש

 מהחלטתה הקודמת.

 
 
 

, קבע בית המשפט העליון כי שמה של מפלגת "התנועה הירוקה" הירוקיםבפרשת  .12

. זאת, בין למען ישראל ירוקה" –מטעה ביחס לשמה של "מפלגת הירוקים אינו 

היתר, בהתבסס על כך שהמילה "ירוק" על הטיותיה היא מילה גנרית. בהתאם, נקבע 
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(. 1ימוש במילה גנרית, לרוב, אינם מטעים )שם, בפס' כי שמות דומים מכוח ש

דברים אלה יפים  לענייננו. כמובן שהמילה "כולנו" היא מילה גנרית, ובנוסף קיים 

הבדל של ממש בין כינוי שתי הרשימות: הראשונה כוללת את הביטוי "נ נח" 

והשנייה את הביטוי "בראשות משה כחלון". משכך, לא קיימת ודאות קרובה 

 הטעיית הציבור.ל

 
 ההחלטות

 

(, החליטה ועדת 2611בפברואר  11משכך, בישיבתה מיום כ"ו בשבט התשע"ה ) .13

 , לדחות את הבקשות שבכותרת, כולן. 26-הבחירות המרכזית לכנסת ה
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 ועדת הבחירות המרכזית

 26-לכנסת ה
 القاضي سليم جبران                                      השופט סלים ג'ובראן 

 رئيس لجنة االنتخابات المركزية                            יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

 
 2/6//תב"כ 

 

 :תהעותר

 

 תנועה לאומית ליברלית –הליכוד 

 
 נ ג ד 

 
 רשימת "המחנה הציוני בראשות יצחק הרצוג וציפי לבני" :המשיבה

 
ב לחוק הבחירות )דרכי 50ה על פי סעיף עתירה למתן צו מניע 

 (חוק הבחירות)להלן:  /5/1-תעמולה(, התשי"ט
 

 החלטה

  

העותרת )להלן: הליכוד( פנתה אליי בבקשה למניעת תעמולה מטעם המשיבה  .1
( סרטון שבו 1)להלן: המחנה הציוני( שכולה עוסקת בתעמולה לכאורה מטעם הליכוד: )

 –( פרסומים שונים, וביניהם פלייר 2עירי הליכוד"; )נראים צעירים המתחזים להיות "צ
שתוכנו נחזה למצע הליכוד, שנעשה מטעם העבודה וכולל את סמלי הליכוד, באתר 

 )להלן: אתר האינטרנט(. www.likudparty.co.ilאינטרנט שכתובתו היא 

 

לחוק  13הטעייה, האסורה על פי סעיף  לשיטת הליכוד, שני אלה מהווים .2
הבחירות ובהתאם לפסיקת יושבי ראש ועדת הבחירות המרכזית. זאת, נוכח כתובת אתר 
האינטרנט, השימוש בסמל של הליכוד, העובדה כי המשתתפים בסרטון לובשים חולצות 
של הליכוד. עוד מציינת היא כי הסרטון הוסר מאתר האינטרנט, אולם, מופיע עדיין 

 .NRG-במסגרת כתבות של אתרי חדשות ישראליים מקוונים כדוגמת וואלה ו

 

המחנה הציוני, טוענת כמובן כי דין העתירה להידחות. לשיטתה, אין המדובר  .3
בהטעייה אם כי "בפרודיה סטירית". עוד מציינת היא כי החליטה להסיר את הסרטון 

יים, ולא נוכח טענת מאתר האינטרנט ומאתרים אחרים שבשליטתה משיקולים פנימ
 הליכוד בהקשר זה כי הוא מטעה.

 
דין העתירה להידחות. ליו"ר ועדת הבחירות סמכות לפסול תעמולה נוכח היותה  .6

http://www.likudparty.co.il/
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לחוק הבחירות המורה כי "לא תהא תעמולת בחירות  13מטעה. סמכות זו מעוגנת בסעיף 
משום מטעם מפלגה או רשימת מועמדים אחת או למענה בצורה או בדרך שיש בהם 

הפרעה בלתי הוגנת של תעמולת בחירות מטעם מפלגה או רשימת מועמדים אחרת או 
למענה". סמכות זו תופעל מקום בו קיימת ודאות קרובה כי מדובר בתעמולה מטעה 

הליכוד נ' המחנה הציוני  11/26(; תב"כ 16.1.2613צור נ' נחמני ) 43/26)ראו: תר"מ 
רשימת הליכוד ביתנו נ' רשימת הבית  31/12ב"כ (; ת11/26( )להלן: תב"כ 14.2.2611)

 (, השופט א' רובינשטיין(.13.1.2613היהודי )

 
אמנם, לכאורה, השימוש בחולצות ובסמלי הליכוד, וכתובת אתר האינטרנט של  .1

מטעה מהסיבות הברורות לעין. אולם,  –בתעמולה מטעם המחנה הציוני  –הליכוד 
ינטרנט מפיגים מיד חשש זה. בסרטון, מציגים צפייה בסרטון או עיון במצע באתר הא

את אי הצלחות  –אליבא דמחנה הציוני  –"צעירי הליכוד" את מצע המפלגה המתאר 
בנוגע לטיפולה בסוגיית הדיור, הביטחון, וכיו"ב. במצע עצמו,  12-הליכוד בכנסת ה

מבצע; שמוצג כאמור באתר האינטרנט, נכתב בין היתר: "מלחמה כל שנה וחצי. סליחה, 
משכורות; תכנית 'כל  266-ל 116-העלאת כמות המשכורות הנדרשת לרכישת דירה, מ

 ילד שלישי עני'". 

 
ברי כי כל בוחר סביר יבין כי מדובר בתעמולה שאינה מטעם הליכוד. יותר מכך,  .4

בתחתית המצע באתר האינטרנט ממוקמת מודעת בחירות מטעם המחנה הציוני 
מחנה הציוני". משכך, לא קיימת ודאות קרובה כי עסקינן שבתחתיתה נכתב "מוגש ע"י ה

 בתעמולה מטעה.

 

"הטעייה מהותית" -יצוין, כי לא נעלמה מעיניי האבחנה בין "הטעייה צורנית" ל .3
((. אכן, בסמכותי 11.2.2611שובל נ' מפלגת העבודה ) 22/26; ה"ש 11/26)ראו: תב"כ 

הפן התוכני. אולם, כאשר התעמולה תעמולה מטעה מהפן הצורני ולא  –לרוב  –למנוע 
המטעה לכאורה מבחינה צורנית, שלובה בתעמולה שמתוכנה עולה בבירור כי אין 
המדובר בהטעייה, לפנינו "תעמולה מטעה מעורבת". ברי, כי הגעה למסקנה כי מדובר 
בתעמולה מטעה, נוכח השימוש בסמלי הליכוד בלבד; וזאת, במנותק מתוכן התעמולה 

יינו באופן ברור על כך שאין מדובר בתעמולה מטעם הליכוד, משוללת המצביע בענ
היגיון ומנוגדת לשכל הישר. משכך, אין מדובר בתעמולה מטעה שכן, על פניה, ברור 

 שהיא אינה מטעם הליכוד. 

 
 סוף דבר, העתירה נדחית. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות. .1

 
 (.2.3.2611ניתנה היום, י"א באדר התשע"ה )
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 ועדת הבחירות המרכזית

 26-לכנסת ה
 القاضي سليم جبران                                      השופט סלים ג'ובראן 

 رئيس لجنة االنتخابات المركزية                            יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

 

 2/6//תב"כ 
 כולנו בראשות משה כחלון :תהעותר

 
 נ ג ד 

 
 . רשימת הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו ראש הממשלה5 :המשיבות

 . מפלגת הליכוד0
 

ב לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, 50לפי סעיף  למתן צו מניעה עתירה 
 (הבחירותחוק )להלן:  /5/1-התשי"ט

 
 החלטה

 

, נשלחה על ידי המשיבה, 26-אתמול בשעות הערב, יום לפני הבחירות לכנסת ה .1

, בה נשמע מר משה כוד, הודעה טלפונית למאות אלפי אזרחיםמפלגת הלי

 כחלון, יו"ר העותרת, בפנייה מוקלטת, אומר את הדברים הבאים: 

 

ל זו המפלגה היחידה "מדבר משה כחלון, מח"שלום 

שבראשה עומד אדם שיכול לתת לנו מענה באמת לכל הבעיות 

לך  הגדולות, בעיות קטנות כל אחד יכול לפתור, ואני אומר

שאם אני רוצה לישון בשקט, ואני רוצה שילדיי ישנו בשקט, 

ומשפחתי וחבריי ובני... יישנו בשקט, נתניהו צריך להיות שם 

 ד".בשעות האלה באופן מיוח

 

לחוק הבחירות.  13העותרת טוענת כי מדובר בהטעיה אסורה בהתאם לסעיף  .2

במהלך מסע הבחירות  2613זאת, היות שדברים אלה נאמרו על ידי מר כחלון בשנת 

 כמובן שהוא אינו תומך בהצבעה לליכוד. –, ועתה 12-לכנסת ה
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מיד לאחר קבלת העתירה, אתמול בלילה, החלטתי שיש מקום למתן צו ארעי  .3

שיאסור על המשיבה לשלוח את ההודעה. תגובתה של הליכוד הגיעה היום בבוקר. בה 

ישמע את ההקלטה יודע היטב, היא טוענת כי ההקלטה אינה מטעה וכי "בוחר סביר ש

שהדברים הנאמרים בה נאמרו על ידי מר כחלון בעבר, כשהיה חבר בתנועת הליכוד ולא 

, שכן אין זה סביר שהעומד בראש רשימה אחת 26-לקראת ההצבעה בבחירות לכנסת ה

 2בבחירות לכנסת, יקרא להצביע בעד רשימה אחרת שמתחרה ברשימתו" )סעיף 

 לתגובה(.

 
לחוק הבחירות אוסר על הטעיית בוחרים כאשר  13רה להתקבל. סעיף דין העתי .6

 2/12(; תב"כ 2.2.2613) צור נ' נחמני 43/26קיימת לכך ודאות קרובה )ראו: תר"מ 

((. 13.1.2613) הליכוד נ' הבית היהודי 31/12(; תב"כ 13.1.2613) אייכלר נ' קדימה

 ההודעה המוקלטת, בהתאם לכך, מהווה הטעייה בוטה. 

 
יש לדחות את טענת הליכוד בהקשר זה. לא יכול להיות עוררין, כי קיימת ודאות  .1

קרובה ששליחת ההודעה המוקלטת, יום לפני הבחירות, תטעה את הבוחרים לחשוב 

שמדובר בפנייה אליהם מאת מר כחלון לתמיכה במפלגת הליכוד. ודוק; אני מתקשה 

מלבד ניסיון ליצור מצג מעין זה  –בעת זו  –למצוא תכלית כלשהי למשלוח הודעה זו 

בדיוק. בהודעה המוקלטת לא צוין, בשום אופן, שמדובר בהודעה מלפני כשנתיים, שעה 

 שמר כחלון היה שר מטעם מפלגת הליכוד.

 
משכך, ניתן בזאת תוקף של צו מוחלט לצו הארעי שניתן אתמול. אין לעשות כל  .4

תקשורת. בנסיבות העניין, יישאו שימוש בהודעה המוקלטת האמורה בכל אמצעי מדיה ו

 ש"ח. 26,666המשיבות בהוצאות העותרת בסך של 

 
 (.13.3.2611 באדר התשע"ה ) כ"ו ניתנה היום, 
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קמעות, שוחד 
 ואיומים
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 ועדת הבחירות המרכזית

 26-לכנסת ה
 القاضي سليم جبران                                      השופט סלים ג'ובראן 

 رئيس لجنة االنتخابات المركزية                            יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

 002/6תב"כ 
 עמותת "תנו לאדם לחיות"  :תהעותר

 
 נ ג ד 

 
 . מפלגת עלה ירוק5 :המשיבים

 . היועץ המשפטי לממשלה0
 

ב' לחוק הבחירות )דרכי 50לפי סעיף  מתן צו מניעהל עתירה 
 (דרכי תעמולהחוק )להלן:  /5/1-תעמולה(, התשי"ט

 
 החלטה

 

העותרת פנתה אליי בבקשה למתן צו מניעה בנוגע לקמפיין גיוס תרומות של  .1

)להלן:  headstart.co.ilwww., מפלגת עלה ירוק, באתר מימון ההמון 1המשיבה 

, במסגרת הקמפיין, מציעה עלה ירוק לתרום סכומי כסף למפלגה, ה(. לשיטתהקמפיין

ש"ח. בתמורה, מציעה המפלגה מספר מתנות  11,166-ש"ח ל 31בסכומים הנעים בין 

; אם המפלגה תיבחר, התורם יזכה ...ה אישית עם יו"ר המפלגהשלתורמים, וביניהן: פגי

 לעתירה(.  26מצליח למכירת קנאביס"; שובר לקבלת קנאביס )סעיף לקבל "עסק 

 
לכך  פהקבלת אותן מתנות כפובקמפיין נאמר שהעותרת מוסיפה וטוענת כי  .2

. לשיטתה, בכך "אומרת, בעצם, מפלגת עלה החוקי החסימה סףשעלה ירוק תעבור את 

כל המפלגה לא תו –בוא ותרום וגם תצביע למפלגה, שהרי באם לא תצביע  –ירוק 

לעבור את אחוז החסימה, קרי לא תוכל המפלגה להעניק לך את המתנות שהובטחו" 

לחוק  1לעתירה(. לשיטת העותרת, אלה מהווים מתנה אסורה בהתאם לסעיף  23)סעיף 

( לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח 1)122דרכי תעמולה ושוחד בחירות אסור בהתאם לסעיף 

עוד יצוין כי העותרת העלתה . (ק הבחירות לכנסתחו)להלן:  1242-משולב[, התשכ"ט

; אולם, כפי שכבר 1233-טענות ביחס להפרות לכאורה של חוק מימון מפלגות, התשל"ג

הליכוד נ'  1/26סוגיות אלה אינן מצויות בגדר סמכותי )ראו: תב"כ  –קבעתי בעבר 

http://www.headstart.co.il/
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 (.21-13(, פס' 22.2.2611) העבודה

 

הקמפיין, פנתה היועצת המשפטית של עלה בשולי העתירה צוין, כי עם פרסום  .3

ירוק דאז, עו"ד יעל תותחני, למפלגה בו היא דורשת כי יורידו את הקמפיין עקב האמור 

פנתה עו"ד תותחני במכתב בעניין זה אליי.  14.1.2611לעיל. ביני לביני, יצוין, כי ביום 

ומיים כי עליה היועץ המשפטי של ועדת הבחירות, עו"ד דין ליבנה, ענה לה כעבור י

. 2613-לפנות בעניין זה בעתירה בהתאם לנוהל הטיפול בעתירות לצו מניעה, התשע"ג

ולבסוף, ראוי להוסיף כי העותרת הגישה בקשה לפסול את עלה ירוק מהתמודדות 

יסוד: הכנסת, אולם בעצתי, משכה את עתירתה בדיון -א לחוק3בבחירות בהתאם לסעיף 

 (.3/26)פ"ר  12.2.2611ועדת הבחירות המרכזית ביום שהתקיים בבקשה בפני מליאת 

 
עלה ירוק טוענת כי דין העתירה להידחות על הסף ממספר טעמים: העתירה  .6

; הסעד המבוקש 11.1.2611הוגשה בשיהוי ניכר, היות שהקמפיין התחיל עוד ביום 

דות ; העתירה הוגשה תוך הסתרת עוב13.2.2611תיאורטי, היות שהקמפיין הסתיים ביום 

 בחוסר ניקיון כפיים. –מהותיות, ומשכך 

 
לגופם של דברים, טוענת עלה ירוק כי היא הציעה לתורמים, כאות תודה,  .1

"מוצרי מזכרת הקשורים למפלגה, שהינם חסרי ערך כלכלי של ממש. כך, לדוגמא, 

הציעה המפלגה צמיד מסיליקון עם כיתוב 'עלה ירוק; כרטיסי ביקור של המפלגה; ערכת 

לתגובה(. לשיטתה, היות שאין מדובר במזכרות  2רים של 'עלה ירוק'..." )סעיף סטיק

לחוק  1בעלות ערך כלכלי ממשי, אין לראות בהם משום "מתנה" כמשמעותה בסעיף 

דרכי תעמולה. לעניין הטענה לשוחד בחירות, טוענת עלה ירוק כי "במסגרת קמפיין 

)על דרך של מתן תרומה כספית(;  מימון ההמונים של המפלגה, האזרח משלם למפלגה

 לתגובה(.  64ולא המפלגה משלמת/מציעה כסף לאזרח על מנת שיצביע לה" )סעיף 

 
עוד טוענת עלה ירוק כי ביחס לשוברים לקבלת קנאביס, נכתב כי הוא יתקבל רק  .4

במועד שהחוק יאפשר זאת, וללא קשר אם המפלגה תעבור או לא את סף החסימה. 

בדף הקמפיין באתר נכתב מפורשות כי "המסמכים הנושאים את  ובנוסף, מציינת כי

הכותרת 'שטרות החוב' אינם שטרות חוב במובנם המשפטי של המילה. מובהר, כי 

מסמכים אלה, אינם כובלים את המפלגה בהתחייבויות משפטיות כלשהן. עוד יצוין כי 

ת אף לפעילים המפלגה מבצעת חלוקה של אמצעים פרסומיים, דוגמת סטיקרים וחולצו

 62של המפלגה, ואין תלות בין מתן התרומה לקבלת אמצעים פרסומיים אלו" )סעיף 

לתגובה(.  לבסוף, מבקשת עלה ירוק כי נוכח כל האמור לעיל, יוטלו הוצאות ריאליות 

 ולדוגמה על העותרת.
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החלטתי להוסיף את היועץ המשפטי כמשיב לעתירה. גם לשיטתו, יש לדחות  .3

הסף מחמת שיהוי והיותה תיאורטית לכאורה. לגופם של דברים, סבור  את העתירה על

הוא כי מרבית המתנות נושא העתירה אינן בגדר מתנות נוכח אופיין. בנוגע לשובר 

לקבלת קנאביס, סבור היועץ המשפטי לממשלה כי על אף הצהרת עלה ירוק כי אין 

ן הסדר הטוב, "יש מדובר בשטרות חוב במובנן המשפטי של המילה, לשיטתו, למע

-להדגיש את הבהרה בדבר היעדר כל תוקף משפטי ל 1מקום להורות למשיבה 

 11'הבטחותיה' ובדבר העובדה כי מדובר בפלאיירים היתוליים ותו לא" )סעיף 

 לתגובה(.

 
 דיון והכרעה

 
דין העתירה להידחות. כפי שמציינת עלה ירוק, העתירה הוגשה בשיהוי ניכר:  .1

פנתה אליי העותרת  14.1.2611; ביום 11.1.2611לה לאוויר עוד ביום הקמפיין כאמור ע

בעניין הקמפיין, וכעבור יומיים נמסר לה כי עליה לפנות בעתירה כדוגמת זו שהגישה. 

, 12.2.2611זאת ועוד; לאחר שבעצתי משכה העותרת את בקשת הפסילה שהגישה ביום 

דין ליבנה, והבהיר לב"כ העותרת ניגש אליה היועץ המשפטי של ועדת הבחירות, עו"ד 

פתוחה בפניהם הדרך להגיש עתירה למתן צו  , מבלי להביע עמדה לגופו של עניין,כי

 . לפי חוק דרכי תעמולה מניעה

 

. לעניין דנא הוגשה העתירה 1.3.2611ביום  רק כחודש לאחר מכן, אולם, .2

המשנה לנשיא  דבריו שלהם , יפים החשיבות הרבה שבעמידה בזמנים בתקופת בחירות

, 161( 6, פ"ד נז) פייגלין נ' יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית 11263/62בג"ץ  -ב ש' לוין

113 (2663:) 

 
על חשיבות ההקפדה על המועדים שנקבעו בדין לעניין קיום בחירות 

פי דבר המחוקק, נקבע לוח זמנים -משפט זה לא אחת. על-עמד בית

ם בו רודפים זה את זה ותלויים קשיח אשר המועדים המרובים הקבועי

זה בזה. כורח המציאות הוא שמועדים אלה יישמרו כדי שמערכת 

 "הבחירות כולה לא תשתבש

 
תב"כ "בבחירות, אין הארכות מועד" ) –וכפי שקבעתי באחת מההחלטות לאחרונה 

 .((3.2.2611) חדו"ש נ' קול ברמה 16/26

 

הקמפיין  –ומגבה טענתה בתצהיר  –לכך יש להוסיף, כי כפי שמציינת עלה ירוק  .16
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הצו שהתבקש בעתירה )"ליתן צו, האוסר על מפלגת  –הסתיים לפני כחודש, ומשכך 

תיאורטי  –לעתירה((  14.1סעיף  –עלה ירוק לבצע את הקמפיין המפורט בעתירה זו..." 

 ((. 21.6.11)אילן נ' בית הדין הארצי -אוניברסיטת בר  1111/63 "ץבגלחלוטין )השוו: 

 

עיינתי  :בשולי הדברים, ביחס לשוברים לקבלת קנאביס ורישיון לפתיחת עסק .11

המסמכים הנושאים את בעמוד הקמפיין באתר האינטרנט, ואכן בו נכתב מפורשות כי "

עם זאת, אותה . "שטרות חוב במובנם המשפטי של המילהאינם  'שטרות החוב'הכותרת 

ים לפספס אותה או לראותה רק הצהרה נמצאת בתחתית העמוד, כך שהתורמים יכול

בוחר ירד -וחבל. בנוסף, אני מסופק אם תורם –לאחר שתרמו סכום כסף למפלגה 

(. 1 "שטר חוב 'היתולי'" )כלשון המשיבה-ל לשורש ההבדל בין "שטר חוב משפטי"

ההבטחה להעניק קנביס  –על פני הדברים  –אילולא אותה הצהרה כי ואף אוסיף, 

( לחוק הבחירות 1)122רשימה, עלולה להיות עבירה לפי סעיף בתמורה להצבעה בעד ה

 הליכוד נ' המחנה הציוני 11/26קרי, שוחד בחירות אסור )השוו: תב"כ  -לכנסת 

 ((. 1216) 313( 2, פ"ד לח)שרון נ' מדינת ישראל 31/13(; ע"פ 14.2.2611)

 
משכך, ולמען הסדר הטוב בלבד, סבורני כי מן הראוי שעלה ירוק תפנה  .12

 –כטענתה  –בדוא"ל או באופן אחר, ותבהיר כי  –לתורמים ש"זכו" בפריטים אלה 

מדובר בפלאיירים היתוליים בלבד, ללא כל תוקף מחייב, וכי מי שתרם כאמור, לא יהא 

עלה ירוק תגיש תצהיר  זכאי לקבלת קנאביס או רשיון לפתיחת עסק לממכר קנאביס.

 ו תצהיר כי כך עשתה., ב14:66בשעה  11.3.2611משלים עד ליום 

 
 1סוף דבר, העתירה נדחית. בנסיבות העניין, תישא העותרת בהוצאות המשיבה  .13

 ש"ח. 6,666בסך של 

 
 (.2.3.2611 באדר התשע"ה ) ח"י ניתנה היום,  
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 ועדת הבחירות המרכזית

 26-לכנסת ה
 سليم جبران القاضي                                      השופט סלים ג'ובראן 

 رئيس لجنة االنتخابات المركزية                            יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

באדר התשע"הכ"א  ירושלים,  

 0251במרץ  50                                                                                                                          
 

 002/6תב"כ 
 

 :ותהעותר

 

 חרדיות עושות שינוי" –. רשימת "ובזכותן 5
 . רות קוליאן 0

 
 נ ג ד 

 
 )באמצעות סגן יו"ר ועדת הבחירות, מר . מפלגת ש"ס 5 :המשיבים 

 יהודה אבידן(    
 . היועץ המשפטי לממשלה0

 
  בקשה למתן צו מניעה 

 
 

 החלטה
 

, שיורה על הסרת 1למתן צו נגד המשיבה  עניינה של העתירה בבקשת העותרות .1

 שלטי חוצות המהווים, לשיטת העותרות, תעמולת בחירות אסורה.  

, מפלגת ש"ס 1טענות העותרות מופנות כלפי שלטי החוצות מטעם המשיבה  .2

(, הכוללים את דמותו של כבוד הרב עובדיה יוסף ז"ל, ומעליו נכתב ש"ס)להלן: 

עותרות, לשלטים עלולה להיות השפעה "אבא מסתכל מלמעלה". לשיטת ה

אסורה על הבוחרים החרדים לטובת ש"ס. לשיטתן, השימוש בדמותו של הרב 

יוסף ז"ל יחד עם הכיתוב נעשה במטרה להטיל אימה על ציבור הבוחרים, 

ומדובר בניסיון להעניק את התחושה כי ההצבעה אינה חשאית ונערכת לעיני 

 המביט מלמעלה. 

( 3)122כי יש בכך כדי להפר מספר הוראות חוקיות: סעיף העותרות סבורות  .3
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 –( חוק הבחירות)להלן:  1242-לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט

איום עם בוחר בגרימת נזק אם יצביע או יימנע מלהצביע לרשימת מועמדים; 

 שידול להצבעה באמצעות ברכה. –( לחוק הבחירות 4)122סעיף 

עתירה להידחות. לטענתה, מטרת הקמפיין היא הבהרה ש"ס טוענת כי דין ה .6

לציבור כי על אף פטירתו, מורשתו של הרב עובדיה יוסף ז"ל חיה ונושמת. עוד 

 היא טוענת, כי פסילת הקמפיין תפגע קשות בחופש הביטוי הפוליטי שלה. 

(, השלטים היועמ"ש, היועץ המשפטי לממשלה )להלן: 2לעמדת המשיב  .1

( לחוק הבחירות. לטענת 4)-( ו3)122וים עבירה לפי עסיפים האמורים אינם מהו

היועמ"ש, אף אם עולה חשש כי הכיתוב יתפרש באופן מסוים על ידי הציבור 

החרדי, הוא עדיין אינו עונה על שנקבע בסעיפים המדוברים. היועמ"ש מוסיף 

 כי ממילא לא הוכחה הטענה שאמירה כזו מתפרשת כאיום.

אכן, ספק אם הכיתוב בשלט עולה לכדי הדברים  דין העתירה להידחות. .4

איום או שידול בדרך של  –( לחוק הבחירות 4)-( ו3)122הקבועים בסעיפים 

קללה וכו'. אני ער לכך כי הפרשנות שמעלות העותרות היא אפשרית, וייתכן 

שישנם מצביעים אשר יחושו לחץ להתאים את הצבעתם בהתאם ל"צופה 

שהשפעתו על האוכלוסייה החרדית רבה במיוחד  הרב יוסף ז"ל, –מלמעלה" 

"לא כל שכן . ((3.3.2611) התנועה לאיכות השלטון נ' יוסף 24/26)השוו: תב"כ 

כשהמדובר באישיות בעלת השפעה עצומה בציבור הנוהה אחריה כרב עובדיה 

 (.רובינשטיין(, השופט 16.1.2613) חדו"ש נ' קול ברמה 24/12יוסף" )תב"כ 

פרשנות זו אינה היחידה, וכפי שסבורה ש"ס, ייתכן שהשימוש יחד עם זאת,  .3

בדמותו של הרב עובדיה יוסף ז"ל נועדה לשם הצהרה כי היא ממשיכת דרכו 

פינס  11/61, 11/61תב"מ -ב חשיןבלבד. לעניין זה יפים הם דבריו של השופט 

 (:עניין פינס( )להלן: 31.1.2661) נ' סיעת ש"ס

לתי מעורער של ההולכים אחריו ובדרכו, "הרב יוסף הינו מנהיגם הב

ואתקשה למצוא פסול בבקשו לומר לקהלו כי יישמע לו. לו כך 

אמרתי, כי אז דבריי היו שקולים כנגד איסור על הרב לקרוא 

למאמינים בו להישמע לו וללכת בדרכו. העובדה, כשהיא לעצמה, 

שהמאמינים ברב יוסף סבורים כי חובה עליהם להישמע לו וכי 

 –כשהיא לעצמה  –שר יאונה להם רע אם לא יישמעו לו, אין בה אפ

( של חוק הבחירות על ציוויו 4)122כדי להחיל את איסורי סעיף 



 

 361 

למאמיניו. למותר לומר כי איסור מעין זה היה גובל באבסורד. אכן, 

לא אטול לעצמי היתר לעצמי לאסור על איש דת להנחות, להורות 

 לא לעשות אחרת".  או לייעץ לקהלו לעשות כך או

היות שאיני סבור כי הכיתוב עולה לכדי איום או שידול בדרך אסורה על פי  .1

הוראות החוק )בהינתן הפרשנויות השונות שניתן לייחס לשלטים(, איני מוצא 

 מקום למתן צו מניעה בנסיבות המקרה.

 סוף דבר, העתירה נדחית. בנסיבות אלה, אין צו להוצאות.  .2

 (.12.3.2611 באדר התשע"ה ) "אכ ניתנה היום,  
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 ועדת הבחירות המרכזית

 26-לכנסת ה
 القاضي سليم جبران                                      השופט סלים ג'ובראן 

 رئيس لجنة االنتخابات المركزية                            יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

 62/0/תב"כ 
 

 :ותהעותר
 
 חרדיות עושות שינוי" –. רשימת "ובזכותן 5
 . גב' רות קוליאן0

 
 נ ג ד 

 
)באמצעות סגן יו"ר ועדת הבחירות, מר יהודה מפלגת ש"ס  :המשיבה

 אבידן(
 

 
ב לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, 50לפי סעיף  למתן צו מניעה עתירה 

 (דרכי תעמולהחוק )להלן:  /5/1-התשי"ט
 

 טההחל
 

( ש"סעניינה של העתירה בבקשת העותרות למתן צו מניעה נגד המשיבה )להלן:  .1

( לחוק 4)122שיאסור על הפצת ערכה המהווה ברכה לכאורה, בניגוד לאמור בסעיף 

 (.חוק הבחירות)להלן:  1212-הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט

 

בעיר פתח  לטענת העותרות, לגב' קוליאן ניתנה מאת פעילים של ש"ס ערכה .2

 תקווה הכוללת: 

 נר לעילוי נשמת מר"ן הרב עובדיה יוסף, המיועד להדלקה ביום הבחירות. .א

 דף לרישום שמות לתיקון פדיון נפש למצביעי ש"ס. .ב

 עיתון "יום ליום" אשר כולל דברי תעמולה אשר "נראים כתעמולה פסולה". .ג

צעותו דף תפילה שיש לומר טרם הכניסה לקלפי וההצבעה לש"ס, אשר באמ .ד

 יתבטלו כל מיני גזרות קשות ורעות מעל המצביע. 

 דיסק. .ה
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עוד מציינות העותרות, כי משהגיעה גב' קוליאן לירושלים, היא ראתה פעילים  .3

רבים עם שקיות חלוקה של הערכה בכניסה לעיר. לטענתן, הפריטים בערכה מהווים 

ווה הפרה של הדבר מה –ברכה וחולקו במטרה להשפיע על ציבור הבוחרים, ומשכך 

 ( לחוק הבחירות.  4)122סעיף 

 

לטענת ש"ס, הבקשה כוללנית ולא מפורטת, שכן לא מפורט מה לא תקין  .6

במוצרים שחולקו. לעמדתה, הפריטים והטקסטים שחולקו הם נגזרת של קו תעמולתי 

לפי מורשתו של הרב עובדיה יוסף ז"ל. באופן קונקרטי ביחס לכל פריט, טוענת היא 

 כלהלן:

אין בו כל פסול, בהיותו חלק מהקו התעמולתי של מורשת הרב. לעמדת  – נר .א

 ש"ס מדובר בסימבול רגשי לקשר בין ציבור חסידי הרב לזכרו ולמורשתו.

מסמך המאפשר למי שחפץ בכך לקחת חלק בתיקון  –דף לרישום שמות  .ב

פדיון נפש. ש"ס מציינת כי על המסמך לא מופיע שמה, ואין בו כדי להוות 

 ית הצבעה כזאת או אחרת.התני

אין כל פסול בטקסט, שכן הכתבה מזהירה מפני קריסת מפעלו של  –עיתון  .ג

הרב בשל התפתות אחר "התארגנות פוליטית רגעית, שולית ומוזרה". לעמדת 

ש"ס, הטקסט מפציר בנימה רגשית במצביעים, שבמועד ההצבעה הם יזכרו 

 את המשכיות המורשת.

עילוי נשמתו של הרב, אשר מופיע בו נוסח שיש נוסח תפילה ל –דף תפילה  .ד

לאמור לפני ההצבעה. בבסיס התפילה עומד הרעיון שלש"ס יש משום קיום 

מצוות "ושמרת לעשות כל אשר יורוך", וכי צוואתו של הרב היא הצבעה 

 עבור תנועתו.   

ש"ס מציינת כי מדובר בתקליטור שמע וצפייה, הכולל שירים, דברי  –דיסק  .ה

 ברי תעמולה, אשר אין בהם מאומה. תורה וד

 

לסיום מציינת ש"ס כי העתירה היא תיאורטית מאחר שהפריטים כבר חולקו  .1

 ובשל המועד הקרוב ליום הבחירות.

 

 דיון והכרעה

  

דין העתירה להתקבל בחלקה. אפתח ואומר, כי כביכול, הדיון בעתירה הפך  .4

((. עם זאת, 2.3.2611) ירוק תנו לאדם לחיות נ' עלה 33/26לתיאורטי )השוו: תב"כ 
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 מצאתי לנכון לבחון את טענות העותרות. 

 

ביחס לחלוקת הנר, העיתון והדיסק: אלה מהווים, לשיטתי, תעמולה מותרת  .3

 ((. 12.3.2611) סובזכותן נ' ש" 33/26)השוו: תב"כ 

 
עם זאת, הדף לרישום השמות לשם תיקון פדיון נפש ודף התפילה לעילוי נשמתו  .1

( לחוק הבחירות. סעיף זה 4)122הווים ברכות אסורות בניגוד לקבוע בסעיף של הרב מ

אוסר על שידול להצבעה למען מפלגה, בין היתר, באמצעות ברכה. דף רישום השמות 

ודף התפילה כורכים בין הצבעה לש"ס לבין הטבת מצבו של הבוחר. משכך, שני אלה 

ע מהקשר הנרקם בין קיום מעלים חשש שמא מצביע פוטנציאלי עלול להיות מושפ

(, 13.1.2613) קוליאן נ' ש"ס 33/12המצווה לבין הצבעה עבור ש"ס )ראו והשוו: תב"כ 

 ;דורנר(, השופטת 2.4.2663) סיעת מרץ נ' רשימת ש"ס 22/63; תר"מ רובינשטייןהשופט 

 (. חשין(, השופט 11.12.2662) פינס נ' תנועת "אהבת ישראל" 6/14תב"כ 

 
נפקא מינה לעובדה שבדף רישום השמות לא מצוינים פרטיה של ודוק; אין כל  .2

ש"ס. זאת, היות שהערכה מחולקת על ידי פעיליה, ובחלק מן הפריטים, כאמור, כן 

 מצוינים פרטים אלה. 

 

( 6)522האוסר על ש"ס להפר את הוראות סעיף ניתן בזאת צו מניעה אשר על כן,  .16

  לחוק הבחירות.

 
 קבל בחלקה. בנסיבות העניין אין צו להוצאות.סוף דבר, דין העתירה להת .11

 

 (.14.3.2611באדר התשע"ה ) כ"הניתנה היום,           
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 ועדת הבחירות המרכזית

 26-לכנסת ה
 لقاضي سليم جبرانا                                      השופט סלים ג'ובראן 

 رئيس لجنة االنتخابات المركزية                            יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

 002/6תב"כ 
 

 :ותהעותר

 

 חרדיות עושות שינוי" –. רשימת "ובזכותן 5
 . גב' רות קוליאן0

 
 נ ג ד 

 
 ( בע"מ0220יום ליום תקשורת ) .50 :המשיבים

 ר ופרסומים בע"מיתדות ת.ש.מ.ו הוצאה לאו .50

 היועץ המשפטי לממשלה .52
 

ב לחוק הבחירות 50עתירה למתן צו מניעה על פי סעיף 
 (.חוק הבחירות)להלן:  /5/1-)דרכי תעמולה(, התשי"ט

  
 החלטה

 

לפניי עתירה למתן צו מניעה. במסגרתה, טוענות העותרות כי העיתונים  .1

( מערימים קשיים על העותרת 2 "יתד נאמן" )המשיב-( ו1החרדיים "יום ליום" )המשיב 

( לפרסם מודעות בחירות בשני 26-)רשימת מועמדים המתמודדת בבחירות לכנסת ה 1

בבחירות  1, המועמדת הראשונה מטעם העותרת 2העיתונים ומפלים אותה. העותרת 

 הקרובות, מבססת טענה זו פניות שלה לשני העיתונים.

 

למחלקת  23.1.2611-ו 24.1.2611פנתה בימים  2בעתירה נכתב כי העותרת  .2

. 1הפרסום של עיתון "יום ליום", בבקשה לשכור שטח פרסום בעיתון לטובת העותרת 

בשיחות אלא נמסר לה כי התעריף לפרסום מודעה בגודל של רבע עמוד או חצי עמוד 

ש"ח בצירוף מע"מ בהתאמה. כן נמסר לה כי נושא הפרסום ייבחן  3,166-ו 1,166הוא 

למחלקת הפרסום בשנית,  2ה רוחנית". לאחר אלה, התקשרה העותרת על ידי "ועד

ש"ח בצירוף  21,666ונמסר לה מאת עורך העיתון כי התעריף עבור פרסום עומד על 
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מע"מ עבור מודעה אחת. העותרת הודיעה לעורך שהיא מבקשת לקבל הצעת מחיר 

 ה.בכתב, אולם מאז ועד היום לא חזרו אליה ממערכת העיתון בעניין ז

 
, פנתה לעיתון 23.1.2611בנוגע לעיתון "יתד נאמן", טוענות העותרות כי ביום  .3

במטרה לשכור שטחי פרסום בעיתון. מחלקת הפרסום של העיתון מסרה לה כי מודעה 

אינטש תעלה  66ש"ח, ומודעה בגודל  1,366בגודל חצי עמוד ביום שלישי תעלה 

עבור מי המודעה,  2העותרת  ש"ח. עובדת מחלקת הפרסום שאלה אז את 11,666

וכשהאחרונה ענתה לה, ציינה העובדת כי "זה לא יעבור אצלנו חלק", וכן שהיא 

 2מסופקת אם מבקר העיתון יאפשר את פרסום המודעה. כעבור זמן קצר קיבלה העותרת 

 דוא"ל בו נכתב "כפי שחשבתי המודעה לא מאושרת על ידי הוועדה הרוחנית".

 
בגין אירועים אלה מבססות העותרות על ארבעה אדנים. את טענתן למתן סעד  .6

, על עיקרון היסוד של שוויון, בדגש על חשיבותו בתקופת בחירות בין הראשון

, על כך ששני העיתונים הם בגדר גופים דו מהותיים, ומשכך השניהמתמודדים השונים; 

איסור הפליה , על חוק השלישיציבורי; -חלים עליהם חובות שונות בדומה לגוף מנהלי

חוק איסור )להלן:  2666-במוצרים, בשירותים, ובכניסה למקומות בידור, התשס"א

 לחוק הבחירות המורה כי: 16, סעיף הרביעי(; הפליה

 
"יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת רשאי, לאחר התייעצות 

עם סגני היושב ראש של אותה הועדה, להטיל על הבעל או המחזיק של 

להשכירו  –של מקום פומבי פתוח, העומדים כרגיל להשכרה אולם או 

הימים שלפני יום  46לרשימת מועמדים פלונית, במועד שיקבע תוך 

הבחירות לכנסת, אם סבור יושב ראש הועדה שדרוש הדבר כדי לאפשר 

 לאותה רשימת מועמדים להשמיע את דברה באותו מקום ישוב".

 
בנושא  36.3.2616מיום  1124משלה לבסוף, מציינות העותרות את החלטת המ .1

"מניעת הדרת נשים במרחב הציבורי", בו התחייבה הממשלה לפעול באופן אקטיבי כדי 

 למגר את התופעה.

 

עיתון "יום ליום" טוען כי דין העתירה להידחות. במסגרת זאת, מציין הוא כי  .4

חויבה הוא תעריף פרסום אחיד, ובתעריף זה אף  2תעריף הפרסום שנמסר לעותרת 

פנתה לגורמים בעיתון "אשר אינם  2תנועת ש"ס. עוד מציין העיתון כי העותרת 

מוסמכים לטפל בעניין מודעות הפרסום בעיתון, וייתכן כי קיבלו מהם הצעות לפרסום 

מסחרי רגיל ולא למודעות בחירות שלגביהן קיים מחירון שונה, כמו ברוב מדיות 
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מציין הוא כי העותרות לא שלחו כל הזמנת לתגובה(. עוד  3הפרסום בארץ" )סעיף 

פרסום, ומשכך הוא לא נדרש לבחון את תוכן המודעה ומעולם לא סירב לפרסמה. לעניין 

זה, מציין העיתון כי "כעיתון לציבור החרדי, חלות עליו מגבלות הילכתיות ולכן קיימת 

 עיתון".ועדה רוחנית אשר מבקרת הלכתית את התכנים והפרסומים אשר מתפרסמים ב

 
לבסוף, מציין עיתון "יום ליום" כי גם אילו העותרות היו מבססות את טענתן זו,  .3

לשיטתו אין סמכות ליו"ר ועדת הבחירות לחייב אותו, בשים לב להשקפת עולמו ולקו 

 המערכתי שלו, לפרסם מודעות שאינן מותרות על פי ההלכה.

 
ו, קהל היעד של העיתון "יתד נאמן" טוען גם כי יש לדחות את העתירה. לשיטת .1

כך  1)וכן של "יום ליום"( מזוהה לחלוטין עם המפלגות החרדיות, ולא יצביע לעותרת 

או כך. לשיטתו, מכך ניתן ללמוד כי העתירה הוגשה לצורך יחסי ציבור בלבד. בנוסף, 

ובדומה לעיתון "יום ליום", סבור גם הוא כי אין סמכות למתן הסעד שהתבקש: העיתון 

 ף פרטי, וחוק הבחירות לא מחייב עיתונים לפעול בשוויון. הוא גו

 
לגוף הדברים, טוען הוא כי "הוועדה הרוחנית מאפשרת פרסום אך ורק למפלגה  .2

המזוהה לחלוטין השקפתית כהשקפת הוועדה הרוחנית של העיתון. מפלגת יהדות 

 , לרבות לא2התורה אין ולא תהיה אפשרות לכל מפלגה אחרת לפרסם במשיבה 

למפלגות חרדיות כגון ש"ס... ודאי וודאי שלא ניתן לחייב את המשיבה לפרסם את 

העותרות, מפלגה שבמהותה סותרת את עקרונית המשיבה, ואת הערכים בהם היא דוגלת. 

מגדירה עצמה כמפלגה חרדית לא תשנה את המציאות, את מהות  1העובדה שהעותרת 

 11-13רכה של המשיבה" )סעיפים הקמת המפלגה ואת הדרך הסותרת מהותית את ד

 לתגובה(.

 
גם היועץ המשפטי לממשלה סבור כי דין העתירה להידחות מטעמי סמכות.  .16

)ב( הקובע 16לשיטתו, הסעיף היחיד הרלוונטי מחוק הבחירות לענייננו הוא סעיף 

מגבלות צורניות ביחס למודעות בחירות בעיתונים. עם זאת, סעיף זה "קובע אך ורק 

על מודעות ממומנות המפורסמות בעיתונות הכתובה, הוא אינו מטיל חובות רגולציה 

מהותיות על בעליו של עיתון. זאת, בשונה מהסדרים שגובשו ביחס לדרכי תעמולה 

 לתגובה(. 3אחרות, כמו שימוש בפרסום חוצות ושימוש באולמות אירועים" )סעיף 

 
של איסור זה, היות בנוסף, מציין היועמ"ש כי אין מקום לפרשנות מרחיבה  .11

שבניגוד לאינטרנט, "הרי שביחס לעיתונות לא התרחשו שינויים המצדיקים התאמה של 

החוק. ביחס לעיתונות, העובדה שהמחוקק נמנע מלהטיל חובות נוספות מעבר לאלו 
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 )ב(, אינה מקרית" )שם(.16שבסעיף 

 
ק לחוק הבחירות, לשיטת היועמ"ש, הסעיף עוסק אך ור 16לעניין סעיף  .12

במקומות פיזיים ולשונו הברורה שוללת את תחולתו על עיתונים. עוד מציין הוא כי 

ב לחוק מטיל חובת איסור הפליה על פרסום חוצות. "המחוקק, אשר מצא לנכון 16סעיף 

לחוק דרכי  13, במסגרת תיקון מס' 2666לגבש הסדר מקיף הנוגע לפרסום חוצות בשנת 

ויים דומים גם בהסדרים הנוגעים לפרסום מודעות תעמולה, לא מצא לנכון לערוך שינ

 לתגובה(.  16בעיתון" )סעיף 

 
לעניין זה, מציין הוא כי קיים הבדל משמעותי בין פרסום חוצות על ידי גוף  .13

חיצוני לבין פרסום בעיתון: בעוד הראשוני הוא גוף מסחרי "טהור" הפועל למען השאת 

טוי. "בשונה מעסק של אולם אירועים או רווחים בלבד, הרי שלעיתון מוענק חופש הבי

פרסום חוצות, אשר מטרתו העיקרית, ככל גוף מסחרי, היא השאת רווחים, בבסיס קיומו 

 לתגובה(. 11של עיתון עומד המסר שהוא נושא" )סעיף 

 
 דיון והכרעה

 

דין העתירה להידחות על הסף עקב קיומו של סעד חלופי. על פניו, נראה כי  .16

בירור טענות העותרות הוא בהגשת תביעה בהתאם לחוק איסור המסלול המתאים ל

האגודה  31143-62-12ת"א( -הפליה לבית המשפט המוסמך )ראו בעניין זה: ע"א )מחוזי

((. יובהר, כי 12.1.2616) לשמירת זכויות הפרט נ' מקור ראשון המאוחד )הצופה( בע"מ

ילה, ונראה כי יש ממש לכאורה ומבלי לקבוע מסמרות, אין מדובר בעתירה נעדרת ע

בטענות העותרות. ודאי נוכח סירובו הקטגורי של עיתון "יתד נאמן" לפרסם מודעות 

 יהדות התורה".בחירות שאינן של מפלגת "

 

כמובן שחזקה על בית המשפט המוסמך אליו תוגש התביעה, ככל שתוגש,  .11

 ת המתקרב.שיפעל בשקידה ראויה ובמהירות נוכח סד הזמנים בשים לב ליום הבחירו

 

משכך הם פני הדברים, לא מצאתי לנכון להכריע בנוגע לשאלת סמכות יו"ר  .14

ועדת הבחירות המרכזית למתן הסעד שהתבקש. כן יצוין כי עיקרון השוויון בכלל, ובין 

זוילי  412/22בג"ץ רשימות המועמדים בפרט, הוא עיקרון העל שבדיני הבחירות )ראו: 

רשימת הירוקים נ' שידורי  11/12; תב"כ (1222) 422( 2ו), פ"ד מנ' יו"ר ועדת הבחירות

. עיקרון זה, לכאורה, דר בכפיפה אחת עם טענות (רובינשטיין, השופט 4.1.2613) קשת

 העותרות. זאת, כמובן, מבלי להביע עמדה לגופם של דברים.
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בהקשר הפרטני, יצוין, כי בפרשנות התכליתית של הדין הרלוונטי יש ליתן  .13

בנושא "מניעת הדרת נשים  36.3.2616מיום  1124תי הן להחלטת הממשלה משקל לדע

במרחב הציבורי"; הן למכתבי אל באי כוח רשימות המועמדים בנושא "הפעלת לחצים 

)בהמשך למכתבה אליי  22.1.2611" מיום 26-על נשים חרדיות במסע הבחירות לכנסת ה

זאת, למותר לציין, במגבלות  של עו"ד דינה זילבר, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה(.

 הסמכות שנקבעו בחוק.

 
 סוף דבר, העתירה נדחית. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות. .11

 
בשולי הדברים, יצוין, כי מן הראוי שהיועץ המשפטי לממשלה יידרש לסוגיה  .12

 חשובה זו בפן המנהלי, האכיפתי, וככל הנדרש אף בפן החקיקתי.

 

 (.11.2.2611) ניתנה היום, כ"ז בשבט התשע"ה
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 ועדת הבחירות המרכזית

 26-לכנסת ה
 القاضي سليم جبران                                      השופט סלים ג'ובראן 

 رئيس لجنة االنتخابات المركزية                            יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

 62/6/תב"כ 
 

 :תהעותר

 

 הערבית הרשימה
 

 נ ג ד 

 
 הרשימה המשותפת ./5 :המשיבות

 רשות השידור .02

 הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו .05

 תחנת הרדיו רשת ד' קול ישראל בערבית .00

 תחנת רדיו אלשמס .02
 

  
 החלטה

 

לכנות את  1-2העותרת פנתה אליי בעתירה למתן צו שיאסור על המשיבות  .1

ות הוא "הרשימה המשותפת )שהכינוי שאושר לה על ידי ועדת הבחיר 1המשיבה 

)חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל(" בתור "הרשימה הערבית המשותפת" בשידורים ובסקרים. 

, וכינוי זה מטעה ביחס 1קוראות כך בשידוריהן למשיבה  1-2לשיטתה, המשיבות 

 לכינויה של העותרת שאושר לה על ידי ועדת הבחירות: "הרשימה הערבית". 

 

עתירה להידחות על הסף נוכח היותה כוללנית ואינה טוענת כי דין ה 1המשיבה  .2

הודיעו בתגובתן כי "ניתנו הנחיות  6-ו 2נסמכת על פרסום פרטני כלשהו. המשיבות 

כפי  1לעובדיה להקפיד לעשות שימוש בכינויים המדויקים של המבקשת ושל המשיבה 

 לתגובה(.  2" )סעיף 26-שהוגשו לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה

 
טוענת כי היא אינה גוף משדר, אלא מפקח בלבד על שידורי  3יבה המש .3

כי מדובר בעתירה כוללנית "אשר  1הטלוויזיה והרדיו. עוד טוענת היא בדומה למשיבה 
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אינה מפרטת בדבר תאריכים ההתבטאויות ומועדן, תוכן ההתבטאות הבעייתי )והקשר 

ות, ומי אמר את הדברים הדברים(, בשידוריו של מי מבעלי הזיכיון נכללה ההתבטא

 לתגובה(. 4)מגיש או מרואיין וכו'(" )סעיף 

 
מכחישה את טענת העותרת, ומוסיפה כי היא "מקפידה לאבחן בין  1המשיבה  .6

הסיעות השונות בכל השידורים שלה לגבי כל הסיעות, וכך היא גם נהגה ונוהגת כלפי 

 לתגובה(.  3" )סעיף 1העותרת והמשיבה מס' 

 

להידחות על הסף. הסעד שהתבקש בעתירה הוא סעד כוללני דין העתירה  .1

כרשימה ערבית  1)"להורות למשיבים להפסיק להשתמש בכינויה של המשיבה 

משותפת"(. בעתירה, העותרת לא ציינה אף לא מקרה אחד קונקרטי שבו נקראה 

בשידור "הרשימה הערבית המשותפת". משכך, דין העתירה להידחות על  1המשיבה 

 16/26תב"כ (; 11.2.2611) פורמן נ' רשות השידור 21/26עם זה )השוו: תב"כ הסף מט

 (.16(, פס' 3.3.2613) גולן נ' שבירו 23/26; תר"מ 16(, פס' 11.2.2611) פריג' נ' ליברמן

 
סוף דבר, העתירה נדחית על הסף. בנסיבות העניין, תישא העותרת בהוצאות כל  .4

; 3( המשיבה 3; )6-ו 2( המשיבות 2; )1יבה ( המש1ש"ח: ) 1,166אחת מאלה בסך של 

 .1( המשיבה 6)

 

 (.22.2.2611ניתנה היום, ג' באדר התשע"ה )
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 ועדת הבחירות המרכזית

 26-לכנסת ה
 القاضي سليم جبران                                      השופט סלים ג'ובראן 

 رئيس لجنة االنتخابات المركزية                            יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

ה התשע" כ"ג בטבתירושלים,      

 0251 בינואר 52                                                                                                                          
 

 02/6/ ה"ש
 

 גב' אמונה ויט .5 :העותרות

 ל אביכזרגב' מיכ .0

 גב' רות קוליאן .2

 גב' רותי יהושוע .2

 גב' מזל חורי .1
 

 עתירה למתן צו עשה 

 
 החלטה

     
העותרות פנו אליי בעתירה למתן צו שיורה למפלגות יהדות התורה, ש"ס, והעם איתנו 

בעתירה מפורטת, העותרות מבקשות לבסס את  .26-לשלבן ברשימותיהן לכנסת ה

ל אדנים משפטיים, וביניהם: הזכות החוקתית לבחור בקשתן לסעד זה על מספר רב ש

 ולהיבחר, הזכות לשוויון, עיקרון הייצוג ההולם, ועוד.

 

, מבלי להביע עמדה לגופם של דבריםאין באפשרותי להיעתר לעתירה מטעמי סמכות. 

הפכתי בדין ובעתירה חזור והפוך, ולא מצאתי מקור סמכות הנותן בידיו של יו"ר ועדת 

מרכזית את הסמכות להתערב באופן סידור רשימת המועמדים לכנסת, הבחירות ה

על אף ולקבוע כי מועמד פלוני זכאי או שאינו זכאי להיכלל ברשימה כאמור. זאת, 

 .שראוי ונכון לדעתי לשלב נשים ככל הניתן ברשימות המועמדים בבחירות לכנסת

 

ירות נוגעות לדיני הסמכויות השיפוטיות העיקריות שהעניק החוק ליו"ר ועדת הבח

התעמולה ולניהול וביצוע הבחירות. לכך יש להוסיף כי מוקנית לי סמכות לאפשר 

למועמדים שהורשעו בתנאים מסוימים להתמודד בבחירות נוכח היעדר קלון, וכי 
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לוועדת הבחירות המרכזית סמכות לפסול מועמדים ורשימות מועמדים לאחר הגשתן 

יסוד: הכנסת. -א לחוק3-ו 3א, 4ות שנקבעה בסעיפים לוועדה, וברשימה סגורה של עיל

סמכות להורות למפלגה פלונית כי תכלול  –אלה הם עיקרי הדברים, וכפי שניתן לראות 

 אינה בנמצא.  –ברשימת המועמדים מטעמה לכנסת מועמדת פלונית או מועמדות בכלל

 

אף בסמכותה של כמו גם, אין בסמכותו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ו

הוועדה עצמה, להתערב בדרכי ניהולה הפנימיים של מפלגה ובדרך בה מדורגים 

המועמדים לכנסת מטעמה. אף סמכותם של בתי המשפט המחוזיים, להם נתונה הסמכות 

א "עלדון בענייני מפלגות, מצומצמת עד מאוד, ושמורה למקרים מיוחדים )ראו: 

 ((.1.1.2663) תנועה לאומית ליברלית אה נס נ' תנועת הליכודל  16124/62

 

כמובן, וכפי שציינתי, אין בקביעתי זו כדי להביע עמדה לגופה ביחס לטענות העותרות. 

לבסס את זכותן לסעד בעיקרה על הזכות החוקתית כן אעיר כי העותרות מבקשות 

ת להיבחר. עם זאת, הזכות להיבחר, לגישתי, אינה כוללת את הזכות להיות חלק מרשימ

 .משכך, העתירה נדחית בזאתמועמדים במפלגה מסוימת. 

   

 (.16.1.2611) ההתשע"כ"ג בטבת יתנה היום, נ

 סלים ג'ובראן                                                                                   

 שופט בית המשפט העליון
 יושב ראש ועדת הבחירות

 02-המרכזית לכנסת ה                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 314 

 
 בבית המשפט העליון                        

 
  /0/20/בג"ץ  

 
 כבוד השופט י' דנציגר  לפני:

 כבוד השופט ע' פוגלמן
 כבוד השופט מ' מזוז

 
 . רותי יהושוע5 העותרות:

 יט. אמונה ו0 

 . שרון פרידמן2 

 . מזל חורי2 

 כח נשים -. עמותת כ"ן 1 

  
 ד  ג  נ 

         
 . ועדת הבחירות המרכזית5 המשיבות:

 . הרשות למעמד האישה במשרד ראש הממשלה0 

 . מפלגת דגל התורה2 

 . מפלגת הסתדרות אגודת ישראל בארץ ישראל2 

 . מפלגת ש"ס1 

 בראשות אלי ישי -. מפלגת "העם איתנו" 0 

  
 עתירה למתן צו על תנאי 

  
 סדובניק-עו"ד רוני אלוני בשם העותרות:

 
 

ן -פסק   די

 
 :השופט מ' מזוז

 

ועדת הבחירות )להלן:  1עניינה של עתירה זו בבקשת העותרות להורות למשיבה  .1

 ( לשלב נשים ברשימותיהן.המפלגות החרדיות)להלן:  4-3( לחייב את המשיבות המרכזית

 

הרשות למעמד האישה במשרד ראש הממשלה, , 2בנוסף, התבקש בית המשפט להורות למשיבה 

, שעניינה קידום ייצוג שוויוני 16.12.2616מיום  2331לפעול למימוש החלטת הממשלה מס' 

 לנשים במגזר הפרטי והציבורי, ביחס למפלגות החרדיות.
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הקובע את  4 סעיף, ובראשם הכנסת: יסוד-חוקבעתירה נטען, כי שילוב סעיפים שונים ב .2

הקובע את התנאים למניעת השתתפותה של רשימה בבחירות,  א3 סעיףהזכות להיבחר וכן 

מוביל למסקנה כי מפלגות, ובכלל זה המפלגות החרדיות, אינן רשאיות להדיר מרשימותיהן 

 הפליה איסור חוקנשים. עוד נטען, כי גם הוראות שונות בחוקים אחרים, כמו הוראותיו של 

, מובילות 2666-, התשס"אציבוריים ולמקומות בידור למקומות ובכניסה בשירותים, במוצרים

 למסקנה זהה.

 

העותרות, המעידות על עצמן שהן נשים חרדיות המצביעות באופן מסורתי למפלגות  .3

, בעתירה 26-ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-ליושב 13.1.2611החרדיות, פנו בערב יום 

 .26-נסת הלמתן צו עשה שיורה למפלגות החרדיות לשלב נשים ברשימותיהן לכ

 

ראש ועדת -, נדחתה עתירתן של העותרות בהחלטת יושב16.1.2611כבר למחרת היום, ביום 

ס' ג'ובראן. בהחלטתו, קבע השופט ג'ובראן כי אין באפשרותו הבחירות המרכזית, השופט 

ראש ועדת הבחירות -להיעתר לעתירה, משום שאין בנמצא מקור המעניק סמכות ליושב

ראש ועדת -שהתבקש בעתירה. בהחלטה הודגש, כי סמכותו של יושב המרכזית להורות כפי

 הבחירות נוגעת בעיקרה לדיני התעמולה ולניהול וביצוע הבחירות.

 

ראש ועדת הבחירות -ימים ממתן החלטתו של יושב 1, בחלוף 22.1.2611רק ביום  .6

 הוגשה העתירה לבית משפט זה.המרכזית, 

 

 יהוי שבהגשתה. דין העתירה להידחות על הסף מחמת הש .1

 

, כשבוע ימים בלבד קודם למועד האחרון 22.1.2611כאמור, העתירה הוגשה רק ביום  .4

, כפי שאף ציינו העותרות בעתירתן. אף 22.1.2611להגשת רשימות מועמדים לכנסת, הוא יום 

הפניה לוועדת הבחירות המרכזית הייתה בשיהוי ניכר, שכן נוהגן של המפלגות החרדיות שלא 

נשים ברשימותיהן לכנסת, אינו בגדר מידע חדש, ואף המידע בדבר הקדמת הבחירות לשלב 

 ומועדן גלוי וידוע מזה זמן רב. 

 

כיום אנו מצויים ארבעה ימים בלבד קודם למועד האחרון להגשת רשימות מועמדים לכנסת. ברי 

מן הפשוטים,  כי בתקופה כה קצרה לא ניתן לקיים בירור בעתירה זו, שהנושא שהיא מעלה אינו

 בלשון המעטה.

 

http://www.nevo.co.il/law/72242
http://www.nevo.co.il/law/72242/6
http://www.nevo.co.il/law/72242/7a
http://www.nevo.co.il/law/74365
http://www.nevo.co.il/law/74365
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הלכה פסוקה היא מימים ימימה, כי בעתירות בענייני בחירות, שעריכתן מתבצעת על פי  .3

לוח זמנים צפוף וקפדני, עומד בית משפט זה בהקפדה יתרה על הגשת עתירות במועד וללא 

 שיהוי:

 

"כבר פסקנו כמה פעמים כי מידת השיהוי הפוסלת זכותו של 

משפט זה תלויה בנסיבות הענין, ובענין -ביתעותר לקבל סעד מ

של בחירות בו נקבעו בחיקוק מועדים קצרים לכל אחד ואחד 

משלבי התהליך, יש ואפילו שיהוי קצר דיו כדי להשיב פני עותר 

ריקם. שאם לא תאמר כן, עלול הדבר להכשיל את ציבור 

הבוחרים, ואולי אפילו לגרום דחיית הבחירות, וכדבר הזה לא 

פונדמינסקי נ' פקיד הבחירות ליד עירית  211/24ן" )בג"ץ ייתכ

 ((.1242) 136, 142( 2ירושלים, פ"ד כג)

 

 

, 161( 6)ראש ועדת הבחירות, פ"ד נז-פייגלין נ' יושב 11263/62בג"ץ עוד בעניין זה ראו גם: 

 211( 2)רובין נ' ראש לשכת עורכי הדין בישראל, פ"ד לט 232/11בג"ץ (; 2663) 113-112

 –מרי  112/33 א"ע(; 1231) 122( 1)לג ד"פ, הפנים שר' נ מגידיש 131/31 ץ"בג(; 1211)

 436( 2)ישראל, פ"ד כז-המחנה הרדיקלי הישראלי נ' ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ

(1233.) 

 

בענייננו כאמור, הפניה לוועדת הבחירות המרכזית לקתה בשיהוי רב, וגם העתירה לבית  .1

ת.  בנסיבות אלה אין משפט זה  על החלטת יו"ר ועדת הבחירות לא הוגשה במהירות הנדרש

מנוס מדחיית העתירה על הסף, בהעדר כל אפשרות מעשית לבירור העתירה, המעלה נושא  

 משקל ורגיש, בסד הזמנים שנוצר בגין השיהוי בהגשתה.-כבד

 

 סוף דבר: העתירה נדחית על הסף. .2

 

 (. 24.1.2611ניתן היום, ו' בשבט התשע"ה ) 
1 1 2 2 3 3 1 

1 6 4 3 1 3 1  ו פ טש  ש ו פ ט ש ו פ ט3
_________________________ 

 הי   B01.doc_15005390   העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח.
 www.court.gov.il; אתר אינטרנט,   633-2363333מרכז מידע, טל' 

 
 16431313-132/11י' דנציגר 

 הנוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכ

 
 

http://www.nevo.co.il/case/6179643
http://www.nevo.co.il/case/17936938
http://www.nevo.co.il/case/17932380
http://www.nevo.co.il/case/17925605
http://www.nevo.co.il/case/17925605
http://www.court.gov.il/
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 ועדת הבחירות המרכזית

 26-לכנסת ה
 القاضي سليم جبران                                      השופט סלים ג'ובראן 

 رئيس لجنة االنتخابات المركزية                            יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

 
 02/6/תב"כ 

 

 :תהעותר

 

 אם תרצו ציונות להיות או לחדול
  
 נ ג ד 

 
 הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו :המשיבה

 
 עתירה למתן צו עשה 

 
 החלטה

 

העותרת פנתה אליי היום, בבקשה למתן צו הצהרתי על פיו תשדיר שביקשה לשדר 

בתחנות רדיו דרום וגלי ישראל אינו מהווה תעמולת בחירות. בתשדיר הנ"ל, מנכ"ל 

"רמת -העלות את אחוז ההצבעה, על מנת שהעותרת, קורא לתושבי הדרום להצביע ול

אביב לא תקבע לדרום מה יהיה ראש הממשלה". המשיבה סירבה לשדר תשדיר זה, נוכח 

כך שסברה שמטרת התשדיר היא "להשפיע על הבחירות והבוחרים ]ולכן הוא[ מהווה, 

 על פניו, תעמולת בחירות אסורה ועוסק בנושא השנוי במחלוקת ציבורית".

 

לת העתירה היום, ביקשתי מהעותרת כי תצביע על מקור סמכות למתן הצו מיד עם קב

א לחוק הבחירות 11המבוקש. במסגרת זו, טוענת העותרת למקור סמכות מכוח סעיף 

 וכן מכוח פרשנות תכליתית לחוקי הבחירות. 1242-לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט

 

יושב ראש ועדת הבחירות  דין העתירה להידחות על הסף נוכח קיומו של סעד חלופי.

אינו יושב כערכאת ערעור על החלטות גופי השידור והפיקוח עליהם, ובכלל זה על 

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו. סמכות מעין זו מוקנית לערכאה המוסמכת בהתאם 

לחוק. זאת ועוד; סמכותי למתן צווים משתרעת בעיקרה על צווי מניעה בהתאם לסעיף 
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. אמנם, (חוק הבחירות)להלן:  1212-חירות )דרכי תעמולה(, התשי"טב)א( לחוק הב13

לא מן הנמנע כי סמכות זו תכלול גם מתן צווי עשה וצווים  –במקרים מסוימים 

הצהרתיים. אולם, סמכות זו תופעל לרוב בנוגע להפרה שכבר התרחשה, במטרה למנוע 

 יכוד נ' מרצהל 12/12הפרה נוספת של הוראות חוק הבחירות )השוו: תב"כ 

 ((. למותר לציין כי אין זהו המקרה שלפניי.13.1.2613)

 

 סוף דבר, העתירה נדחית. משלא התבקשה תגובת המשיבה, אין צו להוצאות.

 
 (.11.3.2611ניתנה היום, כ"ד באדר, התשע"ה )
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 יום הבחירות
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 יתועדת הבחירות המרכז

 26-לכנסת ה
 القاضي سليم جبران                                      השופט סלים ג'ובראן 

 رئيس لجنة االنتخابات المركزية                            יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

 02/6/תב"כ 
 

 
 :תהעותר

 
מפלגת ש"ס )באמצעות סגן יושב ראש ועדת הבחירות 

 יהודה אבידן(המרכזית, מר 
 

 נ ג ד 

 
 תחנת רדיו "קול ברמה" :המשיבה

 
ב לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, 50לפי סעיף  למתן צו מניעה עתירה 

 (הבחירותחוק )להלן:  /5/1-התשי"ט
 

 החלטה
 

לטענת ש"ס, בתחנת הרדיו "קול ברמה" מושמעים דברי תעמולה האסורים בהתאם 

-לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט 122לחוק הבחירות וסעיף  1לסעיף 

. ביקשתי מהיועץ המשפטי של הוועדה לפנות ליועצת המשפטית של הרשות 1242

השנייה לטלוויזיה ולרדיו, בבקשה כי תנחה את המשיבה לחדול מתעמולה, ככל שאכן 

דברי תעמולה נמשכים אף בשעה זו.  –זאת נעשית. עם זאת, לטענת ב"כ מפלגת ש"ס 

 כך, ניתן בזאת צו מניעה האוסר על המשיבה לשדר תעמולה )ככל שאכן נכון הדבר(. מש

 
 (.13.3.2611 באדר התשע"ה ) כ"ו ניתנה היום, 
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 ועדת הבחירות המרכזית

 26-לכנסת ה
 القاضي سليم جبران                                      השופט סלים ג'ובראן 

 رئيس لجنة االنتخابات المركزية                            המרכזיתיושב ראש ועדת הבחירות 

 02/6/תב"כ 
 

 מפלגת יחד :תהעותר
 

 נ ג ד 

 
 . מפלגת ש"ס5 :המשיבים

 . הרב הספרדי הראשי לישראל0
 

ב לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, 50לפי סעיף  למתן צו מניעה עתירה 
 (הבחירותחוק )להלן:  /5/1-התשי"ט

 
 לטההח

 

מבצע לישראל, הרב יצחק יוסף, הרב הראשי הספרדי  - 2לטענת העותרת, המשיב 

תעמולה אסורה לטובת מפלגת ש"ס. את טענתה זו מבססת העותרת על תמונה של כבוד 

 הרב מצביע, ומהתמונה ניכר כי בכוונתו להצביע למפלגת ש"ס. 

 

נה ניכר שכבוד הרב צולם דין העתירה להידחות. עיינתי בתמונה שצורפה לעתירה, וממ

ללא ידיעתו. כמובן שככל אדם בישראל, גם הרב הראשי לישראל זכאי להצביע לכל 

רשימת מועמדים, ואין בעצם ההצבעה כשלעצמה להוות תעמולה. לכך יש להוסיף כי 

נמסר לי אך עתה שכבוד הרב הודיע לתקשורת כי הוא צולם ללא רשותו. כמובן שחזקה 

קבעתי כי חלות עליו המגבלות ביחס לעובדי ציבור )ראו: תב"כ  על כבוד הרב, שכבר

 (, לא התכוון לבצע תעמולה.3.3.2611) התנועה לאיכות השלטון נ' יוסף 24/26

 
 (.13.3.2611 באדר התשע"ה ) כ"ו ניתנה היום, 
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 ועדת הבחירות המרכזית

 26-לכנסת ה
 القاضي سليم جبران                                      השופט סלים ג'ובראן 

 رئيس لجنة االنتخابات المركزية                            יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

 2/6//תב"כ 
 

 :תהעותר
 

 מפלגת הבית היהודי
 

 נ ג ד 

 
 מפלגת ש"ס :המשיבה

 
ב לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, 50לפי סעיף  למתן צו מניעה עתירה 

 (הבחירותחוק )להלן:  /5/1-התשי"ט
 

 החלטה
 

פעילים של המשיבה מקיימים בעיר חולון תעמולה אסורה תוך חלוקת לטענת העותרת, 

שני פריטים: דף לרישום שמות לתיקון פדיון נפש למצביעי ש"ס ותמונה מהודרת עליה 

 נכתב "דברי המרן: מי שבוחר ש"ס ישר לגן עדן".

 

שום, רק אתמול קבעתי כי חלוקתו אסורה והוא דין העתירה להתקבל. לגבי דף הרי

-( לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט4)126מהווה עבירה בהתאם לסעיף 

מדובר באופן ברור בברכה, האסורה גם היא על פי החוק. לפיכך,  –. לגבי התמונה 1242

שהם  ניתן בזאת צו מניעה האוסר על מפלגת ש"ס לחלק את שני הפריטים הנ"ל )ככל

 אכן מחולקים(.

 

 (.13.3.2611 באדר התשע"ה ) כ"ו ניתנה היום, 
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 ועדת הבחירות המרכזית

 26-לכנסת ה
 القاضي سليم جبران                                      השופט סלים ג'ובראן 

 لمركزيةرئيس لجنة االنتخابات ا                            יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

 2/6//תב"כ 
 

 :תהעותר
 

 מפלגת יחד
 

 נ ג ד 

 
 תחנת רדיו קול חי :המשיבה

 
ב לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, 50לפי סעיף  למתן צו מניעה עתירה 

 (הבחירותחוק )להלן:  /5/1-התשי"ט
 

 החלטה
 

לטענת רשימת יחד, בתחנת הרדיו "קול חי" מושמעים דברי תעמולה האסורים בהתאם 

-לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט 122לחוק הבחירות וסעיף  1עיף לס

. האזנתי בקצרה לשידורי התחנה, ולא שמעתי בזמן קצר זה תעמולה. עם זאת, 1242

 ולמען הזהירות, ניתן בזאת צו מניעה האוסר על המשיבה לשדר תעמולה. 

 
 (.13.3.2611 באדר התשע"ה ) כ"ו ניתנה היום, 
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 ועדת הבחירות המרכזית

 26-לכנסת ה
 القاضي سليم جبران                                      השופט סלים ג'ובראן 

 رئيس لجنة االنتخابات المركزية                            יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

 

 62/6/תב"כ 
 

 :ותהעותר
 
 . רשימת יש עתיד5
 ציוני. רשימת המחנה ה0

 
 נ ג ד 

 
 . חבר הכנסת בנימין נתניהו, ראש הממשלה5 :המשיבים

 . רשימת הליכוד0
 52. ערוץ 2
 0. ערוץ 2
 . רשות השידור1
 . תחנות הרדיו האזורי0

 
ב לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, 50לפי סעיף  למתן צו מניעה עתירה 

 (הבחירותחוק )להלן:  /5/1-התשי"ט
 

 החלטה
 

. 13:61הודיע כי יערוך מסיבת עיתונאים לתקשורת בשעה ראש הממשלה  .1

כי אורה  –העותרות מבקשות כי אאסור את שידורה בערוצי הטלוויזיה והרדיו, ולמצער 

שהיא לא תועבר בשידור חי. עם קבלת העתירה, החלטתי לתת צו ארעי האוסר של 

 שידור מסיבת העיתונאים הנ"ל. 

 

העותרות לא הניחו תשתית ראייתית לכך כי  , בתגובתם, טוענים כי2-1המשיבים  .2

מסיבת העיתונאים של ראש הממשלה יעלו לכדי תעמולת בחירות. לשיטתם, מתן צו 

מניעה מראש לקיומה של מסיבת עיתונאים מהווה הגבלה דרקונית של חופש הביטוי של 

המועמד, אשר זכאי להתבטא במהלך יום הבחירות ולהעניק ראיונות לכל אמצעי 

כי במהלך יום הבחירות,  2-1רת, ללא יוצא מן הכלל. עוד טוענים המשיבים התקשו
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התראיינו מועמדים אחרים מרשימות מועמדים נוספות, ולכן "לא ברור מדוע ייאסר 

באופן סלקטיבי שידור מסיבת עיתונאים עם ראש הממשלה, שבה הוא מתכוון לקיים 

כל היום המועמדים מטעמם  שיח ולהביע את עמדתו בנושאים שעליהם דיברו במהלך

 לתגובה(. 4של כל המפלגות האחרות, ביניהם של העותרים" )סעיף 

 
 –, יש לדחות את העתירה ולחילופין 2-1בהתאם לאלה, לשיטת המשיבים  .3

תב"כ -דקות )בדומה להחלטתי ב 1להתיר את שידור מסיבת העיתונאים בשיהוי של 

 ((.14.2.2611) גלאון נ' רשות השידור 4/26

 
הותירו את העניין לשיקול דעתי. העותרות, בתשובה לתגובה,  4-3המשיבים  .6

מציינות כי לאחר מתן הצו הארעי, יצאה הודעה לתקשורת ביחס להנ"ל מפי ראש 

 הממשלה, ובה נכתבו דברים העולים לכדי תעמולה. 

 
 דיון והכרעה

 
ה לחוק הבחירות אוסר על תעמולה בטלוויזי 1דין העתירה להתקבל. סעיף  .1

לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח  122הימים שלפני יום הבחירות. סעיף  46-וברדיו ב

 3אוסר על תעמולה "משעה ( חוק הבחירות לכנסת)להלן:  1242-משולב[, התשכ"ט

בערב ביום שלפני יום הבחירות ובכל יום הבחירות" ברדיו ובטלוויזיה. ביום 

שמכוח איסור , בו עמדתי על כך , שלחתי מכתב לערוצי הטלוויזיה והרדיו16.3.2611

מערב לפני יום  , יש להקפיד קלה כחמורה בכל הנוגע לשידור תעמולת בחירותפרטני זה

 .הבחירות ועד לסגירת הקלפיות

 
: רובינשטייןחברי השופט  12-מכוח איסור מחמיר זה, קבע בבחירות לכנסת ה .4

המערכת הפוליטית וכל דברי אנשי "מצויים אנו ביום האחרון בתעמולת הבחירות, 

; על כן ניתן בזה צו כי לא ישודרו אירועי יהיו שידורי תעמולה, באופן הבולט ביותר

להבדיל מדיווח  –בחירות, כמו מסיבות עיתונאים, שבהם ניתנים נאומים והצהרות 

חדשותי על ידי הכתבים על דברים שנאמרים באירועי הבחירות, שהוא כשלעצמו 

כבד את החוק כמות שהוא ולהקפיד על קיומו" )החלטה לגיטימי. האמור בא כדי ל

 , ההדגשות הוספו(.21.1.2613בעניין שידורי תעמולת בחירות באמצעי התקשורת מיום 

 
לענייננו. בדומה לעמדתו של חברי השופט  -אחד לאחד  –דברים אלה, יפים  .3

ו"ר רשימת , סבורני, כי מסיבת עיתונאים מפיו של מועמד בבחירות, ודאי ירובינשטיין

מועמדים, שעות ספורות לפני שהקלפיות נסגרות, מהווה תעמולת בחירות. ומשכך, 

לחוק  122לחוק הבחירות הן ובעיקר בהתאם לסעיף  1אסורה הן בהתאם לסעיף 
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הבחירות לכנסת. משכך, ניתן בזאת תוקף קבוע לצו הארעי שניתן בהחלטתי הקודמת 

 מהיום.

 
ר המועמדים התראיינו במהלך היום לאמצעי כי ית 2-1ביחס לטענת המשיבים  .1

, או כל אחד אחר, לא הגיש עתירה בבקשה למתן צו מניעה 2-1 המשיבים .התקשורת

 –כידוע, בכל הקשור לדיני התעמולה, בתור גורם שיפוטי בנוגע להתבטאויות אלה. 

ב 13סמכותי מוגבלת לסכסוך קונקרטי שתחילתו בעתירה למתן צו מניעה לפי סעיף 

כפי שהמשיבים אומרים בעצמם, יו"ר ועדת הבחירות המרכזית וק הבחירות. ודוק; לחו

 אינו "צנזור על" ביחס לתעמולה בטלוויזיה וברדיו. 

 
הפעלתי את  –וכן ביום הבחירות  –, במהלך כל מסע הבחירות בהתאם לאלה .2

אף ו –סמכויותיי רק כאשר הוגשה לפתחי עתירה למתן צו מניעה. ודוק; לא מן הנמנע 

כי אם עתירות מעין אלה היו מוגשות ביחס לראיונות מפיהם  –סביר נוכח האמור לעיל 

 עתירות מעין אלה, כאמור, לא הוגשו. של מועמדים אחרים, הייתי מונע גם את קיומם.

 
יובהר. אין באמור כדי למנוע דיווח חדשותי על הנאמר במסיבות עיתונאים מפי  .16

זאת, כמובן, בכפוף לכך שהדיווח לא יעלה לכדי מועמדים כדוגמת ראש הממשלה. כל 

 תעמולה, שהיא כאמור אסורה, ודאי בעת זו.

 
יחד עם זאת, ונוכח סד הזמנים, סבורני כי יש מקום למתן צו מניעה כללי האוסר  .11

על ערוצי הטלוויזיה והרדיו לשדר באופן גורף ראיונות או את דבריהם של יתר 

 פיות. המועמדים בבחירות, עד לסגירת הקל

 
 סוף דבר, העתירה מתקבלת. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות. .12

 

 (.13.3.2611 באדר התשע"ה ) כ"ו ניתנה היום, 
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 ועדת הבחירות המרכזית

 26-לכנסת ה
 القاضي سليم جبران                                      'ובראןהשופט סלים ג 

 رئيس لجنة االنتخابات المركزية                            יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

 2/6/ערר 
 

 :המבקש
 
 
 

 המשיבה:

 אחרים 2-אילן שגיב ו
 

 נ ג ד
 

 הסוכנות היהודית לארץ ישראל
  

  
י)ה( לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, 550עררים לפי סעיף  

 )להלן: חוק הבחירות לכנסת(. /5/0-התשכ"ט
 

 החלטה
 

מורים ורכזי פרויקטים של סניף הסוכנות היהודית לארץ ישראל  26לפני ערר של  .1

( בהונגריה, בודפשט. הפקיד המוסמך מטעם הסוכנות היהודית)להלן: 

עובדים ברשימת הזכאים להצביע  26ההסתדרות הציונית לא הכליל את אותם 

 בשגרירות בבוקרשט, ומכאן הערר שלפניי.

 

מדובר בעובדים מסוג עמ"י )עובד מקומי ישראלי(, אשר גויסו לעבוד בסוכנות  .2

הסיבה בגינה הפקיד היהודית מתוך הקהילה הישראלית שגרה בהונגריה. 

יע להצב םלא הכליל את אותם עובדים ברשימת העובדים הזכאי המוסמך

ז לחוק הבחירות לכנסת, אשר קובע כי 114נוכח פרשנותו לסעיף  היא בשגרירות

הנמצא במדינה "בוחר שהוא עובד המדינה או עובד של הסוכנות היהודית... 

, רשאי להצביע בקלפי מיוחדת...". לשיטתו, נוכח העובדה שמדובר עקב עבודתו

עקב עבודתם, אלא  בעובדים שגויסו לעבודה בהונגריה, הם אינם נמצאים שם

 ללא קשר לכך.

 
דין הערר להתקבל. מבלי להכריע בסוגיה העקרונית ביחס לפרשנות הראויה  .3
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ז לחוק הבחירות לכנסת, סבורני כי במקרה דנא אין מניעה לאפשר 114לסעיף 

 עובדים להצביע בשגרירות בבודפשט.  26לאותם 

 
ר לי כי הצבעתם לא עובדים, וממטה הוועדה המרכזית נמס 26-, מדובר בראשית .6

 תעורר קשיים במישור הלוגיסטי. 

 
, נתתי משקל לעובדה כי נציבות שירות המדינה קבעה כי עובדי מדינה שנית .1

שגויסו במדינה הזרה, כן יוכלו להצביע בקלפיות בשגרירויות ישראליות בחו"ל 

מבלי להכריע בשאלה )של ממש( אם הנחיית נציבות (. 13.16.2611מיום  16)עה/

ז)א( לחוק הבחירות 114רות המדינה דרה בכפיפה אחת עם לשונו של סעיף שי

לכנסת, כך נקבע לגבי עובדים אלה. ודוק; לעובדי משרד החוץ העובדים 

בשגרירויות ולעובדי הסוכנות היהודית סממנים רבים משותפים: שניהם מייצגים 

 וכיו"ב. בחו"ל את מדינת ישראל ונחזים כנציגיה הרשמיים של מדינת ישראל;

 
של קודמי  , בנושאים מעין אלה, לגישתי, יש לנקוט בגישה דומה לזושלישית .4

אשר סבר כי "ככלל יש לפרש את  – השופט רובינשטייןחברי  –בתפקיד 

הוראותיו של חוק הבחירות ]לכנסת[ באופן מרחיב, המבכר מתן אפשרות הצבעה 

ניין הוראת סעיף על דרך הכלל, וכך גם לע –כאמור  –על פני מניעתה. כך 

יפה נ' הסוכנות ז)א( לחוק, העוסקת בהצבעה בנציגויות חוץ" )ערר 114

 (.23.12.2612מיום  היהודית לארץ ישראל

 
הכרעתי זו ניתנה נוכח הנסיבות  –משכך, דין הערר להתקבל. אבהיר פעם נוספת  .3

הייחודיות שנוצרו במקרה דנא, ואין באמור לעיל כדי להשליך על הפרשנות 

ונה להוראות הרלוונטיות מחוק הבחירות לכנסת. מן הראוי, כי לקראת הנכ

הבחירות הבאות, תעשה עבודת מטה בשיתוף מטה ועדת הבחירות המרכזית, כך 

 שייקבעו כללים בהתאם לחוק בנוגע להצבעות בחו"ל.

 

 (11.2.2611) ההתשע"כ"ו בשבט יתנה היום, נ           
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 ועדת הבחירות המרכזית

 26-לכנסת ה
 القاضي سليم جبران                                      השופט סלים ג'ובראן 

 رئيس لجنة االنتخابات المركزية                            יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

 02/6פ"מ 
 

 ת "כולנו בראשות משה כחלון"מפלג :המבקשת
 

בשאלה האם גב' צגה מלקו כשירה  בקשה להכרעה מוקדמת 
 02-להיכלל ברשימות מועמדים בבחירות לכנסת ה

 
 החלטה

     
 רקע וטענות המבקשים

 

היועץ המשפטי של מפלגת "כולנו בראשות משה כחלון" פנה אליי בבקשה למתן  .1

בשאלה האם  - Pre Ruling – מועמדים(הכרעה מוקדמת )עוד טרם הגשת רשימות ה

גב' צגה מלקו, עובדת רשות השידור, כשירה להיכלל ברשימת המועמדים שהמפלגה 

, או מנועה מהתמודדות נוכח 26-האמורה מתעתדת להגיש בבחירות הקרובות לכנסת ה

 הוראות הצינון שבדין.

 

( עובדי 16") יסוד: הכנסת קובע כי אלה לא יהיו מועמדים לכנסת:-לחוק 3סעיף  .2

תאגידים שהוקמו בחוק, בדרגות או בתפקידים שייקבעו בחוק". מכוח הסמכה זו, 

)להלן:  1242-לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט 14קבעה הכנסת בסעיף 

( הוראות בדבר כשירותם  של עובדי המדינה, עובדי תאגידים חוק הבחירות לכנסת

 והרים להתמודד בבחירות לכנסת. שהוקמו בחוק, חיילים, שוטרים וס

 
( לחוק הבחירות לכנסת מונה רשימה, שהמנויים בה לא יהיו מועמדים 1)א14סעיף  .3

( 1)א14. סעיף "היום הקובע"לכנסת, אלא אם כן חדלו לשמש בתפקידם האמור לפני 

האמור, הגדיר את "היום הקובע" באופן יחסי לבכירותם של המפורטים בהגדרה. 

דרה "היום הקובע" נקבע כי עובדי המדינה )לרבות עובד תאגיד ( להג2בפסקה )

)א( לחוק האמור( שדרגתם היא אחת מארבע הדרגות 14שהוקם בחוק, לפי סעיף קטן 
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ימים לפני יום  166העליונות בכל סולם דירוג, נדרשים לחדול להיות עובדי מדינה 

 הבחירות. 

 
היום שבו  –ימים  116-ת פחות מאם הבחירות הוקדמו, ונותרו מקביעת מועד הבחירו .6

ימים מיום קביעת מועד הבחירות.  16הם נדרשים לחדול להיות עובדים הוא 

 2616בדצמבר  11 הואלעובדים  "היום הקובע"הוקדמו,  26-משהבחירות לכנסת ה

 (.16.12.2616של נציבות שירות המדינה מיום  1)הודעה עה/

 
, עו"ד מארסיה צוגמן, שצורפה בהתאם למכתב היועצת המשפטית רשות השידור .1

גב' מלקו עודנה עובדת רשות השידור, ואף נמסר לי שבקשתה לצאת  -לבקשה 

לחופשה ללא תשלום נדחתה. במכתב האמור פורט כי גב' מלקו מדורגת במסגרת 

 , ומשולמת לה תוספת שהייה.63דירוג העיתונאים כך שדרגתה בדירוג האמור היא 

 

התפקוד של עובדי קובע כי " 1241-ידור, התשכ"ה)ב( לחוק רשות הש26סעיף  .4

, השכר, הגימלאות ותנאי העבודה יהיו כשל עובדי המדינה התקןהרשות, 

בהתחשב באופיים המיוחד של תפקידים המיוחדים לרשות בלבד;  –למקצועותיהם 

נמסר לי שהדרגות בדירוג  ."ובשים לב לכך הם ייקבעו על ידי הוועד המנהל

קרי,  –השידור מקבילות לדרגות העיתונאים בשירות המדינה  העיתונאים ברשות

 לתקנון שירות המדינה )התקשי"ר((. 26.612)סעיף  64הדרגה המרבית בדירוג היא 

 
הינה אחת מארבעת הדרגות העליונות בדירוג  63דומה שאין מחלוקת כי דרגה  .3

אורה, בהתאם העיתונאים וכי גב' מלקו עבדה ברשות השידור ביום הקובע. כלומר, לכ

גב' מלקו מנועה מלהתמודד בבחירות הקרובות  –לחוק הבחירות לכנסת  14לסעיף 

 . 26-לכנסת ה

 
יחד עם זאת, הסוגיה הובאה להכרעתי משום שהדברים מורכבים מעט יותר. גב' מלקו  .1

. לאחר שסיימה תפקיד זה, עברה 2611-ל 2661כיהנה כמנהלת רשת א' בין השנים 

ר בתור עורכת אחראית ומגישה ברשת רק"ע )רשת לקליטת לעבוד ברשות השידו

 2613, ובשנת 63עלייה( בשפה האמהרית. את תפקידה כמנהלת רשת א' סיימה בדרגה 

 )כשעבדה כבר ברשת רק"ע( הוענקה לה תוספת שהייה בדרגה.

 
של רשות השידור: "עובד ששובץ  161בהקשר זה, מן הראוי לציין כי על פי נוהל  .2

יישאר בדרגה אליה הגיע במסגרת רמת התקן של התפקיד הקדנציאלי לתפקיד אחר 

]תפקיד מנהלת רשת א' הוא תפקיד מעין זה[" )מתוך מכתבה של עו"ד מרסיה צוגמן, 

היועצת המשפטית של רשות השידור לעו"ד עמיחי ויינברגר, היועץ המשפטי של 
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 (.21.1.2611מפלגת כולנו, מיום 

 
תה מועסקת גב' מלקו בתפקידה האחרון, מבלי לכהן ככל הנראה, אם מלכתחילה היי .16

קודם לכן כמנהלת רשות א', הדרגה שהייתה נקבעת לה לא הייתה אחת מארבעת 

הדרגות העליונות בדירוג העיתונאים ברשות השידור )שכן, לפי הנמסר, מתח הדרגות 

נאי בדירוג העיתונאים(. אז, שכרה ות 66עד  31הצמוד למשרה "עורכת אחראית" הוא 

דרגות(, והיא לא הייתה נכללת בהוראות החלות  3-עבודתה היו פחותים )בלמעלה מ

הדרגות העליונות בכל סולם דירוג. בהתאם, השאלה היא האם נוכח כך, נכנסת  6על 

 היא בגדרי הוראות הצינון אם לאו.

 
שמש, פרופ' עמיחי כהן, ועו"ד דוד -לבקשה צורפה חוות דעת מאת ד"ר יעקב בן .11

לשיטתם, תפקידה הנוכחי של גב' מלקו "נעדר כל סממנים של ניהול או בכירות  פורר.

ולאור תכליתם של חוקי הבחירות הרלוונטיים, שנועדו למנוע ניצול לרעה של  –

תפקיד ניהול בכירים בזמן מערכת בחירות, הרי שאין לראות במועמדת 'עובדת מדינה 

ל מועמדותם בבחירות של עובדי בכירה', ולפיכך יש לקבוע כי המגבלות החלות ע

לחוות הדעת(. משכך, לגישתם, גב' מלקו  2מדינה בכירים אינן חלות עליה" )עמוד 

 .26-אינה מנועה מלהתמודד בבחירות הקרובות לכנסת ה

 
על פי האמור בחוות הדעת, יש לפרש את הוראות הצינון כמגבילות מועמדים  .12

(, 1)א()14ל פרשנות אחרת של סעיף . "כםשכרולא לדרגת  תפקידיםלבבחירות ביחס 

ובכלל זה פרשנות המחילה את הוראותיו בהתאם לדרגת השכר של העובד, תוביל לכך 

( לחוק יסוד: 1)3שתוצאותיו של סעיף זה יסטו סטייה חריפה מתכליתו של סעיף 

הכנסת, ויפגעו פגיעה קשה, נעדרת תכלית ראויה, ולא מידתית, בזכות לבחור 

 לחוות הדעת(. 11 ולהיבחר" )סעיף

 
בנוסף, כותבי חוות הדעת סבורים כי אין בעובדה כי שכרה של גב' מלקו גבוה  .13

+ כאמור( כדי שהוראות הצינון יחולו עליה. זאת, היות 63 -)בהתאם לדרגתה 

שבהתאם לכללי רשות השידור, עובדים שמסיימים תפקיד זכאים לשמור על דרגות 

ינה. לגישת כותבי חוות הדעת, דרגת השכר שכרם כדרגות אישיות, וכך היה בעני

לחוק  14צריכה לשמש, ודאי במקרה דנא, כאינדיקציה בלבד בהכרעה האם סעיף 

 הבחירות חל או לא על עובד פלוני.

 
לחוק הבחירות לכנסת על  14לבסוף, טוענים כותבי חוות הדעת, פרשנות של סעיף  .16

רשנות לא חוקתית של חוקי פיה תחולתו תילמד בהתאם לדרגות השכר בלבד היא "פ

הבחירות, הפוגעת בזכויות יסוד מעבר לנדרש וללא תכלית ראויה. גם מטעם זה יש 
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( והן את הוראות הנציבות בהתאם 1)א()14לשיטתנו לפרש הן את הוראות סעיף 

לחוות הדעת(. לשיטתם, הפגיעה בגב' מלקו חמורה  21לנאמר בחוות דעתו" )סעיף 

מועמדת היא נציגה מובהקת של קבוצת מיעוט הסובלת במיוחד "בהתחשב בכך שה

 לחוות הדעת(. 21יצוג. מתוצאה זו יש להמנע ככל שרק ניתן" )סעיף -מאפליה ותת

 
 דיון והכרעה

 

 3113/21בג"ץ -תכלית הוראות הצינון בחוק הבחירות לכנסת נבחנה על ידי בג"ץ ב .11

 (. שם נקבע כי:שת ארדפר( )להלן: 1224) 133( 1, פ"ד נ)ראש הכנסת-ארד נ' יושב

 

דומה כי התשובה הינה כי התכלית המרכזית אשר חוק היסוד ביקש "
להגשים היא למנוע מבעלי תפקידים מסוימים מלהיות מועמדים 

פוליטי של תפקידם. -לכנסת, כדי לשמור על האופי ה"ניטראלי" והא
אכן, ערך יסוד של משפטנו הוא הצורך לשמור על אמון הציבור באנשי 

בלא אמון הציבור בעובדי הציבור, הם יעמדו ככלי ריק. .. יבור.הצ
אמון הציבור בטוהר השירות ובשירות הוא המשענת של עובדי הציבור, 

אמון הציבור בנושאי התפקידים .. והוא המאפשר להם למלא תפקידם
ובהם הרבנים הראשיים, שופט, דיין, מבקר המדינה  -הציבוריים 

ייפגע אם עובדי ציבור אלה יגלו  -ציני צבא ועובדי מדינה בכירים וק
ידי כך שיהיו מועמדים לבחירות -מעורבות פוליטית עמוקה וגלויה על

לכנסת וישתפו עצמם ממילא במאבק בבחירות הממשמשות ובאות. 
חוק היסוד ביקש אפוא להבטיח כי בעלי תפקידים אלה יחדלו מלמלא 

בכל הנוגע לעובדי  את תפקידם בטרם ייכלל שמם ברשימת המועמדים.
מדינה בכירים וקציני צבא בשירות קבע נקבע אף כי עליהם לחדול 

'... ימים לפני יום הבחירות 166 לפחות'להיות עובדי מדינה וקצינים 
מטרת חוק היסוד הינה אפוא להפריד בין תפקידים מסוימים בשירות 
ם הציבור לבין הפעילות הפוליטית הקשורה בתהליך הבחירות. אין אד

יכול, בעת ובעונה אחת, לקיים את אמון הציבור באופי הממלכתי של 
משרתו ולבקש את אמון הבוחר באופי המפלגתי של מועמדותו. אכן, 

של השירות הציבורי )במובנו הרחב( היא שאיפה  'פוליטיזציה-דה'ה
מרכזית של המבנה השלטוני בישראל, והיא ערך יסוד של המבנה 

יגבר אמון הציבור ברשויות השלטון החוקתי שלנו. באמצעותה 
 (.113-114, בעמ' שם) ותתחזק הרקמה הדמוקרטית של המשטר"

 
תכלית זו מוגשמת, מעצם טבעה, באמצעות עמידה דווקנית על הוראות הצינון. ברם,  .14

ניצבת תכלית חשובה כשלעצמה: הזכויות החוקתיות  –כי אל מול תכלית חשובה זו 

ניינה מימוש הזכות הפוליטית לבחור ולהיבחר" )פרשת לבחור ולהיבחר. "תכלית זו ע

נקבע כי באיזון בין שתי תכליות אלה )טוהר  ארד(. עם זאת, בפרשת 113, בעמ' ארד

המידות בשירות הציבורי ואמון הציבור בעובדי הציבור אל מול הזכויות החוקתיות 

 ידה של הראשונה על העליונה: –לבחור ולהיבחר( 

 
נתן עדיפות לשיקול האחר, בדבר הגשמת  יסוד: הכנסת-חוקעם זאת, "

פוליטי של השירות הציבורי. אכן, השתתפות פעילה במאבק -האופי הא
ידי חוק -הפוליטי, כמועמד ברשימה המתמודדת לכנסת, נתפסה על

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/190_001.htm
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פוליטי של שירות הציבור, -והא יהיסוד כפגיעה קשה באופיו הממלכת
עד שהדבר חייב לדעתו בחירה בין המשך השירות הציבורי לבין 

 'טוהר השירות הציבורי'מועמדות לבחירות לכנסת. בבחירה זו ידו של 
היא על העליונה. דומה שביסוד העדפה זו עומדת ההכרה כי המפתח 

כלל בידו להגשמת הזכות להיבחר מצוי בידו של משרת הציבור. בדרך 
הכוח להתפטר ממשרתו בשירות הציבור, ובכך לפתוח את הדרך 
למימוש זכותו להיבחר. אשר לזכות הציבור לבחור, זו אמנם נפגעת, 
-אך הפגיעה היא מועטה יחסית, שהרי הבחירות טרם נערכו, ואי

 .(113, בעמ' שם" )כשירות המועמד באה מכוח בחירתו החופשית

 

העליון הכריע כי על אף הפגיעה הגלומה בהוראות  במילים אחרות, בית המשפט .13

הצינון בזכויות לבחור ולהיבחר, יש לפרשן בהתאם לתכלית בדבר טוהר המידות 

, נוכח החשיבות ראשיתבשירות הציבורי ואמון הציבור בו. זאת, מכוח שתי סיבות: 

, נוכח העובדה שאין בחוק כדי לפגוע שניתהרבה שבתכלית זו, כאמור לעיל; 

ועמדים וכי הפגיעה בציבור הבוחרים זניחה ופריפריאלית. זאת, משום שההחלטה במ

ימים לעניין עובד תאגיד שהוקם  166אם להתפטר מעבודתו טרם המועד הקובע בחוק )

מצויה בידי המבקש להתמודד בבחירות. זוהי  –בחוק בדומה לרשות השידור( 

 "דוקטרינת הברירה". 

 

. 1מה כאמור נציבות שירות המדינה את הודעה עה/, פרס16.12.2616ודוק; ביום  .11

שדרגתו היא אחת מארבע הדרגות העליונות באותה הודעה, צוין כי "עובד המדינה 

, זולת אם חדל להיות עובד המדינה 26-... לא יהיה מועמד לכנסת הבכל סולם דירוג

דד ביום הקובע... דהיינו עובד המדינה שדרגתו כמפורט לעיל יהיה כשיר להתמו

רק אם התפטר משירות המדינה עד יום חמישי, כ"ו בכסלו התשע"ה לכנסת 

 " )ההדגשות הוספו(.( כולל58.52.2154)

 
 1בחוות הדעת מטעם המבקשת, נטען בין היתר כי יש לפרש את הודעת נש"מ עה/ .12

כי המגבלה להתמודד בבחירות חלה על ארבע  –בהתאם לגישתם העקרונית, דהיינו 

ולא ארבע דרגות השכר הבכירות. עם זאת, אני מוצא בפרשנות זו המשרות הבכירות 

 מספר קשיים. 

 
 –לחוק הבחירות לכנסת קובע קו פרשת מים ברור  14, מבחינה פרקטית, סעיף ראשית .26

ארבעת הדרגות הבכירות בכל סולם דירוג. אין בנמצא הגדרות לארבעה סוגים של 

ימים ספורים לפני  –ה הבקשה תפקידים בכירים. משכך, ונוכח המועד שבו הוגש

אין אפשרות באופן מעשית להמציא יש מאין הגדרות  –הגשת רשימות המועמדים 

מעין אלה )והכללתם אף טעונה תיקון חקיקה(. וכמובן, שקיימות בעייתיות אינספור 

 בקביעת הגדרות מעין אלה, ונדרשת לשם הכנתן עבודת מטה ארוכה. 
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קו אינו עומד באופן ברור בגדר ארבעת התפקידים אמנם, יכול שתפקידה של גב' מל .21

הבכירים ביותר. אולם, קיימים עשרות תפקידים שניתן להניח כי אין בנמצא תשובה 

מלומדת האם הם בגדר תפקידים שהוראות הצינון חלות עליהם אם לאו. כך למשך, 

פיסטים, הפיזיותרבין הדירוגים שניתן למצוא בשירות הציבורי, ניתן למצוא את דירוג 

 , דירוג קלדניות שופטים ועוד.דירוג המרפאים בעיסוק

 
נראה כי המחוקק קבע קו פרשת מים חד וברור בדיוק על מנת ובהמשך לכך, , שנית .22

כל כלל דיכוטומי, מעצם טבעו, שיובילו לחוסר ודאות. מעין אלה למנוע מצבי ביניים 

זאת, כעניין של מדיניות מעלה תמיד בקשות לחריגה ממנו )כמו הבקשה שבפניי(. עם 

שיפוטית, כללים קטגוריים אשר חותכים באופן חד בין זכאות לאי זכאות, בין 

התיישנות עילה לאי התיישנותה, יש להחיל באופן דווקני ואחיד. נקיטה בגישה 

  יותר תוביל למדרון חלקלק ולפגיעה בוודאות המשפטית. תמפויסת ופרגמאטי

 
ומכוח  –עליה תולה המבקשת את יהבה  –החשובה ברי, כי דווקא נוכח התכלית  .23

לפי ולא  ודירוג דרגה קל ליישום לפיהחשש למדרון חלקלק ואי וודאות, נקבע הסדר 

קצהם -"זה דינם של מועדים, של מישקלות ושל מידות, שבקצה .או סמכויות תפקיד

גבולותיהם שרירותיים הם. כך חמישים האמה של ר' ירמיה וכך הן שבע שנות 

החלטתו  13/14תיישנות. וזה ככל הנראה ויתורו של הצדק )הנחזה( לסדר" )פ"מ הה

 11, פסקה שאול מופז, בעניין 14-של השופט חשין, יו"ר ועדת הבחירות לכנסת ה

 ((.53/56פ"מ )להלן: 

 
, גם הפרשנות התכליתית, מעצם טבעה, תמיד תהא מוגבלת ללשון החקיקה. שלישית .26

פי תכליתו, ואולם תכליתו של חוק תהא -י לו שיתפרש עלראו –כל חוק  –"אכן, חוק 

אל כלים משפטיים  –בלשונו של החוק. התכלית נוצקת אל מילים  –לעולם  –כלואה 

-ועם הקריסטליזציה של הרעיון במילות החוק הופכת התכלית מעין –פורמליים 

 (.16, בפס' 13/14שבויה באותן מילים" )פ"מ 

 
וד: הכנסת הסמיך את המחוקק לקבוע "דרגות או תפקידים" יס-לחוק 3בענייננו, סעיף  .21

לחוק הבחירות  14שנושאם יהיה מנוע מלהיות מועמד לכנסת. המחוקק בחר בסעיף 

לכנסת להגביל מועמדים נושאי משרה בדרך של קביעת דרגות. זהו המצב החוקי 

על  שבפנינו. מנגד, במקרים אחרים, כן ראה לנכון המחוקק להטיל מגבלות שונות

לחוק שירות המדינה  1עובדי מדינה מכוח תפקידם ולא דרגתם )ראו למשל: סעיף 

והודעה על סוגים של עובדי  1212-)סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספית(, התשי"ט

 ((.1322מדינה שעליהם יחולו האיסורים המנויים בחוק )י"פ התשכ"ט, עמ' 
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המגביל מתמודדים מכוח דרגתם לחוק הבחירות לכנסת,  14משכך, לא נראה שסעיף  .24

ולא תפקידם, יכול באופן כלשהו להחיל את הפרשנות המוצעת בחוות הדעת מטעם 

מה דינו של עובד שאין בדירוג בו הוא מועסק  -המבקשת. בהקשר זה, עולה השאלה 

 צריך עיון. גדר חלוקה לדרגות? אשאיר שאלה זו, לעת עתה, ב

 
של ממש להחיל כלל המונע התמודדות  , גם מבחינה מהותית, יש טעםרביעית .23

בבחירות מכוח דרגה ולא תפקיד. טול לדוגמא את גב' מלקו, שכאמור, הגיעה לדרגתה 

מנהלת רשת א'. ניתן להניח, כי במהלך שלושת  –משום שכיהנה בעבר בתפקיד בכיר 

שנות כהונתה בתפקיד זה, צברה קשרים שונים, ובזמן זה מילאה תפקיד רב סמכויות. 

ק; גם את בעת הנוכחית, אינה נושאת עוד במשרה בכירה, הרי שהשפעתה רבה מזו ודו

שהייתה לה במידה והייתה עובדת בכל שנותיה ברשות השידור כשדרת ועורכת בלבד. 

משכך, נראה כי התכלית שביסוד הוראות הצינון רלוונטית אף ביחס לעובדים שכיהנו 

 ית.בעבר במשרות בכירות ונושאים כעת בדרגה איש

 

, בפרשנות מרחיבה המוצעת של הוראות הצינון בבחירות, גלומה פגיעה של חמישית .21

ברורות. על פיהן,  –ממש בעיקרון השוויון. הוראות הצינון שבחוק הבחירות לכנסת 

עובד מדינה או תאגיד סטטוטורי בדרגה מסוימת, שלא התפטר מתפקידו במועד 

ת. פשיטה, כי פרשנות מרחיבה של מנוע מלהתמודד בבחירות לכנס –הקבוע בחוק 

ימים ספורים לפני  –הוראה מגבילה וברורה מעין זו, בעיקר במועד כתיבת החלטתי זו 

פוגעת פגיעה קשה  –המועד האחרון להגשת רשימות המועמדים לכנסת העשרים 

במועמדים פוטנציאליים, שפרשנות מרחיבה מעין זו קודם לכן הייתה מאפשרת להם 

 ות.להתמודד בבחיר

 
במה דברים אמורים? לא מן הנמנע, כי קיימים עובדים נוספים שעניינם דומה לגב'  .22

 אשרמלקה. דהיינו: דרגתם היא אחת מארבעת הדרגות העליונות בסולם דירוג כלשהו, 

 . אותם מועמדיםבלבד עתה מדובר בדרגה אישיתו ,הוענקה להם מכוח תפקיד עבר

ברו כי אין באפשרותם להתמודד בבחירות אם ס –, נוכח הוראות הצינון פוטנציאליים

"יום הקובע". והרי, אם אקבל את עמדת המבקשת, אותם מתמודדים -לא יתפטרו ב

 ומאגר מחרתייםכאשר רשימות המועמדים מוגשות  –פוטנציאליים יעמדו עתה 

 בפני שוקת שבורה.  –נחתם בכך  26-המתמודדים לכנסת ה

 
ע"ב -שופטי בית המשפט העליון ב 11חב של אושרה בהרכב מור ארד, הלכת שישית .36

( 3, פ"ד נז)עשרה-ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השש-מופז נ' יושב 22/63

שם, נדונה בין היתר הפרשנות הנכונה למושג "היום (. פרשת מופז( )להלן: 2663) 323
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הימים  166הקובע" שבהוראות הצינון שבחוק הבחירות לכנסת, אשר ממנו נספרים 

 במקרה של קצינים בכירים כדוגמת רא"ל שאול מופז(.  –ו תקופה ארוכה יותר )א

 
כי יש  -בדומה לאמור בחוות הדעת מטעם המבקשת  –ב"כ של מופז טען בפני בג"ץ  .31

לפרש מושג זה באופן תכליתי על פיו ההגבלה רלוונטית אך לתפקיד ולא לדרגה. 

"ל לפני "היום הקובע", אין בהתאם, נוכח העובדה שמופז הפסיק לכהן בתור רמטכ

הוא מנוע מלהתמודד בבחירות. בג"ץ דחה פרשנות זו, וקבע כי "היום הקובע" הוא 

היום שבו מופז השתחרר מצה"ל )שעל פיו מנוע הוא מלהתמודד בבחירות(. לאמור: 

אם החוק קובע שמתמודד מנוע מהתמודדות נוכח דרגתו, אין נפקא מינה לעובדה 

 כבר לא כיהן בתפקיד בגינו קיבל דרגה זו:שבעת "היום הקובע" 

 
לחוק היסוד נמנו נושאי משרה  3"טענה זו אין בידי לקבל. בסעיף 

ובעלי תפקידים ש"לא יהיו מועמדים לכנסת". בין המנועים מלהציג 
(, "עובדי מדינה בכירים וקציני צבא 1מועמדות הוזכרו, בסעיף קטן )

א' מ'(. הוראות  –דגשה שלי שייקבעו בחוק" )הה בדרגות או בתפקידים
(, 2דומות נכללו בחוק היסוד גם ביחס לשוטרים וסוהרים, בסעיף קטן )

ביחס לכל (. 16וביחס לעובדי תאגידים שהוקמו בחוק, בסעיף קטן )
יסוד: הכנסת את המחוקק למנוע מהנוגעים -אחד מאלה הסמיך חוק

כן בדבר את הזכות להיבחר בין בשל תפקידם ובין בשל דרגתם. 
הוסמך המחוקק לקבוע מי מהמנועים מלהציג מועמדות יחויב 

 – הבחירות חוק( ל5)א16כעולה מסעיף  –בתקופת צינון. המחוקק 
יסוד: -( לחוק9)7-( ו8)7כרך את מניעותם של רוב המנויים בסעיפים 

" )שם, בעמ' הכנסת לא בתפקיד שמילא הנוגע בדבר אלא בדרגתו
 . ההדגשות הוספו(.113

 
. זאת, היות מופזהדעת מטעם המבקשת נטען, כי אין להקיש על ענייננו מפרשת בחוות  .32

שיש הבדל משמעותי בין דרגות צבאיות לדרגות של עובדים כדוגמת גב' מלקו. עם 

זאת, לא מצאתי כל הבדל מהותי בין דרגות צבאיות לדרגות בשירות המדינה. יתרה על 

גידים שהוקמו בחוק כדוגמת רשות כך, המגבלות ביחס לעובדי שירות המדינה )ותא

השידור( אל מול קציני צה"ל )שאינם אלופים ומעלה( מנוסחות באופן זהה )ראו 

 ( להגדרה "היום הקובע"(.2( מול פסקה )3)-( ו1()1)א14והשוו: סעיף 

 
, את הוראות הצינון מחוק מופזופרשת  ארד, ובהתאם לפרשת העולה מהמקובץ .33

ופן דווקני. עוד, בפרשנות הוראות הצינון, נוכח הבחירות יש לפרש בצמצום ובא

לשונן הברורה ותכליתן )המקבלת בכורה על פני הזכויות החוקתיות לבחור ולהיבחר(, 

כלשונו )בין היתר לעניין הגבלה  -יש לבכר פרשנות דווקנית המחילה את האיסור 

 בדרגה ולא רק בתפקיד(.

 

הבחירות לכנסת מובילה למסקנה כי בהתבסס על אלה, פרשנות הוראות הצינון בחוק  .36
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. בית המשפט העליון קבע כי יש 26-גב' מלקו מנועה מלהתמודד בבחירות לכנסת ה

לפרש את הוראות הצינון הרלוונטיות בצמצום. בנוגע לסוג עובדים שהוראות הצינון 

-תפקידם ב –וכך הדין בנוגע לגב' מלקו  –מגבילות את התמודדתם ביחס לדרגתם 

 " אינו מעלה ואינו מוריד, ויש להסתכל על דרגתם בלבד. "יום הקובע

 
 סוף דבר

 

לחוק הבחירות לכנסת, גב'  14יסוד: הכנסת וסעיף -לחוק 3סוף דבר, בהתאם לסעיף  .31

 . 26-מלקו מנועה מלהתמודד בבחירות לכנסת ה

 

אני מודע לכך כי החלטתי מהווה פגיעה בזכותה החוקתית של גב' מלקו מלהתמודד  .34

יותר מכך, נראה כי הציבור הרחב, בדגש על הקהילה האתיופית בישראל,  בבחירות.

היה מרוויח אם גב' מלקו הייתה מתמודדת בבחירות ונבחרת לכהן בתור חברת הכנסת 

אזרחים ישראליים, אינה  131,666-בישראל. ניכר כי הקהילה האתיופית, המונה מעל ל

זאת, ולצערי, לא נראה שמצב זה מיוצגת דיה בכנסת לישראל לאורך השנים. יחד עם 

 .26-הולך להשתנות גם בכנסת ה

 

ברורות. בית המשפט העליון  –עם זאת, כאמור לעיל, הוראות הצינון לבחירות לכנסת  .33

 מופזובפרשת  ארדקבע כי יש לפרשן בצמצום ובדווקנות. בנוסף, כפי שנקבע בפרשת 

"יום -שות השידור עובר לבפני גב' מלקו הייתה פתוחה הדרך להתפטר מתפקידה בר –

 הכרעתי כפי שהכרעתי. –הקובע" לעניינה. מכוח אלה 

 
החלטתי זו תועבר ליועץ המשפטי לוועדת הבחירות המרכזית, עו"ד דין ליבנה, אשר  .31

יוודא כי גב' מלקו אכן אינה רשומה כמתמודדת מטעם מפלגת כולנו, או כל רשימת 

 .26-מתמודדים אחרת, בבחירות הקרובות לכנסת ה

 
 (.24.1.2611) ההתשע"ו' בשבט יתנה היום, נ          
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 ועדת הבחירות המרכזית

 26-לכנסת ה
 القاضي سليم جبران                                      השופט סלים ג'ובראן 

 رئيس لجنة االنتخابات المركزية                            יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

 2/6/פ"מ 
 

 :המבקשת

 

 מפלגת "כולנו בראשות משה כחלון"
 

 נ ג ד 

 
 . נציב שירות המדינה5 :המשיבים

 . מנכ"ל משרד החינוך0
 . היועץ המשפטי לממשלה2

 
שאשא -בשאלה האם ד"ר יפעת ביטון בקשה להכרעה מוקדמת 

 02-כשירה להיכלל ברשימות מועמדים בבחירות לכנסת ה
 

 החלטה
 

 הצדדים רקע וטענות

 

היועץ המשפטי של מפלגת "כולנו בראשות משה כחלון" פנה אליי בבקשה  .1

. Pre Ruling – למתן הכרעה מוקדמת )עוד טרם הגשת רשימות המועמדים(

שאשא, שעבדה עד לאחרונה, כעובדת המדינה, -בשאלה, האם ד"ר יפעת ביטון

או מנועה בתור סגנית נשיא במכללת אוהלו, מכללה אקדמית לחינוך, כשירה 

 .26-להיכלל ברשימת המועמדים מטעם המפלגה בבחירות הקרובות לכנסת ה

 

( עובדי 1יסוד: הכנסת קובע כי אלה לא יהיו מועמדים לכנסת: ")-לחוק 3סעיף  .2

". מכוח הסמכה מדינה בכירים וקציני צבא בדרגות או בתפקידים שייקבעו בחוק

-נוסח משולב[, התשכ"טלחוק הבחירות לכנסת ] 14זו, קבעה הכנסת בסעיף 

( הוראות בדבר כשירותם  של עובדי המדינה, חוק הבחירות לכנסת)להלן:  1242

 להתמודד בבחירות לכנסת.  וכיו"בעובדי תאגידים שהוקמו בחוק, 
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( לחוק הבחירות לכנסת מונה רשימה, שהמנויים בה לא יהיו 1)א14סעיף  .3

". היום הקובע"מור לפני מועמדים לכנסת, אלא אם כן חדלו לשמש בתפקידם הא

גדיר את "היום הקובע" באופן יחסי לבכירותם של ( האמור, מ1)א14סעיף 

( להגדרה "היום הקובע" נקבע כי עובדי המדינה  2המפורטים בהגדרה. בפסקה )

שדרגתם היא אחת מארבע הדרגות העליונות בכל סולם דירוג, נדרשים לחדול 

 ם הבחירות. ימים לפני יו 166להיות עובדי מדינה 

 
היום  –ימים  116-אם הבחירות הוקדמו, ונותרו מקביעת מועד הבחירות פחות מ .6

ימים מיום קביעת מועד הבחירות.  16שבו הם נדרשים לחדול להיות עובדים הוא 

בדצמבר  11 הואלעובדים  "היום הקובע"הוקדמו,  26-משהבחירות לכנסת ה

 (.16.12.2616ל מיום ש 1)הודעת נציב שירות המדינה מס' עה/ 2616

 
שאשא התפטרה מתפקידה האחרון, סגנית נשיא מכללת אוהלו, ביום -ד"ר ביטון .1

לחוק  14. משכך, ככל והיא נכנסת בגדרי אחד מסוגי העובדים שבסעיף 2.1.2611

 1/26פ"מ -הבחירות לכנסת, היא מנועה מלהתמודד בבחירות. רק לאחרונה, ב

מה דינו של  -בהקשר זה, עולה השאלה "בעניינה של גב' צגה מלקו, כתבתי: 

עובד שאין בדירוג בו הוא מועסק חלוקה לדרגות? אשאיר שאלה זו, לעת עתה, 

(. עניין מלקו, להלן: 24.1.2611להחלטתי מיום  24גדר צריך עיון" )סעיף ב

 שאשא, מחייב עתה את הכרעתי בסוגיה זו.-עניינה של ד"ר ביטון

 
שאשא היא עובדת הוראה. לעובדי הוראה, -ןובמה דברים אמורים? ד"ר ביטו .4

לחוק  14בשונה ממרבית עובדי המדינה, אין בדירוג חלוקה לדרגות. ודוק; סעיף 

הבחירות לכנסת מגביל מועמדים מלהתמודד בבחירות אם הם נמנים עם ארבעת 

הדרגות הבכירות בדירוג אליו הם משתייכים. משכך, עולה במלוא חריפותה 

 .מלקוהשבוע בגדר צריך עיון בעניין  השאלה שהשארתי רק

 
לחוק הבחירות לכנסת אינו חל על עובדי הוראה  14המבקשת סבורה, כי סעיף  .3

של נציבות  1בפרט. לשיטתה, אין גם בהודעה עה/ שאשא-ביטוןבכלל, ועל ד"ר 

שירות המדינה וחוזר מנכ"ל משרד החינוך בעניין זה כדי לשנות ממסקנה זו. 

יסוד: הכנסת וחוק -אלה מצויים במדרג נורמטיבי נמוך מחוק, היות ששני ראשית

הבחירות לכנסת, שכאמור לגישתם אינם מגבילים עובדים כדוגמתה של ד"ר 

יסוד: הכנסת קובע את הכלל הבסיסי וכי ניתן -לחוק 3. סעיף שאשא-ביטון

להטיל מגבלות מכוח חוק, והודעת נציבות שירות המדינה וחוזר מנכ"ל משרד 

אינם בגדר חוק. משכך, ככל וקיימות בהם מגבלות מעבר למגבלות החינוך 
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 כנסת, הרי הם נקבעו בחוסר סמכות.לחוק הבחירות ל 14שבסעיף 

 

ובחוזר מנכ"ל משרד החינוך כדי  1כך או כך, אין בהודעת נש"מ עה/, שנית .1

שאשא: אלה מחילים את -להחיל את הוראות הצינון בעניינה של ד"ר ביטון

אינה  שאשא-ביטוןד"ר ברי כי  .למפקחים ומנהלי בתי ספרן בנוגע הוראות הצינו

 נמנית עם אלה.

 
-בנוסף, טוענת המבקשת כי מבחינה מהותית, תפקידה האחרון של ד"ר ביטון .2

שאשא, כסגנית נשיא מכללת אוהלו, אינו דומה למפקחים ומנהלי בתי ספר: 

כללה, שאשא מרצה בקורסים במ-"במסגרת תפקידה במכללה ד"ר ביטון

ומשתתפת בבניית מערכי הלימודים, בהתאם למתווה משרד החינוך, ומשמשת 

כאשת קשר אל מול משרד החינוך לעניין מהות הקורסים שיש ללמד במכללה. 

שאשא אינה מוסמכת במסגרת תפקידה לחתום על תעודות, איננה -ד"ר ביטון

סמכת לחתום מוסמכת לחתום על קבלה ללימודים או על סיום לימודים, אינה מו

על הפסקת לימודים ולמעשה אינה מוסמכת לחתום על דבר בשם המכללה. ד"ר 

שאשא אף אינה מוסמכת לחתום על התחייבויות כספיות כלשהן בשם -ביטון

שאשא אינה מוסמכת להחליט על קבלת או קליטת מרצים -המכללה. ד"ר ביטון

חת אחריותה נמצא או על פיטורם, ואינה מוסמכת להחליט על פיטורי מרצים. ת

 לבקשה(. 1-3צוות מצומצם מאד של עובדי עמותה המכללה" )סעיפים 

 
לבקשה ולבקש את תגובתם. עמדתם היא  3-1החלטתי להוסיף את המשיבים  .16

. בתגובה 26-שאשא כשירה להתמודד בבחירות הקרובות לכנסת ה-שד"ר ביטון

על המגבלות  מפורטת, התחקו המשיבים אחר המקור החוקי ממנו נכון ללמוד

 החלות על עובדי הוראה. 

 
, טוענים המשיבים, כי אין בדרגות השכר של עובדי הוראה כדי להשליך ראשית .11

על ענייננו: "דירוג ]שכר[ עובדי ההוראה איננו משקף היררכייה מקצועית או 

ניהולית, אלא השכלה בלבד... בסולם זה אין אפוא ביטוי למעמד ההיררכי של 

 לתגובה(. 14עובדי ההוראה" )סעיף העובדים בדירוג 

 
לתקשי"ר, המפרט סוגי עובדים שנאסר  62.321, לשיטת המשיבים, סעיף שנית .12

"גוף בוחר" כמשמעותו בחוק שירות המדינה )סיוג -עליהם להיות חברים ב

הוא המקור החוקי הרלוונטי  ,1212-תית ומגבית כספים(, התשי"טפעילות מפלג

"ניסוח ההוראה בתקשי"ר לגבי ארבע הגדרות לענייננו. לעמדת המשיבים: 

העליונות בחוק סיוג פעילות מפלגתית זהה לניסוח ההוראה המופיעה בחוק 
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הבחירות לכנסת לעניין מועמדות של עובד מדינה לכנסת. בניגוד לקביעת 

התקשי"ר לגבי חוק סיוג פעילות מפלגתית, אין בתקשי"ר פירוט לגבי הדרגות 

לות המוטלות מכוח חוק הבחירות לכנסת. אלא שכאמור, העליונות לעניין המגב

בשני החוקים מדובר באותו ניסוח... לפיכך, ברור מדוע החיל חוזר מנכ"ל משרד 

החינוך את ההגדרה של ארבע הדרגות העליונות שנקבעה בתקשי"ר לגבי חוק 

סיוג פעילות מפלגתית גם על הגדרת ארבע הדרגות העליונות לעניין המגבלות 

מן  םלות מכוח חוק הבחירות לכנסת, והחלה זו נכונה לדעת המשיביהמוט

 לתגובה(. 12הטעמים שתוארו לעיל ומקובלת גם עליהם" )סעיף 

 
)מפקחת, מנהלת בית ספר, או שאשא אינה נמנית עם אלה -היות שד"ר ביטון .13

גם מבחינה פורמאלית בהתאם להגדרת  –עובד מטה בכירה במשרד החינוך( 

סבורים  –בהתאם לתפקידיה במכללת אוהלו ופן מהותי תפקידה וגם בא

 היא כשירה להתמודד בבחירות הקרובות.המשיבים כי 

 

 דיון והכרעה

 

, עמדתי על התכליות ופסיקת בית המשפט העליון בנוגע להוראות מלקובעניין  .16

 לחוק הבחירות לכנסת:  14לבחירות לכנסת ובכללם סעיף  הצינון

 
ט העליון הכריע כי על אף הפגיעה במילים אחרות, בית המשפ"

הגלומה בהוראות הצינון בזכויות לבחור ולהיבחר, יש לפרשן 
בהתאם לתכלית בדבר טוהר המידות בשירות הציבורי ואמון 
הציבור בו. זאת, מכוח שתי סיבות: ראשית, נוכח החשיבות הרבה 
שבתכלית זו, כאמור לעיל; שנית, נוכח העובדה שאין בחוק כדי 

מועמדים וכי הפגיעה בציבור הבוחרים זניחה לפגוע ב
ופריפריאלית. זאת, משום שההחלטה אם להתפטר מעבודתו טרם 

ימים לעניין עובד תאגיד שהוקם בחוק  166המועד הקובע בחוק )
מצויה בידי המבקש להתמודד  –בדומה לרשות השידור( 

 (.13, בפס' שם'" )דוקטרינת הברירה'בבחירות. זוהי 

 

לחוק הבחירות לכנסת יש לפרש באופן דווקני, כך  14י כי את סעיף בנוסף, קבעת .11

ולא ביחס לבכירות  –כלשון החוק  –שהוא חל על מגבלות ביחס לדרגת עובדים 

 (. 36-12, בפס' שםתפקידם )

 

לחוק הבחירות אינו חל על  14לאחר מחשבה רבה, הגעתי לכלל מסקנה כי סעיף  .14

שאשא )שכאמור אין -תה של ד"ר ביטוןעובדי ההוראה של משרד החינוך כדוגמ

שאשא כשירה -בדירוג בו הם מועסקים חלוקה לדרגות(. משכך, ד"ר ביטון
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. בעת זו, אשאיר בגדר "צריך עיון" את השאלה 26-להתמודד בבחירות לכנסת ה

האם הוראות הצינון חלות אם לאו על עובדי ההוראה המצוינים בחוזר מנכ"ל 

שירות המדינה )דהיינו: מפקחים, מנהלי בתי ספר, של נציבות  1עה/-החינוך וב

ועובדי מטה בכירים במשרד החינוך(. הגעתי למסקנתי זו מכוח מספר סיבות 

 שיפורטו להלן:

 

לחוק הבחירות לכנסת שותק ביחס לעובדים שאין  14סעיף כאמור, , ראשית .13

פט בדירוג בו הם מועסקים חלוקה לדרגות. סוגיה דומה עמדה להכרעה בפני השו

 14נוסחו הקודם של סעיף . 12-, יושב ראש ועדת הבחירות לכנסת הא' גולדברג

לחוק הבחירות לכנסת שתק בנוגע למגבלות ביחס לעובדי תאגידים שהוקמו 

)א( לחוק הבחירות לכנסת(. בהתאם, 14בחוק )כיום, אין כך המצב, ראו: סעיף 

 אגיד מעין זה. עלתה השאלה, האם הוראות הצינון חלות אם לאו על עובד ת

 
מהו הדין ביחס לסוגי  –מדובר, למעשה, בסוגיה פרשנית דומה עד מאד לענייננו  .11

 א' גולדברגעובדים שהוראות הצינון לבחירות לכנסת שותקות לגביהם. השופט 

 –קבע כי משעה שהחוק אינו מסייג את מועמדותם של עובדים מעין אלה 

אף שהתכלית שביסוד הוראות הצינון הוראות הצינון אינן חלות עליהם. זאת, על 

 רלוונטיות גם ביחס לעובדים מעין אלה, וכדבריו: 

 
"לדעתי מטה המאטריה בה אנו עוסקים את הכף, עקב חשיבותה 
המיוחדת ]של הזכות להיבחר ולבחור[, לצמצום הכלל בדבר 
ניגוד עניינים... מסקנתי זו מתחזקת לאור אופיה של ועדת 

ותה המקורית בחוק... סמכות אשר כזאת הבחירות המרכזית וסמכ
לועדת הבחירות המרכזית צריכה להינתן במפורש, וזו אינה 

-( לחוק1)3מצויה בחוק הבחירות" )החלטה בעניין פרשנות סעיף 
, יושב ראש ועדת הבחירות א' גולדברגיסוד: הכנסת, השופט 

 (.1211, 12-המרכזית לכנסת ה
 

 :מלקו, כפי שציינתי בעניין שנית .12

 
נראה כי המחוקק קבע קו פרשת מים חד וברור בדיוק על מנת "

כל כלל למנוע מצבי ביניים מעין אלה שיובילו לחוסר ודאות. 
דיכוטומי, מעצם טבעו, מעלה תמיד בקשות לחריגה ממנו )כמו 
הבקשה שבפניי(. עם זאת, כעניין של מדיניות שיפוטית, כללים 

ת לאי זכאות, בין קטגוריים אשר חותכים באופן חד בין זכאו
התיישנות עילה לאי התיישנותה, יש להחיל באופן דווקני ואחיד. 

יותר תוביל למדרון חלקלק  תנקיטה בגישה מפויסת ופרגמאטי
 (.22, בפס' שםולפגיעה בוודאות המשפטית" )

 

אותו טעם יפה גם לענייננו. מכוח שיקולי מדיניות של ודאות משפטית, נכון  .26
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למפלגות השונות ולעובדי  שיעניק ודאות משפטית להחיל כלל קל ליישום

. ברי, כי קביעה שהוראות הצינון שבחוק הבחירות לכנסת חלות המדינה השונים

, תחייב להמציא עובדי מדינה שאין בדירוג בו הם מועסקים חלוקה לדרגותגם 

יש מאין בלוחות זמנים בלתי אפשריים )הרי מחר הוא היום האחרון להגשת 

או לא להתמודד  יםמנועבמטרה לקבוע אם הם עמדים( לוח דירוגים רשימות המו

. משכך, נראה כי השיקול בדבר ודאות משפטית 26-בבחירות הקרובות לכנסת ה

עובדים מוביל אף הוא למסקנה כי הוראות הצינון בבחירות לכנסת אינן חלות על 

 שאשא.-עניינה של ד"ר ביטוןמעין אלה, ובהתאם על 

 

לחוק הבחירות לכנסת שותק ביחס לשאלה הדרושה  14סעיף  ,, כאמורשלישית .21

נראה כי מדובר  –פרשנות עתה. ברי, כי לכל הפחות בעניינם של מורים ודירוגם 

בשתיקה המהווה הסדר שלילי ולא לאקונה )המאפשרת השלמה באמצעות 

)ב( לחוק הבחירות לכנסת 14פרשנות תכליתית(. על כך ניתן ללמוד מסעיף 

חייל בשירות סדיר לפי חוק שירות  – פרט למורה –עובד המדינה " המורה: 

( אינו חל 1הגנה לישראל שסעיף קטן )א-ביטחון וכן חייל בשירות קבע של צבא

עליהם, ששמו נכלל באחת מרשימות המועמדים, יופסק שירותו מיום הגשת 

כל זמן היותו  –רשימת המועמדים ועד יום הבחירות, ואם נהיה לחבר הכנסת 

 חבר הכנסת" )ההדגשות הוספו(.

 
אותו הסעיף עצמו הקובע את  –לחוק הבחירות  14עינינו הרואות: בסעיף  .22

עובדי  -הזכיר המחוקק באופן מפורש מורים  –המגבלות הנדרשות פרשנות 

)ב( לחוק קובע, כי עובדים 14שאשא. סעיף -כדוגמת ד"ר ביטון -הוראה 

אופן עקרוני, אך דרגתם אינה שהוראות הצינון מגבילות את מועמדותם ב

מארבעת הדרגות הגבוהות בדירוגם, יפסיקו את שירותם ממועד הגשת רשימת 

המועמדים. ברי, כי סעיף זה סייג מגדרו, מפורשות, מורים. יש בעובדה זו כדי 

לפחות  –ללמד כי לפנינו "שתיקה מדעת" של המחוקק, המהווה הסדר שלילי 

 זוהר נ' מדינת ישראל-אבן 2211/64: ע"א בנוגע לעובדים אלה )ראו והשוו

באולינג כפר סבא נ' הוועדה המקומית לתכנון  16132/62(; רע"א 21.6.2616)

 ((.4.12.2664) ובניה

 
-ארד נ' יושב 3113/21)בג"ץ  ארד, בית המשפט העליון קבע בפרשת רביעית .23

-ושבמופז נ' י 22/63)ע"ב  מופז(( ובפרשת 1224) 133( 1, פ"ד נ)ראש הכנסת

((, כי 2663) 323( 3, פ"ד נז)עשרה-ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השש



 

 312 

את הוראות הצינון יש לפרש בצמצום ובדווקנות. דהיינו: אין להמציא יש מאין 

 הוראות לתוך החוק, ולמתוח את לשונו והמגבלות שבו מעבר לגבולות האפשר. 

 
ה גב' מלקו מלהתמודד בהתאם, פרשנות מצומצמת ודווקנית זו, שמכוחה מנוע .26

ביטון כשירה -בבחירות הקרובות, היא אחד מהטעמים שבגינם ד"ר שאשא

 להתמודד בהם.

 
, כפי שמציינת המבקשת, מניעה ממעוניין בכך להתמודד בבחירות חמישית .21

פוגעת בזכויות החוקתיות לבחור ולהיבחר. בהתאם, פגיעה בזכות זו צריכה 

בו. כך מורה לנו פסקת ההגבלה  תמפורשלהיעשות בחוק או מכוח הסמכה 

יסוד: הכנסת -( לחוק1)3יסוד: כבוד האדם וחירותו, וכך מורה לנו סעיף -שבחוק

 ביחס לסוגיה זו. 

 
לחוק הבחירות לכנסת שותק ביחס  14ברי, כי משעה שאין עוררין כי סעיף  .24

שאשא, נראה על פניו כי אין בנמצא הסמכה -לעובדי הוראה כדוגמת ד"ר ביטון

שרת פגיעה מעין זו. ודוק; גם אם בפנינו לאקונה ולא הסדר שלילי ביחס המאפ

, נראה שאין בנמצא לעובדים שאין בדירוג בו הם מועסקים חלוקה לדרגות

הסמכה מפורשת לפגיעה משמעותית מעין זו בזכויות החוקתיות לבחור ולהיבחר 

(; בג"ץ 1213) 333( 3, פ"ד לז)מיטרני נ' שר התחבורה 333/11)ראו: בג"ץ 

 ((.3.3.2616) המרכז האקדמי למשפט ולעסקים נ' ממשלת ישראל 6621/13

 
 

"דוקטרינת -אין ב –למותר לציין, כי שעה שהחוק שותק ביחס לעובדי הוראה  .23

 כדי להשליך על ענייננו. ארדהברירה" מפרשת 

 
יצוין, כי נוכח האמור, ספק בעיני אם המגבלות שנקבעו בתקשי"ר ובחוזר מנכ"ל  .21

ד החינוך, לעניין עובדי הוראה שהם מפקחים, מנהלי בית ספר, ועובדי מטה משר

בכירים במשרד החינוך, יכולות לעמוד. עם זאת, הכרעה בסוגיה זו אינה נדרשת 

 בענייננו, ומשכך בחרתי להשאירה בגדר "צריך עיון", כאמור לעיל.

 
 סוף דבר

 
בדים כדוגמתה של ד"ר לחוק הבחירות לכנסת אינו מגביל עו 14סוף דבר, סעיף  .22

 .26-שאשא. משכך, כשירה היא להתמודד בבחירות לכנסת ה-ביטון
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, 26-בשולי הדברים, אציין כי ראוי, לאחר שוך סערת הבחירות לכנסת ה .36

לחוק הבחירות, ויקבע מפורשות הוראות  14שהמחוקק ייתן דעתו לתיקון סעיף 

אין דרגות, ובין אלה בנוגע לעובדי המדינה שבדירוג שבמסגרתו הם מועסקים 

 גם בנוגע לעובדי ההוראה ולעובדי המדינה המועסקים בחוזים מיוחדים. 

 
 (21.1.2611) ההתשע"ח' בשבט יתנה היום, נ          
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 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

 
  /000/20בג"ץ  

 
 כבוד הנשיאה מ' נאור  לפני:

 וד המשנה לנשיאה א' רובינשטייןכב 

 כבוד השופט י' עמית 

 
 . רנין ג'רייס5 העותרים:

 . רבקה סום0 

 . אלמוג בהר2 

 . גל לוי2 

 . דיאנה דולב1 

 . הילה דיין0 

 . מתן קמינר0 

 . נדב פרנקוביץ'2 

 . סילאן דלאל/ 

 . ענת מטר52 

 . רוויטל מדר55 

 . רלה מזלי50 

  
 ד  ג  נ 

         
 . ועדת הבחירות המרכזית לכנסת העשרים5 המשיבים:

 . רשימת "ישראל ביתנו"0 

 . היועץ המשפטי לממשלה2 

  
 עתירה למתן צו על תנאי

 
  56.2.2151תגובת העותרים מיום 

 
  56.2.2151מיום  2תגובת המשיבה 

 
  56.2.2151מיום  3תגובת המשיב 

  
 בשם העותרים:

 
 :0בשם המשיבה 

 
 :2בשם המשיב 

 נתן; עו"ד גלית לובצקי-עו"ד סמדר בן
 

 עו"ד יואב מני 
 

 עטילה;-עו"ד ענר הלמן; עו"ד ערין ספדי
 עו"ד לירון הופפלד 
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ן-פסק י  ד

 
 הנשיאה מ' נאור:

 

, ועדת הבחירות המרכזית לכנסת 1עניינה של העתירה שלפנינו בהחלטת המשיבה  .1

ת התמודדותה של רשימת "ישראל ביתנו" בבחירות (, לאשר אועדת הבחירותהעשרים )להלן: 

על ועדת הבחירות  הכנסת: יסוד-חוקל א3 סעיףלכנסת העשרים. לטענת העותרים, לנוכח 

תנו" מהתמודדות בבחירות כיוון שבמטרותיה המרכזית היה לפסול את רשימת "ישראל בי

 ובמעשיה יש משום הסתה לגזענות.

 

השאלה שעליה יש לתת את הדעת היא האם יש מקום לכך שהעותרים יעמידו לביקורת  .2

שיפוטית את החלטת ועדת הבחירות. לכאורה נתקלים העותרים במחסום המונע זאת בהוראת 

 (, הקובעת:החוק)להלן:  1242-, התשכ"ט[משולב נוסח] לכנסת הבחירות חוקל (1א)46 סעיף

 

( אישרה הועדה המרכזית רשימת 1)א46 ערעור

רשאים היועץ המשפטי לממשלה מועמדים, 

או יושב ראש הועדה המרכזית או לפחות 

בע מחברי הועדה המרכזית, לערער על כך ר

, לא יאוחר מהיום לפני בית המשפט העליון

שלפני יום הבחירות, בטענה  21-ה

שהרשימה מנועה מלהשתתף בבחירות 

 יסוד: הכנסת-חוקא ל3לכנסת לפי סעיף 

 מ"נ(. –)ההדגשה הוספה 

 

ותרים אינם בגדר אלה הרשאים לערער על החלטת ועדת הבחירות לאשר רשימת אין חולק כי הע

מועמדים כאמור. בעתירתם לא ראו העותרים לטוב מלפניהם להתייחס לשאלות האם ההסדר 

חלטת ועדת הבחירות לחוק הוא הסדר ממצה לגבי דרכי התקיפה של ה (1)א46בסעיף הקבוע 

האם ניתן לדון בעתירה הנוכחית. על כן  –לאשר רשימת מועמדים; ואם מדובר בהסדר ממצה 

הוריתי היום כי העותרים והצדדים האחרים יתייחסו לשאלות האמורות. במסגרת תגובתם 

לחוק במספר דרכים. אומר,  (1)א46סעיף להחלטתי מהיום ניסו העותרים להתגבר על הוראת 

במאמר מוסגר, שראוי היה שהעותרים יתמודדו עם שאלות אלה במסגרת העתירה עצמה, בלא 

 שייטלו לעצמם "כרטיס כניסה" לדיון בעתירתם בלי שניסו כלל להתמודד עם שאלות אלה. 

 

http://www.nevo.co.il/law/72242/7a
http://www.nevo.co.il/law/72242
http://www.nevo.co.il/law/98592/64.a1
http://www.nevo.co.il/law/98592
http://www.nevo.co.il/law/72242
http://www.nevo.co.il/law/98592/64.a1
http://www.nevo.co.il/law/98592/64.a1
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אין הם נופלים בגדרי הדרך הראשונה בה מנסים העותרים להתמודד עם העובדה ש .3

לחוק היא בטענה שהם היו צד להליך שהתנהל בפני ועדת הבחירות, וכי לפי הדין  (1א)46 סעיף

הכללי רשאי כל בעל דין לערער על החלטה שניתנה בעניינו. התשובה לכך היא פשוטה: 

זכאים להגיש ערעור  – ורק הם –וסגורה של צדדים להליך שהם  המחוקק קבע רשימה מוגדרת

בחירות. קבלת טענת העותרים תביא למעשה לכך שכל אדם יוכל להגיש ערעור בחירות, 

 ראש-יושב' נ ארליך 2466/22 ב"עלחוק מיותרת )ראו והשוו:  (1א)46 סעיףונמצאת הוראת 

((. אזכיר גם שהעותרים ממילא לא ניסו 1222) 61, 31( 3)נג ד"פ, המרכזית הבחירות ועדת

אלא הגישו עתירה לבית המשפט הגבוה  –ובדין לא הגישו ערעור כזה  –להגיש ערעור בחירות 

 לצדק.

 

לחוק היא  (1א)46 סעיףם להתמודד עם הוראת הדרך העיקרית בה מנסים העותרי .6

בטענה כי גם אם אין הם רשאים להגיש ערעור בחירות, זכאים הם להגיש עתירה לבית המשפט 

הגבוה לצדק, כפי שעשו בפועל, וכי סמכותו של בית המשפט הגבוה לצדק היא סמכות שיורית 

איננה מוגבלת. סמכותו של בית המשפט הגבוה לצדק היא אכן רחבה גם בענייני בחירות ש

ראש ועדת הבחירות המרכזית -חרות התנועה הלאומית נ' יושב 212/63 ץ"בג)השוו: 

 הבחירות פקידת' נ הלפרין 4416/21 ץ"בג(; 2663) 316( 1, פ"ד נז)עשרה-לכנסת השש

((. עם זאת, לא בכל מקרה שקיימת סמכות, יש להיזקק 1221) 361( 1)נב ד"פ, הרצליה לעיריית

לה. במקרה שלפנינו המחוקק קבע דרך מסוימת לביקורת שיפוטית על החלטה לאשר רשימת 

לכנסת. הדרך הקבועה בחוק כוללת את הרכב המותב, את לוח מועמדים להתמודדות בבחירות 

 את הזכאים לערער. אין סיבה בענייננו לסטות מהדרך בה בחר המחוקק. –המועדים ובעיקר 

 

 נדחית על הסף.   סוף דבר: העתירה .1

 (.  14.2.2611ניתן היום, כ"ז בשבט התשע"ה ) 

 
1 1 2 2 3 3 1 

1 6 4 3 1 3 1  ט ש ו פ המשנה לנשיאה  ה נ ש י א ה 3

 
_________________________ 

 דז   C02.doc_15011740   העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח.
 www.court.gov.il; אתר אינטרנט,   2363333-633מרכז מידע, טל' 

 
 16431313-1136/11י' עמית 

 נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה

 

 

http://www.nevo.co.il/law/98592/64.a1
http://www.nevo.co.il/law/98592/64.a1
http://www.nevo.co.il/case/5821127
http://www.nevo.co.il/case/5821127
http://www.nevo.co.il/law/98592/64.a1
http://www.nevo.co.il/case/5684619
http://www.nevo.co.il/case/6076773
http://www.nevo.co.il/case/6076773
http://www.court.gov.il/
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פניות לראשי 
המפלגות ולגופים 

 שונים
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 ועדת הבחירות המרכזית

 26-לכנסת ה
 القاضي سليم جبران                                      השופט סלים ג'ובראן 

 رئيس لجنة االنتخابات المركزية                            יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

ההתשע"סלו ל' בכ ירושלים,  

 0252 בדצמבר 00                                                                                                                        
 

 
  12-: יושבי ראש המפלגות בכנסת הלכבוד

 12-באי כוח הסיעות היוצאות בכנסת ה 
 לגותבאי כוח המפלגות הרשומות אצל רשם המפ 

 
 
 

 שמירה על תרבות הדיון, כבוד המתמודדים וטוהר הבחירותהנדון: 
 

 שלום רב,
 
 

בימים האחרונים, פנו אליי מספר גופים ואנשים פרטיים בבקשה שאפעל לכך שקמפיין  
הבחירות יתנהל באופן מכובד, תוך שמירה על החוק ועל כבודם של המועמדים. לאותם פונים, 

 ול לשמירה וציות לחוקי הבחירות.הסברתי כי בסמכותי לפע
 
 

אנו נמצאים בתחילת הדרך, ולפנינו שלושה חודשים עמוסים ומלאי תכונה, שסביר  
 –להניח שילוו ברגשות עזים, במחלוקות ואף בריבים. בחרתי לפנות אליכם דווקא עכשיו 

ככל שמועד כשמועד הבחירות עוד רחוק יחסית. אני מניח, וכך אף הבנתי מקודמיי בתפקיד, כי 
 יהיה קשה יותר להגיע להסכמות בעניין זה.  –הבחירות יתקרב 

 
 

החוק מטיל מגבלות כאלה ואחרות על תוכן וצורת התעמולה בתקופת בחירות. אולם,  
 לדעתי, רוח החוק חשובה לא פחות. 

 
 

בהתאם לכך, אבקש כי תעשו כל שביכולתכם על מנת שמסעות הבחירות יתנהלו תוך  
ושימוש בשפה ראויה, מכובדת ומכבדת. כולנו כאחד מעוניינים כי הבחירות יתנהלו  שיח ענייני

בצורה זו, ואני משוכנע שהציבור רק ירוויח מקמפיין שיתמקד במחלוקות העקרוניות בין 
המפלגות ויתנהל באופן מכובד. לעמדתי, מן הראוי שציבור הבוחרים יגיע לקלפי וייבחר 

הניתן את עמדותיו שלו. לשם כך, עליו להתרשם בחודשים  במפלגה שעמדותיה משקפות ככל
הקרובים מעמדות המפלגות השונות. קמפיין ענייני ומכובד, המציב במרכזו עמדות ורעיונות, 

 מגשים באופן מרבי את עיקרון הדמוקרטיה. –עוזר לבוחרים להצביע באופן רציונאלי, ובהתאם 
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או הערות פוגעות בנוגע לדת, גזע, מין, אבקש גם כי לא ייעשה שימוש בסיסמאות  

לאום, ארץ מוצא או נטייה מינית של מועמד או קבוצה מסוימת. אנו חיים במדינה רוויה 
 שסעים, ולגישתי מוטלת עלינו האחריות שלא להעמיק ולנצל שסעים אלה לצרכים פוליטיים.

 
 

פקיד כל כך אני מעריך את הכבוד שנפל בחלקי לכהן בת –לבסוף, ובנימה אישית  
משמעותי לדמוקרטיה הישראלית. כולי תקווה שלאחר שהקול האחרון ייספר, נוכל להסתכל 

 אחורה ולהבין שהקמפיין שנוהל כיבד את גודל המעמד.
  

 
 

 בברכה,                  
 

 סלים ג'ובראן
 שופט בית המשפט העליון
 יושב ראש ועדת הבחירות

 02-המרכזית לכנסת ה

 

 

 "ד אורלי עדס, המנהלת הכללית של הוועדהעו : העתקים
 עו"ד דין ליבנה, היועץ המשפטי לוועדה      
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 ועדת הבחירות המרכזית

 26-לכנסת ה
 القاضي سليم جبران                                      השופט סלים ג'ובראן 

 رئيس لجنة االنتخابات المركزية                            יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

התשע"הג' באדר ירושלים,   

 2611 בפברואר 22                                                                                                                                  
 לכבוד: 

 רשות השידור
 הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו
 המועצה לשידורי כבלים ולוויין

 
 שלום רב,

 
 שוויון בין המועמדים בסיקור חדשותי בתקופת הבחירות הנדון:

 

מצ"ב מכתבו של עו"ד עמית מלצר. בדומה אליו, אף תחושתי היא כי הסיקור התקשרותי 

בתקופת הבחירות נעדר לרוב התייחסות ומתן במה לרשימות המועמדים הקטנות, כדוגמת 

, "ערך השוויון, וגם רובינשטייןרוקים. כפי שציין קודמי בתפקיד, חברי הטוב השופט רשימת הי

ערך ההגינות, מצדיקים כי יינתן יחס ראוי לכלל הרשימות המתמודדות בבחירות  –לא פחות  –

((. אלה מכם 4.1.2613) רשימת הירוקים נ' שידורי קשת 11/12)תב"כ לכנסת באמצעי התקשורת" 

, מודע כי גישתי 11.1.2611שורת לקראת הבחירות לכנסת שקיימתי ביום שנכחו בכנס התק

 דומה לגישתו של חברי. בכנס אמרתי:

 

עליכם לוודא ולהקפיד כי תוכן השידורים עליהם אתם אחראיים, ברמת "

המאקרו, יציגו לצופה הבוחר מגוון עמדות מצדדים שונים של הקשת 

שלטון יקבלו במה הפוליטית. חשוב לוודא כי לא רק מפלגות ה

ואפשרות להציג את האידיאולוגיה הפוליטית שלהם לבוחרים. עלינו 

כדוגמת המגזר  –לזכור, כי קיימות גם מפלגות קטנות, ומגזרים שלמים 

שיש לו עניין רב בבחירות ובתוצאותיהן, וחלק מתפקידכם  –הערבי 

הוא לשמור שהשוויון יישמר גם ביחס למפלגות וקבוצות המיעוט 

ה. גישה זו מתיישבת אף עם החשיבות הרבה שאני רואה יכלוסיבאו

בתקשורת ובמתן במה לשיח הפוליטי בתקופת הבחירות במטרה 

שציבור הבוחרים יבחר על פי צו מצפונו ובאופן רציונאלי. עלינו 
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לעשות כל שביכולתנו, שבפני משפחה הצופה יחד לאחר ארוחה 

 "הערב, תיפרש התמונה המלאה ביותר. בחדשות

 

פריורי בלוח השידורים שלכם. מדובר בסוגיה המצויה בלב -כמובן, שאין בכוונתי להתערב א

הפררוגטיבה המוענקת לכם. עם זאת, שימו לב, כי תכליתו העיקרית של האיסור הקבוע בסעיף 

היא לוודא כי ערוצי הטלוויזיה והרדיו  1212-לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט 1

בתור  –בתור האחראיים על התכנים, ועליי  –יון בין המועמדים. שומה עליכם שומרים על השוו

 האחראי על אכיפתו של האיסור האמור, לוודא כי השוויון ורוחו של החוק נשמרים ומקוימים.

 

 בברכה,

 

 

  
          

 
 עו"ד אורלי עדס, המנהלת הכללית של הוועדה :  העתקים

 היועץ המשפטי לוועדהעו"ד דין ליבנה,                
       עו"ד עמית מלצר, ראש רשימת הירוקים      
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 ועדת הבחירות המרכזית

 26-לכנסת ה
 القاضي سليم جبران                                      השופט סלים ג'ובראן 

 نتخابات المركزيةرئيس لجنة اال                            יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

התשע"ה בשבט ב'ירושלים,   

 2611 בינואר 22                                                                                                                                     
 
 

  12-: יושבי ראש המפלגות בכנסת הלכבוד
 12-סת הבאי כוח הסיעות היוצאות בכנ 
 באי כוח המפלגות הרשומות אצל רשם המפלגות 

 
 

 שלום רב,
 

 26-הפעלת לחצים על נשים חרדיות במסע הבחירות לכנסת ההנדון: 
 

מצאתי לנכון לפנות אליכם פעם נוספת. הפעם, על מנת להעביר לעיונכם את מכתבה של המשנה 

ו, מדברים בעד עצמם. ליועץ המשפטי לממשלה המצ"ב. הדברים שכתבה שם, ודאי תסכימ

וכאשר הדברים הקשים מגיעים מהמשנה ליועץ המשפטי בעצמה, על דעתו של היועץ המשפטי 

לממשלה, ניתן להניח כי יש דברים בגו, והעניין נבדק טרם פנייה. ברי, כי ככל והאמירות 

יף המתוארות בפנייה אכן נאמרו, לא מן הנמנע כי הן עולות לכדי עבירה פלילית בהתאם לסע

 .1242-לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט 122

 

נוכח החשיבות והחומרה שאני רואה במקרה המתואר במכתב, ראיתי לנכון להוסיף מספר מילים 

 קצרות.

 

אנו חיים במדינה דמוקרטית, ועל כך גאוותנו. הדמוקרטיה מתבטאת בשני מובנים: רצון העם 

על אזרח  -תוך איומים  -בנה המהותי(. ניסיון להשפיע )מובנה הפורמאלי( וזכויות אדם )מו

מלבחור על פי צו מצפונו )ואף להתמודד בבחירות(, פסול באופן חמור ויש להוקיע פרקטיקה זו 

 בכל אופן, ככל שהיא קיימת. 
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בהתאם לכך, אני מוצא חומרה יתרה באמור במתואר במכתבה של המשנה ליועץ המשפטי 

ש אליי עתירה במסגרתה יוכח כי המתואר במכתב מבוצע הלכה לממשלה. ודוק; אם תוג

למעשה, ונעשים צעדים למנוע מנשים חרדיות לבחור בהתאם לצו מצפונם או להתמודד 

 בבחירות, לא אהסס לעשות שימוש בסמכויות שהוקנו לי על פי דין.

 

לה פסולה של כי כמובן שאין במכתב זה כדי להעיד או לרמוז על פעו –יובהר, למען הסר ספק 

הנמענים הנכבדים. אולם, נוכח החומרה שמצאתי בפנייה, קיימת לדעתי חשיבות כי תהיו 

 מודעים לעמדתי העקרונית בדבר, לעתיד לבוא.

 

 

 
                   

 
 

 , השופטת אסתר חיות26-מ"מ יו"ר ועדת הבחירות לכנסת ה :   העתקים

 שלהעו"ד יהודה וינשטיין, היועץ המשפטי לממ 

 עו"ד שי ניצן, פרקליט המדינה 

 עו"ד דינה זילבר, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה 

 עו"ד אורית קורן, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה 

 26-חברי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה 

 עו"ד אורלי עדס, המנהלת הכללית של הוועדה 

 עו"ד דין ליבנה, היועץ המשפטי לוועדה 
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 ועדת הבחירות המרכזית

 26-לכנסת ה
 القاضي سليم جبران                                      השופט סלים ג'ובראן 

 رئيس لجنة االنتخابات المركزية                            יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

 ירושלים, כ"א בטבת התשע"ה
 2616בינואר  12                                                                                                                                  

 
  12-: יושבי ראש המפלגות בכנסת הלכבוד

 12-באי כוח הסיעות היוצאות בכנסת ה 
 באי כוח המפלגות הרשומות אצל רשם המפלגות 
  

 
 שלום רב,

 
                

 שמירה על איכות הסביבה והבטיחות –תעמולה בשלטי חוצות הנדון:            
 
 

מצ"ב לעיונכם מכתב מטעם נתיבי ישראל ופנייתו אליכם של קודמי בתפקיד, השופט  

 . 12-רובינשטיין יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה

 

פעול בשקידה כפי שניתן לראות ממכתבו של מר דוידי מחברת נתיבי ישראל, בכוונתם ל 

ובנחרצות להסרת שילוט הנתלה בכבישים בניגוד לחוק. שילוט מעין זה, מלבד הפגם הכרוך בו 

מעצם האיסור שבחוק על תלייתו, מסכן את בטיחות המשתמשים בכבישי ישראל. משכך, 

 ובהתאם, מקובלת עליי לחלוטין הגישה שבכוונת חברת נתיבי ישראל לנקוט בנוגע לסוגיה דנא. 

 

סף, אנא ראו את דבריו של חברי השופט רובינשטיין כאילו נאמרו על ידי, ובכוונתי בנו 

 –לפעול בדומה אליו בבחירות אלה. בפנייה זו, נסקרו האיסורים המרכזיים ביחס לשלטי חוצות 

ואבקש כי ראשי המפלגות ובאי כוחם יעיינו בדקדוק באיסורים ובהבהרות שבפנייתו של חברי, 

 לים מקפידים על כלל ההוראות כאמור בפנייה.ויוודאו כי הפעי

 

, הקנה לי 1212-ג לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט13עוד אציין, כי סעיף  

סמכויות אופרטיביות בנוגע לשילוט חוצות שנתלה בניגוד לחוק )הן ביחס לשילוט בכבישים הן 

ימוש בסמכויות אלה ביחס לשילוט שנתלה ברחבי היישובים(. ברי, כי לא אהסס לעשות ש
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במקרים המתאימים. אמנם, מסע הבחירות הוא יום חג לדמוקרטיה. אולם, על מנת למנוע את 

הפיכתו של המרחב הציבורי כולו לאזור תעמולה אחד גדול, הגביל המחוקק את המקומות 

 המותרים לצורך כך. 

  

ות החוק, כך אני קורא לכם לוודא כי מפלגותיכם והפעילים מטעמכם יכבדו את הורא 

 שאיכות הסביבה וביטחונם של האזרחים יישמר, ואקדים תודה.

  
 
 

 בברכה,                  
 

 סלים ג'ובראן
 שופט בית המשפט העליון
 יושב ראש ועדת הבחירות

 26-המרכזית לכנסת ה
 

 

 עו"ד אורלי עדס, המנהלת הכללית של הוועדה  :  העתקים
 משפטי לוועדהעו"ד דין ליבנה, היועץ ה       

 מר גולן דוידי, ראש מטה מנכ"ל נתיבי ישראל                
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 ועדת הבחירות המרכזית

 26-לכנסת ה
 القاضي سليم جبران                                      השופט סלים ג'ובראן 

 لجنة االنتخابات المركزية رئيس                            יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

באדר התשע"ה כ"דירושלים,   

 2611במרץ  11                                                                                                                                       
 

 : מר ראובן )רובי( ריבלין, נשיא המדינה לכבוד
 

 היקר, נכבדי הנשיא
 

 הקמת ועדה ציבורית לרפורמה בדיני התעמולההנדון: 
 

, בדומה לכל מערכות הבחירות בעשורים האחרונים, התנהל בהתאם 26-מסע הבחירות לכנסת ה

הקובע הגבלות ואיסורים שונים על  1212-להוראות חוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט

על  –כפי שניתן להבין כבר משמו של החוק תעמולת הבחירות לכנסת )ולרשויות המקומיות(. 

חלקם של האיסורים בו אבד מזמן הכלח, ואף ניתן לומר שהם ארכאים. כך, מחד אסורה 

החוק אינו מתייחס  –תעמולה תוך כדי "נשיאת לפידים" או "זריקת אור על מבנים", ומאידך 

  האינטרנט. -למדיה הנפוצה היום מכל בכלל ובמהלך מסע הבחירות בפרט 

 

במהלך מסע הבחירות, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית הוא האמון והאחראי על אכיפת 

האיסורים הקבועים בחוק זה. קודמיי בתפקיד, ללא יוצא מהכלל, קראו למחוקק לתקן את החוק 

ולהתאימו למציאות הנוכחית. לקריאות אלה הצטרף בית המשפט העליון, במספר רב של פסקי 

עד היום, לא נערכה רפורמה מקיפה בחוק, והתיקונים שערכה בו הכנסת הם  דין. יחד עם זאת,

 14לפני  –חוק חשוב זה נותר פחות או יותר כפי שהיה בעת חקיקתו  –נקודתיים בלבד. ומכאן 

 שנים.

 

החוק קובע נקודות איזון ערכיות בין חופש הביטוי לבין הערכים הנוספים אותם הוא מבקש 

ון בין רשימות המועמדים, מניעת השפעה בלתי הוגנת על ציבור לקדם: שמירה על השווי

הבוחרים, שמירה על המרחב הציבורי, ועוד. לטעמי, יש לערוך לחוק כולו בחינה מקיפה 

ולהתאים את ההגבלות והאיסורים שבו למציאות הקיימת, ובעיקר לעידן שבו מרבית התעמולה 

 נעשית ברשת האינטרנט.
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ארוכות בסוגיה עם מטה ועדת הבחירות, אנשי אקדמיה, ויושבי ראש  לדעתי, ואחרי שהתייעצתי

בעבר, אין מנוס מביצוע רפורמה מקיפה בחוק כך שיגדיר מחדש את הגבולות של המותר 

והאסור בתעמולת בחירות, תוך שמירה על האיזונים והבלמים שהותירו לנו האבות המייסדים 

האיסור על תעמולה תוך שימוש במשאבי  –של המדינה. חלק מהאיסורים שבחוק )לדוגמא 

ראויים ויש לשמרם מכל משמר. מנגד, חלק מהאיסורים צריכים לעבור רביזיה וחשיבה  –ציבור( 

 מן הראוי לבטלם.  –מחדש, וחלק מהאיסורים 

 

במטרה לתקן את הטעון  –לאחר שקידה על הנושא, הגעתי לכלל מסקנה כי הדרך הנכונה לפעול 

ועדה ציבורית, שבראשותה יעמוד שופט בדימוס של בית משפט עליון  היא בהקמת –תיקון 

שכיהן בעבר כיושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, ומשכך הוא בקיא בסוגיה. הוועדה 

הציבורית תמליץ לוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת על רפורמה כאמור, לאחר שתבחן את 

)ותעביר את הצעתה לעיון חברי ועדת הבחירות המצב הנוהג ואת האיזונים הנכונים לטעמה 

וכולנו כפופים לדברו. דומני שראוי שבוועדה  –המרכזית(. המחוקק, כמובן, יעשה כטוב בעיניו 

יהיו חברים פוליטיקאים בכירים שאינם מכהנים עוד, אנשי אקדמיה, אנשי תקשורת ונציגים 

אם ועדה כאמור תגיש למחוקק בכירים ממטה ועדת הבחירות שעוסקים בתחום. דומני, כי 

המלצה לתיקון החוק, לאחר עבודה מעמיקה, יהיה ניתן סוף כל סוף לתקן את הנדרש תיקון, 

 יתנהל לפי הדין החדש. 21-מסע הבחירות לכנסת ה –ועם קצת מזל 

 

ומכאן הסיבה שבגינה אני פונה אלייך, כבוד הנשיא. על מנת להעניק לוועדה את הנופך 

ים לה, ותאפשר להביא בפניך, ובפני המחוקק, המלצה המאחדת את העם כולו, והחשיבות הראוי

אציע כי הוועדה תמונה על ידי שנינו גם יחד. נוכח חשיבות הסוגיה, אין ברירה ואם מותר לי 

לומר, "להוציא את הכלים הכבדים", והכל נוכח חשיבות הממלכתית שאני רואה בנושא מחד, 

 ק לאורך למעלה מיובל מאידך. והקפיאה על השמרים של המחוק

 

פניתי כבר לנשיאת בית המשפט העליון בדימוס, השופטת דורית ביניש )אשר, כזכור, כיהנה 

(, ולפרופסור סוזי נבות, שהיא מומחית במשפט 13-בראשות ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה

בתור חברה הראשונה בתור יושבת ראש הוועדה והשנייה  –חוקתי ובדיני בחירות. שתיהן 

 הביעו נכונות לכהן בוועדה. ומכאן, כאמור, פנייתי אלייך.  -בוועדה 

 לתשובתך אודה, בברכה ובהערכה רבה,
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 מענה לפניות שונות
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 ועדת הבחירות המרכזית

 26-לכנסת ה
 القاضي سليم جبران                                      השופט סלים ג'ובראן 

 رئيس لجنة االنتخابات المركزية                            יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

ההתשע"ו' בטבת  ירושלים,  

 0252 בדצמבר 02                                                                                                                        
 

 
 לכבוד: מר אמיר חרמוני

 hermoni@gmail.comבדוא"ל: 
 

 
 

 50.025202.מכתבך מיום  הנדון:
 
 

 שלום רב,
 
 

קיבלתי את מכתבך שבנדון, בנוגע לטענותייך בדבר שימוש שעושה ח"כ חיים כץ בנכסי  
הבחירות המקדימות  לצורכי( האוויריתהתעשייה שראל בע"מ )להלן: התעשייה האווירית לי

 במפלגת הליכוד.
 

ראשית, אבקש להדגיש כי שימוש במשאבי ציבור לצרכי בחירות ובחירות מקדימות,  
ובכלל זה שימוש במשאבים של תאגידים שהממשלה משתתפת בהנהלתו, אסורים לפי דין )ראו 

( וסעיף חוק דרכי תעמולה –)להלן  1212-לה(, התשי"טא לחוק הבחירות )דרכי תעמו2סעיף 
((. מדובר באיסור מרכזי חוק המפלגות –)להלן  1222-לחוק המפלגות, התשנ"ב 3כה21

 שמאחוריו תכלית ראויה וחשובה, שלגישתי יש לאכוף בקפדנות יתרה.
 
 

סמכותי היא למתן צווים בנוגע לסכסוך קונקרטי שתחילתו  –בתור גורם שיפוטי  
עתירה בבקשה למתן צו. עתירות מעין אלה יש להגיש בהתאם לנוהל הטיפול בעתירות לצו ב

)ב( לחוק 3כה21ב לחוק דרכי תעמולה, שחל גם על עתירות לפי סעיף 13מניעה לפי סעיף 
 המפלגות )הנוהל פורסם ברשומות וזמין באתר האינטרנט של הוועדה בכתובת: 

http://knesset.gov.il/elections19/heb/law/DecisionRegulation20_1.pdf.)  
 
 

פנייתך שבנדון אינה עומדת בדרישות הנוהל האמור. ככל שיש בידך ראיות קונקרטיות  
ובן שפתוחה בפנייך הדרך להפרות לכאורה על חוק דרכי תעמולה או על חוק המפלגות, כמ

להגיש עתירה על בסיס האמור במכתבך. אדגיש במיוחד את דרישת הפנייה המוקדמת לגורם 

mailto:hermoni@gmail.com
http://knesset.gov.il/elections19/heb/law/DecisionRegulation20_1.pdf
http://knesset.gov.il/elections19/heb/law/DecisionRegulation20_1.pdf
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( לנוהל, ואת הדרישה לתמוך את 4)ב()2שבגין פעולותיו מוגשת העתירה הקבועה בסעיף 
 )ג( לנוהל. 2העובדות האמורות בעתירה בתצהיר כאמור בסעיף 

 
 

ברים, ומבלי להביע עמדה לגופו של עניין, נראה שטענותייך עוד אציין כי על פני הד 
בדבר ניגוד עניינים נוכח הארכת העסקתו של חבר הכנסת כץ כמזכיר ארגון עובדי התעשייה 
האווירית, אינן סוגיות שבתחום סמכותי כיושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, ויש 

 להעבירה לגורמים האמונים על כך.
 
 

צורך, ונוכח החשיבות הרבה שאני רואה בטוהר הבחירות בכלל, והחומרה למעלה מן ה 
בשימוש במשאבי ציבור לצורך תעמולה בפרט, העברתי את מכתבך להתייחסות הנהלת 
התעשייה האווירית. בתגובתם, המצורפת למכתבי זה, ניתן לראות כי התעשייה האווירית פועלת 

 ר הבחירות נשמר בחברה.במטרה לוודא כי הוראות החוק מקוימות וטוה
  

 
והערה קצרה בטרם סיום המופנית להנהלת התעשייה האווירית ולרשות החברות  

הממשלתיות: במכתבכם אליי התייחסתם אך ורק לבחירות הכלליות לכנסת. גם ההנחיות 
עוסקות בבחירות הכלליות לכנסת. עם זאת, יצוין, כי האיסור על שימוש  –המצורפות למכתבכם 

ציבור בקשר עם תעמולת בחירות חל גם על בחירות מקדימות )ראו, כאמור: סעיף  במשאבי
לחוק המפלגות(. בהתאם, אבקש להסב את תשומת לבכם לכך, ולוודא כי עניין זה יובהר  3כה21

ויודגש על ידיכם לחברי ההנהלה ועובדי התעשייה האווירית )וכך נכון לגבי החברות 
יפה שעה  - 26-הבחירות המקדימות לקראת הבחירות לכנסת ה הממשלתיות כולן(, ונוכח מועדי

 אחת קודם.
 
 

אני סמוך ובטוח כי רשות החברות הממשלתית והנהלת התעשייה האווירית, המכותבים  
, 26-על מכתבי זה, יעשו כל שביכולתם למנוע שימוש במשאבי ציבור בבחירות לכנסת ה

 ובבחירות המקדימות שיבואו לפניהן.
 
 
 

 בברכה,                  
 

 סלים ג'ובראן
 שופט בית המשפט העליון
 יושב ראש ועדת הבחירות

 02-המרכזית לכנסת ה
 
 

 השופט )בדימוס( יוסף שפירא, מבקר המדינה: העתקים
 מר אורי יוגב, מנהל רשות החברות הממשלתיות                
  חבר הכנסת חיים כץ      
 הכללית של הוועדה עו"ד אורלי עדס, המנהלת      
 עו"ד דין ליבנה, היועץ המשפטי לוועדה      
 מר אורי יוגב, מנהל רשות החברות הממשלתיות      
 מר רפי מאור, יו"ר דירקטוריון התעשייה האווירית      
 מר יוסי וייס, מנכ"ל התעשייה האווירית      
 מר יעקב נוס, מבקר הפנים בתעשייה האווירית      
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 ועדת הבחירות המרכזית

 26-לכנסת ה
 القاضي سليم جبران                                      השופט סלים ג'ובראן 

 رئيس لجنة االنتخابات المركزية                            יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

התשע"ה ח' בשבטירושלים,   

 2611בינואר  21                                                                                                                                     
 :לכבוד

 ד"ר לורה ורטון ומר פפה אללו
 חברי מועצת העיר ירושלים

 
 שלום רב,

 
 בעניין פסילת המועמדת רחל עזריה 1.261121.מכתבך מיום  הנדון:

 

  –ם שבנדון, אבקש להשיבכם כדלהלן במענה לפנייתכ

 

יסוד: הכנסת, וניתן להגבילה אך -לחוק 4הזכות להיבחר הינה זכות חוקתית, המעוגנת בסעיף 

-בעניין ד"ר ביטון 2/26פ"מ -)ראו החלטתי ביסוד או לפי הסמכה מפורשת הכלולה בו -בחוק

  (.21.1.2611שאשא מיום 

 

לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[,  14נסת וסעיף יסוד: הכ-לחוק 3הוראות הצינון שבסעיף 

חלות על נושאי תפקידים מוגדרים: עובדי מדינה, עובדי תאגידים שהוקמו  1242-התשכ"ט

בחוק, קצינים, שוטרים וסוהרים. ברי, כי סגן ראש רשות מקומית אינו עובד מדינה )ראו: דנג"ץ 

 . (1221) 113( 6, פ"ד נב)הדין הארצי לעבודה-סרוסי נ' בית 6461/21

 

לחוק הבחירות לכנסת אינו מגביל ראש רשות מקומית או סגן לראש רשות  14זאת ועוד; סעיף 

מקומית באופן כלשהו בבחירות לכנסת. בהינתן כך, ובשים לב לפרשנות המצמצמת והדווקנית 

ארד נ'  3113/21בג"ץ של הוראות הצינון כפי שנקבעו בפסיקת בית המשפט העליון )ראו: 

ראש ועדת הבחירות -מופז נ' יושב 22/63ע"ב ; (1224) 133( 1, פ"ד נ)ראש הכנסת-יושב

, אין לקרוא יש מאין לתוך הוראות הצינון ((2663) 323( 3, פ"ד נז)עשרה-המרכזית לכנסת השש

 דנא סייגים בנוגע לעובדים שאינם מצוינים בו מפורשות. 
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. 26-להתמודד בבחירות לכנסת ה –הצינון בנוגע להוראות  –משכך, גב' רחל עזריה כשירה 

בשולי הדברים, יצוין כי ככל שתבחר כחברת כנסת, כהונתה כסגנית ראש עיר תפקע בהתאם 

 .1211-לחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א

  
 

 בברכה,                  
 

 סלים ג'ובראן
 שופט בית המשפט העליון

 ותיושב ראש ועדת הבחיר
 26-המרכזית לכנסת ה

 
 :    עו"ד אורלי עדס, המנהלת הכללית של הוועדההעתקים
      עו"ד דין ליבנה, היועץ המשפטי לוועדה       

  גב' רחל עזריה                 
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 ועדת הבחירות המרכזית

 26-לכנסת ה
 القاضي سليم جبران                                      השופט סלים ג'ובראן 

 رئيس لجنة االنتخابات المركزية                            יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

בטבת התשע"ה כ"אירושלים,   

 2611בינואר  12                                                                                                                                     
 

 לכבוד
 גב' ורד סויד

 מנהלת הרשות לקידום מעמד האישה במשרד ראש הממשלה
 vereds@pmo.gov.ilדוא"ל: באמצעות 

 
 שלום רב,

 
 

 12.1.2611מכתבך מיום  הנדון:
 
 

בפתח דבריי כי אין באפשרותי להיעתר לבקשתך,  קיבלתי את מכתבך שבנדון, לצערי אציין כבר

 ממספר סיבות שיפורטו להלן.

 

חוק הבחירות )להלן:  1242-ח לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט114, סעיף ראשית

שלפני יום הבחירות". ברם, העובדה  12-( מורה כי "ההצבעה בנציגויות תתקיים ביום הלכנסת

בחג הפורים הייתה ידועה לוועדת הכנסת שחוקקה את  26-לכנסת ה כי מועד זה נופל בבחירות

 , אולם, הוועדה בחרה עדיין להותיר את מועד הבחירות על כנו.12-חוק ההתפזרות לכנסת ה

 

לחוק הבחירות לכנסת, לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת קיימת  162, בהתאם לסעיף שנית

להאריך באופן כללי מועדים שנקבעו בחוק. סמכות )ברוב של שני שלישים מחברי הוועדה( 

אולם, במידה ומועד הבחירות בנציגויות בחו"ל יידחה, קיים חשש ממשי כי מעטפות ההצבעה 

המעטפות יושמדו וקולותיהם של המצביעים לא ייספרו  –לא יגיעו לישראל במועדן, ובהתאם 

לציין כי בהתאם, חלופה זו לחוק הבחירות לכנסת(. למותר  116במניין המצביעים )ראי: סעיף 

 אינה באה בחשבון.

 

mailto:vereds@pmo.gov.il
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יום הבחירות הוא יום שבתון בו לא מתקיימים לימודים. משכך, גם  –, כידוע בארץ שלישית

אימהות )ואבות( לילדים בארץ ניצבים בפני אותה הדילמה שהעלית בפנייתך אליי. כולי תקווה 

חג לעם היהודי ליום החג לדמוקרטיה כי המצביעים בנציגויות בחו"ל, יצליחו לשלב בין יום ה

 הישראלית, ולקיים ולחגוג את שניהם יחדיו.

 

 נוכח סיבות אלה, אין באפשרותי להיעתר לבקשתך.

 
 

 בברכה,                  
 

 סלים ג'ובראן
 שופט בית המשפט העליון
 יושב ראש ועדת הבחירות

 26-המרכזית לכנסת ה
 
 

 לת הכללית של הוועדהעו"ד אורלי עדס, המנה  :  העתקים
       עו"ד דין ליבנה, היועץ המשפטי לוועדה       
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 ועדת הבחירות המרכזית

 26-לכנסת ה
 القاضي سليم جبران                                      השופט סלים ג'ובראן 

 جنة االنتخابات المركزيةرئيس ل                            יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

 ירושלים, כ"ד בטבת התשע"ה 
 2611בינואר  11

 ח"כ יאיר לפיד, ח"כ קארן אלהרר : לכבוד
 מפלגת יש עתיד

 
 נכבדי,

 
 

 הבחירות לכנסת העשרים –הנגשת הבחירות בעבור ציבור אנשים עם מוגבלויות  הנדון:

      

אני רואה חשיבות רבה בשיתוף אנשים ראשית, הרשו לי להודות לכם על פנייתכם. כמוכם, גם 

עם מוגבלויות בהליך הבחירות. אני סבור שכחברה, מוטלת עלינו החובה לוודא כי הליך 

הבחירות מונגש ככל הניתן לאנשים עם מוגבלויות ומאפשר להם לבטא את רצונותיהם 

 ושאיפותיהן במישור הפוליטי. 

 

לשיתוף בעלי מוגבלויות בהליך בשל החשיבות הרבה שמקנה ועדת הבחירות המרכזית 

 –הבחירות, פועלת הוועדה מזה שנים  להנגיש את הליכי ההצבעה ככל הניתן, ובין היתר 

הגדלת מספר הקלפיות הנגישות לבוחרים המוגבלים בניידות והסברה בעניין זה. מצ"ב לעיונכם 

ות פעולות מכתב היועץ המשפטי של ועדת הבחירות המרכזית אל משרד המשפטים, בו מפורט

הוועדה בהקשר זה, וכן סוגיות נוספות הנוגעות ליישום הוראות אמנת האו"ם בדבר שוויון 

 12-(.  לעניין זה אציין שבין הבחירות לכנסת הCRDPזכויות לאנשים עם מוגבלויות )

כמעט והוכפל מספרן של הקלפיות הנגישות, וזאת תודות לעבודה  26-לבחירות לכנסת ה

 איתור מקומות קלפי בוועדה המרכזית.מאומצת של צוות 

 

, בעניין "שיפור 1.1.2611מיום  2326בנוסף, אבקש להפנותכם אל החלטת ממשלה מס' 

הנגישות למקומות קלפי בבחירות לכנסת ולרשות המקומית". החלטה זו, פרי יוזמתה של ועדת 

לשם שיפור הבחירות המרכזית, עניינה איגום והקצאת תקציבים אל הרשויות המקומיות, 

נגישותם של מקומות המיועדים להצבת קלפיות שאינן נגישות לאנשים המוגבלים בניידות. לפי 

)שמחציתם  2614 – 2611מיליון ש"ח, לשנים  3החלטת הממשלה הוקצה לעניין זה תקציב של 

 מתקציב ועדת הבחירות המרכזית ומחציתם מתקציב משרד הפנים(. 
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 ר את הדברים הבאים: לגופה של פנייתכם, אבקש להבהי

שר  – צירוף רשימת קלפיות נגישות באזור בחירה אל ההודעות הנשלחות אל הבוחרים .1

 1242-הפנים, האמון על ביצועו של פרק ה' לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט

חוק הבחירות(, אמון גם על שליחת ההודעה לקראת הבחירות )המכונה "ההודעה  –)להלן 

והוא מבצע זאת באמצעות ראש אגף הפיקוח הארצי על הבחירות ברשויות לבוחר"(, 

 המקומיות במשרד הפנים. לפיכך, עליכם לפנות אל משרד הפנים בעניין זה.

 

יחד עם זאת, עם קבלת פנייתכם, ביקשה המנהלת הכללית של ועדת הבחירות המרכזית 

רנט של הוועדה המרכזית, לכנסת ממשרד הפנים, לכלול בהודעה לבוחר קישור לאתר האינט

שבה מפורסמת רשימה מעודכנת של הקלפיות הנגישות לבוחרים המוגבלים בניידות 

)המונגש ברמת נגישות גבוהה לאנשים בעלי מוגבלויות, בהתאם לתקנות הרלוונטיות 

ידע מ , וניתן לקבל לגביה מידע גם באמצעות מרכזולסטנדרטים הנהוגים ב"ממשל זמין"(

 .(כלומר בעל פה או בכתב, לפי הצורך) מסרוןבאמצעות או בפקס  ,טלפוני

 

 – מתן אפשרות לכל מצביע המצהיר על מוגבלות ומבקש כך, להסתייע באדם אחר/נוסף .2

אינו מסוגל לבצע את הפעולות  שמחמת מחלה או מום)ב( לחוק הבחירות קובע שמי 31סעיף 

זור לו בפעולת ההצבעה. המעשיות בתא ההצבעה לבדו, רשאי להביא אתו מלווה כדי לע

בהתאם לחוק המכריע בשאלה האם בוחר אינו מסוגל לבצע את הפעולות המעשיות לבדו, 

הוא מזכיר ועדת הקלפי. לא ידוע לנו על מקרים בהם התבקשה  –מחמת מחלה או מום 

 הצבעה של אדם בעל מוגבלות להצביע כאמור, והוא הושב ריקם.

  

יסוד: -לחוק 6העיקרון החוקתי של חשאיות הבחירות )ס' סעיף זה מאזן, באופן ראוי, בין 

הכנסת( לבין התכלית הראויה של אופן הצבעה נגיש אשר מביא להצבעה שוויונית גם של 

 אנשים עם מוגבלויות. 

 

משכך הם פני הדברים, דומני שפנייתכם כבר מיושמת, והוועדה מנגישה את הבחירות לאנשים 

 גבולות החוק.עם מוגבלויות במלא יכולתה, וב
 

 בכבוד רב,
 
 

 סלים ג'ובראן
 שופט בית המשפט העליון
 יושב ראש ועדת הבחירות

 26-המרכזית לכנסת ה
 
 

 העתקים: עו"ד אורלי עדס, המנהלת הכללית 
 עו"ד דין ליבנה, היועץ המשפטי     
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 ועדת הבחירות המרכזית

 26-לכנסת ה
 القاضي سليم جبران                                      השופט סלים ג'ובראן 

 رئيس لجنة االنتخابات المركزية                            יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית
 
 

 133411סימוכין: 

 תשע"ההאדר ב' ו ירושלים, 
 2611 פברוארב 21

 
 לכבוד

 חה"כ אורי מקלב
 הכנסת

 
 נכבדי,

 
 ירותהצבת דוכנים במתחמי הקלפיות ביום הבח הנדון:

 2611בפברואר  1לסימוכין: מכתבך מיום      
 

 ראשית, אבקש להודות לך על פנייתך שבסימוכין. 

מבדיקה שערכתי עם מטה ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, עולה כי משרד הבריאות לא קיים כל 

בדיקה עם ועדת הבחירות המרכזית לכנסת טרם פרסום מכרז לניהול קמפיין לקידום החתמה על 

 . 26-יסי אדי בקלפיות ברחבי הארץ ביום הבחירות לכנסת הכרט

 

לצד זאת אציין כי עיון במכרז אותו פרסם משרד הבריאות מעלה כי בכוונתם להציב דיילים 

, ועל כן נראה שאין מניעה חוקית מלעשות כן, מחוץ למקום הקלפילשם החתמה על כרטיסי אדי 

 קומיות בדבר הצבת דוכנים.למעט הוראת יום השבתון והוראות הרשויות המ

 

אני סמוך ובטוח שמשרד הבריאות, כמשרד ממשלתי ורשות ציבורית, יתנהל בהתאם להוראות 

כל דין רלבנטי במסגרת ביצוע השירותים נשוא המכרז האמור, וייתן דעתו לניקיון המרחב 

רי כי הציבורי ולכך שמדובר ביום שבתון סטטוטורי שבו לא פועלים שירותים כאמור. כן ב

דוכנים כאמור יוצבו במרחק הולם ממקומות הקלפי, כך שלא יפריעו לבוחרים ולא ייכנסו בגדר 

( לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, 1)124השטח האסור לביצוע פעולות תעמולה לפי סעיף 

 . 1242-התשכ"ט
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שהמשרד  אני מכתב על תשובתי זו את סגן שר הבריאות ואת מנכ"ל המשרד על מנת שיוודאו

פועל כאמור, וככל הנדרש יבצעו את השינויים הנדרשים. כן אציין כי אפנה, במקביל, לשר 

הפנים, ואבקשו להנחות את הרשויות המקומיות המאפשרות הצבת דוכנים בתחומן לעשות כן 

 במשורה, בהתחשב בהוראת השבתון, ובניקיון המרחב הציבורי באזורי הקלפי. 
 
 

 בכבוד רב,
 

 ראןסלים ג'וב
 שופט בית המשפט העליון
 יושב ראש ועדת הבחירות

 26-המרכזית לכנסת ה
 

 חה"כ צחי הנגבי, סגן שר הבריאות  העתקים: 
 עו"ד אורלי עדס, המנהלת הכללית     
 מנכ"ל משרד הבריאות     
 עו"ד דין ליבנה, היועץ המשפטי    
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 ועדת הבחירות המרכזית

 26-לכנסת ה
 القاضي سليم جبران                                      השופט סלים ג'ובראן 

 رئيس لجنة االنتخابات المركزية                            יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

 

רך מקום עבודה לוועדת אולם ספורט באור יהודה לצו –החלטה בעניין הפקעת מרכז הפיס 

 קלפי

 

 –)להלן  1242-לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט 42בתוקף סמכותי לפי סעיף 

יהודה שפורטו במכתבה של עו"ד שלומית -חוק הבחירות(, לאחר שבחנתי את טענות עיריית אור

דת הבחירות שפינדל, היועצת המשפטית לעירייה, ואת עמדת כב' השופטת גנות, יושבת ראש וע

אולם  –, את מרכז הפיס 26-האזורית דן דרום, אני מפקיע זמנית, ליום הבחירות לכנסת ה

, אור יהודה, לצורך הצבת מקום לקלפי נגישה לבוחרים 2ספורט, אשר כתובתו היא רחוב החצב 

 א לחוק הבחירות.  41המוגבלים בניידות לפי סעיף 

 

יעוני העירייה, כפי שהועלו בכתב, בחנתי את החלטתי זו ניתנה לאחר שנתתי משקל רב לט

המצב העובדתי והמצב המשפטי וכן את מדיניות ועדת הבחירות המרכזית לגבי הצבת מקומות 

 קלפי נגישים רבים ככל האפשר שבהם תתאפשר הצבעה לבוחרים המוגבלים בניידות.

  

זכותם של אנשים  א)ט( לחוק הבחירות קובע כי "סעיף זה מטרתו להבטיח את מימוש41סעיף 

למשך פרק הזמן שיעבור עד למתן אפשרות גישה עצמאית המוגבלים בניידות, להצביע, 

". רוצה לומר, החוק מכווין את ועדת הבחירות, ואת כל ובטוחה בכל מקומות הקלפי בארץ

 רשויות המדינה, להנגיש את מרב מקומות הקלפי לבוחרים המוגבלים בניידות.   

 

קלפיות הנגישות באור יהודה אל מול המדיניות הכללית הקובעת פריסה בחנתי את פריסת ה

רחבה ככל האפשר של מקומות קלפיות נגישים כאמור, וקיבלתי הסברים לגבי דרכי הגישה 

למקום הקלפי האמור. איזנתי בין השיקולים שהציגה העירייה, והעובדה שמוקמת קלפי נגישה 

 יבות הנגשת מקומות הקלפי והחלטתי כאמור.נוספת בסמוך לכך, לבין תכלית החוק וחש
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משהמבנה הוא מבנה ציבור, ומרבית ההוצאות הכרוכות בהקמת מקום קלפי יוצאות מקופת 

)ב( לחוק הבחירות, כי לא ישולם פיצוי בגין 42הוועדה, אני קובע, בתוקף סמכותי לפי סעיף 

 ההפקעה הזמנית האמורה.

 

דרום, בהתאם להנחיות -ועדת הבחירות האזורית דן העירייה תעמיד את מקום הקלפי לשימוש

יושבת ראש הוועדה, ותיתן  לוועדה האזורית את הסיוע הנדרש לה לשם ביצוע הבחירות, 

 לחוק הבחירות. 116כאמור בסעיף 

 

 סלים ג'ובראן
 שופט בית המשפט העליון
 יושב ראש ועדת הבחירות

 26-המרכזית לכנסת ה
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 בחירות המרכזיתועדת ה

 26-לכנסת ה
 القاضي سليم جبران                                      השופט סלים ג'ובראן 

 رئيس لجنة االنتخابات المركزية                            יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

בטבת התשע"ה ד"כירושלים,   

 2611בינואר  11                                                                                                                                     
 
 וממלאי מקומם 26-אל:   חברי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה

 עו"ד אורלי עדס, המנהלת הכללית של הוועדה         
 עו"ד דין ליבנה, היועץ המשפטי לוועדה         

       גב' יעל אליאב, חשבת הוועדה         
 
 

החלטה בעניין מתן גמול לעובדי סיעות ומפלגות שהם חברים בוועדת הבחירות המרכזית 
 א לחוק הבחירות לכנסת14לפי סעיף 

 
  

 רקע         

 
חוק הבחירות )להלן:  1242-א לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט14סעיף  .1

 44במסגרת תיקון מספר  12-לחוק לקראת תום כהונתה של הכנסת ה( הּוסף לכנסת

א)א( לחוק הבחירות לכנסת קובע כי יו"ר ועדת הבחירות המרכזית 14לחוק. סעיף קטן 

רשאי לקבוע כללים בדבר זכאות לגמול לחברי ועדת הבחירות בגין השתתפות בישיבות 

(. בהתאם, כללי הגמוללן: הוועדה ובכלל זה ישיבה של חלק מחבריה כפי שייקבע )לה

, בהתחשב בכללים הנוהגים לעניין זה בוועדות 4.1.2611קבעתי כללים כאמור ביום 

 ציבוריות בשירות המדינה ובמועצות של תאגידים שהוקמו לפי חוק.

 

, שהוא הרלוונטי לענייננו, מסייג את מתן ( לחוק הבחירות לכנסתבא)14סעיף קטן   .2

 :לאמור( , שכאמור נקבעוםהגמול )בכפוף לקביעת הכללי

 

לא ישולם גמול לחבר הוועדה המרכזית שהוא חבר הכנסת, ")ב( 

נושא משרה שיפוטית, עובד המדינה, עובד גוף מתוקצב או שהוא 

זכאי לקבל ממקור אחר תמורה בעבור ההשתתפות; ואולם יכול 

שישולם לחבר כאמור החזר הוצאות שהוציא לצורך השתתפות 
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אינו זכאי לקבל, ממקור אחר, החזר הוצאות; בישיבות, ובלבד ש

כהגדרתם  –בפסקה זו, "עובד המדינה" ו"עובד גוף מתוקצב" 

 ".1211-לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה 32בסעיף 

 

של נשיאות ומליאת ועדת הבחירות. במהלכן, הוצגו  ותישיב ו, התקיימ4.1.2611ביום  .3

שאלה האם חברי ועדת הבחירות לחברי הוועדה הכללים. בישיבת המליאה, הועלתה ה

שהם עובדי מפלגות וסיעות ומייצגים אותן בוועדה, זכאים לגמול אם לאו. עמדת היועץ 

א)ב( לחוק הבחירות 14המשפטי לוועדה, עו"ד דין ליבנה, הייתה כי בהתאם לסעיף 

לכנסת, הוועדה אינה רשאית לשלם גמול לחברי הוועדה שהם עובדי הסיעות והמפלגות 

זכאים להחזר הוצאות, כפי שייקבע בכללים כאמור, בהתאם לסיפה של אותו  )אך הם

סעיף קטן(. חלק מחברי הוועדה, ובהם עובדי הסיעות הרלוונטיים, הביעו את מורת 

 רוחם בדיון מהנחייה זו, והתבקשה הכרעתי בפרשנותו של הסעיף. 

 

ת הבחירות ועד , פנה אליי במכתב עו"ד ישעיהו אתגר, חבר3.1.2611בהתאם, ביום  .6

. לטענתו, עובדי המפלגות הם "עובדים של המרכזית לכנסת מטעם סיעת העבודה

אלא שתשלומי משכורתיהם משולמים, עפ"י הוראת  -לכל צורך וענין  -מפלגותיהם 

המעבידה )המפלגה(, ע"י גזברות הכנסת, מתוך כספי מימון המפלגות של המפלגה 

מעביד בינם לבין הכנסת, המשמשת רק -חסי עובדואין שום י -המעבידה, ובקיזוז מהם 

 למכתב(.  2מעסיקה עבורה" )סעיף ככ'בנקאי' של המפלגה ולא 

 
, קיימתי דיון בעניין עם נציגי עובדי המפלגות. באותו הדיון, 12.2.2611בנוסף, ביום  .1

העלו בפניי נציגי עובדי המפלגות את טענותיהם ביתר הרחבה, בדגש על היותם עובדי 

 ות ולא עובדי הכנסת. מפלג

 
 דיון והכרעה     

 
א לחוק הבחירות 14לאחר שבחנתי את פנייתו של עו"ד אתגר אל מול לשונו של סעיף  .4

לכנסת, ותכליתו, להלן הכרעתי. כבר בפתח הדברים אומר, כי עם כל הצער שבדבר, 

א)ב( לחוק הבחירות לכנסת קובע במפורש כי לא ישולם גמול 14סעיף  –לשיטתי 

ובדי המפלגות שהם חברים בוועדת הבחירות, ומקבלים שכר גלובאלי מהמפלגות, לע

 כפי שיפורט להלן.

 
לפני הדיון לגופו, יצוין, כי עו"ד אתגר במכתבו ביקש לבסס את זכאות עובדי המפלגה  .3

א)ב( לחוק הבחירות לכנסת. 14על אי תחולת הסייג בדבר "עובד גוף מתוקצב" מסעיף 
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( 1, שני סייגים אחרים שוללים את זכאות עובדי המפלגה לגמול: )יחד עם זאת, לגישתי

( נוכח העובדה כי עובדי המפלגות נכנסים גם 2היותם, כהגדרת הסעיף "עובדי מדינה"; )

לסייג בדבר זכאות לקבל תשלום ממקור אחר עבור השתתפותם בדיוני ועדת הבחירות. 

 אדון בשני אלה כסדרם.

 
 א לחוק הבחירות56סעיף ובדי מדינה" לצורך משמעות המונח "ע         

 
ראשית, אבחן את משמעות המונח "עובדי מדינה" לצורך הסעיף האמור.  בסיפה של  .1

א)ב( לחוק הבחירות לכנסת נקבע כי הגדרת "עובד המדינה" יפורש בהתאם 14סעיף 

לחוק האמור  32. בסעיף 1211-לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה 32להגדרתו בסעיף 

"מי שמקבל שכר מן המדינה". אין -דר המונח "עובד המדינה" בהגדרה מרחיבה כהוג

עוררין כי נוכח העובדה שעובדי המפלגות שהם הצוות הפרלמנטרי מקבלים את שכרם 

לכאורה הם בגדר עובדי המדינה לפי הסעיף האמור )ולא לצורך כל  –מן הכנסת ישירות 

ייג הקובע כי לא ישולם גמול לפי סעיף דין אחר או הסכם אחר( ולפיכך חל עליהם הס

 א)ב( לחוק הבחירות לכנסת להם.14

 
אולם בכך אין די. כאמור, עו"ד אתגר טוען במכתבו כי יש באופי מערכת היחסים  .2

והכנסת כדי לשלול את הנחת  – הצוות הפרלמנטריעובד  –המשולשת בין המפלגה 

פרשנותו של עו"ד ליבנה י המוצא. לצערי, אין בידי לקבל טענה זו, ומקובלת עלי

לסוגיה. חוק יסודות התקציב קובע הגדרה רחבה למושג "עובד מדינה". ניתן להניח, כי 

א)ב( לחוק הבחירות לכנסת יחול 14אילו המחוקק היה מעוניין כי הסייג הקבוע בסעיף 

במקרים מועטים, לא היה בוחר לאמץ את ההגדרה הרחבה מאד שבחוק יסודות התקציב 

יה נקבע לדוגמא כי מדובר בעובד המדינה שחל עליו חוק שירות המדינה )אלא, ה

 חוק המינויים((. –)להלן 1212-)מינויים(, התשי"ט

 
זאת ועוד; כפי שמציין עו"ד אתגר במכתבו, משכורתם של עובדי המפלגות משולמת  .16

( לחוק מימון מפלגות, 3)א()2מתוך כספי מימון המפלגות. סוגיה זו מוסדרת בסעיף 

, המורה כי כל סיעה זכאית "למימון התשלומים לצוות הפרלמנטרי". 1233-תשל"גה

א)א( לחוק מימון מפלגות(, קבע יו"ר הכנסת כללים 3בהתאם לסמכותו שבחוק זה )סעיף 

בנוגע לאופן התשלום, ובהם נקבע בין היתר כי משכורתם של הצוות הפרלמנטרי 

רי( תשולם מתוך תקציב הכנסת )והפונים אלי הם כאמור עובדי הצוות הפרלמנט

-במישרין )ראו כללי מימון מפלגות )מימון תשלומים לצוות הפרלמנטרי(, התשס"ה

2666.) 
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-ו 13, 11תקציב הכנסת ותקציב מימון מפלגות משולמים מתקציב המדינה )ראו סעיפים  .11

"כספי המימון )ב( לחוק מימון מפלגות הקובע כי 2לחוק יסודות התקציב, סעיף  33

(, ובהתאם: עובדים ששכרם משולם ממקור זה, הם בגדר עובדי ולמו מאוצר המדינה"יש

המדינה על פי הגדרתם בחוק יסודות התקציב. למותר לציין, כי אין באמור כדי להביע 

עמדה ביחס לשאלת זכאותם של עובדי הצוות הפרלמנטרי לתנאי העסקה של עובדי 

 חנה על ידי, וכך או כך אינה בגדר סמכויותיי.  המדינה לפי חוק המינויים. סוגיה זו לא נב

 
מעביד בין -לשיטתי, נוכח שני אלה, אין נפקא מינה לקיומם או העדרם של יחסי עובד .12

הכנסת לעובדי הצוות הפרלמנטרי. השימוש בהגדרת עובד מדינה מחוק יסודות התקציב, 

מלמד כי תכלית יחד עם קיומו של מקור תקציבי ייעודי לאותם עובדים הקבוע בחוק, 

ביחס למקור מימון הסייג היא לשלול זכאות של חברי ועדת הבחירות שהם עובדי מדינה 

זרה לתכלית  –מעביד -. במילים אחרות, עצם קיומם )או לא( של יחסי עובדשכרם

מימוני דווקא. ודוק; משעה שאין עוררין כי -החקיקה, שמאחוריה רציונאל פיסקאלי

ועל כך לא  –הם צוות פרלמנטרי ממומן מתקציב המדינה שכרם של עובדי המפלגות ש

 א)ב( לחוק הבחירות. 14באים הם בגדר הסייג הקבוע בסעיף  -יכול להיות חולק 

 
לכך יש להוסיף כי בפרשנות חקיקה, יש ליתן משקל ממשי לכוונת המחוקק, במיוחד  .13

רורה מאד. ב –כאשר  ניתן להתחקות אחר כוונה מפורשת. בענייננו, כוונת המחוקק 

עניין הגמול לחברי ועדת הבחירות שהם חברי מפלגה )ושלילתו( נדון על ידי ועדת 

לחוק. מ"מ יו"ר הוועדה, חבר  44החוקה, חוק ומשפט במסגרת הדיון בהצעת תיקון 

הכנסת אורי מקלב, שאל במהלך הדיון מפורשות האם עובדי מפלגה וחברי סיעה זכאים 

גם יועצת המשפטית של הוועדה, עו"ד סיגל קוגוט כי: "לגמול או שלא, ועל כך ענתה ה

לא, כי הוא מקבל מהכנסת כסף מיוחד, בחוק מימון  -לדעתי הוא לא זכאי. מנהל סיעה 

(. 21, בעמ' 1.12.2616מיום  236)פרוטוקול  משכורת..." –מפלגות, שעסקנו בו אתמול 

הוא נוסח החוק  –דה ודוק; הנוסח שנדון ואליו התייחסה היועצת המשפטית של הווע

 שאושר ונדרש פירוש כעת.

 
 חר בגין ההשתתפות בישיבות הוועדהקבלת תגמול ממקור א         

 
זאת ועוד; גם אם הייתי מקבל את פרשנותו של עו"ד אתגר ונציגי עובדי המפלגות  .16

וקובע כי הם אינם בגדרי עובדי מדינה, לצערי, גם בכך לא היה די, ומסקנתי לא הייתה 

 נה. אסביר. משת

 
הנכנסים בגדרן א)ב( לחוק הבחירות לכנסת קובע כאמור מספר קטגוריות ש14סעיף  .11

מתקציב הוועדה המרכזית )שהוא, כידוע, חלק מתקציב  גמולתשלום אינם זכאים ל
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, והאחרון שבהם הוא אדם אשר "זכאי לחוק הבחירות לכנסת( 136המדינה לפי סעיף 

של  חברי הצוות הפרלמנטרי נמסר לי כיתתפות". לקבל ממקור אחר תמורה בעבור ההש

 . משכורת גלובאליתמפלגות סיעות והמקבלים בגין עבודתם למען ההסיעות 

 
חברים מכהנים כאשר  חברי הצוות הפרלמנטארי ועובדי המפלגותכל  –למיטב ידיעתי  .14

הם  בעבורןאשר  והסיעות מייצגים את המפלגות –לכנסת בוועדת הבחירות המרכזית 

בשכר  ם כברהשתתפותם בישיבות ועדת הבחירות מגולהשכר בגין בדים. דהיינו, עו

קיים מקור אחר ובהתאם לסייג שבסיפא של הסעיף, הגלובאלי אשר הם מקבלים. משכך, 

זכאים לתמורה עבור השתתפותם  עובדי המפלגותמשכורתם הגלובאלית( ממנו והוא )

 בישיבות הוועדה.

 
הגמול היא לתגמל את חברי ועדת הבחירות אשר עושים את בנוסף, נראה כי תכלית מתן  .13

כדוגמת עו"ד אתגר. לאמור, הגמול יהווה תמריץ לאלה שמכהנים  -תפקידם בהתנדבות 

מטעם מפלגה אולם לא מקבלים כל גמול בגין השתתפותם, להגיע לישיבות הוועדה 

 ולהתכונן אליהם. 

 
לחוק הבחירות )במסגרתו  44ר לתיקון על תכלית זו ניתן ללמוד, בין היתר, מדברי ההסב .11

מוצע להסמיך את יושב ראש הוועדה "א לחוק(, שם נכתב: 14כאמור הּוסף סעיף 

לחבריה בעבור השתתפות  לקבוע כללים בדבר תשלום גמול או החזר הוצאות המרכזית

מתן הגמול נועד גם לעודד השתתפות  .אחריות ומסירות בישיבות שדורשת הקדשת זמן,

תמרוץ בדרך  -)ההדגשה הוספה(. ברי, כי תכלית זו  "ר של חברי הוועדה בדיוניהרבה יות

יפה אך ובמיוחד לחברי הוועדה שאינם מתוגמלים כלל בעבור השתתפותם.  -של תגמול 

מנגד, תכלית זו אינה מוגשמת ביחס לעובדי מפלגות שכן הם מתוגמלים ללא קשר 

 שכר גלובאלי.לגמול עבור השתתפותם, נוכח כך שהם מקבלים 

 
 

 לסיכום         

 
א)ב( לחוק הבחירות לכנסת שולל את זכאותם של חברי צוות פרלמנטרי ועובדי 14סעיף  .12

מפלגות המקבלים שכר גלובאלי מהמפלגות, שהם חברי ועדת הבחירות המרכזית לגמול 

 אין באפשרותי להיענות לבקשה. –א)א( לחוק האמור. בהתאם 14לפי סעיף 

 

כפי שציינתי במהלך  –יתנה לאחר התלבטות לא קלה ומחשבה רבה, וליבי החלטתי זו נ .26

התיקון  –עימם. אולם  –הדיון בפני נציגי חברי הוועדה שהם עובדי צוות פרלמנטרי 

אובייקטיבי הן במישור הסובייקטיבי )כוונת -הן במישור התכליתי –לחוק ברור וחד 
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ני רוחש לחברי ועדת הבחירות המחוקק(. משכך, ולמרות )ובגלל( ההערכה הרבה שא

 החלטתי כפי שהחלטתי. –לכנסת 

 
הייעוץ המשפטי לוועדה יבחן את טפסי הפרטים האישיים של כל חבר ועדה, ובהתאם  .21

 לעקרונות בהחלטה זו יכריע האם החבר זכאי לגמול כאמור.

 

                  
 סלים ג'ובראן

 שופט בית המשפט העליון
 יושב ראש ועדת הבחירות

 26-המרכזית לכנסת ה
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 ועדת הבחירות המרכזית

 26-לכנסת ה
 القاضي سليم جبران                                      השופט סלים ג'ובראן 

 رئيس لجنة االنتخابات المركزية                            יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

 
התשע"ה ירושלים, ד' בניסן  

 2611במרץ  26
 

 בטייבה 29וקלפי בכפר קאסם  55-ו 8החלטה בעניין הכללת קלפיות מס' 

 21-בתוצאות הבחירות לכנסת ה

 

, ביצע מטה הוועדה, באמצעות 26-בהתאם להחלטת נשיאות ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה

במשרדי  עובדים שגויסו מקרב פרקליטות המדינה והלשכות המשפטיותועובדי הוועדה 

ועל החומרים שהתקבלו מקלפיות בהן  26-הממשלה, בקרה על תוצאות הבחירות לכנסת ה

 הועלו אינדיקציות לחשש לפגיעה בטוהר הבחירות.

 

המבצע נוהל בהתאם לנוהל מסודר שאושר על ידי המנהלת הכללית של הוועדה, ובפיקוח 

 ר סיום המבצע, הובאו מספרקלפיות. לאח 233הלשכה המשפטית של הוועדה ובמסגרתו נבדקו 

בהתאם  י טעויות בפרוטוקול ועדות הקלפי,בעניין חלק מהקלפיות, תיקנת קלפיות להכרעתי.

חוק  –)להלן  1242-)ה( לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט32לסמכותי לפי סעיף 

 (.הבחירות

 

 בכפר קאסם 55-ו 8קלפיות מס' 

ספר המצביעים שהצביעו בקלפי ביתר ממ לות )בהתאמה(קו 63-ו 61בשתי קלפיות אלה נמצאו 

חוק הבחירות ונהלי ועדת הבחירות ל בהתאםפי כל אמצעי הבקרה  לכדין. למסקנה זו הגענו ע

המרכזית )העותק הראשון של רשימת הבוחרים, העותק השני של רשימת הבוחרים, טופס סימון 

 . (ההצבעהטופס מעקב אחר שיעור ו(, 1666הבוחרים בקלפי )טופס 

 

רצופים הערות ממזכירי ועדות הקלפי וחברי הוועדה לפיהן  הנ"לת הקלפי ופרוטוקולי ועד

הכנסת מעטפות ביתר לתיבת  :התרשמו מאי סדרים שונים בקלפיותאלה במהלך יום הבחירות 

סיונות יהקלפי, מעטפות הצבעה החתומות על ידי ועדת הקלפי שלא נמצאו על ידי הוועדה, נ

 וכיו"ב.בעה בשם אחר רבים להצ



 

 322 

צפון, לא כללה את תוצאותיהן -עם התנהגות כגון דא אין להסכין. ועדת הבחירות האזורית מרכז

של קלפיות אלה בתוצאות הבחירות שהועברו לוועדה המרכזית. מהליקויים העולים מחומרי 

תי הבחירות, דומה שהתוצאות בקלפיות אלה אינן משקפות את רצון הבוחרים. משכך, החלט

שערך . אציין כי בבדיקה 26-לאשר את אי הכללת התוצאות שבהן בתוצאות הבחירות לכנסת ה

את התוצאות ההצבעות משתי קלפיות אלה כדי לשנות  כי אין באי הכללת מטה הוועדה עולה

החלטת  –דרש לעריכת בחירות חוזרות בהן )ראו והשוו יהסופיות של הבחירות, ולכן אין לה

 (.2613בינואר  23-, בנושא מנשטייןרוביחברי, השופט 

 

 בטייבה 29קלפי מס' 

כן נכללה בתוצאות הבחירות שהעבירה ועדת לעומת שתי הקלפיות בכפר קאסם, קלפי זו 

 חומרי הבחירות בקלפי זו אינו מעודד.גם המידע העולה מהבחירות האזורית השרון. 

 

קיף של המידע, ואף תשאלה את קיימה בירור מ ,, יושבת ראש הוועדה האזוריתציגלרהשופטת 

 נות הוצמד לפרוטוקול ועדת הקלפי.מזכירי ועדת הקלפי ואת יושב ראש הוועדה. סיכום המסק

גם בבירור שביצעו אנשי מטה הוועדה המרכזית הועלו חששות לשמירה על טוהר הבחירות 

יים ספק . משקבאופן כלשהובקלפי זו. יחד עם זאת, מספרי הבקרה בקלפי זו ניתנים להסבר 

בעניין, ותוצאות הבחירות הועברו על ידי ועדת הבחירות האזורית לוועדה המרכזית, תוצאות 

הכללת או ב שאיןהבחירות מהקלפי יכללו בתוצאות הסופיות. יובהר כי בבדיקה שנערכה נמצא 

את תוצאות הבחירות הכלליות )ביחד או לחוד עם  כדי לשנותאי הכללת התוצאות מקלפי זו 

 (. מכפר קאסם הנ"ללפיות הקשתי 

 

החלטתי זו תועבר למשטרת ישראל, אשר תבצע חקירה מעמיקה בדבר החששות לפגיעה בטוהר 

ותעדכן את המנהלת הכללית של הוועדה המרכזית בדבר  ,קלפיות אלהשלושת הבחירות ב

ן אין להשלים עם פגיעה בטוהר הבחירות ויש למצות את הדין עם הפוגעים בעיקרו תוצאותיהן.

 זה. בהתאם, אבקש כי החקירה תתנהל בשקידה ראויה ובמהירות האפשרית, ואקדים תודה.

 

, והתוצאות המעטות שביצע צוות הבדיקה מחדבטרם סיכום אבקש להעיר כי הבדיקה המעמיקה 

, מעידות על חוזקה של הדמוקרטיה הישראלית ועל טיבם של אמצעי הבקרה מאידך שהעלתה

ירות ונהלי הוועדה המרכזית. דומה בעיני שהבוחר הישראלי יכול בקלפיות בהתאם לחוק הבח

 להתגאות בחוסנו של ההליך הדמוקרטי ובהליכים המקיפים שבוצעו לשם ביצורו.
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 ועדת הבחירות המרכזית

 26-לכנסת ה
 القاضي سليم جبران                                      השופט סלים ג'ובראן 

 رئيس لجنة االنتخابات المركزية                            ירות המרכזיתיושב ראש ועדת הבח

 
 העם איתנו' –החלטה בעניין עיון בחומרי הבחירות לבקשת מפלגת 'יחד 

 
המבקשת( הגישה בקשה לספירה מחודשת לעיין  –מפלגת 'יחד העם איתנו'  )להלן  .1

וגשה ללא נימוקים קלפיות בישובים שונים. הבקשה ה 166-בחומרים שהובאו מכ
 מפורטים וללא תצהירים לאימות העובדות בהן.

 

קונקרטית, לאחר קבלת הבקשה, החלטתי כי על המפלגה להעביר בקשה מחודשת,   .2
הכוללת את מספרי הקלפיות בהן נטען לליקוי העלול להשפיע על תוצאות הבחירות, 

יקוי, המלווה לל המפלגהדי יכולל מהות הליקוי בכל קלפי, והראייה לכאורה שב
בקשה. כן החלטתי שלאחר קבלת הבקשה המפורטת בתצהירים לאימות העובדות שב
ניתן יהיה לעיין, וזאת בשים לב למועד הגשת הבקשה  ,אחליט באילו חומרים, אם בכלל

)בחלוף חודש ממועד הבחירות, ושבועיים מהמועד האחרון להגיש ערעור על תוצאות 
 קשה.הבחירות( ולטענות המפורטות בב

 
 לאחר בחינת הטענות המפורטות בבקשה, מצאתי לנכון להיעתר לה באופן חלקי.  .3

 
ביחס לחלק ניכר מהקלפיות המפורטות בבקשה, הטענות הנוגעות אליהן, גם אם ניתן  .6

אין בעיון בחומרי הבחירות  –היה לקבלן )ואיני קובע מסמרות, בעת הזו, בנוגע לכך( 
ועדות הקלפי הרלוונטיות שעותקים מהם נמסרו שבקלפי )בשונה מהפרוטוקולים של 

למבקשת בסמוך ליום הבחירות( כדי להביא מידע חדש לאור. כך למשל, לגבי חלק ניכר 
נטען כי נערכה בסמוך אליהן תעמולה אסורה או שלא נמצאו, מסיבה זו או  –מהקלפיות 

אלו  אחרת, פתקי הצבעה לטובת רשימת המועמדים שהגישה המבקשת בקלפי. טענות
אין בהן בכדי להשפיע על תוצאות הבחירות, ומכל מקום, לגבי טענות אלו לא תועיל 
ספירה מחדש של פתקי ההצבעה או עיון בחומרי הבחירות האחרים שבקלפי )וזאת מבלי 
להפחית מחומרת הנטען, שראוי להגיש בגינו תלונה למשטרת ישראל על מנת שתחקור 

 האחראים לדין פלילי(. אותן כדבעי, ובמידת הצורך יובאו 

 
מתוכן,  12-לפיכך, מבין הקלפיות שהתבקשו פרטנית, מצאתי לנכון לאפשר את העיון ב .1

שלגביהן נטען, ללא הוכחה ממשית, כי הושחתו פתקים של רשימת המועמדים, נפסלו 
 פתקי הצבעה כשרים שלא כדין או נפלה שגגה ברישום התוצאות. 
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, 131, 23, 31, 36, 1ר עיון בטענה זו:  קלפיות מס' ואלו מספרי הקלפיות שבהם יתאפש

בירושלים, קלפיות מס'  236 -ו 12בחולון, קלפיות מס'  12בבני ברק; קלפי מס'  161-ו
 בבאר שבע. 14-ו 13

 
מחד, לא מצאתי  –לגבי הקלפיות שפורטו בחוות הדעת שניתנה על ידי פרופ' דיסקין  .4

הנטענים בקלפיות אלה )ככל שנפלו ליקויים שטענות אלו מובילות למסקנה שהליקויים 
כאמור, שגם זאת לא נטען על ידי פרופ' דיסקין וממילא לא הוכח(, עלולים להביא 

 12-לשינוי בתוצאות הבחירות. יחד עם זאת, לפנים משורת הדין החלטתי להתיר עיון ב
, קלפיות במודיעין עילית 36-ו 23, 12, 3קלפיות מס'  –מקלפיות אלה שבחרתי באקראי 

בבני ברק,  112-ו 22, 11באשדוד, קלפיות מס'  46בירושלים, קלפי מס'  122-ו 112מס' 
 אביב.-בתל 112בטירת הכרמל וקלפי מס'  11קלפי מס' 

 

כאמור בהחלטתי הקודמת בעניין זה, לא יתאפשר עיון  –לגבי הקלפיות במודיעין עילית  .3
לכן לא אאפשר עיון כאמור  בשל טענות בעלמא שאין לגביהן ולו ראשית ראיה.

בחומרים בכלל הקלפיות שבישוב. כן אציין כי לא מצאתי כי מספר מעטפות ריקות 
שנמצאו בקלפיות מסוימות הוא נתון בלתי סביר, המעיד על ליקוי בניהול הבירות 
בקלפי. יחד עם זאת, לפנים משורת הדין אאשר עיון בארבע הקלפיות המבוקשות: 

 במודיעין עילית. 32-ו 11, 13, 1קלפיות מס' 

 
, במרכז המבצעי הלוגיסטי של ועדת הבחירות 62:36העיון יחל ביום שני, בשעה  .1

צוותים  1, אזור התעשייה חבל מודיעין, וייעשה בידי 4המרכזית לכנסת, רח' שקד 
נציגים,  1ייעודיים שתקים הוועדה המרכזית מקרב עובדיה. המבקשת רשאית לשלוח 

יועמ"ש לוועדה מבעוד מועד, אשר יהיו רשאים להשקיף על העיון שפרטיהם יועברו ל
ולרשום את תוצאותיו. יודגש כי העיון גופו ייעשה על ידי עובדי הוועדה, והמשקיפים 

 מטעם המבקשת רשאים להשקיף בלבד.
 

 (.2611באפריל  22) ' אייר תשע"הג ניתנה היום, 

 
 

 סלים ג'ובראן
 שופט בית המשפט העליון

 ש ועדת הבחירותיושב רא
 26-המרכזית לכנסת ה
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 ועדת הבחירות המרכזית

 26-לכנסת ה
 القاضي سليم جبران                                      השופט סלים ג'ובראן 

 رئيس لجنة االنتخابات المركزية                            יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

 
 

 מפלגת 'יחד' לעיון בחומר הבחירות מקלפיות החלטה בבקשה שנייה של
 

 רקע

 

 –פנו באי כוחה של מפלגת 'יחד בראשות אלי ישי' )להלן  2611באפריל  11ביום  .1

המבקשת(, בבקשה לעיון בחומר הבחירות שהובא מן הקלפיות, הבקשה הוגשה בעלמא, 

 ללא נימוקים וללא תצהירים לאימות העובדות בה. 

 

את הבקשה, והחלטתי כי על המבקשת להעביר בקשה מחודשת,   עוד באותו היום דחיתי .2

קונקרטית, הכוללת את מספרי הקלפיות בהן נטען לליקוי העלול להשפיע על תוצאות 

לליקוי, המלווה  המפלגהדי יהבחירות, כולל מהות הליקוי בכל קלפי, והראייה לכאורה שב

ת הבקשה המפורטת אחליט בקשה. כן החלטתי שלאחר קבלבתצהירים לאימות העובדות שב

ניתן יהיה לעיין, וזאת בשים לב למועד הגשת הבקשה )בחלוף  ,באילו חומרים, אם בכלל

חודש ממועד הבחירות, ושבועיים מהמועד האחרון להגשת ערעור על תוצאות הבחירות( 

 ולטענות המפורטות בבקשה.

 
רב של קלפיות )להלן , התקבלה בקשה נוספת, שגם בה נכללו מספר 2611באפריל  21ביום  .3

ההחלטה הראשונה(. בחלק ניכר מן הקלפיות שפורטו בבקשה, התבקש עיון בחומר  –

הבחירות מנימוקים שאין בהם כדי להעיד שהיה ליקוי בניהול הבחירות באותה הקלפי, 

ושעל פני הדברים לא ניתן להסיק, מהנימוקים המפורטים בבקשה כי עיון בחומר הבחירות 

 ' אייר תשע"הג להחלטתי בנושא מיום  6יביא מידע חדש לאור )ראו סעיף  של קלפיות אלא

 ((. 2611באפריל  22)
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, להיעתר לבקשה הראשונה באופן חלקי, כך שלגבי 2611באפריל  22משכך, החלטתי, ביום  .6

קלפיות שהנטען לגביהם עשוי להביא מידע חדש לאור, שיהיה בו בכדי לתרום או לסייע 

 1242-לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט 14רות לפי סעיף לעריכת ערעור בחי

(, כן התאפשר עיון לגבי מדגם מיתר הקלפיות שהתבקשו, וזאת חוק הבחירות –)להלן 

 –לפנים משורת הדין )וראו פירוט בהחלטתי האמורה(. לגבי יתר הקלפיות המבוקשות 

 הבקשה נדחתה.

 
לוגיסטי של -בחומרי הבחירות במרכז המבצעי , התקיים העיון2611באפריל  23ביום  .1

הוועדה; בעיון נכחו משקיפים מטעם המבקשת, והוא בוצע בפיקוחו של היועץ המשפטי 

 לוועדה. 

 
בבחינת סיכום העיון שנערך, נמצאו, לכל היותר, הבדלים זניחים, בין תוצאות הבחירות כפי  .4

וצאות שנספרו )לא זו אף זו, שנרשמו בפרוטוקול של ועדות הקלפי הרלוונטיות לבין הת

סיכומם של הבדלים אלה הוא אף לרעתה של המבקשת(; הבדלים אלה ניתן להסבירם 

בטעויות אנוש, בעת ספירת הקולות בקלפי, בעת אריזת החומרים בתום יום הבחירות או אף 

בספירה החוזרת שנערכה במועד העיון )כך למשל, נמסר לי שלגבי קלפי פלונית, ספרו 

 (. שונהנים את פתקי ההצבעה מספר פעמים, ובכל פעם הגיעו לתוצאה המעיי

 
( התקבלה בקשה נוספת מבאי כוחה של המבקשת 2611באפריל  22ביום י' באייר התשע"ה ) .3

הבקשה השנייה(. בבקשה השנייה מציינת המבקשת כי בסיכום שערכו נציגיה  –)להלן 

בין תוצאות העיון שנערך. לפיכך, נמצאו פערים בין הפרוטוקולים של ועדות הקלפי, ל

. הבקשה 2611באפריל  11התבקש עיון בכל החומרים מכל הקלפיות שפורטו בבקשה מיום 

באפריל )ואף אציין כי רשימת  11השנייה לא כללה נימוקים נוספים על הבקשה מיום 

באפריל אינה זהה לקלפיות שבהן התבקש  11הקלפיות שלגביהם התבקש עיון בבקשה מיום 

 באפריל(. 21עיון בבקשה מיום 

 
 משכך, התבקשה הכרעתי בבקשה השנייה. .1

  

 דיון והכרעה

 

לאחר שעיינתי בבקשה השנייה, כמו גם בבקשה הראשונה ובסיכומי העיון בקלפיות שניתן  .2

 החלטתי כי דין הבקשה השנייה, להידחות. -בעקבות ההחלטה בבקשה הראשונה 
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 )א( לחוק הבחירות קובע כך:14סעיף  .16

 
כל חבר של ועדת הבחירות המרכזית ושל ועדת בחירות  )א( .14"

אזורית, כל סיעה מסיעות הכנסת הנבחרת וכל חבר הכנסת, כל 

רשימת מועמדים שאושרה ושהשתתפה בבחירות לכנסת וכל 

מועמד שהיה כלול בה וכן היועץ המשפטי לממשלה רשאים 

 –לערער על תוצאות הבחירות בטענה 

ללן או בקלפי מסויימת לא התנהלו שהבחירות בכ (1)

כחוק, או שחלוקת הקולות בין רשימות המועמדים לא היתה 

 נכונה;

 שהמנדטים לא חולקו כחוק; (2)

שקולות שניתנו בעד רשימת מועמדים מסויימת הושגו שלא כחוק  (3)

– 

 

עשוי היה להשפיע על תוצאות ובלבד שהליקוי שטוענים עליו   

 ."הבחירות

 

 2קשת עיון בחומרי הבחירות אינה לבצע "מסע דייג" )ראו והשוו, סעיף תכליתה של ב .11

תע"ל לעניין עיון -, בבקשתה של רשימת רע"םרובינשטייןלהחלטת חברי השופט 

 14(, אלא לבסס ערעור בחירות לפי סעיף 2613בינואר  23במסמכים הנוגעים לבחירות מיום 

אפשר רק במידה שתוגש בקשה קונקרטית האמור. משכך, הכרעתי, בדומה לחברי, כי עיון ית

)א( לחוק 14לכל קלפי וקלפי, שבה נטען כי התקיים אחת מהעילות המפורטות בסעיף 

 , על ראשית ראייה,  וכי הנטען בבקשה ייתמך בתצהירים כדין. למצערהבחירות, המבוססת, 

 

קויים בקשה כאמור לא הוגשה. דומה שהמבקשת מבקשת להיבנות מכך שלטענתה נמצאו לי .12

בספירת הקולות בקלפיות פלוניות, ובכך חזקה שישנם ליקויים גם בקלפיות אחרות. ברי 

 שאין בסיס לטענה כאמור. 

 
ראשית אדגיש, במטלה המונית כבחירות לכנסת, אך טבעי שיפלו טעויות אנוש. בתי  .13

 המשפט, בדונם בערעורי בחירות חזרו פעם אחר פעם על הלכה זו, בקבעם:

 
אין תרופה ואין מצב בו יוכל בן תמותה לאמר אין עצה ו"ש

בוודאות שתוצאות כאלו או אחרות של 'מפעל המוני' כמו 

בחירות הן 'תוצאות שמימיות' טהורות שלא נפל בהן רבב 
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אדם, וגם 'חומר הגלם' של -כלשהו. גם בדיקה נעשית ע"י בני

על  פתקי ההצבעה איננו נשאר בטהרתו המקורית בשעת הבדיקה.

אנו אומרים, וכך אומר גם המחוקק, שיש שלב בו יש כורחנו 

להכריז שמוסדות המדינה ייכונו על בסיס תוצאות מוגדרות ואין 

 14בלתן. ל'אין בלתן' זה יש חריג אחד והוא החריג של סעיף 

 האמור לחוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה.

על רקע התכלית וההגיון העומדים בבסיס ההוראות הנוגעות 

רעור בחירות הכל כאמור לעיל, ברור שאין די להגשת ע

כדי לקעקע תוצאות  היפותטיותבהעלאתן בערעור של אפשרויות 

… 1143/26בחירות. כפי שאמר בימ"ש העליון ברע"א 

 P0SSIBILITYהאפשרויות צריכות להיות לפחות ברמה של 

רענן כהן נ'  336/24"פ )ירושלים( )ה )או לא רחוקה ממנה("

 פרשת –)להלן ואח'  הבחירות המרכזית יושב ראש ועדת

(, שבתי המשפט חזרו עליה פעמים רבות מאז; וראו גם כהן

מפלגת  312/64ם( -בע"מ )י דברי חברי, השופט נ' סולברג

העבודה מימד נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת 

 (.57-ה

 

דברים  ימזרחבבקשה דומה, שהתגלגלה לפתחו של בית המשפט המחוזי, קבעה השופטת  .16

 היפים גם לעניינו אנו:

 

מטיעוני המבקשים עולה כי, לשיטתם, הליקויים, שנתגלו  .2"

בקלפיות מסוימות בבדיקות שלהם ושל המשיבים, מלמדים על 

קיום ליקויים גם בקלפיות נוספות, שלא נבדקו, ומצדיקים 

הוראה של בית משפט בדבר הרחבת הבדיקה. כן עולה 

על "ראשית ראיה" בדבר קיום ליקוי  מטיעוניהם, שדי שיצביעו

בקלפי מסוימת כדי שיושט להם סעד של בדיקה מעמיקה יותר 

באותה קלפי. לטענתם, ספירה חוזרת או עריכת בחירות חוזרות 

לאשורו גדול מ"מודד  1יוכיחו ש"מודד הרשימה" של מבקשת 

. יצוין כי המבקשים לא הבהירו בכמה 3הרשימה" של משיבה 

 ת יש, לדעתם, לבצע את הבדיקות האמורות.קלפיות נוספו
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ככל שטענת המבקשים היא שעצם הגילוי של ליקויים  .3

מסוימים הוא אות וסימן לליקויים אחרים שטרם נתגלו, כעין 

עצם גילוי ראיה על דרך ההסתברות, דין הטענה להידחות. 

פגם הנוגע למניין הקולות בקלפי פלונית, מבלי 

ם בשל פעולה שלא בתום שבאה ראיה כי הפגם נגר

לב, אינו מלמד אלא מה שידוע מראש, והוא שפעולת 

בני אנוש, בכל מקום ובכל זמן, אינה נקייה מטעויות. 

אין סיבה לחשוב שטעויות אנוש פועלות בכיוון אחד 

. מטבע הדברים המבקשים מצביעים על טעויות שפעלו דווקא

ת גם , ברם, הדעת נותנת שתיפולנה טעויו1לרעת מבקשת 

ם( רענן כהן נ' -)י 336/24. בה"פ 3לטובתה או לרעת משיבה 

ואח', דינים מחוזי  16 -יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה

המשפט לעניין כיווני הליקויים כי: -, ציין בית116( 1כרך כו)

"הסטטיסטיקה פועלת לכל הכיוונים". מבדיקות שערכו 

נו, עולה באופן , שתוצאותיהן הובאו בפני2 -ו 1המשיבים 

 משכנע כי כך אמנם קרה.

 

.  השיקול דלעיל גולם ביחסו של המחוקק לתוצאות הבחירות. 6

חרף האמת הידועה בדבר הליקויים הבלתי נמנעים בפעולותיהם 

של בני אנוש, לא קבע המחוקק בדיקות חוזרות כדי לוודא מעבר 

ק לכל צל של ספק את תוצאות הבחירות. יתר על כן, מנוסח החו

עולה כי המחוקק מייחס אמינות רבה לתוצאות הבחירות, כנובע 

)ב( לחוק הבחירות, לפיה משנתפרסמו  16מהוראת סעיף 

התוצאות ברשומות, מהווה הדבר ראיה חותכת לחלוקת 

בעניין  14המנדטים. אכן, הוראה זו כפופה להוראת סעיף 

הערעור, ובכל זאת משתקפת בה מגמת המחוקק לסמוך ידו על 

רענן כהן  336/24וצאות שנתקבלו בדרך שקבע. בה"פ הת

המשפט את העובדה שהמחוקק הקים -הנזכרת לעיל, הדגיש בית

מערך בחירות שנועד להבטיח קיום סדרים תקינים, שיש בהם 

כדי להקשות על ניסיונות לשבש את הבחירות. במצב דברים זה, 

יא אין ביד המערער על תוצאות הבחירות, שהוא בבחינת "המוצ

אף כשאין לגביו  -מחברו", להסתפק בהצבעה על ליקוי מסוים 

כדי לגלגל על הזולת את הנטל להראות, שלא נפלו  -מחלוקת 
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בהצבעה ליקויים אחרים. כך גם אין בידו להסתפק בהבאת ראיה 

חלקית על ליקוי כדי להעביר לצד האחר את הנטל להראות, 

ף חשיפת מצבור שהליך ההצבעה התנהל ללא דופי. לשון אחר, א

של ליקויים, כשלעצמה, אינה גורעת מנטל השכנוע המוטל על 

 המבקשים, לגבי ליקויים אחרים. 

 

מטיעון המבקשים עולה כי הם מתקשים להביא ראיות  .1

נוספות, מעבר לאלו שהובאו, בשל ההשקעה הדרושה בכח אדם. 

הם מצביעים על חשיבות בירור רצונם האמיתי של כלל 

ביסוד המשטר הדמוקרטי, כמצדיקה הושטת הבוחרים, ש

הסעדים שביקשו. אכן, תכלית חוק הבחירות היא הגשמת רצון 

חדד נ. פז ואח' פ"ד  43/16הבוחר בדרך שנקבעה בו, ר' ב"ש 

. ברם, האמינות שמייחס המחוקק לתוצאות 436,443( 1ל"ט )

כי הבחירות, שכבר הצבעתי עליה לעיל, מלמדת, כנקודת מוצא, 

שבבדיקות נוספות של התוצאות  אינה  התועלת

מצדיקה, לדעת המחוקק, את העלות לציבור הכרוכה 

בהן. על כן, כדי שבית המשפט יושיט סעד המביא 

לבדיקה נוספת, אין די בהישענות על ערך רצונם 

האמיתי של הבוחרים, אלא יש לשאת בנטל ראייתי 

 ....".הולם

ים והגימלאים סיעת העובד -עם אחד  2134/22 ם(-בשא )י)

ואח';  11-בישראל נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה

 ההדגשות אינן במקור ס.ג(

 

קולות כשרים.  134,116, הוא 26-לכך אוסיף כי סף החסימה החוקי בבחירות לכנסת ה .11

קולות כשרים בלבד. כלומר, על  121,111-רשימת המועמדים שהגישה המבקשת זכתה, ל

ן בערעור בחירות, ולשנות את תוצאות הבחירות לטובת המבקשת, היא מנת שניתן יהיה לדו

קולות, וזאת מבלי שתיקון בתוצאות הבחירות )שייתכן כאמור,  11,424נדרשת לתוספת של 

שייעשה גם לרעתה של המבקשת( לא יגרור העלאה בסף החסימה החוקי.  כך למשל, נמצא 

הקלפיות כאמור, היו, בסיכומו  23-רך בשאם תוצאות הבחירות היו זהות לעיון החוזר שנע

 של יום נגרעים מהמבקשת שבעה קולות, ולא היה מתווסף קול אחד לטובתה.
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]הדרישה שערעור ידון רק אם הוא עשוי "הסייג האמור בתי המשפט כבר חזרו וקבעו, כי  .14

מבטא את כוונת המחוקק לאפשר אך ורק 'ערעורים להשפיע על תוצאות הבחירות ס.ג[ 

תיים' קרי: ערעורים שיש להם השלכה על תוצאות הבחירות. במילים אחרות, הערעור תכלי

אינו מכוון להשגת תכלית אובייקטיבית ערטילאית של הכרזה על אמת אובייקטיבית שאין 

תוצאה ריאלית בצדה. מטרת הערעור צריכה להיות תכליתית וריאלית: שינוי תוצאות 

י להשיג תוצאה זו, לא יתקבל הערעור, אפילו הוכח הבחירות. אם אין בעובדות שנחשפו כד

)פרשת  שהיו תקלות ושיבושים, ואפילו שיבושים זדוניים, במהלך הבחירות" ת המשפטלבי

 .כהן(

 
משכך, ועם כל הצער שבדבר, אין מקום לקבל את הבקשה והיא נדחית בזאת. בנסיבות  .13

 העניין לא יהיה צו להוצאות.

 
א( לחוק הבחירות, וככל שלא יוגש ערעור על תוצאות א)32בשים לב להוראות סעיף  .11

(, 2611במאי  3לחוק הבחירות, עד יום חמישי, י"ח באייר התשע"ה ) 14הבחירות לפי סעיף 

בצירוף בקשה להארכת מועד הכוללת את הטעמים המיוחדים לפיהם בית המשפט מתבקש 

ירות )למעט להאריך את המועד להגשת הערעור בזמן כה רב, יועברו חומרי הבח

 הפרוטוקולים של ועדות הקלפי( להשמדה באותו היום. 

 

 (.2611במאי  3) אייר תשע"הב ד"י ניתנה היום, 

 

 
 סלים ג'ובראן

 שופט בית המשפט העליון
 יושב ראש ועדת הבחירות

 26-המרכזית לכנסת ה
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 ועדת הבחירות המרכזית

 26-לכנסת ה
 القاضي سليم جبران                                      השופט סלים ג'ובראן 

 رئيس لجنة االنتخابات المركزية                            יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

 

 14.3.2611 -עם תום שידורי התעמולה  26-נאום יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה

-טוב. מחר יתקיימו הבחירות לכנסת ה אזרחים ואזרחיות ישראל, בוחרות ובוחרים יקרים, ערב

. החוק קבע, כי יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית יפרסם הודעה שתבהיר לבוחרים את 26

זכותם לבחור באורח חופשי ולפי מצפונם. אבקש מכם כי תראו בדבריי כאילו הם מופנים אישית 

 אל כל אחת ְואחד מכם.

 

יסוד: כבוד האדם וחירותו. -ק, התקבל בכנסת חוקשנים בדיו 23, מחר לפני 1222במרץ  13ביום 

זו הייתה הפעם הראשונה שהכנסת עיגנה בחוק יסוד זכויות אדם ואזרח. בכך, הדמוקרטיה 

ניתנה  –שנים, היה יום חגה של הדמוקרטיה המהותית  23הישראלית השתנתה לעד. מחר לפני 

, אנו חוגגים את חגה 2611נת לראשונה הגנה ברמה החוקתית לזכויות אדם בישראל. ומחר, בש

 הגשמת רצונו של העם באמצעות בחירות. –של הדמוקרטיה הפורמאלית 

 

תם ממש כעת. אם אשווה את מסע הבחירות ְלמרוץ או למשחק  - 26-מסע הבחירות לכנסת ה

. במשך למעלה משלושה חודשים שמעתם את 26-אנו נמצאים כעת בקו הגמר, בדקה ה -כדורגל 

ידֹומּו, ולא המתמודדים הש בחירות בכל ערוצי התקשורת. מעכשיו, ערוצי התקשורת ִי ונים בַּ

מתמודדים בבחירות, ועכשיו  המטוטלת עוברת  -בכדי. עד עתה מערכת הבחירות עסקה בַּ

פנימי ושתצביעו באופן -אליכם, הבוחרים. מרגע זה, מצופה מכם כי תבצעו הליך אישי

את עיְקרון הדמוקרטיה. מי המפלגה שעקרונותיה תואמים רציונאלי. ובכך, תגשימו באופן מרבי 



 

 663 

ביותר את ה"אני מאמין" האישי שלכם? אבקש כי תקדישו את הזמן המועט שנותר כדי לוודא כי 

הצבעתכם עומדת בקנה אחד עם עיָקרון חשוב זה. זכרו כי ההצבעה היא אישית וחשאית. 

להצביע בהתאם לצו מצפונו ובאופן מאחורי הפרגוד, לכל אחת ְואחד מכם האפשרות והחובה 

 חופשי. 

 

אני מעריך את הכבוד שנפל בחלקי ְלכֶהן בתפקיד כל כך משמעותי לדמוקרטיה הישראלית. 

דמוקרטיה היא בחירות, ובחירות הן דמוקרטיה. תפקידה המרכזי של ועדת הבחירות המרכזית 

רה על טוהרן. מחר ייפתחו לכנסת , הגוף שאני עומד בראשו, הוא ביצוע הבחירות לכנסת ושמי

עובדים. עם זאת, אין בכך די.  46,666-קלפיות במבצע רחב היקף בו יעבדו למעלה מ 12,666-כ

רון ראשון במעלה, ועל מנת שקולכם יישמע מחר  נדרשת עזרתכם. אז,  -טוהר הבחירות הוא עיקַּ

או למשטרה, והסבו פנו למזכיר הקלפי  -מחר פיקחו את עיניכם ואוזניכם, ובכל בעיה או חשד 

 את תשומת ליבם לכך. 

 

בבחירות לכנסת התשע עשרה, לראשונה מזה שנים רבות, שיעור המצביעים עלה ולא ירד. כולי 

יום הזה הזכות לעצב  בחירות מחר. לכולנו ניתנת בַּ תקווה שמגמת עלייה זו תישמר ואף תתחזק בַּ

לה שנבחר מחר, יקבלו מאתנו מנדט ולהשפיע על זהות אלה שיעצבו את סדר יומנו ועתידנו. א

לנהל את המדינה. זכות זו ניתנה לכולנו, באופן עיוור ושוויוני לחלוטין. קול אחד לכל אחד, 

ד מראשון לציון שווה קול אחד, בדיוק  אזרח ואזרחית, וכל אדם וקולו שלו. הצבעתו של אוהַּ

סלים מחיפה.  –ואני  שבע,-כמו הצבעתה של חנה מבני ברק, חאלד מכפר קאסם, אלעד מבאר

זכות ההצבעה אינה אך ורק זכות, אלא גם חובה. ישראל היא מדינה דמוקרטית. במדינות רבות, 

הדמוקרטיה היא בגדר חלום. בהתאם, אין לזלזל בחופש הבחירה שהוענק לנו. אני מצפה 

 שכולכם תממשו מחר את זכותכם, ותוודאו כי קולו של כל העם יישמע בחוזקה.

 

ה. בעשורים ובנימה א ישית, אבקש לפנות אל הבוחרות והבוחרים במגזר הערבי, עימם אני נמנֶ

ִוים ירידה משמעותית ומצערת באחוז ההצבעה בקרב אוכלוסייה זו. אך אל לנו  האחרונים אנו חו  
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נכון, לפעמים אף ביתר שאת, בנוגע לאוכלוסייה הערבית.  –לשכוח כי כל מה שאמרתי עד כה 

מוטלת עלינו החובה להשתתף בהליך הדמוקרטי, ולהצביע. אין  –השוויון כדי לחזק את ערך 

ישכחו במהרה,  -שגם כך הם אנונימיים  –ערך של ממש להימנעות מהצבעה. קולות המחאה 

יחוקקו חוקים שישפיעו על כולנו כאחד במשך שנים רבות. לכן חשוב  –וחברי הכנסת החדשים 

ישקף את מגוון  26-צביעו מחר. ככל שהרכב הכנסת הי –כולם כאחד  –כי כל אזרחי המדינה 

מדינה   כך ייטב. –הדעות והקבוצות בַּ

 

לבסוף, אבקש להודות לעובדי וחברי ועדת הבחירות המרכזית והוועדות האזוריות, שעשו 

כי יום הבחירות יעבור ללא  –לילות כימים בחודשים האחרונים למען מטרה אחת ויחידה 

יישמר. עובדי וחברי הוועדות הם שכניכם, חבריכם, משפחותיכם. אז תקלות וטוהר הבחירות 

אנא, ָּכְבדו את המאמץ האדיר שהושקע, גשו מחר אל מקום הקלפי, ובחרו במפלגה התואמת את 

השקפת עולמכם על פי צו מצפונכם. מחר הוא היום של כולנו, אזרחי המדינה, ושיהיה לנו יום 

 בחירות מוצלח.
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 ועדת הבחירות המרכזית

 26-לכנסת ה
 القاضي سليم جبران                                      השופט סלים ג'ובראן 

 رئيس لجنة االنتخابات المركزية                            יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

 

 االنتخابية الدعايات بث ءانتها بعد العشرين، للكنيست المركزية االنتخابات لجنة رئيس خطاب

 612325162 يوم

 

اخبات الدولة، وُمواطنو ُمواطنات اخبون النّ  ....األعّزاء والنّ

 ....وبعد.... عليكم َسالمٌ 

نيست انتخابات َستجري الَيوم هذا داةٌ غٌَ في شرين الك  د... الع  قَ دٌَ لَ  لجنةٌ  َرئيسٌُ يُدلي بأن القانون، حدَّ

حٌُ ببيانٌ  المْركزية االنتخاباتٌ  ّوضِّ اخبيَن، فيهٌ  يُ ْوح ي وبما ٍ  ُحرٌّ ب شكلٌ  االنتخابٌ  في َحقَّهم للنَّ  يُ

 .َضميُرُهم َعليهٌ 

يٌأ نُكم طلُبٌُإنّ ٌكل ماتي م  ب رواٌبأنَّ ردٌ  ل كل ُموجهةٌ  هذهٌ  أنٌتعَت ة ب صورةٌ  منُكم فَ  .َشْخصيّ

ْوم في ابعٌ  الَي َطبقٌُ الذي ،2991 عام آذار من َعَشر السَّ ْبلٌَ الغدٌ  يومٌ  مع تماًما، يْن  وعشرينٌَ َثالثٌ  قَ

نةٌ  عت تماًما، َس نيست َشرَّ انونٌَ الك  ةٌُ أساس: قَ هٌُ االنسانٌ  كراَم تُ َي كٌَ كاَنت. وُحرِّ لْ  التي األولى المّرة ت 

ق رٌّ يها تُ ي الكنيست ف  ْرس  نٌ ٌ اإلنسانٌ  ُحقوقٌَ يتناَولٌُ أَساس قانونٌَ وتُ  .والمواط 

ن َطلَق، هذا َوم  ْن رٌَ الُم غيَّ ةٌ  َحالٌٌَُت مقراطيّ يُ ٌإلى الدِّ ة  دٌ  اإلسرائيليّ هر أَب د. الدَّ قَ مٌُ كانٌَ لَ ْو دٌ  َي لٌَ الّغ ْب  قَ

شرينٌَ ثالثٌ  ، وع  ا سنة  ةٌ  عيًد يّ ، للديُمقراط  ية  َبت الَجْوَهر  ٌُوه  ةٌ  فيه  ةًٌ األولى للمّر مايّ  لحقوقٌ  ح 

يٌّْ في االنسان ٌالدستور  ٌالمستوى ٌعلى ْحنٌُ وها .اسرائيل يُمقراّطية 1122 عام يف َنحتف لٌُ َن  بالد 

ةٌ  يَّ حقِّقٌُ التي -الرسم  نٌخاللٌ  الشعبٌ  إ رادةٌَ تُ  .االنتخابات م 

َتَهت َخاباتٌَوَمَضْت، َحملَةٌُ اآلن اْن ت  ارْنتٌُ وإذا االْن َدم، ُكرةٌ  بمباراةٌ  أو َجْري ٌ بسباقٌ  َحْملةهذهٌال قَ  قَ

نا هايةٌ  خطٌِّ عندٌَ نتواَجدٌُ لُك ينالتٌ  الدقيقةٌ  وفي النِّ  .سع 
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ْقد م لَ ْمعتُ َت اف سينٌَ إلى اْس َن َت ، في الُم ن أكثرٌَ َمَدار َعلى االنتخابات  ، َثالثةٌ  م  ر  لٌ  َجميعٌ  في أْشهُ  َوَسائ 

 .اإلْعالمٌ 

نذٌُ ا َتصُمتٌَس اإلْعالمٌ  وسائ لٌُ اآلن، ُم ًّي ل د. ُك ، َحملةٌُ انَشغلَت لقَ  باألْحزابٌ  اآلن، َحتى االنتخابات 

ينٌَ تنافس  ا .فيها وبالُم ها اآلن، اّم اخبوَن، أيُّ ُدولٌَ فإنٌّ النَّ ْن ق لٌُ الَعملٌ  َب   أيديُكم. إلى َسينَت

هٌ  منذٌُ ذ  ، َه نُكمٌأن  اللّحظة  ٌم  ع  فِّذوا متوقَّ َن ا إجراءًٌ تُ ً ا -شّخصيّ بٌَ إنٌّ. داخلًي اخ  ْدلي الذي النّ  بصوت ه، يُ

ق ّي، – َعْقالن يٌّ بشكلٌ  ٌٌَمنط  ٌالحزَب ٌيكون ٌَمن ُك در  ٌيُ ٌالّذي ٌإيمان هٌهو َع ٌَم هُ ُؤ ٌمباد  ٌتنطبُق الّذي

ٌ . ة  ٌالديموقراطيّ ٌمبدأَ ة  ٌشموليّ ٌبصورة  َق ٌحقَّ ٌقد ٌيكوُن ٌوبهذا اتي، ٌأالّذ م ُُك ُسوا بأنسأل كرِّ  ل َهذا تُ

، ليلٌَ األْمر  ن القَ قي، الوقتٌ  م  تبّ ةٌ  الُم يّ غ  دٌِّ ب  نطب قٌَ أنٌْ من التأُك كم َي دأٌ  هذا َمعٌَ المدى بنْفسٌ  انتَخابُ  المْب

كُروا. اماله ّذ ا َيكونٌَ أن َيج ب االقتراع هذا أنٌّ َت ًي رِّ ا. س  ة اللّحَظةٌ  وفي وَشْخّصًي م   واحدٌ  لُكلٌِّ ،الَحاس 

ُكم ْن تاحٌُ َسوفٌَ م  ، تُ مليهٌ  ماب ينتخبٌَ بأن الفُرَصُة،ٌوهيٌواج ب  يهٌ  يُ لَ هُ َع يُر  .ضم 

ني لٌُ إنّ ُجِّ رٌُ أ ُقدِّ رفٌَ هذا وأ كريَم، الشَّ هٌُ الذي والتَّ لتُ مٌ ب ن  نُّ َس ْحواهُ الهام المنصبٌ  هذا َت ُ بفَ  َومْغزاه

يُمقراطيةٌ  بالنسبةٌ  . للّد ْقراطيةٌُ اإلسرائيلية  الديُم ي فَ َخابات ه  يُمقراطية هي واالنتَخاباتٌُ االنت   . الّد

ةٌَ إنٌَّ يةٌَ الُمهّم اَطة األَساسِّ َن اتٌ  بلَجنةٌ  الُم ها،أترأ التي الهيئةٌُ َوهي للكنيست، المْركزيةٌ  االنت خاَب  سُّ

لَّخصٌُ َت ةٌ  بإْجراءٌ  َت يَّ اتٌ  َعمل  فاظٌ  الّكنيست، انتخاَب ت ها َعلى والح   .نَزاَه

 

ا، حٌُ غًد فَت ، ُصندوقٌَ 21.111 حوالي سيُ منٌَ اقتراع  ةٌ  ض  ديُرها َحْيثٌُ. النِّطاق واسعةٌ  حملَ فٌُ يُ يُشر   َو

ها ْي ينٌَ من أكثرٌُ علَ يٌْ األمرٌَ هذا فإنٌَّ ذلك َوَمع. ُموّظفٌ  ألفٌ  ستّ ا، سلَ افًي اتٌ  َنزاهةٌَ إنٌّ َك  االنتخاَب

كلٌُ شَّ ةٌَ تُ ت ها، في األولى الَرئيسيةٌَ القاعَد ْسَمعٌُ وَكي أهميَّ ٌُ َي ْل ُكم الَم ، يومٌ  في َصوَت ن بدٌَّ فال الَغد   م 

انةٌ  ُكم االستَع ت  دٌَّ ال ُهنا منٌ.ب ُمساعَد رٌ  من بُ . الَحَذ قُّظ  َي ا والَت ُكم فافتحوا غًد وَن يُ ُكم ُع وا،و وآذاَن هُ  توجَّ

ٌل سْكرتيرٌ ٌ ُوقوعٌ  َحاالت في ، رطةٌ  الى أو الصندوقٌ  إشكاالت  توا الشُّ م والف  تباَههُ َظَرُهم اْن  إلى وَن

 .هذا

نٌَ بيّ نا َت انٌَ لَ اسعةٌَ الكنيست إبّ ةٌ  عشرة، التّ نينٌَ ُمنذ األولى وللَمرَّ ْسبةٌَ أنٌّ َعديَدة، س  تينٌَ ن   قد الُمصوِّ

رة بأنٌَّ أملٌْ ُكلّي. تتقلّص َولم اْزداَدت يادٌ  ظاه  ه، االزد  مر َسوفٌَ هذ  ْستَّ دٌ  يومٌ  انتخاباتٌ  في َت  .الَغ

دٌْ قَ ْحنا لَ ن  صويغٌ  التأثيرٌ  حقٌَّ َجميًعا، ُم
ةٌ  القراراتٌ  أصحابٌ  على والتّ ؤثرٌُ والتي الُمهمَّ ا َعلَى تُ َن  ن ظام 

ي نا َوعلى اليْومِّ ل  َب ْق َت ْس  .ُم
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ينٌَ َهؤالءٌُ َيْحَظى َسوف تخٌ  الّذ ْن مسَن هُ ا، بُ ا انتدابٌ  َعلى غّد ٌ منّ  .الّدولة شؤونٌ  إلدارةٌ  َوتفويض 

ناو كما وٌ  على الحقٌّ هذا أيًضا ُمنح  ـْح ا متَساوٌ  َن ًّي ل  ُكلٌُّ. ،ٌمواطنٌومواطنةواحدٌ  لُكلٌِّ واحدٌ  َصوتٌ . ُك

ه إْنسانٌ  اتي َوَصوتُ ا يُساوي لَتسيون، ريشون من أوهاد َصْوتٌَ إنٌّ. الذَّ ا صوًت ا واحًد  كصْوتٌ  ،تماًم

دٌ  َصوتٌ  َمع الحالٌُ ُهوٌَ وهكذا. َبراك ْبني من َحانه فُر من خال  م، ُك اس  عاد قَ أنا الّسبع، ب ئر من إلْ  َو

 .َحيفا من َسليم

ر ال االنتخابٌ  حقٌَّ إنٌَّ قَتص  هٌواجب. علىٌ َي َدٌحْق،ٌبلٌانّ ٌمجرَّ ه  ٌ كون 

َبرٌُ عَت ًة،ٌ َدولةًٌ إسرائيل تُ يّ قراط  ماديُم َن ْي ةٌ  غيرٌُ ُدولٌ  العالمٌ  في تَتواجدٌُ َب نْطلَق، هذا من. ديُمقراطيّ  الُم

ْستهينٌَ ال أن يجبٌُ ةٌ ب َن ن ي. بها َنحظى التّي التّصويتٌ  ُحريّ سوا أن آَملٌُ إنّ ُكمٌهذا تمار  قَّ وا َح َتْضمنُ  ل 

عٌَ بأنٌْ ف  َت ْر عبٌ  صوتٌُ َي ا الشّ  .عالًي

بةٌ  بهذه ناَس وّجهٌُ الُم ٌ يلي بما أتَّ بينٌَالنٌَّ ُجمهورٌ  إلىأيًضا  الذي العربّي، الَوسطٌ  في والناخباتٌ  اخ 

يهٌ  أْنتمي نا. إلَ لَمسٌُ إنّ قُودٌ  في َن ا األخيرةٌ  الُع ا تراُجًع ا َدالليّ فً  هذا لََدى التَّصويت ن سبةٌ  في ُمؤس 

بٌُ لذا. الُجمهور تَّ نا يتَر ه ُكلٌَّ أنٌّ نْنسى أالٌّ َعلْي لتُ ٌقُ ا، ،َصحيحٌ  اآلن حتى ما ٌأضع بلٌأحياًن حُّ ايص   افً

النسبةٌ  كان ب  َعمٌَ ول َكي. العَرب للسُّ ْد قٌَ َن ثِّ َو مٌَ ونُ َي نا يُملي ،الُمساواة ق  ْي لَ  في بالُمشاَرَكة الَواجبٌُ َع

يٌِّ اإلْجراءٌ  يُمقراط  نا واإلدالء الّد ٌهناكٌَ. بأْصوات  ٌليس موسةٌ  قيمةٌ  أيٌُّ إْذ لْ  عن االمتناعٌ  في َم

ٌه. التّصويت ٌوتذهب نسى ٌستُ ٌاإلحتجاج  ٌالُجُددٌأصواُت ٌالكنيست ٌاعضاُء ٌأّما ، ٌالّريح  باَء

ٌتأثيرٌ  ٌلها ا ٌقوانيًن ا حياتِنا َعلىٌفسيشّرعون مٌ  ل ذا. َعديدة سنينٌَ َمدى على َجميًع هّ ٌالُم ا فمن ّد  أنٌْ ج 

ْدلي م الّدولةٌ  ُمواطني َجميعٌُ يُ واء على بأْصوات ه  مٌ  في السَّ ْو  .الغدٌْ َي

لّما وامٌُ َكانٌَ ُك نيست قَ سٌُيٌَ العشرين الك  تنوَعةٌَال التشكيلةٌَ ْعك  ٌوالمجُموعاتٌ  ُم  الدولة، في لآلراء 

َسيُكون  .أفضلٌَ الحال فَ

يًرا دٌُّ ،أخ  املينٌَ أْشُكرٌَ أن أَو ةٌ  أعَضاءٌَ معي، الَع ، واللّجانٌ  المرَكزيةٌ  االنتخاباتٌ  لَجَن ة   الذين اإلقليميّ

َضوا ام، اللّيالي قَ رٌ  طوال واأليّ ن األخيرةٌ  األشهُ ، الغايةٌ  هذهٌ  أْجل م  رٌَّ كيٌْ الَوحيدة   يومٌُ يُم

، َدون االنتخاباتٌ  ةٌ  على الَحفاظٌ  َمع َعراقيل   .االنتَخاَبات نَزاَه

ي الَعاملينٌَ إنٌَّ ُكم، بمثابةٌ  ُهم اللَّجانٌ  َوأعضاءٌَ َمع  ان  ُكم جيَر اءٌ  زمالئ  أبَن ُكم َو  .عائالت 

وا َرجاًء، هنا، من ذولٌ  الُجهدٌ  َهذا ُصونُ ْب ا الَم بّ  .رالَج
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وا بُ ٌاإلقتراع،ٌوانتخ  اٌالىٌصناديق  هواٌغًد تَوافقٌُ الذي الح زبٌَ توجَّ ُكم ُوُجهاتٌ  َمعٌَ َي ٌ أنظار  وب َحسب 

ُكم.  ضمائر 

ا نا ُهو غًد ا يوُم ،َجميًع نوٌالَدولة   .ُمّوفق انتخابي ٌ بيومٌ  َنْحَظى أن َعسى ،ٌمواط 
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 ועדת הבחירות המרכזית

 26-לכנסת ה
 القاضي سليم جبران                                      השופט סלים ג'ובראן 

 رئيس لجنة االنتخابات المركزية                            יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

 

 ירושלים, י"ג בניסן התשע"ה
 2611באפריל  2                                                                                                                                     

 
 26-לקחי יו"ר ועדת הבחירות המרכזית בעקבות מסע הבחירות לכנסת ההנדון: 

 
 כללי

 

קודמיי בתפקיד, ללא יוצא מן הכלל, לאחר הגשת תוצאת הבחירות לנשיא המדינה, העלו על 

דובר במסורת ראויה, במיוחד שעה שעל פי החוק, שישים ימים לאחר הכתב את לקחיהם. מ

על רציפות בין  –במגבלות הקיימות  –יו"ר הוועדה מתחלף. מסמך זה, עוזר לשמור  –הבחירות 

האמונים על אחד מהגופים החשובים לדמוקרטיה הישראלית. כפי שמטה הוועדה, בתקופתי, 

)בהינתן העובדה  רובינשטייןפקיד, חברי השופט דאג ליישם חלק ניכר מלקחיו של קודמי בת

שמועד הבחירות הוקדם באופן משמעותי(, כולי תקווה שגם לקחיי יהוו כר ויעזרו לוועדת 

להתקדם ולהתפתח. כל זאת, כמובן, בהתאם לשיקול דעתו של  21-הבחירות המרכזית לכנסת ה

 .21-מחליפי, יו"ר ועדת הבחירות לכנסת ה

 

גם  –רתי בטקסים ביום הגשת תוצאת הבחירות לנשיא המדינה, אולם את התודות כבר אמ

במסמך זה ברצוני להודות פעם נוספת לעוסקים במלאכה: ובראש ובראשונה לעו"ד אורלי עדס, 

מנכ"לית הוועדה, לעו"ד דין ליבנה, היועץ המשפטי לוועדה, למטה הוועדה המרכזית, ליושבי 

גם  –האגפים, ולכל אלה שבזכותם הבחירות התנהלו  ראש ומנהלי הוועדות האזוריות, לראשי

כסדרן וללא תקלות משמעותיות. תודה גם ליו"ר הכנסת, חבר הכנסת יולי  –הפעם ולשמחתי 

אדלשטיין, למנכ"ל הכנסת, מר רונן פלוט, ולעובדי ומשמר הכנסת. משכן הכנסת מהווה כבר 

לות שמנכ"ל הכנסת ומנכ"לית שנים ארוכות בית חם לוועדת הבחירות המרכזית. שמחתי לג

שהיא אינטנסיבית במיוחד בחודשים  –הוועדה עובדים בשיתוף פעולה מלא, ועבודת הוועדה 

 זכתה למעטפת לוגיסטית יוצאת מן הכלל. ועל כך תודתי. –עובר ליום הבחירות 
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 5919-חוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט –רפורמה בדיני התעמולה 

 

מתנהל לעילא ועילא, בהובלתה של עו"ד עדס,  –ביצוען  –בחירות הצד הלוגיסטי של ה

מנכ"לית הוועדה, הראויה יחד עם מטה הוועדה הבכיר לשבחים רבים. מאידך, הצד השיפוטי 

עליו אמון יו"ר הוועדה, הציב קשיים  –הפיקוח על תעמולת הבחירות במסע הבחירות  –שלהן 

 משמעותיים. 

 

דומה לכל מערכות הבחירות בעשורים האחרונים, התנהל בהתאם , ב26-מסע הבחירות לכנסת ה

הקובע הגבלות ואיסורים שונים על  1212-להוראות חוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט

על  –תעמולת הבחירות לכנסת )ולרשויות המקומיות(. כפי שניתן להבין כבר משמו של החוק 

ר שהם ארכאיים. כך, מחד אסורה תעמולה חלק מהאיסורים בו אבד מזמן הכלח, ואף ניתן לומ

החוק אינו מתייחס למדיה  –תוך כדי "נשיאת לפידים" או "זריקת אור על מבנים", ומאידך 

 האינטרנט.  -הנפוצה היום ביותר, בכלל ובמהלך מסע הבחירות בפרט 

 

במהלך מסע הבחירות, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית הוא האמון והאחראי על אכיפת 

יסורים הקבועים בחוק זה. קודמיי בתפקיד, ללא יוצא מהכלל, קראו למחוקק לתקן את החוק הא

ולהתאימו למציאות הנוכחית. לקריאות אלה הצטרף בית המשפט העליון, במספר רב של פסקי 

דין. יחד עם זאת, עד היום, לא נערכה רפורמה מקיפה בחוק, והתיקונים שערכה בו הכנסת הם 

 14לפני  –חוק חשוב זה נותר פחות או יותר כפי שהיה בעת חקיקתו  –ומכאן נקודתיים בלבד. 

 שנים.

 

החוק קובע נקודות איזון ערכיות בין חופש הביטוי לבין הערכים הנוספים אותם הוא מבקש 

לקדם: שמירה על השוויון בין רשימות המועמדים, מניעת השפעה בלתי הוגנת על ציבור 

ציבורי, ועוד. לטעמי, יש לערוך לחוק כולו בחינה מקיפה הבוחרים, שמירה על המרחב ה

ולהתאים את ההגבלות והאיסורים שבו למציאות הקיימת, ובעיקר לעידן שבו מרבית התעמולה 

 נעשית ברשת האינטרנט.

 

בהתאם, סברתי כי אין די בקריאה כללית למחוקק לשנות את החוק ולהתאימו לעת המודרנית, 

דה ציבורית שתבחן את החוק בהליך מסודר ויסודי. החלטתי לפנות וכי קיים צורך להקים וע

לכבוד נשיא המדינה, מתוך מחשבה שאם הוועדה תמונה על ידו ועל ידי, יגבר הסיכוי כי הדרוש 

, ובמכתב אליי הדגיש כי גם לשיטתו תיקון יתוקן. ואכן, למרבה שמחתי, הנשיא נעתר לפנייתי

אות העכשווית ולשאלות השונות המתעוררות במהלכה של החוק "אינו נותן מענה עדכני למצי

התקין של בחירות  "חשוב מאין כמוהו לקיומן וניהולן תקופת בחירות" וכן שמדובר בנושא

לשמחתי, כבוד נשיאת בית המשפט העליון בדימוס, השופטת  -בנוסף, וגם  בחברה דמוקרטית".
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, מן הראוי שבוועדה יכהנו פוליטיקאים דורית ביניש, נאותה לעמוד בראש הוועדה. בנוסף אליה

, אנשי תקשורת, בכירים מוועדת הבחירות, וכדומה. כל זאת, משפטנים מהאקדמיהלשעבר, 

 כמובן, בהתייעצות עם הנשיאה ביניש. 

 

הוועדה הציבורית תמליץ לוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת על רפורמה כאמור, לאחר 

ים הנכונים לטעמה )ותעביר את הצעתה לעיון חברי ועדת שתבחן את המצב הנוהג ואת האיזונ

וכולנו כפופים לדברו. דומני, כי אם  –הבחירות המרכזית(. המחוקק, כמובן, יעשה כטוב בעיניו 

ועדה כאמור תגיש למחוקק המלצה לתיקון החוק, לאחר עבודה מעמיקה, יהיה ניתן סוף כל סוף 

יתנהל לפי הדין החדש.  21-הבחירות לכנסת ה מסע –לתקן את הנדרש תיקון, ועם קצת מזל 

 מלבד זאת, ברצוני לציין במסמך זה מספר דגשים הראויים לבחינה לשיטתי:

 

הוא בגדר גזירה, שבמתכונתה הנוכחית, הציבור  האיסור על תעמולה בטלוויזיה וברדיו .1

בכוונתי  –אינו יכול לעמוד בה. על אף שהודעתי בתחילת כהונתי כי כל עוד האיסור קיים 

כמעט ולא הוגשו עתירות בנוגע לאיסור זה.  –לאכוף אותו, ואף בקפידה; במבחן המציאות 

יומם ולילה, וללא הפסקה. אין אשם  –זאת, על אף שתעמולה נעשתה בטלוויזיה וברדיו 

 –המגישים והעורכים  –הציבור מצד אחד התרגל כבר למצב, והתקשורת  –במצב מעין זה 

על מנת לקיים את החוק ולמנוע מהמועמדים להשתמש בערוצי עשו ככל שביכולתם 

 אקסלנס. -הטלוויזיה ובגלי הרדיו כפלטפורמת תעמולה פר

 

דומני כי רשימות המועמדים "הסכימו בשתיקה" כי לא יעתרו אחת נגד השנייה ביחס 

עם השוויון ביניהן כביכול יישמר.  –לתעמולה בטלוויזיה וברדיו, וכל עוד כולם יפעלו כך 

פרקטיקה זו פוגעת באופן קשה ברשימות המועמדים הקטנות  –זאת, לשיטתי, אין כך הדבר 

והחדשות, שמטבען מעסיקות פחות את כלי התקשורת. כך, נוצר מצב שערוצי התקשורת 

מלאים ועמוסים בדברי תעמולה, אך רק מטעם רשימות המועמדים החזקות. להבנתי, 

אולם האיסור והרציונל שבליבו כושלים  –ן זה האיסור שבחוק ביקש למנוע מצב מעי

 במבחן המציאות, מסע בחירות אחר מסע בחירות.

 

, יו"ר ועדת מצאאינני יודע אם הצעד הנכון הוא לפעול בהתאם להמלצתו של השופט 

להעניק ליו"ר כלים לאכוף  –, ולבטל את האיסור כליל. או מאידך 14-הבחירות לכנסת ה

בין שני אלה, סבורני כי הצעד הנכון הוא לבטל את האיסור )מלבד  אותו ביתר שאת. באיזון

האיסור הספציפי נגד תעמולה החל מהערב לפני יום הבחירות ועד לסגירת הקלפיות, שהוא 

ראוי וחשוב בעיני(, ולדאוג לחזק את רשימות המועמדים הקטנות באמצעים אחרים. מה 
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איסור על כנו במתכונתו הנוכחית, שבטוח בעיני, הוא שאין כל אפשרות להשאיר את ה

 בשים לב לתת האכיפה והפרתו חדשות לבקרים.

 

חוק דרכי תעמולה אינו מתייחס כלל לתעמולה ברשת האינטרנט. מרכז הכובד  –אינטרנט  .2

רובו ככולו  –, התנהל 26-בתעמולה, במשך השנים ובעיקר במסע הבחירות לכנסת ה

בלתי נסבל, שבו לאמון על אכיפת דיני במרחב הווירטואלי. שני אלה יוצרים מצב 

אין סמכות מפורשת לאכוף את האיסורים הקבועים בחוק על תעמולה  –התעמולה 

באינטרנט. סוגיה זו העסיקה אותי רבות במסגרת העתירות שהוגשו לשולחני. מאחר 

ופירטתי, לעיתים בהרחבה, בקשר לסוגיה זו בהחלטותיי השונות, לא אעמוד על הסוגיה 

ה במסמך זה. עם זאת, חשוב להדגיש כי לשיטתי, מן הראוי לקבוע כי מרבית בהרחב

 יחולו אף באינטרנט, כמובן בשים לב למגבלות ולמאפייניו הייחודיים.  –האיסורים שבחוק 

 

חוק דרכי תעמולה שותק ביחס לסמכות יושב ראש ועדת  – מגבלות על תוכן תעמולה .3

לתוכנה, מלבד בשידורי התעמולה בטלוויזיה  הבחירות המרכזית לאסור על תעמולה ביחס

הימים שלפני יום הבחירות. בדומה לקודמי לתפקיד, חברי השופט  16-וברדיו ב

, אף אני סבור כי סמכות זו קיימת. יצוין, כי סוגיה זו נדונה על ידי בית המשפט רובינשטיין

(, והמותב קבע 21.2.2611) ישראל ביתנו נ' יו"ר ועדת הבחירות 232/11בג"ץ -העליון ב

כי סמכות מעין זו אינה בנמצא. אולם, לאחרונה אישר בית המשפט העליון לקיים דיון 

לפסול תוכן גזעני,  –נוסף, בין היתר, בנוגע לסוגיה זו. לדעתי, מן הראוי כי סמכות מעין זו 

 מסית, פוגע בפרטיות, או מהווה עבירה פלילית, תינתן במפורש ליו"ר הוועדה. 

 
זו )וגם עמדתי בנוגע להחלת איסורים מפורשים על תעמולה באינטרנט( נובעת עמדתי 

מן הראוי כי מרבית הסוגיות הקשורות לדיני הבחירות, ינוהלו  –מגישתי העקרונית, על פיה 

על ידי יו"ר ועדת הבחירות המרכזית. שהוא, כידוע, שופט בית משפט עליון מכהן. פרשנות 

ליצירת מרחבים ופלטפורמות "חסינים" לדיני  –ח בהכר –אחרת, לשיטתי, תוביל 

התעמולה, בבחינת "כל דאלים גבר". ודוק; הייתכן שלא תוטל כל מגבלה על תוכנם של 

מודעות בחירות, עלוני תעמולה, או סרטונים באינטרנט? הקיימת הצדקה כלשהי לפרסום 

במפורש ובאופן  –ו סרטונים או עלוני בחירות גזעניים? משכך, יש מקום להעניק סמכות ז

 ליו"ר הוועדה. –רחב 

 
בשבועיים האחרונים, מדי יום ביומו, התיישבתי יחד עם עוזרי עו"ד  – תשדירי תעמולה .6

גיא רוה גב' דורית ואג, הממונה על תשדירי התעמולה, ועוזרה מר קופמן, צפיתי והקשבתי 

בתעמולה אסורה  לתשדירי התעמולה. מלבד מספר אירועים נקודתיים, כמעט שלא נתקלתי

על פי החוק. עם זאת, לא ניתן היה שלא להתרשם כי בניגוד לעבר, תשדירי התעמולה הפכו 
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מזירת התעמולה העיקרית, לאמצעי משני וכמעט זניח במסע הבחירות. כאמור, מרכז הכובד 

לרשת האינטרנט. משכך, אין ברירה אלא לשקול אם הגיעה העת לבטלן  –במובהק  –עבר 

זאת, יש לתת את הדעת שאותם תשדירים מהווים את הבמה הכמעט בלעדית כליל. עם 

לרשימות הקטנות והחדשות לחשוף את ציבור הבוחרים לרעיונותיהן באמצעי התקשורת 

הקלאסיים. משכך, אם אותם תשדירים אכן יבוטלו, יש למצוא אמצעי אלטרנטיבי שיעניק 

ר, בערוצי הטלוויזיה והרדיו ניתן במה לאותן רשימות. זאת, בשים לב לעובדה כי כאמו

להאזין ולחזות בתעמולה באופן רציף, אולם הסיקור של אותן רשימות קטנות נעדר כמעט 

 לחלוטין.

 

חוק דרכי תעמולה קובע הסדר מקיף בנוגע לסקרי בחירות. עם זאת, במהלך  – סקרים .1

יקונים נדרשים נתקלתי במספר לקונות ות –בעיקר בבחירות לרשויות המקומיות  –כהונתי 

על מנת שההסדר יגשים את תכליתו באופן מיטבי. למשל: יש מקום להחיל את תנאיו על 

ימים לפני הבחירות; יש מקום לדעתי לקבוע  26-סקרי בחירות שנערכים אף למעלה מ

באופן מפורש )ולא תוך פרשנות, כפי שקבעתי אני( כי יש להציג ולכלול בסקרים הן את 

קטנות במתכונת כלשהי; יש צורך להרחיב את הגדרת המונח "סקר" רשימות המועמדים ה

 שבחוק כך שיכלול באופן מפורש גם משאלים טלפוניים וסקרים שנערכים באינטרנט; 

 
מדובר ברשימה בלתי ממצה, ומן הראוי שההסדר כולו על פרטיו ייבחן בשנית. כן יצוין 

 ראוי בעיני. –שהאיזון העקרוני שבו 

 

ו של יו"ר ועדת הבחירות מוגבלת למתן צווי מניעה והטלת הוצאות. אם צו סמכות – אכיפה .4

מניעה שניתן מופר, קיימת אפשרות למתן סנקציות על פי פקודת ביזיון בית משפט. מנגד, 

כמעט ולא מוגשות, ונוכח הקצב המסחרר שבו מתנהל מסע הבחירות  –בקשות לביזיון 

ת מטרתו. לכך יש להוסיף כי תחושתי היא כי בימינו, מדובר בכלי הרתעתי שאינו משיג א

צווי המניעה שניתנים, לא תמיד מכובדים. אני זוכר, לדוגמא, מקרה שבו נתתי צו מניעה 

שעות לאחר מתן הצו ושליחתו  –האוסר על תחנת רדיו פלונית לשדר תעמולה, עם זאת 

ויות שניתנו אליה, המשיכה התחנה לשדר תעמולה באופן בוטה וכמעט מתריס. קשת הסמכ

ליו"ר הוועדה, במתכונתה הנוכחית, מובילה למצב בלתי נסבל על פיו לרשימות המועמדים, 

 במקרים רבים, משתלם להפר את הוראות החוק.

 
 –לשיטתי, מן הראוי להוסיף סמכויות נוספות ליו"ר על מנת לוודא שהצווים שניתנים 

קציות מנהליות לאחר שצו מניעה מכובדים. אפשרות סבירה בעיני היא אפשרות להפעיל סנ

 עיצומים כספיים וכדומה.  –לא כובד 
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בנוסף, ובשים לב לכך שהפרת האיסורים הקבועים בחוק הם בגדר עבירה פלילית )וגם על 

כך יש לתת את הדעת(, יש לשקול להעניק סמכות ליו"ר להטיל קנסות בגין ההפרה עצמה, 

מכובד(. במצב הנוכחי, כאשר ניתן לחייב צד  ולא רק לאחר הליך של ביזיון )שכאמור, לא

מפר בהוצאות בלבד, והליכי ביזיון כאמור כמעט ולא מוגשים או מתקבלים, אין כל 

 אפשרות לשקלל את חומרת ההפרה ולהתאימה לסעד שניתן, וחבל.

 
ולמרות זאת, אני רואה חשיבות במספר איסורים, ולדעתי אין לבטלם, נהפוך הוא: יש  .3

ם, האיסור על תעמולה תוך שימוש במשאבי ציבור. קיים פגם יסודי כאשר לחזקם. בראש

נבחרי ציבור, עושים שימוש לרעה בזמינותם של אותם משאבים מכוח תפקידם, במטרה 

להיבחר. בנוסף, האיסור על שיתוף ילדים ונפגעי פעולות איבה בתעמולה, ראוי בעיני ויש 

האיסורים על מתן מתנות והופעות אמנים לשמרו. בדומה, יש לשמר )אם כי לעדכן( את 

בליווי של תעמולה, והמגבלות על מודעות בחירות. האחרון )בדגש על החובה שמודעות 

בחירות יהיו מזוהות(, הוא דוגמא מובהקת לאיסור שיש לקבוע מפורשות שהוא חל גם 

 באינטרנט, בשינויים המתחייבים.

 

 מליאת ונשיאות הוועדה ובקשות הפסילה

 

 –הוועדה וסגני היו"ר מתמנים בהתאם לגודל הסיעות בכנסת היוצאת. דהיינו, מלבדי  חברי

ועדת הבחירות היא גוף פוליטי לגמרי. חרף זאת, ובהתאם לדין, לוועדה ולנשיאות סמכויות 

סבר כי יש לשקול לשנות את מבנה  רובינשטייןרבות שיפוטיות ומנהליות. חברי השופט 

כך ביחס  רובינשטייןמנהלית. בעיקר, סבר השופט -שיפוטית הוועדה, כך שתפעל במסגרת

 לבקשות הפסילה, אותן לשיטתו יש לשקול להעבירן לפורום שיפוטי טהור. 

 

ביחס להרכב הוועדה והנשיאות, לשמחתי, במרבית המקרים את ההחלטות הצלחנו לקבל באופן 

די גוף שברובו הוא פוליטי. ענייני, על אף הבעיה האינהרנטית שבקבלת החלטות שיפוטיות על י

משכך, עמדתי היא שאין הצדקה חזקה להעביר את הסמכויות השיפוטיות שהוענקו למליאה 

 ולסגנים. זאת, מלבד בבקשות הפסילה.

 

: ברוך מרזל 26-ועדת הבחירות בחרה לפסול שני מועמדים מלהתמודד בבחירות לכנסת ה

מעט למסורת, בית המשפט העליון, במותב וחברת הכנסת חנין זועבי. בהתאם למה שהפך כבר כ

(, החליט לאשר את רובינשטייןשופטים )ואל מול דעתו החולקת של חברי השופט  2של 

התמודדות שניהם יחד. הדיונים בבקשות הפסילה, בדגש על זאת של חברת הכנסת זועבי, 

השופט  התנהלו בטונים צורמים ובדציבלים גבוהים. סבורני, ובהתאם לכך, כי דבריו של

 הם דברי טעם, ולא נותר לי אלא להצטרף אליהם בהינתן האמור לעיל. –בהקשר זה  רובינשטיין



 

 611 

עוד סוגיה שיש לתת עליה את הדעת היא בקשות לפסילת מועמדים ורשימות שנעדרות עילה 

באופן ברור. במסע הבחירות האחרון, למשל, אחת מבקשות הפסילה לא נכנסה אף בדוחק 

יסוד: הכנסת. בהתאם, ועל פי המלצתי, חזר בו -א לחוק3סילה המנויות בסעיף לגדרי עילות הפ

המבקש במהלך הדיון בבקשה ממנה, והיא נמחקה. ברי, כי על מנת לקצר את הדיונים המתישים 

גם כך, לדעתי, יש מקום לתקן את החוק ולהעניק ליו"ר הוועדה את הסמכות לדחות בקשות 

 הק.פסילה שנעדרות עילה באופן מוב

 

 הצבעות מיוחדות

 

במהלך מסע הבחירות, מספר רב של קבוצות פנו אליי במטרה שיתאפשר להם להצביע 

במעטפות כפולות, לא בקלפי בהם הם רשומים, בדומה לחיילים ולעובדי השגרירויות בחו"ל. 

לחוק  3לצערי, נאלצתי לדחות את מרבית הבקשות, נוכח כלל הריתוק לקלפי הקבוע בסעיף 

(. ללא שינוי חוק הבחירות לכנסת)להלן:  1242-ת לכנסת ]נוסח מאוחד[, התשכ"טהבחירו

חקיקה, שעה שהחוק מסייג את הכלל האמור ביחס לאוכלוסיות ספציפיות באופן מפורש, 

סבורני כי אין כל אפשרות לאפשר לקבוצות אחרות להצביע בניגוד לכלל הריתוק )ראו: סעיפים 

 לחוק הבחירות לכנסת(. 6, פרק י'3, פרק י'2פרק י', 1ב, פרק י', פרק י'41א, 14

 

עם זאת, לדעתי, בכל הנוגע למספר אוכלוסיות, יש מקום לשינוי החקיקה והוספת קבוצות 

 נוספות שיתאפשר להם להצביע במעטפות כפולות:

 

אין סיבה שחברי ועדת הקלפי יוכלו להצביע בקלפי בה  – המאבטחים והסדרנים בקלפיות -

ויתר עובדי הקלפי לא יוכלו. משכך, יש לשקול את תיקון החוק ולאפשר הן הם מכהנים, 

למאבטחים והן לסדרנים, המוצבים במשך כל יום הבחירות בקלפיות, להצביע בקלפיות בהן 

 הם עובדים.

 

כלל הריתוק חל אף על עובדי ועדת הבחירות המרכזית ועובדי  – עובדי ועדות הבחירות -

אותם עובדים, למותר לציין, נדרשים ביום הבחירות לעבוד באופן ועדות הבחירות האזוריות. 

אינטנסיבי בוועדה עצמה. מן הראוי, כי יתאפשר להם להצביע בקלפי הקרובה ביותר 

 תמוקם קלפי בכנסת עצמה. –ודאי ביחס לעובדי הוועדה המרכזית  –לוועדה, או לחילופין 

 
הוביל שינוי לחוק כך שיתאפשר  מטה הוועדה המרכזית – דיילים ועובדי צוות אוויר -

לאותה קבוצה להצביע בקלפיות שבשגרירויות בחו"ל ובקלפי שתוצב בנתב"ג. עם זאת, 

נוכח הקדמת הבחירות, המהלך לא הבשיל לכדי תיקון החוק. מן הראוי שהמהלך יושלם 

 .21-לקראת הבחירות לכנסת ה
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לכלל הריתוק היגיון  – במעטפה כפולה סמכות ליושבי הראש לאשר באופן חריג הצבעה -

וכבודו במקומו מונח. עם זאת, במהלך יום הבחירות ובימים שלפניו, נתקלו יושבי ראש 

הוועדות האזוריות ואף אני במקרים, בהם לאזרח מסוים או קבוצה קטנה, לא התאפשר 

להצביע בקלפי בה הם רשומים, מכורח נסיבות ייחודיות שלא היה ניתן לצפות מראש. 

שהם כידוע  –מקום לשקול להוסיף חריג לכלל הריתוק, על פיו ליושבי הראש לדעתי, יש 

תינתן האפשרות, בהחלטה מנומקת, לתת למספר מוגבל של אזרחים  –שופטים מכהנים 

 להצביע במעטפה כפולה. זאת, אך ורק בנסיבות חריגות, בצוק העיתים.

 
להצביע בסמוך או בקמפוס. החוק אינו מאפשר במתכונתו הנוכחית לסטודנטים  – סטודנטים -

כידוע, חלק גדול מן הסטודנטים מתגוררים בסמוך למוסד האקדמי ולא בכתובת בה הם 

רשומים במשרד הפנים. במתכונת הנוכחית של חוק הבחירות לכנסת, ובהתאם לכלל הריתוק, 

לא מצאתי לנכון להיעתר לפנייתם לאפשר הצבעה מעין זו. כך פעלו גם קודמיי לתפקיד. 

ר מכך, ישנו גם טעם מהותי שלא לאפשר הצבעה מעין זו. זאת, נוכח העובדה שהצבעת יות

סטודנטים במעטפות כפולות תביא קרוב לוודאי להכפלת מספר המצביעים באופן זה, וכך 

תתקשה עד מאד ועדת הבחירות לפרסם את תוצאות הבחירות במועדן. זאת, נוכח העובדה 

הוועדה המרכזית עצמה, בכנסת, כיממה לאחר סגירת שהמעטפות הכפולות נספרות על ידי 

הקלפיות, על מנת לוודא שזהות הבוחר )שפרטיו מצויים על המעטפה החיצונית( לא תיחשף, 

וחשאיות הבחירות תישמר. זאת ועוד; הכפלת מספר המצביעים במעטפות כפולות תוביל 

 בהכרח לאתגרים לוגיסטיים משמעותיים, שאין לבצע כלאחר יד.

 
זאת, אין לכחד כי אי החרגת הסטודנטים מכלל הריתוק מובילה למצב על פיו חלק  עם

משמעותי מהם לא מצביע בבחירות בסופו של יום. ודוק; סבורני, כי אחד מתפקידיה 

המרכזיים של ועדת הבחירות הוא לדאוג לכך שאחוז ההצבעה יהיה גבוה ככל האפשר. וכפי 

ככל שאחוז ההצבעה יהיה גבוה יותר, כך  –לה שאמרתי בנאומי עם תום שידורי התעמו

ישקף את מגוון הדעות והקבוצות במדינה. בהתאם, ובכפוף לאילוצים  26-הרכב הכנסת ה

שתיארתי לעיל, דומני כי יש מקום לבצע עבודת מטה ולחפש "פתרון יצירתי" אשר יאפשר 

יסטיים שיפגעו מחד לאותה אוכלוסייה להצביע בקמפוסים, ומאידך לא ייצור קשיים לוג

 בביצוע הבחירות.

 
השוטרים מצביעים בהליך מיוחד, בו ניתנת להם תעודת הצבעה, ולא בהליך  – שוטרים -

"רגיל" של הצבעה במעטפות כפולות. אופן הצבעה ייחודי זה מוביל לכפל לוגיסטי, ומצריך 

מספר כאשר בכל קלפי  –את הוועדה לפעולות הכנה נרחבות. עם זאת, במתכונת הנוכחית 

יהיה זה קשה מאד לעבור להצבעת שוטרים באמצעות  –מוגבל של מעטפות כפולות 

מעטפות כפולות. ברי, כי למען ההתייעלות והאחדת אופן ההצבעה של האוכלוסיות 
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המיוחדות, מן הראוי לבחון את אופן הצבעתם. אפשרות אחת היא שהשוטרים יוכלו להצביע 

ה כפולה. אפשרות נוספת היא לאפשר להם להצביע בכל קלפי, כשהם מצוידים מראש במעטפ

בקלפיות לאנשים המוגבלים בניידות )שבאותן קלפיות מספר רב של מעטפות כפולות(. בכל 

 אופן, מן הראוי לבצע עבודת מטה ולצמצם את כפל המנהלות הקיים כיום.

 
פן נרחב , החליטה נציבות שירות המדינה לפרש באו26-בבחירות לכנסת ה – הצבעות בחו"ל -

את הקבוצות הזכאיות להצביע בקלפיות שבחו"ל. אני מסופק אם פרשנותם, על אף שהיא 

ראויה מבחינת דין רצוי, תואמת את לשון החוק. מן הראוי, שמעתה והלאה, הנציבות תתייעץ 

עם מטה הוועדה והיועץ המשפטי שלה בטרם היא מפרסמת את ההודעה בדבר הזכאים 

 להצביע בחו"ל.

 

 יעוטים בוועדהשילוב מ

 

במטה הוועדה המרכזית לא מועסקים כלל ערבים ישראלים, וכמעט ולא עובדים מבני 

המיעוטים. בנוסף, במטה הוועדה המרכזית לא מועסקים מספיק עובדים בעלי מוגבלויות. מן 

הראוי לשנות מצב זה, יכול באמצעות נקיטה בהעדפה מתקנת. דברים אלה נכונים אף לוועדות 

כמעט ואין חברות, אלא רק  –. בנוסף, בוועדת הבחירות המרכזית עצמה ובנשיאות האזוריות

חברים. אמנם, מינוי חברי הוועדה והנשיאות נעשה על ידי הסיעות, אולם מן הראוי שהאחרונות 

 יעשו מאמצים לשלב נשים ככל הניתן.

 

מת בעיר ערבית. כמו כן, במהלך מסע הבחירות, נוכחתי לגלות שאף וועדה אזורית אינה ממוק

סבורני כי אף בעניין זה, מן הראוי שהוועדה תעשה ככל שביכולתה כדי לשלב את המיעוט 

ערבי בהליך הבחירות עצמו. כך למשל, לשיטתי, יש לבחון למקם חלק ממשרדי -הישראלי

 הוועדות האזוריות בערים או ביישובים ערבים.

 

 עובדי ועדת הבחירות

 

ירות הוא גוף המּוקם יש מאין בתוך ימים ספורים. בחודשים מלבד המטה הקבוע, ועדת הבח

שלפני מועד הבחירות, מנהל המטה הליך העסקה זמני של מאות ואף עשרות אלפי עובדים 

וזהו כמובן האינטרס של כל  –לטובת יום הבחירות. על מנת שהבחירות יתנהלו באופן המיטבי 

ושתישא גמול משמעותי מאידך. בהתאם ישנה חשיבות בהעסקה גמישה מחד,  –אזרח במדינה 

לעקרונות אלה, מתנהל הליך ההעסקה במהלך תקופת הבחירות כבר עשורים. לשיטתי, מן הראוי 

 לשמר הליך זה במתכונתו הנוכחית, בכפוף לשני דגשים:
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מן הראוי שלעובדים הזמניים יינתן גמול מיוחד. כיום, המתכונת היא מתן גמול של  – גמול -

המשולם לעובדים בעבודתם הרגילה. גמול זה משקף את העבודה המרובה מהשכר  141%

)הכוללת שעות נוספות למכביר( ואת הצורך למשוך עובדים ראויים על אף זמניות המשרה. 

מנגד, מן הראוי לבחון אם זהו המודל הראוי לתגמול. בהתאם, ובכפיפה אחת עם דו"ח מבקר 

תי צוות שיבחן את מודל הגמול והעסקת , מיני12-המדינה בנוגע לבחירות לכנסת ה

העובדים, וייתן את המלצותיו לוועדה. לראשות הוועדה מיניתי את מר אילן לוין, לשעבר 

הממונה על השכר במשרד האוצר. הוועדה כמעט וסיימה את עבודתה, אולם אז הוכרז על 

וכולי תקווה הקדמת מועד הבחירות. החלטנו בנשיאות הוועדה להחיל על פעילותה רציפות, 

 שבקרוב יתקבלו המלצותיה.

 

הן עובדי הוועדה  –חלק משמעותי מהעובדים המגויסים לטובת הבחירות  – גיוס כוח אדם -

הם עובדי מדינה ועובדים ותיקים בוועדה. מדובר בעובדים  –הן עובדי יום הבחירות 

ם חדש מיומנים, שבקיאים בעבודה, ויש לשמרם. עם זאת, כמובן שיש מקום להזרים ד

למערכת. סבורני, כי נוכח אופי העבודה הייחודי, והחשיבות העליונה שבמשימה, יש לאפשר 

לוועדה להעסיק אף עובדים שעברו את גיל הפרישה. זאת, כמובן, בכפוף למגבלות 

מכרז פתוח  –המתחייבות. בנוסף, לשיטתי, קיים יתרון במודל הקיים להעסקת מזכירי הקלפי 

פות לעובדים ותיקים ולעובדי מדינה, בכפוף להערכות בדבר תפקודם לכולם, תוך מתן עדי

של האחרונים בבחירות הקודמות. מודל זה יוצר איזון מיטבי, לשיטתי, בין האינטרסים 

 שהוצגו לעיל.

 

עוד יצוין, כי בדומה לקודמיי, ניסיתי להקטין למינימום את מספר המינויים של עובדים שהם 

דים בוועדות האזוריות ובוועדות הקלפי. ניתן רק לשער שמגמת בני משפחה של בעלי תפקי

הירידה בשיעור מינויים מעין אלה המשיכה גם בבחירות האחרונות, ואת המספרים 

המדויקים נדע רק לאחר סיום כהונתי. ודוק; הוועדה לומדת על קירבה משפחתית אך ורק 

כי אם הוועדה הייתה מקבלת  מההצהרות שממלאים אותם עובדים במסגרת הליך המיון. ברי,

תוכנה )כפי שקיימת להבנתי אצל מבקר המדינה( ממנה ניתן ללמוד על קשרי משפחה בין 

 עובדים ומועמדים, ניתן היה להקטין משמעותית את היקף העסקתם של אלה.

המועסק גם שלא בתקופת הבחירות  -לבסוף בסוגיה זו, יצוין, כי ניכר שמטה הוועדה הקבוע 

לעמוד בכלל המשימות והפקות הלקחים המרובים הנדרשים בין בחירות לבחירות. מתקשה  -

זאת, בהינתן מצבת כוח האדם הקבועה יחד עם העובדה שהבחירות לא נערכות כל ארבע 

שלוש בממוצע. בהינתן אלה, יש לבחון לדעתי הוספת -שנים בהתאם לחוק, אלא כל שנתיים

י יישום מרבית הלקחים והמשימות מבחירות תקנים למטה הוועדה הקבוע, תחת ההנחה כ

 הוא אינטרס ראשון במעלה של כולנו כאחד. -לבחירות 
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 טוהר הבחירות

 

הוועדה נקטה במספר אמצעים במטרה לשמור על טוהר הבחירות. כוחם של אמצעים אלה 

בחשאיותם, ומשכך לא אפרטם במסמך זה. כן אציין כי הוועדה ביצעה הליך בקרה מיד לאחר 

 הוכיחו את עצמם, ויש לשמרם.  –הבחירות, וניכר כי אמצעים אלה  סיום

 

כן יצוין, שאחד מהצעדים שבהם נקטה הוועדה מקום שהיה קיים חשש ממשי לטוהר הבחירות, 

שהם זרועה הארוכה של  –הוא הצבת שני מזכירי קלפי. כבר עתה ברור כי הצבת שני מזכירים 

מעבר. מלבד שמירה על טוהר הבחירות, הצבת שני הוכיחה את עצמה מעל ו –ועדת הבחירות 

מזכירים במקום אחד עוזרת להקל על העומס ומחישה את קליטת המצביעים. עוד יש לציין כי 

במתכונת הנוכחית, והיות שמזכיר הקלפי הוא הגורם שמפקח על טוהר הבחירות ועל תקינות 

על המזכירים. בשיחות עם  הליך ההצבעה מטעם הוועדה, האחרונה מטילה אינספור תפקידים

שוועדת הבחירות  –ההכרחיות  –מזכירי הקלפי, ניכר כי הם מתקשים לעמוד בכל המשימות 

 מטילה עליהם. 

 

משכך, סבורני כי יש מקום להציב שני מזכירי בכל אחת מהקלפיות, ולא רק בקלפיות שבהן 

 11-26-כה מדובר בכקיים חשש לזיופים. אמנם, להכפלת כוח האדם משמעות תקציבית )בהער

עולים וגוברים  –היתרונות הגלומים במהלך מעין זה, שנמנו לעיל  –מיליון ש"ח(, אולם 

לשיטתי על אותה עלות. אכן, לבחירות דמוקרטיות עלות כספית לא מבוטלת. אולם, דומני, 

 "מחיר קטן" לשלם על מנת לחזק את תקינות וטוהר ההליך.-שמדובר ב

 

 הסעות ביום הבחירות

 

יש מקום לשקול הגדלה את התקציב המיועד לטובת הסעות מצביעים לקלפיות מרוחקות. 

במהלך מסע הבחירות נתקלנו בבעיה פרטיקולרית ביחס למגזר הבדואי, אולם אותה בעיה נכונה 

אף להתיישבות ביהודה ושומרון, לנגב כולו, לגליל העליון, ועוד. מלבד קשיים גיאוגרפיים, 

ות שיש מקום לספק להם, במגבלות מסוימות, הסעות או שוברים לנסיעה קיימות מספר קבוצ

בתחבורה ציבורית: מוגבלים בניידות, ילדים של משפחות חד הוריות, מטפלים של קשישים, 

 וכיו"ב.

 

כפי שכתבתי קודם, לשיטתי אחד מתפקידי ועדת הבחירות הוא להעלות את אחוז ההצבעה 

סעים, באמצעות הגדלת התקצוב באופן משמעותי למען למקסימום האפשרי. העצמת מערך ההי

מטרה זו, יאפשר להגשים תכלית חשובה זו. עוד ראוי להגדיל את התקציב כך שקיומם של 

 כך שתגדל מודעות הציבור לקיומם. –יפורסמו באופן נרחב יותר  –הסדרי ההסעות 
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 ללי

 

שמרבית התהליכים בבחירות כשמו, עניינו בדרוש תיקון. עם זאת, חשוב לציין,  –מסמך זה 

התנהלו באופן מספק וראוי לשבח. כך למשל, הבחירות בצה"ל, בבתי החולים,  – 26-לכנסת ה

 –בקלפיות הנגישות התנהלו ללא תקלות משמעותיות. בכלל, הפן הלוגיסטי של הבחירות 

ו על התנהל –עבודת הממ"ל )המרכז הלוגיסטי(, עבודות הדפוס, ומרבית ההליכים השיפוטיים 

 מי מנוחות, ועל כך הערכתי ותודתי לכל אלה שאפשרו זאת.

 

 סוף דבר

 

. 21-תם ולא נשלם. תודה מכל הלב לעוסקים במלאכה, ובהצלחה ליו"ר ועדת הבחירות לכנסת ה

הוא מצריך הקדשת שעות  –תפקיד היושב ראש אינו פשוט, ובחודשים הסמוכים ליום הבחירות 

זאת, נוכחתי לגלות, לשמחתי, שכפי שסיפרו לי קודמיי  רבות ותעצומות נפש של ממש. עם

בתפקיד, מדובר בתפקיד חווייתי ומהנה. אני משוכנע, בעיקר בהינתן איכותם של העוסקים 

במלאכה בדגש על עובדי הוועדה, שגם השופט שיחליף אותי יסיים את כהונתו בתחושות 

 דומות.

 

 
 
 
 


