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 המשנה לנשיאת בית המשפט העליון

                                חנן מלצרהשופט 
 ראש ועדת הבחירות המרכזית-יושב  

 ואחת  לכנסת העשרים
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 השופט סאאב דבור –מחוז צפון 
סגן נשיא בית משפט מחוזי, השופט )בדימ'(,  –מחוז ת"א 

 מודריק פרופ' עודד
 השופט אליהו ביתן –מחוז דרום 

 השופט יצחק כהן –מחוז חיפה 
 השופט ארנון דראל –מחוז יהודה 
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 תוכן העניינים
 

   תעמולת בחירות 

 איסור שימוש במשאבי ציבור א.
 

  

 . קיום מופעים ואירועים מכספי ציבור1א. 
 

 

 
   מיכאל וידל נ' עדי שטרנברג ואח'  6/21ער"מ
השתתפות  בעניין – 80/21על תר"מ ערר ](; 25.9.2018)

 [מועמדים בפסטיבל עירוני
 

 19 עמוד

 
   ( 12.7.2018עיריית חולון ואח' נ' ניסן זכריה  ) 3/21ער"מ

בעניין קיום אירועים במימון  – 42/21על תר"מ ]ערר 
 [ציבורי

 

 24 עמוד

 
   ניסן זכריה נ' מוטי ששון ועיריית חולון  42/21תר"מ
(; קיום הופעה של הזמר עומר אדם מכספי 4.6.2018)

 ציבור וחלוקת כרטיסים בחינם לתושבי העיר.
 

 29 עמוד

 
   אבי )אברהם( אלבז נ' שלמה פסי  118/21תר"מ
(; קיום "פאנל בחירות" לנוער בחסות 10.10.2018)

 העירייה. 
 

 33 עמוד

 
   (; 5.5.2018אילן גזית נ' עיריית חולון ) 34/21תר"מ

מתמודד בבחירות המבקש להנחות אירוע ספורט 
הממומן מכספי ציבור כפי שעשה ברציפות מידי שנה 

 בשנים האחרונות.
 

 35 עמוד

 
   שמעון שמואלי נ' רפאל ברנז ואח'  54/21תר"מ
(; חלוקת כרטיסים בלשכות נבחרי ציבור 8.7.2018)

 המאורגן וממומן על ידי העירייה.למופע 
 

 40 עמוד

 
   פול גולובנסקי נ' מועצה אזורית שומרון  56/21תר"מ

(; קיום שבת אירוח בבית מלון ליו"ר 5.7.2018ואח' )
  מזכירויות היושבים במועצה מכספי המועצה.

 

 43 עמוד

 
   עורכי דין לקידום מנהל תקין נ' מועצה  58/21תר"מ

(; הקרנת משחק גמר 11.7.2018) מקומי כפר כנא ואח'
 הגביע העולמי באצטדיון המועצה.

 

 45 עמוד

 
   (; 14.10.2018משה רווה נ' רמי שוחט ) 126/21תר"מ

להקמת הכפר בסמוך למועד  80-קיום אירועי שנות ה
 הבחירות.

 

 55 עמוד

 
   רמי גרינברג נ' איציק ברוורמן ואח'  120/21תר"מ
העיר באירועים עירוניים (; ביקור ראש 15.10.2018)

ובבתי ספר ונשיאת דברים בביקוריו, הדפסת שמו של 
 ראש העיר בפרסומי העירייה ועניינים נוספים.

 

 59 עמוד
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   התנועה למען איכות השלטון נ' ג'קי סבג  172/21תר"מ

(; קיום הופעה של הזמר 22.10.2018ועיריית נהריה )
 ות."סטפן" והזמנת תושבי העיר למופע ללא על

 

 71 עמוד

 . פרסום שמו או תמונתו של ראש הרשות2א. 
 

 

 
   גבריאל גאון נ' מועצה אזורית מזכרת בתיה  7/21תר"מ

(; ציון שמו של ראש המועצה בשלט 11.2.2016ואח' )
חוצות הממומן מכספי ציבור, פרסום בגנות האופוזיציה 

 באתר המרשתת של המועצה ועניינים נוספים.
 

 81 עמוד

 
   (; 5.10.2018אבי פוקס נ' משה ליבר ואח' ) 107/21תר"מ

פרסומים מטעם המועצה לרבות בפייסבוק ובגיליון החג 
של עיתון המועצה בהם מופיעים שמו ותמונתו של ראש 
המועצה, ביקורים מצד ראש המועצה בבתי ספר, עבודת 
תשתיות בסמוך למועד הבחירות ואזכורם על ידי ראש 

 המועצה.

 87 עמוד

 
   שלמה זינו נ' אברהם מכלוף בנימו ועיריית  21/21תר"מ

(; הפצת עלונים ופרסומים מכספי 13.12.2017נשר )
העירייה בהם מופיעים שמו ותמונתו של ראש העיר 
וכאשר צבעם תואם לצבע בו השתמש ראש העיר 

 בקמפיין הבחירות שלו.
 

 97 עמוד

 
   עיריית שמעון שמואלי נ' יוסי בכר, ראש  26/21תר"מ

(; פרסום הזמנה למסיבות פורים 20.3.2018בת ים ואח' )
שעל גבי ההזמנה מופיעים סמלילים שונים של העירייה 
וגופים נוספים וכן שמותיהם של ראש העיר ועובדי 
ציבור נוספים תוך שימוש במשאבי ציבור ועניינים 

 נוספים.
 

 100 עמוד

 
   המועצה שי בנימין נ' יורם שמעון, ראש  36/21תר"מ

(; שלט באתר 16.5.2018המקומית מבשרת ציון ואח' )
פארק" במועצה כאשר על -בניה המבשר על בניית "אמפי

 השלט מודפס שמו של ראש המועצה.
 

 107 עמוד

 . שימוש פסול באגף הפיקוח העירוני3א. 
 

 

 
   (; 28.10.2018רועי לוי נ' אבי בנימו ואח' ) 7/21ער"מ

בפקחי  אש העירשימוש רבעניין  – 125/21על תר"מ ]ערר 
 בבחירות[ העירייה לפגיעה בתעמולתו של מתחרה

 

 111 עמוד

 
   גל לנצ'נר נ' יוסי ברודני ואח'  108/21תר"מ
מניעת  –(; אכיפה בררנית מצד העירייה 2.10.2018)

כניסת פעילים פוליטיים עם בלונים וחולצות למופיעים 
 עירוניים.

 

 116 עמוד

 
   ליאל אבן זהר נ' דב צור ואח'  11/21תר"מ
(; תליית ברכות "שנה טובה" על רכבים על 28.11.2016)

ידי פקחי העירייה תוך אזכור שמותיהם של ראש העיר 
 וסגנו.

 
 
 
 

 122 עמוד
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 החלטות בעניינים שונים .4א. 
 

 

 
   (; 11.7.2018צבי אבישר נ' חיים צורי ואח' ) 2/21ער"מ
תעמולה המתחזה לראיון  בעניין – 25/21על תר"מ ערר ]

 [עיתונאי
 

 127 עמוד

 
   צבי אבישר נ' חיים צורי ועיריית קריית  25/21תר"מ

(; פרסום כתבה עיתונאית בשבח ראש 5.3.2018מוצקין )
 העיר במימון כספי ציבור.

 

 129 עמוד

 
   (;8.7.2018חיים צורי ואח' נ' צבי אבישר ) 1/21ער"מ 

הפצת עלונים ופרסומים בעניין  – 22/21על תר"מ  ]ערר
מטעם העירייה ובהם תעמולת בחירות תוך מתן 

 [הבטחות לעתיד
 

 133 עמוד

 
   צבי אבישר נ' חיים צורי ועיריית קריית  22/21תר"מ

(; הפצת עלונים ופרסומים מטעם 7.1.2018מוצקין )
העירייה ובהם תעמולת בחירות תוך מתן הבטחות 

 לעתיד.
 

 140 עמוד

 
   שלומי זינו נ' אבי בנימו, ראש עיריית נשר  33/21תר"מ

(; סירוב המתנ"ס העירוני להשכיר 27.5.2018ואח' )
 אולם לצורך כנס פוליטי תוך אפליית המבקש.

 

 146 עמוד

 
   רון אהרון קובי נ' דרור ללוש ואח'  66/21תר"מ
(; פרסום במקומון מודעה הכוללת את הלוגו 8.8.2018)

העירייה ובה הזמנה לציבור של העירייה ועל חשבון 
 להגיע ללשכת סגן ראש העיר במסגרת "דלת פתוחה".

 

 148 עמוד

 
   עדי שטרנברג נ' מיכאל וידל ואח'  195/21תר"מ
(; שימוש במאגר מידע המכיל נתונים על 31.10.2018)

 ילדי העיר ומוסדות החינוך בהם הם לומדים.
 

 152 עמוד

 
   אלימלך ואח' שלמה שש נ' שלמה  52/21תר"מ
(; איסורים שהטילה המועצה על קיום כנסי 23.7.2018)

 בחירות בנכס מקרקעין בבעלות ציבורית.
 

 155 עמוד

 
   חזות משה ואח' נ' צבי גוב ארי ואח'  83/21תר"מ
(; הקרנת סרטון תדמית על העיר ונשיאת 9.9.2018)

דברים על ידי ראש העיר לפני מופעים באמפיתאטרון, 
בתמונות, מאגרי נתונים בבעלות העירייה וכן שימוש 

 ובעובדי העירייה לשם תעמולת בחירות.
 

 164 עמוד

 
   אנט )אניטה( יצחק נ' עמית סופר ואח'  94/21תר"מ
(; אישור תב"רים על ידי המועצה בסמוך 20.9.2018)

למועד הבחירות, ציון שמו ותמונתו של ראש המועצה 
 ובעיתונות.בפרסומי המועצה בפייסבוק 

 

 172 עמוד

 
   כידור נ' אפרים דרעי ואח' -שושי כחלון 97/21תר"מ
(; פרסום סרטוני "שנה טובה" על ידי 13.9.2018)

המועצה בדף הפייסבוק שלה ובהם הבטחות לעתיד 
 הנחזות כהבטחותיו של ראש המועצה.

 

 180 עמוד

 
   עמיר ריטוב נ' יצחק סלובודיאנסקי  102/21תר"מ
(; פרסום חוברת מהודרת על ידי המועצה 3.10.2018)

 ובה דברי תעמולה עבור ראש המועצה.
 

 185 עמוד
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   גיא קלנר נ' עיריית רמת השרון ואח'  129/21תר"מ
(; הצבת שלט על ידי העירייה המודיע על 29.10.2018)

עבודות פיתוח בסמוך למועד הבחירות, סגן ראש העיר 
 עם שר התחבורה.המזמין את הציבור לסיור 

 

 190 עמוד

 
   (; 25.10.2018גדי יעקב נ' גיורא זלץ ואח' ) 166/21תר"מ

הבטחת ראש המועצה להשבת היטלי השבחה, שימוש 
במאגרי מידע שבבעלות העירייה וכן בדף הפייסבוק שלה 

 ונכסים נוספים לשם ביצוע תעמולת בחירות.
 

 193 עמוד

 
   יחיאל זוהר משה בנימין פרץ נ'  169/21תר"מ
(; שימוש במגרש ספורט בבעלות עירונית 23.10.2018)

 לשם ביצוע אירוע תעמולה.
 

 197 עמוד

 שימוש בעובדי ציבור ב.
 

  

 
   הגר פרי יגור נ' המועצה המקומית פררדס  5/21ער"מ

בעניין  – 72/21מ על תר"]ערר (; 25.9.2018כרכור )-חנה
 [פרסומי תעמולה מצד עובד מועצה

 

 201 עמוד

 
   הגר פרי יגור נ' המועצה המקומית פרדס  72/21תר"מ

(; פרסום תעמולת בחירות 26.8.2018כרכור ואח' )-חנה
למען ראש המועצה בעמוד הפייסבוק האישי של עובד 

 עירייה.
 

 210 עמוד

 
   יהורם לוי נ' עיריית כפר סבא ומשרד  69/21תר"מ

ומנהל (; סגן מנהלת אגף החינוך 23.9.2018הפנים  )
המחלקה לחינוך בעיריית כפ"ס המבקש להתמודד 

 למועצת העיר ת"א.
 

 215 עמוד

 
   רון אהרון קובי נ' עיריית טבריה ואח'  103/21תר"מ
(; עובדי תאגידים עירוניים הנוטלים חלק 25.9.2018)

 בתעמולת בחירות.
 

 228 עמוד

 
   וליד עפיפי נ' עיריית נצרת ואח'  127/21תר"מ
(; עובדי עירייה המפרסמים תעמולת 15.10.2018)

בחירות ברשתות החברתיות ותולים שלטים על רכביהם 
 ובתיהם.

 

 232 עמוד

 
   סיעת רמת גן חוזרת להוביל בראשות  219/21תר"מ

(; מנהל 12.11.2018כרמל שאמה הכהן נ' שלום רחמים )
מחלקה בעירייה שלח מהמייל שקיבל מהעירייה הודעה 

 עובדי העירייה לממש את זכות להצביע.בה קרא ל
 

 242 עמוד

 
   גיאורגי גרשקוביץ נ' אברהם מכלוף בנימו  123/21תר"מ

(; הקצאת משאבי העירייה באופן 15.10.2018ואח' )
פוליטי על מנת להשפיע על בחירת התושבים, השתתפות 

 מנכ"לית העירייה בקמפיין הבחירות של ראש העיר.
 

 244 עמוד

 המהווה הטעיית ציבורתעמולה  ג.
 

  

 
   מוטי יצחקי נ' מיכאל וידל ומפלגת הליכוד  15/21תר"מ
(; מתמודד המציג עצמו מטעם מפלגת הליכוד 7.6.2017)

 תוך הטעיית הציבור.
 

 251 עמוד
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   (; 11.6.2017מיכאל וידל נ' מוטי יצחקי ) 19/21תר"מ

ממלא מקום ראש העיר המציג עצמו בפרסומי תעמולה 
 העיר.כראש 

 

 256 עמוד

 
   (; 4.10.2018בן מובחר בני נ' יוסי סטמס ) 114/21תר"מ

פרסום תעמולת בחירות בעיתונות ובפייסבוק על ידי 
הפצת מידע כוזב באופן אנונימי המתחזה לידיעות 

 חדשותיות בנוגע לשחיתות במועצה.
 

 259 עמוד

 
   דפנה שפיגלמן נ' מוטי לנדאו  202/21תר"מ
הפצת מסמך תעמולה הנחזה כהודעה של  (;30.10.2018)

 ועדת התכנון בנוגע לאיחוד ערים.
 

 263 עמוד

 
   סיעת רמת גן חוזרת להוביל בראשות  218/21תר"מ

(; 12.11.2018כרמל שאמה הכהן נ' ישראל זינגר ואח' )
פרסום מודעת תעמולה העלולה להטעות את הציבור 

 כאילו ממשלת ישראל תומכת במועמד.
 

 265 עמוד

 
   עיתונות  –צבי אבישר נ' חדשות הקריות  75/21תר"מ

(; רכישה על ידי 5.9.2018ותקשורת בע"מ ואח' )
העירייה של שטחי פרסום בעיתון שמפרסם כתבות 
אוהדות על ראש העיר, פרסום סקר ללא ציון פרטים 
נלווים ומתוך כוונה לקבע במחשבות הבוחרים כי 

 הבחירות כבר "הוכרעו".
 

 268 עמוד

 
   (; 28.10.2018בני בן מובחר נ' יוסי סטמס ) 182/21תר"מ

פרסום סקר ללא ציון פרטים נלווים ומתוך כוונה 
 להטעות את הבוחרים.

 

 276 עמוד

 שלטי תעמולה במקומות ובגדלים אסורים ד.
 

 

 
   רינה פיימן גרינברג נ' משה קונינסקי ואח'  4/21ער"מ
בעניין הסרת שלטי  – 68/21על תר"מ ]ערר (; 13.9.2018)

 [תעמולה מבתי מגורים פרטיים
 

 283 עמוד

 
   רינה גרינברג נ' משה קונינסקי  68/21תר"מ
(; תליית שלטי תעמולה בשטח ציבורי 13.8.2018)

 ובגדלים העולים על המותר.
 

 290 עמוד

 
   יגאל הררי נ' עיריית הוד השרון  32/21תר"מ
בחירות שנקבעו (; איסורים לתליית שילוט 15.5.2018)

בהחלטה על ידי העירייה ושלא נאסרו בחוקי עזר 
 עירוניים או חוקי התעמולה.

 

 297 עמוד

 
   נ' אברהם בנימו ואח'  שלומי זינו 50/21תר"מ
(; בקשה להסרת שילוט בחירות בתקופה 2.7.2018)

 הימים שלפני הבחירות. 90-הקודמת ל
 

 301 עמוד

 
   עיריית רמת גן וישראל זינגר אביעד פניו נ'  64/21תר"מ
(; הצבת שלט בחירות בבית פרטי הפונה 26.7.2018)

 לכיכר מרכזית בעיר.
 

 303 עמוד
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   מאיה כץ ואח' נ' משה פדלון ואח'  74/21תר"מ
(; הצבת שלט תעמולה על גבי בניין משרדים 21.8.2018)

ובמקומות ציבוריים, תליית שילוט תעמולה של מתמודד 
תעמולה שהוצבו במטה יריבו, עצירת בצמוד לשלטי ה

 יחידת הפיקוח בעירייה מלאכוף את החוק.
 

 305 עמוד

 
   5.10.2018עדי שטרנברג נ' מיכאל וידל ) 104/21תר"מ ,

(; פרסום שלטים במרחב 5.11.2018תוקנה ביום 
 הציבורי ועל גבי גדרות חיצוניות של מבנים.

 

 309 עמוד

 
   (; 18.10.2018אלבוים ) אבי נעים נ' יהודה 145/21תר"מ

הצבת שלטי חוצות בצד כביש עירוני על גבי 
 קונסטרוקציה לא מאושרת.

 

 315 עמוד

 
   עודד מזרחי ואח' נ' אילן אור ואח'  163/21תר"מ
(; תליית שילוט בדרכים ציבוריות ובמימון 25.10.2018)

 המועצה.
 

 321 עמוד

 תעמולה בשלטי חוצות ה.
 

  

 
   בן דוד נ' שלמה בוחבוט, ראש עיריית מוטי  27/21תר"מ

(; העמדת שלטי חוצות 29.3.2018תרשיחא ואח' )-מעלות
במימון כספי העירייה שאינן אלא פרסומי תעמולה, שימוש 
בדובר העירייה לצורכי תעמולה והפליה בין מתמודדים מצד 

 משווק פרסום.
 

 325 עמוד

 
   (; 11.11.2018)רמי כהן נ' כנען מדיה בע"מ ואח'  215/21תר"מ

משווק פרסום שלא העביר למבקר המדינה את הפרטים 
 הנדרשים.

 

 331 עמוד

 איסור על פרסום אותיות ו.
 

  

 
   יניב שחר ואח' נ' ליזי דלהריצ'ה ואח'  78/21תר"מ
שאינן אלא שם הסיעה  –(; שימוש באותיות 5.9.2018)

יום לפני  42-בפרסומי תעמולה בתקופה הקודמת ל
"ניכוס" פעולות הרשות למועמד פרטי, הזמנה הבחירות, 

לאירועים עירוניים על ידי ראש הרשות, שימוש בשטח 
 ציבורי לתליית שילוט תעמולה.

 

 337 עמוד

 
   (; 2.9.2018עדי שטרנברג נ' מיכאל וידל ואח' ) 79/21תר"מ

 42-שימוש באותיות בפרסומי תעמולה בתקופה הקודמת ל
 יום לפני הבחירות.

 

 347 עמוד

 
   רשימת יהדות התורה המאוחדת אגודת דגל  153/21תר"מ

התורה נ' רשימת עיר מאוחדת למועצת העיר בראשות ד"ר 
(; מתמודד המשתמש באות 19.10.2018עליזה בלוך ואח' )

הנחזית כפתק הצבעה של היריב במסגרת תעמולת הבחירות 
 שלו.

 

 עמוד
 

350 

 פרסום תעמולה באופן אנונימי ז.
 

  

 
   ליאת שוחט נ' עופר בוזי, ממלא מקום ראש  2/21תר"מ

עופר בוזי נ' ליאת  3/21עיריית אור יהודה ואח'; תר"מ 
פרסום תעמולת בחירות באמצעות (; 21.8.2015שוחט, )

 הפצת עלונים ומשלוח מסרונים באופן אנונימי.
 

 357 עמוד
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   זאב אלקין ואח' נ' משה ליאון ואח'  133/21תר"מ
 (; פרסום מודעות משמיצות באופן אנונימי.10.10.2018)
  

 360 עמוד

 
   ליאת שוחט ואח' נ' עוזי אהרון ואח'  151/21תר"מ
(; הפצת תעמולה באופן אנונימי בכסות של 22.10.2018)

 עיתון חדשות.
 

 362 עמוד

 תעמולת בחירות בעיתונים ח.
 

  

 
   קונינסקי ואח' רינה פיימן גרינברג נ' משה  171/21תר"מ
(; פרסומי תעמולה במסווה של כתבות 24.10.2018)

עיתונאיות החורגים מהגודל ומכמות המודעות 
 המותרים וללא ציון שם המזמין.

 

 367 עמוד

 
   הרשימה החסידית חברתית אגודת ישראל  175/21תר"מ

ע"י פנחס הומינר נ' היהדות הדתית המאוחדת ש"ס דגל 
(; פרסום מודעת תעמולה 28.10.2018)התורה והשכונות 

בעיתון החורגת מהגודל המותר ובה סקר בחירות ללא 
 הפרטים הנלווים הנדרשים בחוק.

 

 375 עמוד

 
   מיכאל וידל נ' עדי שטרנברג ואח'  131/21תר"מ
(; פרסום תוצאות סקרים בעיתון ללא ציון 18.10.2018)

פרטים נלווים ובצידי הסקרים כתבות שאינן אלא 
 מודעות תעמולה החורגות מהגודל המותר בעיתון.

 

 380 עמוד

 
   צבי גוב ארי ואח' נ' מאיר שטרית ואח'  85/21תר"מ
(; פרסום בעיתונות של מודעות תעמולה 12.9.2018)

 אנונימיות הקוראות שלא להצביע למועמד מסוים.
 

 386 עמוד

 
   נועם ששון נ' מועצה מקומית באר יעקב  96/21תר"מ

(; שימוש בסרטוני תדמית של המועצה 20.9.2018)ואח' 
בדף הפייסבוק הפרטי של ראש המועצה, פרסום תעמולה 

 בעיתון במסווה לכתבה עיתונאית.
 
 
 

 392 עמוד
 
 

איסור על מופעי תעמולה וחלוקת מתנות אוכל ושתיה  ט.
 במסגרת תעמולה

 
 

   רשימת "הליכוד בראשות נילי אהרון"  139/21תר"מ
רשימת ירוחם אחת בראשות טל אוחנה ואח' נ' 

(; עריכת אירוע תעמולה ובו חלוקת 11.10.2018)
 ממתקים ופעילות בידורית כגון "מתנפחים" וכד'.

 

 407 עמוד

 
   (; 5.10.2018רונית לב נ' יוסי ברודני ואח' ) 110/21תר"מ

 חלוקת אוכל באירוע תעמולה.
 

 410 עמוד

 
   (; 11.6.2018אבישר ואח' )חיים צורי נ' צבי  43/21תר"מ

 חלוקת צלונים לרכב עם שמו של מתמודד בבחירות.
 
 
 
 
 
 
 

 412 עמוד
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 תעמולה גזענית י.
 

  

 
   המטה למאבק בגזענות בישראל נ' רשימת  154/21תר"מ

מפלגת מרצ נ'  162/21הבית היהודי ברמלה ואח', תר"מ 
(; הסתה 28.10.2018רשימת הבית היהודי ברמלה )

 בשלטי תעמולה.לגזענות 
 

 418 עמוד

 
   המטה למאבק בגזענות נ' רשימת הליכוד  124/21תר"מ

מפלגת מרצ ואח' נ'  135/21בעיר ת"א ואח', תר"מ 
(; הסתה 28.10.2018, 17.10.2018מפלגת הליכוד ואח' )

 לגזענות בשלטי תעמולה.
 

 420 עמוד

 אי מיצוי הליכים יא.
 

  

 
   (; 3.9.2018גלבוע )אבי נעים נ' יהודה  93/21תר"מ

תליית שילוט בשטחים ציבוריים ושלטים הגדולים 
 מהמותר.

 

 429 עמוד

 סקרי בחירות יב.
 

  

 
   (; 5.11.2018ליאל אבן זוהר נ' דורון אוזן ) 197/21תר"מ

פרסום תוצאות סקר בחירות מבלי להעבירו לוועדת 
 הבחירות המרכזית.

 

 433 עמוד

 
   נ' מאיר שטרית ואח'  צבי גוב אר ואח' 100/21תר"מ
 (; פרסום תוצאות סקר ללא ציון פרטים נלווים.13.9.2018)

 

 435 עמוד

 שימוש בילדים וחיילים בתעמולת בחירות יג.
 

 

 
   (; 15.10.2018גבריאל גאון נ' מאיר דהן ) 105/21תר"מ

שימוש בצילומי ילדים ובעובדי ציבור בפרסומי תעמולה, 
תעמולה שבשולם קישור שליחת מסרונים ובהם דברי 

 לדף המרשתת של המועצה.
 

 439 עמוד

 
   סיעת "מוצקינטו" ואח' נ' צבי אבישר  112/21תר"מ

(; קידום תעמולת בחירות בעמוד 7.10.2018ואח' )
פייסבוק של מועמד ובתעמולה אלמנטים מעמוד 
הפייסבוק של המתחרה תוך הטעיית הבוחרים, שימוש 

תעמולת בחירות, שימוש בשמות חללי צה"ל במסגרת 
 בילדים במסגרת תעמולת בחירות.

 

 447 עמוד

 תיקון  פנקס הבוחרים 
 

  

 
   אביהו בניה בן משה נ' מנהל הבחירות  7/21ה"ש

ה 39(; בקשה לפי סעיף 15.10.2018לעיריית רמת גן )
לחוק הרשויות המקומיות )בחירות( בעניין רשימת 

 בוחרים.
 
 
 
 

 453 עמוד
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 בעניין קלוןהחלטות  
 

  

 
   אמל זיאדה נ' נ' היועץ המשפטי לממשלה  4/21ה"ש
)א( לחוק הרשויות 7(; בקשה לפי סעיף 13.5.2018)

המקומיות )בחירות( לקביעת כשרות לכהונה בנסיבות 
 של פשיטת רגל.

 

 עמוד
 

457 

 
   אורי וייס נ' היועץ המשפטי לממשלה  5/21ה"ש
לחוק הרשויות )ב( 7(; בקשה לפי סעיף 8.10.2018)

המקומיות )בחירות( לקביעת היעדר קלון בעבירת 
 גרימת מוות ברשלנות.

 

 461 עמוד

 
 ביזיון בית משפט 

 

  

 
   (; 24.10.2018חיים חפצי נ' אריה גארלה ) 142/21תר"מ

בקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט בעניין תליית 
שילוט על ידי ראש המועצה המבשר על הקמת 

לבניה ועליהם מופיעים שם ראש המועצה פרוייקטים 
 וסמליל המועצה.

 

 468 עמוד

 יום הבחירות 
 

  

 
   נדב דואני ואח' נ' אמיר כוכבי ואח'  204/21תר"מ
(; קיום תעמולת בחירות בשטח הקלפי תוך 30.10.2018)

 לבישת חולצות בצבע המזוהה עם תעמולת בחירות.
 

 473 עמוד

 
   (; 30.10.2018גלית שאול )עפרה ברק  נ'  209/21תר"מ

 הפצת תוצאות סקר ביום הבחירות עצמו.
 

 475 עמוד

 
   מרים פיירברג ואח' נ' יוני שטבון  214/21תר"מ
(; הפצת תוצאות סקר מזויף ביום 30.10.2018)

 הבחירות.
 

 477 עמוד

 החלטות שונות 
 

  

 
   (; 3.6.2016נתנאל טויטו נ' רונן פלוט ואח' ) 9/21תר"מ

 שנכרת בין סיעות ולא פורסם לציבור הבוחרים.הסכם 
 481 עמוד

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



13 
 

 
 
 
 

 תעמולת בחירות
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. קיום מופעים ואירועים מכספי 1א.
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21-הועדת הבחירות המרכזית לכנסת   

 21 للكنيست المركزية االنتخابات لجنه
Knesset stThe Central Elections Committee for the 21 

 

 השופט חנן מלצר
המשנה לנשיאת בית 

 המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות 

 המרכזית
 

 ملتسر حنان القاضي
 المحكمة رئيس نائب

 العليا
 االنتخابات لجنه رئيس

 المركزية

Justice Hanan Melcer 
Deputy President of the 

Supreme Court 
Chairman of the Central 

Elections Commitee 

 
 

 נ ג ד 
 

 עדי שטרנברג .1 המשיבים:
 יאיר דידי .2
 עיריית רמלה .3

 
החלטת יושב ראש ועדת  , על1959-ד לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשיט17ערר לפי סעיף 

, והחלטה 09.09.2018שניתנה בתאריך  80/21תר"מ -דרום, הנשיא א' טל, ב-הבחירות האזורית מרכז
 20.09.2018בבקשת הבהרה להחלטה האמורה, שניתנה בתאריך 

  
 בשם העורר:

 
 :1-2בשם המשיבים 

 
 :3בשם המשיבה 

 עו"ד אילן נימני; עו"ד ענת שניידר שוסטק 
 

 י וינברגר; עו"ד שרי זאנהעו"ד עמיח
 

 עו"ד אורי הברמן
 

  החלטה

 6/21ער"מ 
 (80/21)תר"מ 

 
 מיכאל וידל העורר:

 

 
 

ד)ג( לחוק 17( לפי סעיף 23.09.2018בפניי ערר שהוגש בערב חג הסוכות )בתאריך  .1

)להלן: חוק דרכי תעמולה(, על החלטת יושב ראש  1959-הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט

-(, ביו"ר ועדת הבחירות האזורית)להלן:  א' טל, הנשיא דרום-מרכזועדת הבחירות האזורית 

לגבי בקשת  20.09.2018, ועל החלטה מתאריך 09.09.2018שניתנה בתאריך  80/21תר"מ 

 (.החלטת ההבהרה)להלן:  09.09.2018הבהרה שהוגשה ביחס להחלטה מתאריך 

 

עם קבלת הערר, ביקשתי את תגובתם המידית של המשיבים, וכן דרשתי כי העורר ינמק  .2

 .25.09.2018וגש, לכאורה, בשיהוי, והתייחסויות אלו אכן הוגשו לי בתאריך מדוע הערר ה
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הגעתי לכלל  –כבר בראשית הדברים אציין כי לאחר שבחנתי את האמור במכלול  .3

 שלהלן. 24, כאמור בפיסקה הערר להתקבל בחלקו דיןמסקנה כי 

 
 

טענות שהופנו שלגביה הוגש עיקרו של ערר זה נסובה על מספר רב של  החלטת ההבהרה .4

,  אשר בחלקן התקבלו ובחלקן נדחו. גדר המחלוקת בערר זה 3כלפי העורר וכנגד המשיבה 

החלטת , במסגרת יו"ר ועדת הבחירות האזוריתמצומצמת למעשה לעניין אחד, אשר נדון לפני 

רק את  בתמצית. על כן, אתאר להלן 2-1, בגדרה התקבלו בחלקן טענות המשיבים ההבהרה

 ש להכרעה בערר שלפניי.הרקע הנדר

 

 רקע עובדתי והחלטת יו"ר ועדת הבחירות האזורית .א

 

צפויות להתקיים הבחירות לכלל הרשויות המקומיות, בהתאם  30.10.2018בתאריך  .5

חוק הבחירות )להלן:  1965-לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה 4להוראות סעיף 

 (.העירייהכאן )להלן:  3, המשיבה רמלה עיריית(, ובכלל זה לראשות לרשויות

 
כפי שעולה מההחלטות, נושאי הערר שבפניי, העורר מכהן בתפקיד ראש עיריית  .6

. עוד עולה מההחלטה, כי העירייהמכהנים כיום כחברי מועצת  2-1, והמשיבים 3המשיבה 

עתיד  2, והמשיב העירייהמתכוון להתמודד אף הוא בבחירות הקרובות לראשות  1המשיב 

 . העירייהלמועצת  1יכלל ברשימת המועמדים מטעמו של המשיב לה

 
, אמורים להתקיים בעיר רמלה שני אירועים הממומנים על 27-25.09.2018בתאריכים  .7

' ופסטיבל 2פסטיבל 'רמלה עיר עולם  –ועל ידי משרד התרבות והספורט  3ידי המשיבה 

 (. הפסטיבלים'זכרונות ילדות רמלה' )להלן: 

 
, כשעיקר טענתם היא הפסטיבלים, עתרו, בין היתר, כנגד קיומם של 2-1המשיבים  .8

והיקפם, וסמיכותם למועד הבחירות, הם מהווים תעמולת  הפסטיבליםשנוכח מועד עריכת 

, וההלכה הפסוקה בעניין, יש לחוק דרכי תעמולהא 2בחירות לכל דבר ועניין, ובהתאם לסעיף 

 לאסור על עריכתם. 

 
, לקבל את העתירה 09.09.2018הנכבד, החליט בתאריך  האזורית יו"ר ועדת הבחירות .9

יוכלו להתקיים כסדרם, אולם השתתפותו של העורר בהם תוגבל,  הפסטיבליםבחלקה, כך ש

 באופן הבא:

 
"משכך, בבחינה של מועד הפסטיבל 

 1וסמיכותו לבחירות, אני מורה למשיב 
לא לקחת חלק בפסטיבלים המוזכרים 

ל נשיאת דברים, לרבות לא בדרך ש –לעיל 
דברי ברכה קצרים, לא בדרך של אזכורו 

או של כל מי  2על ידי עובדי המשיבה 
שבהתקשרות עמה בקשר לפסטיבל 
האמור בנאומיהם, ככל שיהיו, לא בדרך 
של חתימה על שילוט ופרסום לפסטיבל 
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 1השתתפות המשיב ולא בכל דרך אחרת. 
בפסטיבלים האמורים, במועד כה סמוך 

רות, עלולה לייחס לו את הפסטיבל, לבחי
ולכרוך בו את שמו ודמותו בסמיכות קרובה 

, להחלטת 11, בעמ' 14" )פסקה לבחירות
יו"ר ועדת הבחירות האזורית; ההדגשות 

 ח"מ(. –שלי 
 

בקשה להבהרת ההחלטה נושא הערר, ובה  3המשיבה , הגישה 16.09.2018בתאריך  .10

כתושב העיר, תוך  פסטיבליםרשאי להיות נוכח ב, ראש העיר ,העוררביקשה כי יובהר כי 

לצרכי תעמולה, וזאת, בין היתר,  הפסטיבליםמתחייבת להקפיד על מניעת ניצול  3המשיבה ש

 בשים לב לפגיעה האפשרית בעקרון השוויון בין המתמודדים. 

  

השיבו לבקשת ההבהרה,  2-1, המשיבים יו"ר ועדת הבחירות האזוריתבהתאם להחלטת  .11

כי, למרות שלעמדתם אין דינו של ראש עיר מכהן כדין מועמד שאינו מכהן, מסכים  וציינו

 , אם ימנע מהעורר להגיע אליהם. פסטיבליםשלא לנכוח גם הוא ב 1המשיב 

 
 20.09.2018הנכבד, בתאריך  יו"ר ועדת הבחירות האזוריתבשים לב לתשובה זו, החליט  .12

 כדלקמן:החלטת ההבהרה, ב

 
, מבלי להיכנס "לאור הסכמת העותר

לנימוקיה, ועל מנת למנוע מחלוקות 
ולמנוע העכרת אווירת החג באירוע נושא 

שלא להיות  1העתירה, אני מורה למשיב 
 נוכח באירוע נושא העתירה"

 

 על החלטה זו סובב הערר שבפניי.  .13

 

, אעבור עתה לסקירת יו"ר ועדת הבחירות האזוריתלאחר הצגת הרקע העובדתי והחלטות  .14

 הצדדים, בתמצית.טענות 

 

 טענות הצדדים .ב
 

 
איננו סביר ואיננו מידתי, בנסיבות.  בפסטיבליםטוען כי איסור על נוכחותו  העורר .15

ימים רצופים, ברחבי העיר רמלה כולה ואף ברחבת בניין  3מתקיימים במשך  הפסטיבלים

יוביל להדרתו מכל המרחבים הציבוריים  בפסטיבלים. לטענת העורר, איסור נוכחותו העירייה

למשך שלושה ימים, וימנע ממנו להתהלך בהם כאחד האדם, או לצפות במופעים הרבים 

 המתוכננים, לרבות עם בני משפחתו. 

 
, ואולם פסטיבליםהעורר אינו מבקש לבטל את ההגבלות שהוטלו עליו לשאת דברים ב .16

, יש בה כדי למנוע כל חשש לשימוש יבליםפסטהוא סבור כי הגבלה על השתתפותו הפעילה ב

 במשאבי ציבור לצרכי תעמולת בחירות, ודי בכך.
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נושא הערר פוגעת בזכותו לחופש החלטת ההבהרה העורר מוסיף וטוען כי ההגבלה ב

 תנועה במידה העולה על הנדרש, ללא תכלית ראויה. 

 
בר שאין בהחלטה לעניין השיהוי שנפל לכאורה בהגשת הערר, העורר טוען כי הוא ס .17

, ולאחר פסטיבליםכדי למנוע ממנו את נוכחותו ב יו"ר ועדת הבחירות האזוריתהמקורית של 

, שלגביה ניתנה 3שהובעה דעה שונה כי אין זה המצב, הוגשה בקשת הבהרה מטעם המשיבה 

, ורק אז התחוור לו היקף הצו, ובסמוך לכך הוגש עררו החלטת ההבהרה 20.09.2018בתאריך 

 ן. שבכא

 
בדין יסודה, וכי  יו"ר ועדת הבחירות האזוריתטוענים מנגד, כי החלטת  2-1המשיבים  .18

הוגשה על דעתו של העורר, ומטרתה הייתה להביא  3בקשת ההבהרה שהגישה המשיבה 

 להארכת המועד להגשת הערר על ההחלטה המקורית, ובכך יש משום פסול מאיין.

 
 הפסטיבליםכי כל מטרתו של העורר היא לנכס את אירועי  2-1כן טוענים המשיבים 

שימוש לשם האדרת  פסטיבליםלעצמו, בניגוד לדין ולהלכה הפסוקה בנדון דידן, ולעשות ב

 יו"ר ועדת הבחירות האזוריתשל  החלטת ההבהרהכי  2-1שמו. לבסוף סבורים המשיבים 

חות את הערר שפניי, הן מחמת השיהוי הרב בהגשתו מידתית ונכונה. משכך, התבקשתי לד

 והן לגופו.

 
טוענת כי העורר אמור להיות נוכח באירועים עירוניים רבי משמעות ורבי  3המשיבה  .19

משתתפים בתוקף תפקידו, וזאת הוא יכול לעשות ללא ניצול האירוע לשם קיום תעמולת 

לותיו של העורר כראש העירייה , היא חלק ממט3בחירות. נוכחות באירוע, לטענת המשיבה 

המכהן, והוא נדרש לעשות כן כדי למנוע תקלות, להניע את עובדי העירייה למלא את המוטל 

לקבל את הערר ולאפשר  3עליהם ולהפעיל את המערכות העירוניות. משכך, מבקשת המשיבה 

אלה , תוך שהיא מצהירה שתוודא כי העורר לא ינהל במעמדים פסטיבליםלעורר לנכוח ב

 תעמולת בחירות מטעמו.

 

 דיון והכרעה .ג

 

. נוכח קוצר הזמן בין מועד נחה דעתי כי דין הערר להתקבל בחלקו –כפי שציינתי לעיל  .20

 , אביא את טעמיי למסקנה זו בקיצור, מיד בסמוך.הפסטיבליםהגשת הערר לבין מועד קיום 

 

על פני הדברים, ייתכן והיה מקום לדחות את הערר על הסף, מחמת שיהוי בהגשתו.  .21

, קובע כי 2015-להוראות הבחירות )דרכי תעמולה( )סדרי הדין בבקשות ועררים(, התשע"ה 18סעיף 

ערר יוגש בתוך שבעה ימים מיום שנודע  –ככל שלא נקבע מועד אחר בהחלטה נושא הערר 

, יו"ר ועדת הבחירות האזוריתהבהירות בלשון החלטת -, נוכח אילעורר עליה. יחד עם זאת

, אך לא להשתתף בהם באופן פסטיבלים"הסובלת" הן את הפרשנות לפיה רשאי העורר לנכוח ב

, החלטתי בפסטיבליםפעיל, והן את הפרשנות המחמירה יותר, לפיה הוא איננו רשאי אף לנכוח 

להבהיר כי נוכח המועדים "הצפופים" בהליכי  לדון, זו הפעם, בערר לגופו. עם זאת, עלי
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דין במועד, כדי שלא להעמיד את יושבי ראש ועדות -יש להקפיד על הגשת כתבי בי –בחירות 

הבחירות האזוריות, או את הח"מ, בפני עובדות מוגמרות וכדי לאפשר להם לנהל הליך 

(. בהתאם לכך, ייתכן כי (13.06.2004) שטרית נ' ועקנין 4952/04שיפוטי ראוי )השוו: בר"מ 

 יידחו על הסף. –בעתיד עררים שיוגשו בשיהוי, ללא הסבר מספק לפשר ההגשה המאוחרת 

 
דיני הבחירות, ובכללם אף דיני תעמולת הבחירות, תכליתם,  –לעיצומים של דברים  .22

כידוע, לאזן בין זכויות שונות, כאשר זכותו של המתמודד להביע עצמו מכוח חופש הביטוי 

הפוליטי, צריכה להישקל ביחד עם )ולעתים כנגד( ערכי היסוד של טוהר הבחירות והשוויון 

חה"כ ד"ר אחמד טיבי נ' מפלגת ישראל ביתנו  1525/15ו: דנג"צ בין רשימות המועמדים )רא

 ((, הכל לצורך קיום הבחירות כהלכתן. 23.08.2017)

 

. בדין יסודםהחלטה המקורית ביו"ר ועדת הבחירות האזורית נחה דעתי כי האיזונים שערך  .23

השתתפות פעילה, כדי  פסטיבליםהורה כי העורר לא ישתתף ביו"ר ועדת הבחירות האזורית 

, וניצולם לצרכי תעמולת בחירות. ואולם בעקבות הפסטיבליםלמנוע כריכת שמו עם קיום 

, ובכך נעה נקודת פסטיבליםבקשת ההבהרה, הורחב הצו, כך שנאסרה נוכחותו של העורר ב

 האיזון אל מעבר לרצוי. 

 
, כצופה סטיבליםפב הפתרון המידתי יותר, לעמדתי, יש בו כדי לאפשר לעורר לנכוח .24

הוא לא  –הפסטיבלים חופשי, לבדו או בליווי משפחתו. לפיכך, כאשר יגיע העורר לאירועי 

יישא דברים בפני קהל, שמו לא יוזכר על ידי הנואמים והוא לא ייקח חלק פעיל בניהול 

, או בהובלתם )לשם כך קיימים עובדי עירייה המוסמכים לכך(. יחד עם זאת, יותר הפסטיבלים

עיר במהלכם במקרה של תקלה, אם תתרחש חו"ח. -, ולהתערב כראשפסטיבליםעורר לנכוח בל

הוא לא יעשה תעמולת בחירות לעצמו,  – בפסטיבליםבעת שראש העיר ינכח   –זאת ועוד 

לוודא  3ורשמתי לפניי את התחייבותו לעמוד בהוראות אלו, וכן את התחייבות המשיבה 

 מימוש התחייבות זו.

 
 פסטיבליםושל מתמודדים אחרים שלא לנכוח ב 1יו שהסכמותיהם של המשיב מובן מאל .25

 שלעיל.  24ובלבד שאף הם יעמדו בדרישות שהצבתי בפיסקה   –מבוטלות בזאת גם הן 

 
 לעיל.  24, כמפורט בפיסקה הערר מתקבל בחלקו –סוף דבר  .26

 
 אינני עושה צו להוצאות. –בנסיבות העניין  .27

 

 (.25.9.2018התשע"ט ) ט"ז בתשריניתנה היום,  

  

 

 חנן מלצר, שופט
 
 

 המשנה לנשיאת בית המשפט העליון
 יושב ראש ועדת הבחירות

 21-המרכזית לכנסת ה



24 
 

 

 
21-ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה  

 21 للكنيست المركزية االنتخابات لجنه
Knesset stThe Central Elections Committee for the 21 

 

 ניל הנדל
 המשפט העליון שופט בית

ממלא מקום יושב ראש ועדת 

  הבחירות המרכזית לכנסת

 
 

 3/21ער"מ 
 

 העוררים: 
                 

 עיריית חולון .1
 מוטי ששון, ראש עיריית חולון .2

 
 נ ג ד 

 
 עו"ד ניסן זכריה .1 המשיב:

 היועץ המשפטי לממשלה .2
 

, על החלטת יושב ראש 1959-התשי"טד)ג( לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, 17ערר לפי סעיף 
, שניתנה בתאריך 42/21דן, סג״נ )בדימוס( עודד מודריק בתר"מ  –ועדת הבחירות האזורית 

04.06.2018 
 

 עו"ד איתן הברמן בשם העוררים:
 בעצמו :1המשיב 

 עו"ד רועי שויקה :2בשם המשיב 
 
 

  החלטה
 

   
 

מונח לפניי ערר על החלטת יושב ראש ועדת הבחירות האזורית, שעניינו גבולות  .1

השימוש בכספי רשות לשם מימון מופעי מוזיקה ותרבות, בראי האיסור להשתמש בכספים 

 אלה לשם תעמולת בחירות. 

 

, 21-הערר הועבר לטיפולי בעקבות החלטת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה

)ג( לחוק הבחירות 17ח' מלצר, על דעתה של הנשיאה א' חיות, בהתאם לסעיף  המשנה לנשיאה

 .1969-לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט

 
דן כנגד  –, עו"ד ניסן זכריה )להלן: המשיב( עתר ליושב ראש ועדת הבחירות האזורית 1משיב 

, כב' סגן 42/21)תר"מ  1מימון הופעה של הזמר עומר אדם על ידי עיריית חולון, היא עוררת 

נשיא )בדימ'( ע' מודריק(. ההופעה יועדה לתושבי חולון בלבד, שקיבלו כרטיסי כניסה אליה 
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(, תוך שימוש 2בחינם, והמשיב טען כי מדובר בתעמולה לטובת ראש העירייה )הוא עורר 

 במשאבי ציבור ובניגוד להוראת הדין. 

 

שחלק מפעולות ההכנה להופעה  העתירה נדחתה לנוכח השיהוי שנפל בהגשתה, שהוביל לכך

כבר נעשו. יחד עם זאת, יושב ראש הוועדה קבע כי אין להופעה המדוברת תכלית זולת הרצון 

אין מקום  –לזכות באהדת תושבי העיר חולון, וכי בתקופת בחירות כמו זו שבה מצויים אנו 

. בהמשך לכך, למימון הופעה שהביקוש לה רב במיוחד ויש לה השלכה מידית על דעת הבוחרים

וחרף דחיית העתירה בגין השיהוי שבהגשתה, הוסיף יושב ראש הוועדה את התוספת הבאה: 

"די בהנחיה שהיא למעשה צו למניעת הישנות התופעה, הן בקיץ והן בסתיו עד לבחירות 

)בהקשר זה אין למנוע לחלוטין הופעות שהן מדודות בהיקפן ומוכוונות לאוכלוסיות מתאימות. 

 עדיף לנקוט זהירות וצמצום מרבי(". כלפי תוספת זו מופנה הערר הנוכחי.  גם באלה

 

טענתם המרכזית של העוררים היא כי בהליך קמא ניתן צו מניעה אופרטיבי, האוסר  .2

באופן גורף להפיק אירועי קיץ כגון זה שנדון בעתירה, מבלי להתייחס לתכליתו הדומיננטית 

בענייננו אין לסווג את ההופעה, שאינה חורגת בהיקפה  של האירוע. לגופו של עניין נטען כי

ש"ח  2,500מהופעות קודמות, כתעמולת בחירות. כן נטען נגד הוצאות משפט בסך של 

, מנגד, סמך ידיו על ההחלטה, על הפן 1שהושתו באופן אישי על ראש העירייה. משיב 

כח איחור של כמה שעות העובדתי והמשפטי שבה, והוסיף כי יש לדחות את הערר על הסף לנו

בהגשתו. לפי החלטתי צורף להליך גם היועץ המשפטי לממשלה )להלן: היועמ"ש(, שסבר כי 

ההחלטה קמא מיישמת כראוי את הפסיקה ואת הנחיית היועמ"ש בדבר עריכת אירועים על 

ידי רשות מקומית בתקופת בחירות. עוד הוסיף נציג היועמ"ש כי מנוסח ההחלטה לא ברור 

הוצא נגד העוררים צו מניעה פורמלי, וכי כך או כך ראוי להפעיל שיקול דעת ענייני בכל האם 

מקרה לגופו. לבסוף הוטעם כי לשיטת היועמ"ש, סיכומים ופעולות הכנה שונות לאירועים 

 אינם מקנים "חסינות" לכל אירוע שנקבע כבר, אלא יש לבחון כל מקרה לגופו בהיבט זה. 

 
לדחות את חלקו העיקרי של הערר, שכן ההחלטה בהליך קמא יש  –ראשית ואחרית  .3

לא כללה כל סעד אופרטיבי נגד העוררים במישור העקרוני. אמנם יושב ראש הוועדה 

המחוזית קבע כי נימוקיו מנחים לגבי מקרים עתידיים, וכי הנחיה זו היא "למעשה צו 

רב כוחו של צו בהיותו  לא הוצא. מבחינה משפטית, –צו ממש  –מניעה", אך "צו מניעה" 

לא  –וזה הגרעין הקובע  –הוראה מחייבת. מבחינה נורמטיבית, צו במובנו של הגרעין הקשה 

יצא לעולם. נכון להבהיר זאת, שכן צו משול לתמרור בדרך, שעל הנוסע בה לדעת אם מחובתו 

צב לציית לו. אכן, שופט או יושב ראש ועדת בחירות רשאי במקרה המתאים לסכם את המ

המשפטי, אך אין בכך אלא משום הבהרת המצב המחייב, ולא יצירתו. ההבחנה חיונית לצורך 

הבנת השורה התחתונה של ההכרעה, ולשם השאלה האם מפר הצו ביזה את ההוראה שניתנה 

כלפיו, על כל ההשלכות של הדבר. בעיניי, היופי במשפט הוא כי בית המשפט לא דן בנושאים 

ית, כאשר הצו מופנה כלפי אותו בעל דין, גם אם לכך עשויות להיות אלא במחלוקת קונקרט

 השלכות על מקרים אחרים. צו לחוד והכוח התקדימי לחוד. 
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שבצדק ציין נציג היועץ המשפטי לממשלה כי בנסיבות מעין אלה שלפנינו אף אין  מכאן

לא עמד לפני יושב אפשרות של ממש להוציא צו, שכן כל מקרה נדון לפי נסיבותיו הפרטניות, ו

ראש הוועדה האזורית כל מקרה קונקרטי עתידי שניתן לבחנו. בעובדה שנימוקיה של ההחלטה 

עשויים להשפיע על מקרים עתידיים ולהנחות רשויות וגורמים שונים, אין כדי להקנות לצד 

ו: שיצא וידו על העליונה מבחינה אופרטיבית את הזכות לערור על נימוקי ההחלטה )ראו והשו

((. לפיכך אין מקום לקבל את הערר בעניין זה. מן הטעם 17.4.2007)לוי נ' שקלים  1560/06רע"א 

האמור אף אין מקום להתייחס לנסיבות המקרה הקונקרטי, הגם שהצדדים הרחיבו את 

היריעה בעניין זה, ונטושה ביניהם מחלוקת בשאלה האם הופעת הזמר עומר אדם חריגה 

לא הגיש ערר מטעמו  1ומכיוון שמשיב בהיקפה ועלותה ביחס להופעות בשנים קודמות. לבסוף, 

על ההחלטה, אין מקום להידרש לטענות שהועלו לעניין השאלה האם מוצדק היה לתת סעד 

 חרף השיהוי בהגשת העתירה. 

 
הקביעה האופרטיבית היחידה שנקבעה אפוא היא חיוב העוררים בהוצאות. בנקודה זו יש 

ות אישיות. פסיקת הוצאות אישיות לדחות את הערר על חיובו של ראש העירייה בהוצא

((, 26.5.2015נור נ' סלים ) 249/20במקרים מעין אלה אינה בגדר חריג )ראו למשל תר"מ 

ההתערבות בהליך הערעורי בסוגיית הוצאות המשפט, -ובענייננו אין הצדקה לסטות מכלל אי

להליך בכובעו אף בהינתן הנסיבות בכללותן. בקצרה, ניתן לומר כי ראש העירייה אינו צד 

כראש העירייה דווקא, אלא בכובעו כמועמד בבחירות, שלפי הנטען השתמש בכספי ציבור לשם 

 תעמולת בחירות. 

 

לצד האמור לעיל, ומכיוון שמנוסח ההחלטה קמא ניתן להבין כאילו נקבעה עמדה ברורה ביחס 

להופעות עתידיות עד הבחירות )למעט הופעות המיועדות לאוכלוסיות מיוחדות(, מצאתי לנכון 

 להתייחס בקצרה למסגרת הנורמטיבית הכללית. 

 

א 2ירות קבוע בסעיף האיסור על שימוש במשאבי ציבור באופן הקשור לתעמולת בח .4

 )להלן: חוק דרכי תעמולה(: 1959-לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט

 
"לא ייעשה שימוש, בקשר עם תעמולת בחירות, בכספים או 
בנכסים מוחשיים או בלתי מוחשיים של גוף מבוקר... ולא 
ייעשה שימוש כאמור במקרקעין או במטלטלין המוחזקים 

 גיד כזה..."למעשה על ידי גוף או תא
 

הסעיף נועד להגן על כמה אינטרסים מרכזיים: שוויון הזדמנויות בין המועמדים השונים 

בבחירות, ומניעת ניצול לרעה של מי שנהנה משליטה על נכסים וכספים שייעודם לשרת את 

הציבור כולו; הבטחת חופש הבחירה וטוהר הבחירות; והגנה על כספים ונכסים של הציבור 

 7פינשטיין נ' מלול, פסקה  2/19ל לטובת אינטרס שאינו האינטרס הציבורי )תר"מ מפני ניצו

 (, השופטת א' פרוקצ'יה(. 8.11.2009)

 

א לחוק דרכי תעמולה באה לידי ביטוי בשני מישורים. המישור הראשון 2ייחודיותו של סעיף 

ך למועד הוא מישור הזמן. בשונה מהסדרים אחרים הנוגעים לבחירות, החלים רק בסמו



27 
 

הבחירות, סעיף זה אינו מוגבל לזמן מסוים. מכאן עוצמתו אך גם מוגבלותו. מן הצד האחד 

מחייב הוא גם כאשר תקופת הבחירות אינה בפתח, ופורש הוא כנפיו, מבחינה עקרונית, על כל 

שימוש בכסף או נכסים של רשות. מן הצד האחר, יש חשיבות רבה לעיתוי השימוש, ואין דין 

בכספי רשות בתקופת בחירות לשימוש זהה במועד רחוק מהבחירות. המישור השני הוא שימוש 

מישור התוכן. המונח "שימוש" הוא רחב וחובק פעולות רבות ומגוונות. מכאן ש"מסננת 

האחריות", המכריעה מהי פעולה מותרת ואסורה, מצויה במונח "בקשר עם תעמולת בחירות". 

כמעט כל פעולה של רשות המקדמת את האינטרס הציבורי  אך גם מונח זה עמום ורחב, שכן

אמורה, באופן עקרוני, להעלות גם את קרנו של האחראי לביצוע הפעולה בעיני הציבור. השילוב 

של שני המישורים מוביל לכך שהשאלה מהו שימוש הקשור עם תעמולת בחירות אינה פשוטה 

ניתנו, לצד מבחן כללי, גם סימנים  להכרעה בכל המקרים. עם זאת, בפסיקת יו"ר הוועדות

המאפשרים לבחון את השימוש הפרטני, וסימנים אלה אומצו גם בהנחיית היועץ המשפטי 

עריכת  –בעניין איסור על תעמולת בחירות במימון כספי גוף מבוקר  1.1908לממשלה מס' 

 אירועים על די משרדי הממשלה בתקופת הבחירות )להלן: הנחיית היועמ"ש(. 

 

כל פעולה של נבחר ציבור או אירוע שעורכת רשות ציבורית הם בחזקת תעמולה  לא .5

שאין לבצעה בקשר עם משאבי ציבור. מבחן העל שנקבע לבחינתו של שימוש בכספים או 

נכסים הוא מבחן הדומיננטיות. השאלה שאותה יש לשאול היא האם הפן הדומיננטי בפעולה 

לי נ' יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, פ"ד זוי 869/92הוא תעמולתי אם לאו )בג"צ 

((. הפן הדומיננטי אינו נבחן מנקודת מבטו של מבצע הפעולה, אלא 1992) 704, 692( 2מו)

-19טיבי נ' מפלגת ישראל ביתנו, פסקאות  1525/15מנקודת מבטו של הבוחר הסביר )דנג"ץ 

י העזר לבחינת התכלית הדומיננטית ((. מבחנ23.08.2017לפסק דינה של הנשיאה מ' נאור ) 18

כוללים בין השאר את הנתונים הבאים: עיתוי  –הם אותם "סימנים" שניתנו בפסיקה  –

האירוע וסמיכותו למועד הבחירות; זהות יוזם הפעולה או האירוע; האם מדובר בפעולה או 

הפעולה  אירוע המתקיימים מעת לעת, או שמדובר בהתארגנות ייחודית או חד פעמית; היקף

או האירוע, גם מבחינת היבטים כספיים, ויחסם לפעולות או אירועים שנערכים שלא בסמוך 

לבחירות; תכלית הפעולה או האירוע; זהות הדוברים באירוע ותוכן הדברים שיושמעו בו; 

האם כורך מועמד מכהן את האירוע או הפעולה בשמו, במפורש או במשתמע )ראו: תב"כ 

חברי סיעת "מרץ" במועצת העיר רעננה נ'  1/20(; תר"מ 27.01.2015אל )גלאון נ' ארי 4/20

גולדשמידט נ' ראש  12/15(; תב"כ 31.08.2014יריב נ' בכר ) 238/20(; תר"מ 14.4.2013חופרי )

 38רמי כהן נ' שרת התרבות והספורט, פסקה  1/21(; תב"כ 22.4.1999הממשלה )

 להנחיית היועמ"ש(. 5(; סעיף 18.04.2018)

 
כאמור, במקרה הקונקרטי שלפנינו נפלה בין הצדדים מחלוקת בשאלה האם ההופעה חורגת 

בהיקפה מאירועים שנערכים בעיר חולון מדי קיץ בשנים האחרונות. עיקרה של המחלוקת הוא 

עובדתי וקונקרטי, ולנוכח דחיית העתירה בעניין זה מטעמי שיהוי אין מקום להידרש לסוגיה 

אלה זו אכן בעלת משקל בגדרי מבחן הדומיננטיות, אף כי משקלה אינו זו. נאמר רק כי ש

גם לעיתוי ההופעה, ואין דין הופעה הנערכת  –לפעמים רבה  –מכריע. כך, למשל, יש חשיבות 

ונזכיר כי השנה צפויות  –בסמוך לבחירות כדין הופעה הנערכת שנתיים קודם הבחירות 
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והמועצות האזוריות להתקיים ביום כ"א בחשוון  הבחירות הכלליות לכל הרשויות המקומיות

(. כך או אחרת, העיקר הוא שכל רשות מקומית או גוף אחר שחל 2018באוקטובר  30התשע"ט )

א לחוק דרכי תעמולה יבחנו, גם באמצעות הייעוץ המשפטי, כל אירוע שמתרחש 2עליו סעיף 

של מנכ"ל משרד  5/2018מס'  בחודשי תקופת הבחירות שלפני יום הבחירות )ראו חוזר מיוחד

(, ובמידת הצורך אף לפני כן, בהתאם לנסיבות. כך באופן 9, עמ' 2018באפריל  17הפנים מיום 

כללי, וכך גם ביחס לעיריית חולון, ודומה כי גם יושב ראש הוועדה האזורית לא בא לקבוע 

 אחרת. 

 

עוררים, מלבד השתת סוף דבר, יש לדחות את הערר, שכן לא ניתן סעד אופרטיבי נגד ה .6

הוצאות המשפט, שבהן אין מקום להתערב במסגרת הערר. בנסיבות העניין, ולנוכח נימוקיי, 

 אין צו להוצאות. 

 
היועץ המשפטי למשרד הפנים יפיץ החלטה זו בקרב היועצים המשפטיים לרשויות המקומיות, 

 אשר יביאוה לידיעת נבחרי הציבור ברשויות לקראת הבחירות הקרבות. 

 

 (.12.7.2018כ"ט בתמוז התשע"ח )ניתנה היום,  

 
 

 ניל הנדל
 שופט בית המשפט העליון

 ממלא מקום יושב ראש ועדת 
 הבחירות המרכזית לכנסת
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 ועדת הבחירות המרכזית 

 21-לכנסת ה
          

 סגן נשיא )בדימ( של בית  משפט מחוזי  פרופ'  עודד מודריק
 צפון-יושב ראש ועדת הבחירות האזורית דן                 

 

 42/21תר"מ                                                                                                      

 

 עו"ד ניסן זכריה         העותר:            

                                        

 

 נ ג ד                                                                  

 

 המשיבים:

 מוטי ששון  ראש עיריית חולון  .1

 עיריית חולון   .2

 ע"י עו"ד יונת דיין היועמ"ש לעיריית חולון                                        

 

 

 החלטה 

 

תכלית עתירה  זו היא הוצאת צו מניעה כנגד הופעתו של הזמר עומר אדם במופע שיתקיים 

ברחבה פתוחה בחולון שיכולה להכיל קהל המונים. ההופעה מיועדת לתושבי  27.6.18ביום 

חולון בלבד )מקטנם ועד גדולם(. היא נערכת ביוזמת מחלקת התרבות של העירייה ובמימון 

צטרכו להצטייד בכרטיסים אך אלה יחולקו מטעם העירייה חינם אין עירוני מלא. התושבים י

 כסף.  

 

העתירה מציבה על מדוכת הדיון את שאלת הזיקה שבין הטבות משמעותיות עקיפות שרשות 

מקומית מעניקה לתושביה בתקופת בחירות, לבין האיסור להשתמש במשאבי הרשות לשם 

 ות. הטיית דעת הציבור לטובת מועמד מסוים בבחיר

 

 אלה עיקרי הנסיבות הצריכות לעניין. 

עיריית חולון נוהגת מזה כשלוש שנים לקיים "מופעי קיץ" תרבותיים  במימון מלא של  .א

 העירייה שאליהם מוזמן קהל אלפים מתושבי העיר. 
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המופעים מתוקצבים וכלולים בתקציב העירוני המאושר. התקציב, מן הסתם מקצה  .ב

סכום מיועד למופעים הללו אך בוודאי שאינו נוקב בשם האומן שעתיד ליטול חלק בהם.  

 ניתן להיווכח שהיו אלה אומנים ששמם הילך לפניהם. 

ו החליטה במועד שאינו ידוע ככל הנראה סמוך, או סמוך לפני, ראשית מאי שנה ז .ג

"( ההופעהמחלקת התרבות לממש את התקציב בהופעה של הזמר עומר אדם )להלן: "

שקהל המונים צובא על פתחי מקומות ההופעה שלו. ההחלטה להעניק לתושבי חולון 

בלבד זכות לכרטיס חינם להופעת הזמר כמוה כהענקת מתנה שערכה אצל מקבליה 

 גבוה כמה מונים משוויה הכספי הנקוב. 

ומיד ניתנה לכך  8.5.2018ההופעה פורסם בדף הפייסבוק הרשמי של העירייה ביום  דבר .ד

תהודה כפולה ומכופלת בדפי פייסבוק פרטיים של ראש העירייה או מי מטעמו או 

מתומכיו. עוצמת התהודה ברורה ומוכחת גם על פי העובדה שביום החלוקה הראשון 

 "נחטפו" הכרטיסים בתוך דקה אחת!

השתהה כמעט שלושה שבועות עד שהגיש אתמול את עתירתו.  1ניסן זכריההעותר עו"ד  .ה

.  בעתירה נטען שההופעה  2הוא גם נמנע מפנייה מוקדמת אל המשיבה כדרישת הדין

היא אירוע חריג שכל תכליתו לקנות )חד משמע( את לב התושבים לאהדה לראש העיריה 

 המכהן. 

עירייה. נטען בה כי ההופעה, גם בלי ביקשתי וקיבלתי לפני כמה שעות  את תגובת ה .ו

שנדרשת כל תמורה מן התושבים, תקינה וראויה. זה משום שהעירייה ייעדה תקציב 

להופעות מעין אלה; תקציב דומה למה שהיה מקובל בידה בשנים האחרונות ומקובל 

גם ברשויות מקומיות אחרות. ההופעה חסרת כל זיקה לתעמולה עבור מועמד מסוים 

נשאו בה דברי ברכה של מי מן המועמדים או דברי ברכה כל עיקר. ראש שכן לא יי

 העירייה עשוי להיות נוכח כאזרח מן השורה. 

 

אין לי סיבה לחשוב שמימון ההופעה חורג מן התקציב המאושר.  אני מניח שאכן לא יינשאו 

ין הנוכחות בהופעה ברכות, נאומים, "דברי פתיחה" מטעם גורם עירוני כלשהו. אתעלם גם מעני

של ראש העירייה אף על פי שברור שזו נוכחות שעשויה לגרוף "דיבידנדים". האם על בסיס 

 ההנחות האמורות, אין פגם בייזום ההופעה בנסיבותיה? 

 

אפשר להציב סימני שאלה על עריכת הופעות כאלה גם בשנים עברו. האם תכליתו של התקציב 

במיוחד כאשר התקציב העירוני נשען גם על סיוע  הציבורי לחלק להמונים "לחם ושעשועים"?

ממשלתי, דהיינו הציבור מחוץ לחולון משתתף במתנות העירייה לתושביה. למה שתושבי ירוחם 

או מעלות ישתתפו במימון מופעי תרבות לתושבי חולון שעה שהרשות שלהם אינה יכולה להציע 

אולם בעניין "שעשועים" חינם להם הופעות חינם דומות? אלה שאלות שלא לי לדון בהן. 

 שאני. –בתקופת בחירות 

                                            
העותר מציג עצמו כיו"ר המשמר החברתי חולון. זה אינו גוף מאוגד ולכן לדידי זה כינוי חסר משמעות לעניין 1 

 עתירה זו שהעותר הדביק לעצמו. 
יום, גם זה באיחור יחסי, הפנה העותר אליי "בקשת הבהרה" שבה תיאר מהלכים שננקטו על ידו או על ידי 2 

אחרים כדי להראות שהוא "לא שקט על שמריו". המהלכים הללו אינם עולים בקנה אחד עם הנדרש מעותר על 
 פי דיני הבחירות. 
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בנדון דידן העירייה מפנה לדבריו של יו"ר ועדת הבחירות המרכזית השופט )כתארו אז(  

 אליקים רובינשטיין:

 

סבסוד של הופעות ופעילויות תרבות אחרות לנוער ולצעירים עשוי להיות פעולה ורצויה ´

 " ]עתירת פוקס נ' עיריית חולון[.י הדין והתקציבמטעם הרשות על עוד הוא נעשה בגדר

 

אלה דברים נכוחים. סבסוד  של העירייה המוכוון כלפי נוער וצעירים, או כלפי אוכלוסיות 

חלשות ונזקקות או כלפי חיילים בחופשה ועוד יעדים שכל בר בי רב יכיר בנחיצותם, הוא אכן 

 משגת כדי רכישת כרטיסים, למה לה? סבסוד ראוי. הזמנת כל תושבי העיר, גם כאלה שידם

 

נראה לי שהתשובה די ברורה. אין להופעה תכלית זולת הרצון לזכות באהדה רבה של התושבים 

המוזמנים להופעה. הא ראיה שראש העירייה )או הפועלים מטעמו( ניצל מיד את פרסום דבר 

ופט רובינשטיין ההופעה כדי לנכס לעצמו את האהדה הציבורית למאורע ה"היסטורי".  הש

העיר בהחלטתו הנ"ל שבנסיבות מסוימות, שונות מן העניין שהתברר לפניו, עשויה פעולת 

סבסוד של מופע תרבותי להוות טובת הנאה שתכליתה להשפיע על שיקול הדעת של קהל 

 בוחרים מסוים. הערה זו מתאימה לעניין ההופעה הנדון כאן.

 

פרסומיים והתעמולתיים שנעשו באמצעות דפי ברור שהעירייה אינה אחראית למהלכים ה

והימים האלה הם ימים שאווירת הבחירות  -פייסבוק פרטיים. אולם בתקופת בחירות  

אין מקום למופעי חינם שאין בר דעת שלא יפרש אותם  -וקולותיה כבר נישאים ונשמעים 

ט. גם כאשר כמוכוונים לקניית אהדה לנבחרי הציבור המכהנים בכלל ולראש העירייה בפר

מימון המופעים  אינו חורג מן התקציב הייעודי, המימון של הופעה שהביקוש לה רב במיוחד 

שיש לה השלכה מידית על דעת הבוחרים  מוגזם בעליל. כמוהו כהעמדת נתח מן התקציב 

 המאושר לטובת מועמד מסוים. זה, בנסיבות, מהלך פסול. 

 

מקום שאוציא צו מניעה כנגד המופע. אלה אחרי שאמרתי את מה שאמרתי החלטתי שאין 

 טעמיי:

 

ההשתהות  של העותר והימנעותו מפנייה מקדימה כדין אפשרו את תחילת מימוש  .א

 חלוקת הכרטיסים להופעה. 

במידה מסוימת המעשה כבר נעשה ולסיכול המשכתו יש תוצרי לוואי לא פשוטים )אם  .ב

בצורך להוסיף ולהוציא מכספי הציבור כדי לפצות את הזמר  ואם בעוגמת הנפש של 

 התושבים(. 

אין טעם בצו מניעה כלפי מעשה עשוי וכאמור אפשר לראות בעניין ההופעה לפחות  .ג

 ראשית מעשה שכבר נעשה. 

שדי בהנחיה  שהיא למעשה צו למניעת הישנות התופעה, הן בקיץ והן בסתיו  דומה לי .ד

עד לבחירות )בהקשר זה אין למנוע לחלוטין הופעות שהן מדודות בהיקפן ומוכוונות 

 לאוכלוסיות מתאימות. גם באלה עדיף לנקוט זהירות וצמצום מרבי(.
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 2500הוצאות העותר  בסך חרף דחיית הבקשה אני מחייב את כל אחד מן המשיבים בתשלום 

 ש"ח (. אציין שאלמלא מחדלי העותר היה מקום להגדלת שיעור ההוצאות. 5000ש"ח  )בסה"כ 

 

 אני מורה לעירייה לפרסם החלטה זו במלואה בדף הפייסבוק הרשמי של העירייה. 

 

 ( בהעדר הצדדים2018יוני,  4כ"א סיון, תשע"ח )ניתנה היום 

 

 מציא את ההחלטה בהקדם לצדדיםועדת הבחירות המרכזית ת

                                                                  

 
 פרופ' עודד מודריק

 סגן נשיא )בדימוס( של בית המשפט המחוזי תל אביב

 צפון -יושב ראש ועדת הבחירות האזורית דן 
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 ועדת הבחירות המרכזית 

 21-לכנסת ה
         

 טלאברהם  לוד –בית המשפט המחוזי מרכז  נשיא
 יושב ראש ועדת הבחירות האזורית מרכז דרום  

 

 118/ 21תר"מ  
 העותר: 

                 
 אבי )אברהם( אלבז

 
 

 נ ג ד 
 

 . שלמה פסי1 המשיבים:
 רעות-מכבים-. עיריית מודיעין2
 מתנ"ס מודיעין מכבים רעות –סחלבים . עמותת 3
 . רשימת "חיים במודיעין" בראשות חיים ביבס4

 
  1959-ד לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט17-ב ו17עתירה לצו לפי סעיפים 

 

 העותר:
 

 :2בשם המשיבה 

 בעצמו
 

 עו"ד דנה חפץ טוכלר
 

  החלטה
  

)להלן:  1959-ד לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט17-ב ו17בפניי עתירה לפי סעיפים 

רעות ולראשותה -מכבים-חוק דרכי תעמולה(, בעניין הבחירות למועצת העיר מודיעין

 )להלן: העירייה(. 

במוקד העתירה, פאנל בחירות לנוער ולצעירים, שמארגנות, לטענת העותר, המשיבות  .1

 )להלן: האירוע(. 18.10.2018ושצפוי להיערך בתאריך , 3-ו 2

, יושב ראש העמותה, הוא 1היא עמותה עירונית בבעלות העירייה, והמשיב  3המשיבה  .2

 , ומכהן כסגן ראש העירייה וממלא מקומו. 4נבחר ציבור במשיבה 

, במימון משאבי 4העותר טוען כי האירוע הוא למעשה אירוע תעמולה לטובת המשיבה  .3

 א לחוק דרכי תעמולה והנחיות היועץ המשפטי לממשלה. 2ור, האסור לפי סעיף ציב

הודיעה כי האירוע אורגן לבקשת חברי מועצת הנוער העירונית, והועבר  2המשיבה  .4

לאישורה. בטרם היה סיפק בידה לבחון את האירוע, הוגשה העתירה שבפניי. מכל 

לבטל את האירוע, נוכח  2ה מקום, ומבלי להתייחס לגופם דברים, החליטה המשיב

 התנגדות העותר לקיומו, ומשכך, מבקשת העירייה למחוק את העתירה. 
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לאחר קבלת הודעה זו, הודיע העותר כי הוא עומד על עתירתו, שכן לטענתו במכתבו  .5

, ביטול האירוע נתלה בעתירתו, ולא בהפרת הדין, ולכן הוא 2של מנכ"ל המשיבה 

  מבקש פסיקה לגופו של עניין.

לאחר עיון בטענות הצדדים, ונוכח העובדה כי האירוע בוטל, מתייתרת ההכרעה  .6

במחלוקת, ככל שהיתה. יושב ראש ועדת הבחירות לא מכריע במחלוקות תיאורטיות, 

עיריית  3/21אלא בסכסוכים קונקרטיים, שסעד מתבקש בצידם )ראו והשוו: ער"מ 

 דל(. (, כב' השופט נ' הנ12.07.2018חולון נ' זכריה )

 משכך, דין העתירה להימחק, וטענות הצדדים שמורות להם.  .7

, מצאתי לנכון להזכיר כי בתקופת 2יחד עם זאת, נוכח מכתבו של מנכ"ל המשיבה  .8

אירוע במימון עירוני אישור  כלששת החודשים שלפני יום הבחירות, טעון ארגונו של 

של מנכ"ל משרד  5/2018מראש של היועצת המשפטית לעירייה )חוזר מיוחד מס' 

((, על מנת שיובטח כי האירוע יעמוד בהוראות הדין, ולא יהווה 17.04.2018הפנים )

 תעמולת בחירות אסורה. 

מוש א לחוק דרכי תעמולה האוסר שי2לא ניתן להקל ראש בחשיבות הוראת סעיף  .9

במשאבי ציבור בקשר עם תעמולת בחירות שכן הוראה זו היא אחת מאבני הראשה 

של חוק דרכי תעמולה ויש לה  חשיבות מכרעת בשמירה על השוויון בין המתמודדים 

רמי כהן נ' מירי רגב ואח', השופט ח' מלצר  2/21במערכת הבחירות )ראו: תב"כ 

היא כי יש להקפיד ביתר שאת על  פרשת רמי כהן((. הלכה –( )להלן 18.04.2018)

הוראת סעיף זה בכל הנוגע לנבחרי ציבור מכהנים, זאת כדי לצמצם את היתרון וחוסר 

 14/20השוויון האינהרנטי בגיוס תמיכה למועמד מכהן )ראו: פרשת רמי כהן, תר"מ 

(, השופט ס' 16.6.2013חברי סיעת למען התושבים במועצת העיר רעננה נ' חופרי )

 ן(. ג'וברא

במקרה שבפניי, הובהר כי האירוע תוכנן וניתן לו פומבי, עוד לפני אישורה של היועצת  .10

המשפטית. התנהלות כגון דא אינה ראויה בפן המשפט המינהלי, ועלולה להעמיד את 

נותן חוות הדעת המשפטית בסד לחצים שאינו ראוי ואינו ממין העניין, וזאת אף מבלי 

 להידרש לדיני התעמולה. 

 ור כל האמור לעיל, אני  מוחק את העתירה, ללא צו להוצאות. לא .11

 

 (. 2018באוקטובר  10ניתנה היום, א' חשון תשע"ט )

 

 

 אברהם טל
 

 נשיא של בית משפט מחוזי 
 יושב ראש ועדת הבחירות

 דרום-האזורית מרכז
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 ועדת הבחירות המרכזית 

 21-לכנסת ה
          

 סגן נשיא )בדימ( של בית  משפט מחוזי  פרופ'  עודד מודריק
 צפון-יושב ראש ועדת הבחירות האזורית דן                  

 

 

 34/21תר"מ                                                                                                                 
 אילן גזית      המבקש:                                   

                                                     
                                        

 נ ג ד                                                                  
 

 עיריית חולון                                                   המשיבה:                          
 ע"י  עו"ד יונת דיין היועצת המשפטית לעיריית חולון                                                       

                                            
                                                                                                

 החלטה

האם רשות מקומית המקיימת ומממנת אירוע ספורט גדול רשאית, בתקופת בחירות, לשכור 

ָעָיה  1שירותי מנחה באירוע שהכריז על כוונתו להתמודד בבחירות לכהונת ראש הרשות.  זו  ַאְב

שותף המבקש , עו"ד אילן גזית ובאת כוח המשיבה, עו"ד יונת דיין, היועצת הניחו לפניי במ

 . (pre-rulling)המשפטית של עיריית חולון, כדי שאחרוץ פסיקה מקדימה 

 

 הנסיבות

שנים תחרות  בין לאומית של התעמלות אומנותית  בסבב   15-עיריית חולון מארחת מזה כ

Grand Prix התחרות מקבצת אליה את מיטב המתעמלות בעולם ויש לה מוניטין רב. רבים .

ממלאים את מקומות הישיבה לצפייה בתחרות ורבים עוד יותר צופים בה על פני מרקע 

 הטלוויזיה. בקרב ציבורים אלה מצויים, כך סביר להניח תושבי חולון רבים. 

 

מעלויות המימון של התחרות והיא מאורגנת במסגרת התאגיד  50%-עיריית חולון נושאת בכ

 העירוני לבילוי ולספורט. 

 

מדי שנה בשנה משך כל שנות התחרות משמש המבקש כמנחה. הוא מועסק לעניין זה כ"קבלן 

מחלקת  עצמאי" ומנפיק חשבונית עבור הגורם העירוני ששוכר את שירותיו. גם השנה פנה מנהל

הספורט של עיריית חולון אל המבקש וביקש ממנו להנחות את התחרות שתתקיים בחולון 

 באמצע החודש הנוכחי. המבקש הסכים והחל להיערך לדבר. 

 

_____________________ 

ה  1 יָ ָע ְב לקנות סדר הדין האזרחי(. נראה שבמקור הביטוי נעוץ בביטוי התלמודי איבעיא  234שאלת משפט )תקנה  –ַא

 שאל. –שמקורו בשורש בעי 
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אלא שביני לביני הודיע המבקש ברבים את כוונתו להתמודד על כהונת ראש העירייה המסגרת 

ת תהיה בשיתוף פעולה הבחירות לרשויות המקומיות שיתקיימו באוקטובר שנה זו. ההתמודדו

 או מטעם מפלגת "יש עתיד" שהמבקש משמש לה יועץ משפטי. 

 

בעקבות זה הודיע מנהל מחלקת הספורט למבקש שבהתאם לחוות דעת מטעם היועצת 

 המשפטית לעירייה, העירייה לא תוכל להעסיק אותו כמנחה של התחרות. 

 

יריית חולון אך לא הצליח להסיר את המבקש קיים שיג ושיח עם עו"ד יונת דיין היועמ"ש של ע

 ספקותיה בעניין תקינות העסקתו במסגרת האמורה. 

 

 24-20הצדדים הסכימו להניח  את הסוגיה להכרעתי )בהתאם למתכונת שננקטה  בתב"כ 

 חדו"ש נ' סיעת ש"ס(. 

 

 השקפת היועצת המשפטית של עיריית חולון

י ניתן לאתר שלושה טעמים להחלטה: במסמך ההבהרה ששלחה היועמ"ש של העירייה, לבקשת

( השוואה לאיסור שילוב 3( פגיעה ביחס שוויוני; )2שימוש אסור במשאבים עירוניים ; )  (1)

 בתשדירי שרות. 

 

 שימוש אסור במשאבים עירוניים

"( אוסר   חוק דרכי תעמולה)להלן: " 1959 –א של חוק הבחירות )דרכי תעמולה( תשי"ט 2סעיף 

בקשר עם תעמולת בחירות, בכספים או בנכסים מוחשיים או בלתי מוחשיים לעשות שימוש  "

 ". של גוף מבוקר

 

היועצת המשפטית רואה, כנראה, את הנחייה התחרות כ"תעמולת בחירות" או למצער פעולה 

"בקשר" או בזיקה לתעמולת בחירות. כיון שהעירייה היא "גוף מבוקר" וכיון שהעירייה 

ש כמנחה התחרות, הרי לך שימוש אסור בכספים עירוניים בקשר משלמת את שכרו של המבק

 עם תעמולת בחירות. 

 

 פגיעה ביחס שוויוני

העירייה מחויבת בשמירה מוקפדת על שוויון בין המועמדים לכהונה של נבחר ציבור. העירייה 

מנועה מהקניית יתרון  כלשהו למתמודד אחד על פני מתמודד אחר. לפי שלא ניתן לשער 

 שהנחיית התחרות תותר לראש העירייה, אין מקום להתירה גם למבקש. 
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 השוואה לאיסור שילוב בתשדירי שרות 

זה מקרוב פסק המשנה לנשיאת בית המשפט העליון, השופט חנן מלצר בתפקידו כיו"ר ועדת 

הבחירות המרכזית שאין מקום שנבחר ציבור יגיש, בדמותו או בקולו ובתארו תשדיר שירות 

רמי כהן נ' שרת התרבות  2-21עבור המשרד או הגורם הציבורי שבראשו הוא עומד )תב"כ 

, כך נפסק, מהווה שימוש במשאב ציבורי לתעמולת בחירות מפני (. הגשת התשדירוהספורט

שתכליתה לטעת בקרב הצופים או המאזינים תחושת זיהוי של נבחר הציבור עם האירוע 

המיוחד שאותו הוא מקדם תוך השגת תשואה תדמיתית שנבחר הציבור הוא הרוח החיה של 

 אותו מיזם. 

 

אל העניין דנן. היינו הנחיית  2-21קה בתב"כ היועצת המשפטית גזרה גזירה שווה מן הפסי

התחרות עשויה ליצור תחושת זיהוי בין קולו של המנחה לבין האירוע הייחודי שאותו הוא 

 מנחה ומכאן אך פסיעה קצרה לתשואה תדמיתית שאת פירותיה עשוי המועמד לקטוף בקלפי. 

 

 השקפת המבקש

האיסור להשתמש לתעמולת בחירות  המבקש גורס כי העסקתו כמנחה אינה באה בגדרו של

במשאב ציבורי. הטעם לכך כפול. ראשית תכליתה של ההוראה למנוע הענקת יתרון לנבחר 

ציבור מכהן. שהרי המשאבים הציבוריים עומדים לרשותו של הנבחר ואילו היה חופשי לנצלם 

איסור  למטרותיו באורח חופשי היה לאיל ידו לרכוש יתרון כלכלי משמעותי ואף מכריע.

השימוש במשאב הציבורי אינו מרע את מצבו של הנבחר המכהן ואינו מקנה כל יתרון למתחרה 

על הכהונה. לעומת זה חסימת דרכו של המועמד לכהונה גורעת מיכולותיו ומקנה ממנה ובה 

 יתרון לנבחר המכהן. 

 

ידת ההשפעה שנית אין לראות את ההנחיה כתעמולת בחירות שכן אמת המבחן בעניין זה היא מ

)דומיננטיות( של ה"פרסום" על הכרעת הבוחר. העברת פעולת ההנחיה באמת המבחן האמורה 

תראה מיד שמדובר בפעילות משנית שאין עמה זיהוי של המנחה עם האירוע ואין לה השלכה 

 תדמיתית המנכסת את האירוע למנחה. 

 

אישית של שר או נבחר ציבור , אין הנדון דומה לראיה. אין להשוות קריאה 2-21אשר לתב"כ 

להשתתפות באירוע כלשהו, קריאה שמגמה עיקרית בה ליצור תחושה בציבור שנבחר הציבור 

הוא היזם והגורם המכונן של האירוע, לבין המהלך המשני של הנחיית אירוע. ההנחיה טפלה 

 ביחס לייזום האירוע ולזיהוי גורם כלשהו כרוח החיה מאחוריו. 

 

 

 

 דיון והחלטה

לדעתי מניעת השתתפותו של המבקש בהנחיית התחרות היא קריאה לא נכונה של איסור 

 השימוש במשאב ציבורי למטרת תעמולת בחירות. 
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איסור השימוש במשאבים הציבוריים מכוון ראש וראשונה כלפי נבחרי הציבור המכהנים. אלה  

ן נועדו המשאבים מחזיקים במשאבים הציבוריים והם נדרשים להשתמש בהם לתכליות שלה

ולא למטרת תעמולה. אכן במקרים מסוימים עשויה תחולת האיסור לכלול בגדרה גם מועמדים 

שאינם נבחרים מכהנים )למשל תמיכה כספית או בשירות שווה כסף שמוענק למועמד שאינו 

 מכהן אך גורמי הרשות חפצים ביקרו(. 

 

אולם בדידן איננו עוסקים בהעמדת משאב ציבורי לרשות מועמד כל עיקר. התמורה הכספית 

שאותה אמור המבקש לקבל עבור הנחיית האירוע אמנם באה מכספי הציבור אך זו תמורה 

כנגד שירות או עבודה שמקבל התמורה מבצע. הרשות קונה בכספה שירות ולא המועמד מקבל 

 מטרותיו. מן הרשות אמצעים לשימושו ל

 

יתר על כן. מקובלת עליי סברת המבקש שאין לראות בהנחיה "תעמולה" כלל ועיקר. בפעולה 

זו המנחה הוא אמצעי להנגשת התחרות לצופים ולא אמצעי להנגשת הצופים למנחה. בדברים 

שמשמיע המנחה אין שמץ של התייחסות אליו ואל אישיותו. ההנחיה טפלה לאירוע ולא לוז 

 ועיקר בו. 

 

הנימוק של שמירה על שוויון בין המועמדים נדמה בעיניי כדווקנות אבסורדית שעלולה להוליך 

דווקא להפרת האיזון השוויוני. דרישת ה"שוויון" הזאת מותירה את אמצעיו ויכולותיו של 

הנבחר המכהן על מכונן , בלי פגיעה בהן אפילו כמלוא הנימה. בעוד שמצבו של המועמד, מוטה 

 גרימת הפסד כלכלי והפסד הנאה מעיסוקו. זו נשיאת שם השוויון לשווא.  לרעה תוך

 

זה ועוד זה. אילו הייתה הנחיית האירוע נתונה משך השנים בידי ראש העירייה, מסתמא שהדבר 

היה נחשב כחלק ממשימותיו השוטפות כראש עירייה שאינן שובתות בתקופת בחירות והדבר 

. ברוח זה יש 2למועמדים לכהונה אפשרות לקבל את ההנחיהלא היה נמנע ממנו בתואנה שאין 

 לנהוג גם עם המבקש. 

 

. צפיתי בה פעמים אחדות. אינני מכיר את פרטי התנהלותה אך לא מן 3אני מכיר את התחרות

הנמנע שלראש העירייה שמורה זכות כלשהי בגדר הנוהל הטקסי )נאום ברכה, הכרזת פתיחה 

מניח שלא עלה על הדעת )ולא צריך להעלות על הדעת( לבטל את הדבר או נוכחות של כבוד(. אני 

 . לעניין ההנחיה, מקל וחומר. 4בבחינת שימוש במשאבים עירוניים כתעמולת בחירות

 

 

 

_____________________ 

וי להיחשב כאן צריך להעיר שאל לו לראש העירייה או לנבחר אחר, ליטול, דווקא כעת, את ההנחיה לידיו. מהלך כזה עש 2

 .כמהלך יזום להאדרת שמו ותדמיתו של נבחר הציבור

 .קיומה בחולון במימון משמעותי ביותר של העירייה הוא תעודת כבוד לעיר בכלל ולאחראים לאירוע בפרט 3
שמשמיעה שייזום מכוון של "השתתפות" ראש העירייה בטקסי התחרות הנוכחית עלול להיות  3ראו שוב את הערה  4

 .בעייתי
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כיוונה לפרסומים בעלי אופי אישי שמכוונים בעיקר או  2-21דעת לנבון נקל שהפסיקה בתב"כ 

במידה רבה לרכישת תשומת לב ציבורית לנבחר הציבור המגיש את הפרסום. לא בכדי נפתחים 

 מזמין)ה( את הציבור  אני שר)ת( ה... פלוני)ת(תשדירים כאלה באמירות כגון: "שלום, כאן 

 

קת או נתמכת על ידי משרדי". בין השר או השרה הנמצאים בקדמת הפרסום לחוויה שמופ

שאופיו האישי מודגש לבין המנחה המצוי בירכתי האירוע בלי שמץ חשיבות לזהות, ת"ק על 

 ת"ק פרסה. הניסיון לקרב את האחרון לראשון נראה לי שלא ממין העניין. 

 

 סוף דבר. לדעתי אין מניעה שהמבקש ינחה את תחרות הגרנד פרי של חולון. 

 

 ( ותישלח לצדדים בדוא"ל2018מאי,  5כ' אייר, תשע"ח )ניתנה במוצאי שבת  

 

 

 

                                                                                                           

 
 עודד מודריקפרופ' 

 סגן נשיא )בדימוס( של בית המשפט המחוזי תל אביב

 צפון -יושב ראש ועדת הבחירות האזורית דן 
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 ועדת הבחירות המרכזית 

 21-לכנסת ה
 

 סגן נשיא )בדימ( של בית  משפט מחוזי  פרופ'  עודד מודריק
 צפון-דןיושב ראש ועדת הבחירות האזורית                   

 

 

 54/21תר"מ                                                                                              

 שמעון שמואלי       העותר:

                                        

 נ ג ד                                                                  

 המשיבים:

 רפאל ברנז  .1

 מוטי בוסקילה עיריית בת ים   .2

 עיריית בת ים    .3

                      על ידי עו"ד תמר איגרא ועו"ד עזרא רחמים; הררי, טויסטר ושות' עורכי דין

                                           

 החלטה

 העתירה

פורסמה במה שהעותר מגדיר כ"רשתות חברתיות" מודעה, מטעם עיריית בת   1.7.2018ביום  

ים והמועצה הדתית,  על "מופע קיץ ענק" שמיועד לתושבי בת ים, בכניסה חופשית. המודעה 

 בבניין העירייה.  309מציינת שניתן לקבל כרטיסי כניסה במשרד 

 

ל גנז מ"מ ראש העירייה ועוזרו, איש אמונו ממוקם בקרבה רבה למשרדו של רפא 309משרד 

מוטי בוסקילה.  טענת העתירה היא שחלוקת כרטיסי הכניסה למופע במשרדי העירייה נועדה 

שהם מטבע הדברים מן הקהילות הדתיות והחרדיות  -לכך שהמבקשים לעצמם כרטיס כניסה

חיש לציבור שבנדיבותו "יעלו לרגל" אל קרבת משרדי גנז ועוזריו ובכך יהיה כדי להמ –בעיר 

ניזום המופע וכן הדבר יאפשר לרפאל גנז ולעוזריו לנצל את העלייה ההמונית לרגל אל 

משרדיהם כדי "לברך" את המגיעים  ובכך לקיים תעמולת בחירות סמויה ולנצל את משכן 

 העירייה לשם כך.

 

"מעשה עשוי" לא העותר אמנם ביקש את תגובת המשיבים לעניין אך כדי שלא ייווצר מצב של 

המתין למענה והגיש את העתירה דנן בלוויית "בקשה בהולה" לצו מניעה ארעי קודם לקבלת 

 תגובת המשיבים. 

 

 עם קבלת העתירה  הוצאתי צו מניעה האוסר את חלוקת הכרטיסים במשרדי העירייה. 
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 התגובות

 תגובת באי כוח העירייה

מתגובת באי כוח העירייה עולה תמונה שונה. מתברר ש"הפנייה המוקדמת" הומצאה למשרדה 

סמוך לפני חצות הלילה.  1.7.18מוצ'ן  היועמ"ש של עיריית בת ים ביום -של עו"ד חנה כהן 

הוגשה העתירה. תגובת היועמ"ש לפנייה המוקדמת נשלחה אל  14:00למחרת סמוך לשעה 

 הגשת העתירה. העותר כשלוש שעות לאחר 

 

בתגובה הדגישה עו"ד כהן את העובדה שלא יצא פרסום עירוני רשמי למופע וממילא לא 

פורסמה מטעם העירייה כל הודעה המפנה ללשכה זו או אחרת בעירייה לקבלת כרטיסים 

למופע. יתר על כן, עם קבלת הפנייה המוקדמת הנחתה היועמ"ש את גורמי העירייה בשניים 

ות הכניסה החופשית למופע תינתן לכל דכפין מקרב היושבים במדינה )לקח אלה: ראשית זכ

מעתירה שהופנתה כלפי ראש עיריית חולון בהקשר למופע של עומר אדם(. שנית, לא תיערך 

חלוקת כרטיסים, בין כרטיסי חינם ובין כרטיסים בתשלום,  במשרדי העירייה, פרט לגזברות 

 כל מופע עתידי(. או אגף התרבות )ההנחיה תחול גם על

 

באי כוח העירייה טוענים שהעתירה הייתה מוקדמת מדיי. לעותר ניסיון לא מבוטל עם עו"ד 

מוצ'ן. הוא יודע אל נכון שפניותיו נבדקות ונענות באורח ענייני. לא הייתה לו כל סיבה -כהן 

רשמית להניח שבמקרה זה ינהגו עמו אחרת. הוא ידע גם שעד לפנייתו לא יצאה כל מודעה 

מגורמי העירייה לתפוצה פומבית )ההודעה שהעותר נסמך עליה היא טיוטת הודעה שפורסמה 

תחת מספר הטלפון של מוטי בוסקילה בישומון המסרים ווטסאפ(. לפי הנחיות היועמ"ש 

 לעירייה הטיוטה הייתה צריכה לקבל את אישורה לפני פרסום פומבי. אישור כזה לא היה ניתן. 

 

 וסקילה ורפאל גנזתגובת מוטי ב

מוטי בוסקילה העביר, בשמו ובשם רפאל גנז השוהה בחו"ל, התגובה מתמצית בהצטרפות 

 מלאה לתגובה מטעם העירייה. לא יתר ולא חסר. 

 

 תגובה נוספת, ברשות, מטעם העותר

העותר ביקש להסביר שהגשת העתירה לפני קבלת תגובת היועמ"ש של העירייה מבוססת על 

( חלוקת כרטיסים ורישום 2017רפאל גנז ועוזרו בוסקילה כבר קיימו )אוקטובר ניסיון העבר. 

מבקשי כרטיסים בלשכת מ"מ ראש העירייה. היועצת המשפטית לא כיהתה בידם. העותר חשש 

 שעד שתינתן תגובת היועמ"ש, יחולקו הכרטיסים והעתירה תהיה תיאורטית. 

 

יה אל היועמ"ש או דבר הגשת העתירה, מיהר עוד הוא מציין שכאשר נודע לבוסקילה דבר הפני

לשגר הודעה מתוקנת בישומון שמפנה את מבקשי הכרטיסים למחלקה לתרבות תורנית. אחר 

 כך, משנודע צו המניעה, יצאה הודעה נוספת שמכוחה הותרה הכניסה למופע לכל דכפין.
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 החלטה

ת שמייתרת את העתירה. מכתב התגובה של היועצת המשפטית של העירייה, מצביע על מציאו

היועמ"ש קבעה, ובדין קבעה, שמופעי חינם במימון עירוני צריכים להיות פתוחים לכל. אין 

מקום לכרטיסים וממילא אין צורך במשרדי חלוקת כרטיסים. מכל מקום חלוקת כרטיסים או 

מכירת כרטיסים  לא תיעשה במשרדי גורם מסוים העומד לבחירה או במשרד המזוהה עם 

 ועמד. המ

 

. ככל הנראה הם 2017אני מניח שכללים כאלה לא היו מגובשים שעה שקוים המופע באוקטובר 

גובשו בעקבות החלטתי בעתירה שהוגשה נגד ראש עיריית חולון בהתייחס להופעה ממומנת 

[. על כן ניתן להעמיד את היועמ"ש בחזקתה 42-21בידי העירייה של הזמר עומר אדם ]תרמ 

לאישורה )כמתחייב על פי הנחיותיה( לא היה ניתן אישור לחלוקת שאילו הועברה המודעה 

 הכרטיסים לתושבי בת ים בלבד ובמשרדי העירייה בעלי זיקה לרפאל גנז. 

 

משעה שהחלוקה נעצרה בעוד מועד ומשעה שהנחיות היועמ"ש בהקשר לפומביות המופע 

 החינמי מומשו, אין צרוך בצו כלשהו מצדי. 

 

סוגיה נפרדת היא סוגיית התנהלותו של מוטי בוסקילה, שהאחריות לה מוטלת גם על רפאל 

גנז. ברי שפרסום מודעה ביישומון של בוסקילה הנחזית כהודעה רשמית של גורמי העירייה 

 ושיש לה, מן הסתם, תפוצה גדולה, היא הפרה בולטת של הנחיות היועמ"ש לעירייה. 

 

ת האמורה מהווה הפרה של דיני הבחירות )משום שהאירוע אינני יכול לומר שההתנהלו

התעמולתי הפסול המתבטא בחלוקת כרטיסים במשרדים שפורסמו במודעה, לא קוים(. 

להתנהלות כזאת עשויות להיות משמעויות של אתיקה, משמעת והפרת סדרי מנהל תקינים 

 שראויים לבירור נאות. 

 

רה נדחית, לא מפני שמעיקרה לא היה לה מקום. משבאתי לכאן עלי לדחות את העתירה. העתי

להיפך העתירה כיוונה אלומת אור אל מהלך שאלמלא סיכלה אותו העתירה ספק אם היה מגיע 

לבחינת היועצת המשפטית.  העתירה נדחית  משום שבעטיה מיהרה היועצת המשפטית לפעול 

 והעמידה סדרים על מכונם.  

 

     העתירה נדחית ללא צו להוצאות    

                                                                        

 (  בהעדר הצדדים   2018יולי,   8כ"ה תמוז, תשע"ח  )ניתנה היום 

 

 
 פרופ' עודד מודריק

 סגן נשיא )בדימוס( של בית המשפט המחוזי תל אביב

 צפון –יושב ראש ועדת הבחירות האזורית דן 
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 ועדת הבחירות המרכזית 

 21-לכנסת ה
          

 השופט ארנון דראל         
 יושב ראש ועדת הבחירות האזורית יהודה

 

 

 56/21תר"מ  
 
 
 

 העותר: 
                 

 
 
 

 עו"ד פול גולובנסקי
 

 
 נ ג ד 

 
 

 המשיבים:
 
 

 
 . מועצה אזורית שומרון1
 שומרוןראש המועצה האזורית  –. יוסי דגן 2
 . כל בעלי זכות החתימה להוצאת כספים מהמועצה3
 
 

חוק  –)להלן  1959-ד לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט17-ב ו17עתירה לצו מניעה לפי סעיפים 
 דרכי תעמולה(

  
 

  החלטה

   
 

נופש שעתיד לפני בקשה דחופה למתן צו מניעה זמני )במעמד צד אחד( שעניינה אי העברת כספים למימון 

 שלא לקיים את הנופש. 2, וצו מניעה המורה למשיב 6.7.18להתקיים מחר, 

 

ביסוד הבקשה הזמנה שהוציאה המועצה האזורית שומרון ליושבי ראש מזכירויות הישובים וחברי 

מליאה ל"שבת להנהגות הישובים עם הנהלת המועצה". האירוע עתיד להתקיים החל ממחר ועד למוצאי 

לזוג לאחר סבסוד. העותר סבור כי מדובר בתעמולת בחירות אסורה  ₪ 400בירושלים ועלותו שבת במלון 

על חשבון הציבור והוא נסמך על מודעה שפרסמו יושבי ראש המזכירויות וועדי היישובים לתמיכה 

 . 2במשיב 

 

ורק  2.7.18 . העותר נענה על ידי בא כוח המועצה ביום29.6.18פנייתו של העותר למשיבים נעשתה ביום 

 לערך הגיעה העתירה לעיוני.  14:45, בשעה 5.7.18עתה, ביום חמישי, 

 

לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובת המשיבים לה כעולה ממכתב בא כוח המשיבים לעותר, החלטתי לעשות 

( להוראות הבחירות הוראות הבחירות )דרכי תעמולה( )סדרי הדין 1)8שימוש בסמכותי לפי סעיף 
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, ולסלק את העתירה על הסף אף מבלי להידרש לתגובת המשיבים, 2015–ים(, התשע"הבבקשות וערר

 וזאת על יסוד הנימוקים הבאים:

העתירה הוגשה בשיהוי בלתי נסבל, באופן שאינו מותיר שהות לקבל את תגובת המשיבים  .1

ט לעתירה )למעט תגובתם לפנייה המקדימה בכתב(, לקיים דיון או לקבל החלטה. העותר לא פר

, וכי המענה 29.6.18מתי נודע לו על האירוע המתואר, אך די בכך שפנייתו הראשונה הייתה ביום 

 כדי להביא לדחיית העתירה כבר מטעם זה. 2.7.18שקיבל היה ביום 

 

טענת העותר כי מדובר בתעמולת בחירות אינה נשענת על דבר. המדובר באירוע שמארגנת  .2

א נערך בכל שנה באותה תקופה )השנה הוא הוקדם ועולה מתוך התגובה כי הו 1המשיבה 

מחודש ספטמבר(. מטרתו גיבוש ומתן כלים מקצועיים כחלק מהשלטון הדו רובדי במועצות 

האזוריות תוך שהוברר כי לא יינשאו בו דברים פוליטיים או כל דברי הנחייה. שמו של המשיב 

דברים הזו ואולם לא הונחה נעדר מכל פרסום של האירוע. אכן, העותר חולק על הצגת ה 1

 תשתית עובדתית מספיקה לתמוך בטענותיו. 

 
איני סבור כי ניתן ללמוד מהמודעה שצורפה כנספח ב', שבה מביעים המשתתפים או חלק מהם  .3

 תמיכה בראש המועצה על כך שהכינוס הוא בגדר תעמולת בחירות אסורה.

 
י אחר והוא כי המשיבים כבר הגשת העתירה בעיתוי הנוכחי אף אינה נותנת מענה לקוש .4

התחייבו לערוך את הכנס, הוזמן אירוח בבית המלון וביטולו כעת אינו אפשרי. בנסיבות אלה 

 גם העתירה לעניין עצירת מימון הוגשה באיחור.

 
נדחית. משלא נתבקשה  –למניעת הכנס או למניעת מימון  –לאור האמור, העתירה למתן צו מניעה 

 .תגובה אין צו להוצאות

 

 (5.7.2018ניתנה היום, כב' בתמוז התשע"ח )

 
 

 ארנון דראל
 שופט בית המשפט המחוזי ירושלים

 יושב ראש ועדת הבחירות
 האזורית יהודה
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 ועדת הבחירות המרכזית 

 21-לכנסת ה
          

 השופט סאאב דבור       
 יושב ראש ועדת הבחירות האזורית כנרת

 

 

 58/ 21תר"מ  
 
 

 העותרת: 
                 

 
 

 עורכי דין לקידום מנהל תקין )ע"ר(
     

 
 נ ג ד 

 
 

 מועצה מקומית כפר כנא .1 המשיבים:
 ראש המועצה המקומית כפר כנא .2

 
 
 

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

 
 
 

 

 
   

 
 החלטה

עתירה למתן צו מניעה כנגד קיום אירוע הקרנת משחק  09.7.18העותרת הגישה ביום  .1

באצטדיון העירוני של  15/07/2018גמר גביע העולם בכדורגל העתיד להתקיים ביום 

המועצה המקומית כפר כנא, וזאת בהיותו תעמולת בחירות אסורה מכוח הוראות סעיף 

. כן, נתבקש בית המשפט כאן, 1959-א לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט2

במסגרת עתירה זו, להוציא מתחת לידו צו להסרת כל המודעות וההזמנות הנוגעות 

 לאותו אירוע הכוללות את שמו, תמונתו ותפקידו של ראש המועצה. 

 

 נימוקי העתירה

הוא ראש המועצה המקומית כפר כנא )להלן: "המשיב" ו/או  2לטענת העותרת, המשיב  .2

. 30.10.18"ראש המועצה"( ומועמד לראשות המועצה בבחירות העתידות להתקיים ביום 

לדידה, המשיב עושה שימוש במשאבים הציבוריים של המועצה לקידום אינטרס 

 אלקטוראלי אישי העולה כדי תעמולת בחירות אסורה.
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דעה המשיבים פרסמו מו 06.07.18הרקע העובדתי לעתירה: לעותרת נודע, כי ביום  .3

 17:00בשעה  15.7.18המזמינה את תושבי המועצה לאירוע העתיד להתקיים ביום 

באצטדיון הכדורגל העירוני ביישוב כפר כנא, שם יוקרן משחק גמר גביע העולם בכדורגל. 

האירוע אמור להתקיים במימון מלא של המועצה וההשתתפות בו הינה בחינם. עוד צוין, 

החברתית "פייסבוק" בשני דפים כאשר שניהם  כי ההזמנה האמורה פורסמה ברשת

נושאים את שמו של ראש המועצה, "מוג'אהד עואודה" כאשר בגוף הפרסום צוין, בין 

 ....." ראש המועצה המקומית מתכבד להזמיןהיתר, כי "

 

פי הנטען, קיום האירוע מהווה תעמולת בחירות אסורה. הדברים -בהינתן האמור, על .4

נעשה שימוש באירוע לשם האדרת שמו של ראש המועצה  תקפים שבעתיים, עת

המתמודד במסגרת הבחירות המתקרבות והכל למען קידום מטרות אלקטורליות. 

בדרישה לבטל את האירוע.  7.7.18משכך, מיהרה העותרת לפנות למשיבים וזאת ביום 

נות , זמן מה טרם הגשת עתירה זו, לפיה, הטע09.7.18תשובה לפנייתם התקבלה ביום 

 ייבחנו ויינתן מענה תוך זמן סביר.

 

 בהעדר מענה לגופם של דברים, ונוכח דחיפות העניין, הוגשה העתירה עסקינן. .5

 

א לחוק. 2לגישת העותרת, האירוע הנזכר עולה כדי תעמולת בחירות אסורה לפי סעיף  .6

 אם אירוע מסוים עולה כדי תעמולת בחירות -לטענתה, לשם התחקות אחר השאלה 

אסורה, אם לאו, יש ליישם את מבחן הדומיננטיות כפי שזה נקבע בפסיקה. לצורך כך, 

ייבחנו, בין היתר, שאלות אלה; האם עסקינן בפעולה שגרתית של הרשות או בפעולה 

ייחודית וחד פעמית, מה היקף ההשפעה הצפוי על הבוחרים ומה חשיבות התכלית 

 20/40קיומה בסמיכות לבחירות )תר"מ האחרת העומדת בבסיס הפעולה והמחייבת את 

 (. עו"ד חיים אברג'יל נגד אבירם דהרי ועיריית קרית גת

 

בענייננו, לא מדובר בפעילות שגרתית של הרשות ודומה, כי התכלית העיקרית שלה היא  .7

מתן הטבה עקיפה לציבור )הוא ציבור המצביעים( וזאת בתקופה רגישה עד מאוד, של 

שהם  –לפני הבחירות. לא זו אף זו, האירוע עתיד למשוך אלפי תושבים כשלושה חודשים 

גם מצביעים והכל כאשר התכלית העיקרית המובהקת של האירוע, כפי הנטען, היא 

 תעמולת בחירות אסורה.

 

כך גם ביחס לפרסום המודעות וההזמנות באתר הפיסבוק ואף במקומות נוספים  .8

יש ליישם את המבחן הדו שלבי כפי שזה נקבע  שהעותרת לא מודעת להם. בהקשר זה,

בפסיקה; תחילה, אם התוכן הדומיננטי הוא תעמולתי או אינפורמטיבי; שנית, התרומה 
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יחזקאל חרוב נ' עיריית בית  41/21האינפורמטיבית של ציון שמו של המועמד )תר"מ 

 .(שאן

 

מנה מופיע בהבלטה במקרה דנן, כעולה מניסוח המודעות וההזמנות, כאשר במרכז ההז .9

שמו של המועמד אשר ממבט ראשון נחזה כאחראי אישית על הפקת האירוע ומימונו, 

זאת שעה שהאירוע עתיד להתקיים במתקנים ציבוריים של המועצה המקומית, ברי, כי 

 המרכיב העיקרי של הפרסומים הוא תעמולתי אישי.

 

ל הוספת שמו של המועמד ואם יש אם לא די בכך, הרי בבואנו לבחון את השלב השני )ש .10

בכך משום תרומה אינפורמטיבית(; גם כאן, אין עוררין, כי הוספת שמו של ראש המועצה 

אין בה כל משקל אינפורמטיבי וניתן היה להימנע מציון שמו של המועמד כך שגם אז 

 ההזמנה תיוותר נהירה, שלמה, קוהרנטית ואפקטיבית.

 

ה תעמולת בחירות אסורה, אשר קיומו עתיד ליתן יתרון מכאן, מדובר באירוע המהוו .11

בלתי חוקי למועמד, מקום בו התעמולה נערכת תוך שימוש נרחב במשאבי הציבור. אין 

 כל צורך חיוני בקיום האירוע בתקופה זו מקום בו לא מדובר בפעילות שגרתית.

 

בוי המשתתפים הצפוי, בהינתן כלל הנסיבות, התזמון, ניסוח המודעות, מהות האירוע, רי .12

העדר כל תכלית ציבורית בקיום האירוע, שימוש במודעות בדפים פרטיים של המועמד; 

 כל אלה יחד מלמדים, כי בפנינו תעמולת בחירות אסורה.

 

העותרת הוסיפה והפנתה לדבריו של כב' השופט )בדימוס( פרופ' עודד מודריק במסגרת  .13

( המתאימים גם 4.6.18) שון, ראש עיריית חולון ואח'ניסן זכריה נ' מוטי ש 42/21עתירה 

... אין מקום למופעי חינם שאין בר דעת שלא יפרש אותם לענייננו. וכפי שצוין שם: " 

 ".כמוכוונים לקניית אהדה לנבחרי הציבור המכהנים בכלל ולראש העירייה בפרט

 

 נימוקי התשובה לעתירה

 

על החופזה בהגשת העתירה ואי מתן תקופה ראשית כל, מלינים המשיבים בתגובתם  .14

סבירה למתן תשובה. התנהגות זו הינה התנהגות חסרת תום לב ומביאה לדחיית העתירה 

 על הסף בשל אי מיצוי ההליכים.
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על הסרת ההזמנה  2עוד צוין, כי, מטעמי זהירות, עם קבלת פניית העותרת, הורה המשיב  .15

הזמנה פורסמה בתום לב שלא לצרכי שימוש מאתר הפייסבוק שנקרא על שמו שכן, ה

 לתעמולת בחירות.

 

לגופו של עניין; השידור של משחק גמר המונדיאל הינו אך חלק מאירוע תרבותי חברתי  .16

המכיל פעולות בידור ואומנות אשר תוכנן על ידי מחלקת נוער וספורט יחד עם מחלקת 

שר בסוף הפעולות יוקרן החינוך של המשיבה לאותו תאריך במשך שעות היום, כא

המשחק. הפעולות ברובן ועל פי טיבן מיועדות לתלמידי בתי הספר ולנוער, והם פעולות 

חוזרות של עצמן בימי הקיץ והן, יחד עם הקרנת המשחק, מהווים אירוע שלם חברתי 

 ותרבותי.

 

מועצה הוסיפו המשיבים וטענו, כי טרם הזמנת השירות, פנה המשיב ליועץ המשפטי של ה .17

וקיבל את חוות דעתו המשפטית המתירה את הפעולות ובכלל זה את הקרנת משחק 

 הגמר.

 

לדידי המשיבים, אין ולא קיים חשש לשימוש באירוע לצרכי תעמולת בחירות. מבחני  .18

העזר להתנהלות המועצה הקבועים בפסיקה והעובדה שיוזם הפעולה אינו ראש המועצה 

רשאה תקציבית, מחזקים את הטענה באשר להעדר חשש אלא הצוות המקצועי, קיום ה

לשימוש במשאבי ציבור לצרכי בחירות. הדברים אמורים במיוחד בהינתן העובדה, כי 

בפעולות בידור ותרבות  12:00הקרנת המשחק היא חלק מתכנית שתחילתה בשעה 

 חק.לילדים ונוער שמתקיימים מדי שנה באופן קבוע בימי הקיץ ומסתיימת בהקרנת המש

 

באשר לפרסום בפייסבוק, נטען, בין היתר, כאמור לעיל, כי הפרסום נעשה בתום לב ללא  .19

כוונה לשימוש באירוע לצרכי בחירות, הפרסום היה צנוע באתר אישי של ראש המועצה 

ולא הכיל צילום של ראש המועצה. זאת ועוד, הפרסום הוסר מיד לאחר קבלת הפניה, 

 מטעמי זהירות.

שיבים, הקרנת משחק כדורגל אין בו כדי להשפיע על הבוחרים וכי חשיבות לטענת המ 

 קיום האירוע בתוך תקופת הבחירות גוברת על ההימנעות מביצוע פעולה חיונית זו.
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 התשובה לבקשה

 

בתשובתה של העותרת לתגובה, חזרה היא על טענותיה בציינה, כי אין באמור בתשובת  .20

המשיבים כדי לשנות מהמסקנה, כי המשיבים נקטו ונוקטים בתעמולת בחירות אסורה 

 ומכאן הצורך במתן הצווים המבוקשים. 

העותרת המשיכה וחלקה על טענות המשיבים, כאשר לדידה, בעקבות תשובת המשיבים,  

 ורך במתן הצווים המבוקשים אך התחזק.הצ

 

 דיון והכרעה

 המסגרת הנורמטיבית

 

שבו,  1חל, בהתאם לסעיף  "החוק"(,)להלן:  1959-חוק הבחירות )דרכי תעמולה(, תשי"ט .21

 הן על הבחירות לכנסת והן על הבחירות לעיריות ולמועצות המקומיות.

 א לחוק קובע:2סעיף  

לא יעשה שימוש, בקשר עם תעמולת בחירות, בכספים או בנכסים "  

(, 1בלתי מוחשיים של גוף מבוקר כמשמעו בפסקאות ) מוחשיים או 

]נוסח  1958-לחוק מבקר המדינה, תשי"ח 9( של סעיף 9)-(, ו4(, )3(, )2)

משולב[, או של תאגיד שהממשלה או רשות מקומית משתתפת בהנהלתו 

שימוש כאמור במקרקעין או במטלטלין המוחזקים או בהונו, ולא יעשה 

 "למעשה על ידי גוף או תאגיד כזה...

 

א אינה תחומה בזמן, ומשכך, 2בשונה מסעיפים רבים אחרים בחוק, תחולתו של סעיף  .22

 הוראותיו חלות בכל עת, גם בתקופה שבין בחירות. 

 

בחירות, נדרש אישור היועץ  לעניין זה יוער, כי בתקופה של שישה חודשים עובר למועד .23

 קוניק נ' בן שחר 33/20המשפטי של העירייה לכל פרסום המבוצע מטעמה. ראו תר"מ 

 (.15/7/2013)מיום 

א בכל הנוגע לנבחרי ציבור מכהנים וזאת בכדי 2הפסיקה החמירה עם הוראות סעיף  .24

כב' השופט ס'  לצמצם את היתרון וחוסר השוויון בגיוס תמיכה למועמד מכהן. ראו דברי

)מיום  חברי סיעת למען התושבים במועצת העיר רעננה נ' חופרי 14/20ג'ובראן בתר"מ 

 (, היפים לענייננו, שם נקבע בזו הלשון:16/6/13
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לגישתי, לאור הפוטנציאל הגלום לשימוש לרעה במשאבי ציבור על . 45" 

פיה, ידי נבחרי ציבור מכהנים, יש לאמץ גישה פרשנית מחמירה. על 

אינם בבירור בגדר תעמולת  –מקרים המצויים ב"תחום האפור", קרי 

בחירות אסורה או מותרת, נכריע לרוב כי הינם בגדר תעמולה אסורה. 

זאת, לאור הפגיעה האפשרית בשוויון בין המועמדים, טוהר השירות 

הציבורי, ואמון הציבור שיפגע אם כספיו שלו המוחזקים על ידי העירייה 

ולטובתו, ינותבו למען הגדלת סיכויו של נבחר ציבור מכהן  בנאמנות

 ". להיבחר בשנית

 

הקביעה אם פרסום הוא בגדר תעמולת בחירות אם לאו, ייעשה על פי מבחן הדומיננטיות  .25

((. הובהר, 1992) 692,704( 2, פ"ד מו)זוילי נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית 869/92)בג"ץ 

רוב יותר למועד הפרסום, ניטה יותר לדעה, כי מטרתו כי ככל שמועד הבחירות ק

הדומיננטית היא להשפיע בעקיפין על הבוחר. בהקשר זה, יבחנו, בין היתר, השאלות 

האם מדובר בפעולה שגרתית של הרשות או בפעולה ייחודית וחד פעמית ומה היקף 

 ההשפעה הצפוי של הפעולה על הבוחרים. 

 

 חה"כ אחמד טיבי נ' מפלגת ישראל ביתנו 1525/15בדנג"ץ מבחן הדומיננטיות הורחב  .26

( לגדר "מבחן בתכלית הדומיננטית בעיני הבוחר הסביר".  נפסק, כי יש 23/8/17)מיום 

להתחשב במועד הפרסום, מיהו יוזם הפרסום, האם מדובר בפרסום שגרתי של הרשות 

וחרים. כמו כן נקבע, או בפעולה ייחודית וחד פעמית, ומהו היקף ההשפעה הצפוי על הב

כי חל איסור על כריכה במפורש או במשתמע של שמו של נבחר ציבור מכהן עם פעילותה 

 של הרשות הציבורית.

 

 40/20עוד בהקשר זה, ראה החלטתו של כב' השופט )בדימוס( סלים גובראן, בתיק תר"מ  .27

שם, כך  6(, סעיף 25.7.13)מיום  עו"ד חיים אברג'יל נגד אבירם דהרי ועיריית קרית גת

 נקבע:

 

לשם ההכרעה במבחן הדומיננטיות בתקופה זו יבחנו בין היתר "  

השאלות האם עסקינן בפעולה שגרתית של הרשות או בפעולה ייחודית 

וחד פעמית, מה היקף ההשפעה הצפוי של הפעולה על הבוחרים, ומה 

 חשיבות התכלית האחרת העומדת בבסיס הפעולה והמחייבת את קיומה

(. עוד 10.7.13פרס נ' אבוטבול ) 26/20בסמיכות לבחירות )ראו תר"מ 

יוזכר בהקשר זה כי בתקופה של ששת החודשים טרם הבחירות נדרש 
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אישורו של היועץ המשפטי לעירייה לכל פרסום המבוצע מטעמה )ראו: 

 (".(15.7.13קוניק נ' בן שחר ) 33/20תר"מ 

 

 מהכלל אל הפרט:

 

 ני הצדדים, הגעתי למסקנה, כי דין העתירה להתקבל.לאחר בחינת טיעו .28

 

כאן המקום לציין, כי אם הפרסום ביחס להקרנת המשחק לציבור הרחב, היה נעשה על  .29

ידי מחלקת התרבות והספורט של המועצה המקומית ולא היה מנוסח כהזמנה אישית 

" ושייכותהמפגש נאמנות של ראש המועצה להשתתף באירוע בכלל ותחת הכותרת "

בפרט, אולי )ומבלי לקבוע בכך מסמרות( ניתן היה לקבוע, כי מדובר בפרסום מותר של 

 אירוע שנמצא באחריות הרשות, שאינו בא בגדר תעמולת בחירות. 

 

אולם, העובדה שראש המועצה בעצמו מציג את האירוע כהזמנה אישית שלו לכלל  .30

 -האיזון ולנווט לקראת מסקנה לפיה  הציבור, יש בה כדי להשליך ולהשפיע על נוסחת

הפרסום הינו תעמולה אסורה. בדרך זו, נקשר האירוע עם שמו של נבחר הציבור 

)המועמד(, כך שבפני התושב/הבוחר הונח מצג ואשר לפיו, נבחר הציבור עצמו הוא 

האחראי הבלעדי לאירוע והוא, ולא הרשות הציבורית, היוזם של האירוע. )ראה תב"כ 

 ((. 18/4/18)מיום  י כהן נ' שרת התרבות והספורטרמ 2/21

 

כאמור, הפרסום באשר לשידור המשחק, אשר הוסר בינתיים, הופיע בדף הפייסבוק  .31

האישי של ראש המועצה כאשר מתוכן הפרסום ניתן להבין שהוא בעצמו מתכבד להזמין 

שורה הראשונה את הקהל הרחב )בציון והוספת שמו אשר התנוסס על גבי המודעה(. אף ב

של המודעה נכתב, "המפגש נאמנות ושייכות". התזמון, נוסח המודעות, מקום פרסום 

המודעות בדפים פרטיים של המועמד, מהות האירוע, ריבוי המשתתפים הצפוי, כל אלה 

 יחדיו מביאים אותי לכלל מסקנה לפיה, אכן מדובר בתעמולת בחירות אסורה.

עם קיים בבסיס אקט הוספת שמו של ראש המועצה למותר לציין, כי לא ברור מה ט 

 למודעות, משאין בכך כל משקל אינפורמטיבי.

 

בהתחשב בכל הנסיבות, נראה כי במבחן התכלית הדומיננטית בעיני הבוחר הסביר,  .32

הפרסום בו מזמין ראש המועצה את כלל הציבור להשתתף באירוע  ההמוני באצטדיון, 
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לטובת נבחר ציבור ומשכרוך הדבר בשימוש בנכס מקרקעין הינו בגדר תעמולת בחירות 

 א לחוק.2של הרשות ובכספי ציבור, יחול האיסור הקבוע בסעיף 

ויודגש, לא מדובר בפעולה שגרתית אלא בפעולה ייחודית וחד פעמית, אשר היקף  

ההשפעה שלה על הבוחרים צפוי להיות רחב היקף וזאת בהינתן קהל היעד הרחב הצפוי 

ף באירוע חגיגי זה. מקבץ נתונים אלה, בנוסף לסמיכות למועד הבחירות להשתת

)ובמיוחד עצם הפרסום בדף הפייסבוק של ראש המועצה ותוכן הפרסום עצמו(, מלמד, 

 כי אירוע זה אינו זר לתעמולת בחירות אסורה. 

 

ח כי זאת ועוד, במועד זה, כאשר הבחירות קרבות וידועה זהות המתמודדים, ניתן להני .33

תושב אשר יגיע לאירוע יראה בהקרנה הפומבית במסכי הענק באצטדיון, כמופע בידור 

לחוק. יפים לעניין  8המוענק בחינם כטובת הנאה מטעם המשיבים, וזאת בניגוד לסעיף 

 המוזכר לעיל לפיהם: 42/21זה דבריו של השופט מודריק במסגרת תר"מ 

סומיים והתעמולתיים ברור שהעירייה אינה אחראית למהלכים הפר" 

 –שנעשו באמצעות דפי פייסבוק פרטיים. אולם בתקופת בחירות 

והימים האלה הם ימים שאווירת הבחירות וקולותיה כבר נישאים 

אין מקום למופעי חינם שאין בר דעת שלא יפרש אותם  –ונשמעים 

כמוכוונים לקניית אהדה לנבחרי הציבור המכהנים בכלל ולראש 

ם כאשר מימון המופעים אינו חורג מן התקציב העיריה בפרט. ג

הייעודי, המימון של הופעה שהביקוש לה הוא רב במיוחד שיש לו 

 "השלכה מידית על דעת הבוחרים מוגזם בעליל .....

 

העתירה התייחסה כאמור לעיל, לשני נדבכים, ראשית, באשר להיות האירוע גופו  .34

ור לעיל, ובבחינת הסוגיה במשקפיים של תעמולת בחירות אסורה; ואכן, על סמך האמ

מבחן הדומיננטיות, ניתן לקבוע, כי עסקינן בפעולה ייחודית וחד פעמית שאינה במסגרת 

הפעילות השגרתית של המועצה ושההשפעה הצפויה שלה על הבוחרים הינה רחבת היקף. 

ירוע על רקע הנסיבות האופפות את המקרה, התזמון, ניסוח המודעה, מהות האירוע כא

נפרד )נוסף/שונה( מן האירוע השנתי, ריבוי המשתתפים ועוד, ניתן להסיק, כי עניין לנו 

 בתעמולת בחירות אסורה.

 

הנדבך השני של העתירה, עניינו צו להסרת המודעות; וגם בהקשר זה, בבחינת המבחן  .35

 הדו שלבי כפי שזה נקבע בפסיקה, ועל רקע המובא לעיל, ניתן לקבוע, כי התוכן

הדומיננטי הוא תעמולתי ולצידו אין כל תרומה אינפורמטיבית המצדיקה את ציון שמו 

 של המועמד בפרסום. משכך, יש לראות בכך משום תעמולת בחירות אסורה.
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שאלת תום ליבו של ראש המועצה, וכפי שנטען ובצדק על ידי העותרת במסגרתה  .36

מצביעים היא ליבת העניין, וזו אינה תשובתה, אינה רלבנטית לעניין; שכן ההשפעה על ה

 תלויה בשאלת תום ליבו של המפרסם.

 

ועוד, מן הראוי להדגיש, כי אין בעובדה שהמשיבים מצהירים כי המודעות הוסרו מדף  .37

הפייסבוק  האישי כדי לשנות מן המסקנה שמדובר בתעמולת בחירות אסורה. הרי 

ל האירוע כבר נוצר והוא אינו הפיך. הרושם לפיו ראש המועצה הוא היוזם, המוביל ש

קיום האירוע בנסיבות אלה, יש בו כדי לשמש כחוליית המשך לפרסום הקודם שכבר 

 ידי ראש המועצה.-נעשה על

 

נקודה נוספת שמן הראוי להתייחס אליה, נוגעת לטענה בדבר מיצוי ההליכים; גם טענה  .38

לערכאות. אולם, בשל דוחק זמן זו דינה להידחות. העותרת פנתה למשיבים טרם פניה 

והמועד הקרב של האירוע, לא היה מנוס מפניה לערכאות, זאת שעה שלא התקבלה 

 תשובה עניינית תוך פרק זמן קצר.

 

 סוף דבר

 

יחזקאל חרוב  41/21טרם סיום, רואה אני לנכון לחזור על דבריי במסגרת עתירה תר"מ  .39

 , וכך נכתב שם:, והיפים לענייננונ' עירית בית שאן ואח'

לשם ניקיון הדעת, רואה אני לנכון להדגיש, כי במהלך שנת בחירות, " 

וככל שאנו פוסעים ומתקרבים אל יום הבחירות, הולך ומתעצם הצורך 

בהקפדה על קיום אירועים נטולי תעמולה אסורה למען ניהול מערכת 

ל בחירות תקינה. סבורני, כי, ככל שמהלכים על חבל דק )הכוונה לחב

הדק הקיים בין פעילות תקינה לבין פעילות שיש בה משום תעמולה 

אסורה( לתקופה ממושכת ההולכת ומתקרבת למועד הבחירות, ייטה 

" בית המשפט להתערב למען חידוד הגבול הקיים בין המותר לאסור

 שם(. 19)סעיף 

 

על מניעת קיום נוכח כל המובא לעיל, נעתר אני לעתירה ונותן צו מניעה כמבוקש המורה  .40

אירוע הקרנת משחק גמר גביע העולם בכדורגל באצטדיון העירוני שבתחומי המועצה 

 . 15.7.18המקומית כפר כנא, העתיד להתקיים ביום 
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כמו כן, ניתן בזאת צו להסרת כל המודעות לציבור, בכל אמצעי תקשורת, הכוללות  

 שחק גמר גביע העולם. הזמנה אישית מטעם ראש המועצה לאותו האירוע של הקרנת מ

 

אין בהחלטתי זו כדי למנוע ממוסדות המועצה המקומית לקיים אירועים ולפעול למען  .41

 התושבים, כמקובל ובמסגרת הוראות הדין לרבות בתקופה של בחירות. 

 

 איני עושה צו להוצאות. כל צד יישא בהוצאותיו. .42

 

 (. 2018ביולי  11כח בתמוז התשע"ח ),ניתנה היום

 

 סאאב דבור
 

 שופט של בית משפט מחוזי נצרת
 יושב ראש ועדת הבחירות

 האזורית כנרת
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 ועדת הבחירות המרכזית 

 21-לכנסת ה
          

 טלאברהם  לוד –בית המשפט המחוזי מרכז  נשיא
 האזורית מרכז דרוםיושב ראש ועדת הבחירות 

 

 126/ 21תר"מ  
 משה רווה העותר:           

 
 נ ג ד 

 
 . רמי שוחט1 המשיבים:

 . אורית בז'רנו2
 . קובי הרצמן3
 . מועצה מקומית חוף השרון4
 

  1959-ד לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט17-ב ו17עתירה לצו מניעה לפי סעיפים 

  החלטה
  

)להלן:  1959-ד לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט17-ב ו17לפי סעיפים בפניי עתירה 

חוק דרכי תעמולה(, בעניין בחירות לוועד המקומי כפר נטר, במסגרת הבחירות למועצה 

המקומית חוף השרון )להלן: המועצה(, ליתן צו האוסר על הוועד המקומי של כפר נטר )להלן: 

 12.10.2018שנה לכפר נטר העתיד להתקיים ביום  80ת הוועד המקומי( לקיים אירוע חגיג

)להלן: האירוע(, אשר לטענת העותר מהווה תעמולת בחירות הממומן מכספי ציבור, האסורה 

 א לחוק דרכי תעמולה.2לפי סעיף 

 רקע עובדתי:   .א

יתקיימו הבחירות למועצות האזוריות, ובכלל זה לוועד המקומי.  30.10.2018בתאריך  .1

 העותר הוא חבר בוועד המקומי, אך לטענתו אינו מתמודד בבחירות הקרובות. 

 2הוא יו"ר הוועד המקומי, המשיבה  1חברים בוועד המקומי. המשיב  3-1המשיבים  .2

כגזברו. מכתבי הטענות עולה כי  הוא חבר הוועד שמכהן 3היא חברת ועד והמשיב 

מתמודדים גם בבחירות הקרובות לחברות בוועד המקומי, ואילו  3-ו 1המשיבים 

 איננה מתמודדת.  2המשיבה 

 טענות העותר

מהווים רוב בוועד המקומי, ועל כן הם מכריעים בכל החלטה שאינה  3-1המשיבים  .3

המקומי על קיום האירוע , החליט הוועד 4.9.2018טעונה הסכמה פה אחד. בתאריך 

 בלבד.  3-1דנן, בישיבה שנתקבלה בנוכחות המשיבים 
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להיווסדו תהא רק בשנה הבאה.  80-, ועל כן שנת ה1939היישוב כפר נטר נוסד בשנת  .4

" ליישוב התקבלה לנוכח הקרבה למועד 80-ההחלטה לקיים השנה את חגיגות "ה

מנת מכספי ציבור, וצפויה לעלות הבחירות. משכך, האירוע הוא תעמולת בחירות הממו

 , ומשכך יש למנוע את קיומו. ₪ 100,000-כ

, עלותו לא נכללה בתקציב הוועד 2018האירוע לא נכלל בתכנית הוועד המקומי לשנת  .5

 המקומי, ותקצובו לא אושר על ידי המועצה האזורית.

ל אומן במסגרת האירוע יבנו ילדי כפר נטר יחד עם תושבי הכפר פסלים בהנחייתו ש .6

ג לחוק דרכי תעמולה האוסר 2אשר נשכר במיוחד לשם כך. פעילות זו עוברת על סעיף 

 לצורך תעמולת בחירות. 15על שימוש בילדים מתחת לגיל 

, ולכן יש להורות על ביטול ההתקשרות 21.9.2018ההתקשרות עם האומן נעשתה ביום  .7

 הבחירות.עם האומן ועל ביטול האירוע או דחייתו למועד נדחה לאחר 

 3-1טענות המשיבים 

אין מדובר באירוע שנעשה לרגל הבחירות אלא מדובר בהקמתה של גינת פיסול  .8

 חוויתית, שאין בה דבר הנוגע לתעמולת בחירות.

העתירה הוגשה בשיהוי שכן העבודות להקמת הגינה היו ידועות לעותר חודשים  .9

למנוע מעשה עשוי, ועצם ארוכים ואף עומדות להסתיים. משכך הצו המבוקש מבקש 

הגשת העתירה נגועה בחוסר תום לב מצד העותר שכן תכליתה הוא "להטיל רפש על 

 המשיבים".

, לרבות אישורי התקציב הנדרשים, 2018ההחלטות על הקמת הגינה נדונו מתחילת שנת  .10

הוקם  2018והעותר נטל חלק בישיבות הללו ואף נתן את ברכתו לפרויקט. בתחילת שנת 

לכפר נטר, אירועים אלה החלו  80-מתנדבים שגיבש את לוח פעילויות חגיגות הצוות 

והקמת הגינה היא חלק מהן. יידוע התושבים בקשר להקמת הגינה  20.7.2018ביום 

 . 26.3.2018נעשה עוד ביום 

והפרויקטים המוקמים בגינם לנוכח הבחירות. נוכח  80-אין לעצור את חגיגות ה .11

ירוע בחירות, מאזן הנוחות נוטה באופן מובהק לדחיית העובדה שאין מדובר בא

 העתירה, ובשים לב להתחייבויות החוזיות שנקשר בהן כפר נטר ולפגיעה בתושבים.

אישור הסכם ההתקשרות עם הפסל לשם הקמת הגינה נעשתה בישיבת הוועד מיום  .12

וזאת רק לאחר שהתקבלו האישורים הנדרשים מהגורמים המקצועיים  4.9.2018

ועמ"ש, קונסטרוקטור, יועץ בטיחות וכו'(. העותר הוזמן לישיבה זו ואולם בחר שלא )י

 להגיע אליה.

האירוע הוא הפנינג לילדים, במסגרת הפעולה הרגילה של הוועד המקומי. בהזמנה  .13

נטר ואין כל אזכור למי -לאירוע )שצורפה כנספח ב' לעתירה(, מופיע הלוגו של כפר

 מהמשיבים. 
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א נקבע סדר יום ואפילו לא רשימת דוברים או מברכים. מדובר באירוע לאירוע עצמו ל

פתוח שבו ילדים באים לגן לשחק ולהשתתף ביצירה ומשחק, והמשיבים אינם מעורבים 

 באירוע.

באף לא אחד מהפרסומים בקשר לאירוע פורסמו תמונותיהם של ילדים ולא נעשה כל  .14

 שימוש בילדים לצורכי תעמולה.

למחוק אותה מהעתירה לנוכח העובדה כי היא לא מתמודדת בבחירות ביקשה  3משיבה  .15

הקרובות לוועד המקומי ואין לה כל עניין בתעמולת בחירות בכלל, או נגיעה לעניינים 

 נושא העתירה בפרט.

 4טענות המשיבה 

הוועד המקומי פועל כישות מוניציפאלית והוסמך על ידי המועצה לנהל את ענייניו  .16

רבות, ובכללם העניין נושא העתירה. לאחר אישור התקציב אין לה לרבות בתחומי הת

כל מידע על אופן ניצולו ושימושו לאורך שנת הכספים. המועצה הותירה את ההחלטה 

 לשיקול דעתי מבלי להתייחס לגופן של טענות.

 התשתית הנורמטיבית: .ב

 א לחוק דרכי תעמולה קובע כדלהלן:2סעיף  .17

תעמולת בחירות, בכספים או "לא ייעשה שימוש, בקשר עם 
בנכסים מוחשיים או בלתי מוחשיים של גוף מבוקר 

לחוק  9( של סעיף 9)-( ו4(, )3(, )2(, )1כמשמעותו בפסקאות )
]נוסח משולב[, או של תאגיד  1958-מבקר המדינה, תשי"ח

שהממשלה או רשות מקומית משתתפת בהנהלתו או בהונו, 
ו במטלטלין ולא ייעשה שימוש כאמור במקרקעין א

 המוחזקים למעשה על ידי גוף או תאגיד כזה..."
 

על הבחירות לכנסת ועל הבחירות  –שבו  1חוק דרכי תעמולה חל, בהתאם לאמור בסעיף 

לעיריות ולמועצות המקומיות )ויוזכר כי מועצות אזוריות הנן סוג של מועצה מקומית, 

, מגדיר 1958-(, התשי"חלצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות 137וכי סעיף 

 בחירות, כבחירות למועצה, לראשותה ואף לוועד מקומי(.

הסעיף האמור אוסר על שימוש במשאבים של גוף מבוקר, בקשר עם תעמולת בחירות.  .18

תכליות האיסור הינן לשמור על השוויון בין המועמדים, ולשמור על ניצול משאבי ציבור 

(; 8.11.2009פיינשטיין נ' מלול ) 2/19)תר"מ לצרכים להם נועדו, ולא לצרכי בחירות 

רמי כהן נ' מירי רגב ואח',  2/21פרשת פיינשטיין(; תב"כ  –הש' א' פרוקצ'יה )להלן 

 פרשת רמי כהן((. –( )להלן 18.04.2018השופט ח' מלצר )

א לחוק דרכי תעמולה בכל הנוגע 2הלכה היא כי יש להקפיד ביתר שאת על הוראת סעיף  .19

ר מכהנים, זאת כדי לצמצם את היתרון וחוסר השוויון האינהרנטי בגיוס לנבחרי ציבו

חברי סיעת  14/20תמיכה למועמד מכהן )ראו: פרשת פיינשטיין, פרשת רמי כהן, תר"מ 

(, השופט ס' ג'ובראן(. יחד עם 16.6.2013למען התושבים המועצת העיר רעננה נ' חופרי )

ת המקומית, כל עוד אין מדובר בתעמולת זאת, כבר נפסק שאין לשתק את פעילות הרשו
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פרס נ'  26/20בחירות אסורה, והיא אינה נכרכת עם נבחרי ציבור מכהנים )תר"מ 

 אבוטבול(. 

השאלה האם פעולה פלונית היא תעמולה, ולכן אין לבצעה בקשר עם משאבי ציבור,  .20

 1525/15ץ תיבחן לפי מבחן תכליתה הדומיננטית של הפעולה, בעיני הבוחר הסביר )דנג"

זוילי נ' יו"ר  869/92(; בג"ץ 23.08.2017חה"כ אחמד טיבי נ' מפלגת ישראל ביתנו )

 (, פרשת רמי כהן(. 1992) 704, 692( 2ועדת הבחירות המרכזית, פ"ד מו)

לצורך בחינת התכלית הדומיננטית של פעולה, קבעה הפסיקה מספר מבחני עזר למבחן  .21

יש להתחשב: במועד ביצוע הפעולה, בזהות יוזם הדומיננטיות. בין היתר, נפסק כי 

הפעולה, האם עסקינן בפעולה שגרתית של הרשות, או בפעולה ייחודית וחד פעמית; 

בהיקף ההשפעה הצפוי של הפעולה על הבוחרים ובחשיבות התכלית האחרת העומדת 

בבסיס הפעולה והמחייבת את קיומה במתכונת זו. לבסוף נאמר כי יש לנקוט במבחן 

(, השופט 12.7.18עיריית חולון נ' עו"ד ניסן זכריה ) 3/21שכל הישר וההיגיון )ער"מ ה

 נ' הנדל, והאסמכתאות דשם(.

 דיון והכרעה: .ג

, הקמת 80-העותר לא עמד בנטל להוכיח בפניי כי המרכיב הדומיננטי באירועי חגיגות ה .22

לאירוע,  לא שורבב 3-1הגינה והאירוע לילדים הינו תעמולתי. שמם של המשיבים 

וחזקה עליהם שלא יעשו בו שימוש לצרכים אלה, באירוע גופו )ויוזכר שהפרה של חוק 

 דרכי תעמולה הינה עבירה פלילית(.

כך למשל לא הוברר אם מי מהמשיבים יישאו דברים באירוע, ההזמנה לאירוע חפה 

קיום מכל גוון פוליטי, קיום האירוע היה ידוע לתושבים מזה חודשים ארוכים, ועצם 

נטר. לא הוברר כלל איזה -לכפר 80-האירוע משולב במארג הכולל של אירועי חגיגות ה

מאפיין באירוע עלול הבוחר הסביר לפרש כתעמולת בחירות, וניכר כי זיקתו של האירוע 

אשר החלו עובר לתקופת  80-היא לא לרגל הבחירות אלא, כאמור, לרגל חגיגות ה

 הבחירות ויימשכו גם לאחריה.

 ור כל האמור, אני דוחה את העתירה. לא .23

 לכל משיב.  ₪ 2,000בסך של  3-1העותר יישא בהוצאות המשיבים 

 בהוצאותיה.  4נוכח תשובתה, תישא המשיבה 

 

 (. 2018באוקטובר  14ניתנה היום, ה' בחשוון התשע"ט )

 

 

 אברהם טל
 

 נשיא בית משפט מחוזי 
 יושב ראש ועדת הבחירות

 דרום-האזורית מרכז
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 ועדת הבחירות המרכזית 

 21-לכנסת ה
          

 
 טלאברהם  לוד –בית המשפט המחוזי מרכז  נשיא

 יושב ראש ועדת הבחירות האזורית מרכז דרום  
 

 120/ 21תר"מ  
 העותר: 

                 
 עו"ד רמי גרינברג

 
 נ ג ד 

 
 . עו"ד איציק ברוורמן1 המשיבים:

 . רו"ח חני גולדשטיין2
 עו"ד שרית גרינבאום .3
 . לאוניד סמוליאנוב4
 . חזקי חקאק5
 . אלה היגלר6

 
ד לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, 17-ב ו17עתירה לצו מניעה ולצו עשה לפי סעיפים 

 )להלן: חוק דרכי תעמולה( 1959-התשי"ט
 

 ב"כ העותר:
 

 :1ב"כ המשיב 
 

 :2-6ב"כ המשיבים 
 

 עו"ד שי פרטוש
 

 עו"ד יעקב פלהיימר
 

 עו"ד יחזקאל ריינהרץ

  החלטה
  

ד לחוק דרכי תעמולה, למתן צווים האוסרים על 17-ב ו17בפניי עתירה שהוגשה לפי סעיפים 

, ראש עיריית פתח תקווה לעשות שימוש במשאבי ציבור ובעובדי ציבור בקשר עם 1המשיב 

לחוק הרשויות המקומיות  75א לחוק דרכי תעמולה ולסעיף 2תעמולת בחירות בניגוד לסעיף 

למנוע  6-2)להלן: חוק הבחירות לרשויות( ולהורות למשיבים   1965-)בחירות(, תשכ"ה

 להפר את הדין.  1מהמשיב 

בליבה של העתירה מצויה מערכת הבחירות לרשויות המקומיות ובכללן לראשות העיר פתח 

 תקווה ולמועצתה )להלן: העירייה(. 

 

 רקע וטענות הצדדים: .א

לראשות העיר בבחירות הקרובות העותר הוא חבר מועצת העיר פתח תקווה, ומתמודד  .1

 .30.10.2018שיתקיימו בתאריך 
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 6-2הוא ראש העיר המכהן, המתמודד לכהונה נוספת למשרה זו, והמשיבים  1המשיב  .2

 הם עובדים בכירים בעירייה. 

 טענות העותר

עושה שימוש במשאבי ציבור בקשר עם תעמולת בחירות למועמדותו, בניגוד  1המשיב  .3

פרסם כתבות יחסי ציבור, במימון העירייה  1י תעמולה. המשיב א לחוק דרכ2לסעיף 

 לטובתו, ואף הפיץ עלוני תעמולה מכספי ציבור. 

דאג לארגן אירועים הממומנים מכספי ציבור בהיקף נרחב לקראת הבחירות,  1המשיב 

וזאת מבלי לקבל את אישור היועץ המשפטי לעירייה, לצורך האדרת שמו בתעמולת 

 , ובחלק מאירועים אלה אף נשא דברים. הבחירות מטעמו

ועל חלקן הודפס שהאירוע יהיה  1על חלק מההזמנות לאירועים מצויין שמו של המשיב 

בנוכחות הנהלת העיר. העירייה מחלקת לתושבים מפות של העיר שעליהן מודפס "דבר 

 , שמגיע לבתי ספר ומבצע שיחות עם תלמידים. 1ראש העיר" הנחתם בשמו של המשיב 

נעזר בעובדי העירייה לצורך תעמולת בחירות, עת הורה להם לשלוח מיילים  1המשיב  .4

לתושבי העיר בהם הוא מברך אותם באופן אישי, והוא מחלק הטבות שכר לעובדים 

 בתמורה לתמיכתם הפוליטית.

משתמש במבני המועצה, עליהם הוא תולה שלטי תעמולה מטעמו, מקרין  1המשיב  .5

י על גבי מסכים בחדר ההמתנה בבניין העירייה ודף הפייסבוק סרטון תעמולה פוליט

מופעל במימון משאבי ציבור, ואף בעבר היה דף פייסבוק  1האישי פוליטי של המשיב 

 עירוני.

ברחבי העיר פורסמו מודעות שאינם אלא סקרים שונים הנוגעים לעיר וזאת בניגוד  .6

 .1.1901להנחית היועמ"ש מס' 

ת פוליטיים, ומפרסם מודעות בחירות תוך שימוש באותיות מבצע חוגי בי 1המשיב  .7

 לחוק הבחירות.  7הסיעה, בניגוד להוראת סעיף 

שלפני יום  42-העתירה שבפניי הוגשה כשהאיסור על שימוש באותיות חלף )ביום ה

הבחירות(, והעותר לא הפנה אותי לכל איסור על השתתפות בחוגי בית. משכך הטענות 

 לו נדחות מחוסר עילה.הנוגעות לסוגיות א

העותר ביקש שאחייב את המשיב בחיוב אישי בשלל עניינים "פליליים ומנהליים" שאינם  .8

נוגעים לחוקי דרכי תעמולה. כידוע, סמכותו של יו"ר ועדת הבחירות הינה ליתן צווים 

ד לחוק דרכי תעמולה, ומשלא נמצא מקור סמכות לדון בסוגיות 17ב עד 17לפי סעיפים 

 י דוחה אף אותן על הסף מחוסר עילה.אלה, אנ
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 1טענות המשיב 

נשלח למבקר המדינה  2.8.2018לא נעשתה פניה מוקדמת כנדרש. מכתב הפניה מיום  .9

. כל התלונות של 1ולוועדת הבחירות, תוך שהעותר נמנע במכוון מלשלוח אותו למשיב 

 .1ולא למשיב  6-2העותר שנשלחו במיילים וצורפו לעתירה, נשלחו אך ורק למשיבים 

לא עשה כל שימוש במשאבי ציבור לשם פרסום יחצ"ני או לעלוני בחירות  1המשיב  .10

 מטעמו.

 6ההזמנות לאירועים נעשו בטרם תקופת הבחירות לרשויות )בתקופה שקודמת לתקופת  .11

, וכל הפעילויות 1החודשים שלפני יום הבחירות(, על חלקן כלל לא מופיע שמו של המשיב 

נוטל חלק באירועים  1והאירועים הן פעילויות שגרתיות שמקיימת העירייה. המשיב 

ר את הדין, ונושא בהם, לכל היותר, דברי ברכה באופן שגרתי, מבלי שיהיה בכך להפ

 בלבד. 

ראש מינהל החינוך, הוא מגיע פעמים רבות לבתי הספר כדבר  1מתוקף היותו של משיב  .12

שבשגרה כבר למעלה מחמש שנים, והוא כלל לא מדבר עם התלמידים בעניינים 

 פוליטיים.

 כספי ציבור.הכנסים הפוליטיים ממומנים כולם מכספי הסיעה ולא ממומנים מ .13

מפת העיר היא ערכה שמחלקת העירייה לתושבים החדשים, אשר ממילא אין להם זכות  .14

הצבעה למערכת הבחירות בעיר, ומדובר בשירות שוטף ושגרתי. גם דברי הברכה של ראש 

 העיר מודפסים על המפות כדבר שבשגרה וכך היה במשך שנים עם ראשי עיר קודמים.

תומכים בו ופועלים עבורו מרצונם ושלא בשעות  1יב לעובדי ציבור המסייעים למש .15

 אינו מתערב בשכרם. 1עבודתם, והמשיב 

 השילוט בשוק נתלה ביוזמת מוכרים בדוכנים התומכים בו. .16

דף הפייסבוק הוא עמודו האישי ולא עמוד העירייה, וממומן כולו ממשאבי הסיעה או  .17

 המועמד.

ים עם תושבים שבמהלכם הם מעלים לערוך מפגש 1מתחילת הקדנציה שלו נוהג משיב  .18

 היה מגיע אליהם עם אנשי המקצוע כדי לתת מענה לתושבים.  1בקשות וצרכים והמשיב 

לא ערך מפגשים מעין אלה מתחילת מערכת הבחירות, וכי הוא עורך כנסי  1המשיב 

 בחירות בבתים פרטיים בהתאם להוראות החוק.
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 6-2טענות המשיבים 

ל הסף לנוכח היעדר יריבות שכן הם אינם מבצעים כל פעולה יש לדחות את העתירה ע .19

 המפרה את חוק דרכי תעמולה.

אין מניעה שראש העיר המכהן יהיה נוכח באירועים עירוניים וכי האירועים העירוניים  .20

מובאים לאישורה של היועצת המשפטית, הבוחנת אותם פרטנית,  ואף מנחה את נבחרי 

ים מלבד דברי ברכה קצרים. האירועים המפורטים הציבור לא לשאת דברים באירוע

בעתירה נוגעים לאירועים שגרתיים של העירייה ולא התקיימו אירועים חריגים בתקופה 

 זו.

 היועצת המשפטית הנחתה שלא לחלק את המפות בתקופת הבחירות. .21

על ההזמנות לא חל בתקופה של חצי שנה לפני הבחירות, והדבר  1הדפסת שמו של המשיב  .22

 אינו עומד בניגוד לחוק דרכי תעמולה. 

לא ניתן לראות מכתב העתירה כי השתתפות עובדי העיריה נעשתה בשעות ובמסגרת  .23

עבודתם של העובדים, וכן נשלח מהלשכה המשפטית לכל עובדי העירייה חידוד הנחיות 

 לתקופת הבחירות.

 מחלק הטבות שכר לעובדים. 1אין להם ידיעה על כך שהמשיב  .24

השילוט התלוי על מבני העירייה הוסר בהנחיית הלשכה המשפטית וכן ניתנה הנחייה  .25

 שלא לפעול כן בעתיד.

 לא ממומן על ידי העירייה וכך גם עריכת הסקרים. 1דף הפייסבוק של המשיב  .26

 התשתית הנורמטיבית: .ב

 לחוק דרכי תעמולה קובע כדלהלן: א2סעיף  .27

"לא ייעשה שימוש, בקשר עם תעמולת בחירות, 
בכספים או בנכסים מוחשיים או בלתי מוחשיים של 

( 9)-( ו4(, )3(, )2(, )1גוף מבוקר כמשמעותו בפסקאות )
]נוסח  1958-לחוק מבקר המדינה, תשי"ח 9של סעיף 

משולב[, או של תאגיד שהממשלה או רשות מקומית 
שתתפת בהנהלתו או בהונו, ולא ייעשה שימוש מ

כאמור במקרקעין או במטלטלין המוחזקים למעשה על 
 ידי גוף או תאגיד כזה..."

 

על הבחירות לכנסת ועל הבחירות  –שבו  1חוק דרכי תעמולה חל, בהתאם לאמור בסעיף 

 לעיריות ולמועצות המקומיות.
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ציבורי, ובכלל זה רשויות מקומיות,  הסעיף האמור אוסר על שימוש במשאבים של כל גוף .28

 לצורך תעמולת בחירות, ביסוד איסור זה עומדות מספר תכליות:

"האיסור לעשות שימוש בנכסי הציבור לצורך תעמולת 
בחירות הוא בעל משמעות מהותית ורבת חשיבות 
להגנה על כללי היסוד של חופש בחירות ושויון הליך 

וקרטי. הוא הבחירות, שלהם ממד חוקתי במשטר דמ
מבטא את רעיון היסוד כי התמודדות בבחירות 
חופשיות צריכה לחתור, ככל האפשר, בין היתר, 
לשויון האמצעים ויכולת הנגישות לבוחר, שיובטחו 
לכל המתמודדים. מתן אפשרות למתמודד בבחירות 
לעשות שימוש בנכסי ציבור, אליהם יש לו נגישות 

בפועל, פוגע  מיוחדת מכוח התפקיד אותו הוא ממלא
פגיעה ממשית בערך השויון בבחירות, בהפלותו לטובה 
את המתחרה, המכהן במשרה ציבורית עובר לבחירות. 
פן נוסף של האיסור נובע מהצורך למנוע שימוש בנכסי 
ציבור למטרת קידום עניינו האישי של מתמודד, שלא 
לשמו נועדו נכסים אלה שבידי הרשות מלכתחילה" 

, מפי השופטת 7נשטיין נ' מלול, פיסקה פיי 2/19)תר"מ 
 פרשת פיינשטיין(. –א' פרוקצ'יה )להלן 

 

יושבי ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ראו באיסור על שימוש במשאבי ציבור  .29

רמי כהן נ'  2/21לצרכי ציבור כאחת מאבני הראשה של חוק דרכי תעמולה )ראו: תב"כ 

 פרשת רמי כהן((. –( )להלן 18.04.2018מירי רגב ואח', השופט ח' מלצר )

א לחוק דרכי תעמולה בכל הנוגע 2עוד נפסק, כי יש להקפיד ביתר שאת על הוראת סעיף  .30

לנבחרי ציבור מכהנים, זאת כדי לצמצם את היתרון וחוסר השוויון האינהרנטי בגיוס 

 (, השופטת ד'13.8.2003סיעת "לב" נ' סויסה ) 32/03תמיכה למועמד מכהן )ראו: תר"מ 

חברי סיעת למען התושבים  14/20דורנר; פרשת פיינשטיין פרשת רמי כהן; תר"מ 

  (, השופט ס' ג'ובראן(.16.6.2013המועצת העיר רעננה נ' חופרי )

כידוע, השאלה אם פעולה פלונית היא תעמולה, ולכן אין לבצעה בקשר עם משאבי ציבור,  .31

 1525/15הבוחר הסביר )דנג"ץ  תיבחן לפי מבחן תכליתה הדומיננטית של הפעולה בעיני

זוילי נ' יו"ר ועדת  869/92(; בג"ץ 23.08.2017חה"כ אחמד טיבי נ' מפלגת ישראל ביתנו )

(, פרשת רמי כהן(, ולצורך כך נעשה שימוש 1992) 704, 692( 2הבחירות המרכזית, פ"ד מו)

האם  במבחני משנה שנקבעו ובין היתר בבחינת מועד ביצוע הפעולה, יוזם הפעולה,

עסקינן בפעולה שגרתית של הרשות, או בפעולה ייחודית וחד פעמית; היקף ההשפעה 

הצפוי של הפעולה על הבוחרים וחשיבות התכלית האחרת העומדת בבסיס הפעולה 

והמחייבת את קיומה במתכונת זו. לבסוף נאמר כי יש לנקוט במבחן השכל הישר 

(, השופט נ' הנדל, 12.7.18יסן זכריה )עיריית חולון נ' עו"ד נ 3/21וההיגיון )ער"מ 

 והאסמכתאות דשם(.
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 לחוק הבחירות לרשויות קובע כי: 75במקביל, סעיף  .32

"עובד המדינה, כולל עובד שירות התעסוקה, רשות 
הפיתוח וכן עובד של רשות מקומית, של הסוכנות 
היהודית, של הקרן הקימת לישראל או של תאגיד 

סמכות מינהלית, השידור הישראלי, אשר יש להם 
, 1945לרבות סמכות לפי תקנות ההגנה )שעת חרום(, 

או תפקיד שכרוך בו מגע עם קהל, לא יקחו חלק 
בתעמולת הבחירות בתחום רשות מקומית שבה 

 מתקיימות בחירות."
 

א לחוק הבחירות. שימוש 2תכליתה של הוראה זו דומה לתכליתה של הוראת סעיף  .33

ליטי של נבחר ציבור מכהן פוגע בעיקרון השוויון בבחירות, בעובדי ציבור למען קמפיין פו

בעקרונות של מנהל תקין וחסר פניות, בטוהר השירות הציבור, ובאמון הציבור  )ראו: 

מרציאנו נ' ניצן  44/20(, השופט א' ריבלין; תר"מ 28.10.2008צור נ' ניצן ) 93/18תר"מ 

י החשש שמא עובד הציבור פועל כפי ( השופט ס' ג'ובראן(. האיסור מגן מפנ5.08.2013)

שפועל שלא מרצונו החופשי, לאור יחסי השררה החלים, במישרין או בעקיפין, בינו לבין 

 ( השופט ס' ג'ובראן(.17.7.2013גרוס נ' בן חמו ) 31/20נבחר הציבור )תר"מ 

יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, כב' המשנה לנשיאה ח' מלצר, קבע אך לאחרונה  .34

 כי:

"הנה כי כן, העקרונות העולים מן החוק וההלכה 
הפסוקה מצביעים על השאיפה ליצור הפרדה בין 
מערכת הבחירות המקומית, לבין עובדי הציבור 
הנזכרים בסעיף, לנוכח הפגיעה שעלולה להיגרם 

על  –כתוצאה מהשתתפות שלהם בתעמולת בחירות 
מרקם היחסים שבין הציבור והרשות המקומית, 

עין השלילית שהדבר עלול לעורר ביחס ומראית ה
 69/21)תר"מ פוליטי שהמינהל מחויב בו." -לדימוי הא

( )להלן 23.09.2018יהורם לוי נ' עיריית כפר סבא ואח' )
 פרשת יהורם לוי(( –
 
  

 חובת הפניה המוקדמת

 ( להוראות סדרי הדין קובע כי:6)ב()2סעיף  .35

העתקים יצורפו  –נעשתה פנייה מוקדמת בכתב למשיב 
של ההתכתבות לעניין זה; לא נעשתה פנייה מוקדמת 

יפורטו הנימוקים להגשת העתירה בלא פנייה  –
 ;מוקדמת

דומה שאין חולק על חשיבות מיצוי ההליכים בענייני בחירות. יחד עם זאת, במקרה דנן,  .36

עוד בטרם הובא הנושא לפתחי, ניתנה הזדמנות ראויה לצדדים לבוא בדברים ביניהם, 

עד הגשת העתירה במקור לבית המשפט לעניינים מנהליים בשלהי חודש אוגוסט עד ממו

 הגשת העתירה שבפני. 
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משכך, ניתנה למשיבים הזמנות ראויה לבחון את דרכיהם, ואף לבוא בדברים עם העותר  .37

על מנת לייתר הכרעה שיפוטית בעתירה. במצב דברים זה, אין עוד תוחלת לטיעונים 

 יצוי הליכים, ואני דוחה טענות אלה.שונים בדבר היעדר מ

 דיון והכרעה .ג

באירועים ונשיאת דברים  1ביקוריו של המשיב  –קיום אירועים מצד העירייה  (1)

 באירועים אלה:

ראש זה של העתירה ניתן לחלק לשניים: קיום אירועים על ידי העירייה ולקיחת חלק  .38

 בהם.  1של המשיב 

ח תשתית עובדתית מספקת, כדי להרים את בעניין קיומם של אירועים, העותר לא הני .39

הנטל המוטל עליו להוכיח שהעירייה מקיימת אירועים בהיקף חריג, שגולש כדי תעמולת 

בחירות. העירייה איננה צריכה לשבות מפעילותה לרגל הבחירות, אלא אך נמנע ממנה 

 לשחק במשחק הפוליטי. 

העירייה בוחנת כל אירוע, ונותנת אני מקבל את טענת המשיבים כי הלשכה המשפטית של 

הנחיות משפטיות בנוגע אליו, לפי חוק דרכי תעמולה ודיני הבחירות בכלל, וכי המשיבים 

 מודעים לתקופה רגישה זו בעת עריכת אירועים.

באירועים אלה המצב המשפטי שונה שכן השתתפות מועמד  1ביחס לביקוריו של המשיב  .40

לצבוע את האירוע כולו בגוון פוליטי, כאילו  מכהן באירועים מטעם הרשות, עלולה

 .1האירוע אינו אלא חלק מהקמפיין הפוליטי של המשיב 

באירועים הממומנים מכספי ציבור,  1אמנם אין איסור קטגורי על השתתפות המשיב  .41

וכן מותר לנבחר ציבור לשאת בהם דברי ברכה קצרים, אך השאלה האם ביקור באירוע 

ם בו תיחשב כתעמולה פוליטית תיבחן בהתאם לנסיבותיו מסויים או נשיאת דברי

 הקונקרטיות של האירוע.

העותר לא הצביע על אף אירוע קונקרטי לגביו מבוקש כי יינתן צו, וכידוע יושב ראש  .42

ועדת הבחירות לא מכריע במחלוקות תיאורטיות, אלא בסכסוכים קונקרטיים, שסעד 

(, כב' השופט 12.07.2018ית חולון נ' זכריה )עירי 3/21מתבקש בצידם )ראו והשוו: ער"מ 

 נ' הנדל(.

הריני נותן להצהרת המשיב  1יחד עם זאת, ולנוכח המפורט בכתב התשובה של המשיב  .43

ד לחוק דרכי תעמולה, האוסר עליו לשאת דברים 17-ב ו17, תוקף של צו לפי סעיפים 1

כה" אלו יעברו באירועים שמארגנת העירייה, מלבד דברי ברכה קצרים. "דברי בר

לאישורה של היועצת המשפטית, מבעוד מועד, ולא יחרגו ממספר קטן של משפטים 

 קצרים. אישורה של היועצת המשפטית יתועד בכתב.
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 בבתי הספר: 1ביקוריו של המשיב  (2)

משמש כראש מנהל חינוך בעירייה, איננה מצדיקה קיום סיורים  1העובדה כי המשיב  .44

עד הבחירות, ובמיוחד שיחות עם תלמידים, בכל נושא בבתי ספר במועד כה סמוך למו

 שהוא. 

בתקופה רגישה זו עליו לצמצם ככל הניתן כל דבר העשוי לעורר חשד לשימוש פסול 

ביתרונו כראש עירייה מכהן לשם קידום מועמדותו בבחירות, ובפרט חשיפה לאוכלוסייה 

ש עיר בבית ספר מתאפיין ייחודית, שלמעשה עלולה להיות "שבויה" בידיו, שכן סיור רא

בתכונה מיוחדת במוסד, שעלולה להפוך את הסיור כולו, אף אם זו לא נעשתה בכוונת 

 המכוון, לאירוע תעמולתי.

לערוך  1ד לחוק דרכי תעמולה האוסר על המשיב 17-ב ו17על כן, אני נותן צו לפי סעיפים  .45

עם תלמידים במסגרת ביקורים בבתי ספר עד מועד הבחירות, קל וחומר לקיים שיחות 

הלימודים הסגורה. לאחר תקופת הבחירות, יהיה רשאי ראש העיר הנכנס, לחדש את 

 הסיורים, ככל שימצא לנכון, עד תקופת הבחירות הבאה. 

 :1פעילות פוליטית של עובדי העירייה למען המשיב  (3)

ל העותר לא צירף כמשיב לכתב העתירה אף עובד ציבור שנטען לגביו כי הוא עובר ע .46

לחוק הרשויות המקומיות וכי הוא נוטל חלק פעיל בתעמולת בחירות  75הוראות סעיף 

 .1עבור המשיב 

( להוראות הבחירות )דרכי תעמולה( )סדרי הדין בבקשות ועררים(, 2)א()5סעיף  .47

הוראות סדרי הדין( קובע במפורש כי משיב נדרש לעתירה הוא  –)להלן  2015-התשע"ה

ה. כלומר, כאשר נטען שפלוני ביצע עבירה אשר מתבקש למנוע כל "מבצע העבירה" לכאור

קובעות הוראות סדרי הדין במפורש כי יש לצרפו כמשיב לעתירה, על מנת ליתן  –אותה 

לו הזדמנות נאותה להתגונן בפניה. העותר לא צירף את העובדים המפרים, לטענתו, את 

 הוראות החוק, כמשיבים לעתירה. 

הציבור היחידים שצורפו כמשיבים ואולם העותר לא טען  הם עובדי 2-6המשיבים 

לגביהם אף טענה קונקרטית שהפרו את הוראות חוק דרכי תעמולה, ואף על פי הצהרתם 

 הם לא עברו על הוראות החוק כאמור. 

טען כי יש  עובדי ציבור אשר תומכים בו ופועלים למענו שלא במסגרת  1עם זאת, המשיב  .48

ובדי ציבור לקחת חלק בתעמולה משתרע על כל פעילתם של עובדי העבודה.  האיסור על ע

 הציבור, בשעות עבודתם וגם לאחר מכן. 

לחוק הבחירות לרשויות עלולות  75א לחוק דרכי תעמולה ועל סעיף 2עבירה על סעיף 

להיות עבירות פליליות ומשמעתיות, והן בחזקת התנהגות שאינה הולמת עובד ציבור 

 5/21(; ער״מ 1986) 247, 227( 4ספירו נ' נציב שירות המדינה, פ"ד מ) 5/86)עיינו: עש"מ 
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 –( השופט ח' מלצר )להלן 25.09.2018כרכור )-הגר פרי יגור נ׳ מועצה מקומית פרדס חנה

פרשת פרי יגור(; פרשת יהורם הלוי(. אין נפקא מינא באם עובד הציבור פעל בזמנו הפרטי 

 או במסגרת שעות עבודתו בעירייה.

על חשיבות הניטראליות ואי התלות של עובדי השירות הציבורי )ובכלל זה הרשויות  .49

המקומיות( עמדו יושבי ראש ועדות הבחירות לדורותיהם )ראו פרשת יהורם לוי, 

 והאסמכתאות שהובאו לעיל(. 

על עובדי העירייה להיזהר, קלה כחמורה, בכל סממן המביא לכך שיראה כאילו הם  .50

 של ראש העיר המכהן(.  –שותפים למסע הבחירות של מועמד זה או אחר )ויתרה על כך 

משכך, אני מורה כי החלטותיו של המשנה לנשיאה, כב' השופט מלצר בפרשות יהורם 

, והיא 3המשיבה  –יועצת המשפטית לעירייה הלוי ופרי יגור והחלטה זו תובאנה בפני ה

 תפיץ הנחיות מפורטות לעובדים בנושא זה.

לשתף או לחייב  1נאסר על עובדי ציבור לקחת חלק בסיורי בחירות, ונאסר על המשיב  .51

 עובדי ציבור להשתתף בסיורים אלה, במישרין או בעקיפין. 

ציבור לא יתלוו לאירועים , לפיה עובדי 1אני נותן תוקף של צו להצהרתו של המשיב 

 וכנסים שמאורגנים על ידיו או על ידיו מטה הבחירות שלו.

 שימוש בנכסי העירייה: (4)

 ראש זה של העתירה עוסק בשישה עניינים, בהם אכריע כסדרם: .52

 בתקופה הסמוכה לבחירות בפרסומים מטעם המשיבה 1הדפסת שמו של המשיב  (א)

 קובע הדין כי:

ככלל, אין לקבוע  –"אשר לאיגרות האישיות 
קטגוריות כי יש לאסור הפצת אגרת מידע לציבור ...  
אני סבור, כי אין פסול בעיתוי הנוכחי של הפצת איגרת 
תרבות לתושב. עם זאת, שוב, לא עולה כל טעם לציון 
שמו של המשיב על גבי האיגרות האישיות. מבין אני 
את החשיבות בדיווח אירועי התרבות של העירייה, 

בין דיווח זה מטעם העירייה לבין דיווח אישי של אולם 
 אין ולא כלום." )פרשת חופרי( –המשיב 

 

בתקופה הסמוכה לתקופת בחירות, אין כל מקום לכרוך את שמו או תמונתו של ראש 

העיר בפרסומים מטעם העירייה )ראו והשוו: פרשת רמי כהן(, ולכן בתקופה זו מדובר 

א לחוק 2ר עם תעמולת בחירות, בניגוד להוראות בשימוש אסור במשאבי ציבור בקש

 דרכי תעמולה.

א לחוק דרכי תעמולה חלות גם בתקופה שאינה תקופת 2אומנם הוראותיו של סעיף 

בחירות, אולם מוקדן משתנה ככל שאנו מתקרבים לבחירות גופן. במקרה דנן, נוכח 
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אינן נופלות בגדר עיתוי הפצת ההזמנות והאירועים, בהתאם למבחן הדומיננטיות, הן 

 תעמולת בחירות. 

 . 1משלוח מפת העיר כאשר מודפס בצידה דברי ברכה מטעם המשיב  (ב)

בהתאם למפורט בכתבי הטענות משלוח המפות נעשה גם בתקופה הסמוכה למועד 

, האוסר על העירייה לשלוח 2-6הבחירות, ואני נותן תוקף של צו להצהרת המשיבים 

ואוסר לפרסם כל דבר פרסום  1י ברכה מטעם המשיב את המפות שמודפסים עליהן דבר

 , וזאת עד למועד הבחירות.1אשר מופיע עליו שמו או תמונתו של המשיב 

  –פרסום כתבות יח"צ בעיתונות וחלוקת פליירים  (ג)

העותר לא העמיד תשתית ראייתית מספקת, ונוכח הכחשות המשיבים, אני דוחה ראש 

 זה של העתירה.

א 2היא תעמולת בחירות אסורה בהתאם להוראות סעיף  י ציבורתליית שלטים על מבנ (ד)

לחוק דרכי תעמולה, ואין נפקא מינה בעניין זה לזהות תולה השלטים, בין אם זה היה 

 . 1בעל הדוכן בשוק או המשיב 

להשתמש במבני ציבור  1ד האוסר על המשיב 17-ב ו17 על כן אני נותן צו לפי סעיפים

 מטעמו.  לשם קיום תעמולה פוליטית

 בבניין העירייה במקום המתנת תושבים.  1הקרנת סרטון תעמולה של המשיב  (ה)

לא הובהר מהו סרטון התעמולה שמוקרן בבניין העירייה, בזמן המתנת התושבים, 

ומדוע יש בו משום תעמולה. יחד עם זאת, נוכח העובדה שלא מצאתי שמי מהמשיבים 

טען בנושא, אני מורה כי הסרטון יובא בפניי היועצת המשפטית לעירייה, אשר תבחן 

בו, תפסיק את השימוש  1של המשיב אותו, וככל שיש בו תעמולה, לרבות השתתפות 

 בו עד לאחר הבחירות. 

  – 1העלאת שכר לעובדי העירייה שיפעלו למען בחירתו של המשיב  (ו)

 העותר לא עמד בנטל להוכחת טענתו בראש זה של העתירה, ומשכך אני דוחה אותה.

 :1דף הפייסבוק של המשיב  (5)

( קבעתי 9.9.2018וידל ואח' ) עדי שטרנברג ואח' נ' מיכאל 80/21במסגרת החלטתי בתר"ם  .53

 את הדברים הבאים היפים גם לענייננו:

מכספו שלו  –"אין פסול כי נבחר ציבור מכהן יפרסם 
במסגרת תעמולת הבחירות את הישגי הרשות אשר  –

הוא עומד בראשה. ההלכה שנקבעה בעניין חופרי 
אוסרת כריכת שמו של ראש עיר מכהן בפרסומים של 

פרסומים של המתמודד(. פרסומים העירייה )להבדיל מ
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אלו, מטבע הדברים, נעשים מכספי ציבור ועומדים 
 א לחוק דרכי תעמולה.2בניגוד לסעיף 

אדרבה, נפסק לא אחת כי תצמח לבוחר תועלת מכך 
שנבחר ציבור יציג את הישגיו על מנת שהבוחר יוכל 

דוידי  19/20לקבל את החלטתו באופן מושכל )ר' תר"מ 
 (, השופט ס' ג'ובראן("3.7.2013)נ' בוסקילה 

שנעשית כולה  –העותר לא הבחין בין תעמולה המתפרסמת מתוך דף פייסבוק של המועצה  .54

בדף הפייסבוק האישי שלו, שנעשו כולם,  1מכספי ציבור, לבין הפרסומים שעשה המשיב 

 על פי הצהרתו, במימונו.

נעשו תוך שימוש במשאבי  העותר לא הוכיח כי הפרסומים נושא העתירה בדף הפייסבוק .55

א לחוק דרכי תעמולה בדף 2ציבור או אף בזיקה אליו, ולכן לא הופרו הוראות סעיף 

 . אשר על כן, אני דוחה את העתירה בראש זה.1הפייסבוק הפרטי של המשיב 

 סקרים שעורכת העירייה: (6)

העותר לא הצליח להרים את הנטל המוטל עליו שכן התשתית העובדתית שהונחה  .56

 רה במסגרת ראש זה, רחוקה מלהוכיח את הנטען על ידי העותר. בעתי

 אני מקבל את הצהרות המשיבים בעניין זה ודוחה ראש זה של העתירה.

 :1חוגי בית וכנסים פוליטיים שעורך המשיב  (7)

יערוך חוגי בית וכנסים פוליטיים מכספו, כפי שהצהיר במסגרת  1אין פסול כי המשיב  .57

בנוגע  1ם זאת אני נותן תוקף של החלטה להצהרת המשיב כתב התשובה שהגיש. יחד ע

לשיתוף עובדי ציבור במסגרת השתתפותו בחוגי בית. אין בהחלטה בראש זה כדי לגרוע 

לעשות שימוש בעובדי ציבור לצרכיו הפוליטיים, גם אם  1מהחלטתי האוסרת על המשיב 

 הם תומכים בו.

 :1ב לאכיפת התנהגותו של המשי 2-6צו עשה למשיבים  (8)

כפי שפורטו בעתירה, לא ברורה בקשת  1נוכח הסעדים וההפרות הנטענות מצד המשיב  .58

"לאכוף" את חוקי דרכי התעמולה על  2-6העותר לסעד שיורה בצו עשה על המשיבים 

 . 1המשיב 

מדובר בטענה שנטענה בעלמא, ללא פירוט וללא כל הפניה למקור נורמטיבי כלשהו לסעד 

 ני דוחה העתירה בראש זה. המבוקש. לאור האמור א
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 סוף דבר: .ד

 לאור כל האמור, העתירה מתקבלת בחלקה, וכל צד ישא בהוצאותיו.  .59

 

 (2018באוקטובר  15) חשון תשע"ט ו'ניתנה היום 

 

 אברהם טל
 

 נשיא בית משפט מחוזי 
 יושב ראש ועדת הבחירות

 דרום-האזורית מרכז
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 ועדת הבחירות המרכזית 

 21-לכנסת ה
 

 יצחק כהן, שופט
יושב ראש ועדת הבחירות 

 האזורית חיפה

 
 172/21תר"ם 

 
 

 
 י"ג בחשוון, תשע"ט

 
22.10.2018 

  התנועה למען איכות השלטון בישראל

ע"י ב"כ עו"ד אליעד שרגא 
 ואח'

 העותר 

 נגד

 

 .  ג'קי סבג ראש עיריית נהריה1

 .  עריית נהריה2

 

 המשיבים   ע"י ב"כ עו"ד רון ברנט ואח'
  

 החלטה

 א. ההליך

 

 1959 –ב' לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, תשי"ט 17עתירה למתן צו מניעה, לפי סעיף  .1

 "(.חוק דרכי תעמולה" –)להלן 

 

 

 ב. הצדדים להליך

 

דגלה העותרת היא עמותה רשומה כדין בישראל, והיא מעידה על עצמה, כי "חרתה על  .2

שמירה על טוהר המידות בשירות הציבורי, עידוד ערכי שלטון החוק, שירוש נורמות 

 בלתי ראויות במינהל הציבורי והשרשת נורמות ראויות של מינהל תקין".

 

מכהן כראש עירית נהריה, מזה שנים רבות, ובבחירות לרשויות  1המשיב מס'  .3

, הוא מתמודד לתקופת כהונה 30.10.2018המקומיות, הצפויות להתקיים בתאריך 

 נוספת.

 

 עומד בראשה. 1היא הרשות המקומית שהמשיב מס'  1המשיבה מס'  
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 ג. תמצית טענות העותרת

 

בדף הפייסבוק  2פרסמה המשיבה מס'  17.10.2018בעתירתה טוענת העותרת, כי בתאריך  .4

ן כסף, הופעה תתקיים בכיכר העיריה, חינם אי 23.10.2018שלה הודעה, על כך שבתאריך 

של הזמר "סטפן" )הידוע כמי שמבצע, בין היתר, את השיר "קומסי קומסה"(. לטענת 

א' לחוק 2העותרת, הופעת הזמר כרוכה בשימוש בלתי חוקי בכספי ציבור, בניגוד לסעיף 

 דרכי התעמולה. 

 

 

 ד. פנייתה המוקדמת של העותר אל המשיבים, ותשובת בא כוח המשיבים

 

צרפה העותרת העתק מפנייתה אל המשיבים, וכן צרפה העתק מהתשובה  לכתב העתירה .5

שקיבלה מבא כוח המשיבים, עו"ד אבי גולדהמר. בתשובתו לבא כוח העותרת, מתאריך 

, כתב עו"ד גולדהמר, כי לא תהיה בהופעת הזמר תעמולת בחירות, שכן 21.10.2018

ולא יוזכר בקשר אליה.  לא ישא דברים במהלך ההופעה ושמו לא הוזכר 1המשיב מס' 

עוד נכתב בתשובת עו"ד גולדהמר, כי ההופעה הוזמנה על פי המלצת הדרג המקצועי 

בעיריה )מ"מ מנהלת מחלקת התרבות(, אשר פנתה אל ראש העיריה והביאה בפניו 

בקשתם של רבים מתושבי העיר, שלא יכלו לצפות בהופעה קודמת של הזמר, וביקשו כי 

לדעת עו"ד גולדהמר "ההופעה באה מטעמים נכונים וראויים  תתקיים הופעה נוספת.

והניסיון לייחס לה מניעים פסולים אינו מבוסס". לסיכום כתב עו"ד גולדהמר במכתבו, 

כי "המופע יהיה חף מכל עיין פוליטי ו/או תעמולת בחירות ועניינו הוא דאגה לתושבי 

 א' לחוק דרכי תעמולה.2העיר, ותו לא", ועל כן, אין בעניין זה תחולה לסעיף 

 

למכתבו הנזכר של עו"ד גולדהמר לבא כוח העותרת, צרף עו"ד גולדהמר מכתב מתאריך 

, שכתבה הגב' מאיה בר לב, המשמשת ממלאת מקום מנהלת מחלקת התרבות 7.10.2018

 (, וזו לשון המכתב:1וקשרי החוץ בעיריה, לראש העיריה )הוא המשיב מס' 

 

 וזרת של הזמר סטפן."הנדון: בקשה להופעה ח

 

במסגרת אירועי חול המועד סוכות / מרוץ הלילה  27.9.2018ביום חמישי   

, הופיע בכיכר העיריה הזמר סטפן )"קומסי קומסה"(. 2018של נהריה 

 איש שנהנו והתלהבו מאוד מהופעתו. 5,000במעמד ההופעה נכחו למעלה מ 

 

שר הופעה נוספת של לאור הצלחת המופע פנו תושבים רבים בבקשה לאפ  

הזמר בנהריה. בין הפונים היו כאלה שלא ידעו על ההופעה וגם כאלה 

 שידעו ולא יכלו להגיע.
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לאור זאת ביקשתי ממך לאשר את אותה הופעה ולהחליט על הזמנה   

 חוזרת.

 

 בכבוד רב            

 

 מאיה בר לב         

 מ"מ מח' תרבות וקשרי חוץ"        

 

אישר את בקשת הגב' בל לב )שלפי מכתבה היא למעשה  1שהמשיב מס' נראה הדבר,  

ימים בלבד )עד התאריך  10בקשת תושבי העיר( בזריזות רבה, ולא חלפו אלא 

ימים בלבד לפני יום  7, דהיינו, 23.10.2018(, וההופעה תואמה ונקבעה ליום 17.10.2018

 הבחירות לרשויות המקומיות. 

 

 

 המשיבים ה. תמצית תגובת בא כוח

 

בתגובה שהוגשה מטעם המשיבים, טען בא כוח המשיבים, כי יש לדחות את העתירה  .6

מחמת שיהוי בהגשתה וכן מחמת שלעותרת אין "זכות עמידה". עוד הוסיף בא כוח 

המשיבים, כי בהופעתו המתוכננת של הזמר "סטפן" אין כל תעמולת בחירות, "מאחר 

בות ראש העיר המכהן לשאת מאומים ולא ולא צפויים מי מטעם המתמודדים לר

תתאפשר כל תעמולת בחירות במסגרת המופע". בא כוח המשיבים הוסיף לעניין זה וטען, 

כי תעמולת בחירות היא פעולה שהביטוי הדומיננטי שלה נועד להשפיע על בחירתו של 

שום הבוחר, ואין לה אפקט דומיננטי נוסף", ואף מטעם זה אין לראות בהופעת הזמר מ

תעמולת בחירות. עוד הוסיף בא כוח המשיבים וטען, כי "לא ניתן לייחס לכל פעולה 

מבורכת של העיריה וקברניטיה בתקופה שלפני בחירות מניעים פסולים של תעמולת 

בחירות", שכן אם כאלה הם פני הדברים, כי אז יימצא כל ראש עיר מכהן המתמודד 

ת חובתו כלפי תושבי עירו "ולהסתגר ב ד' בבחירות לתקופת כהונה נוספת, לזנוח א

אמותיו ללא מעש". עוד הוסיף בא כוח המשיבים וטען, כי ביטול המועד יגרום לנזק 

 כספי לעיריה, שכן יהיה צורך לשלם פיצויים לאמן ולהקתו בגין ביטול המופע.  

 

 תמהתי: האם היה כה דחוף לסדר את הופעת הזמר דווקא שבוע לפני יום הבחירות? 

 האם לא ניתן היה לקבוע את המופע למועד אחר, למשל, שבוע אחרי יום הבחירות?

 

 ו. דיון בטענות הסף

 

 לעניין טענת השיהוי: .7
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השתלשלות הדברים, אותה סרקתי לעיל, מלמדת, כי הסדרת הופעתו של הזמר  )א(

ימים. פנייתה של מ"מ מנהלת מחלקת התרבות אל  10הוסדרה בפרק זמן קצר בן 

פרסמה  17.10.2018, וכבר בתאריך 7.10.2018נעשתה בתאריך  1המשיב מס' 

באתר האינטרנט שלה הודעה על כך שהמופע יתקיים בתאריך  2המשיבה מס' 

23.10.2018. 

 

העותרת מסבירה בעתירתה, כי לראשונה קיבלה פניות בעניין הופעה זו בתאריך  )ב(

מנות הראשונה שהייתה לה, ביום א' )יום חמישי בשבוע(. על כן, בהזד 18.10.2018

, פנתה העותרת בכתב אל המשיבים, וביקשה כי יבטלו את המופע 21.10.2018

 האמור. 

 

המשיבים מבקשים לתמוך את טענת השיהוי בהחלטת כב' השופט ס' ג'ובראן  )ג(

(. בהחלטה זו נדונה עתירה של 3.7.2013) חנה גולן נ' אליהו שבירו 27/20בתר"ם 

יקשה צו ממניעה האוסר על קיום מופע. כב' השופט ס' ג'ובראן קבע, עותרת שב

בין היתר, כי העתירה הוגשה יומיים לפני המופע, ויש בשיהוי זה עצמו, נוכח 

העובדה שהעותרת לא נתנה טעם מדוע פעלה כך, כדי לדחות את העתירה. ואולם, 

המופע, אך  לא נאמר בהחלטה האמורה מתי נודע לעותרת על הכוונה לקיים את

מקריאת ההחלטה עולה, כי העותרת ידעה על הכוונה לקיים את המופע מספיק 

 זמן מראש.

 

  

בנסיבות שלפני, העותרת פרטה את לוח הזמנים הצפוף שהוכתב על ידי המשיבים,  )ג(

שככל הנראה ניסו לבצע מחטף, ואשר במסגרתו היא נאלצה לפעול. עם כל הכבוד, 

בא כוח המשיבים, כי העותרת "ישבה בחיבוק ידיים עד אין מקום לקבל את טענת 

אתמול", וכי עמדו לרשותה לפחות שלושה ימי עבודה לצורך הגשת העתירה. הנני 

קובע אפוא, כי בלוח הזמנים שהוכתב על ידי המשיבים, העותרת פעלה במהירות 

 סבירה וראויה, ולטענת השיהוי אין כל מקום ואין כל בסיס.

 

 דוחה את טענת השיהוי. על כן הנני )ד(

 

 

 לעניין זכות העמידה: .9

 

ראשית, העותרת היא עמותה שבמהלך השנים רכשה לעצמה זכות עמידה בעתירות  )א(

 ציבוריות, בעניינים הנוגעים לתקינות פעילותו של המינהל הציבורי.

 

 שנית, ולצורך הדיון בזכות העמידה, מוכן אני להניח, שהעותרת, עם גבה הרחב, )ב(

מחפה על אדם שפנה אליה והפעיל אותה. ואולם, בתקופת בחירות קשה לדרוש 
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ממועמד או מרשימת מועמדים, שיפעלו לביטול מופע, שאורגן על ידי הממשל 

העירוני הקיים, ואשר נועד לספק בידור ושעשועים לציבור התושבים. הטעם לכך 

גרום לכך, הוא החשש הטבעי, שביטול מופע בידור לתושבי העיר, עלול ל

שהתושבים "יתנקמו" ברשימת המועמדים שגרמה לביטולו ומנעה מהם את 

המופע. חשש זה עלול לגרום לכך, שראש העיר המכהן יסתמך על חששם של 

המתמודדים מולו ויארגן מופעים כל העולה על רוחו. היה והמופעים יתקיימו, 

מניעה, יהנה ראש  יהנה ראש העיר מפרי הבאושים שקטף. היה והמופע יבוטל בצו

 העיר מהזעם שיופנה אל רשימת המועמדים שגרמה לביטולו.

 

 על כן הנני דוחה את טענת המשיבים כי העותרת נעדרת זכות עמידה. )ג(

 

 

 ז. דיון לגופו של עניין

 

 א' לחוק דרכי התעמולה קובע:2סעיף  .10

 

"לא ייעשה שימוש, בקשר עם תעמולת בחירות, בכספים או בנכסים 

(, 2(, )1מוחשיים או בלתי מוחשיים של גוף מבוקר כמשמעותו בפסקאות )

]נוסח משולב[,  1958-לחוק מבקר המדינה, תשי"ח 9( של סעיף 9)-( ו4(, )3)

או של תאגיד שהממשלה או רשות מקומית משתתפת בהנהלתו או בהונו, 

ולא ייעשה שימוש כאמור במקרקעין או במטלטלין המוחזקים למעשה על 

 גוף או תאגיד כזה .... " ידי

 

בפסיקה הענפה, שדנה בשאלה מה ייחשב לתעמולת בחירות, נקבע, כי תעמולת בחירות  

היא כל ביטוי שהאפקט הדומיננטי שלו נועד להשפיע על בחירתו של הבוחר, ואין לו 

, פ"ד זוילי נ' יו"ר וועדת הבחירות המרכזית 869/92אפקט דומיננטי אחר )וראו: בג"ץ 

 ((.1992) 704, 692( 2מ"ו)

 

לצורך הפעלת מבחן האפקט הדומיננטי, נקבעו מספר מבחני עזר, כגון מועד ביצוע  

הפעולה אותה מבוקש למנוע, יוזם הפעולה, האם מדובר בפעולה שנהוג לעשותה באופן 

 קבוע או שמא היא נעשית באופן מיוחד לפני מועד הבחירות, ועוד.

 

 

יין שלפני, הנני סבור כי מדובר במופע שמטרתו הברורה, ככל שהדברים נוגעים לענ .11

הבולטת והמובהקת היא תעמולת בחירות. המופע אורגן בפרק זמן קצר ביותר, ונקבע 

ימים בלבד לפני יום הבחירות, כאשר ניתן היה לקיימו ימים ספורים לאחר  7להתקיים 

ע במועד בו הוא נקבע, הבחירות. עם כל הכבוד, כל טענות המשיבים, להצדקת קיום המופ

 נועדו לזרות חול בעיניים, ולא חופן חול בלבד, אלא חול מלוא הדלי.
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גם אם אין בכוונת ראש העירייה לשאת דברים במופע, ואף אם שמו כלל לא יאוזכר 

במופע, הנני סבור, שקיום המופע במועד כה סמוך למועד הבחירות, לא נועד אלא לגרום 

ממשל העירוני הקיים, ולשכנעם כי יש לבחור בממשל לתושבי העיר להעדיף את ה

העירוני הקיים פעם נוספת, ולהותירו על מקומו. בידור ושעשועים להמונים, שבעה ימים 

 לפני מועד הבחירות, אין להם משמעות  אחרת, זולת תעמולת בחירות.

 

אופן הנני קובע אפוא, שהביטוי הדומיננטי והברור של קיום המופע, הוא להשפיע על 

הצבעתם של תושבי העיר, ולדעתי מתקיים בעניין שלפני מבחן האפקט הדומיננטי באופן 

 שאינו משתמע לשני פנים, ואינו מותיר כל ספק. 

 

 

בא כוח המשיבים טען, כי המופע אורגן בשל בקשת התושבים, לאור הופעה מוצלחת  .12

פעול לטובת תושבי העיר קודמת. בא כוח המשיבים הוסיף וטען, שעל ראש העיר המכהן ל

גם בתקופת בחירות, ואין לגזור עליו "לזנוח את חובתו כלפי תושבי עירו ולהסתגר בד' 

 אמותיו ללא מעש". 

 

טענות אלה רחוקות מלשכנע, ולדעתי הן נגועה במידה לא מבוטלת של היתממות. ניתן 

 7פע דווקא היה להבין ולקבל טענות אלה, אם היה מתקיים צורך דחוף לקיים את המו

ימים לפני מועד הבחירות ולא במועד אחר. ואולם, במקרה שלפני, ניתן היה להיעתר 

ימים לאחר  7לבקשת התושבים, ולספק להם את השעשועים שהם דורשים במועד שיחול 

 ימים לפני מועד הבחירות. 7מועד הבחירות, במקום 

 

 

יהיה על המשיבים לפצות את  עוד הלין בא כוח המשיבים על כך, שאם המופע יבוטל, .13

הזמר המפורסם ולהקתו בשל ביטול המופע. גם אם קיימת אפשרות שיהיה על המשיבים 

מכהן כראש  1לפצות את הזמר ולהקתו, אין למשיבים להלין אלא על עצמם. המשיב מס' 

עיריית נהריה מזה שנים רבות, ויש להניח שהאיסורים החלים בתקופת בחירות ידועים 

בחרו המשיבים לקיים את המופע במועד בו הוא נקבע, היה עליהם להביא בחשבון לו. אם 

את האפשרות שהמופע יבוטל בצו שיפוטי, והיה עליהם לחסוך מהקופה הציבורית את 

 הסיכון שיהיה עליה לשאת בתשלום פיצויים בשל ביטול המופע.

 

 

 .23.10.2018מופע בתאריך על כן, בסיפא להחלטה זו יינתן צו מניעה האוסר על קיום ה .14
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 ח. הוצאות ההליך

 

בדרך כלל ההוצאות הנפסקות בהליכים מסוג ההליך שלפני הן הוצאות מתונות. ואולם,  .15

במקרה שלפני יש מקום להטיל על המשיבים הוצאות עונשיות, שיביאו לידי ביטוי את 

הוגן, תוך ניצול הכוח הסלידה מהניסיון להשפיע על בחירתם של תושבי העיר באופן לא 

השלטוני שבידם של המשיבים והפרת השיוויון כלפי מתמודדים אחרים. אציין, כי 

בתשלום הוצאות ההליך באופן אישי, אך החלטתי, שלא  1שקלתי לחייב את המשיב מס' 

 להחמיר עמו הפעם.

 

 סכום ההוצאות שייקבע יהיה תואם לכמות החול שהמשיבים ניסו לזרות בעיני. 

 

 

 . סוף דברט

 

 אשר על כל האמור לעיל, הנני מחליט כדלקמן: .16

 

הנני מצווה על המשיבים ביחד, ועל כל אחד מהם לחוד, להימנע מלקיים את  )א(

, ובכל מועד אחר שיחול לפני יום 23.10.2018הופעתו של הזמר "סטפן" בתאריך 

 הבחירות.

 

העיר נהריה, צו המניעה יוסיף ככל שיתקיים סיבוב בחירות שני בבחירות לראשות  )ב(

 לעמוד על כנו עד לקבלת תוצאות הבחירות בסיבוב השני.

 

הנני מחייב את המשיבים, ביחד ולחוד, לשלם לעותרת הוצאות משפט, כולל שכ"ט  )ג(

 . ₪)עשרים אלף(  20,000עו"ד ומע"מ, בסכום כולל של 

 

 .בהעדר הצדדים 22.10.2018ניתן היום, י"ג בחשוון, תשע"ט, 

 

 

                                                                                    
 

 יצחק כהן, שופט
 יושב ראש ועדת הבחירות

 האזורית חיפה
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. פרסום שמו או תמונתו של ראש 2א.
 הרשות
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 ועדת הבחירות המרכזית 

 21-לכנסת ה
          

 טלאברהם  לוד –בית המשפט המחוזי מרכז  נשיא
 יושב ראש ועדת הבחירות האזורית מרכז דרום  

 

 7/21תר"מ  
 : העותר

                

 

 גאון גבריאל
 קמיל שלום ד"עו י"ע

     
 נ ג ד 

 
 מועצה מקומית מזכרת בתיה .1 :המשיבים

 ראש המועצה המקומית מזכרת בתיה  –מאיר דהן  .2
 
 ויגורט צדוק ענת ד"עו י"ע

 
 חוק – להלן) 1959-ט"התשי(, תעמולה דרכי) הבחירות לחוק ב17 סעיף לפי מניעה לצו בקשה

 משפט בית ביזיון לפקודת 6 סעיף לפי לביזיון ובקשה( תעמולה דרכי
 

 
 החלטה

העותר, יו"ר סיעת מש"ב ויו"ר האופוזיציה במועצת מזכרת בתיה, עותר להורות  . 1

 1958-א לחוק הבחירות )דרכי תעמולה( תשי"ט2למשיבים לחדול מהפרת הוראות סעיף 

שאסר עליהם לתלות שלטי  34/20)להלן: "החוק"( ומהפרת צו שיפוטי שניתן בתר"מ 

)להלן: "הצו"(, אותם  2שנושאים את שמו או תמונתו של משיב חוצות במימון כספי ציבור 

לעתירה  16-ו 14, 13הפרו המשיבים בכך שהתקינו שלטי פרסום חוצות כמפורט בסעיפים 

 ה' לעתירה.-וכפי שנראים בנספחים ג', ד' ו

עפ"י הנטען, בעקבות דיון במליאת המועצה שבו אושר תקציב לפיתוח שכונה חדשה,  .2

דות חברי האופוזיציה, הוציאו המשיבים מודעת פרסום באמצעות פלייר, על למרות התנג

חשבון כספי המועצה, ובו הוצגו חברי האופוזיציה כפוגעים בפיתוח השכונה; בפתיחת 

לכל תלמיד שנכנס לכיתה א' בול אישי שנושא  2חילק משיב  2013שנת הלימודים בשנת 

, מספר ימים לאחר 6/11/15וביום  2את תמונת התלמיד ואת שמו וחתימתו של משיב 

באתר הרשמי של המועצה מידע  2ישיבת המועצה ולפני אישור הפרוטוקול, פרסם משיב 

על סעיף אחד שעמד על סדר יומה של מליאת המועצה ובו הוצגו  חברי האופוזיציה 

 ח' לעתירה(. -כפוגעים בתחומי פעולתם של הנוער והמתנ"ס )ראה נספחים ו'

 

 רטענות העות

א לחוק 2מסע הבחירות לקראת הבחירות הבאות מתחיל בסיום הבחירות ולכן אסר סעיף  . 1

 תעמולת בחירות בכל זמן ולא דווקא סמוך לבחירות. 
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בשלטי חוצות לא מוסיף מבחינת מידע לציבור ונועד להאדיר  2שימוש בשמו של משיב  .2

ט נועד לנגח את חברי . השימוש במודעת הפרסום ובאתר האינטרנ2את שמו של משיב 

האופוזיציה במועצה ומהווה תעמולת בחירות אסורה תוך שימוש בכספי ציבור ופגיעה 

 בעיקרון השוויון. 

העותר דרש מהמשיבים לחדול מהפרת החוק בעניין הפרסומים בשלטי החוצות, אך  .3

ם המשיבים דחו אותו בטענה שלא מדובר בשנת בחירות, למרות שהחוק והצו לא מגבילי

 י' לעתירה(. -עצמם בזמן )ראה המכתבים שצורפו כנספחים ט'

 

 תגובת המשיבים

יש לדחות את העתירה על הסף בשל שיהוי שכן הפרסומים נושא העתירה פורסמו עד  . 1

ובשל חוסר תום לב והעדר ניקיון כפיים,  12/1/16והעתירה הוגשה רק ביום  2015נובמבר 

לשם הזהירות ולא במסגרת פרסומים אסורים ולא  שכן העותר לא מציין שהצו ניתן רק

שנים לילדי המועצה שעולים לכיתה א' וכדי למנוע תעמולת  5מציין שהבול ניתן מזה 

 בחירות בזמן בחירות לא מופיע שמו של ראש המועצה ובמקומו מופיע שם המועצה. 

כתוצאה מעתירה לפקודת ביזיון ביהמ"ש שכן הצו ניתן  6יש לדחות את הבקשה לפי סעיף  .2

שהגיש העותר בזמן מערכת בחירות ובקשר עם תעמולת בחירות ולכן כוחו יפה לתקופת 

 הבחירות למרות שלא קבע מגבלת זמן. 

הפרסומים נושא העתירה לא קשורים לתעמולת בחירות ומהווים חלק אינטגרלי של  .3

חירות אלא פעילות המועצה. בעלון הפרסומי ובהפצת והצבת השלטים אין תעמולת ב

הפצת מידע על פעילות המועצה, שחשוב להביאו לתושבי המועצה. עיתוי הפרסומים 

שנתיים וחצי לפני הבחירות מוביל למסקנה שלא מדובר בתעמולת בחירות, במיוחד שלא 

 גרמו להוצאה מיוחדת.

נוכח מועד הפרסום, הקשרו,  תוכנו ונוסחו לא מדובר בתעמולת בחירות שכן השלטים לא  .4

, שלא מכהן כראש 2הוצבו בתקופת בחירות ולא מדובר בפרסום שכולל שבח למשיב 

 מועצה בקדנציה ראשונה והוא מוכר לתושבי המועצה. 

חזקת התקינות המנהלית עומדת לימין המשיבים לאור עיתוי ותוכן הפרסום. בימ"ש לא  .5

וחוקיות המעשה מתערב בשיקול הדעת המנהלי כל זמן שהוא סביר ובוחן רק את תקינות 

 המנהלי. התנהגות המשיבים נעשתה בצורה הגונה וסבירה ללא כל קשר לתעמולת בחירות.

פניית העותר למשיבים להסרת המחדלים נעשתה רק לגבי השלט שכותרתו "תתחדשו",  .6

 והוא עוסק בפיתוח שכונה חדשה, ולגבי שלט חוצות עבור פרויקט "החייאת נחל עקרון".

  

 דיון והכרעה

בטו של מבחן הדומיננטיות, על מנן לבחון יש להעביר תחת שת הפרסומים נושא העתירה א . 1

 מהו המרכיב הדומיננטי הגלום בהם. 

 : כי מרצ נ' נחום חופרי 14/20בעניין זה קבע כב' השופט ג'ובראן בתר"מ 

בבואנו לבחון האם פעולה כלשהי של נבחר הציבור מכהן עומדת בגדר תעמולת "

א לחוק הבחירות, יש להפעיל את מבחן 2סורה, בניגוד לסעיף בחירות א

 הדומיננטיות אשר נקבע בבג"ץ זוילי על ידי הנשיא א' ברק: 
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'תעמולת בחירות הינה רק אותו ביטוי שהאפקט הדומינאנטי שלו הוא 

בהשפעתו על הבוחר ושאין לו אפקט דומינאנטי אחר, כגון אפקט 

אמנותי... אכן, האיזון הראוי בין הערכים המתחרים מחייב, כי הדיבור 

"תעמולת בחירות" יכלול אותו שידור אשר פועלו הוא בשכנוע ובהשפעה 

, ולא שידור שהאפקט שלו הוא אחר )כגון אמנותי, על הכרעת הבוחר

חדשותי, דתי(, גם אם השפעות הלוואי שלו הן בהשפעה )עקיפה( על 

(, 2, פ"ד מו)זוילי נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית 869/2הבוחר.' )בג"ץ 

692 ,704 (1992 .) 

 

במסגרת זאת, נקבעו מבחני עזר למבחן הדומיננטיות על ידי בית המשפט העליון ויושבי ראש  . 2

 ועדות הבחירות לדורותיהם. 

בין היתר, נקבע כי יש להתחשב במועד הפרסום, יוזם דבר הפרסום, האם מדובר בפרסום 

 . שנעשה באופן קבוע או באופן מיוחד לקראת הבחירות, ההיגיון הישר ועוד

 

 לפי פקודת ביזיון בית המשפט  הבקשה .א

 

כפי להידחות שכן, לפקודת ביזיון בית המשפט  6לפי סעיף לביזיון ביהמ"ש דין הבקשה  . 1

 ים ואח'-אלי יריב נ' יוסי בכר, ראש עיריית בת 238-1/20שציינה כב' השופטת חיות בתר"מ 

לכוף אדם לפקודת בזיון המשפט מאפשר לבתי המשפט " 6סעיף  ,(10.11.2015)החלטה מיום 

בקנס או במאסר לציית לכל צו שניתן על ידם והמצוה לעשות איזה מעשה או האוסר לעשות 

". עוד תכליתה של הוראה זו אינה עונשית אלא אכיפתית והיא צופה פני עתיד".... "כל מעשה

מסגרת זמן באשר לאיסורים שנקבעו בצו, הוסיפה כב' השופטת חיות כי על אף שלא נקבעה 

הדעת נותנת כי מדובר באיסורים שתוקפם יפה לתקופת הבחירות המיוחדות שלגביה הוגשה "

המידה שיש להחיל לגבי פירסומים מסוג זה -גם אמות." ובהמשך "הבקשה מלכתחילה

ל בתקופת בחירות כתעמולה אסורה, אינן דומות בהכרח לאמות המידה החלות בימים ש

 ". שיגרה

 

משכך, ולאחר נושא העתירה דומות לנסיבות המקרה נושא ההחלטה הנ"ל. מקרה הנסיבות  . 2

עיצום מכוח פקודת  טילשחלפו למעלה משנתיים ממועד ההחלטה שבגינה מבקש העותר לה

ביזיון בית המשפט, יש לבחון את הפרסומים נשוא העתירה, באספקלריה אחרת מזו שבה היו 

בעיצומה של מערכת בחירות. קביעה זו מרחיקה אותנו מגדרי נמצאים נבחנים לו היינו 

 הפקודה האמורה.

 

ייחס לטענות אינני רואה צורך להתהבקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט לאור דחיית  . 3

  .בדבר שיהוי וחוסר תום לבהמשיבים 
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 ה' לעתירה(:-"תקציב הפיתוח" )נספחים ג' ו-הפרסומים "תתחדשו" ו .ב

 

)להלן: "עניין כחלון כידור"(  שושי כחלון כידור נ' אפרים )אפי( דרעי 1/21בתר"מ  הבהחלט . 1

העירייה הוא לדווח כי "אין חולק כי חלק מתפקידיה של נקבע ( 30.7.2015)החלטה מיום 

 לתושבי העיר על פעולותיה".

 

כי הם כוללים דיווח אינפורמטיבי,  המעללעתירה עיון בפרסומים שצורפו כנספחים ג' וה'  . 2

על פיתוח שכונה  מידעכגון  המידע הרלוונטי לנעשה בתחומ המועצה אשר נועד להביא לתושבי

ממערכת הבחירות מטה הזמן זו, מרחק חדשה או על פתיחת ההרשמה לגני הילדים. לא זו אף 

 את הכף לכך שמדובר בפרסומים שאינם מהווים תעמולת בחירות אסורה. 

 

 ת נחל עקרון )נספח ד' לעתירה(אהשלט "החיי .ג

 

מתנוסס על גביו,  1משיבה מצביע על כך שלמרות שלוגו הלעתירה עיון בשלט שצורף כנספח ד'  . 1

 לכיש". -הוא נתלה מטעמה של "הרשות נחל וניקוז "שורק

 1957-תאגיד שהוקם לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, תשי"ח אכידוע, רשות ניקוז הי

 לחוק הניקוז(.  14חוק הניקוז(, והיא כשרה לחובות וזכויות בפני עצמה )ראו סעיף  –)להלן 

נת המשיבים כי הפקת ותליית השלט לא נעשתה בתיאום עמם, אני מקבל את טע האמורלאור 

 ונעשתה על דעת רשות הניקוז לבדה. 

 

חל עליה לחוק הניקוז(, ולכן  13גם משאביה של רשות הניקוז הם משאבי ציבור )ראו סעיף  כך . 2

להעמיד את משאביה לצרכי תעמולת בחירות. ונאסר עליה א לחוק דרכי תעמולה 2סעיף 

לא הוצגו בפני ראיות לפיהן הפרסום נעשה על ידי המשיבים או בקשר עמם, חר ומאואולם, 

הרי שדין העתירה לגבי  –ולא התבקש נגדה סעד  כמשיבה בעתירהלא צורפה הניקוז רשות 

 הפרסום האמור להידחות.

 

זו תועבר על ידי ב"כ המשיבים לרשות הניקוז, על מנת שתפיק את  היחד עם זאת, החלט . 3

 הלקחים הנדרשים, ככל שנדרשים, לגבי פרסומים בעתיד מטעמה.

 

 המודעה "תקציב הפיתוח" )נספח ו' לעתירה( .ד

 

אני מקבל את טענת המשיבים לפיה העתירה נגד הפרסום שצורף כנספח ו' לעתירה לוקה  . 1

לפני למעלה משנתיים  , קרי,2013סם, כך נטען, בחודש דצמבר וי. הפרסום דנן פורהבשי

 שיש בו כדי לגרום לדחיית העתירה. משכך, מדובר בשיהוי אובייקטיבי וסובייקטיבי ו

ככל שהעותר היה סבור שהפרסום אינו כדין, ראוי היה אם היה מקדים ופונה למשיבים בסמוך 

 מועד הפרסום. ל
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דעה לגבי תקינות  מבלי צורך להביע משכך, העתירה, ככל שהיא נוגעת לפרסום האמור, נדחית  . 2

 הפרסום האמור.

 

 ה"בול" )נספח ז' לעתירה( .ה

 

בשגרה,  מדי שנה. העובדה כדבר שנעשה לפיה פרסום ה"בול" קבל את טענת המשיבים מאני  . 1

הפרסום נעשה כדבר שבשגרה והעובדה שהמשיבים ציינו כי בתקופת הבחירות משנה ש

המשיבה את הכיתוב למען הקפדה יתרה על הוראות חוק דרכי תעמולה, מביאה אותי לכלל 

, אלא מטרתו היא הביטוי הדומיננטי בפרסום אינו תעמולת בחירות אסורה לפיהמסקנה 

צעדיהם הראשונים בבית הספר את לדיהם עושים לברך את תושבי המועצה המקומית, אשר י

 היסודי. 

 

 .העתירה בנוגע לפרסום זה.  לאור האמור, אני דוחה גם 2

 

 הפרסום "מתנ"ס" באתר האינטרנט .ו

 

לעתירה, מעלה כנספח ח' עיון בפרסום באתר האינטרנט של המועצה לגבי המתנ"ס, שצורף  . 1

טענות נגד האופוזיציה,  גםי המועצה, נכללו כי מדובר בפרסום שבו, בצד מסירת מידע לתושב

 ורוחו תעמולתית באופיה באופן מובהק.

 

בעניין כחלון כידור, זכות הציבור לדעת לא יכולה לשמש כסות לתעמולת בחירות נקבע פי שכ . 2

אסורה. גם פרסום שמתיימר להציג את פעולות העירייה יכול להיות תעמולת בחירות אסורה, 

 יינים שאינם אינפורמטיביים. ככל שיש בו מאפ

אבינועם מגן נ' אבי נעים  18/18השופט ריבלין )כתוארו דאז( בתר"מ כב'  דברייפים לעניינו 

 (: 19.6.2008)החלטה מיום 

 

"ראש המועצה מפרסם במימון המועצה אגרת שבועית לתושב. המבקש סבור שיש 

יש תועלת במתן בכך משום תעמולת בחירות. התשובה לשאלה זו אינה נחרצת: 

אינפורמציה שוטפת לאזרח על דבר ההתפתחויות שארעו בתחום מושבו ובדבר 

השירותים הניתנים לו, אלא שיש להקפיד שהאיגרות ישאו פן אינפורמטיבי ולא 

 יגלשו לתעמולת בחירות."

 

 58/20אתר האינטרנט של המועצה המקומית, מהווה נכס ציבורי לכל דבר ועניין )ר' תר"מ  .3

זוהר נ' -אבן 12/20( ותר"מ 7.8.2013)החלטה מיום  מהפך ברמה נ' יצחק רוכברגר רשימת

 ( )כב' השופט ג'ובראן((.12.6.2013)החלטה מיום  צור

מהפרסום האמור עולה ביקורת, שאינה מרומזת כלל ועיקר, על כך שחברי האופוזיציה  . 4

 גמתי.העמידו את המשיבים על חובתם המשפטית, באופן חד צדדי, ואף מ
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שמו של העותר ונכתב כי "הוא שמח מהעובדה שהמתנ"ס ישלם במפורש  בפרסום צוין

עוד מחזקת את קביעתי לעיל ההדגשה בפרסום כי ראש המועצה  בשנה". ₪למועצה מיליון 

 יעשה ככל שלאל ידו למנוע את הניסיון של האופוזיציה לפגוע במתנ"ס. 

 

)השופט  מרצ נ' נחום חופרי 14/20)ר' תר"מ  גם בחינת מבחני המשנה שנקבעו בפסיקה . 5

 249/20)השופט ג'ובראן( תר"מ  תנועת אומ"ץ נ' הרשות להגנת הצרכן 2/20ג'ובראן(, תב"כ 

חיות((, לבחינת המרכיב הדומיננטי של הפרסום מלמדים על  ופטת)הש עובד נור נ' עיד סלים

, או 1המשיב סום הוא תעמולת בחירות אסורה. אין מחלוקת שיוזם הפר הפרסום היות

 שהוא עומד בראשה; , 2המשיבה  לחלופין

על פועלה, המועצה איני מקבל את טענת המשיבים כי מדובר בהבאת מידע רלוונטי לתושבי 

שכן לא הובא המידע הרלוונטי לבדו, אלא פרשנות ביקורתית ולא ניתן לאתר את מטרת 

או לתמצית ההחלטות של הישיבות, הפרסום משום שלא ניתנה שום הפניה לפרוטוקול המלא 

 . נושא הפרסוםוישפטו בעצמם בנוגע ל מועצהבבחינת יבחנו תושבי ה

פרסומים אלה, אין בעיתוי הפרסום כדי להוציא אותו מגדרי האיסור הקבוע בסעיף באשר ל

א לחוק דרכי תעמולה, האוסר על שימוש בכספי ציבור לפרסום תעמולת בחירות, ללא 2

 מגבלת זמן. 

 

 בכל הקשור לפרסום "מתנ"ס" באתר האינטרנט ומורה את העתירהאני מקבל משכך,  .6

 2. ככל שהמשיבה 2למשיבים להסיר את הפרסום האמור מאתר האינטרנט של המשיבה 

סבורה כי יש ליידע את התושבים, באופן פרטיקולארי להחלטה זו, היא רשאית להפנותם, 

 .ל ישיבת המועצה שבנדוןללא פרשנות מיוחדת, לפרוטוקול המלא ש

 

 הכרעה:

 

 בנסיבות העניין כל צד יישא בהוצאותיו. והעתירה מתקבלת בחלקה, לאור כל האמור לעיל, 

 

 

 

 הנשיא אברהם טל                                                          

 יושב ראש ועדת הבחירות                                                              

 האזורית מרכז דרום                 
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 ועדת הבחירות המרכזית 

 21-לכנסת ה
          

 טלאברהם  לוד –בית המשפט המחוזי מרכז  נשיא
 יושב ראש ועדת הבחירות האזורית מרכז דרום  

 

 107/ 21תר"מ  
 העותר: 

                 
 אבי פוקס

 
 

 נ ג ד 
 

 . משה ליבר1 המשיבים:
 . מועצה אזורית חבל יבנה2
 
 1959-ד לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט17-ב ו17עתירה לצו מניעה לפי סעיפים 

 
 בשם העותר:

 
 :1בשם המשיב 

 
 :2בשם המשיב 

 עו"ד עודד רביבו; עו"ד זוהר קורץ
 

 מיכאלי-עו"ד איילת רייך
 

 עו"ד עופר שפיר
 

 החלטה
 

 

   
)להלן:  1959-ד לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט17-ב ו17בפניי עתירה לפי סעיפים 

 חוק דרכי תעמולה(, בעניין הבחירות לראשות המועצה האזורית חבל יבנה )להלן: המועצה(. 

העותר מבקש ליתן צווים שונים כנגד המשיבים הנוגעים לשימוש אסור במשאבי ציבור לצרכי 

 א לחוק דרכי תעמולה.2סעיף תעמולה בניגוד ל

 

 רקע עובדתי:  

לחוק  3יתקיימו הבחירות לכלל המועצות האזוריות )סעיף  30.10.2018בתאריך  .1

חוק המועצות  –)להלן  1994-המועצות האזוריות )מועד בחירות כלליות(, תשנ"ד

 האזוריות(, ובכלל זה לראשות המועצה. 

הוא ראש המועצה המכהן, המתמודד  1העותר הוא מועמד לראשות המועצה, המשיב  .2

, שנטען שבמשאביה עושים 2לכהונה נוספת בראשות המועצה והמועצה היא המשיבה 

 שימוש בקשר עם תעמולת בחירות.
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 טענות העותר

מפרסמת פרסומים בנושאים שונים, תוך שהיא כורכת פרסומים אלה את  2המשיבה  .3

 א לחוק דרכי תעמולה.2, בניגוד להוראת סעיף 1שמו או תמונתו של המשיב 

ובו מכתבו של המשיב  2.8.2018העותר מפנה לפרסום בדף הפייסבוק של המועצה מיום 

, המיועד להורים במועצה, בנושא פרויקט חינוכי שמובילה המועצה. פניה זו פורסמה 1

 . 1ממשאבי המועצה בקשר לפרויקט מטעם המועצה ונחתמה בחתימתו של המשיב 

רבות לעתירתו, בהן ניתן לראות פרסומים שונים מטעם המועצה, העותר צירף דוגמאות 

 .1בדף הפייסבוק שלה, בצירוף שמו או תמונתו של המשיב 

התלווה לפתיחת שנת הלימודים במוסדות לימוד במועצה בניגוד לחוזר מיוחד  1המשיב  .4

והנחיות היועץ המשפט לממשלה, ואף  כינס באחד  5/2018של מנכ"ל משרד הפנים מס' 

מסיוריו את תלמידי כיתות י"ב, שהם בוחרים פוטנציאלים, ונשא בפניהם דברים, תוך 

 ניצול כוח השררה והפרה של כללי הבחירות.

השיקה המועצה "גיליון חג מיוחד" של עיתון המועצה, שהוא תעמולה  9.9.2018ביום  .5

ך הוא )להלן: עיתון המועצה(. מדובר בעלון הממומן מכספי ציבור, א 1עבור המשיב 

מוזכר בו רבות. כמו  1ואת חתימתו האישית, והמשיב  1כולל דברי ברכה של המשיב 

, או שהיא 2כן, בעיתון המועצה ניתן פרסום לעבודות תשתית שונות שמבצעת המשיבה 

צפויה לבצע בעתיד )לרבות לאחר הבחירות(, אך המתינה עם דבר הפרסום עד סמוך 

 לתקופת הבחירות.

להתחיל בעבודות תשתית )להבדיל מהשלמת עבודות שהחלו זה לא יעלה על הדעת  .6

מכבר( במועד כה סמוך למועד הבחירות, והדבר מהווה אינדיקציה ברורה לכך 

 שהתכלית הדומיננטית של פעולה זו היא תעמולתית.

כורך עצמו בפעילות המועצה בכך שהוא נותן במה לפעילות המועצה בערוצי  1המשיב  .7

 . 2או לפני שהדבר פורסם על ידי המשיבה תקשורת מטעמו, מבלי 

לפיה  28.8.2018נענתה על ידו ביום  23.8.2018ביום  1פניה מוקדמת שנשלחה למשיב  .8

ככל שנפל פגם במעשיו הוא יפעל לתיקונו, ואולם ימים ספורים לאחר מכאן הופץ עיתון 

 המועצה בכל הבתים במועצה.

 העותר מבקש אפוא כי אורה למשיבים כדלקמן: .9

 להסיר מדף הפייסבוק של המשיבים את הפרסומים האסורים המפורטים לעיל. .א

להימנע מכל פרסום והפצה של גיליון החג של עיתון המועצה ולהסיר גיליון זה  .ב

 מכל מדיה שהיא.

בדף  1כל פרסום עתידי של שמו או תמונתו של המשיב  2לאסור על המשיבה  .ג

 הפייסבוק שלה.
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נסים של תושבים או לערוך סיורים בתקופה מלהופיע בכ 1לאסור על המשיב  .ד

 שעד לאחר הבחירות.

לפרסם עדכונים על ביצוע עבודות תשתית ופיתוח או  1לאסור על המשיב  .ה

 עבודות הקמה שטרם נסתיימו ברחבי המועצה.

לאסור על המשיבים להתחיל בביצוע עבודות תשתית ופיתוח או עבודות הקמה  .ו

 ל מהמשך עבודות קיימות(.כלשהן עד יום לאחר הבחירות )להבדי

 

 2טענות המשיבה 

יש לסלק את העתירה על הסף לנוכח היעדר פניה מוקדמת. בעניין זה נטען כי המשיב  .10

 היתה לאקונית ולא מפורטת. 1לא פנה כלל למועצה, ופנייתו למשיב 

הפרסומים בפייסבוק נועדו להעביר לתושבים מידע ודיווח עובדתי אודות פעילותה  .11

נימקה ביחס לכל אחד מהפרסומים  2השוטפת והשגרתית של המועצה. המשיבה 

 המפורטים בעתירה מהו ערכו האינפורמטיבי הנחוץ שבגינו נדרש הפרסום. 

בקשר לכך שהוא נכח  הוזכר בפרסומים אלו, אגב אורחא בלבד, ואך 1שמו של המשיב  .12

באירוע, וכי "אין מקום לקביעה דיכוטומית בדבר הימנעות מוחלטת מאזכור שמו של 

הצהירה כי "למעלה  2. המשיבה 2ראש המועצה בכל פרסום" כלשונה של המשיבה 

מהצורך" היא תסיר מהפרסומים עליהם מלין העותר את התמונות בהם מופיע המשיב 

 וכן את אזכורי שמו. 1

בטקסי פתיחת שנת הלימודים בשער הכניסה לבית הספר אינה  1צבות המשיב התיי .13

עוברת על אף איסור ואינה נחשבת כ"סיור", וכי כך נוהגים במועצה )ולא רק בה( מימים 

 ימימה.

. גם עיתון זה 1גיליון החג של עיתון המועצה לא עוסק בענייני תעמולה למען המשיב  .14

מופץ ומפורסם במועצה מימים ימימה לרבות בתקופת בחירות, והתוכן המובא בו כולו 

 עוסק בעניינים אינפורמטיביים למען תושבי המועצה. 

 אין בעיתון משום תעמולת בחירות כדלקמן: .15

בפתח עיתון המועצה, אך טבעי כי גיליון חגיגי  1המשיב ביחס לדברי הברכה של  .א

זה לקראת תקופת החגים יפתח בדברי ברכה מצד ראש המועצה, וכי תוכן דברי 

 הברכה אינו כולל דברי תעמולה;

, הרי שמדובר בכתבות 1ביחס לכלל הכתובת בהם אוזכר שמו של המשיב  .ב

מהן. כך למשל ביחס  1אינפורמטיביות ואין צורך להסתיר את שמו של המשיב 

למסירת אות הוקרה למועצה ולעומד בראשה, הרי שלא ניתן לגרוע מהכתבה 

איננו ה"כוכב" של אף  1את זהותו של מי שקיבל את האות. וככלל, המשיב 

 אחת מן הכתבות עליהן מלין העותר.
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שלמה זינו נ' ראש עיריית נשר ואח' שניתן ביום  21/21הפנתה לתר"ם  2המשיבה 

)להלן: פרשת שלמה זינו( על ידי כב' השופט י' כהן, אשר פסק במקרה   13.12.2017

דומה למקרה דנן שתוכנה של החוברת איננו תעמולתי, וכי אין בעובדה שבחוברת 

 .מצויות תמונות מספר של ראש המועצה כדי לשנות קביעה זו

נט של הסירה את הקישור לגיליון החג של עיתון המועצה מאתר האינטר 2המשיבה  .16

 המועצה.

הרשות איננה אמורה לשבות ממלאכתה לנוכח הבחירות. כל העבודות עליהן מלין  .17

העותר תוכננו לפני זמן רב ועברו תהליכים רבים עד שהגיעו לשלב הביצוע, וכי עיתוי 

 תחילת העבודות אינו תלוי במועצה או בעומד בראשה. 

לאישורו וכיצד גורם חיצוני פירטה ביחס לכל פרויקט את ההליכים שנגעו  2המשיבה 

 הוא שקבע הלכה למעשה את המועד בו התחילו העבודות.

הסעדים המבוקשים בעתירה הם כוללניים, וחלקם נוגעים לדברים שכבר באו לעולם  .18

ואין בהם עניין הצופה פני עתיד. בהתאם להוראות הדין יש לבחון כל מקרה לנסיבותיו 

 .ולא ינתנו צווים או סעדים תיאורטיים

 

 1טענות המשיב 

 לא נעשתה פניה מוקדמת כדין ומשכך דינה של העתירה להידחות על הסף.  .19

לכתב העתירה מנסה ליצור למראית עין ובדיעבד פניה מוקדמת, שכן מדובר  15נספח 

במכתב לקוני שלא מפורט בו ולו עניין אחד מאותם עניינים המפורטים בעתירה, 

 שחלקם התרחשו לאחר שליחת המכתב.

לעתירה  8.1-8.5יש לסלק את העתירה לגופה שכן הפרסומים המפורטים בסעיפים  .20

( אינם בגדר תעמולת בחירות וכי שמו ותמונתו 2)פרסומי הפייסבוק בעמוד המשיבה 

 נכללו בהם בתום לב, ללא כל כוונה לתעמולה אסורה, והמועצה תפעל להסירם.

אותו הוא נוהג מידי שנה. הוא לפתיחת שנת הלימודים היא מנהג  1התייצבות המשיב  .21

 ו', תוך שהוא עומד בשער בית הספר.-ברך לשלום ואיחל הצלחה לתלמידי כיתות א'

לא כינס באחד מביקוריו בבתי הספר את תלמידי כיתה י"ב כדי לשאת  1המשיב  .22

 1בפניהם דברים. מנהל התיכון כינס את כלל תלמידי בית הספר והזמין את המשיב 

צרים בפני כל התלמידים לכבוד השנה החדשה, דברים שלא היה לשאת דברי ברכה ק

 בהם כל תעמולה.

ביקוריו בבית הספר אינם בגדר "עריכת סיורים", וכי אין בכוונתו לערוך סיורים עד  .23

 לאחר הבחירות. 
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השתתפות בכנסים של תושבים, משוללת יסוד  1הבקשה לצו שיאסור על המשיב  .24

איסור ולהגבלות החלים עליו בעניין נשיאת דברים ועומדת בניגוד לדין. הוא מודע ל

 באירועים מעין אלה.

עיתון המועצה אינו עיתון הנושא דברי תעמולה, כל הכתבות בו הן אינפורמטיביות,  .25

ואין בהזכרת שמו מספר ספור של פעמים במספר מועט של כתבות כדי לשנות מעובדה 

 זו. 

 ת. משולל יסוד ומנוגד לדין.צו שיאסור פרסום עדכונים בקשר לביצוע עבודו .26

 

 תגובת העותר

היא לא טענה כי הפרסומים שהובאו בעתירה הובאו לאישורו של  2בתשובת המשיבה  .27

 היועץ המשפטי למועצה עובר לפרסומם כפי שראוי היה לעשות.

מופיעים שמו  2לאחר הגשת תשובת המשיבה  2בפרסום נוסף שפורסם על ידי המשיבה  .28

המועצה הפיצה הזמנות לשמחת בית השואבה שגם בהן נכתבה  .1ותמונתו של המשיב 

 .1המשיב  –העובדה שאת המעמד יכבד ראש המועצה 

 

 התשתית הנורמטיבית: .א

 א לחוק דרכי תעמולה קובע כדלהלן:2סעיף  .29

"לא ייעשה שימוש, בקשר עם תעמולת בחירות, בכספים או 
בנכסים מוחשיים או בלתי מוחשיים של גוף מבוקר 

לחוק  9( של סעיף 9)-( ו4(, )3(, )2(, )1בפסקאות ) כמשמעותו
]נוסח משולב[, או של תאגיד  1958-מבקר המדינה, תשי"ח

שהממשלה או רשות מקומית משתתפת בהנהלתו או בהונו, 
ולא ייעשה שימוש כאמור במקרקעין או במטלטלין 

 המוחזקים למעשה על ידי גוף או תאגיד כזה..."
 

שבו, על הבחירות לכנסת ועל הבחירות  1בהתאם לאמור בסעיף חוק דרכי תעמולה חל, 

 לעיריות ולמועצות המקומיות.

הסעיף האמור אוסר על שימוש במשאבים של גוף מבוקר )ובכלל זה רשויות מקומיות(,  .30

בקשר עם תעמולת בחירות. תכליות האיסור הינן לשמור על השוויון בין המועמדים, 

 2/19לצרכים להם נועדו, ולא לצרכי בחירות )תר"מ ולשמור על ניצול משאבי ציבור 

 פרשת פיינשטיין(. –(; הש' א' פרוקצ'יה )להלן 8.11.2009פיינשטיין נ' מלול )

לא ניתן להכביר בחשיבותו של הסעיף, שהוא אחת מאבני הראשה של חוק דרכי  .31

( 18.04.2018רמי כהן נ' מירי רגב ואח', השופט ח' מלצר ) 2/21תעמולה )ראו: תב"כ 

 פרשת רמי כהן((. –)להלן 

א לחוק דרכי תעמולה בכל הנוגע 2הלכה היא כי יש להקפיד ביתר שאת על הוראת סעיף  .32

לנבחרי ציבור מכהנים, זאת כדי לצמצם את היתרון וחוסר השוויון האינהרנטי בגיוס 
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חברי סיעת  14/20תמיכה למועמד מכהן )ראו: פרשת פיינשטיין, פרשת רמי כהן, תר"מ 

 –(, השופט ס' ג'ובראן )להלן 16.6.2013ען התושבים ומועצת העיר רעננה נ' חופרי )למ

 פרשת חופרי( ועוד(. 

 בפרשת חופרי אף הרחיב השופט ס' ג'ובראן וציין: .33

"לגישתי, לאור הפוטנציאל הגלום לשימוש לרעה במשאבי 
ציבור על ידי נבחרי ציבור מכהנים, יש לאמץ גישה פרשנית 

 –ה, מקרים המצויים ב"תחום אפור", קרי מחמירה. על פי
אינם בבירור בגדר תעמולת בחירות אסורה או מותרת, 
נכריע לרוב כי הינם בגדר תעמולה אסורה. זאת, לאור 
הפגיעה האפשרית בשוויון בין המועמדים, טוהר השירות 
הציבורי, ואמון הציבור שייפגע אם כספיו שלו המוחזקים 

לטובתו, ינותבו למען הגדלת על ידי העירייה בנאמנות ו
 סיכויו של נבחר ציבור מכהן להיבחר בשנית. "

 

השאלה אם פעולה פלונית היא תעמולה, ולכן אין לבצעה בקשר עם משאבי ציבור,  .34

תיבחן לפי מבחן תכליתה הדומיננטית של הפעולה )תהא היא פרסום, קיום אירוע, 

חה"כ אחמד טיבי נ' מפלגת  1525/15העברת מידע וכיוצ'(, בעיני הבוחר הסביר )דנג"ץ 

זוילי נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, פ"ד  869/92(; בג"ץ 23.08.2017ישראל ביתנו )

 (, פרשת רמי כהן(. 1992) 704, 692( 2מו)

לצורך בחינת התכלית הדומיננטית של פעולה, קבעה הפסיקה מספר מבחני עזר למבחן  .35

להתחשב במועד ביצוע הפעולה, בזהות יוזם הדומיננטיות. בין היתר, נפסק כי יש 

הפעולה, האם עסקינן בפעולה שגרתית של הרשות, או בפעולה ייחודית וחד פעמית, 

בהיקף ההשפעה הצפוי של הפעולה על הבוחרים ובחשיבות התכלית האחרת העומדת 

בבסיס הפעולה והמחייבת את קיומה במתכונת זו. לבסוף נאמר כי יש לנקוט במבחן 

 5(, פסקה 12.7.18עיריית חולון נ' עו"ד ניסן זכריה ) 3/21הישר וההיגיון )ער"מ השכל 

 להחלטת השופט נ' הנדל, והאסמכתאות דשם(.

 

 חובת הפניה המוקדמת

( להוראות הבחירות 6)ב()2המשיבים טענו כי העותר לא מיצה הליכים, כנדרש בסעיף  .36

 , הקובע כי:2015-התשע"ה)דרכי תעמולה( )סדרי הדין בבקשות ועררים(, 

יצורפו העתקים של  –נעשתה פנייה מוקדמת בכתב למשיב 
יפורטו  –ההתכתבות לעניין זה; לא נעשתה פנייה מוקדמת 

 ;הנימוקים להגשת העתירה בלא פנייה מוקדמת
 

כפי שצוין פעמים רבות מספור, חובת הפניה המוקדמת עובר להגשת העתירה, היא חלק  .37

ו של חוק דרכי תעמולה. פעמים רבות מאוד, לאחר הפניה חשוב ומרכזי בשמירת

כהן נ' ברקת ואח'  55/20המוקדמת מתייתר הצורך בהגשת עתירה )ר' תר"ם 

(, השופט ס' 31.7.2013שמעוני נ' וקנין ) 50/20(, השופט ס' ג'ובראן; תר"ם 8.8.2013)

 ג'ובראן(.
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מעשה ניתן לומר שחובת בראי מכתבו של העותר, אכן נפל פגם בפנייתו למשיבים, ול .38

מיצוי ההליכים לא קוימה במקרה דנן, וייתכן והיה מקום לדחות את העתירה על הסף 

מחמת זאת בלבד. יחד עם זאת, נוכח התוצאה אליה הגעתי, אני דן בעתירה לגופה, 

 והיעדר מיצוי ההליכים יישקל בבחינת פסיקת הוצאות ההליך.

 

 דיון והכרעה: .ב

 :1בהם מופיעים שמו ותמונתו של המשיב  2הפרסומים מטעם המשיבה  (1)

 בכל הנוגע לכריכת שמו או תמונתו של ראש הרשות המכהן קובע הדין כי: .39

ככלל, אין לקבוע קטגוריות כי  –"אשר לאיגרות האישיות 
יש לאסור הפצת אגרת מידע לציבור ...  אני סבור, כי אין 
פסול בעיתוי הנוכחי של הפצת איגרת תרבות לתושב. עם 

את, שוב, לא עולה כל טעם לציון שמו של המשיב על גבי ז
האיגרות האישיות. מבין אני את החשיבות בדיווח אירועי 
התרבות של העירייה, אולם בין דיווח זה מטעם העירייה 

 אין ולא כלום." )פרשת חופרי( –לבין דיווח אישי של המשיב 
 

שמו או תמונתו של ראש  בתקופה הסמוכה לתקופת בחירות, אין כל מקום לכרוך את .40

המועצה בפרסומי המועצה )ראו והשוו: פרשת רמי כהן(, ולכן מדובר בשימוש אסור 

 א לחוק דרכי תעמולה.2במשאבי ציבור בקשר עם תעמולת בחירות, בניגוד להוראות 

, שגם 2מקובלת עלי עמדת העותר כי לא ניתן להסתפק בהצהרה שהצהירה המשיבה  .41

סומים הספציפיים שהובאו בכתב העתירה, ומיד לאחר מכן היא נעשתה רק ביחס לפר

 . 1פרסמה פרסומים נוספים בהם הופיעו שמו או תמונתו של המשיב 

ד לחוק דרכי תעמולה, האוסר על 17-ב ו17אשר על כן הריני נותן צו לפי סעיפים  .42

בכל פרסום מטעמה עד מועד  1לכלול את שמו או תמונתו של המשיב  2המשיבה 

לצורך כך, ובהתאם לפסיקה ולהוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים שאוזכרו  הבחירות.

יובא, טרם הפרסום, לאישור היועץ המשפטי  2לעיל, כל פרסום מטעם המשיבה 

למועצה, אשר יבחן האם יש בה תעמולה לפי מבחני הדין, אם לאו, ואישורו יתועד 

מה בששת החודשים תסיר, באופן אקטיבי, כל פרסום שנעשה מטע 2בכתב. המשיבה 

 מדף הפייסבוק שלה.  1שלפני יום הבחירות, הכולל את שמו או תמונתו של המשיב 

 

 בבית הספר וה"סיורים" שהוא עורך: 1ביקוריו של המשיב  (2)

ההלכה היא כי ראש מועצה מכהן לא ישא דברים באירועים ציבוריים במועד הסמוך  .43

רו של היועץ המשפטי של הרשות לבחירות, מלבד דברי ברכה קצרים אשר יובאו לאישו

(, השופט ס' 14.7.2013שלום קמיל נ' מועצה אזורית מזכרת בתיה ) 34/20)תר"מ 

 ג'ובראן(

 הצהיר כי הוא מודע להוראות אלו, וטענות העותר מוכחשות.  1המשיב  .44
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כי הוא לא יישא דברים  1משכך, אני נותן תוקף של צו מניעה להתחייבות המשיב 

, או על ידי גוף מבוקר אחר, מלבד דברי ברכה 2הממונים על ידי המשיבה באירועים 

קצרים, ככל שהם מתחייבים, אשר יובאו לאישורו של היועץ המשפטי של המועצה, 

 מבעוד מועד.

נטען כי אלה אינם סיורי עבודה,  –בפתיחת שנת הלימודים  1לעניין ביקוריו של המשיב  .45

לקהל בוחרים פוטנציאלי,  1ולחשיפתו של המשיב ולכן אין כל תכלית לסיורים אלו, 

ה"שבוי" בבתי הספר. משכך, התכלית האחרת שיכולה להיות הינה תכלית תעמולתית, 

ולכן היא אסורה בתקופה הסמוכה כל כך לתקופת הבחירות, ואין נפקא מינה אם 

ת תקופת הבחירות אינה ככל תקופה, ושש –ביצע ביקורים אלו בעבר אם לאו  1המשיב 

 החודשים הקודמים ליום הבחירות, הם תקופה רגישה מעין כמותה. 

כי עד מועד הבחירות הוא  1משכך, אני נותן תוקף של צו מניעה להתחייבות המשיב 

לא יערוך סיורים בתוקף תפקידו, ומורה כי הוא גם לא יבקר, שלא במסגרת סיור, 

ולאחר קבלת חוות דעת בבתי ספר, אלא אם כן הדבר מתחייב לצורך מילוי תפקידו 

 היועץ המשפטי למועצה. 

אך הם  –ראש המועצה רשאי, כמובן, לערוך סיורי בחירות, כחלק ממסע הבחירות שלו 

יהיו במימון מסע הבחירות, ללא השתתפות של עובדי ציבור וללא חלוקת הבטחות 

בעניין "הבטחות או  1.1904אסורות )הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס' 

 ויות לחלוקת הטבות או להקצאת תקציבים במהלך סיורי בחירות"(.התחייב

 

 גיליון החג של עיתון המועצה: (3)

 העתירה בראש זה מתחלקת למעשה לארבעה נושאים ואדון בהם אחד לאחד: .46

הם פרסומים  1דברי הברכה מטעם המשיב  – 1)א( דברי הפתיחה מטעמו של המשיב 

, ללא תכלית אחרת פרט לתכליתם התעמולתית, ולכן היו 2במימון משאבי המשיבה 

חיים צורי, ראש  1/21אסורים במועד פרסומם, והם אסורים כעת )ראו והשוו: ער"מ 

 (, השופט ח' מלצר(. 08.07.2018עיריית קריית מוצקין ואח' נ' צבי אבישר )

להמשיך ולהפיץ  בכל צורה שהיא, את  2אני נותן בזאת צו האוסר על המשיבה משכך, 

גיליון החג של עיתון המועצה כאשר מודפסים בו דברי הברכה, ולהסירו מאתר 

 האינטרנט שלה ומדף הפייסבוק שלה. 

עיון בגיליון החג מעלה  – )ב( עצם מהותו של גיליון החג של עיתון המועצה והכתבות בו

וכנן של הכתבות ושל הגיליון כולו הוא אינפורמטיבי בהתאם למבחן כי אכן ת

הדומיננטיות. אני מקבל בעניין זה את טענות המשיבים, ובפרט בכל הנוגע לכך כי 

מדובר בעיתון המופץ באופן תדיר וכי תכליתו הוא עדכון התושבים במועצה בדבר 

 הנעשה בה. 
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יליון החג של עיתון המועצה. לאחר הסרת אשר על כן אינני אוסר באופן גורף על הפצת ג

להעלות את הגיליון בשנית לאתר  2החלקים האסורים בפרסום, רשאית המשיבה 

 האינטרנט שלה. 

יחד עם האמור בפסקה )ב(  – בחלק מהכתבות 1)ג( אזכור שמו ותמונותיו של המשיב 

מולה אסורה. לעיל, הכללת שמו של  ראש המועצה ותמונותיו בגיליון עלולים להוות תע

לכן, בעיתוי הסמוך כל כך לתקופת הבחירות, לא היה מקום להם ויש להסירם )ראו 

 ((. 3.10.2018יצחק סולובדיאנסקי נ' עמיר ריטוב ואח' ) 102/21תר"מ 

 1משיב  – בנוגע לעניינים המפורטים בעיתון המועצה 1)ד( פרסומים מטעם המשיב 

על חשבונו, את הישגיו כנבחר ציבור. יחד רשאי לפרסם, במסגרת מסע הבחירות שלו ו

טרם פרסמה לצורך  2עם זאת, הוא אינו רשאי לעשות שימוש במידע שהמשיבה 

תעמולה מטעמו, כך שיראה כאילו הוא האחראי הבלעדי לכך )ראו והשוו: פרשת רמי 

 ( 5.9.2018עדי שטרנברג נ' מיכאל וידל ) 80/21כהן, תר"ם 

על ידי  2משכך, אני דוחה את העתירה בכל הנוגע לפרסום פעילות עבר של המשיבה 

לא יפרסם בדף הפייסבוק שלו, פרסומים הנוגעים  1. אני מורה כי המשיב 1המשיב 

לתכניות או פעילויות מטעם המועצה עובר לביצוען, שכן פרסומים אלה עלולים לצבוע 

 ליטי. את התכניות או הפעילויות עצמם בגוון פו

להסיר מעמוד הפייסבוק האישי שלו כל פרסום המתייחס לתכניות  1אני מורה למשיב 

עתידיות של המועצה, ובכלל זאת בקשר להקמת מחלקות חדשות במועצה שטרם קמו 

 או פיתוח תשתיות שטרם פותחו.

איננה יכולה להמשיך ולהפיץ את גיליון החג האמור ללא הסרת התכנים  2המשיבה  .47

 עיל, ועליה להסירו מאתר האינטרנט שלה ומדף הפייסבוק שלה במתכונת זו.שפורטו ל

  

 ביצוע עבודות התשתית: (4)

 גם ראש זה של העתירה מתחלק לשני עניינים: .48

רשאי לפרט  1כפי שנקבע לעיל, המשיב  – 1)א( פרסום עבודות התשתית על ידי המשיב 

 , אך אינו רשאי לפרסם את פעילותה בעתיד.2על פעילות העבר של המשיבה 

אני דוחה ראש זה של  – )ב(  התחלת ביצוע עבודות תשתית סמוך למועד הבחירות

העתירה שכן העותר לא הרים את הנטל המוטל עליו לשכנע שעבודות אלו עניינן 

הציגה בפניי את נחיצותם,  2הבוחר הסביר, הוא תעמולה, המשיבה  הדומיננטי, בראי

 ועיתוי ביצוען לא נקבע בהתאם למועד הבחירות. 

, עד מועד הבחירות, 2יחד עם זאת, נוכח מועד הבחירות הקרב, לא תפרסם המשיבה 

דבר עבודות תשתית עתידיות, אלא אם כן הדבר מתחייב לצורך ביצוע העבודות, לאחר 

לא  1ות דעת היועץ המשפטי למועצה, ובמידה הנדרשת בלבד. כאמור, המשיב קבלת חו

 יפרסם על עבודות עתידיות כלל, עד אותו מועד.
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 סוף דבר: .ג

 העתירה מתקבלת בחלקה כמפורט לעיל.  .49

 נוכח העובדה שהעותר לא מיצה הליכים כנדרש, אין צו להוצאות. .50

 

 

 .2018באוקטובר  5ניתנה היום, כ"ו בתשרי התשע"ט, 

 

 

 

 אברהם טל
 

 נשיא בית משפט מחוזי 
 יושב ראש ועדת הבחירות

 דרום-האזורית מרכז
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

 

 
 ועדת הבחירות המרכזית 

 21-לכנסת ה
 

 יצחק כהן, שופט
יושב ראש ועדת הבחירות 

 האזורית חיפה

 

12.12.2017 

 
 

 21/21תר"ם   

 302347034שלמה זינו ת"ז  

 נשר 9/1רח' יסמין 

 

 העותר   

 
 נגד

 

 . ראש עיריית נשר, אברהם מכלוף בינמו1 

 .  עיריית נשר2

 

  המשיבים    

  
 החלטה

 

 א. ההליך

 

"( בגדרה החוק" -)להלן  1959 -ב לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, תשי"ט 17עתירה לפי סעיפים  .1

 עותר העותר לכך שיינתן צו מניעה האוסר על הפצת שני פרסומים, ואלה הם: 

 

מיליון שקל לתושבי רחובות דוכיפת, נחשון,  15.7דף )דמתקרא "פלייר"( שכותרתו: " )א( 

 "(.פרסום א'" -החרוב, השיטה, הרדוף והתמר" )להלן 

 

 (.פרסום ב'"" -צעירות" )להלן חוברת שכותרתה "נשר העיר הטובה למשפחות  )ב( 

 

 ד' לחוק, הועברה העתירה לטיפולי.17לאור הוראת סעיף  

 

 ב. תמצית טענות הצדדים

 

העותר מכהן כחבר מועצת העיר נשר, ומשמש כיו"ר סיעת "נשר בתנופה". ביחס לשני הפרסומים  .2

וך שימוש שעושים הנזכרים, טוען העותר, כי שני הפרסומים כוללים תעמולת בחירות אסורה, ת

א' לחוק. העותר מוסיף, כי הפרסומים נועדו 2, בניגוד לסעיף 2המשיבים בכספי המשיבה מס' 

, תוך העלמת חלקם של כל יתר חברי מועצת העיר בעשייה 1להאדיר את שמו של המשיב מס' 



98 
 

ים המקומית. עוד טוען העותר, כי הפרסומים מפרים את השוויון בין המועמדים השונים, הצפוי

 .30.10.2018להתמודד בבחירות לרשויות המקומיות, שנועדו להתקיים בתאריך 

 

 ג. לעניין פרסום א'

 

כאמור, מדובר בדף המופנה לתושבים המתגוררים בשכונה מסוימת, ובו נרשם כי "עיריית נשר  .3

מבקשת לבצע השלמת פיתוח התשתיות בשכונתכם". נכתב, כי בהתאם לסיכום עם משרד 

, שיאפשר להשלים ביצוע שורה של ₪מיליון  15.7העירייה צפויה לקבל תקציב בסך השיכון, 

עבודות, שפורטו בפרסום. עוד נכתב, כי "השלמת עבודות אלה תאפשר כניסת הדיירים החדשים 

לבניינים הנבנים ותשפר את איכות החיים והבטיחות של תושבי האזור", וכן נכתב, כי בישיבת 

, תיבחן האפשרות לאשר את העבודות על פי 13.12.17התקיים ביום ד' מועצת העיר, שנועדה ל

מהתושבים  81%תקציב בלתי רגיל, ייעודי לשכונה החדשה. בתחתית החוברת הודפס המשפט: " 

 אומרים: נשר היא שטוב לגור בה".

 

לצד טענותיו הכלליות של העותר, אותן הבאתי לעיל, טוען העותר, כי בישיבת מועצת העיר  .4

)שבעה( נושאים, שלא נזכרו  7, הוצבו על סדר היום עוד 13.12.2017שצפויה להתקיים בתאריך 

בפרסום א', והדבר מדגיש את היותו של פרסום א' תעמול  בחירות אסורה. העותר מוסיף, כי 

, מלמד על כך שהוא נועד לגרום 13.12.2017עיתוי הפרסום, כיומיים לפני קיום הישיבה בתאריך 

השכונה הרלבנטית לבוא לישיבת המועצה "בניסיון להביא לחץ בלתי סביר על חברי לתושבי 

מועצת העיר". העותר מבהיר, כי הגם שהוא "תומך נלהב" של השתתפות תושבי העיר בישיבות 

 נוקט בדרך פסולה. וזאת לאחר שאיבד את הרוב במועצת העיר. 1המועצה, המשיב מס' 

 

וסמוך לאחר מכן  11.12.2017ר פנה אליו בשעות הבוקר בתאריך בא כוח המשיבה טען, כי העות .5

ליתן מענה הולם לפנייתו, וליתן  2הגיש את עתירתו, ולא נתן ליועץ המשפטי של המשיבה מס' 

חוות דעת משפטית כנדרש. לטענת בא כוח המשיבים, פרסום א' הוא מידע אינפורמטיבי לציבור, 

, והפצתו נעשתה בתקופה שאינה תקופת בחירות. עוד כלל לא מופיע בו 1שמו של המשיב מס' 

 הוסיף בא כוח המשיבים, כי פרסום א' אינו בגדר "תעמולה".

 

לאחר ששקלתי טעות הצדדים לעניין פרסום א', ועיינתי בפרסום עצמו, שהעתקו צורף לכתב  .6

משיבים, כי העתירה, הנני סבור כי פרסום זה אינו תעמולה אסורה. מקובלת עלי טענת בא כוח ה

מדובר בפרסום, שנועד להביא לידיעת תושבים בשכונה משכונות העיר מידע הנוגע לפיתוח 

התשתיות בשכונתם, והמודיע להם המועד בו נושא פיתוח התשתיות בשכונתם צפוי להידון 

 במועצת העיר.

 

 על כן, ככל שהדברים נוגעים לפרסום א', העתירה נדחית.  .7
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 ד. לעניין פרסום ב'

 

פרסום ב' הוא חוברת, שכריכתה ירוקה. לטענת העותר, צבע הכריכה נבחר להיות ירוק, משום  .8

הוא ראש סיעת "ירוקים למען נשר". בחוברת, כך לטענת העותר, מודפסות  2שהמשיב מס' 

 , ואף לא תמונה אחת של חבר מועצה אחר.1תמונות של המשיב מס' 

 

כוח המשיבים, כי בנושא החוברת המהווה את פרסום ב' לעומת טענות בא העותר, טען בא  .9

, שם הוחלט ברוב קולות כי אין לחייב את 12.7.2017התקיים דיון מקיף במועצת העיר בתאריך 

ראש העיר לשאת באופן אישי בהוצאות הפקתה. בא כוח המשיבים הוסיף, כי החוברת הופקה 

יו על הרשות המקומית לפרסם דו"ח , לפ1998 -לחוק חופש המידע, תשנ"ח  5בזיקה לסעיף 

תקופתי אודות פעילותה ותחומי אחריותה. בא כוח המשיבים הוסיף וטען, כי בעניין זה פעלו 

המשיבים בשקיפות המתחייבת מן הדין, בתקופה שאינה תקופת בחירות ואינה בבחינת תעמולה 

בי העיר, ובה מידע אסורה. כמו כן טען בא כוח המשיבים, כי החוברת מופצת דרך שגרה לתוש

 בדבר זכויותיהם, מספרי טלפון, כתובות והנחיות שונות "והכל בהתאם לחוק המחייב ותו לא".

 

 

החוברת עצמה לא צורפה לכתבי הטענות של מי מהצדדים, ורק תצלומים של מספר עמודים  .10

 ממנה צורפו לכתב העתירה. 

 

י היועץ המשפטי של הרשות ימציא לעיוני על כן, קודם שתינתן החלטה בעניין החוברת אבקש, כ 

 העתק מהחוברת.

 

 

 ה. סיכום ביניים לעת הזו

 

 אשר על כל האמור לעיל, הנני מחליט כדלקמן: .11

 

 ככל שהדברים נוגעים לפרסום א' שלעיל, עתירת העותר נדחית. )א( 

 

המחוזי קודם שתינתן החלטה בעניין פרסום ב', יש להמציא ללשכתי, בבית המשפט  )ב( 

 .12:00, בשעה 14.12.2017בחיפה, עותק מהפרסום, בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מיום ה'

 

 , בהעדר הצדדים.                                                                                   12.12.2017ניתן היום, כ"ד בכסלו, תשע"ח,  

            
 יצחק כהן, שופט

 ראש ועדת הבחירותיושב 
 האזורית חיפה
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 ועדת הבחירות המרכזית 

 21-לכנסת ה
          

 סגן נשיא )בדימ( של בית  משפט מחוזי  פרופ'  עודד מודריק
 צפון-יושב ראש ועדת הבחירות האזורית דן                

 

  
                                                                                                                                  

 26/21תר"מ 

 

 העותר:                  שמעון שמואלי

                                        

 

 נ ג ד                                                                  

 המשיבים:

 יוסי בכר ראש עיריית בת ים  .1

 

 עיריית בת ים  .2

 

ע"י  עו"ד תמר איגרא ועו"ד עזרא רחמים; הררי טויסטר ושות' עורכי 

 דין

 

 רפאל ברנז ממלא מקום ראש עיריית בת ים .3

 

 החברה לתרבות ספורט ופנאי בת ים  .4

 חברת חוף בת ים .5

ע"י עו"ד יניב בריטשטיין ועו"ד אליהו עבדה; מיכל רוזנבוים ושות' 

 עורכי דין

  
                                          

 החלטה

"( המציג עצמו כמי שמתכוון להתמודד העותר" -זו עתירה נוספת של שמעון שמואלי )להלן

(. תכלית העתירה  2018בבחירות לכהונת ראש עיריית בת ים שייערכו בחשון תשע"ט )אוקטובר 

לסלק לאלתר את מה שנראה בעיני העותר כהפרה של הוראות הדין התוחמות את מסגרות 

 המותר והאסור בדרכי תעמולת בחירות. 
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בלבד. אולם משהתברר שהעותר טוען שהפרסומים  1-3ים מעיקרה  הוגשה העתירה נגד המשיב

 או במימונן, הוריתי לצרפן כמשיבות.  5, 4מושאי העתירה הופקו בידי המשיבות 

 

 עיקרי העתירה

העתירה מתייחסת למספר פרסומים הקוראים לציבור להשתתף במסיבות פורים לסוגיהן, 

ן הגדרה של הגורם המזמין למסיבה. שאורגנו במוסדות תורניים בבת ים. ברוב הפרסומים אי

מצוין הגורם שבחציריו תתקיים המסיבה, מפורטים שבחי מנעמיה ומצוינים שמות של ארבעה 

מ"מ ראש  –ראש העירייה; רפאל ברנז  –גורמים וכהונתם הציבורית לצדם; יוסי בכר 

עיר. על חבר מועצת ה –יו"ר המועצה הדתית; הרב יצחק אסקפה  –העירייה; בנימין אלחרר 

חלק מן הפרסומים מצוי הסמליל )לוגו( של לשכת מ"מ ראש העירייה לצד סמלילים של גורמים 

אחרים. במקצת הפרסומים מצוינים מי מארבעת הגורמים הנזכרים כמי שהאירוע יהיה 

 במעמדם או שיישאו בו דברים. 

 

ר הדתי(, בעלוני הפרסומים הללו פורסמו על פני לוחות המודעות בעיר )או בשכנות של המגז

 פרסומת )פלייר( וכמודעות ממומנות בעיתון "הד העיר". 

 

העותר מתייחס גם לכתבה שפורסמה  ב"הד העיר" שתוכנה מלא דברי הלל ושבח לפעילות 

העירייה במגזר החרדי שבוצעה תחת ניצוח של רפאל ברנז בסיוע ראש העירייה. הכתבה ערוכה 

 פוליטי למ"מ ראש העירייה ברנז.  כראיון עם מוטי בוסקילה שהוא עוזר

 

העותר טוען כי הפרסומים הללו מפרים את כללי הדין המגביל את דרכי תעמולת הבחירות 

ואוסר על שימוש במשאבים עירוניים כדי לממן תעמולה וכדי לקדם את עניינם האישי של 

המנחים  הגורמים המוזכרים באותם פרסומים. הפרסומים לפי תוכנם מפרים גם את הקווים

 לאמור: 24-21שהצגתי בהחלטתי בעתירה 

 

, גם אם הם מצומצמים למידע בלבד לא יכללו את שמו ]שיש בהם תעמולה[פרסומים 

או תמונתו או ציון תפקידו של ראש העירייה או של גורמים נוספים העומדים לבחירה 

 ;)להוציא פרסומים שבהם פרסום השם הוא דרישת הדין

 

בשל ההפרות הללו מבקש העותר שתינתן הוראה להפסקת הפרסומים, הסרתם  מלוחות 

 המודעות, מניעת פרסומים מעין אלה בעתיד וחיוב המשיבים בהוצאות שיהא בהן כוח הרתעתי. 

 

 תגובת המשיבים

 טענות סף

העירייה טוענת שיש לדחות את העתירה על הסף מפני שהעותר לא ערך "פנייה מקדימה" אל 

 . 5, 4המשיבות 
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לא ציינו הצטרפות לטענה האמורה אך הצביעו על אי צירוף תצהיר לתגובתו  5, 4המשיבות 

האחרונה של העותר. מחדל זה, לטענתן, לא רק שולל כל בסיס  ראייתי לאמור בתגובה אלא 

 צריך את דחייתה קודם לכל בירור. אף מ

 

 ראש העירייה

ראש העירייה טוען שאין לו יד ורגל בפרסומים הללו. לא התבקש לאשר ולא אישר אותם; לא 

 הנחה ולא היה מודע לעצם קיומם. 

 

 העירייה

באי כוח העירייה טוענים בשמה שהפרסומים לא נעשו בידי העירייה או מטעמה או בהנחייתה. 

יתר על כן היועמ"ש של העירייה הנחתה את כל גורמי העירייה )נבחרים ושכירים כאחד( בדבר 

. האיסורים הקיפו גם את 24-21תרמ -איסור הוצאת פרסומים בהתאם להחלטה שניתנה ב

עירוניים וגורמים הקשורים בעירייה. כל הגורמים הללו, ובכללם העמותות, התאגידים ה

 , קיבלו את הנחיות היועמ"ש. 4,5המשיבות 

 

העירייה לא מימנה את הראיונות בעיתונים המקומיים וככל הנראה הראיונות נערכו בלי 

ששולמה תמורה. הראיון שניתן מעם עובד העירייה בוסקילה איננו נושא לעתירה לפני יו"ר 

עדת הבחירות. יינתן תדריך לאנשי העירייה שמכוחו כל עובד יהיה זקוק לאישור העירייה ו

 לפני מתן ראיון לכלי תקשורת חיצוני.   

 

 ממלא מקום ראש העירייה

רפאל ברנז מ"מ ראש העירייה טוען כי אין לו "כל יד וקשר  ביחס לכלל הפרסומים". הוא לא 

 הנחה ולא אישר את הפצתם. 

 

 חברת חוף בת ים -רבות ספורט ופנאי בת ים והחברה לת

הכחישה מעורבות   "(החברה לתרבות ספורטהחברה לתרבות ספורט ופנאי בת ים )להלן: "

כלשהי בפרסומים זולת אחד מהם שהוא מודעה המזמינה את תושבי בת ים לאירוע קריאת 

מועמדים לבחירה  המגילה. על מודעה זו חתומים מנכ"ל המשיבה ויו"ר המועצה הדתית שאינם

 בבחירות לרשויות המקומיות. 

 

 החברה לתרבות ספורט הכחישה שהיא מהווה "צינור להזרמת כספים" עבור העירייה. 

 

לאחר שהעותר הגיב לתגובת החברה לתרבות ספורט  .לעתירהלא  הגיבה חברת חוף בת ים 

להגיב פעם נוספת.  ביקש העותר להשיב לה. אחרי התשובה ניתנה רשות לחברה לתרבות ספורט

 לתגובה אחרונה זו הייתה גם חברת חוף בת ים שותפה. 
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עיקר עניינה של תגובת ההמשך הוא שלפי שעה יו"ר המועצה הדתית טרם הוכרז כמתמודד 

לבחירה בבחירות, ההולכות וקרבות,  לרשויות המקומיות. ממילא בנקודה זו בלבד ניצבת 

 לתרבות ספורט. חברת חוף בת ים כשותפה לעמדת החברה 

 

 דיון והכרעה

 טענות  הסף

 העדר פניה מוקדמת

אינה שומטת את הקרקע מתחת  5, 4טענת העירייה להעדרה של פנייה מוקדמת אל המשיבות 

לפני העתירה נגד העירייה. מאחר שהמשיבות הללו לא הסתייגו מהעדר פנייה מוקדמת ולא 

  הסף חסרת כל משקל.טענו לדחיית העתירה מטעם זה, אני סבור שטענת 

 

 העדר תצהיר

טענת החברה לספורט וחברת חוף בת ים להעדר תצהיר מצדו של העותר מתגדרת לעניין 

מועמדות יצחק אלחרר  לבחירה בבחירות לרשויות. החברות הללו טוענות שאין תצהיר התומך 

 את הטיעון העובדתי של העותר. 

 

יצחק אלחרר, אניח לצורכי העתירה דנן שאלחרר  לנוכח טיעון זה ובהעדר ראיה על פעילותו  של

אינו מועמד, לפי שעה,   בבחירות לרשויות המקומיות ולכן אין פגם באזכור שמו ותפקידו 

 בפרסומים השונים. 

 

 העתירה גופא

האם האחריות לפרסומים מוטלת על המשיבים או מי מהם? אם התשובה חיובית, האם 

 ובה חיובית, מהו הסעד הראוי. הפרסומים נוגדים את הדין? אם התש

 

 האחריות לפרסומים

כל המשיבים מנערים חוצנם מן הפרסומים. כמו התיאור עתיק היומין )מיוחס לקונפוציוס( 

בדבר שלושת הקופים אף אלה מכסים עיניהם, אוטמים אוזניהם וסוכרים פיותיהם, בבחינת 

 ו יצאה הנחייה לפרסומם. לא ראינו את הפרסומים, לא שמענו דבר אודותיהם ולא מפינ

 

התגובה נראית מוזרה ומפוקפקת כשהיא לעצמה. מי מפיק עבור העירייה וגורמיה הודעות, 

מודעות ועלונים בהיקף ניכר הנושאים שמות של גורמים בעירייה ומיועדים לאירועים שגורמי 

עקיפה  העירייה יזמו  )מסיבות, דרשות וכיו"ב(, כשהוא )הגורם המפיק( נעדר זיקה ולו

לעירייה? האם אפשר שיש גורם טוב ומיטיב כזה שגם עושה נתינתו בסתר? האם אפשר שהמתן 

או המתת לא תפס את תשומת הלב של גורמי העירייה לפחות בדיעבד? ההסתייגות המוחלטת 

 של המשיבים מעמידה את האפשרות הזאת כתפל תפלות )אבסורד גמור(. 

 

דור אל מעבר למחסום ההכחשה והערפול ולגלות בהסתברות זה ועוד זה. בנסיבות דנן ניתן לח

 מספקת, כי הפרסומים מומנו בידי גורם עירוני כמו חברת חוף בת ים. 
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הכחישו בתצהיר,  זיקה ואחריות לפרסומים,  1-4הטעם לכך פשוט. בה בעת שהמשיבים 

האחרון  חברת חוף בת ים נמנעה מלהגיב. המשיבה אמנם שותפה לשלב התגובות 5המשיבה 

מטעם החברות הללו אך בשלב הזה אין כל התייחסות למודעות לפרסומים ולתמיכה בהפקתם 

 או בהפצתם. 

 

שתיקת חברת חוף בת ים כהודאה דמיא. ההודעה היא במימון הכרוך בפרסומים הללו. הדעת 

 נותנת שחברת חוף בת ים עסקה בפרסומים הללו על פי הנחיית גורמי העירייה,.

  

גורפת נסתרת מכוחו של הגיון פשוט ומכוח הנסיבות המתוארות.  הדעת נותנת ההכחשה ה

שחברת חוף בת ים פעלה על פי הנחיות שהגיעו אליה מגורמי העירייה. בעיקר מ"מ ראש 

העירייה רפאל ברנז שהאירועים הם בתחום העניין של משרדו ושכל הפרסומים נועדו להאדיר 

כל הפחות בגדרה של אחריותו הכוללת לשימושים את שמו. גם לראש העירייה אחריות ל

 השונים במשאבים עירוניים. 

 

 אין ראיה לשותפות או מודעות של החברה לספורט בפרסומים. 

 

 האם הפרסומים מפרים?

הפרסומים נוגעים בעיקרם למסיבות פורים למיניהן שנערכו ביוזמת העירייה בחצרים של 

מוסדות של העירייה או נתמכים על ידה. הנחתי היא שלא נפל פגם בעצם קיום המסיבות הללו. 

הטענה העיקרית היא שעל התשתית הפרסומית של המסיבות הונח פרסום שמות ותפקידים 

 טמונה טענת הפסול. של מועמדים לבחירה. בכך 

 

מקצת הפרסומים אינם לוקים בפסול  גם בהקשר של פרסום שמות ותפקידים. כך בעניין 

הזמנה למסיבה שבה צוינו שמות של מי שאינם מועמדים )לכל הפחות לפי שעה( לבחירה )למשל 

ההזמנה לקריאת המגילה(. כך  גם בהזמנות שבהן צוינו שמות ותפקידים של מי שיכבדו 

גם אם הוא גורם עירוני או גורם סמוך  –חותם את האירוע. אין כל מניעה שהגורם המזמין בנוכ

יציין שהאירוע יתקיים במעמד פלוני או אלמוני. וכך הדבר גם כאשר  –אל שולחן העירייה 

 ההזמנה מציינת את שמותיהם ותפקידיהם של מי שיהיו דוברים או מברכים באירוע. 

 

ן מוצגים שמות, תפקידים וסמלילים של גורמים העומדים לבחירה, מה שנותר הן הזמנות שבה

מבלי שיש לך טעם כלשהו זולת הצבעה לרבים על זהותם ותפקידם של אותם גורמים. הזמנות 

והן מהוות ניצול מסוים של משאבי  24-21מסוג זה מפרות את ההנחיה שניתנה בהחלטתי 

לאי התפקידים ש"רצים" בבחירות; קרא העירייה כדי להביא למודעות הציבור את זהות ממ

את זהותם של ראש העירייה, יוסי בכר, ממלא מקומו רפאל ברנז וחבר המועצה הרב אסקפה 

 )שאינו משיב לעתירה(. 
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חרף זה אני סבור שיש להקל בהנחיה הקלה מסוימת. המודעות הללו מעצם טבען אינן מספרות 

הזמנות למסיבות חג. אני סבור שעד לפרק  את שבחיהם ותהילתם של המועמדים לבחירה. אלה

הזמן של חצי שנה קודם לבחירות, אין קושי של תעמולה אסורה הנובע מעצם ציון שמות 

ותפקידים של גורמי העירייה במסגרת פרסום מודעות והזמנות לאירועי חג שהעירייה רשאית 

 ליזום. 

 

יקדמו לששת החודשים שלפני הדברים מוגבלים לאירועי חג )פורים, פסח, יום העצמאות( ש

הבחירות והם מוגבלים לציון שם ותפקיד שהם רלוונטיים לאירוע. אין שום מקום לעיטור 

המודעה בסמליל )לוגו(  של גורם זה או אחר מן המועמדים לבחירה. אין גם מקום לתיאור 

מעשיהם של המועמדים הללו במסגרת הזמנה למסיבת חג. אולם מודעה או עלון המזמין 

למסיבה או אירוע חג ומאזכר שמות ותפקידים של גורמים נבחרים  המועמדים בבחירות בלי 

סמלילים או תוספות אחרות, נראה לי סביר ואפשרי בתוך פרק הזמן מכאן ועד סוף אפריל 

 שנה זו.  

 

שונים פני הדברים באשר לראיונות בעיתונים או מקומונים שבהם המועמדים או עובדי 

ים כשליחיהם מנצלים את הבמה להרעפת שבחים על עצמם שאין בינה לבין העירייה הפועל

"מידע" או "ידיעות" ולא כלום. אם היוזמה לראיונות אלה באה מגורמי העירייה המועמדים, 

 היא פסולה. 

 

המסקנה האחרונה חלה באופן מובהק על הרשימה: "מהפכה של שמחה בבת ים" שפורסמה 

המעיין ברשימה לא יתקשה לומר שהיא יוזמה של נושאה העיקרי ב"הד העיר".   21.2.18ביום 

רפאל ברנז או לכל הפחות מודעות ליוזמה של עוזרו המרואיין העיקרי בה. גם בהנחה 

שהרשימה לא נקנתה בכסף, העובדה שהעירייה מפרסמת מודעות ממומנות במקומון האמור, 

ורכי התעמולה האישית. שכן עושה בעקיפין את הריאיון לשימוש במשאבים עירוניים לצ

המקומון המעוניין בכך שהעירייה תרכוש מודעות לפרסום בו מוכן להעמיד במת פרסום אישי 

 "חינם" לאנשי שררה בעירייה שמבקשים לנצלה לפרסום אישי. 

 

 הסעד

העתירה הוליכה אותי לחידוד מסוים של ההנחיות שישררו בתקופה הקצרה שנותרה עד 

 לכניסת הגבלות נוקבות יותר לתוקף. 

 

 על כן מירב הפרסומים אינם מצריכים סעד קונקרטי. .  

 

גם שימוש  –יוצא מכלל זה הריאיון שנמצא שגלומה בו הפרה מובהקת של איסור שימוש  

 להאדרת שמו של מועמד בבחירות. במשאבי העירייה  -עקיף

 

 בהקשר זה אני מוציא צו מפורש האוסר את הישנותם של ראיונות מעין אלה. 
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 Ex)מבחינה מושגית העתירה הייתה ברובה מוצדקת שכן ההקלה המתוארת היא לאחר מעשה 

post). 

 

 הבאה:ש"ח לפי החלוקה  4,500לפיכך אני סבור שהעותר זכאי להחזר הוצאותיו בעתירה סך 

 

 ש"ח 1000 –ראש העירייה יוסי בכר 

 ש"ח  1500 –מ"מ ראש העירייה רפאל ברנז 

 ש"ח  2000 -חברת חוף בת ים  

 

 ועדת הבחירות המרכזית תמציא את ההחלטה לצדדים 

 

 (בהעדר הצדדים 2018מרץ,  20ד' ניסן, תשע"ח  )ניתנה היום 

 

 

 

 
 פרופ' עודד מודריק

 ת המשפט המחוזי תל אביבסגן נשיא )בדימוס( של בי
 צפון -יושב ראש ועדת הבחירות האזורית דן 
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 ועדת הבחירות המרכזית 

 21-לכנסת ה
          

 השופט ארנון דראל          
 יושב ראש ועדת הבחירות האזורית יהודה

 
  36/21תר"מ  

 
 העותר: 

                 

 
 ד"ר שי בנימין

 נ ג ד 
 

 המשיבים:
 
 

 
 מר יורם שמעון, ראש המועצה המקומית מבשרת ציון
 מר תמיר פרץ, מנכ"ל המועצה המקומית מבשרת ציון

 ע"י עו"ד נועה בן אריה
 
 –)להלן  1959-ד לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט17-ב ו17עתירה לצו מניעה לפי סעיפים 

 חוק דרכי תעמולה(

  
 החלטה

 

מהשלט והעותר אינו חולק על כך  1לאחר שהמשיבים הודיעו על הסרת שמו של המשיב  .1

 התייתרה ההכרעה בעתירה, שהיא עתירה צופה פני עתיד למתן צו מניעה. 

 

א' לחוק הבחירות 2יחד עם זאת מצאתי לנכון להבהיר את הדברים הבאים. האמור בסעיף  .2

(, והוא אינו מתוחם לתקופה הסמוכה תעמולה חוק דרכי)להלן:  1959-)דרכי תעמולה(, התשי"ט

א לחוק דרכי תעמולה בכל הנוגע 2לבחירות. עוד נקבע כי "יש להקפיד ביתר שאת על הוראת סעיף 

זאת כדי לצמצם את היתרון וחוסר השוויון האינהרנטי בגיוס תמיכה למועמד  לנבחרי ציבור מכהנים,

 ( וההפניות שם(. 18.4.2018)רבות והספורט רמי כהן נ' מירי רגב, שרת הת 2/12מכהן )תב"כ 

 
אין ספק כי הפרסום שנעשה אינו פרסום מותר. שאלה דומה נדונה על ידי כב' השופט )כתוארו  .3

( 9.1.2013)עו"ד נפתלי גרוס נ' יהודה בן חמו, ראש עיריית כפר סבא  21/19אז( א' רובינשטיין בתר"מ 

יתר בפרסום שלט חוצות המלמד על החלטה לשיפוץ היכל (. ההחלטה עוסקת בין הבן חמו)להלן: עניין 

תרבות עירוני, כאשר על הפרסום מופיעים שמו של ראש הרשות ותמונתו וכן הכיתוב "שלכם ובשבילכם, 

קבע באותו מקרה את הדברים  19-יהודה בן חמו ראש העיר". יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה

 הבאים:

 
של שר התחבורה יופיע בגאון על שלטי חוצות  "כפי שאין זה הולם, כי שמו

בכבישים בהם מדווח על עבודות בהן עוסקת החברה הלאומית לדרכים, גם אם 
הדבר אירע בימי כהונתו ואחריותו המיניסטריאלית, כך אין זה ראוי, כי שמו של 
ראש העירייה יופיע על שלט המודיע לציבור על שיפוץ שנערך בהיכל התרבות. 

א.ד.( ולא מכספו –)ראש הרשות  1יפוץ אינן נעשות מטעם המשיב עבודות הש
האישי: מדובר בפרויקט שנעשה מטעם העיריה ובמימון ציבורי. סבורני, כי 
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פרסום שכזה נוגד את החוק והנחיות היועץ, ואין לו הצדקה מטעמי המידע 
 לציבור, היכול להינתן בלא קישוט של תמונת ראש העיריה.

 
במסגרת ההודעה  1נכונים הן ביחס לפרסום תמונתו של המשיב דברים אלה 

 המורה על העבודות בהיכל התרבות ..." טלציבור..., הן ביחס לכיתוב שמו בשל
עו"ד נוה גור נ' חי  23/19י"ג, וכן ר' לעניין זה תר"מ -פסקאות י"בבן חמו, )עניין 

 ((.17.2.2013)אדיב, ראש עיריית הוד השרון 
 
באותו מקרה הסכים אמנם ראש הרשות  תנועת אומ"ץ. דברים דומים נכתבו גם בפרשת  .4

להסרת שלט חוצות מטעמה של הרשות, בו מצוין שמו אך בשולי ההחלטה העיר כב' השופט א' 

 רובינשטיין:

 
פרסום מתקשה אני להלום את  –על פני הדברים ומבלי לטעת מסמרות  -"אעיר כי 

גבי שילוט מטעמה של העירייה, גם אם מדובר בשילוט  על שמו של ראש העירייה
 בעל אופי אינפורמטיבי..."

אזרחים למען מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטי נ'  –תנועת אומץ  26/19תר"ם 0
 (.11.3.2013)ראש עיריית ראשון לציון  –מר דב צור 

 
 

ו בעתירה, בתגובה לפיכך, טוב עשו המשיבים כשתיקנו את הטעון תיקון. ליתר הנושאים שנדונ .5

 ובהתייחסות העותר לתגובה לא ראיתי צורך להידרש.

 
אשר לשאלת ההוצאות, בין הצדדים מחלוקת עובדתית בשאלת הפנייה המקדימה. אין בדעתי  .6

להידרש למחלוקת זו, אך בכדי להימנע מתקלות בעתיד מוצע לפנות בפנייה כתובה, תוך מסירתה כדין 

ומית וקבלת אישור על מסירת הפנייה. בהתחשב במכלול הנסיבות, למשיבים במשרדיהם במועצה המק

, צו זו הפעםבשאלת הפנייה המקדימה, ובהינתן כי הכיתוב הוסר בטרם נדונה העתירה לא ייעשה, 

 להוצאות.

 
 (. 16.5.18ניתנה היום ב' בסיוון, התשע"ח )

                                                                                     

 
 ארנון דראל

 
 שופט בית המשפט המחוזי ירושלים

 יושב ראש ועדת הבחירות
 האזורית יהודה
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 שימוש פסול באגף הפיקוח העירוני .3א.
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21-הבחירות המרכזית לכנסת הועדת   
 21 للكنيست المركزية االنتخابات لجنه

Knesset stThe Central Elections Committee for the 21 
 

 השופט חנן מלצר
המשנה לנשיאת בית 

 המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות 

 המרכזית
 

 ملتسر حنان القاضي
 العليا المحكمة رئيس نائب

 االنتخابات لجنه رئيس

 المركزية

Justice Hanan Melcer 
Deputy President of the 

Supreme Court 
Chairman of the Central 

Elections Commitee 
 

  

 
 

 נ ג ד 
 

 ראש עיריית נשר –אבי בינמו  .1 המשיבים:
 עיריית נשר .2

 
 18.10.2018מתאריך  י' כהןחיפה, כב' השופט  –ערר על החלטת יו"ר ועדת הבחירות האזורית 

  

 החלטה
 

 7/21ער"מ 
 
 

 העורר: 
                 

 
 

 רועי לוי        

  
חוק דרכי )להלן:  1959-הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט חוקד)ג( ל17לפני ערר לפי סעיף  .1

יו"ר ועדת )להלן:  י' כהןחיפה, כב' השופט  –( על החלטת יושב ראש ועדת הבחירות האזורית תעמולה

. בגדר החלטה זו, נדחתה עתירת העורר להוציא צו מניעה 18.10.2018, מתאריך הבחירות האזורית(

(, הוראות הנוגעות למתן קנסות העירייה)להלן:  2להימנע מלהורות לעובדי המשיבה  1שיורה למשיב 

 .עירייהוהסרת שלטי תעמולה ללא אישור היועץ המשפטי ל

 

 רקע 

 

(, צפויות להתקיים הבחירות לרשויות 2018באוקטובר  30כ"א חשוון התשע"ט )בתאריך  .2

חוק הרשויות )להלן:  1965-חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, תשכ"ה ל 4המקומיות לפי סעיף 

מתמודדים, בין  העירייה. במסגרת הבחירות לראשות העירייה(, ובכלל זה לראשות ולמועצת המקומיות

 .העירייה, המשמש כיום כראש 1, והמשיב העירייהש כיום כחבר מועצת היתר, העורר, המשמ
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 העתירה, נושא ערר זה, כוונה כנגד שני אירועים:  .3

 
, שאז נרשמו לחובת העורר שתי הודעות קנס מטעם 02.10.2018אירע בתאריך  האירוע הראשון

זר המקומיים. קנסות אלה פי הנטען, בניגוד לחוקי הע-, בגין שלטי תעמולה מטעמו שנתלו, עלהעירייה

 . 1נרשמו, כך העורר גורס, בהוראת המשיב 

 

, שאז הוסרו שלטי תעמולה מטעמו של 11-12.10.2018התרחש בלילה שבין  האירוע השני

 . 1פי הנחיית המשיב -. גם פעולת אכיפה זו, כך נטען, נעשתה עלהעירייהידי פקחי -העורר, על

 

, חוק דרכי תעמולהא ל2הפר את הוראות סעיף  1המשיב  –העורר טוען כי במעשים המתוארים  .4

, לשם הסרת שלטי תעמולה של העירייהבכך שהשתמש לצרכי תעמולת הבחירות שלו בעובדי 

, בכך חוק הרשויות המקומיותל 75המתמודדים מולו בבחירות. בנוסף, נטען כי הופרו אף הוראות סעיף 

סרת שלטי תעמולה באופן בלתי חוקי, ובכך סייעו חלק בה העירייהנטלו פקחי  – 1שבהוראת המשיב 

 לתעמולת הבחירות מטעמו.

 

העורר עתר ליו"ר ועדת הבחירות האזורית למתן הסעדים המפורטים  –על רקע דברים אלה 

 בהוצאות. 1שלעיל, תוך חיוב המשיב  1בפיסקה 

 

טען כי לא היה מעורב בהפקת הודעות הקנס לחובת העורר  1בתשובתו לעתירה, המשיב  .5

, אשר פעלו העירייהידי פקחי -ובהסרת שלטי התעמולה האמורים, וכי הסרת השלטים נעשתה על

 וחוקי העזר המקומיים.חוק דרכי תעמולה ל 10-ו 9בהתאם להוראות סעיפים 

 

 1על מתן צו זמני האוסר על המשיב  בחירות האזוריתיו"ר ועדת ההורה  14.10.2018בתאריך  .6

הנוגעים להסרת שלטי תעמולת בחירות, אלא במקרים חריגים ובאישור  העירייהליתן הוראות לפקחי 

 . עירייההיועץ המשפטי ל

 

בנושא. במסגרת  יו"ר ועדת הבחירות האזורית, ניתנה החלטתו הסופית של 18.10.2018בתאריך  .7

מכוח סמכות  העירייהידי פקחי -הסרת שלטי התעמולה של העורר נעשתה על החלטה זו, נקבע כי

יו"ר ועדת הבחירות וחוקי העזר המקומיים. בקשר לכך,  חוק דרכי תעמולהלאכוף את הוראות  העירייה

ציין כי אמנם: "קיים קושי מובנה, כאשר מן הצד האחד ראש העיר המכהן מתמודד בבחירות  האזורית

א אוכף את הוראות חוק דרכי תעמולה על המתמודדים האחרים", אולם מצא כי ומן הצד האחר הו

לרעה  1פעלו כחוק, וכי לא הוכחה הטענה בדבר ניצול סמכויות המשיב  העירייהבנסיבות העניין פקחי 

 .העירייהבאופן שיש בו כדי להשפיע על תעמולת הבחירות לראשות 

 
ורה בהחלטתו הנ"ל על ביטול סעד הביניים ה יו"ר ועדת הבחירות האזוריתלנוכח האמור, 

 , ועל דחיית העתירה ללא צו להוצאות.14.10.2018שניתן בתאריך 

 
 על החלטה זו נסוב הערר שבפניי.
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 טענות הצדדים בערר

 

נעשו כולם בהוראת ובהכוונת  –העורר שב וטוען כי הקנסות שהושתו עליו והשלטים שהוסרו  .8

ת הבחירות מטעמו. במעשים אלה, כך נטען, יש משום אכיפה מפלה , והכל כדי לפגוע בתעמול1המשיב 

של הוראות החוק, והפרה של דיני תעמולת הבחירות וחוקי העזר המקומיים. לטענתו, יישום מבחן 

מלמדת כי הוראתו  – חוק דרכי תעמולה"התכלית הדומיננטית" להגדרת "תעמולת בחירות", כמשמעה ב

עול להסרת שלטי הבחירות מטעמו של העורר הביאה לפגיעה בתעמולת לפ העירייהלעובדי  1של המשיב 

 . 1הבחירות שלו, ולקצירת רווח תעמולתי מצדו של המשיב 

 

מן ההיבט העקרוני, העורר טוען כי על ראש רשות מקומית המבקש לאכוף את דיני תעמולת  .9

הבחירות בתחום שיפוטה של הרשות, להיוועץ תחילה ביועץ המשפטי של הרשות המקומית ולקבל את 

"תחולת חוקי  1.1912אישורו לכל פעולה )זאת, בשים לב, בין השאר, להנחיות היועץ המשפטי לממשלה 

( )להלן: 2003ל רשויות מקומיות על תעמולת בחירות ועל שלטים ומודעות בעלי מסר פוליטי" )עזר ש

 ((.הנחיות היועמ"ש

 

 שלעיל. 1על כן, העורר עותר למתן הסעדים המפורטים בפיסקה 

 

, בתגובתו לערר, טוען כי אין ממש בטענות העורר לכך שהסרת השלטים נעשתה 1המשיב  .10

, בחוזר 1עורר מודה כי השלטים שהוסרו ניתלו שלא כדין. לטענת המשיב בהוראתו, ובכל מקרה אף ה

, פורטו ההנחיות שניתנו 18.06.2018מטעמו, שנשלח למספר גורמים )ביניהם גם העורר( בתאריך 

בעניין שלטי תעמולת בחירות. לטענתו, ההוראות שניתנו הן כלליות,  עירייהלמחלקת האכיפה והפיקוח ב

בקנה אחד עם דיני תעמולת הבחירות וחוקי העזר המקומיים, ואינן מכוונות כלפי שוויוניות ועולות 

 מתמודד כזה, או אחר.

 

פי דין, היא -, בתגובה קצרה מטעמה, מסרה כי בהיותה רשות מקומית הפועלת על2המשיבה  .11

 איננה צד בדרך כלשהי לסכסוכי הבחירות בין המועמדים.

 

הוא איננו  – 1טוען כי בניגוד לאמור בתגובת המשיב  בתשובתו לתגובת המשיבים הנ"ל, העורר .12

מודה בכך שהשלטים מטעמו ניתלו שלא כדין, ובהקשר לכך הוא גורס עוד כי הקנסות שהוטלו עליו 

נסמכים על חוק עזר שבוטל. אשר למדיניות האכיפה, בתשובת העורר הובאו צילומים שונים של שלטי 

שלא הוסרו, שגם הם מפרים לטענתו את  1ה מטעם המשיב תעמולה מטעמו שהוסרו, לצד שלטי תעמול

 הוראות הדין באופן דומה )ככל שיש הפרה כזו(.

 

לתת הוראות  1העורר הגיש בקשה למתן סעד ארעי שיאסור על המשיב  –יצוין כי לצד הערר  .13

בעניין אכיפת דיני תעמולת הבחירות וחוקי העזר הרלבנטיים ללא אישור היועץ  העירייהלפקחי 

(. 19.10.2018. לא ראיתי להיענות לבקשה זו באותו השלב )ראו: החלטתי מתאריך עירייההמשפטי ל

 .21.10.2018ידי העורר בתאריך -בקשה דומה נוספת הוגשה על
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 הכרעה

 

. מיד בסמוך דין הערר להידחותלאחר עיון בכל החומר שבתיק, הגעתי לכלל מסקנה, כי  .14

 יובאו הטעמים למסקנתי זו.

 

אין ההליך שלפני המסגרת המתאימה לדון בשאלה האם העורר עבר את העבירות  .15

הפליליות המיוחסות לו בהודעות הקנס שהוצאו לעורר מכוח חוקי העזר המקומיים. בעניין 

, יוכל העורר לשטוח את טענותיו בפני הערכאה יו"ר ועדת הבחירות האזוריתזה, כפי שקבע 

 אלו. השיפוטית המוסמכת לדון בעבירות 

 

מנקודת המבט של דיני תעמולת הבחירות, אציין כי ייתכן שיש בהשתת קנסות בגין  .16

משום מעשה שיש בו  –תליית מודעות תעמולה הנעשית על רקע שרירותי, או שלא בתום לב 

כדי להשפיע על האפשרות לקיים תעמולת בחירות כסדרה. ואולם בנסיבות העניין שבפנינו, 

ר להראות כיצד היה באירוע הנקודתי של הסרת אותם שלטים, נשואי הרי שלא עלה בידי העור

 העתירה, כדי לפגוע ביכולתו של העורר להמשיך ולקיים תעמולת בחירות מטעמו כדין.

 

גם לגבי סוגיית האכיפה והכרוך  יו"ר ועדת הבחירות האזוריתאין בידי לשנות ממסקנות  .17

 בה.

 

הסמכות ושיקול הדעת המוקנה לראש  אף שהעורר הרחיב בטענות הנוגעות למישור 

הרי שלא עלה בידיו  –ראשות מקומית לפעול בתקופת בחירות לאכיפת דיני תעמולת הבחירות 

להראות כי הרשות פעלה בעניינו שלא כדין. למעשה העורר כלל לא הניח תשתית ראייתית 

, כי תעמולהחוק דרל 11-9שתצביע על כך שהשלטים שהוסרו ניתלו בהתאם להוראות סעיפים 

 10חוקי העזר המקומיים וההנחיות המינהליות הנוגעות לעניין )בנושא זה עיינו בסעיף 

 . הנחיות היועמ"ש(ל

 

דומה כי השגות העורר מסתכמות בטענה כי בעניינו הופעלה  –לנוכח מסקנתי הנ"ל  .18

הוסרו שלטי תעמולה )שנתלו שלא כדין(  – 1אכיפה באופן לא שוויוני, כך שבהוראת המשיב 

, ואילו שלטי תעמולה דומים מטעמו העירייהבבחירות לראשות  1מטעם מתחריו של המשיב 

י להידרש במסגרת זו לשאלה העקרונית בדבר מקומה של טענה לא הוסרו. מבל –של ראש העיר 

לאכיפה בררנית במסגרת המשפטית הייחודית של דיני תעמולת הבחירות, אציין כי לא עלה 

בידי העורר לבסס תשתית ראייתית מוצקה לקיומה של אכיפה מפלה מטעם מי מהמשיבים 

(; 1999) 307, 289( 3, פ"ד נג)באר שבעזקין נ' עיריית  6396/96ראו: בג"ץ  –)למהות דרישה זו 

((, או לסתור את האפשרות כי 12.8.2012) 22-20, בפסקאות סלכגי נ' מדינת ישראל 8551/11ע"פ 

 הוראה כלליתביקש לאכוף בחוזר מטעמו את דיני תעמולת הבחירות במסגרת  1המשיב 

נחיה פרטנית ה 1שהופנתה לכל המתמודדים למועצה, או להראות שבאה מצדו של המשיב 

 בנוגע לאופן אכיפת הדין רק כלפי מתחריו. 
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על כן אין בידי להידרש לטענותיו העקרוניות של העורר בדבר סמכותו של ראש רשות 

מקומית להנחות גורמים שונים בדבר אופן אכיפת דיני תעמולת הבחירות ברשות, ואולם אומר 

רשות אם יתייעץ בכל פעילות שלו כי בנקודה זו צודק לכאורה העורר כי טוב יעשה ראש ה

 .טרם פעולהבנושא עם היועץ המשפטי לרשות 

 

לסיום אעיר כי לעורר שמורה, כמובן, הזכות לפנות בעתירה מתאימה, או לנקוט  .19

בפעולות חוקיות אחרות, אם ימצא כי הופרה אחת מהוראות הדין הנוגעות לדיני הבחירות 

)השוו להחלטתי  1ענות לגבי הפרות מטעם המשיב ברשויות המקומיות, ובכלל זה נכללות אף ט

 ((.25.10.2018) יהב נ' עו"ד ויסולי 8/21ער"מ -ב

 

הערר נדחה, ובהתאם נדחית אף הבקשה למתן סעד זמני מתאריך  –סוף דבר  .20

 אינני עושה צו להוצאות. –. בנסיבות העניין 21.10.2018

 

הפנים יחדד להבא בהנחיותיו בשולי הדברים, אציין כי אני רואה חשיבות בכך שמשרד  .21

, לרבות קביעת מדיניות אכיפה חוק דרכי תעמולהל 11את ההוראות הנוגעות לאכיפת סעיף 

 שוויונית, וקבלת החלטות פרטניות בנוגע לאכיפה בתקופת הבחירות. 

 

 (.28.10.2018י"ט בחשון התשע"ט )ניתנה היום, 

 
  

 

 

 חנן מלצר, שופט
 
 

 העליוןהמשנה לנשיאת בית המשפט 
 יושב ראש ועדת הבחירות

 21-המרכזית לכנסת ה
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 ועדת הבחירות המרכזית 

 21-לכנסת ה
          

 טלאברהם  לוד –בית המשפט המחוזי מרכז  נשיא
 יושב ראש ועדת הבחירות האזורית מרכז דרום  

 

 
 108/ 21תר"מ  

 העותר: 
                 

 גל לנצ'נר
 

 
 נ ג ד 

 
 . יוסי ברודני1 המשיבים:

 . עיריית גבעת שמואל2
 
-ד לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט17-ב ו17עתירה לצו מניעה לפי סעיפים 

 )להלן: חוק דרכי תעמולה( 1959
 

 בשם העותרים:
 

 בשם המשיבים:

 עו"ד טל לנצ'נר
 

 עו"ד אילנה תמם
 

  החלטה

   
להורות על ביטול איסורים  ד לחוק דרכי תעמולה17-וב 17בפניי עתירה שהוגשה לפי סעיפים 

. לעריכת תעמולת בחירות, באירועים עירוניים הנערכים בשטח ציבורי שהטילו המשיבים בנוגע

בליבה של העתירה מצויה מערכת הבחירות לרשויות המקומיות, ובכלל זה לראשות עיריית 

 (.העירייהגבעת שמואל )להלן: 

ונמחקה  88/21המשך לעתירה דומה בעיקרה שהגיש העותר בתר"מ עתירה זו היא עתירת 

לבקשת העותר, נוכח המועד בו הוגשה )להלן: העתירה הראשונה(. עניינה של העתירה שבפניי 

באירועים עירוניים שנערכים בשטחים ציבוריים פתוחים, ובפרט  2הוא מדיניותה של המשיבה 

 )להלן: האירוע(. 02.10.2018לגבי אירוע עירוני העתיד להתקיים בתאריך 

 טענות העותר

הוא ראש העיר המכהן, המתמודד לכהונה  1העותר מתמודד לראשות העירייה, המשיב  .1

 היא העירייה. 2נוספת והמשיבה 
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העותר מקיים תעמולת בחירות מטעמו, בין היתר, באמצעות חלוקת בלונים לילדים,  .2

עומד. פעילי העותר מחלקים הנושאים את שמו ואת שמה של הרשימה שבראשה הוא 

 את הבלונים נושא העתירה גם בסמוך לאירועים עירוניים.

מונעת, באמצעות פקחים מטעמה, כניסת ילדים הנושאים בלונים כאמור  2המשיבה  .3

לאירועים עירוניים הנערכים בשטחים ציבוריים פתוחים )אשר במסגרתם עורכת 

כניסת ילדים הנושאים בלונים, פעילויות לילדים(. כך למשל, נמנעה  2המשיבה 

 .29.8.2018-ו 28.8.2018באירועים שהתקיימו בימים 

למנוע כניסת ילדים עם  2עתידה המשיבה  2.10.2018גם לאירוע העתיד להתקיים ביום 

 בלונים כאמור.

אין כל מקור חוקי למניעת כניסת הילדים עם הבלונים לאירוע, ומדובר בפגיעה בחופש  .4

הקניין, שכן האירוע מתקיים בשטח ציבורי ובמימון ציבורי. גם חברת הביטוי וחופש 

האבטחה שמאבטחת את האירוע ומבצעת את הנחיות המשיבים, נשכרת ממשאבי 

 ציבור.

פעילות העותר איננה תעמולת בחירות באירוע, שכן הדוכן שמחלק את הבלונים וכן  .5

ניעה שילדים אשר קיבלו פעילי השטח עומדים מחוץ למקום קיום האירוע, ואין כל מ

 את הבלונים מחוץ לאירוע ייכנסו לאירוע עצמו כשהם אוחזים בהם.

המשיבים מפעילים מדיניות בררנית, עת באירוע בשם "פסטיבל הבירה הראשון של  .6

, הותרה כניסת פעילים הנושאים בידם בלונים 23.8.2018גבעת שמואל" שנערך ביום 

את תמונתה של מתמודדת נוספת בבחירות, גב'  בצורת לב ולבושים בחולצות הנושאות

 רונית לב.

תעמולת הבחירות שהעותר ניהל התקיימה מחוץ לאירועים ולא היתה הצדקה לפעול  .7

א לחוק דרכי תעמולה, וכן את 2באופן זה. פעילות המשיבים מפרה את הוראות סעיף 

בעובדי לפיה חל איסור על שימוש  1.1902הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מספר 

 הרשות המקומית לצרכים פוליטיים. 

 תגובת המשיבים

 העותר לא ביצע פניה מוקדמת עובר להגשת עתירתו. .8

)א( לחוק הרשויות המקומיות 24ועדת הבחירות בעירייה, שמונתה על פי סעיף  .9

)להלן: ועדת הבחירות בעירייה(, קיבלה החלטה האוסרת  1965-)בחירות(, תשכ"ה

באירועים עירוניים, לרבות במופעים המתקיימים בגינת קיום תעמולת בחירות 

האירועים, בין בהכנסת בלונים וביגוד שמזוהים בצורה זו או אחרת עם מתמודדים 

 בבחירות, ובין באיסור על הכנסת פליירים ושלטים.

איסור זה נקבע באופן גורף, ואוסר כל סוג של תעמולה באירועים ציבוריים, וכי החלטה 

 ל המתמודדים וחלה באופן אחיד ושוויוני עליהם. זו חלה על כ
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, והופצה במסגרת קביעת 2הוראה זו פורסמה גם באתר האינטרנט של המשיבה 

מדיניות ברורה ואחידה בנושא. משכך פעולת המשיבים בעניין זה נעשתה כדין ואינה 

 עוברת החוק.

 תגובת העותר לתגובת המשיבים

של המשיבים שם, כמו גם דחיפות העניין, הרי לנוכח ההליך הקודם שהתנהל ועמדתם  .10

שפניה מוקדמת לא היתה מעלה ולא היתה מורידה. משכך, ועל מנת שלא תועלה שוב 

 טענת שיהוי הוא הזדרז להגיש את עתירתו בטרם ביצע פניה מוקדמת לעתירה דנן.

עצם החלטת ועדת הבחירות בעירייה למנוע כניסה לאירועים, כאמור לעיל, התקבלה  .11

אופן לקוי ובצורה פרוצדוראלית שאינה תקינה, שכן ההצבעה של חלק מחברי הוועדה ב

נעשתה בטלפון ומחלקם הוסתר עצם עתירתו של העותר. ההחלטה התקבלה כדי לקדם 

נימוקי המתנגדים לא נרשמו  –בכוונת מכוון  –, ומשכך 1את האג'נדה של המשיב 

 שובת המשיבים לעתירה דנן.בפרוטוקול. כל ההחלטה הנ"ל נעשתה רק לצורך ת

 דיון והכרעה

המחלוקת הטעונה הכרעה בעתירה זו היא בשאלה האם מניעת המשיבים כניסה של  .12

ילדים האוחזים בלונים הנושאים שם של מתמודד לבחירות מהווה פעולת תעמולת 

 בחירות מצדם של המשיבים. 

שימוש במשאבים במידה והתשובה לשאלה תהיה חיובית הרי שביצוע תעמולה זו תוך 

 ציבוריים )כגון שימוש במאבטחים שנשכרו מכספי העירייה(, תהיה אסורה. 

על מנת להכריע בשאלה זו, יש להכריע בשאלה האם עצם כניסת ילדים לאירוע כשהם 

 אוחזים בלונים כמפורט לעיל מהווה כשלעצמה ביצוע תעמולת בחירות.

 

 המסגרת הנורמטיבית

 קובע כדלהלן: א לחוק דרכי תעמולה2סעיף  .13

"לא ייעשה שימוש, בקשר עם תעמולת בחירות, בכספים או 
בנכסים מוחשיים או בלתי מוחשיים של גוף מבוקר 

לחוק  9( של סעיף 9)-( ו4(, )3(, )2(, )1כמשמעותו בפסקאות )
]נוסח משולב[, או של תאגיד  1958-מבקר המדינה, תשי"ח

בהונו, שהממשלה או רשות מקומית משתתפת בהנהלתו או 
ולא ייעשה שימוש כאמור במקרקעין או במטלטלין 

 המוחזקים למעשה על ידי גוף או תאגיד כזה..."
 

שבו, על הבחירות לכנסת ועל הבחירות  1חוק דרכי תעמולה חל, בהתאם לאמור בסעיף 

 לעיריות ולמועצות המקומיות.
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של רשויות הסעיף האמור אוסר על שימוש במשאבים של כל גוף ציבורי, ובכלל זה  .14

מקומיות, לצורך תעמולת בחירות, בין היתר לכנסת, לרשויות המקומיות ואף לבחירות 

 מקדימות. 

 ביסוד איסור זה עומדות מספר תכליות:

"האיסור לעשות שימוש בנכסי הציבור לצורך תעמולת 
בחירות הוא בעל משמעות מהותית ורבת חשיבות להגנה על 

ון הליך הבחירות, שלהם כללי היסוד של חופש בחירות ושוי
ממד חוקתי במשטר דמוקרטי. הוא מבטא את רעיון היסוד 
כי התמודדות בבחירות חופשיות צריכה לחתור, ככל 
האפשר, בין היתר, לשויון האמצעים ויכולת הנגישות 
לבוחר, שיובטחו לכל המתמודדים. מתן אפשרות למתמודד 

נגישות  בבחירות לעשות שימוש בנכסי ציבור, אליהם יש לו
מיוחדת מכוח התפקיד אותו הוא ממלא בפועל, פוגע פגיעה 
ממשית בערך השויון בבחירות, בהפלותו לטובה את 
המתחרה, המכהן במשרה ציבורית עובר לבחירות. פן נוסף 
של האיסור נובע מהצורך למנוע שימוש בנכסי ציבור 
למטרת קידום עניינו האישי של מתמודד, שלא לשמו נועדו 

 2/19אלה שבידי הרשות מלכתחילה" )תר"מ נכסים 
 , מפי השופטת א' פרוקצ'יה(.7פיינשטיין נ' מלול, פיסקה 

 

יושבי ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ראו באיסור על שימוש במשאבי ציבור  .15

רמי כהן  2/21לצרכי בחירות כאחד מאבני הראשה של חוק דרכי תעמולה )ראו: תב"כ 

 פרשת רמי כהן((. –( )להלן 18.04.2018ט ח' מלצר )נ' מירי רגב ואח', השופ

א לחוק דרכי תעמולה בכל הנוגע לנבחרי 2יש להקפיד ביתר שאת על קיום הוראת סעיף  .16

ציבור מכהנים, זאת כדי לצמצם את היתרון וחוסר השוויון האינהרנטי בגיוס תמיכה 

השופטת ד' דורנר;  (,13.8.2003סיעת "לב" נ' סויסה ) 32/03למועמד מכהן )ראו: תר"מ 

(, השופטת א' 8.11.2009פיינשטיין נ' מלול, מ"מ ראש העיר רחובות ) 2/19תר"מ 

חברי סיעת למען התושבים המועצת העיר רעננה נ' חופרי  14/20פרוקצ'יה; תר"מ 

 פרשת חופרי(; ועוד(.  –(, השופט ס' ג'ובראן )להלן 16.6.2013)

 ן וציין:בפרשת חופרי אף הרחיב השופט ס' ג'וברא .17

"לגישתי, לאור הפוטנציאל הגלום לשימוש לרעה במשאבי 
ציבור על ידי נבחרי ציבור מכהנים, יש לאמץ גישה פרשנית 

 –מחמירה. על פיה, מקרים המצויים ב"תחום אפור", קרי 
אינם בבירור בגדר תעמולת בחירות אסורה או מותרת, 
נכריע לרוב כי הינם בגדר תעמולה אסורה. זאת, לאור 
הפגיעה האפשרית בשוויון בין המועמדים, טוהר השירות 
הציבורי, ואמון הציבור שייפגע אם כספיו שלו המוחזקים 
על ידי העירייה בנאמנות ולטובתו, ינותבו למען הגדלת 

 סיכויו של נבחר ציבור מכהן להיבחר בשנית. "
 

הבחינה האם פעולה פלונית היא תעמולה, ולכן אין לבצעה בקשר עם משאבי ציבור,  .18

תיבחן לפי מבחן תכליתה הדומיננטית של הפעולה )תהא היא פרסום, קיום אירוע, 

חה"כ אחמד טיבי נ' מפלגת  1525/15העברת מידע וכיוצ'(, בעיני הבוחר הסביר )דנג"ץ 
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זוילי נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, פ"ד  869/92(; בג"ץ 23.08.2017ישראל ביתנו )

 עניין שרלי הבדו(, פרשת רמי כהן(.  –( )להלן 1992) 704, 692( 2מו)

לצורך בחינת התכלית הדומיננטית של פעולה, קבעה הפסיקה מספר מבחני עזר למבחן  .19

הדומיננטיות. בין היתר, נפסק כי יש להתחשב במועד ביצוע הפעולה, בזהות יוזם 

הפעולה, האם עסקינן בפעולה שגרתית של הרשות, או בפעולה ייחודית וחד פעמית; 

מה היקף ההשפעה הצפוי של הפעולה על הבוחרים וחשיבות התכלית האחרת העומדת 

בבסיס הפעולה והמחייבת את קיומה במתכונת זו. לבסוף נאמר כי יש לנקוט במבחן 

 5(, פסקה 12.7.18נ' עו"ד ניסן זכריה ) עיריית חולון 3/21השכל הישר וההיגיון )ער"מ 

 להחלטת השופט נ' הנדל, והאסמכתאות דשם(.

באבעיה שהגישה עיריית פתח תקווה, קבע כב' השופט ס' ג'ובראן, קווים מנחים לביצוע  .20

 פעילות תעמולה במקרקעין ציבוריים פתוחים, כדלהלן:

"...פנתה המבקשת בשאלה האם חלוקת עלונים, הצבת 
ליית שלטים באירועים עירוניים מהווה עבירה על דוכנים ות
א לחוק הבחירות. ...על פניו, נראה כי אם לכלל 2פי סעיף 

המתמודדים אפשרות שווה להצבת שלטים, חלוקת עלונים 
ותליית שלטים באירוע הציבורי, מדובר בתעמולת בחירות 

 תוך שימוש במשאב ציבורי שהיא מותרת.  
... 

וי שבאירועים שמקיימת העירייה בהקשר זה יצוין כי רא
בהם פוטנציאל של פעילות פוליטית, תפעל העירייה מבעוד 
מועד לקבוע את הכללים שבמסגרתם תותר הפעילות 
הפוליטית )דוגמת זמני הפעילות, היקפה וכדומה(. כך, תוכל 
העירייה לוודא כי האפשרות לקיים תעמולה ניתנת באופן 

ת למי שמבקשים להשיג על שווה. כמו כן, כך תינתן האפשרו
 10/20החלטת העירייה לעשות זאת מבעוד מועד." )אבעיה 

( )להלן: עניין פתח תקווה, 22.7.2013עיריית פתח תקווה )
שלמה שש נ' שלמה אלימלך  52/21וכן ראו החלטתי בתר"ם 

 ((23.7.2018ואח' )

הביטוי בכלל,  במקביל, נדרש כי מדיניות העירייה בנושא זה, תיתן משקל ראוי לחופש

 ולחופש הביטוי הפוליטי בפרט, תהא סבירה, שוויונית ושקופה לציבור. 

 

 ומן הכלל אל הפרט

לפעילות תעמולתית יש פנים רבות, החל מחלוקת בלונים, דרך פרסום חוצות וכלה  .21

בפרסום ממוקד ברשתות החברתיות. לכל אמצעי תעמולתי יתרונותיו וחסרונותיו, אך 

 כל אחד מהם מהווה הגשמה מסויימת של חופש הביטוי הפוליטי של המועמדים. 

כותו של מתמודד להביע את עצמו חוק דרכי תעמולה מאזן בין זכויות שונות כאשר ז .22

מכוח חופש הביטוי הפוליטי נשקלת מול ערכי היסוד של טוהר הבחירות והשוויון בין 

 המועמדים. 
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משכך, יש צורך במלאכה עדינה כדי לקבוע מדיניות המאזנת בין הזכויות האמורות 

וידל נ' שטרנברג  6/21ונותנת ביטוי מלא לכל אחת מהן )ראו והשוו: ער"מ 

(25.09.2018 .) 

כפי שעולה מכתבי הטענות, המדיניות בנושא זה נקבעה על ידי ועדת הבחירות  .23

 העירונית. 

לא הוצג בפניי פרוטוקול הדיון בוועדה ונימוקיה, כך שנמנע ממני לבחון האם החלטתה 

סבירה. יחד עם זאת, מסופקני האם ועדת הבחירות העירונית היא הגורם המוסמך 

ן דא. ועדת הבחירות העירונית יונקת את סמכויותיה מחוק לקבוע מדיניות כגו

, ולא מצאתי בחוק זה את סמכותה 1965-הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה

 לקבוע את מדיניות העירייה בנושא זה. 

לקבוע מדיניות ברורה, שוויונית  2משכך, ומבלי לקבוע מסמרות, אני מורה למשיבה  .24

לה באירועי ציבור, ובכלל זה יש לקבוע אבחנה בין סוגים ואחידה, לביצוע פעולות תעמו

שונים של פעולות תעמולה, תוך מתן משקל ראוי לחופש הביטוי הפוליטי אל מול 

תקבל את ההחלטה  2הזכויות המתנגשות )ראו והשוו: עניין שרלי הבדו(. המשיבה 

חוות דעת , בהתאם ל1במועצתה או באמצעות אורגן אחר המוסמך לכך, שאינו המשיב 

הייעוץ המשפטי לעירייה, ומובן שמדיניות זו תהא כפופה לביקורת שיפוטית בהתאם 

 לדין.

עד קביעת מדיניות ברורה, כאמור, ולצורך שמירה על השוויון בין המועמדים, אני מורה  .25

שהמדיניות הקודמת תעמוד בתוקפה, אך נוכח מועד הבחירות המתקרב, על המשיבה 

 מוקדם ככל האפשר.לקבוע את המדיניות  2

תישא בהוצאות העותר בסכום  2לאור כל האמור, העתירה מתקבלת בחלקה והמשיבה  .26

 .₪ 2,500של 

 

 (.02.10.2018ניתנה היום כ"ג תשרי תשע"ט )

 

 אברהם טל

 

 נשיא של בית משפט מחוזי

 יושב ראש ועדת הבחירות

 דרום-האזורית מרכז
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 ועדת הבחירות המרכזית 

 21-הלכנסת 
          

 לוד אברהם טל –נשיא בית המשפט המחוזי מרכז 
  יושב ראש ועדת הבחירות האזורית מרכז דרום  

 

 11/21תר"מ  
 
 

 העותרת: 
                

 
 

 זהר, חברת מועצת עיריית ראשון לציון-ליאל אבן
 
 

 נ ג ד 
 

 מר דב צור, ראש עיריית ראשון לציון .1 המשיבים:
 מר רז קינסטליך, סגן ומ"מ ראש עיריית ראשון לציון  .2
 עיריית ראשון לציון .3
 החברה העירונית לסדר ולביטחון ראשון לציון .4

 
 באמצעות הייעוץ המשפטי לעיריית ראשון לציון

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

 חוק דרכי תעמולה(
 
  

  החלטה
   

 

ד לחוק דרכי תעמולה לחייב את המשיבים בהוצאות 17-ב ו17בפניי עתירה לפי סעיפים  . 1

ולהעביר ההחלטה ליועמ"ש על מנת שיבחן את  4ו/או  3שנגרמו לקופת המשיבות 

 ההשלכות הפליליות שנובעות מהמעשים נושא העתירה. 

העותרת טוענת כי הצמדת אגרות "שנה טובה" המתחפשות לדו"חות חניה, שעל גבן  .2

על כלי רכב בעיר היא הפצת תעמולת  4ומנכ"ל המשיבה  2, 1התנוססו שמות המשיבים 

 א לחוק דרכי תעמולה. 2בחירות תוך שימוש במשאבי ציבור, האסורה לפי סעיף 

 

, טוענים בכתב 3טית של המשיבה המשיבים, שיוצגו בהליך על ידי הלשכה המשפ .3

התשובה מטעמם, שנתמך בתצהירים, כי האגרות הוצמדו לשמשות כלי רכב שונים 

ברחבי ראשון לציון ללא אבחנה בין רכבי תושבי העיר לרכבי מי שאינם תושבי העיר 

וללא אבחנה בין מי שחנה כדין ומי שחנה שלא כדין, והכל במסגרת "מסורת" שהתוותה 

בר מספר שנים. המשיבים ניתחו את האיסור על שימוש בתעמולת בחירות כ 4המשיבה 

בקשר עם שימוש במשאבי ציבור, בהתאם למבחני המשנה שנקבעו בפסיקה ולהנחיית 
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היועץ המשפטי לממשלה בנושא, וטענו שלא מדובר בתעמולת בחירות אסורה לפי סעיף 

 א לחוק. 2

 

 המסגרת הנורמטיבית:

 

 י תעמולה קובע כי:א לחוק דרכ2סעיף  . 4

 
"לא ייעשה שימוש, בקשר עם תעמולת בחירות, בכספים או בנכסים 
מוחשיים או בלתי מוחשיים של גוף מבוקר כמשמעותו בפסקאות 

 1958-לחוק מבקר המדינה, תשי"ח 9( של סעיף 9)-( ו4(, )3(, )2(, )1)
]נוסח משולב[, או של תאגיד שהממשלה או רשות מקומית משתתפת 

ו או בהונו, ולא ייעשה שימוש כאמור במקרקעין או בהנהלת
 במטלטלין המוחזקים למעשה על ידי גוף או תאגיד כזה..... "

 
 לחוק דרכי תעמולה מוסיף וקובע כי:  2סעיף  . 5

"האיסורים וההגבלות לפי חוק זה יחולו, אם אין בו הוראה אחרת 
הבחירות. הימים שלפני יום הבחירות, וביום  90לענין זה, בתקופת 

יחולו  13-ו 12, 4, 3א, 2ואולם האיסורים וההגבלות לפי סעיפים 
 "אף מחוץ לתקופה האמורה

 

 המונח "תעמולת בחירות" לא הוגדר במפורש בחוק, ולכן הוגדר על ידי הפסיקה.  . 6

( 2, פ"ד מו)13-זוילי נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה 869/92בבג"צ 
השופט ]כתוארו דאז[ ברק על משמעות המונח  ( עמד1992) 704, 692

 "תעמולת בחירות":
 

"תעמולת בחירות הינה רק אותו ביטוי שהאפקט הדומיננטי שלו 
הוא בהשפעתו של הבוחר, ואין לו אפקט דומיננטי אחר, כגון אפקט 

 אמנותי...."
"האיזון הראוי, בין הערכים המתחרים מחייב, כי הדיבור "תעמולת 

אותו שידור אשר פועלו הוא בשכנוע ובהשפעה על  בחירות" יכלול
הכרעת הבוחר, ולא שידור שהאפקט שלו הוא אחר )כגון אמנותי, 
חדשותי, דתי(, גם אם השפעות הלוואי שלו הן בהשפעה )עקיפה( על 

 הבוחר". 
 
 

משכך, ועל מנת לבחון האם ביטוי מסוים הוא "תעמולת בחירות" אם לאו, נקבעו  . 7

ברי סיעת "מרץ" במועצת העיר רעננה נ' נחום חופרי, ראש עיריית רעננה ח 1/20בתר"מ 

 , מבחני עזר לבחינת האפקט הדומיננטי שבביטוי. 14.4.13מפי כב' השופט ג'ובראן, 

 

תנועת אומ"ץ נ' הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן עמד כב' השופט ג'ובראן  2/20בתב"כ  . 8

 על עיקרם כדלקמן:

 
 יחס למועד הבחירות;א. מועד הפעולה ב

 ב. זהות יוזם הפעולה;

ג. האם מדובר בפעולה שנעשית באופן קבוע או באופן מיוחד וחד פעמי לקראת 

 הבחירות;
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ד. חשיבות התכלית האחרת העומדת בבסיס הפעולה והמחייבת את קיומה בסמיכות 

 לבחירות;

 ה. נסיבות המקרה הקונקרטי בהתאם לשכל הישר ולהיגיון הבריא. 

 

 והאסמכתאות דשם(.  2/20)ראו תב"כ 

 
 דיון הכרעה:

 

אכן, הפסיקה קבעה כי אזכור שמותיהם של נבחרי ציבור בפרסומי העירייה עלולה  . 9

 בתקופת הבחירותלהביא לייחוס השגי העירייה לנבחריה; ייחוס שאין להסכים לו 

שלמה פדידה נ' שמעון לנקרי, ראש עיריית עכו, מפי כב' השופט ג'ובראן  36/20)תר"מ 

((. יחד עם זאת, כאשר אנו עומדים כשנתיים לפני מועד הבחירות המתוכנן, 15.7.13)

 חשש זה אינו מתקיים. 

 
גם בבחינת תוכן האיגרות נושא העתירה אין מדובר בתעמולת בחירות אסורה שכן  .10

 אגרות שאינן כוללות דברי שבח או הלל למועמדים בבחירות או לנבחרים. מדובר ב

 
 
 
 
 

, יו"ר ועדת 2-ו 1גם אם ניתן היה להפיץ את האיגרות ללא ציון שמותיהם של המשיבים  .11

 הבחירות אינו הצנזור הראשי.

תבחן את מדיניות אזכור שמותיהם של נבחרי הציבור )או מועמדים  4ראוי כי המשיבה 

בבחירות( בפרסומיה, אך אני מקבל את עמדת המשיבים כי בבחינת מבחני העזר 

 הרלוונטיים, כפי שהובאו לעיל, לא מדובר בתעמולת בחירות אסורה.

 
 לאור האמור לעיל, אני דוחה את העתירה. .12

מאחר והמשיבים לא ביקשו לחייב את העותרת בהוצאות, אינני מחייב אותה בתשלום 

 הוצאות. 

 
 

 . 28/11/16נה היום נית

 

 
 אברהם טל

 
 לוד-נשיא של בית משפט מחוזי מרכז

 יושב ראש ועדת הבחירות
 דרום-האזורית מרכז
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 . החלטות בעניינים שונים4א.
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21-ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה  

 21 للكنيست المركزية االنتخابات لجنه
Knesset stElections Committee for the 21The Central  

 

 השופט חנן מלצר
המשנה לנשיאת בית המשפט 

 העליון
יושב ראש ועדת הבחירות 

 המרכזית
 

 ملتسر حنان القاضي
 العليا المحكمة رئيس نائب
 المركزية االنتخابات لجنه رئيس

Justice Hanan Melcer 
Deputy President of the Supreme Court 

Chairman of the Central Elections 

Commitee 

 
 

 

 2/21ער"מ 
 (25/21)תר"מ 

 העורר: 
                 

 צבי אבישר

 
 נ ג ד 

 
 .  חיים צורי, ראש עיריית קרית מוצקין1 המשיבים:

 .  עיריית קרית מוצקין2
 עומר ש.ל. תקשורת מקומית בע"מ –. "הד הקריות" 3
 

על החלטה של יושב ראש ועדת  1959-לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"טד)ג( 17ערר לפי סעיף 
 על ידי כב' השופט יצחק כהן 5.3.18שניתנה ביום  25/21חיפה בתר"מ  –הבחירות האזורית 

 
 בשם העורר:

 
 :2 - 1בשם המשיבים 

 
 תאריך הישיבה:

 
 עו"ד תומר סופר

 
 עו"ד בן ציון מלכה

 
 (2018ביולי  11כ"ח תמוז תשע"ח )

 
  החלטה

   
 

כוח הצדדים, הצעתי -לאחר שעיינתי במכלול החומר שבערר ושמעתי את טיעוני באי .1

 להם כדלקמן:

 

, יחזיר לקופת העירייה, מבלי להודות בטענה כלשהי, את 1ראש העיר, המשיב  )א( 

פרסם ש"ח בתוספת מע"מ(, אשר  5,500הסכום שהוצא מקופת העירייה לעיתון "הד הקריות" )

 ראיון עם ראש העיר. 29.12.2017בתאריך 

 ימים מהיום. 30התשלום האמור יועבר לקופת העירייה תוך 

ימים מהיום, את ההפניה  7ראש העיר יסיר מדף הפייסבוק האישי שלו, תוך  )ב( 

לראיון הנ"ל, ואולם הרשות בידו להחליט להשאיר את ההפניה, בתנאי שבמקרה כזה יוסיף 

 הבהרה, כי הראיון שנערך עמו, היה בבחינת "תוכן ממומן". 
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מהצדדים יהיה  אני מוחק את הערר ללא צו להוצאות, וכל אחד –בכפוף לנ"ל  )ג(

 רשאי לפרסם מטעמו את ההסדר הנ"ל.

 

הצדדים ובאי כוחם, הודיעו כי ההסדר הנ"ל מקובל עליהם, ולפיכך אני מוחק את הערר  .2

 ללא צו להוצאות, בכפוף לקיומו של ההסדר האמור.

 

 הערות: 3בשולי הדברים אני מוצא לנכון להוסיף  .3

 

איינו לאותו הגיליון של "הד הקריות", ראוי כי ראשי הערים האחרים, שהתר )א( 

 –ככל שפעלו כך שקופת העירייה שבראשה הם עומדים, העבירה תמורה כלשהי לעיתון הנ"ל 

יחזירו גם הם לקופת העירייה את הכספים ששולמו לעיתון, וזאת על בסיס ההנחה כי לא היה 

ק הבחירות )דרכי א לחו2ידוע להם שייתכן ומדובר בתעמולת בחירות אסורה על פי סעיף 

חוק דרכי תעמולה(. כן מוצע שהם ינהגו ברוח ההסדר הנ"ל,  –)להלן  1959-תעמולה(, התשי"ט

 אף בשאר סעיפיו, ככל שהדבר רלוונטי לגביהם. 

  

החלטה זו תובא לידיעת עיתון "הד הקריות", וזה ישקול אם לפרסם את  )ב( 

כדי שלא להיכשל ולהכשיל אחרים ההחלטה וההסדר, כדי ליידע את הציבור לגביהם וכן 

 בעתיד. 

 

בשאלה המשפטית הנוספת שעלתה בערר הנוגעת להגדרת סמכויותיו של יושב  )ג( 

ראש ועדת בחירות אזוריות, אל מול סמכויותיו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, אבהיר 

צו למניעת ביצוע כי אין שוני בהיקף הסמכויות בין שני בעלי התפקידים הנ"ל לעניין הוצאת 

עבירה או המשכתה, ככל שהדברים נוגעים בחוק דרכי תעמולה, בנתון לכך שליושב ראש ועדת 

 הבחירות המרכזית סמכויות כאמור גם לגבי חוקים נוספים מעבר לחוק דרכי תעמולה. 

 

  (.2018ביולי  11כ"ח תמוז תשע"ח ) ניתנה היום 

 חנן מלצר, שופט
 

 העליון המשנה לנשיאת בית המשפט
 יושב ראש ועדת הבחירות

 21-המרכזית לכנסת ה
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 ועדת הבחירות המרכזית 

 21-לכנסת ה
 

 יצחק כהן, שופט
יושב ראש ועדת הבחירות 

 האזורית חיפה

 
 25/21תר"ם 

 
 

  
 י"ח באדר, תשע"ח

  
5.3.2018 

  צבי אבישר 

 העותר   בעצמו 

 
 נגד

 

 מוצקין ת.  חיים צורי, ראש עיריית קריי1 

 מוצקין ת.  עיריית קריי2

 שניהם ע"י עו"ד בן ציון מלכה     

 

 עומר ש.ל. תקשורת מקומית -.  "הד הקריות" 3

 בע"מ      

 

  המשיבים    

  
 החלטה

 

  

עתירה זו מתייחסת לגיליון מיוחד של המקומון "הד הקריות", אשר הופק על ידי  .1

. בשער הגיליון המיוחד הודפס באותיות 29.12.2017והופץ בתאריך  3המשיבה מס' 

 ".2017תג הזהב  -גדולות: "גיליון מיוחד 

  

 בכותרת המשנה, שאף היא הופיעה בשער הגיליון, נכתב:  

 

ודקה לפני חגיגות הסילבסטר, "הד  2017"רגע לפני שהמסך יורד על 

הקריות" מסכם את השנה שהייתה ומעניק את חותמת "תג הזהב" 

ויות מובילות בתחומן ולעסקים מצטיינים שחרתו על דגלם הצלחה, לדמ

 שירות ואמינות".
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מוצקין, זכה להיות מעוטר בעיטור "תג  תאף מר חיים צורי, המכהן כראש עיריית קריי .2

 לגיליון פורסם ראיון שהתקיים עמו. 40עד  38הזהב", ובעמודים 

 

 

ע בעיריית קרית מוצקין, וביקש לדעת )בין העותר הפנה שאילתה לממונה על חופש המיד .3

מה גובה התמורה  -היתר( האם העיריה העבירה תמורה כספית עבור הפרסום, ואם כן 

ומי נשא בתשלומה. על השאילתה, ששאל העותר, השיבה הממונה על חופש המידע בזו 

 הלשון:

 

, 2017"ליוזמת עיתון "הד הקריות" להפקת גיליון תג הזהב לסיכום שנת 

 נענו כל הרשויות המקומיות באזור, כפי שניתן להתרשם מהגיליון.

 

 ₪ 5,500הנושא טופל על ידי מחלקת הדוברות בעירייה ועלות השתתפות   

 בתוספת מע"מ".

 

על יסוד נתונים אלה, נראה הדבר לכאורה, שמר חיים צורי עוטר ב"תג הזהב" על רקע  

הגיליון המיוחד, ובמילים אחרות, נראה שהפיקה את  3התשלום ששולם למשיבה מס' 

לכאורה, כי עיטור "תג הזהב" שהוענק למר חיים צורי, נקנה בכסף שהוצא לצורך כך 

מוצקין. זאת ועוד, אין לכחד, שבכתבה מופיעים מסרים שונים  תמקופת עיריית קריי

י שהם בבחינת תעמולת בחירות, לרבות הבטחות שונות, שמר צורי הבטיח בכתבה לתושב

 העיר.

 

 

העותר טוען, כי הוא מתכוון להתמודד בבחירות לראשות העיר, שצפויות להתקיים  .4

 25 -. לטענת העותר, אף מר חיים צורי, המכהן כראש העיריה מזה כ30.10.2018בתאריך 

שנים, מתכוון להתמודד בבחירות אלה, כדי להיבחר פעם נוספת לכהונת ראש העיריה. 

, אינה כתבת תדמית 29.12.2017, שכאמור פורסמה בתאריך העותר מוסיף, כי הכתבה

מוצקין, דבר  תעל מר חיים צורי, אלא תעמולת בחירות, שמומנה מכספי עירית קריי

 .1959 –א' לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, תשי"ט 2שאסור היה לעשותו לפי סעיף 

 

 

 על רקע הדברים שלעיל, עותר העותר לקבלת הסעדים הבאים: .5

 

ליתן צו לרפא את הטעיית ציבור הקוראים, וליתן צו שיורה למשיבים לפרסם  א() 

עם מר  ןהבהרות ראויות, במקומות ראויים, ולמשך פרק זמן סביר, לפיהן הריאיו

 תחיים צורי והכתבות העוקבות אינן אלא מודעות שמומנו על ידי עיריית קריי

מוצקין. את עתירתו למתן הבהרות מבסס העותר על החלטת כב' השופט מר ס' 

 (.3.11.2013) פדלון נ' הדר 221/20ג'ובראן בתר"ם 
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מוצקין לפרסם בכלי התקשורת  תליתן צו האוסר על מר חיים צורי ועיריית קריי )ב( 

 כתבות הממומנות על ידי העיריה, הכוללות מרכיבים מתעמולת בחירות של מר

 צורי.

 

ליתן צו האוסר על מר צורי לנצל לצרכיו הפוליטיים את שירותי מחלקת הדוברות  )ג( 

 של העיריה, על משאביה הכלכליים והאנושיים.

 

 

מר צורי והעיריה הגישו תגובה מפורטת לעתירה, ובפתח כתב התשובה טענו להעדר  .6

המבוקשים על ידו. המשיבה סמכות ליו"ר ועדת בחירות אזורית, ליתן לעותר הסעדים 

, הגם שלכאורה קיבלה העתק מהעתירה, לא מצאה מקום ליתן תשובה בתוך 3מס' 

 המועד שנקבע לכך.

 

 

אין לומר על עתירת העותר כי היא נטולת רגליים, ואולם, מקובלת עלי טענת העדר  .7

 הסמכות שנטענה על ידי בא כוח המשיבים, ולהלן אנמק.

 

 ד )א( לחוק, כדלקמן:17ירות אזורית נקבעה בסעיף סמכות יו"ר ועדת בח 

 

ב ראש ועדת הבחירות המרכזית יקבע, בכל מחוז שיפוט, יושב ראש יוש"

אחד של ועדת בחירות אזורית שהוא שופט של בית משפט מחוזי, והוא 

ב, שעניינם מניעת ביצוע 17יהיה רשאי לדון בבקשות למתן צווים לפי סעיף 

ג, והכול בנוגע לבחירות לעיריות 17פי סעיף עבירה לפי חוק זה, ול

ולמועצות המקומיות שבאזור השיפוט של בית המשפט המחוזי שבו הוא 

 מכהן; ....".

 

 על רקע הוראה זו, אבחן את הסעדים השונים להם עותר העותר. 

 

 

 לעניין מתן צו לפרסם הבהרות: .8

 

הסמכות לצוות על המשיבים לפרסם אינני סבור כי ליו"ר ועדת בחירות אזורית ניתנה  

הבהרות, שהרי צו שכזה לא נועד למנוע "ביצוע עבירה לפי חוק זה". לא נעלמה מעיני 

החלטת כב' השופט מר ס' ג'ובראן בהחלטתו בעניין "פדלון" הנזכרת לעיל, ואולם, 

סמכותו של יו"ר ועדת בחירות  אזורית מצומצמת מסמכותו של יו"ר ועדת הבחירות 

 ית.המרכז
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 לעניין מתן צווים הצופים פני עתיד: .9

 

מקובלת עלי טענת בא כוח המשיבים, כי הסעדים שהעותר עותר להם, הצופים פני עתיד,  

הם סעדים כלליים, ומשמעותם היא, שיינתן על המשיבים ציווי כללי שלא לעבור על 

 ת)ועיריית קריי א' לחוק אוסר על עשיית שימוש במשאביו של "גוף מבוקר"2החוק. סעיף 

מוצקין היא אכן "גוף מבוקר"( לצורך תעמולת בחירות, ואיסור זה קיים בלא צורך במתן 

 צו מניעה האוסר זאת.

 

א' לחוק אינה נשמרת, לא יהיה מנוס 2עם זאת אבהיר, שככל שיתברר בעתיד, שהוראת סעיף  .10

 לעשות שימוש גם בצווי מניעה כלליים, הצופים פני עתיד.

 

 

 אשר על כל האמור לעיל הנני מחליט לדחות את העתירה. .11

 

 בנסיבות העניין אין צו לתשלום הוצאות. 

 

                                                                                    , בהעדר הצדדים.5.3.2018ניתן היום, י"ח באדר, תשע"ח,  

            

 יצחק כהן, שופט
 הבחירות ועדת ראש יושב

 חיפה האזורית
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21-ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה  

 21 للكنيست المركزية االنتخابات لجنه
Knesset stThe Central Elections Committee for the 21 

 

 השופט חנן מלצר
המשנה לנשיאת בית המשפט 

 העליון
יושב ראש ועדת הבחירות 

 המרכזית
 

 ملتسر حنان القاضي
 العليا المحكمة رئيس نائب
 المركزية االنتخابات لجنه رئيس

Justice Hanan Melcer 
Deputy President of the Supreme Court 

Chairman of the Central Elections 

Commitee 

 
 

 

 1/21ער"מ 
 

 העוררים: 
 

 חיים צורי, ראש עיריית קריית מוצקין .1
 עיריית קריית מוצקין .2

 
 ג ד נ 

 
 צבי אבישר      המשיב:

 
על החלטת יושב ראש  1959-ד)ג( לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט17ערר לפי סעיף 

 07.01.2018, מתאריך 22/21תר"מ -חיפה, כב' השופט י' כהן ב –ועדת הבחירות האזורית 

 עו"ד אבי גולדהמר בשם העוררים:
 

 בעצמו בשם המשיב:
 

  החלטה

   
חוק )להלן:  1959-לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"טד)ג( 17בפניי ערר לפי סעיף  .1

יו"ר )להלן: י' כהן , כב' השופט חיפה –יושב ראש ועדת הבחירות האזורית (, על החלטת דרכי תעמולה

 הנ"ל. 22/21תר"מ -( בועדת הבחירות האזורית

 

זו הוגשה, העוררים ביקשו עם קבלת הערר, ביקשתי את תגובת המשיב, ולאחר ש .2

 הם עשו כן. –להשיב עליה, ובהתאם לרשות שניתנה 

 

 –כבר בראשית הדברים אציין כי לאחר שבחנתי את האמור במכלול החומר שבפניי  .3

 . דין הערר להידחותהגעתי לכלל מסקנה כי 

 

 עתה אעבור לפירוט ואפתח בהצגה קצרה של התשתית העובדתית הנדרשת לעניין.
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 העובדתי הרלוונטי לערר הרקע .א

 

צפויות להתקיים הבחירות לכלל הרשויות המקומיות, בהתאם  30.10.2018בתאריך  .4

חוק הרשויות ולהוראות  1965-לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה 4להוראות סעיף 

. בכלל זה, אמורות להיערך גם בחירות 1975-המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה

 .קריית מוצקין עיריית, 2לראשות ולמועצת העוררת 

 

 –פי הצהרתו -המשיב עומד, לטענתו, בראשות התנועה: "רוח חדשה במוצקין", ועל .5

, ולחברות במועצה, בבחירות הקרובות. במסגרת 2בכוונתו להתמודד לראשות מועצת העוררת 

 –נשוא ערר זה, המשיב הפיק והפיץ לבתי התושבים, במימון תרומות זו, כפי שנטען בעתירה 

פרסום הכולל את מצע הבחירות שלו, וכן הצעות לייעול ושיפור השירותים, אותם מספקת 

 .2העוררת 

 

החלה להפיץ חוברת כרומו מהודרת בהפקתה  2העוררת  2017במהלך חודש דצמבר  .6

 (. החוברתוממשאביה )להלן: 

 

, הכוללת סקירה של הישגי העוררים וחזונם לעתיד, הוצאה החוברתען כי המשיב ט .7

פי -נגד לפרסום שלו הנ"ל, ולשיטתו היא מהווה "תעמולת בחירות" האסורה על-כתגובת

, 2בכך שהפקתה והפצתה נעשו במימון כספי העוררת  – חוק דרכי תעמולהא ל2הוראות סעיף 

ב לתוכנה, לעיתוי הוצאתה ולקרבה שבהפצתה הסתייעות בעובדי העירייה וכן בשים ל תוך

 למועד הבחירות.

 

, ובגדר העתירה הוא יו"ר ועדת הבחירות האזוריתעתר המשיב ל –בהתאם לגישתו הנ"ל  

 .החוברתביקש סעד של צו מניעה כנגד הפצת 

 

אלא מתן מידע חשוב לציבור  חוברתבתגובתם לעתירה, העוררים טענו כי אין ב .8

, ואין בה משום תעמולת בחירות אסורה. עוד 2רים בשטחה של העוררת התושבים המתגור

יו"ר ועדת הסתיימה סמוך למועד הגשת העתירה ל החוברתציינו העוררים בתגובתם כי הפצת 

 .הבחירות האזורית

 

 החלטת יושב ראש ועדת הבחירות האזורית .ב

 

כי כלולים יו"ר ועדת הבחירות האזורית ונסיבות הפקתה, מצא  החוברתלאחר בחינת תוכן  .9

: "ניצל את 1בה מסרים שהם בבחינת תעמולת בחירות, ויש בתוכנה כדי ללמד כי העורר 

ההזדמנות, בה הוא מבקש למסור לתושבי העיר מידע על פעולות העירייה ועל הישגיה בעבר, 

מסוימת של גם כדי להביא לידיעת התושבים קטעים ממצע הבחירות שלו, ולהשיג מידה 

 תעמולת בחירות במימון הקופה הציבורית".
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, היה מקום ליתן סעד למניעת יו"ר ועדת הבחירות האזוריתבמצב עניינים מעין זה, כך קבע 

. ואולם, לנוכח חוק דרכי תעמולהא ל2, שכן יש בתוכנה כדי להפר את הוראות סעיף החוברתהפצת 

יו"ר ועדת פי הנטען, בסמוך להגשת העתירה, הורה -הסתיימה, על החוברתהעובדה שהפצת 

בידי העוררים  החוברתעל דחיית העתירה, תוך שציין כי ככל שנותרו עותקים מ הבחירות האזורית

 ש"ח.  2,000עליהם להשמידם. כמו כן, חוייבו העוררים בהוצאות המשיב בסך של  –

 

 הערר .ג

 

העוררים הגישו  –על דחיית העתירה, כאמור  הורהית יו"ר ועדת הבחירות האזורעל אף ש .10

שגה כאשר קבע כי מן ההיבט העקרוני יו"ר ועדת הבחירות האזורית את הערר שלפניי. לשיטתם, 

מלמדים שאין בה  החוברתמשום תעמולת בחירות, שכן תוכנה ומהותה של  חוברתביש לראות 

ל כן טוענים העוררים כי יש לבטל את . עחוק דרכי תעמולהמשום תעמולת בחירות האסורה לפי 

משום תעמולת בחירות  בחוברת, במובן זה שייקבע כי אין יו"ר ועדת הבחירות האזוריתהחלטת 

 אסורה.

 

משום  –בתוכנה ובנסיבות בהן הופקה  – בחוברתהמשיב טוען בתגובה שהגיש שיש  .11

, ולאמות המידה, כפי חוק דרכי תעמולהא ל2תעמולת בחירות אסורה בהתאם להוראות סעיף 

 שנקבעו בהלכה הפסוקה ובהנחיות המינהל הרלבנטיות. 

 

העוררים ביקשו כאמור רשות להשיב לתגובת המשיב לערר, ולאחר שקיבלו רשות לכך,  .12

 משום תעמולת בחירות אסורה. חוברתבשבו על עיקרי עמדתם לפיה אין לראות 

 

אפנה  –תי את עיקרי טענות הצדדים לאחר שסקרתי את השתלשלות הדברים וכן הצג .13

 כעת לליבון הסוגיות הרלבנטיות.

 

 דיון הכרעה .ד

 

. אביא את טעמיי למסקנה זו מיד נחה דעתי כי דין הערר להידחות –כפי שציינתי לעיל  .14

 בסמוך.

 

ייתכן ולא היה מקום להידרש לטענות העוררים לגופן, שכן, בסופו  –פני הדברים -על .15

יו"ר ועדת של יום, העתירה שהוגשה נגד העוררים נדחתה ללא סעד אופרטיבי ממשי. אמנם 

הורה בהחלטתו כי על העוררים להשמיד את יתרת החוברות המצויות בידם,  הבחירות האזורית

ט מעשי, שכן מטענות העוררים עולה כי ממילא לא נותרו בידם אולם הוראה זו נעדרה היב

 שוב בעתיד. החוברתחוברות, וכי אין בכוונתם להפיץ את 
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-"בעלראוי היה לשקול האם להחיל כאן את הכלל הפסיקתי לפיו:  –נוכח האמור לעיל  .16

ה הסופית, אין שומעים ידי התוצא-דין; אם אין הוא נפגע על-דין אינו רשאי לערער על נימוקיו של פסק

, בריסטול מייארס קומפני נ' ביצ'ם גרופ לימיטד  53/74)ראו: ע"א  לטרונייתו על נימוקי השופט"

)מהדורה שלישית,  261, הערעור האזרחינון וטל חבקין -(; חמי בן1977) 377, 372( 1פ''ד כט)

בעל דין הרואה עצמו נפגע ((. בהתאם לכלל זה, נקבע בעבר כי על הערעור האזרחי( )להלן: 2012

מתוצאתה של החלטה שיפוטית שניתנה בעניינו מוטלת החובה להראות, ולו לכאורה, שקופחה 

 , וההערות שם(. 261, הערעור האזרחיאו נפגעה אחת מזכויותיו )

 

על דרך ההיקש, אני סבור כי ניתן לקבוע כלל דומה גם ביחס להחלטות הבאות בערר 

הבחירות המרכזית, ולפיו בעקרון אין להידרש בדרך כלל לערר שאיננו מגלה בפני יו"ר ועדת 

פגיעה בזכות קנויה של העורר, ככל שזכה בדין בערכאה הקודמת, והוא חפץ לשנות רק את 

 ההנמקה שניתנה שם.

 

עלולה להיות נפקות  יו"ר ועדת הבחירות האזוריתעם זאת, בענייננו יתכן כי להחלטת  .17

 חוק דרכי תעמולהוימת, שכן הקביעה הבסיסית לפיה העוררים הפרו את הוראות אופרטיבית מס

עלולה להביא לבחינה מינהלית של המכלול על ידי מבקר המדינה בגדר סמכויותיו לפי חוק 

, או לפעולה כלשהי שתינקט כנגד העוררים 1993-הרשויות המקומיות )מימון בחירות(, התשנ"ג

משרד החקלאות נ' פלסטין  –מדינת ישראל  4459/98ם( -: ע"א )יבמישור המשפט האזרחי )עיינו

רמי כהן נ' שרת התרבות  2/21(; וכן החלטתי בתב"כ 2002) 204( 2)פ"ד תשס"א)פוסט בע"מ 

(. לא למותר להזכיר בהקשר לעתיד אף את סעיפים עניין רמי כהן( )להלן: 18.04.2018) והספורט

ניתן יהיה להשית אחריות פלילית במקרים המתאימים , שמכוחם לחוק דרכי תעמולהא 17-ו 17

על המפר הוראה מהוראות החוק האמור, ובכלל זה של איסור תעמולת בחירות במימון כספי 

 (.עניין רמי כהןא הנ"ל )עיינו והשוו: 2גוף מבוקר לפי סעיף 

 

 אשר על כן, אפנה אפוא עתה לבירור טענות הצדדים לגופן.

 

 , האוסר על שימוש בנכסי ציבור, מורה כדלקמן:תעמולה חוק דרכיא ל2סעיף  .18

 

 איסור שימוש בנכסי הציבור"

 

א.     לא ייעשה שימוש, בקשר עם תעמולת בחירות, בכספים או 2

בנכסים מוחשיים או בלתי מוחשיים של גוף מבוקר כמשמעותו 

לחוק מבקר המדינה,  9( של סעיף 9)-( ו4(, )3(, )2(, )1בפסקאות )

]נוסח משולב[, או של תאגיד שהממשלה או רשות  1958-תשי"ח

מקומית משתתפת בהנהלתו או בהונו, ולא ייעשה שימוש כאמור 

במקרקעין או במטלטלין המוחזקים למעשה על ידי גוף או תאגיד 

 כזה, למעט שימוש כמפורט להלן:
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(  שימוש, בתמורה או שלא בתמורה, באולמות ובמקומות 1)

 פתוחים העומדים כרגיל לשימוש כאמור;פומביים 

 

(  שימוש בנכסים שהועמדו על ידי המדינה לרשותו של שר, סגן 2)

שר או חבר הכנסת, או שהועמדו על ידי הרשות המקומית לרשותו 

של ראש הרשות; אין בהוראות פסקה זו כדי לגרוע מהגבלות על 

 .שימוש בנכסים כאמור שהוטלו לפי כל דין או כללי אתיקה"

 

גם על הבחירות לעיריות ולמועצות  חוק דרכי תעמולהל 1הוראה זו חלה מכוח סעיף  

 לחוק האמור היא תקפה אף בתקופה שבין בחירות לבחירות. 2המקומיות ומכוח סעיף 

 

אמת המידה העיקרית לבחינת האפשרות כי פרסום מסוים הוא בגדר תעמולת בחירות  .19

ח"כ ד"ר אחמד טיבי נ'  1525/15)עיינו והשוו: דנג"ץ  טית""התכלית הדומיננאסורה הוא מבחן 

( 3, פ''ד נט)ח.ל. חינוך לשלום בע"מ נ' רשות השידור 10182/03(; בג"ץ 23.08.2017) מפלגת ישראל ביתנו

 רמי כהן נ' מירי רגב, שרת התרבות והספורט 2/21(; וכן החלטתי בעניין תב"כ 2004) 409

זה, יש לבחון האם, מנקודת ראותו של הבוחר הפוטנציאלי, מטרת פי מבחן -(. על18.04.2018)

הפרסום היא אינפורמטיבית, ונועדה להביא לידיעת הציבור מידע חיוני על הנעשה ברשות, או 

פני -שמא מטרתו היא גם לשכנע קהל בוחרים פוטנציאלים ביתרונו של הגורם המפרסם על

שנה לבחינת ה"תכלית הדומיננטית", כאשר גורמים אחרים. בתוך כך, נקבעו מספר מבחני מ

 2/20פי מועדו, הקשרו ומשמעותו בעיני הבוחר הסביר )עיינו והשוו: תב"כ -כל פרסום נבחן על

חה"כ זהבה גלאון  4/20(; תב"כ 18.01.2015) תנועת אומ"ץ נ' הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן

"מרץ" במועצת העיר רעננה נ' נחום  חברי סיעת 1/20תר"מ (; 27.01.2015) נ' השר אורי אריאל

 ((.14.04.2013חופרי, ראש העיר רעננה )

 

יו"ר , נשוא הערר שלפניי, לאור אמות המידה הנ"ל מגלה כי לכאורה צדק חוברתעיון ב .20

משום תעמולת בחירות אסורה. אפנה כעת  החוברתכאשר קבע שיש בתוכן  ועדת הבחירות האזורית

 המובילים לתובנה זו. החוברתלתיאור תכני 

 

, 1, אשר מימונה נעשה כאמור מכספי ציבור, מופיעה תמונתו של העורר החוברתבפתח 

 ולצדה: "דבר ראש העיר", המצהיר בפני קהל הקוראים, בין היתר, כך: 

 

"אני מבטיח שנמשיך לעבוד בעבורכם התושבים על פי העיקרון 

להישגים  של "כל תושב נחשב", ויחד איתכם נוביל את העיר

 נוספים". 

 

מנויים הישגי העירייה בשנים האחרונות במגוון תחומים, ולצד זאת  החוברתבהמשך 

. כך, "החזון"הכותרת: -את התכנית העתידית בכל אחד מתחומים אלה, תחת תת החוברתמונה 

למשל, בקטגוריית החינוך, מתוארים כהישגים נתוני הזכאות לבגרות של התלמידים בעיר 



138 
 

וצקין וכן מיקומה )הראשון בין ערי מפרץ חיפה( במידרג הערים בעלות שיעור הגיוס קריית מ

בשיפור מערך החינוך בעיר, והקמת מסגרות  –הגבוה לצה"ל. בהמשך צוין "החזון" לעתיד 

, וגם 2חינוך חדשות. לצד נתונים אלה מוצב תצלום "פרס החינוך היישובי" שהוענק לעוררת 

 .1שם מובלט שמו של העורר 

 

ודבריו  1השאלה היא, איפוא, האם הקורא הסביר רואה קשר בין תמונת העורר  .21

האמורים, בדגש על סעיפי "החזון", באופן העולה כדי  החוברת, לבין יתר תכני החוברתשבפתח 

 תעמולת בחירות אסורה.

 

 לאחר עיון, דעתי היא כי התשובה לכך הינה חיובית. 

היה אמנם בסופה של השנה שעברה ובפתחה של שנת הבחירות,  החוברתעיתוי פרסום 

ומשכך יש טעם מסוים בגישת העוררים לפיה העובדה שמועד הבחירות לא היה קרוב, מחלישה 

איסור על  1.900את הטענה שמדובר בתעמולת בחירות )ראו: הנחיות היועץ המשפטי לממשלה 

חוזר  –; משרד הפנים (הנחיות היועמ"ש( )להלן: 08.12.2013) תעמולת בחירות במימון כספי גוף מבוקר

 הנחיות היועץ המשפטי לממשלה לקראת הבחירות לרשויות המקומיות 5/2018מנכ"ל מיוחד 

((. אולם מקובל ששאלת עיתוי הפרסום נבחנת במבחן גמיש, חוזר המנכ"ל( )להלן: 17.04.2018)

חלטת לקירבתו, או ריחוקו של וזו תלויה במכלול רחב של משתנים ואין לייחס משמעות מו

 מועד הפרסום ממועד הבחירות. 
 

כך גם בנסיבות העניין שלפניי. העובדה כי גורמי אופוזיציה שונים, בהם המשיב, הפיצו  .22

את חזון הבחירות שלהם מבעוד מועד באמצעים דומים )טענה בה מודים גם העוררים(, יש בה 

כדי ללמד על "אווירת הבחירות" שנוצרה בעיר, והיא זורה אור על הרקע שבו נתפסה הפצת 

. לכך מתווספת העובדה כי על נבחרי הציבור ועובדי הרשויות המקומיות בעיני הבוחר החוברת

, או במהלך השנה שקודמת למועד הבחירות להיזהר במיוחד ]...[מוטלת ממילא החובה "

למועד המשוער של הבחירות, וככל שמועד הבחירות מתקרב, יש להימנע מכל פרסום, או מעשה 

 (.6, בעמ' חוזר המנכ"ללק ממערכת הבחירות" )אחר, המעלה חשד לשימוש במשאבי הרשות כח
 

, סבורני כי במכלול, כל אחת אשר מומנה כאמור מכספי העיריה, החוברתמצד תכני  

מהנסיבות האמורות: תמונתו ודבריו של ראש העיר, לרבות הבטחתו "להוביל את העיר 

גורמים שונים  להישגים נוספים", וכן "אווירת הבחירות" ששררה בעיר בעקבות פעילותם של

מביאים לכך שבעיני "הבוחר הסביר",  –ככל שאלה נכרכים יחדיו עם סעיפי "החזון"  –

, מה גם שפסקאות "החזון" 1השתקפה תמונה שלימדה כי הישגי העירייה הם הישגיו של העורר 

, אולם החוברתנראות כחזון הבחירות שלו. מסקנה זו איננה עולה בהכרח מכל חלקי ותכני 

משום "תעמולת בחירות"  חוברתכי בהצטבר האינדיקציות שתוארו לעיל, ניכר כי יש ב סבורני

 בהחלטתו.  יו"ר ועדת הבחירות האזורית, ועל כן צדק חוק דרכי תעמולהא ל2האסורה לפי סעיף 
 

כידוע, האיסור על שימוש בנכסי הציבור בקשר עם תעמולת בחירות חל גם על פרסום  .23

אר, את פעילותו של אותו גוף מבוקר, אם יש בו, מבחינת העיתוי, המתיימר לסכם, או לת

אכן עונה לתנאים הנ"ל  חוברתהתוכן והנוסח, משום תעמולת בחירות, ודומה שהפרסום ב
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, בעמ' הנחיות היועמ"ש(; 1983) 188, 183( 4פ"ד לז) נאות ואח' נ' עיריית חיפה ואח' 2/83)השוו: תר"מ 

2.) 
 

יו"ר ועדת המסקנה מכל המקובץ היא, איפוא, כי אין מקום להתערבותי בהחלטת  .24

. כל אחד מהעוררים יישא בהוצאות המשיב בהליך זה ועל כן הערר נדחה בזאת, הבחירות האזורית

ידו אישית -ישולמו על 1ההוצאות שהוטלו כאן על העורר  –ש"ח. למען הסר ספק  2,500בסך של 

 .2רת ולא יבואו מקופת העור
 

 (.8.7.2018כ"ה בתמוז התשע"ח )ניתנה היום,  

 

 חנן מלצר, שופט
 

 המשנה לנשיאת בית המשפט העליון
 יושב ראש ועדת הבחירות

 21-המרכזית לכנסת ה
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 ועדת הבחירות המרכזית 

 21-לכנסת ה
 יצחק כהן, שופט

יושב ראש ועדת הבחירות 
 האזורית חיפה

 
 22/21תר"ם 

 
 

 כ' בטבת, תשע"ח  

 2018בינואר  7  

  031484009צבי אבישר ת"ז  

 העותר  בעצמו  

 
 נגד

 

 .  חיים צורי, ראש עיריית קרית מוצקין1 

 .  עיריית קרית מוצקין2

 

  המשיבים   ע"י ב"כ עו"ד א' גולדהמר ושות' 

   
 

 החלטה
 

 א. ההליך

 

 –)להלן  1959 –ב' לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, תשי"ט 17עתירה למתן צו מניעה לפי סעיף  .1

 "(. החוק"

 

 

העותר עותר בעתירתו למתן צו מניעה, אשר יאסור על המשיבים להפיץ חוברת שכותרתה "עם  .2

"(, וכן למנוע הפצת עלון, המכיל מידע החוברת" –" )להלן 2018קריית מוצקין  –הפנים קדימה 

 "(. העלון" –)להלן  בנוגע לסילוק אשפה ופסולת

 

לטענת העותר, הפקת החוברת והעלון, והפצתם, הם פרסומים הכוללים תעמולת בחירות,  

ותוך שימוש במשאביה, ועל כן הם מפרים את הוראת סעיף  2הממומנים מכספי המשיבה מס' 

 א' לחוק, האוסר את הדבר.2
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 ב. הערה מקדימה

 

ד לחוק. עם הגשת כתב התשובה מטעם 17סעיף  העתירה הובאה לפני בתוקף סמכותי לפי .3

, למדתי לדעת, כי המשיבים מיוצגים על ידי משרד עורכי הדין א' 4.1.2018המשיבים, בתאריך 

גולדהמר ושות'. עו"ד א' גולדהמר הוא חברי, ובשנים האחרונות איני נוהג לדון בהליכים בהם 

ב' 17, המוסמך לדון בעתירות לפי סעיף משרדו מעורב. ואולם, מכיוון שאני השופט היחיד במחוז

(, בעמ' 2006( )וראו: י' מרזל, דיני פסלות שופט )The rule of necessityלחוק, חל "כלל ההכרח" )

((. על 20.7.2017) הסתדרות העובדים הכללית נ' הנהלת בתי המשפט 3758/17; בג"צ 394 - 390

ניעות הקיימת, אם אין בנמצא שופט אחר, פי כלל זה מצווה השופט לדון בעניין שלפניו חרף המ

 שאינו מנוע, המוסמך לדון בעניין, או אם כתוצאה מהימנעות השופט, לא ניתן יהיה לדון בהליך.

 

 

אציין, כי לא נעלם מעיני ששופט הדן בעתירות מהסוג שלפני, מוסמך להעביר את הדיון בעתירה  .4

בר מוצדק בנסיבות העניין". ואולם, יושב ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית "אם ראה כי הד

ראש ועדת הבחירות המרכזית הוא ערכאת הערעור בעתירות אלה, והסמכות להעביר עניינים 

לטיפולו כוונתה ותכליתה להעביר לטיפולו עניינים המעוררים שאלות עקרוניות, בעלות השלכות 

 עברת הדיון אינה מוצדקת.ציבוריות רחבות. הנני סבור אפוא, שבנסיבות העניין שלפני, ה

 

 על כן, הנני מחליט לדון בעתירה חרף היכרותי עם עו"ד גולדהמר.  

 

 

עם זאת, המשיבים מתבקשים לרשום לפניהם, שככל שתוגשנה עתירות נוספות בעתיד לפי סעיף  .5

ב' לחוק, וכל עוד אני השופט היחיד המוסמך לדון בעתירות אלה, יהיה על המשיבים לבחור 17

מם עורך דין אחר לייצגם, מבין שפע עורכי הדין המוכשרים, הפועלים בארץ בכלל ובחיפה לעצ

 וסביבותיה בפרט.

 

 

 ג. תמצית טענות העותר

 

העותר מעיד על עצמו, כי הוא עומד בראשות התנועה המתקראת "רוח חדשה במוצקין", והוא  .6

מתכוון להתמודד לראשות העיריה המשיבה בבחירות לראשות העיר, הצפויות להתקיים בתאריך 

. במסגרת זו הפיק העותר חוברת פעולה שהופקה מתרומות והפצה לבתי התושבים. 30.10.2018

רות בחוברת היא סוגיית מחזור האשפה הביתית וביטול מדיניות הטמנת אחת מהסוגיות הנזכ

 האשפה העירונית בקרקע המצויה מצפון לעיר, דבר אשר, לטענתו, יחסוך כסף לתושבי העיר. 

 

 

, ובתגובה לפרסום תכניות הפעולה שלו ושל גורמי אופוזיציה 27.12.2017לטענת העותר, בתאריך  .7

ק לתיבות הדואר של התושבים את החוברת ולצידה את העלון. אחרים, החלו המשיבים לחל
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העותר מציין, כי על עמוד השער של החוברת הודפסה תמונת בניין העיריה וסמל העיר, והיא 

הופקה על ידי משרד הפרסום המעניק לעירייה שירותים בתשלום, בשיתוף עם מחלקת הדוברות 

נות אשר צולמו על ידי צלם, המועסק על ידי של העיריה. אף התמונות שנכללו בחוברת הן תמו

 מחלקת הדוברות בעירייה. 

 

 

העותר סבור, כי יש לקרוא את החוברת, כמו גם את העלון, על רקע מועד פרסומם, ואל מול  .8

תכניות הפעולה שפורסמו על ידו ועל ידי גורמי האופוזיציה האחרים. לדעת העותר, "תוכן 

מה מביא למסקנה ברורה כי הפקתה והפצתה במימון כספי החוברת בשילוב עם עיתוי פרסו

העיריה תוך היעזרות בעובדיה, מפרות את הוראות החוק". עוד מוסיף העותר, כי "בחינת תוכן 

החוברת מעלה, כי היא רצופה בסקירת הישגי המשיבים לצד "החזון לעתיד" בכל תחום )ובעיקר 

יות הפעולה שלהם(, ובלשון אחר הבטחות בתחומים שאותם מבקרים גורמי האופוזיציה בתכנ

 לקראת הבחירות". 

 

 

העותר מוסיף, כי פרסום החוברת והעלון, במימון העיריה פוגע בעקרון השוויון. הטעם לכך הוא,  .9

שבה בשעה שהעותר נאלץ לאסוף שקל לשקל מתרומות כי לממן את פרסומיו, נשען המשיב מס' 

שאף אם ברגיל לא היה מקום לראות בתכנים של החוברת  על קופת העיריה. עוד טוען העותר, 1

והעלון תעמולת בחירות, הרי שלנוכח העיתוי בו מתפרסמים הדברים, וכאשר רוב הדברים 

מהווים תגובה לפרסומים האופוזיציוניים, ובשים לב שהפקת החוברת מומנה מתקציב העירייה, 

 מנע מהפצת החוברת והעלון.יש מקום "להחמיר באיסורים", ולצוות על המשיבים להי

 

 

 ד. תמצית טענות המשיבים

 

בשעות  29.12.2017טענתם הראשונה של המשיבים היא, כי הפצת הפרסומים הסתיימה בתאריך  .10

הבוקר. לעניין זה מציינים המשיבים, כי העותר פנה ליועץ המשפטי של העירייה בתאריך 

כאשר הפצת הפרסומים הייתה בעיצומה  ,18.12.207והאחרון השיב לו בתאריך  14.12.2017

 . 28.12.2017ולמעשה לקראת סופה. חרף זאת, העותר השתהה בהגשת עתירתו עד לתאריך 

 

  

המשיבים מוסיפים וטוענים, כי מדובר בחוברת מידע "כמקובל וכנהוג", ובתקופה המקובלת  .11

, 2017בחודש ינואר  לפרסומה. המשיבים מציינים, כי חוברת דומה פורסמה אף לפני כשנה,

. ואולם, לטענת המשיבים, בשונה מהפעם הקודמת, בה ראש העיר מוזכר 2016לסיכום שנת 

ומצולם פעמים רבות, הרי בחוברת מושא הדיון שלפנינו, נמנעה העיריה מלציין ולפרסם את שמו 

ותמונתו של ראש העיר למעט המינימום הנדרש, "וזאת כדי למנוע צל צלו של ספק באשר 

 לאפשרות של תעמולת בחירות אסורה".
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עוד טוענים המשיבים, כי אין בחוברת אלא מתן מידע חשוב לציבור התושבים בתחומי פעילותה  .12

של העירייה, תוך סקירת הפעילות שנעשתה והפעילות המתוכננת לשנה הקרובה. לטענת 

ורים בפינוי פסולת )גזם המשיבים, אף עניינו של העלון, בעדכון התושבים בנושאים שונים הקש

גינות, הפרדת האשפה, פינוי גרוטאות ופסולת בניין, והתנהגות עם כלבים(. תמונתו של המשיב 

בעלון לא נועדה אלא "להקנות לפרסום תוקף רשמי בענייני הציבור". לגרסת המשיבים,  1מס' 

כת", ואם תתקבל, טענת העותר, כי פרסום העלון בא בתגובה לפרסומים מטעמו, היא טענה "מגוח

כי אז "די בכך שאדם יציג עצמו בבחירות, יכתוב "פוסט" או יוציא פרסום אחר בכל העניינים 

 הנוגעים להתנהלות העירייה, ובכך יחסום את העירייה מלפרסם כל דבר הקשור לאותם נושאים".

 

 

 ה. דיון

 

. אציין, שאף 29.12.2017כאמור, המשיבים טוענים, שהפצת החוברת הסתיימה כבר בתאריך  .13

לכתב העתירה, כי החוברת  6, מציין בסעיף 28.12.2017התובע, אשר הגיש עתירתו בתאריך 

 והעלון החלו מופצים ברחבי העיר בעודו שוקד על הכנת עתירתו.

 

על כן, נראה הדבר, שהעתירה איבדה את נפקותה, וצו מניעה אם יינתן, ל"סגירת האורווה" לאחר  

 שהסוסים כבר ברחו, לא יביא תועלת. 

 

 

 לגופם של דברים, הנני סבור, שיש להבחין בין החוברת ובין העלון. .14

 

עיר במסר הפונה אל תושבי ה 1בעמוד הראשון של החוברת מופיעה תמונתו של המשיב מס'  

הנושא את הכותרת "דבר ראש העיר", ובסיומו מבטיח ראש העיר לתושבי העיר "להוביל את 

העיר להישגים נוספים". בין דפי החוברת, לא מופיעות תמונות נוספות של ראש, אך לצד סקירת 

פעולותיה של העיריה בתחומים השונים, מופיעות הערות תחת הכותרת "החזון". בהערות 

, להביא לידיעת תושבי העיר את תכניותיה לעתיד 2אלה מתיימרת המשיבה מס' "החזון" ה

באותם תחומים הנסקרים על ידה בחוברת. כל אדם הקורא את החוברת, מקשר על נקלה בין 

תמונת ראש העיר המופיעה בתחילת החוברת ובין "החזון", שהוא לא אחר מחזונו של ראש העיר, 

ין דפי החוברת טמון מסר ברור, שיש לראותו כמצע הבחירות . במילים אחרות, ב1המשיב מס' 

של ראש העיר, או לפחות חלקים ממצע הבחירות שלו, בו מפרט ראש העיר כיצד בכוונתו לפעול 

 בעתיד.

 

גם בעלון, שעניינו טיפול בפסולת ביתית ואחרת, מופיעה תמונתו של ראש העיר. עם זאת, להבדיל  

רים, גלויים או סמויים, שניתן להחשיבם כתעמולת בחירות. אף מהחוברת, לא מצאתי בעלון מס

לא מצאתי, ראיה לאישוש תחושתו של העותר, שפרסום העלון בא בתגובה לפרסום שנעשה 

מטעמו שלו בעניין "היטל ההטמנה". עם זאת תשאל השאלה, כיצד זה לא נכלל בחוברת עצמה 
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פה והפסולת, וזאת בשעה שמטרתה כל המידע החשוב והמפורט בעלון, הנוגע לסילוק האש

המוצהרת של החוברת, על פי הנטען על ידי המשיבים, הייתה להנגיש את המידע העירוני לתושבי 

 העיר.

 

 

בא כוחם של המשיבים טען, כי חוברת כדוגמת החוברת שבמחלוקת, פורסמה אף לפני כשנה,  .15

רת צורף לכתב התשובה. אולם, . העתק מהחוב2016במהלך שנת  2לסיכום פעילות המשיבה מס' 

אם היה צורך בהוכחה, לכך שבחוברת שבמחלוקת נשתלו מסרים שיש לראותם כתעמולת 

בחירות, הרי באה החוברת הקודמת ומוכיחה זאת. ודוק: בחוברת הקודמת, לא טרחו המשיבים 

, לפרסם את "חזונם" לעתיד. חזונם של המשיבים בא לידי ביטוי אך ורק בחוברת שבמחלוקת

 חודשים. 10 -היא החוברת האחרונה המפורסמת לפני הבחירות הצפויות בעוד כ

 

 

מסכים אני עם העותר, כי באופן רגיל, לא היה מקום לראות את החוברת והעלון כחומרי תעמולת  .16

בחירות, אלא שעתה, לאור המועד הצפוי של הבחירות, מתבקשת מסקנה שונה. מקובל עלי, שככל 

מועד הבחירות יש להקפיד יותר ולדקדק יותר עם הפרסומים הנעשים מטעם שאנו מתקרבים ל

ראש הרשות המקומית והרשות עצמה. הדבר מתבקש הן כדי למנוע ניצול לרעה של כוח השלטון 

והן כדי לשמור על השוויון בין המועמדים השונים. מטעם זה נקבע, שכל פרסום מטעם העירייה 

חירות )תקופה שעדיין לא חלה על העניין שלפנינו( מחייב את בתקופת חצי השנה שלפני מועד הב

 למען התושבים נ' חופרי 14/20אישורו של היועץ המשפטי של העירייה )וראו: תר"ם 

 ((.15.7.2013) קוניק נ' בן שחר 33/20(; תר"ם 14.7.2013) זינדר נ' יסעור 28/20(;תר"ם 16.6.2013)

 

 

עה, האם פרסום מסוים הוא בגדר תעמולת בחירות אסורה המבחן העיקרי המשמש לצורך הקבי .17

או פרסום שנועד להביא מידע לידיעת הציבור, הוא מבחן "המרכיב הדומיננטי" )וראו: בג"ץ 

זווילי נ' יו"ר  869/92(; בג"ץ 25.11.2004) ח.ל. חינוך לשלום בע"מ נ' רשות השידור 10182/03

((. על פי מבחן זה יש לבחון, האם עיקרו של 1992) 704, 692( 2, פ"ד מ"ו)ועדת הבחירות המרכזית

הפרסום נועד להביא מידע לידיעת הציבור או שמא הוא נועד לשכנע את הציבור בדבר יתרונו של 

הגורם המפרסם על פני גורמים אחרים. לצד המבחן העיקרי קיימים מבחני עזר, כגון: מועד 

בר, זהות יוזם הפרסום, והתכלית המחייבת הפרסום, חזרת הפרסום על רקע פרסומים דומים בע

 תנועת אומ"ץ נ' הרשות להגנת הצרכן 2/20את ביצוע הפרסום בסמיכות למועד הבחירות )תב"כ 

(18.1.2015.) 

 

 

במקרה שלפני, לצד מידע הנמסר לתושבי העיר, על פעולות העיריה והישגיה בשנה האחרונה,  .18

. 2, הממומנת למעשה מקופת המשיבה מס' נמצאים מסרים שהם בבחינת תעמולת בחירות

בנסיבות שכאלה, קשה לכאורה קבוע מהו המרכיב היותר דומיננטי. נראה הדבר, שהמשיב מס' 

ניצל את ההזדמנות, בה הוא מבקש למסור לתושבי העיר מידע על פעולות העירייה והישגיה  1
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להשיג מידה מסוימת של בעבר, גם כדי להביא לידיעת התושבים קטעים ממצע הבחירות שלו, ו

תעמולת בחירות במימון הקופה הציבורית. ניצול ההזדמנות שנקרתה בדרכו של ראש העיר, 

העושה שימוש בקופה הציבורית כדי לקדם את עניינו שלו, היה מצדיק מתן הסעד המבוקש 

בעתירה, אלמלא העובדה, שהפצת החוברת לתושבי העיר כבר הסתיימה. עם זאת, אין להוסיף 

 להפיץ אץ החוברת, ואת כל העותקים שעדיין קיימים יש להשמיד, ולאלתר.ו

 

 

 ו. סוף דבר

 

 אשר על כל האמור לעיל, הנני מחליט כדלקמן: .16

 

הנני דוחה את העתירה, ככל שהיא מתייחסת לפרסום העלון, מהטעם שהעלון אינו מפר  א(

 .1959 –א' לחו הבחירות )דרכי תעמולה(, תשי"ט 2את הוראת סעיף 

 

 –הנני דוחה את העתירה, ככל שהיא מתייחסת לחוברת שכותרתה "עם הפנים קדימה  )ב(

(" מהטעם שהפצת החוברת כבר הסתיימה, וצו שיאסור את הפצתה 2018קריית מוצקין 

 לא יביא תועלת. ואולם, ככל שעדיין נותרו עותקים מהחוברת, יש להשמידם, ולאלתר.

 

 2,000, ביחד ולחוד, לשלם לעותר הוצאות העתירה בסך 2 -ו 1 הנני מחייב את המשיבים )ג( 

₪. 

 

                                                                                    , בהעדר הצדדים.7.1.2018ניתן היום, כ' בטבת, תשע"ח,  

            

 יצחק כהן, שופט
 יושב ראש ועדת הבחירות

 חיפההאזורית 
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 ועדת הבחירות המרכזית 

 21-לכנסת ה
 

 יצחק כהן, שופט
יושב ראש ועדת הבחירות 

 האזורית חיפה

 
 33/21תר"ם 

 
 

 י"ג בסיוון, תשע"ח 

  27.5.2018 

  302347034שלומי זינו ת"ז  

 העותר  בעצמו 

 
 נגד

 

 .  אבי בנימו, ראש עיריית נשר1 

 .  עיריית נשר2

 שניהם ע"י ב"כ עו"ד אלכסנדר טנדלר     

 

 .  החברה למוסדות חינוך ותרבות בנשר בע"מ3

 510693538ח"פ       

 

  המשיבים   ע"י ב"כ עו"ד שמעון ברעם       

  
 החלטה

 

 

, בה נמחקה העתירה לפי בקשת העותר, הגישה 3.5.2018בעקבות החלטתי מתאריך  .1

 .₪ 2,808בקשה לחייב את העותר בתשלום הוצאות משפט בסך  3המשיבה מס' 

 

 

, פרט בא כוח העותרת נימוקי הבקשה, ובכלל 3בבקשה שהוגשה מטעם המשיבה מס'  .2

המשיבה, והצורך להיערך למתן זאת, העדר הצדקה מלכתחילה להגיש העתירה נגד 

, כי העותר ידע 3תשובה לעתירה בתוך פרק זמן קצר. כמו כן ציין בא כוח המשיבה מס' 

הגישה תשובתה, אך למרות זאת  3שעתירתו איבדה את נפקותה עוד לפני שהמשיבה מס' 

השתהה בהגשת הודעתו על חזרתו בו מהעתירה, שיהוי שאילץ את בא כוח המשיבה מס' 

 וח ולהגיש כתב תשובה.לטר 3
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העותר בתגובתו מפרט הנימוקים אשר לדעתו מצדיקים לפטור אותו מתשלום הוצאות  .3

. בין היתר העותר מכחיש בתגובתו את טענת המשיבה בדבר 3משפט למשיבה מס' 

השתהותו בהגשת הודעתו לביטול העתירה, ועוד מצביע הוא על כך, שאף יו"ר 

הודיע על כוונתו להתמודד על ראשות העיריה, ולדעתו,  3 הדירקטוריון של המשיבה מס'

להשכיר את האולמות שבניהולה, משמש לצורך התנגחויות  3כוחה של המשיבה מס' 

 פוליטיות.

 

 

ותגובת העותר, לא מצאתי מקום לשלול מאת  3לאחר ששקלתי בקשת המשיבה מס'  .4

. אעיר, כי מלכתחילה, הוצאות המשפט שנגרמו לה בעטיה של העתירה 3המשיבה מס' 

סיכויי העתירה לא היו טובים, וספק רב בעיני, אם ניתן היה להעניק לעותר הסעד לו 

ב' לחוק 17עתר )מתן צו עשה להשכרת אולם אירועים(, על דרך מתן צו מניעה לפי סעיף 

 .1959 –הבחירות )דרכי תעמולה(, תשי"ט 

 

 

 אשר על כן, הנני מחליט כדלקמן: .5

 

)החברה  3( לשלם למשיבה מס' 302347034את העותר )שלומי זינו ת"ז  מחייב )א(

 .₪ 2,808(, סך 510693538למוסדות חינוך ותרבות בנשר בע"מ ח"פ 

 

, לידי בא כוח המשיבה 10.6.2018הסכום האמור ישולם על ידי העותר עד ליום  )ב(

, שאם לא כן ישא הפרשי הצמדה וריבית, לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, 3מס' 

 ועד למועד תשלום המלא בפועל. 3.5.2018, החל מיום 1961 –תשכ"א 

 

 , בהעדר הצדדים.27.5.2018ניתן היום, י"ג בסיוון, תשע"ח, 

 

                                                                                    

 

 יצחק כהן, שופט
 הבחירות ועדת ראש יושב

 חיפה האזורית
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 ועדת הבחירות המרכזית 

 21-לכנסת ה
          

 השופט סאאב דבור         
 יושב ראש ועדת הבחירות האזורית כנרת

 

 

 66/ 21תר"מ  
 

 העותר: 
                 

 
 רון אהרון קובי

 
 נ ג ד 

 
 דרור ללוש .1 המשיבים:

 סיעת לב במועצת העיר טבריה .2
 עיריית טבריה .3

 
 
 

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

 

 

   
 

 החלטה

 

ד לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, 17-ב ו17בפניי עתירה למתן צו מניעה לפי סעיפים 

 חוק דרכי תעמולה(.  –)להלן  1959-התשי"ט

, עושה שימוש 3, המכהן בתפקיד סגן ראש עיריית המשיבה 1בעתירה נטען, כי המשיב 

" במשאבי ציבור לצרכי תעמולת בחירות, ומפרסם, במקומון המכונה "כוכב הצפון

מודעות הכוללות לוגו של עירית טבריה ועל חשבון עירית טבריה, המזמינות את הציבור 

הרחב ללשכתו במסגרת "דלת פתוחה", שהן מודעות תעמולה במימון הרשות המקומית, 

 א לחוק דרכי תעמולה. 2וזאת בניגוד להוראות סעיף 

טבריה בבחירות  העותר הינו פעיל חברתי ופוליטי המתכוון להתמודד לראשית עירית

 המוניציפאליות הקרובות.

. משיב זה התמודד 3המשיבה  -הינו, כאמור לעיל, סגן ראש עיריית טבריה  1המשיב 

כאשר מועמד מספר  2מטעם המשיבה  2כמועמד מספר  2013לבחירות שהתקיימו בשנת 
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 2אחד הינו ראש העיר המכהן, מר יוסי בן דוד. שניהם משתייכים פוליטית למשיבה 

 ומתכוונים להציע את מועמדותם בבחירות הקרובות למועצת העיר, באותו סדר.

עם קבלת העתירה, ביקשתי את תגובת המשיבים. לאחר עיון בטענות הצדדים, מצאתי 

 שדין העתירה להידחות, הן על הסף והן לגופה, כפי שאבאר להלן. 

 

 חובת מיצוי הליכים: .א

 

רבות נכתב על חובת מיצוי ההליכים בין הצדדים בענייני בחירות. עמד על כך כב'  .1

 השופט )כתוארו דאז( ס' ג'ובראן, בקובעו: 

. לכך יש להוסיף כי הניסיון מלמד כי במקרים רבים, פניות 43"
מוקדמות מייתרות התערבות שיפוטית. דבר זה נכון במיוחד 

ה עקרונות ברורים, אשר בעתירות מעין אלה. חוק הבחירות מתוו
על פיו נקבעו מבחנים מפורטים וקלים ליישום. לכך יש להוסיף כי 
כבר אמרתי, כי כאשר ישנו ספק אם פרסום שממומן על ידי כספי 
ציבור הוא בגדר תעמולה אסורה או לא, לרוב יש לנקוט בגישה 

 (.45מחמירה ולא לאפשר את פרסומו )עניין חופרי, פסקה 

שר הדין והמדיניות ברורים, אני משוכנע כי פניות . לפיכך, כא44
רבות של עותרים אל עיריות, ראשי עיר ובפרט, אל היועצים 
המשפטיים של העיריות, בגין תעמולה אסורה, יטופלו. בכך ייחסך 
זמן שיפוטי יקר, כספים ציבוריים ופרטיים, וזמנם היקר של נבחרי 

נתמכת בעובדה כי הציבור ואלו המבקשים להחליפם. מסקנתי גם 
במרבית העתירות שהוגשו בפניי עד כה, חלק לא מבוטל מן הצווים 
המבוקשים התייתרו עקב הסרת הפרסום האסור מיוזמת 

( 23.06.2013קונינסקי נ' אלדר ואח' ) 16/20המשיבים." )תר"מ 
סיעת  54/20(; תר"מ 18.7.2013דידי נ' לביא ) 37/20וראו גם תר"מ 

 52/20(; תר"מ 4.8.2013ב צור" נ' דעבול )"רק ראשון בראשות ד
 ((. 6.8.2013פרנקו נ' גוזלן )

( להוראות 6)ב()2חובת מיצוי ההליכים בכגון דא אף עוגנה בחקיקת משנה. סעיף  .2

 –)להלן  2015-הבחירות )דרכי תעמולה( )סדרי הדין בבקשות ועררים(, התשע"ה

 עותר:הוראות סדרי הדין( קובע, כי בכל כתב עתירה יציין ה

יצורפו העתקים של ההתכתבות  –"נעשתה פנייה מוקדמת למשיב 

יפורטו הנימוקים להגשת  –לעניין זה; לא נעשתה פניה מוקדמת 

 עתירה בלא פניה מוקדמת"

העותר לא צירף העתקים של פנייה מוקדמת כנדרש, ואף לא נימק מדוע לא נעשתה  .3

היה לדחות את העתירה על  פניה כאמור, בהתאם להוראות סדרי הדין. משכך, ניתן

הסף אך מטעם זה. יחד עם זאת, נוכח החשש לשימוש במשאבי ציבור שלא כדין, 

ביקשתי את תשובות המשיבים לעתירה. אציין, כי גם לאחר עיון בתגובות המשיבים, 

אם היה העותר פונה למשיבים כנדרש, דומה היה שההליך כולו  –כפי שאפרט להלן 

 היה נחסך. 
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 שיבים:תשובות המ .ב

 

, בתורו הדגיש, כי כל המודעות נשוא העתירה נעשו במימונו הפרטי. טענות 1המשיב  .4

אלו גובו בתצהירו האישי וכן, בתצהירו של עורך המקומון ובצילומי חשבוניות 

 ותשלומים. 

החל הוא  02.06.17כי, מתוקף תפקידו הציבורי, החל מיום  1עוד, הדגיש המשיב 

"כוכב הצפון" מודעות הקוראות לתושבים להביע דעתם  מפרסם כמדי שבוע בעיתון

ולהעלות סוגיות ובעיות בנושאים שונים תחת הכותרת "הלשכה פתוחה ואתם 

מוזמנים" ואין בפרסומים אלו שום סימן הקשור באופן ישיר או עקיף לתעמולת 

 בחירות.

, 1ב מדיניות "הדלת פתוחה" הינה דרך מוכרת של אנשי ציבור רבים ובכללם המשי

והינה חלק ממתן שירות לתושב ובצורך להקשיב לרחשי הציבור על מנת לטפל בבעיות 

 .51/21הבוערות שעל סדר היום. המשיב הפנה להחלטה אשר ניתנה בתר"מ 

לאור האמור, המשיב אינו עונה על אף אחת מהגדרות החוק ונהיר, כי עסקינן בעתירה 

 ריקה מתוכן והיה נכון אילו לא הוגשה כלל.

אף היא טוענת, ומגבה טענותיה בתצהיר דובר המועצה, כי כל המודעות  3המשיבה  .5

. המשיבה אף 1נושא העתירה לא שולמו מקופתה כי אם מכיסו הפרטי של המשיב 

 .2017החל באותם פרסומים עוד בחודש יוני  1ציינה, כי המשיבה 

ואין  2003שנת  וציינה, כי לעיריית טבריה מונה חשב מלווה מאז 3הוסיפה המשיבה 

 ספק כי הוא לא היה מאשר את הפרסום ע"ח קופת העירייה.

בבחינת טיעוני הצדדים, נחה דעתי כי דינה של העתירה להידחות גם לגופה, שכן  .6

המודעות נשוא העתירה לא מומנו ממשאבי ציבור, ואין כל פסול, מבחינת דיני 

מודעות מכספו )יובהר שאין התעמולה, בכך שנבחר ציבור עורך תעמולת בחירות ורוכש 

באמור בכדי להביע עמדה לגבי סוגיות מימון הבחירות ותרומות מותרות שהן בסמכותו 

(. 1993-של מבקר המדינה לפי חוק הרשויות המקומיות )מימון בחירות(, התשנ"ג

הדברים אמורים אף בלי להיזקק לשאלה, שמא יש בפרסומים לגופם משום תעמולת 

 העובדה, כי אלה לא מומנו מכספי הציבור. בחירות אסורה לאור

 
 שימוש בסמל הרשות המקומית .ג

יחד עם זאת, אגב עיון במודעות מצאתי כי הן נושאות על גביהן את סמליל )לוגו(  .7

 העירייה. בכך יש פסול משני טעמים:

ראשית, ניתן היה לחשוב שמודעות אלה הן מודעות של הרשות המקומית, ולא מודעות  .8

פרטיות מטעמו של מועמד זה או אחר. כידוע, הרשות המקומית עצמה אינה לוקחת 

חלק במשחק הפוליטי, ואין היא מעדיפה מועמד זה או אחר )ראו חוזר מיוחד מטעם 
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היועץ המשפטי לממשלה לקראת  בעניין הנחיות 5/2018מנכ"ל משרד הפנים מס' 

 הבחירות לרשויות המקומיות(. 

שנית, סמליל העירייה הוא נכס בלתי מוחשי של הרשות, ובכך אסור לשימוש בקשר  .9

דוידי פרל נ' יאיר יששכר וולף )השופטת מ'  6/19לתעמולת בחירות )ראו והשוו: תר"מ 

 ((.21.8.2003דורנר( )בן דוד נ' פרץ )השופטת ד'  35/03(; תר"מ 2.2.2012נאור()

משלא נתבקש צו מניעה קונקרטי בנושא זה, אין מקום למתן צו כזה, אך חזקה על  .10

 המועמדים שיעמדו בדרישות הדין, אף בלא צו מוחלט. 

 

 סוף דבר: .ד

 לאור המובא לעיל העתירה נדחית, בנסיבות העניין, איני עושה צו להוצאות.  .11

 (08.08.2018כז' באב התשע"ח ),ניתנה היום

 
 סאאב דבור 

 
 

 שופט של בית משפט מחוזי נצרת
 יושב ראש ועדת הבחירות

 האזורית כנרת
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 ועדת הבחירות המרכזית 

 21-לכנסת ה
          

 לוד אברהם טל –נשיא בית המשפט המחוזי מרכז 
  יושב ראש ועדת הבחירות האזורית מרכז דרום  

 

 195/ 21תר"מ  
 עדי שטרנברג העותר:    

 
 

 נ ג ד 
 

 . מיכאל וידל1 המשיבים:
 . עיריית רמלה2
 

 1959-ד לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט17-ב ו17עתירה לצו מניעה לפי סעיפים 

 )להלן: חוק דרכי תעמולה(

 
 בשם העותר:

 
 :1בשם המשיב 

 
 :2בשם המשיבה 

 

 עו"ד עדי סדינסקי; עו"ד שרי זאנה
 

 אילן נמני; עו"ד ענת שניידר שוסטק עו"ד
 

 עו"ד דורון דבורי
 

  החלטה

   
ד לחוק דרכי תעמולה למתן צו האוסר על 17-ב ו17בפניי עתירה נוספת שהוגשה לפי סעיפים 

א לחוק דרכי 2לצורך תעמולת בחירות בניגוד לסעיף  2להשתמש במשאבי המשיבה  1המשיב 

תעמולה. בלב העתירה מצויה מערכת הבחירות לרשויות המקומיות, ובכלל זה לראשות עיריית 

 (.העירייהרמלה )להלן: 

הוא  1. המשיב 30.10.2018העותר התמודד לראשות העירייה בבחירות שהתקיימו ביום  .1

היא העירייה אשר נטען  2ראש העירייה, והתמודד גם הוא לראשות העירייה, והמשיבה 

 .1כי במשאביה נעשה שימוש עבור תעמולת בחירות לטובת המשיב 

 טענות העותר

השתמש במאגר נתונים השייך לעירייה, המכיל בין היתר גם נתונים על ילדי  1המשיב  .2

העיר ומוסדות החינוך בהם הם לומדים, וזאת לשם קידום תעמולת בחירות מטעמו 

 עורך באמצעות מאגר המידע שיחות קידום מועמדותו.  1)להלן: מאגר המידע(. המשיב 



153 
 

א לחוק דרכי תעמולה. פניות שעשה 2יף מדובר בשימוש במשאבי ציבור בניגוד לסע

עם דוגמאות קונקרטיות להפרת הוראות חוק דרכי  2העותר ליועמ"ש של המשיבה 

 תעמולה, נתקלו בזלזול ובחוסר מענה.

, הציגה עצמה כאילו 1העותר צירף הקלטת שיחה ממנה עולה כי נציגה מטעם המשיב  .3

. במסגרת השיחה 1ביע למשיב היא מטעם העירייה, תוך שהיא מפצירה בבן שיחה להצ

 1ציינה הנציגה מפורשות כי מאגר הנתונים הכולל את שם בן שיחה, הועבר למשיב 

 מהעירייה.

לחדול משימוש במשאבי העירייה, ובכלל זאת במאגר  1העותר מבקש כי אורה למשיב  .4

 המידע שקיבל ממנה, וכן לחדול משימוש בשיחות טלפון על ידי מוקד. 

 1שיאסור עליה להעביר את משאביה למשיב  2לתת צו נגד המשיבה העותר מבקש גם 

 לצורך עריכת תעמולת בחירות.

 1טענות המשיב 

 מכחיש כי הוא מבצע שימוש במשאבי ציבור לשם תעמולת בחירות. 1המשיב  .5

מצביע על כך כי תמליל ההקלטה שצורף אינו  1ביחס לנספח א' לכתב העתירה, המשיב  .6

ים שנקבעו בפסיקה כדי לקבלו כראיה, ולא בכדי. כך לא צורף מכיל את הפרטים הנדרש

תצהיר של מקליט השיחה, מספר הטלפון אליו התבצעה השיחה, זהות הדוברים, זהות 

 המקליט, תצהיר המתמלל, שעת ביצוע השיחה או כל מידע אחר.

לא מן הנמנע ששיחה זו פוברקה על ידי מאן דהו ממטה הבחירות של העותר, או שמא  .7

 ובר בשיחה שתומרנה בעורמה, כדי להציג את המצג העולה מהתמלול.מד

הסעד המבוקש להפסקת שימוש בשירותי מוקד שיחות יזום הוא סעד מרחיק לכת, ואין  .8

 1לו כל בסיס במקרה זה. תכלית העתירה הוא לסכל את מערך התעמולה של המשיב 

שאף אחד מאנשיו  אינו ביום הבחירות, המבוסס כולו על שיחות טלפון ממוקד מאויש, 

 עובד עירייה.

 

 2טענות המשיבה 

העותר מנסה לגרור את עובדי העירייה, ובכלל זאת את היועץ המשפטי לעירייה, לתוככי  .9

 ההתגוששות הפוליטית, ומציף את האחרון בבקשות רבות באופן חריג, וללא כל ראייה. 

להחלטה  2הפנתה המשיבה ביחס לטענות העותר בנוגע להתנהלות יועמ"ש העירייה,  .10

( שם נקבע 9.9.2018עדי שטרנברג ואח' נ' מיכאל וידל ואח' )מיום  80/21במסגרת תר"מ 
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 2כי היועץ המשפטי לעירייה עושה מלאכתו נאמנה בכל הקשור להנחיות המשיבה 

 ועובדיה, ובבירור הטענות שמועלות בפניו. יועמ"ש העירייה ממשיך לפעול בדרך זו.

, נעשתה בדיקה בעניין, חרף העובדה כי 1העברת מאגר המידע למשיב  בנוגע לטענות .11

 הטענה לא נתמכה בבדל ראיה ולא הובהרו הפרטים הנדרשים בנוגע להקלטה. 

ליועץ המשפטי לעירייה אין סמכויות חקירה בעניין, וכל שיש בידו לעשות הוא לפנות 

, שתברר אם מישהו באגף לגורמים הרלוונטיים בעירייה, דהיינו, למנהלת אגף החינוך

 העביר מאגרי מידע לאחד מהמתמודדים בבחירות, והתשובה שהתקבלה הייתה שלילית.

לאחר פניית העותר בעניין זה, הוציא היועמ"ש לעירייה הנחיות לעובדי העירייה ובהן  .12

הובהר באופן מפורש כי שימוש במאגרי המידע של העירייה שלא למטרות שהוגדרו לכך 

 הינו שימוש אסור. 

לאור כל האמור לעיל אני דוחה את העתירה, שכן העותר לא הציג תשתית עובדתית  .13

העובדות במישור הנורמטיבי, דהיינו לא הרים את נטל ההוכחה הדורשת את בחינת 

 הדרוש למתן הצו המבוקש בעתירה. 

יושב ראש ועדת הבחירות אינו משמש כרשות חקירה, ואין בפניו אלא את הראיות  .14

שמעמידים הצדדים. נספח א' לכתב העתירה, אינו יכול לשמש ראיה במקרה דנן, שכן 

הנדרשים, כגון תצהיר מבצע ההקלטה, תצהיר עורך  אין הוא כולל את מלוא הפרטים

התמלול, פירוט בדבר השיחה וכדומה. מאידך גיסא, המשיבים הכחישו מכל וכל כי נעשה 

שימוש במאגר המידע, ואף נעשה בעניין זה בירור ראשוני על ידי הייעוץ המשפטי 

 לעירייה.

לילית לפי חוק הגנת שימוש במאגרי מידע ציבוריים שלא כדין עלול להוות עבירה פ .15

. נוכח הטענות החריפות שהועלו בעתירה זו, תועבר החלטתי 1981-הפרטיות, התשמ"א

 לרשות להגנת הפרטיות, אשר תפעל לפי שיקול דעתה.

של לאור כל האמור לעיל אני דוחה את העתירה. העותר יישא בהוצאות המשיב בסך  .16

 ימים.  7שישולמו תוך  ₪ 3,000

 (2018באוקטובר  31)חשון תשע"ט  חשוןכ"ב ניתנה היום 

 

 

 

 אברהם טל
 

 נשיא בית משפט מחוזי 
 יושב ראש ועדת הבחירות

 דרו-האזורית מרכז
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 ועדת הבחירות המרכזית 

 21-לכנסת ה
          

 טלאברהם  לוד –בית המשפט המחוזי מרכז  נשיא
 יושב ראש ועדת הבחירות האזורית מרכז דרום  

 

 
 52/ 21  מ"תר

 
 

 :                 העותר

 
 

  שש שלמה
 

 ד ג נ 

 
 רווה גן האזורית המועצה ראש, אלימלך שלמה .1 :המשיבים

 , עובדיה רונית ד"עו .2
 נמחקה- - רווה גן אזורית למועצה חיצונית משפטית יועצת

 רווה גן האזורית המועצה .3
 

 
-ט"התשי(, תעמולה דרכי) הבחירות לחוק ד17-ו ב17 סעיפים לפי מניעה צו למתן עתירה

1959 
 

 :העותר בשם
 

 :המשיבים בשם
 
 

 לוי סדינסקי עדי ד"עו; וינברגר עמיחי ד"עו
 

 איגרא תמר ד"עו; עובדיה רונית ד"עו

  החלטה

  
 – להלן) 1959-ט"התשי(, תעמולה דרכי) הבחירות לחוק ד17-ו ב17 סעיפים לפי עתירה בפניי

 לעריכת בנוגע העותר על המשיבים שהטילו איסורים ביטול עללפיה אורה (, תעמולה דרכי חוק

 . המקומיות לרשויות הבחירות לקראת בחירות כנסי

 

 להגיב לצדדים התרתי העותרים ולבקשת, המשיבים תשובת את ביקשתי העתירה קבלת עם

 . האחר לתגובת אחד

 :הטענות בכתבי שהועלו סף טענות בשתידון א, גופה אדון בעתירה בטרם

 

 :2המשיבה  נגד העתירה מחיקת א. 

 

 .לעתירה כמשיבה 3 המשיבה של המשפטית היועצת את, 2 כמשיבה, צירף העותר . 1
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 משפטית כיועצת 2 המשיבה תפעילו לגבי טענות מעלה הוא כי עולה הטענות מכתבי . 2

 .תפקידה במילוי סמכותה ובעניין, הבחירות בעניין

 

 ופועלת, כדין 3 למשיבה משפטית כיועצת בתפקידה תמשמש היא כי ציינה 2 המשיבה . 3

 ושיוויון הבחירות טוהר על שמירה, הציבורי האינטרס לטובת הדין להוראות בהתאם

 . אחר או כזה מועמד בין הבדל כל ללא המתמודדים בין

 וצירופה, תפקידה מתוקף שניתנות משפטיות דעת חוות הן דעתה חוותלטענתה, 

 . מורא עליה ולהטיל המקצועי במעמדה לפגוע במטרה, לב תום בחוסר נעשה כמשיבה

 האתיקה כללי של הפרה מהווה נגדה אישית עתירה הגשת כי 2 המשיבה מציינת כן

 .הדין עורכי על החלים

 

 משאיר הוא כי השיב העותרו למחיקתה 2 המשיבה לבקשת יתייחס העותר כי ביקשתי . 4

 . דעתי לשיקול השאלה את

 

 כמשיבה 2 המשיבה את לצרף מקום היה לא כי מצאתי, הטענות את שבחנתי לאחר . 5

 סדרי( )תעמולה דרכי) הבחירות להוראות( ב)5 סעיף לפי סמכותי בתוקף, ולכן, בעתירה

 על מורה אני(, הדין סדרי הוראות -להלן) 2015-ה"התשע(, ועררים בבקשות הדין

 . מהעתירה מחיקתה

 

, המועמד הם תעמולה דרכי חוק לפי בעתירה הראויים והמשיבים העותרים, ככלל .6

 או, העתירה נושא התעמולה, תיערך או, נערכה שבעדם המועמדים רשימת או הסיעה

 אם, העבירה מבצע או התעמולה לפרסום היוזם, העניין לפי, העבירה תבוצע שכלפיהם

 להוראות( 2)-ו( 1()א)5 פסקאות) האמורים המועמדים רשימת או הסיעה, המועמד אינו

 ראו) העתירה מקבלת להיפגע שעלול מי כלאת  כמשיבים לצרף יש כן כמו(. הדין סדרי

, התחבורה שר' נ מ"בע בישראל לתחבורה שיתופית אגודה" אגד" 353/67 ץ"בג: והשוו

, 403(4)מח ד"פ, ירושלים עיריית' נ לנדאו 1901/94 ץ"בג(; 1968) 336, 332(1)כב ד"פ

415 (1992 .)) 

, כלומר – בתפקידה ,3 למשיבה המשפטית היועצת, 2המשיבה  משמשת, בפניי במקרה .7

 דעתה חוות על חולק פלוני אם ואף, 3 המשיבה של מפעילותה חלק הן דעתה חוות

 ואין, כרשות 3 המשיבה נגד עתירה במסגרת הנגד טענותיו את להביא עליו, המשפטית

 . כמשיבה 2את משיבה  אישית ףלצר מקום

 

 שני מטעם, והתבטאויות טענות הובאו שבפניי הטענות בכתבי כי אציין זה ענייןל . 8

 מכתבי שעולות אישיות לטענות להתייחס בכוונתי אין. מקום להן היה שלא, הצדדים

 מקום אין הבחירות ועדת ראש יושב בפני טענות בכתבי כי אדגיש אך הטענות

 . הכח באי ואת הערכאה את, הצדדים את מכבדות שאינן להתבטאויות
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 ובמהלך, בכלל, הלהבות עוצמת את םנמיכימ היו אם עושים הצדדים כח באי היו טוב

-ו"התשמ(, מקצועית אתיקה) הדין עורכי לשכת לכללי 33 סעיף) בפרט המשפטי הטיעון

1986 .) 

 

( 1()ב)5 סעיף הוראת נוכח, אך עתירהכמשיב ב מחיקתו את הוא גם ביקש 1 המשיב .9

 במשאבי שימוש עושה 1 המשיב כי טוען העותר כי והעובדה, הדין סדרי להוראות

 .אני דוחה את הבקשה, שלו הבחירות תעמולתל להפריעכדי  הרשות

 

 טענת השיהוי: ב.

 

 החלטה תוקפתהיא  בעיקרה שכן, ניכר בשיהוי לוקה העתירה כי טענו המשיבים . 10

 .חלף שכבר אירוע בעניין וחלקה, הגשתה לפני ימים 48 שניתנה

 

 ועתירות הליכים הגשת על להקפיד יש בחירות בענייני כי המשיבים צודקים, אכן . 11

  .(המרכזית הבחירות ועדת' נ יהושוע 539/15 צ"בג) שיהוי כל ללא, במועד

 השיהוי, הסובייקטיבי השיהוי: יסודות שלושה פי על נבחן שיהוי, זאת עם יחד

 איכות למען התנועה  1262/06 צ"בג) החוק בשלטון הפגיעה וחומרת האובייקטיבי

 קרוב במועד עתירה הגשת ככלל וכן(, 185( 1)סא ד''פ, ס"ש סיעת' נ בישראל השלטון

 עתירה לדחיית להביא עלולה, ראויה משפטית הכרעה המונעת תעמולה אירוע למועד

' א' השמפי כב'  לנגר' נ ברטל 45/21 מ"תר: והשוו ראו) הסף על תעמולה דרכי חוק לפי

 (.17.6.18, דראל

 

 של העיקרי נושאה שהיא, פלמחים בקיבוץ המבנה בעניין ההחלטה, זאת עם יחד . 12

 הוא העותר, בפניי שהוצגו לאסמכתאות ובהתאם, מתמשכת החלטה היא ,העתירה

 שימוש עשו שלא יטענו אשר אחרים בנמצא שאין כך, לגביו נוגעת שההחלטה הראשון

 אני דוחה את טענת השיהוי. , אלו בנסיבות. ההחלטה נוכח במבנה

 

 .3-ו 1לאחר שדחיתי את טענת השיהוי, אכריע במחלוקת בין העותר למשיבים 

 

 :עובדתי רקע ג. 

 

 האזוריות והמועצות המקומיות הרשויות לכל הבחירות יתקיימו, 30.10.2018 בתאריך . 13

-ז"התשע(, 10' מס תיקון( )כלליות בחירות מועד) האזוריות המועצות לחוק 5 סעיף)

 היא – רווה גן האזורית המועצה לראשות הבחירות להתקיים צפויות ןכללוב ,(2017

 .פלמחים הקיבוץ ובהם, יישובים מספר כוללת, ש3 המשיבה

 

 והמשיב, המועצה לראשות בבחירות מועמדותואת  להגיש מתעתד שהוא טוען העותר . 14

 .המכהן המועצה ראש הוא 1
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 לצורך פלמחים שבקיבוץ באולםהשתמש ל 2018 אפריל חודש בשלהי ביקש העותר . 15

 .בחירות כינוס

 

 ביקש שבו המבנה לזהות בנוגע בהירות-אי עולה שבפניי הטענות מכתבי כי אציין .16

 ."הים מול אל" מבנה או" פלמחים צוק" מבנה – הכינוס את לערוך עותרה

 לי ודי, דנן המבנה בזהות שאכריע צורך אין, הגעתי אליה התוצאה נוכח, זאת עם יחד

 (. המבנה – יכונה להלן) פלמחים בקיבוץ ציבורית בבעלות מקרקעין בנכס שמדובר בכך

 

 קבועה בעלות, שונים כינוסים לצורך, ותושביו הקיבוץ חברי לרשות עומד מבנהה . 17

 2 כנספח צורפה) 18.04.2016 מיום הקיבוץ של הקהילה מנהל בהודעת שנקבעה מראש

, בנכס שימוש זכות למתן הסכם על חתימה ולאחר(, לעתירה המשיבים לתשובת

 . בלבד הקיבוץ ותושבי לחברי האמורה ההודעה לפי המוגבלת

 

 רשות מתן על הקיבוץ לבין בינו הוסכם, הקיבוץ עם ומתן משא לאחר כי טוען העותר . 18

 . ₪ 400-ל בתמורה, בחירות כינוס לצורך במבנה שימוש

 השימוש זכות מתן על לקיבוץ בינו חתום הסכם צירף לאלא למותר לציין שהעותר 

, הקיבוץ בהודעתשנקבעה  למדיניות בהתאם, רשאי היה כללב אם הובהר ולא, במבנה

 . פוליטיים כינוסיםצורך קיום ל וחומר קל, שהוא צורך לכל במבנה שימוש זכות לקבל

 

 משפטית דעת חוות הקיבוץ של התפעול למנהל 2 המשיבה העבירה, 14.05.2018 ביום . 19

 פוליטיות התכנסויות לערוך ולא הבחירות טוהר על לשמור" ביקשה שבסיכומה קצרה

 המשפטית הדעת חוות את אימץ הקיבוץ כי עולה הדין-בי מכתבי". ציבוריים במבנים

 .במבנה הכינוס את לקיים לו יאפשר לא הדעת חוות נוכח כי לעותר והודיע

 

נני מתכוון אי אשר, הצדדים בין תכתובות התנהלו העתירה הגשת למועד זה מועד בין . 20

 . להחלטתי 8 בסעיף לאמור להפנות ודי, ולסגנונם לעומקם כנסילה

 

 מבקש העותר: בה, שבפניי העתירה הוגשה דבר של בסיכומו . 21

 באולם בחירות כנס לקיים המשיביםעליו  שהטילו האיסורים ביטול על להורות .א

 .פלמחים בקיבוץ" הים מול אל" הציבורי

 בכל שמושכרים מבנים/באולמות כנסים לערוך ול לאפשר למשיבים המורה צו ליתן .ב

 .הרחב הציבור לשימוש השנה ימות

 של חלוקה לבצע עליו ילוטה אשר האיסור את לבטל למשיבים המורה צו ליתן .ג

 .בבקשה כאמור, פוליטית תעמולה חומרי

 המשיב) המועצה ראש חיותנה לפי לעניין 2 המשיבה שפעלה ככל כי החלטה ליתן .ד

 והפסיקה הדין להוראות בהתאם דעתה ושיקול סמכותה את להפעיל שעליה הרי(, 1

 ."בלבד( 3 המשיבה) המועצה לטובת ולפעול
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 :הצדדים טענות ד. 

 

 בעלות אדם לכלאותו  שמשכירים, פתוח פומבי אולם הוא המבנה כי טוען העותר . 22

 תעמולה דרכי לחוק א2 לסעיף הראשון בחריג נכלל הוא ולכן, פעילות כל לצורך סבירה

 . בחירות תעמולת בו לערוך ומותר

 

, באולם להשתמש  מנומ למנוע מנת על בסמכותם שימוש עשו המשיבים כי טוען העותר . 23

 זה לעניין .תעמולה דרכי לחוק 13-ו א2 סעיפים את והפרו, בחירות הפרעת ביצעו ובכך

 ידי על פוליטי כינוסקיום ל השנה בראשית במבנה שימוש נעשה כי העותר הזכיר

 . אחר מתמודד

 

 דברי לחלק מנת על ופעיליו הוא הגיעו, 3 המשיבה של שבועות באירועלטענת העותר,  . 24

 . חוקית שאינה בפעילות מדוברש טענהב, םמה זאת מנעה 2 והמשיבה, תעמולה

 

 הוא שכן, הרחב לציבור כרגיל הפתוח פומבי מקום אינו המבנה כי טוענים המשיבים .25

 חברי של פרטי לשימוש או בקיבוץ הקהילה לטובת קהילתי או ציבורי לשימוש מותר

 ואין תעמולה דרכי לחוק א2 לסעיף בחריג נכלל אינו הוא, משכך. בלבד הקיבוץ ותושבי

 .  בחירות תעמולת כל בו לבצע

 כל על אסור פוליטיים לצרכים במבנה שימוש על האיסור המשיבים לטענת

 התקיים העותר לטענת אשר ,הכינוס לעניין. 1 המשיב לרבות, הם באשר המתמודדים

 כינוס נערך אכן ואם, כך על ידיעה כל להם אין כי המשיבים טוענים, השנה בראשית

 .3 במשיבה או בקיבוץ הרלוונטיים הגורמים אישור ללא נערך הוא, כאמור

 

 וביקשה, 2 למשיבה פנתה ישראל משטרת כי המשיבים טוענים "שבועות אירוע" לעניין .26

 .במקום תעמולה דברי לחלק היה אסור שכן, התעמולה חלוקת את להפסיק ממנה

 

 מבקשיםהם  ולכן, בעצמו אסורה תעמולה עורך העותר גם כי המשיבים טענו בנוסף . 27

 . לגופה או, הסף על העתירהאת  תודחל

 

 מבוססים אינם, כלליים הם העותר שביקש מהסעדים ניכר שחלק המשיבים טענו כן .28

 . לתיתם מקום אין ולכן קונקרטי עובדותמערך  על

 

. תותגוב עיקר את בבקשה כלל ואף, המשיבים לתשובת להגיב רשותי את ביקש העותר .29

 הצדדים לשני התרתי, הצדדים דלאח עודפת תגובה זכות ליתן שלא מנת ועל, כך נוכח

 דרכי לחוק 14 סעיף לתחולת העותר תגובת קבלת על הוריתי החלטה באותה. להגיב

 . בקשתו על תעמולה
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 כן .כאן לבררן מקום ואין, נפרדת בעתירה נגדו הטענות מקום כי בתגובתו ןטע העותר .30

 לבסוף. בנפרד ייוצג 1 שהמשיב היה ראויכי ו, 2 המשיבה ידי על המשיבים ייצוג נגד טען

 בחלוקת פסול כל היה לא, לטענתו, שכן לגופן המשיבים טענות את לדחות העותר ביקש

 – בקשתו על תעמולה דרכי לחוק 14 סעיף תחולת לעניין. "שבועות אירוע"ב התעמולה

 60 בתקופת מבנים השכרת לחייב הוועדה ראש ליושב מאפשר 14 סעיף כי העותר טען

, בחירותה להפרעה הפסקת את בקשמ תו הואבעתיר אך, הבחירות יום שלפני הימים

 . תעמולה דרכי לחוק 14 סעיף בהפעלת הצורך מתעורר לא ולכן

 

, שבפניה לעובדות בהתאם דעתה מחווה 2 המשיבה כי בתגובתם וטענו חזרו המשיבים .31

  .1 המשיב על גם חלה האמורה תהדע וחוות, המשפטית פרשנותהלו דיןל

 

 אינו האמור הסעיף כי טוענים המשיבים – תעמולה דרכי לחוק 14 סעיף תחולת לעניין .32

ליושב  ולא המרכזית הבחירות ועדת ראש ליושבנתונה  הסמכות שכן, דנן בעתירה חל

 תחולת ותקופת, להשכרה ,כרגיל, עומד אינו האולם, ראש ועדת הבחירות האזורית

 לא החלה.  עדיין הסעיף

 

 :הנורמטיבית התשתית ה. 

 

 על החלה הנורמטיבית התשתית את אציג, שבפניי המשפטיות בשאלות אכריע בטרם . 33

 :העניין

 :כדלהלן קובע תעמולה דרכי לחוק א2 סעיף .34

 או בכספים, בחירות תעמולת עם בקשר, שימוש ייעשה לא .א2"
 כמשמעותו מבוקר גוף של מוחשיים בלתי או מוחשיים בנכסים

, המדינה מבקר לחוק 9 סעיף של( 9)-ו( 4(, )3(, )2(, )1) בפסקאות
 רשות או שהממשלה תאגיד של או[, משולב נוסח] 1958-ח"תשי

 כאמור שימוש ייעשה ולא, בהונו או בהנהלתו משתתפת מקומית
 תאגיד או גוף ידי על למעשה המוחזקים במטלטלין או במקרקעין

 :להלן כמפורט שימוש למעט, כזה
 באולמות, בתמורה שלא או בתמורה, שימוש (1)

 לשימוש כרגיל העומדים פתוחים פומביים ובמקומות
 ;כאמור

 לרשותו המדינה ידי על שהועמדו בנכסים שימוש (2)
 הרשות ידי על שהועמדו או, הכנסת חבר או שר סגן, שר של

 פסקה בהוראות אין; הרשות ראש של לרשותו המקומית
 שהוטלו כאמור בנכסים שימוש על מהגבלות לגרוע כדי זו

 ."אתיקה כללי או דין כל לפי
 

 היועץ הנחיות בעניין 17.04.2018 מיום 5/2018 הפנים משרד ל"מנכ של מיוחד בחוזר .35

 :נכתב כי, המקומיות ברשויות הבחירות לקראת לממשלה המשפטי

 הרשות בנכסי שימוש על מהאיסור היתר בין יוצא כפועל"
 ההנחיה גם נובעת, בחירות תעמולת עם בקשר המקומית
 ברכוש פוליטית פעילות לערוך אין כי, רבות שנים זה המקובלת

 הפנים משרד ל"מנכ חוזר של הברורה בלשונו. המקומית הרשות
, המקומית הרשות במשרדי ייערכו לא: '20.12.2002 מיום 5/2012
, שהיא דרך בכל, המקומית לרשות השייך במתקן או במוסד
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 דומה פעילות או הרצאה, אסיפה, לאחריהן או העבודה בשעות
 בעלות או מפלגתית השתייכות של בסיס על או, רשימה מטעם

 '.מפלגתי אופי
, ראשית. ולחומרה בצמצום יפורשו אשר חריגים שני זה לאיסור
 פומביים ומקומות אולמות של למקובל בהתאם בתמורה השכרה
, השנה ימות בכל, נוהגת המקומית הרשות אשר פתוחים

 .הרחב לציבור להשכירם
 בחירות תעמולת לקיום אפשרות מתן גם ככולל פורש זה חריג

 עירוניים בשטחים הרשות ידי על הנערכים אירועים במסגרת
 והוגנת שווה הזדמנות שניתנת ובלבד, הרחב לציבור הפתוחים

 כי הקפדה ותוך במקום בחירות תעמולת לקיים מתמודד לכל
 לנכסי להם שיש הנגישות את לרעה מנצלים לא הציבור נבחרי

 ("22.07.13 מיום תקוה-פתח עירית 10/20 אבעיה) הציבור
 

 :כדלהלן קובעים תעמולה דרכי לחוק 14-ו 13 סעיפים .36

 רשימת או מפלגה מטעם בחירות תעמולת תהא לא .13"
 הפרעה משום בהם שיש בדרך או בצורה למענה או אחת מועמדים

 רשימת או מפלגה מטעם בחירות תעמולת של הוגנת בלתי
 .למענה או אחרת מועמדים

 לאחר, רשאי לכנסת המרכזית הבחירות ועדת ראש יושב .14
 הבעל על להטיל, הועדה אותה של ראש היושב סגני עם התייעצות

 כרגיל העומדים, פתוח פומבי מקום של או אולם של המחזיק או
 שיקבע במועד, פלונית מועמדים לרשימת להשכירו – להשכרה

 ראש יושב סבור אם, לכנסת הבחירות יום שלפני הימים 60 תוך
 מועמדים רשימת לאותה לאפשר כדי הדבר שדרוש הועדה

 ."ישוב מקום באותו דברה את להשמיע
 
 
 

 :והכרעה דיון ו. 

 

 פעמים נפסק כבר ,תעמולה דרכי חוק על בעצמו עובר העותר כי המשיבים טענתבאשר ל .37

 ואין, הגנה טענות אינן תעמולה דרכי חוק על הוא גם עבר העותר לפיהן טענות כי רבות

 ברור עובדות מערך על המבוססת קונקרטית בעתירה אלא, תשובה בכתב לבררן מקום

' נ פיירברג 94/20 מ"תר(; 19.082013) שחר-בן' נ קוניק 68/20 מ"תר) ןבציד וראיות

 ((. 9.9.2013) פרידריך

 בפיקוח, 3 המשיבה בסמכותשכן , לכך בקשר המשיבים טענות את דוחה אני, משכך

 חופש עקרונות על הדוקה שמירה תוך ,תעמולה דרכי חוק על הפרות למנוע, 2 המשיבה

 הבחירות ועדת ראש ליושב מטעמם עתירה הגשת של בדרך או בעצמם, הפוליטי הביטוי

 . המוסמך

 

 יחד. בגינו סעד ליתן מקום אין כן ועל, ארוכים חודשים לפני התרחש "שבועות אירוע" .38

 נבחר ידי על שלא, בחירות תעמולתשמהווה  חומר חלוקת כי משוכנע איני, זאת עם

 מטעמו לתעמולה גופו האירוע את לנכס יכול שהוא או בנדון סמכות לו שיש ציבור

 בסמיכות שלא, פתוח ציבורי באירוע(, והספורט התרבות שרת' נ כהן רמי 2/21 כ"תב)

 . תעמולה דרכי לחוק א2 סעיף לפי אסורה היא ,לציבור מטרד יצירת וללא לבמה
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, לכך הכללים את ובראן'ג השופט' כב הניח תקווה פתח עיריית בעניין 10/20 באבעיה

 וקבע כי:

 חלוקת, שלטים להצבת שווה אפשרות המתמודדים לכלל אם"
 בתעמולת מדובר, הציבורי באירוע שלטים ותליית עלונים

 . מותרת שהיא ציבורי במשאב שימוש תוך בחירות
 בהם העירייה שמקיימת שבאירועים ראוי כי יצויין זה בהקשר

 מועד מבעוד העירייה תפעל, פוליטית פעילות של פוטנציאל
 דוגמת) הפוליטית הפעילות תותר שמסגרתם הכללים את לקבוע

 כי לוודא העירייה תוכל כך'(. וכד היקפה, הפעילות זמני
 . שווה באופן ניתנת תעמולה לקיים האפשרות

 החלטת על להשיג שמבקשים למי האפשרות תינתן כך, כן כמו
 "מועד מבעוד זאת לעשות העירייה

 
 לעריכת ופומביים ברורים שוויוניים כללים תקבע 3 שהמשיבה ראוילאור האמור לעיל  .39

 לנבחרי שיש אינהרנטיים יתרונות נטרול תוך, המועצה באירועי בחירות תעמולת

 . המועמדים מקרב הציבור

 

 משפטיות שאלות שתי בפנייניצבות  פלמחים בקיבוץ האולם השכרת לסוגייתבאשר  .40

 :מרכזיות

 או בחירות הפרעת מהווה העותר לרשות המבנה את להעמיד הקיבוץ סירוב האם (א)

 .בחירות תעמולה לצרכי ציבור במשאבי אסור שימוש

 בעתירה לדון עלי האוסר שלילי הסדר מהווה תעמולה דרכי לחוק 14 סעיף האם (ב)

 תעמולת בחירות.  לצורך למועמד מבנה השכרת חיוב שעניינה

 

 לכנסת המרכזית הבחירות ועדת' נ ליברלית לאומית תנועה הליכוד 1094/06 ץ"בבג . 41

 :כי המשפט בית קבע( הליכוד פרשת: להלן( )6.2.2006)

 בו אין עוד כל, פסול בו אין כשלעצמו הציבור במקרקעי שימוש"
 שלא וכשם, המשתמש של מיוחד מעמד ניצול או לרעה שימוש כדי

 אין, העיר בכיכר הבחירות תעמולת את לאסור הדעת על יעלה
 יתקיים שלא ובלבד, פוליטית מפלגה לכל הפתוחה פעולה למנוע
  "כאמור לרעה ניצול

 
 

 זו עתירה נושא במבנה השימוש, לעיל שאוזכר פלמחים קיבוץ בחוזר לאמור בהתאם .42

 של זו שמדיניות לכך ראייה כל בפניי הוצגה לא, ובלבד הקיבוץ ותושבי לחברי הותר

 בראשית תעמולה כנס קיים אחר מועמד כי הטענה, ועוד זאת. מקויימת אינה הקיבוץ

 עוול לתקן אין" של הכלל אך, לכך ראייה כלמבלי שהובאה , אבעלמ נטענה השנה

, הדין את להפר הבחירות לפני רב זמן, לפלוני ניתן באם , דהיינו,דנן במקרה חל" בעוול

 פעילות או אפליה מוכחת שלא ככל, כן לעשות לאלמוניגם  לאפשר מקום אין

 תית. שרירו

 

 לתעמולת במבנה ,רוחבי באופן, שימוש כל לעשות אין כי בקביעה לראות אין, משכך . 43

 החלטת: והשוו ראו) תעמולה דרכי לחוק 13 סעיף לפי בחירות הפרעתמשום  בחירות

 '(.ואח שור' נ סמירה 233/20 מ"בתר חיות' א( דאז כתוארה) השופטת
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מפעילים את סמכותם להפלות את העותר  3ו/או  1מאחר ולא הוכח בפני שהמשיבים  .44

פגיעה בשוויון בין המועמדים, אינני דן בשאלה השנייה או לפגוע בסיכוייו, תוך 

 שבמחלוקת.

 

 אחרים מקומות יש האם תבחן 3 שהמשיבה ראוי לטעמיבשולי הדברים אומר כי  . 45

 לערוך, סבירה בשקידה, ניתן שבהם(, אחרים קטנים בישובים ואף) פלמחים בקיבוץ

 גם, שכן, המבנה לגבי הנוהגת המדיניות שינויתבחן את  כאלו אין ואם, בחירות כינוסי

 לאפשר יש, מטרה לכל הפתוחים ציבוריים או פרטיים מבנים אין בהם קטנים בישובים

 . שלהם הפוליטי הביטוי חופש את להגשים מנת על בחירות תעמולת לערוך למתמודדים

 

 :דבר סוף ז. 

 

 . נדחית העתירה . 46

 . בהוצאותיו יישא צד כל, להחלטתי 45-ו 38 בסעיפים ששולבו ההנחיות נוכח

 

  (.2018 ביולי 24) ח"תשע אב' יא ,היום ניתנה

 

 

 

 טל אברהם
 
 

 לוד-מרכז מחוזי משפט בית של נשיא
 הבחירות ועדת ראש יושב

 דרום-מרכז האזורית
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 ועדת הבחירות המרכזית 

 21-לכנסת ה
          

 לוד אברהם טל –נשיא בית המשפט המחוזי מרכז 
  יושב ראש ועדת הבחירות האזורית מרכז דרום  

 

 83/ 21תר"מ 
 העותרים:

 
                 

 . חזות משה1
 . תנועת "מקומי" בראשות מאיר שטרית2
 

 
 נ ג ד 

 
 המשיבים: 

 
 ראש עיריית יבנה  –. צבי גוב ארי 1
 . תנועת "יבנה שלנו" בראשות צבי גוב ארי2
 . עיריית יבנה3

 
)להלן:  1959-ד לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט17-ב ו17מניעה לפי סעיפים עתירה לצו 

 חוק דרכי תעמולה(
 

 בשם העותרים:
 

 :   1-2בשם המשיבים 
 

 : 3בשם המשיבה 
 

 עו"ד עשור שמעון
 

 עו"ד שמואל פז
 

 עו"ד טובה שפירא טלמן

  החלטה

   
ד לחוק דרכי תעמולה, למתן צו מניעה האוסר על 17-ב ו17בפניי עתירה שהוגשה לפי סעיפים 

א לחוק דרכי 2להשתמש בנכסי ציבור בקשר עם תעמולת בחירות, בניגוד לסעיף  1-2המשיבים 

 תעמולה, וכן למתן צו האוסר על עובדי ציבור לקחת חלק בתעמולת בחירות. 

ות לרשויות המקומיות, ובכלל זה לראשות עיריית יבנה בליבה של העתירה עומדות הבחיר

 )להלן: העירייה(.

 

 רקע וטענות הצדדים .א

הוא חבר מועצת העיר יבנה וסגן ראש העיר, ולאחרונה נבחר כיו"ר ועדת  1העותר  .1

, שהיא תנועה בראשותו של מר 2הוא חבר כיום בעותרת  1הבחירות המקומית. לטענת העותר 

שטרית(. לטענת העותרים, מר שטרית עתיד להגיש את מועמדותו  מאיר שטרית )להלן: מר

 . 30.10.2018לראשות העירייה בבחירות הקרובות העתידות להתקיים ביום 
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הדין שבפניי עולה שהוא מתעתד להגיש -הוא ראש העיר המכהן, שמכתבי בי 1המשיב  .2

הנראה, רשימת תהא, ככל  2את מועמדותו לראשות העירייה בבחירות הקרובות, והמשיבה 

 תגיש בבחירות לעירייה. 1המועמדים שסיעתו של המשיב 

 נוכח הטענות שהעלו העותרים הוריתי על צירופה של העירייה כמשיבה לעתירה. .3

 טענות העותרים

משתמשים בנכסי ציבור לשם ביצוע תעמולת בחירות באופן המנוגד  1-2המשיבים  .4

 א לחוק דרכי תעמולה.2להוראות סעיף 

נשא דברים במהלך אירועים של אמנים שהתקיימו באמפיתיאטרון בעיר,  1המשיב  .5

)אשר  30.7.2018אירועים אשר מומנו מכספי העירייה. לאחר מכתב התראה שנשלח אליו ביום 

, לטענת העותרים, "שיטה חדשה להשתמש בנכסי 1לעתירה( מצא המשיב  1צורף כנספח 

הפיקו מכספי  1-2לכתב העתירה(. המשיבים  10יף הציבור לצורך תעמולת בחירות" )ר' סע

העירייה סרטוני תדמית של העיר, שאינם אלא סרטוני תעמולת בחירות. סרטונים אלה שודרו 

על גבי מסכי ענק במופעים שנערכו לאחרונה באמפיתיאטרון העירוני, שגם הם מומנו מכספי 

 ציבור. 

אוד חיובי, אשר משויך להישגיו סרטון התדמית "מציג את העיר ואת הישגיה באור מ .6

 לכתב העתירה(. 11שנים האחרונות" )סעיף  20-של ראש העיר במהלך כהונתו כראש עיר ב

ממשיך לשאת דברים בפני קהל במסגרת אירועים שונים, כפי שנראה  1המשיב  .7

בתמונתו כשהוא נושא דברים באירוע. העותרים לא טרחו לפרט בתצהירם מהו אותו אירוע או 

, כך שלא ברור האם אירוע זה הוא אירוע ציבורי או אירוע 5שמתמונותיו צורפו כנספח כנס 

 באותו אירוע. 1בחירות, מתי התקיים, ומהם הדברים שנשא המשיב 

, עולה כי פניה מוקדמת למשיבים 1מעיון בחומר שצורף לכתב העתירה, ובפרט מהאמור בנספח 

בפני קהל במסגרת אירוע הממומן מכספי  1 נעשתה רק בעניין נשיאת דברים ע"י משיב 1-2

 ציבור. 

עתידה להתקיים הופעה של הזמרת ריטה באמפיתיאטרון העירוני,  25.9.2018ביום  .8

 והתבקשתי להורות כי סרטוני התדמית לא יוקרנו באותו מופע.

המשיבים משתמשים במאגרי נתונים השייכים לעירייה לשם קידום וביצוע תעמולת  .9

קיבלו כל תושבי העיר הודעת ווטסאפ ממטה הבחירות של ראש  13.8.2018ביום בחירות. כך, 

. כן התבקשו 2לתושבי העיר וביקש לקבל את תמיכתם בו ובמשיבה  1העיר, ובה פנה המשיב 

נמעני ההודעה להשיב האם הם תומכים או מתלבטים והאם הם מעוניינים להתנדב )ההודעה 

 לעתירה(. 2צורפה כנספח 
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פוגעת בסודיות הבחירות, עומדת בניגוד לחוק יסוד  1ופצה על ידי המשיב ההודעה שה .10

 .1כבוד האדם וחירותו, ואף מציגה בפני הבוחרים איום סמוי להצביע למשיב 

על ידי עובד עירייה, ומשכך מדובר  1מאגר הנתונים על תושבי העיר נמסר למשיב  .11

 אסור על פי חוק.בשימוש בעובדי ציבור לשם ביצוע תעמולת בחירות, דבר ה

 2-1תגובת המשיבים 

יש לדחות את העתירה על הסף, שכן הם אינם משתמשים בנכסי העירייה או בעובדי  .12

העירייה לשם ביצוע תעמולת בחירות, וכי כל תעמולת הבחירות מצדם ממומנת ממקורות 

 פרטיים או מפלגתיים, בהתאם לדין.

". מטרת הסרטון היא להמחיש לעירייה יש סרטון תדמית אחד בלבד ולא "סרטונים .13

את ההתפתחות האדירה של העיר יבנה למצבה היום, והוא לא סרטון תעמולה לראש העיר. 

, באמפיתיאטרון לפני הופעות 2014סרטון התדמית משודר דרך קבע, החל מחודש אוקטובר 

זכור אליהם מגיע קהל רחב, שבחלקו אינו נמנה על תושבי העיר. בסרטון אין קריינות ואין א

של ראש העיר אלא של העירייה בלבד. סרטון התדמית נועד למשוך ולעניין אוכלוסיות חדשות 

 .1לעבור ולהתגורר בעיר, ואין בו משום תעמולת בחירות עבור המשיב 

חדל מלשאת דברים במהלך אירועים לאחר  1העותרים עצמם מודים שהמשיב  .14

בהמשך לעלות ולברך את  1ט המשיב . גם אם יחלי30.1.2018שנשלחה אליו ההתראה מיום 

 הקהל לפני אירועים, כל עוד אין בכך תעמולת בחירות, אין בכך משום מניעה חוקית.

לכתב העתירה, הוא  5האירוע עליו מלינים העותרים, שצילומים ממנו צורפו כנספח  .15

מסיבה של פורום סגור ומצומצם של סייעות בצהרון מטעם המתנ"ס, שמתקיים מזה שנים, 

עם בשנה, באחריות המתנ"ס. סייעות אלו הינן עובדות המתנ"ס ולא עובדות העירייה. האירוע פ

התקיים במסעדה במקום פרטי ולא באתר שהינו נכס עירוני או של המתנ"ס, והתקיים בתקופה 

 הימים לפני מועד הבחירות. 90-הקודמת ל

מתנועת הליכוד,  אין מדובר במאגרים שונים השייכים לעירייה אלא בנתונים שנקנו .16

, עמוד הפייסבוק 1וכן בנתונים שנאספו ממקורות אחרים שהם רשימת פעילים של המשיב 

, נתונים שנאספו מפעילות פרסום מצד ראש הסיעה, 2וזה של המשיבה  1האישי של המשיב 

נתונים מפעילים בשטח, רשימת משתתפי פעילות של חוגי בית ורכישת נתונים מחברת מאגרי 

 ורשית. נתונים מ

לא היה שימוש בעובדי ציבור לשם ביצוע תעמולת בחירות, כפי שכתוב בתצהירו של  .17

.  הודעת הווטסאפ שצורפה כנספח 1-2מר ליאור דדוש, האחראי למאגרי הנתונים של המשיבים 

לעתירה אינה תואמת את ההודעה שנשלחה בפועל, כפי שצורפה כנספח ה' לכתב התשובה  2

 דהו דבר.-מקרה, אין בהודעה זו משום ניסיון לכפות על מאן . בכל1-2של המשיבים 
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עם שרים בממשלה, הן תמונות  1הפרסומים בעיתונות המקומית בהם מצולם המשיב  .18

אשר פורסמו בעבר בעיתונות ועל כן הן נחלת הכלל ולא נכס של העירייה. תמונות אלו צולמו 

האירוע או על יד אנשים פרטיים, על ידי וביוזמת עיתונאים בלתי תלויים שבאו לסקר את 

 הימים לפני מועד הבחירות. 90-במסגרת פגישות שנערכו בתקופה הקודמת ל

 3תגובת המשיבה 

והוא משודר לפני כל אירוע המתקיים  2014סרטון התדמית הופק בשנת  .19

באמפיתיאטרון. תוכנו של הסרטון אינו מכיל תעמולת בחירות ועניינו הוא הקדמה למופע ומתן 

 ן לקהל להתיישב בטרם האירוע יתחיל.זמ

, 1-2אין למשיבה מידע על שימוש במספרי הטלפון של תושבי העיר על ידי המשיבים  .20

 ויועמ"ש העירייה הפיצה הנחיות בעניין המותר והאסור בתקופת הבחירות.

את הנתונים ואת  1-2העותרים אינם מפרטים אילו עובדים, כביכול, מסרו למשיבים  .21

 .מאגרי המידע

התמונות פורסמו על ידי העירייה והופצו לעיתונות המקומית כדרך הנוהג לאחר  .22

ישתמשו בהם  1-2ביקורים כגון דא. מדובר בתמונות הנגישות לכל ואין מניעה כי המשיבים 

במסגרת תעמולת הבחירות. לראש העיר אין צלם צמוד והיא לא משלמת משכורת לעובד צלם. 

ירייה לשכור שירותי צלם חיצוני. היא לא מעבירה תמונות אשר באירועים מסויימים בוחרת הע

 צולמו על ידי צלם מטעמה לראש העיר או למי מטעמו.

לטענות סותרות העולות מכתב העתירה.  3ביחס לנאומים בפני קהל, מפנה המשיבה  .23

יושב ראש ועדת בחירות לא יתן צווים כלליים הצופים פני עתיד, ובפרט לא יינתנו צווים 

 ורים על קיום הוראות החוק, שכן החובה לקיים הוראות החוק חלה בכל מקרה. המ

בניגוד לנטען על ידי העותרים הרי שכל מקרה יש לבחון על פי נסיבותיו בהתאם למבחן  .24

באופן גורף לשאת דברים כלשהם  1הדומיננטיות, ואין מקום לתת צו האוסר על המשיב 

 באירועים המתקיימים בעיר.

 והכרעהדיון  .ב

 שימוש בנכסי ציבור ו"ניכוס" פעולות הרשות למועמד הפרטי

 המסגרת הנורמטיבית 

 א לחוק דרכי תעמולה, שכותרתו "איסור שימוש בנכסי הציבור" קובע:2סעיף  .25

לא ייעשה שימוש, בקשר עם תעמולת בחירות, בכספים או בנכסים  א.2"
( 4(, )3(, )2(, )1בפסקאות )מוחשיים או בלתי מוחשיים של גוף מבוקר כמשמעותו 

]נוסח משולב[, או של תאגיד  1958-לחוק מבקר המדינה, תשי"ח 9( של סעיף 9)-ו
שהממשלה או רשות מקומית משתתפת בהנהלתו או בהונו, ולא ייעשה שימוש 
 כאמור במקרקעין או במטלטלין המוחזקים למעשה על ידי גוף או תאגיד כזה...."
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המרכזית וועדות הבחירות האזוריות קבעו פעם אחר פעם יושבי ראש ועדת הבחירות  .26

כי "שימוש ראש מועצה מכהן במשאבי המועצה או בנכסיה לצורך תעמולת בחירות אינו ראוי, 

אילון נ' לוי  104/03א לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(" )תר"מ 2והוא אסור מכוח סעיף 

 (, השופטת ד' דורנר(.19.10.2003)

חוק הבחירות יש להקפיד ביתר שאת בכל הנוגע לנבחרי ציבור א ל2על הוראת סעיף  .27

מכהנים, ובפרט בנוגע לראשי מועצה או עיריות, כדי לצמצם את היתרון וחוסר השוויון 

חברי סיעת למען התושבים  14/20האינהרנטי בגיוס תמיכה למועמד מכהן )ראו: תר"מ 

פרשת חופרי(; תר"מ  –ובראן )להלן (, השופט ס' ג'16.6.2013המועצת העיר רעננה נ' חופרי )

פיינשטיין נ' מלול, מ"מ  2/19; תר"מ ד' דורנר(, השופטת 13.8.2003) סיעת "לב" נ' סויסה 32/03

 (.א' פרוקצ'יה(, השופטת 8.11.2009ראש העיר רחובות )

גם הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, כפי שעוגנו בחוזר מיוחד של מנכ"ל משרד הפנים  .28

קובעות שורה של איסורים ומגבלות בכל הקשור לשימוש במשאבי הרשות  ,5/2018מספר 

אין לפרסם במהלך ששת החודשים הקודמים למועד המקומית לצרכי בחירות. כך נקבע, כי ככלל, 

)חוזר  הבחירות המקומיות פרסום כלשהו בשמו או בתארו של נבחר ציבור מטעם הרשות המקומית

להלן: א' רובינשטיין )(, השופט 17.2.2013) גור נ' אדיב 23/19; תר"מ 5/2018מנכ"ל מיוחד מס' 

 ((.זוהר-אבן( )להלן: עניין 12.6.2013)ס' ג'ובראן  , השופטזוהר נ' צור-אבן 12/20(; תר"מ גורעניין 

חלה חובה לקבל את אישורו של כמו כן, לאור החשש משימוש פסול במשאבי ציבור,  .29

במהלך ששת , צת כל פרסום מטעם הרשות המקומיתהיועץ המשפטי לרשות המקומית בטרם הפ

 .החודשים טרם מועד הבחירות

א חלים 2לחוק דרכי תעמולה, האיסורים הקבועים בסעיף  2בהתאם להוראות סעיף  .30

 הימים לפני הבחירות.  90בכל עת ולא רק בתקופה של 

". בקשר עם תעמולת בחירותא לחוק הבחירות אוסר על שימוש בכספי ציבור "2סעיף  .31

על מנת לקבוע אם פרסום כלשהו או פעולה פלונית הם פרסומים תעמולתיים אם לאו, יש לבחון 

 :זוילי, אשר נקבע בבג"ץ מבחן הדומיננטיותאותם לפי 

"תעמולת בחירות הינה רק אותו ביטוי שהאפקט הדומינאנטי שלו הוא בהשפעתו 
... אכן, האיזון על הבוחר ושאין לו אפקט דומינאנטי אחר, כגון אפקט אמנותי

הראוי בין הערכים המתחרים מחייב, כי הדיבור 'תעמולת בחירות' יכלול אותו 
שידור אשר פועלו הוא בשכנוע ובהשפעה על הכרעת הבוחר, ולא שידור שהאפקט 
שלו הוא אחר )כגון אמנותי, חדשותי, דתי(, גם אם השפעות הלוואי שלו הן 

זוילי נ' יו"ר וועדת הבחירות  869/92בהשפעה )עקיפה( על הבוחר". )בג"ץ 
 (.1992) 704, 692( 2המרכזית, פ"ד מו)

 

על מנת לרדת לקנקנו של מבחן הדומיננטיות, נקבעו בפסיקה מבחני עזר. בין היתר,  .32

נקבע כי יש להתחשב במועד הפרסום, יוזם הפרסום, האם מדובר בפרסום שנעשה באופן קבוע 

מ' או באופן מיוחד לקראת הבחירות, ההיגיון הישר, ועוד )ראו למשל החלטותיו של השופט 
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ח"כ גולדשמידט נ' ראש  12/15; תב"מ ישראל אחת נ' אינטרנט מעריב סיעת 23/2001: תב"מ חשין

 .קשב מרכז להגנת הדמוקרטיה בישראל )ע"ר( נ' ארץ הצבי( 9/2001; תב"מ הממשלה

 בתר"מ פרשת חופרי קבע השופט ס' ג'ובראן כי: .33

"... צודקים המשיבים בטענתם כי אופי הפרסום כשלעצמו הוא בעיקרו בגדר מידע 
י העיר. אולם, וכאן העיקר, את אופי הפרסום יש לבחון בנסיבות חשוב לתושב

העניין. במקרה דנן, כאשר פעילויות שונות אשר מקיימת העירייה נשלחות מתיבת 
הדואר האישית של ראש העיר, ושמו מתנוסס לפני ואחרי המידע האינפורמטיבי, 

יחס לזכותו עולה החשש ממשי כי קורא סביר יסיק מכך כי פעילויות אלו יש לי
 21/19ולפועלו של ראש העיר )השוו להחלטותיו של השופט א' רובינשטיין: תר"מ 

(; עניין גור; 11.3.2013תנועת אומ"ץ נ' צור ) 26/19(; תר"מ 9.1.13גרוס נ' בן חמו )
 זוהר; עניין ליבר(. -עניין אבן

חל  הפצת מידע מטעם העירייה אינה פסולה קטגורית, אולם,–.   אבהיר שוב 30
איסור לכרוך אותה, במפורש או במשתמע, עם שמו של נבחר ציבור מכהן בכלל, 

אלגון נ' ראש עירית חדרה, חיים אביטן  24/18וראש עיר בפרט )השווה: תר"מ 
 זוהר(."  -(, השופט א' ריבלין; עניין גור; עניין ליבר; עניין אבן28.7.08)

 

כל שמתקרבים ליום הבחירות )עיינו: כן נקבע כי עיתוי הפרסום ייקבל משקל מכריע, כ .34

פרשת חופרי( כך למשל, פרסום מותר בתקופה הקודמת לתקופת הבחירות, עלול להתפרש 

 כפרסום תעמולתי בתקופת הבחירות.

 

 ומן הכלל אל הפרט

 הקרנת הסרטון

-אני מקבל טענת המשיבים אשר נתמכה בתצהיר, כי הסרטון הופק כבר לפני קרוב ל .35

שנים והוא מוקרן באופן קבוע לפני כל מופע, כך שלא ניתן לומר כי הסרטון הופק לצרכי  4

 תעמולת בחירות בלבד. 

-1הקהל אליו מופנה הסרטון, בחלקו, כלל לא נמנה עם קהל הבוחרים של המשיבים  .36

 לא מופיעים בסרטון. 1וסיף כי שמו או תמונתו של המשיב ולכך יש לה 2

יחד עם זאת, אני סבור כי ראוי שבתקופת הבחירות גופה ייעשה שימוש בהלכת "אם  .37

(, ותשדירי תדמית לרשות המקומית לא 46יש ספק אין ספק" )עניין גור, פרשת חופרי, פסקה 

ה אחרת, וזאת מן הטעם ישודרו, אף אם הם לא היו נחשבים לתשדירי תעמולה בתקופ

שבתקופה הסמוכה לתקופת בחירות נוטה הבוחר הסביר לייחס את השגי הרשות לראש הרשות 

המכהן )עיינו: פרשת רמי כהן(, אל מול התכלית האחרת של פרסום הסרטון בתקופה זו, 

 שמשקלה פוחת.

או מי  3משכך, אני מורה שסרטון התדמית נושא עתירה זו, לא ישודר על ידי המשיבה  .38

 מטעמה, וזאת עד למועד הבחירות. 
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 שימוש בתמונות

לכתב העתירה אינם  3שהצילומים המצורפים בנספח  3אני מקבל את טענת המשיבה  .39

מהווים נכס ציבורי, הגם שצולמו על ידי העירייה. בהתאם לתצהיר התומך בתשובת המשיבה 

מודעות שפורסמו על ידי , צילומים אלו זמינים לכל, והעירייה לא השתתפה במימון ה3

 .1-2המשיבים 

גב' שרי סלע נ' מר משה סיני, ראש עיריית ראש העין  9/20בהקשר אחר, נפסק בתר"מ  .40

 ( על ידי כב' הש' ס' גובראן דברים היפים לענייננו:5.6.2013)

"...כל עוד עסקינן בתצלומים אשר צולמו על ידי העירייה לטובת פרסומם מטעם 
ע התושבים על פעילויות שנעשות בעיר באמצעות רשת העירייה, למען יידו

האינטרנט או אמצעים פרסומיים אחרים, אינני רואה פסול בשימוש בהם גם בדף 
הפייסבוק האישי של המשיב, או כל דף אחר. יש לציין עם זאת כי ככל שהמטרה 
בתצלומים עתידיים תהיה על מנת להוות חומר תעמולה למען מועמד מכהן זה או 

, חל איסור בשימוש בתצלומים אשר צולמו על ידי גורמים רשמיים של אחר
 העירייה מכספי ציבור"

, וכאשר 1-2הנה כי כן, כל עוד הפרסומים בעיתונות נעשו במימונם של המשיבים  .41

)השוו:  3התמונות נושא העתירה הן נחלת הכלל, ואינן חלק מהקניין הרוחני של המשיבה 

בעניין "העברת חומר המוסרט בווידאו מלשכת  1.1906ה מס' הנחיית היועץ המשפטי לממשל

העיתונות הממשלתית למפלגות לצרכי בחירות"(, הרי שאין בכך כל פסול ואני דוחה את 

 העתירה בחלק זה.

 שימוש במאגר נתונים

העותרים לא עמדו בנטל להוכיח בפניי כי מאגר הנתונים בו נעשה שימוש על ידי  .42

. משכך, ומבלי להידרש להוראות חוק 3נתונים בבעלות המשיבה  , הוא מאגר1-2המשיבים 

, שאכיפת הוראותיו לא מצוייה בגדר סמכויותיי, אני דוחה את 1981-הגנת הפרטיות, התשמ"א

העתירה בעניין זה, אך מורה כי החלטתי תועבר לעיון הרשות להגנת הפרטיות במשרד 

 כון. המשפטים, להמשך טיפולה במישור זה, ככל שתמצא לנ

 שימוש בעובדי ציבור

טענה זו של העותר נטענה בעלמא, ומבלי לצרף את עובד הציבור שנטען כלפיו כי לקח  .43

 חלק בתעמולת בחירות, ומשכך, היא נדחית על הסף. 

 נשיאת דברים באירועים

אינני מקבל גם טענה זו, שכן כפי שציינו העותרים, לאחר משלוח התראה בעניין זה  .44

לשאת דברים במופעים המתקיימים באמפיתיאטרון.  1, חדל המשיב 30.7.2018במכתב מיום 

גם טענות העותרים בעניין זה פורטו באופן דל, תוך שהם מסתפקים רק את העובדה כי המשיב 
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"עלה לבמה לברך את הקהל", תוך שלא מפורט מה הדברים שנאמרו, מה משך הזמן בו נשא  1

 ם תעמולת בחירות.דברים וכיצד היה בהם משו 1המשיב 

לכתב  5אינני מוצא לנכון להידרש לכנס או לאירוע שמתמונותיו צורפו כנספח  .45

 העתירה. גם עניין זה הובא על ידי העותרים בעלמא ללא כל הסבר או פירוט. 

, טוב 25.9.2018למען הסר ספק, ביחס לאירוע העתיד להתקיים באמפיתיאטרון ביום  .46

שקיבל על עצמו שלא לשאת דברים במסגרת אירועים אלה  שימשיך במדיניות 1יעשה המשיב 

הממומנים כולם מכספי ציבור, ואפילו לא דברי ברכה. כפי שיושבי ראש ועדת הבחירות היו 

נוהגים לחזור בעניין זה "אם יש ספק אין ספק" וכך ראוי לנהוג לו לנהוג )ר' למשל: תר"מ 

עו"ד חיים אברג'יל נ' מר אבירם  40/20תר"ם  שטיין;(, השופט א' רובינ17.2.2013) גור נ' אדיב 23/19

 (, השופט ס' גובראן; פרשת חופרי ועוד(.23.6.2013דהרי ואח' )

מתעתד לשאת דברים, אף קצרים, בכל אירוע עירוני, הוא נדרש להעביר את  1ככל שהמשיב  .47

נה יינתן בכתב, דבריו הכתובים לאישור היועצת המשפטית לעירייה, מבעוד מועד, ואישור של האחרו

 (. 5/2018מבעוד מועד )חוזר מיוחד של מנכ"ל משרד הפנים 

 סוף דבר .ג

כפי שצוין עוד פעמים רבות מספור, חובת הפניה המוקדמת עובר להגשת העתירה, היא  .48

חלק חשוב ומרכזי בשמירתו של חוק דרכי תעמולה. פעמים רבות מאוד לאחר הפניה המוקדמת 

של המחלוקת. אפשר שאם העותרים היו פועלים באופן זה ביתר מתייתר הצורך בבירור שיפוטי 

 העניינים עליהם הם מלינים בכתב העתירה, כלל לא היה צורך להגיש את העתירה.

אשר על כן, אני מקבל את העתירה בחלקה, ומורה כי סרטון התדמית נושא העתירה  .49

 בחירות.לא ישודר עוד באירועים במימון רשויות ציבוריות, עד לאחר מועד ה

בנסיבות אלו, אינני נותן צו להוצאות, על אף מחדלי העותרים בעניין הפנייה  .50

 המוקדמת. 

 

 (.2018בספטמבר  9ניתנה היום כט' אלול תשע"ח )

 

 

 אברהם טל
 

 נשיא בית משפט מחוזי 
 יושב ראש ועדת הבחירות

 דרום-האזורית מרכז
 

 
 



172 
 

 

 
 ועדת הבחירות המרכזית 

 21-לכנסת ה
          

 השופט סאאב דבור            
 יושב ראש ועדת הבחירות האזורית כנרת

 

 94/ 21תר"מ  
 
 

 העותרת: 
                 

 
 

 אנט )אניסה( יצחק
     

 
 

 נ ג ד 
 
 

 עמית סופר .1 המשיבים:
 מועצה אזורית מרום הגליל .2

 
 ב 17עתירה למתן צו מניעה / צו להסרת מודעות לפי סעיף 

 1959-)דרכי תעמולה(, התשי"טלחוק הבחירות 

 
 
 

 

  החלטה

  
 טענות הצדדים

 

 בעתירה שלפניי, מבקשת העותרת כמה סעדים, ואלה הם:  .1

 

ליתן צו המונע ממליאת המועצה האזורית לאשר את רשימת התב"רים החריגה,  .1

אשר צפויה  06/2018המובאים לאישור המליאה  בישיבת מליאת המועצה מספר 

 (;19:00שעה  05.09.18ביום )היתה להתקיים 

ליתן צו מניעה בגין הוצאתם אל הפועל של רשימת התב"רים החריגה שאושרו  .2

, וזאת לנוכח מועד הבחירות המצוי 18.07.18מיום  05/2018בישיבת מליאה מספר 

 בפתח;

ליתן צו המונע ביצוע כל מעשה עבירה לפי חוק הבחירות )דרכי תעמולה( התשי"ט  .3

ו של מעשה עבירה כאמור. במסגרת זו להורות על הפסקתה או המשכת 1959 –

לאלתר של כל תעמולת בחירות אסורה המבוצעת על ידי המשיב ו/או לאסור על 

המשיב לבצע כל תעמולת בחירות אסורה וכן, על כל שימוש פסול במשאבי המועצה 

 האזורית לצורכי תעמולת בחירות באופן שימנע את ביזיון טוהר הבחירות.
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לעתירה,  10ע, כי שורת האירועים והכנסים החריגה, המפורטים בסעיף לקבו .4

מהווים תעמולת בחירות אסורה וליתן צו המונע מהמשיב להוציא אל הפועל כנסים 

 ו/או אירועים נוספים עובר למועד הבחירות.

ליתן צו המורה, כי השוויון בין המתמודדים השונים לראשות המועצה האזורית  .5

 יתקיים.

 עותרת כל סעד נוסף ו/או אחר הנכון וצודק בנסיבות העניין.ליתן ל .6

 

 

לדידי העותרת, עתירה זו עניינה ניהול תעמולת בחירות פסולה במועצה האזורית  .2

מרום הגליל על ידי המשיב אשר מכהן בתפקיד ראש המועצה, תוך ניצול לרעה של 

שיג יתרון פוליטי מעמדו וסמכויותיו לשם ביצוע פעולות אסורות וזאת על מנת לה

 ביחס למתמודדים האחרים. 

 

 

, הינו ראש המועצה המכהן ובכוונתו להגיש מועמדות לבחירות הקרובות 1המשיב  .3

 .30.10.18לראשות המועצה העתידות להתקיים ביום 

 

 העותרת אף היא מתכוונת להגיש מועמדות בבחירות הקרובות לראשות המועצה. 

 

 

בין בעצמו ובין באמצעות עובדי המועצה, מנצל את משאבי לדידי העותרת, המשיב,  .4

המועצה לטובתו האישית ולצורך תעמולת בחירות. השימוש הפסול מבוצע, בין היתר, 

בעמוד הפייסבוק הרשמי של המועצה, במקומון "חדש בגליל" ובאתר האינטרנט של 

 המועצה.

 

משיב ודרשה ממנו להסיר במכתב ל 12.7.18העותרת באמצעות בא כוחה , פנתה ביום  .5

ואילך. כמו כן,  10/17לאלתר כל פרסום הכולל תמונותיו ואת שמו וזאת החל מחודש 

התריעו בפני המשיב, כי השימוש הפסול שמבוצע במשאבי המועצה לצרכיו האישיים 

 הינו מנוגד לחוק.

מכתב זה לא זכה למענה והשימוש הפסול נמשך באין מפריע. להמחשה, צורפו  

 .31.08.18וכן,  24.8.18, 10.08.18, 3.8.18ים מהעת לאחרונה מיום פרסומ

 

האיסור החל על נבחר ציבור לעשות שימוש בנכסי הציבור לצורך תעמולת בחירות חל  

ביתר שאת לגבי ראש רשות מכהן וכפי שנפסק, רק במקרים חריגים ייקבע, כי 

תעמולה אסורה בתקופה השימוש בשמו או בתמונתו של נבחר ציבור אינו נחשב בגדר 

 אברג'יל נ' דהרי(. 20/40הסמוכה למועד הבחירות )תר"מ 
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העותרת המשיכה בעתירה ופירטה את המהלכים אותם מבצע המשיב בין אם בעצמו  .6

ובין אם על ידי עובדי המועצה, ואשר לדידה מהווים פרסומת אסורה. המשיב, 

עים לצעירים במועצה האזורית, באמצעות עובדי המועצה, גיבש רצף של כנסים ואירו

בשונה מכל התנהלות קודמת של המועצה, אשר מרביתם כבר התקיימו במהלך 

החודשים האחרונים. עריכת אירועים המהווים תעמולת בחירות על ידי רשות 

בתקופת בחירות, תוך שימוש במשאבים ציבוריים מהווה עבירה פלילית. עיתוי 

דים אלו והמרחק בין מועד קיומם למועד האירועים, הנחיצות בעריכתם במוע

 הבחירות, מהווים לכל הדעות תעמולת בחירות אסורה בתכלית.

 

העותרת הפנתה לעוד מספר אירועים אשר התקיימו כבר ואשר לדידה נעשו תוך  .7

 רמיסה בוטה של טוהר הבחירות.

 

צבירת  זאת ועוד, במהלך החודשים שלפני מועד הבחירות, פועל המשיב במרץ לשם .8

הון פוליטי בקרב התושבים, בין היתר, באמצעות מדיניות חריגה של קידום 

 18.7.18פרויקטים המהווה כלכלת בחירות. כך למשל, בישיבת מליאת המועצה מיום 

פרויקטים המשכיים  4 -פרויקטים חדשים ו 21 -הוחלט על אישורם של לא פחות מ

להתקיים ישיבה נוספת כאשר על סדר  היתה אמורה 15.9.18)תב"רים(. ועוד, בתאריך 

 12תב"רים נוספים מתוכן  15יומה שוב מובאים לאישור המליאה רשימה חריגה של 

 חודשים.

 

בתגובתה, ביקשה לדחות את  2את העתירה העברתי לתגובת המשיבים. המשיבה  .9

העתירה על הסף בשל שיהוי וחוסר תום לב בהגשתה. לדידה, פרסום רשימת התב"רים 

שה לפני מספר ימים, ועצם הגשת העתירה רק בצהרי יום הישיבה, מונע מן המועצה נע

להשיב באופן ראוי ומפורט לטענות. כך גם אי כלילת המועצה על ידי העותר כצד 

לעתירה וכך גם העובדה שהעתירה כוללת נושאים רבים אשר אינם נוגעים לעניין 

עתירה נעשה בחוסר תום לב ישיבת המליאה, כל אלה מלמדים, כי אופן הגשת ה

 ובאופן פסול.

 

לגופו של עניין, לעניין אישור התב"רים, הרי אישור כזה במליאת המועצה אינו אירוע  

השנים  5חריג או מיוחד אלא מהווה את המשך התנהלות המועצה לאורך כל 

האחרונות. ברגע שמגיעה הרשאה לתב"ר הדבר מועלה לאישור המליאה. זאת ועוד, 

התב"רים הצפויים להיות מאושרים הינם בעלי חשיבות רבה ובפרט לענייני מרבית 

בטיחות וביטחון )כמו למשל, הנגשת כיתות ליקויי שמיעה, בטיחות במעברי החצייה, 

סימון והתקני בטיחות ועוד( ואין מקום לאפשר עיכובם במספר חודשים נוספים עד 

 ורק בשבועות אלו ממש.לאחר הבחירות. תב"רים אלו אושרו רובם ככולם אך 

  

נטען, כי עניין לנו בעתירה אשר הוגשה  בחוסר תום לב, במטרה  1בתגובת המשיב  .10

להכפיש ולהשחיר את פני המשיב בהאשמות כוזבות. העתירה מוגשת בשיהוי קיצוני, 
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תוך הסתרת עובדות מהותיות ורובה ככולה כנגד "מעשה עשוי". מכאן מבוקש 

 ופין, לגופו של עניין.לדחותה על הסף ולחיל

 

לעניין התב"רים, מדובר בתקציבים יעודיים  המועברים מגופים שלטוניים שונים  

לרשויות המקומיות בזיקה לצרכי המועצה ואלה מובאים לאישור כעניין שבשגרה 

כמעט בכל ישיבת מליאה. אין באישורם כל חריגה ממהלך הפעילות הרגיל של הרשות 

רים במליאת המועצה, לבין הבחירות שבפתח לא דבר וחצי דבר. בעניין זה ואין באישו

 מדובר בפעילות שוטפת ולא  מדובר במדיניות חריגה כלל וכלל.

לעניין פרסום אסור במקומון "חדש בגליל"; לטענת המשיב, מדובר בפרסומים אשר  

נעשו במדור פרסומי של המקומון על ידי המשיב ובמימונו. בטרם העלתה העותרת 

 האשמותיה, היה עליה לערוך בדיקה בעניין ולפנות למשיב תחילה.

גם כאן הטענה הינה כללית וסתמית, ללא  –השימוש בעובדי הרשות לצרכי בחירות  

כל תימוכין. ככל שהטענה קשורה להופעה של הזמר עומר אדם, הרי שהמועצה פעלה 

כניסת הקהל בהתאם להנחיות מארגני האירוע ובכללן דרישות המשטרה באשר ל

 והנפקת צמידים לאירוע וחלוקתם מראש.

מלבד שני אירועים, לא צוינו על ידי  –קיום כנסים רבים ויוצאי דופן לצעירים  

העותרת אירועים נוספים. ואלה הם שני האירועים: הופעה של הזמר עומר אדם 

 והשני "פסטיבל בין הכרמים". שני אירועים אלה הם אירועים תקופתיים שנקבעו

מראש ומתקיימים שנים רבות באותו מועד. מלבד דברי ברכה כלליים במסגרת 

 תפקידו כראש המועצה , לא נאמר דבר וחצי דבר על ידי המשיב.

בעניין פרסומי הפייסבוק ורשת האינטרנט; לדידי המשיב, מדובר בטענה כללית  

הרשות.  וסתמית. המשיב מעולם לא גילה כל התערבות ביחס לניהול אתרי הרשת של

לגופו של ענין, עמוד הפייסבוק אינו נושא פרסומים חדשים של המשיב ומשמש 

כאמצעי אינפורמטיבי של הרשות ומטבע הדברים זה כולל תמונות ומידע משנים 

קודמות. למען הזהירות, אין למשיב כל התנגדות להורדת כל תמונה בה הוא מופיע 

 בדף הפייסבוק.

; לטענת המשיב, הגם שאין בפרסום זה כל 2017ו"ח העותרת הפנתה עוד לפרסום ד 

תעמולת בחירות כי אם פעולה שגרתית במהלך פעילות רגילה של הרשות וכדרך לייצר 

שקיפות והעברת אינפורמציה בדבר פעילות המועצה, בכל מקרה, מטעמי זהירות, אין 

 התנגדות להסרת הדו"ח.

 

מטענותיו וביקש להיעתר לבקשתו  העותר הגיש תשובה לתגובה תוך שחזר על חלק .11

 תוך הסכמה להחרגת חלק מהתב"רים מתחולת צו המניעה.

 

 המסגרת הנורמטיבית

 

א לחוק הבחירות קובע איסור שימוש בכספי ציבור "בקשר עם תעמולת 2סעיף  .12

בחירות". הקביעה אם פרסום הוא בגדר תעמולת בחירות נקבע על פי מבחן 
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, 692( 2, פ"ד מו)זוילי נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית 869/92הדומיננטיות )בג"ץ 

(. ככל שמועד הבחירות קרוב יותר למועד הפרסום, הנטייה יותר לדעה, כי מטרתו 704

 הדומיננטית היא להשפיע בעקיפין על הנבחר.

 

עו"ד  40/20בהחלטתו של השופט בדימוס, כב' השופט סלים גובראן, בתיק תר"מ  .13

שם, כך  6(, סעיף 25.7.13)מיום  ד אבירם דהרי ועיריית קרית גתחיים אברג'יל נג

 נקבע:

 

לשם ההכרעה במבחן הדומיננטיות בתקופה זו יבחנו בין היתר "  

השאלות האם עסקינן בפעולה שגרתית של הרשות או בפעולה 

ייחודית וחד פעמית, מה היקף ההשפעה הצפוי של הפעולה על 

חרת העומדת בבסיס הפעולה הבוחרים, ומה חשיבות התכלית הא

פרס  26/20והמחייבת את קיומה בסמיכות לבחירות )ראו תר"מ 

(. עוד יוזכר בהקשר זה כי בתקופה של ששת 10.7.13נ' אבוטבול )

החודשים טרם הבחירות נדרש אישורו של היועץ המשפטי 

קוניק נ'  33/20לעירייה לכל פרסום המבוצע מטעמה )ראו: תר"מ 

 ".((15.7.13בן שחר )

 

שם, קיימת התייחסות להגדרה של  2בהנחיות היועץ המשפטי לממשלה, סעיף  .14

השאלה האם פרסום מסוים מהווה תעמולת בחירות אסורה וכך נקבע, בין היתר: "

א הנזכר לעיל נבחנת בהתאם לנסיבות המקרה, 2תעמולת בחירות כמשמעה בסעיף 

ון בין האלמנט התעמולתי והיא תלויה במכלול רחב של משתנים, ובראשם האיז

סיעת צומת נ' ממשלת  1/93שבפרסום ובין התועלת לציבור בו )ראו בין היתר, תר"מ 

 ".(30.1.13ליבר נ' דרעי מיום  22/19וכן תר"מ  4.7.1993ישראל מיום 

 

כלי עזר לבחינת הפרסומים בהקשר זה להנחיות: " 7עוד, בהמשך לאמור לעיל, עמ'  

לבית: ראשית, יש לבחון האם תוכנו הדומיננטי של הפרסום הינו עריכת בחינה דו ש

אינפורמטיבי או תעמולתי. בשלב השני, תיבחן תרומתם האינפורמטיבית של ציון 

שמו או פרסום תמונתו של נבחר הציבור לפרסום )ליישום הבחינה הדו שלבית ראו 

ופרי מיום חברי סיעת 'למען התושבים' במועצת העיר רעננה נ' ח 14/20למשל תר"מ 

 ".(31.8.2014יריב נ' בכר מיום  238/20ותר"מ  16.6.2014

 

שם, האיסורים והמגבלות אינם מוגבלים  2כפי שעוד צוין באותן הנחיות, סעיף  

לתקופה מסוימת שלפני הבחירות. עם זאת, על נבחרי הציבורי ועובדי הרשויות 

ועד הבחירות או המקומיות להיזהר במיוחד בנושא זה במהלך השנה הקודמת למ

למועד המשוער לבחירות, וככל שמועד הבחירות מתקרב יש להימנע מכל פרסום, או 

מעשה אחר, המעלה חשד לשימוש במשאבי הרשות כחלק ממערכת הבחירות. 
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בנוסף, עפ"י הנחיות משרד הפנים, במהלך ששת החודשים הקודמים למועד  

 הבחירות.

 

 

 דיון והכרעה

 

 

תקציב בלתי רגיל. רואה אני  –ומכאן לענייננו; נתחיל עם הבקשה באשר לתב"רים  .15

עובד נור נ' עיד  249/20בעניין תר"מ  26.5.15לנכון בהקשר זה להפנות להחלטה מיום 

 להחלטתה של כב' השופטת אסתר חיות, צוין כך:  11; שם בסעיף סלים ואח'

 

ל. בנוהל משרד הפנים שגובש בעקבות בלתי רגי –"תקציב בלתי רגיל כשמו כן הוא  

(, הודגש בהקשר 1997) עצמון יניב נ' מועצה אזורית גזר 7278/95פסק הדין בבג"ץ 

זה, כי לאור מהותו של התקציב הבלתי רגיל, יש להקפיד הקפדה יתרה על קיומו של 

 -ו 16הליך נאות לאישורו, לרבות בכל הנוגע לעיתוי של אישור תקציב כזה )סעיפים 

לנוהל משרד הפנים(. כפועל היוצא מכך, נראה לי, ככלל, יש להימנע מאישור  17.2

תקציב בלתי רגיל בתקופת בחירות, אלא אם כן מתקיימות נסיבות מיוחדות וחריגות 

 המצדיקות זאת".

 

ואלה  18.07.18בהתאם לכך, בבחינת התב"רים אותם אישרה המועצה בישיבה מיום  

, ועל רקע המובא לעיל, אין מקום להביא 05.09.18יום אותם ביקשה לאשר בישיבה מ

להוצאתם אל הפועל ו/או לאישורם בשלב זה ומן הדין הוא להמתין כמה חודשים עד 

לאחר סיום הבחירות. זאת מלבד מספר תב"רים אשר לאור מהותם, ובהינתן הסכמת 

וחריגות העותר לכך, קובע אני כי, ביחס אליהם, מתקיימים אותן נסיבות מיוחדות 

ברשימה, "הנגשת שתי כיתות לליקוי  1המצדיקות החרגתם. ואלה הם: פרויקט מס' 

, "בטיחות במעברי החצייה"; פרויקט מס' 5שמיעה אזורי ממד מירון"; פרויקט מס' 

"אבטחה וציוד מרכיבי ביטחון  10"סימון והתקני בטיחות" ופרויקט מס'  8

 במוס"ח".

 

לפרסומים באתרים )בפייסבוק( ובעיתונים  באשר לבקשה בחלקה המתייחס .16

)במקומון "חדש הגליל"(, הרי ביחס לפרסום במקומון, נטען שהפרסום נעשה על 

חשבונו הפרטי של המשיב ולא על חשבון המועצה ובאשר לפרסומים בפייסבוק, הדבר 

נעשה כדבר שבשגרה וכדרך להעברת מידע אינפורמטיבי. מכל מקום, ועל רקע "אי 

" המשיב להסרת חלק מהפרסומים אשר נעשו בפייסבוק, למשל ביחס לדו"ח התנגדות

, ואף בפנייתו עוד טרם הגשת העתירה לאחראי על הרשת בבקשה להסרת 2017

תמונותיו, איני מוצא מקום לקבוע שמא המדובר בתעמולת בחירות אסורה אם לאו. 

ות אסורה, הדברים אינני מוצא מקום לקביעה פוזיטיבית כי ענין לנו בתעמולת בחיר



178 
 

מהלכים על הגבול הדק בין המותר לאסור ועדיף להימנע מהם במיוחד לנוכח הקרבה 

 למועד הבחירות.

בהקשר זה, אדגיש, כי לא נעלמו מעיניי דבריו של כב' השופט סלים ג'ובראן במסגרת  

חברי סיעת "למען התושבים" ואח' נ' מר נחום חופרי ואח'  14/20תיק תר"מ 

אינם בבירור בגדר  –( לפיהם: מקרים המצויים ב"תחום האפור" קרי 16.06.13)

 תעמולת בחירות אסורה או מותרת, נכריע לרוב כי הינם בגדר תעמולה אסורה.

 

מלבד הפרסומים באתרים שונים, העתירה התייחסה גם לטענה בדבר שימוש בעובדי  .17

 דופן לצעירים.הרשות לצרכי בחירות ולקיום אירועים וכנסים רבים ויוצאי 

לאחר בחינת הטענות, אלה בחלקן כלליות ואינן ממוקדות המופנות לכל עבר ללא  

ציון שמות או אירוע ספציפי כזה או אחר שיש בו כדי לאשש את הטענה בדבר תעמולת 

בחירות אסורה. חלק מהאירועים להם טוען העותר, הינם אירועים רגילים לאותה 

עים: זה של סוף השנה והופעת הזמר והשני של תקופה של השנה כמו שני האירו

"פסטיבל בין הכרמים". לאחר בחינה, מדובר באירועים שאין כל קשר בין העיתוי 

שלהם למועד הבחירות. מדובר בטקסים שנערים מדי שנה וללא קשר לבחירות, לא 

מן הנמנע, כי ראש המועצה יישא בהם דברי ברכה. למעלה מהצורך אף אציין, כי 

הדברים מעלה, כי הם אינם מהווים תעמולת בחירות אסורה. לא ברור על מה  בחינת

נסמך העותר בטיעוניו. על אף קיומה של מערכת בחירות, העירייה ממשיכה בניהול 

עסקיה כבמהלך החיים הרגיל ואין בכך כדי להגביל ראש מועצה מלהשתתף באירועים 

י על נבחר הציבור להיות זהיר מעין אלה רק משום מועד הבחירות. גם כאן אעיר, כ

יותר עת בא הוא לערוך את הנאום ולהימנע מדברים שעלולים להתפרש כתעמולת 

  בחירות.

מיכאלה זינדר נ' יהונתן יסעור,  28/20בהקשר זה, מפנה אני להחלטה בתיק תר"מ  

 (:14.7.13) ראש עיריית הרצליה ואח'

 

יבור לשאת דברים ... הכלל, ..., הוא כי חל איסור על נבחר צ"  

מעלה במה ציבורית בתקופה הנוכחית, שהיא תקופת בחירות. 

אולם, לאור מבחן הדומיננטיות שהוצג לעיל, ככל שמדובר בדברי 

ברכה באירוע אשר מתקיים במהלך העניינים הרגיל של עירייה 

 ".אינני רואה סיבה שלא לאפשר זאת. כל מקרה ונסיבותיו

 

בדבר קיומם של אירועים נוספים אשר אירעו באותה השנה לא נעלמה מעיניי הטענה  

עד חודש אוגוסט  2018אולם ניכר, כי אלה אירועים אשר התקיימו החל מחודש מאי 

ולא ברור מדוע השתהה העותר בהגשת עתירתו עד לרגע זה. לא זו אף זו, מדובר  2018

תעמולת  בטענה כללית בלתי ממוקדת ולא מצאתי בכך משום ביסוס לטענה בדבר

 בחירות אסורה.
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מכאן, רואה אני לנכון להבהיר לצדדים לגלות אחריות ולהקפיד על ניהול מערכת  .18

 בחירות תקינה.

 

יחזקאל חרוב נ'  41/21טרם סיום, רואה אני לנכון לחזור על דבריי במסגרת עתירה תר"מ  .19

 , והיפים לענייננו, וכך נכתב שם:עירית בית שאן ואח'

 

ניקיון הדעת, רואה אני לנכון להדגיש, כי במהלך שנת בחירות, לשם " 

וככל שאנו פוסעים ומתקרבים אל יום הבחירות, הולך ומתעצם הצורך 

בהקפדה על קיום אירועים נטולי תעמולה אסורה למען ניהול מערכת 

בחירות תקינה. סבורני, כי, ככל שמהלכים על חבל דק )הכוונה לחבל 

ת תקינה לבין פעילות שיש בה משום תעמולה הדק הקיים בין פעילו

אסורה( לתקופה ממושכת ההולכת ומתקרבת למועד הבחירות, ייטה 

" בית המשפט להתערב למען חידוד הגבול הקיים בין המותר לאסור

 שם(. 19)סעיף 

 

 

לעיל. יחד  15לאור המובא לעיל, נעתר אני לבקשה אך בחלקה כפי המפורט בסעיף  .20

 ורה למשיבים לפעול במשנה זהירות בתקופה רגישה זו.עם זאת, אני מ

 

 

 בנסיבות העניין, לא מצאתי לחייב מי מהצדדים בהוצאות. כל צד ישא בהוצאותיו.  .21

  

 

 .המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים

 

 (. 2018בספטמבר  20יא' בתשרי התשע"ט ) ניתנה היום,

 

 
 סאאב דבור

 
 שופט של בית משפט מחוזי נצרת

 יושב ראש ועדת הבחירות
 האזורית כנרת

 
 

 

 

 

 



180 
 

 

 
 ועדת הבחירות המרכזית 

 21-לכנסת ה
          

 לוד אברהם טל –נשיא בית המשפט המחוזי מרכז 
  יושב ראש ועדת הבחירות האזורית מרכז דרום  

 

 97/ 21תר"מ  
 העותרת: 

                 
 כידור, סיעת "יש יום חדש"-שושי כחלון

 
 

 ג ד נ 
 

 . אפרים דרעי, ראש עיריית כפר יונה1 המשיבים:
 . עיריית כפר יונה2

 
 1959-ד לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט17-ב ו17עתירה לצו מניעה לפי סעיפים 

 )להלן: חוק דרכי תעמולה(
 

 בשם העותרת:
 

 מטעם המשיבים:

 עו"ד אורי הברמן, עו"ד לינוי ג'ובני
 

 עו"ד שלומית גבע
 

  החלטה
   

ד לחוק דרכי תעמולה למתן צו מניעה האוסר על 17-ב ו17בפניי עתירה שהוגשה לפי סעיפים 

א לחוק דרכי 2המשיבים להשתמש בנכסי ציבור לקיום תעמולת בחירות בניגוד לסעיף 

 תעמולה. 

 בלב העתירה עומדות הבחירות לרשויות המקומיות, ובכלל זה לראשות עיריית כפר יונה )להלן:

 העירייה(.

 

 רקע וטענות הצדדים: .א

העותרת מתעתדת, לפי הצהרתה, להתמודד בבחירות הקרובות לראשות העירייה,  .1

 . 2018באוקטובר  30שצפויות להתקיים בתאריך 

 היא העירייה. 2הוא ראש העירייה והמשיבה  1המשיב  .2

לפרסם שורה של סרטוני "שנה טובה" בדף  2העותרת מבקשת לאסור על המשיבה  .3

. לטענת העותרת, מדובר בסרטוני תעמולת בחירות מצד המשיב 2הפייסבוק של המשיבה 

משתבחים בהישגי העירייה בשנה החולפת ומציגים  2בהם מופיעים עובדי המשיבה  1

 את תכניות העירייה לעתיד )להלן: הסרטונים(.
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 טענות העותרת

לת בחירות אסורה גם אם שמו של העותר לא מפורסם בסרטונים, הרי שמדובר בתעמו .4

נוכח תוכן הסרטונים, פרסומם בסמיכות רבה למועד הבחירות, וההבטחות הטמונות 

, אף ללא 1בהן לגבי העתיד, שנחזות כהבטחות של המועמד המכהן בתפקיד, המשיב 

 נוכחותו.

, 26.8.2018בקשר לשורה של הפרות נוספות וזאת במכתב  2העותרת פנתה למשיבה  .5

ענה למכתב זה )להלן: מכתב הפניה(. בעודה חוככת בדעתה באם ואולם לא קיבלה כל מ

את הסרטונים. נוכח החשש ממעשה  2להגיש עתירה בעניינים אלו, העלתה המשיבה 

 עשוי, הגישה העותרת את העתירה ללא דיחוי נוסף.

המשיבים בוחרים בטקטיקה לפיה הם מעלים בכוונת מכוון סרטונים המפרים את חוק  .6

 דהו יפנה אליהם בדרישה להסירם. -תוך ידיעה שבשלב כלשהו מאןדרכי תעמולה, מ

עד מועד ההכרעה בבקשה או בעתירה, תושבים רבים יצפו בסרטונים אלו, והערך 

התעמולתי יושג. משכך יש צורך ליתן צו מניעה קבוע כנגד הפצת סרטונים מפרים כגון 

 אלה.

, 2בפעולתה של המשיבה  1 בפרסומים שפורטו במכתב הפניה נכרכת פעולתו של המשיב .7

 ללא כל תכלית נוספת פרט לערך התעמולתי שבה. 

להעמיד את הסרטונים לצפייה )להלן:  2ניתן צו ארעי האוסר על המשיבה  6.9.2018ביום  .8

 הצו הארעי(. 

 תגובת המשיבים

אין הסרטונים מהווים תעמולת בחירות כלל ועיקר, אלא סרטונים אינפורמטיביים,  .9

שהמידע המצוי בהם הוא מידע יכול לעניין את תושבי העיר, ועיקרו הוא איחולי ברכת 

 שנה טובה לתושבי העירייה.  

. בהתאם להוראות 1הישגי העירייה המפורטים בסרטונים אינם מיוחסים למשיב 

גם במועדים הסמוכים לבחירות  –ניעה מצד הרשות לפרסם מידע לציבור הפסיקה, אין מ

לרבות מידע הכולל "טפיחה עצמית על השכם" ובלבד שלא יכרכו את הישגי העירייה  –

 עם שמו של ראש העיר.

ביחס לפרסומים המפורטים במכתב הפניה, הרי שבסופו של יום וכפי שציינה העותרת  .10

 לא ניתן לעתור נגדם במסגרת העתירה דנן.לא הוגשה עתירה בגינם ומשכך 

 העותרת לא ביצעה פניה מוקדמת עובר להגשת העתירה.  .11



182 
 

אציין כבר עתה ביחס לטענה זו כי המשיבים לא דקו פורתא בהוראות הדין שהם עצמם  .12

( להוראות הבחירות )דרכי תעמולה( 6)ב()2הפנו אליהן במסגרת כתב התשובה, שכן סעיף 

 )להלן: הוראות סדרי הדין( קובע כי: 2015-עררים(, תשע"ה)סדרי הדין בבקשות ו

יצורפו העתקים של ההתכתבות  –"נעשתה פנייה מוקדמת בכתב למשיב 
יפורטו הנימוקים להגשת העתירה  –לא נעשתה פנייה מוקדמת לעניין זה; 

 "בלא פנייה מוקדמת

במקרים  אמנם אין חולק בדבר חשיבותה של הפניה המוקדמת, כפי שביצעה העותרת .13

אחרים. ואולם בענייננו, ונוכח סד הזמנים והנימוקים המפורטים בעתירה שנתמכו 

 בתצהיר, לא נפל פגם בהיעדר פניה מוקדמת.

 המסגרת הנורמטיבית .ב

 א לחוק דרכי תעמולה, שכותרתו "איסור שימוש בנכסי הציבור" קובע:2סעיף  .14

או לא ייעשה שימוש, בקשר עם תעמולת בחירות, בכספים  א.2"
בנכסים מוחשיים או בלתי מוחשיים של גוף מבוקר כמשמעותו 

לחוק מבקר המדינה,  9( של סעיף 9)-( ו4(, )3(, )2(, )1בפסקאות )
]נוסח משולב[, או של תאגיד שהממשלה או רשות  1958-תשי"ח

מקומית משתתפת בהנהלתו או בהונו, ולא ייעשה שימוש כאמור 
עשה על ידי גוף או תאגיד במקרקעין או במטלטלין המוחזקים למ

 כזה...."
 

יושבי ראש ועדת הבחירות המרכזית וועדות הבחירות האזוריות קבעו פעם אחר פעם כי  .15

"שימוש ראש מועצה מכהן במשאבי המועצה או בנכסיה לצורך תעמולת בחירות אינו 

אילון נ' לוי  104/03א לחוק דרכי תעמולה )תר"מ 2ראוי, והוא אסור מכוח סעיף 

א לחוק הבחירות יש להקפיד 2וכי על הוראת סעיף  (, השופטת ד' דורנר(19.10.2003)

ביתר שאת בכל הנוגע לנבחרי ציבור מכהנים, ובפרט בנוגע לראשי מועצה או עיריות. 

זאת, כדי לצמצם את היתרון וחוסר השוויון האינהרנטי בגיוס תמיכה למועמד מכהן 

 2/19(, השופטת ד' דורנר; תר"מ 13.8.2003סיעת "לב" נ' סויסה ) 32/03)ראו: תר"מ 

 (, השופטת א' פרוקצ'יה(.8.11.2009) פיינשטיין נ' מלול, מ"מ ראש העיר רחובות

הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, כפי שעוגנו בחוזר מיוחד של מנכ"ל משרד הפנים  גם .16

ות קובעות שורה של איסורים ומגבלות בכל הקשור לשימוש במשאבי הרש 5/2018מספר 

אין לפרסם במהלך ששת החודשים כי ככלל,  כך נקבע,המקומית לצרכי בחירות. 

הקודמים למועד הבחירות המקומיות פרסום כלשהו בשמו או בתארו של נבחר ציבור 

 גור נ' אדיב 23/19; תר"מ 5/2018)חוזר מנכ"ל מיוחד מס'  מטעם הרשות המקומית

, זוהר נ' צור-אבן 12/20(; תר"מ גוריין להלן: ענא' רובינשטיין )(, השופט 17.2.2013)

 ((.זוהר-אבן( )להלן: עניין 12.6.2013)ס' ג'ובראן  השופט
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כמו כן, לאור החשש משימוש פסול במשאבי ציבור, חלה חובה לקבל את אישורו של  .17

היועץ המשפטי לרשות המקומית בטרם הפצת כל פרסום מטעם הרשות המקומית, 

 הבחירות.במהלך ששת החודשים טרם מועד 

יחד עם זאת, מובן כי לא כל פרסום מטעם רשות ציבורית הינו פרסום תעמולה. הפסיקה  .18

קבעה כי על מנת לקבוע אם פרסום כלשהו או פעולה פלונית הם תעמולתיים אם לאו, 

זוילי נ' יו"ר וועדת הבחירות  869/92)בג"ץ הדומיננטיות הם ייבחנו במבחן 

 (.1992) 704, 692( 2המרכזית, פ"ד מו)

לצורך בחינת מבחן הדומיננטיות, קבעה פסיקה "סימנים", או "מבחני עזר".  בין היתר,  .19

נקבע כי יש להתחשב בקרבת הפרסום למועד הבחירות, זהות יוזם הפרסום, והתכלית 

עיריית חולון נ' ניסן זכריה )השופט  3/21האחרת העומדת בבסיס הפרסום ועוד )ער"מ 

 (.17.07.2018נ' הנדל; 

חברי סיעת "למען התושבים" במועצת העיר רעננה ואח' נ' מר נחום חופרי,  14/20בתר"מ  .20

( )להלן: עניין חופרי( נקבע על ידי כב' השופט ס' 16.6.2013ראש עיריית רעננה ואח' )

 גו'בראן כדלהלן:

"... צודקים המשיבים בטענתם כי אופי הפרסום כשלעצמו הוא 
העיר. אולם, וכאן העיקר, את אופי בעיקרו בגדר מידע חשוב לתושבי 

הפרסום יש לבחון בנסיבות העניין. במקרה דנן, כאשר פעילויות 
שונות אשר מקיימת העירייה נשלחות מתיבת הדואר האישית של 
ראש העיר, ושמו מתנוסס לפני ואחרי המידע האינפורמטיבי, עולה 

ס החשש ממשי כי קורא סביר יסיק מכך כי פעילויות אלו יש לייח
לזכותו ולפועלו של ראש העיר )השוו להחלטותיו של השופט א' 

 26/19(; תר"מ 9.1.13גרוס נ' בן חמו ) 21/19רובינשטיין: תר"מ 
זוהר; עניין -(; עניין גור; עניין אבן11.3.2013תנועת אומ"ץ נ' צור )

 ליבר(. 

הפצת מידע מטעם העירייה אינה פסולה קטגורית, –.   אבהיר שוב 30
ל איסור לכרוך אותה, במפורש או במשתמע, עם שמו של אולם, ח

אלגון  24/18נבחר ציבור מכהן בכלל, וראש עיר בפרט )השווה: תר"מ 
(, השופט א' ריבלין; עניין 28.7.08נ' ראש עירית חדרה, חיים אביטן )

 זוהר(."  -גור; עניין ליבר; עניין אבן

 

בפסיקה אף הודגש כי גם פרסומים בהם נעדר שמו של ראש העירייה עלולים להיות  .21

פרסומים תעמולתיים, אם בבחינת מועד הפרסום או הקשרו, הם עלולים להוות הצהרה 

בני תורה בעיר מודיעין נ'  182/20משתמעת מנבחר ציבור על הצלחת מדיניותו )תר"מ 

 (. 20.10.2013גוטרמן ואח' )השופט ס' ג'ובראן; 

 דיון והכרעה .ג

נוכח החשיבות הרבה בשמירה על משאבי ציבור, קבעו יושבי ראש ועדת הבחירות  .22

המרכזית כי, בעניין זה, "אם יש ספק אין ספק". כלומר, במטרייה הרגישה של שמירה 

על השוויון בין המתמודדים, שמירה על משאבי ציבור מפני שימוש שלא למטרה להם 
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רשות ציבורית, יש לנהוג במשנה זהירות, )עיינו והשוו: עניין  נועדו, ופרסומים מטעם

עו"ד חיים אברג'יל נ' מר אבירם דהרי ואח'  40/20תר"ם  גור, עניין אבן זוהר,;

 .(, השופט ס' גובראן; עניין חופרי ועוד(23.6.2013)

 

פרסומים כגון הסרטונים נושא העתירה, במועד כה סמוך לבחירות, אשר כללו הן  .23

ים בנוגע לעבר והן פירוט של "תכניות לעתיד" אשר על נקל יכולים להתפרש בעיני דיווח

אין להם תכלית אחרת פרט לערך  – 1הבחור הסביר כהבטחת בחירות מטעם המשיב 

היתה טהורה, אין התכלית  2התעמולתי שבהם לטובת המשיב. גם אם כוונת המשיבה 

 ה על התכלית התעמולתית שבהם. האינפורמטיבית של הסרטונים לטובת הציבור, עול

אינני מקבל את טענת המשיבים כי העותרת אינה יכולה לעתור נגד הפרסומים  .24

המפורטים במכתב הפניה. גם אם ראוי היה לעותרת לפרט בקצרה טענותיה בעניין זה 

באופן ברור גם בגוף העתירה, והרי משאלה פורטו במכתב הפניה אשר צורף כנספח 

ל את טענות העותרת בעניין זה, שהוכחשו בשפה רפה ומעורפלת על אני מקב –לעתירה 

 ידי המשיבים, ובשים לב כי היה למשיבים יומם בעניין זה.

איני נותן במועד זה צו הצופה פני עתיד לעניין פרסום סרטונים נוספים. חזקה על  .25

מטעם כי תפעל לפי הוראות הדין, והנחיותיי שפורטו בהחלטה זו. כל פרסום  2המשיבה 

העירייה יקבל, לפני פרסומו, את אישורה של היועצת המשפטית לעירייה, בכתב. באישור 

האמור תכלול היועצת המשפטית לעירייה את התכלית העומדת בבסיס הפרסום ואת 

 נימוקיה להתרת הפרסום במועד זה. 

בה ד לחוק דרכי תעמולה, המורה למשי17-ב ו17אשר על כן, ניתן בזאת צו לפי סעיפים  .26

להסיר את הפרסומים שפורטו בעתירה, ולא לפרסם אותם, או נגזרת שלהם, בשנית,  2

 עד מועד הבחירות.

בהוצאות העותרת על הצד הנמוך, בסכום  2נוכח מועד הגשת העתירה, תישא המשיבה  .27

 . ₪ 4,000של 

 

 (.2018ספטמבר  13ניתנה היום ד' תשרי תשע"ט 

 

 

 אברהם טל
 

 נשיא של בית משפט מחוזי 
 יושב ראש ועדת הבחירות

 דרום-האזורית מרכז
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 ועדת הבחירות המרכזית 

 21-לכנסת ה
          

 לוד אברהם טל –נשיא בית המשפט המחוזי מרכז 
  יושב ראש ועדת הבחירות האזורית מרכז דרום  

 

 102/ 21תר"מ  
 העותר: 

                 
 יצחק סלובודיאנסקי

 
 נ ג ד 

 
 . עמיר ריטוב 1 המשיבים:

 . מועצה אזורית לב השרון2
 

  1959-ד לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט17-ב ו17עתירה לצו מניעה לפי סעיפים 
 

 בשם העותר: 
 

 :1בשם המשיב 
 

 :2בשם המשיבה 

 יצחק סלובודיאנסקי
 

 עו"ד גלי ריטוב פורת
 

 עו"ד אורן דיאמנט
 

  החלטה

   
)להלן:  1959-ד לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט17-ב ו17בפניי עתירה לפי סעיפים 

חוק דרכי תעמולה(, בטענה כי המשיבים עושים שימוש אסור במשאבי ציבור בקשר עם תעמולת 

א לחוק דרכי תעמולה. בליבה של העתירה מצויה מערכת הבחירות 2בחירות, בניגוד לסעיף 

 בכלל זה הבחירות לראשות המועצה האזורית לב השרון )להלן: המועצה(. לרשויות המקומיות ו

 

 רקע עובדתי: .א

לחוק  3יתקיימו הבחירות לכלל הרשויות המקומיות לפי סעיף  30.10.2018בתאריך  .1

חוק המועצות  –)להלן  1994-המועצות האזוריות )מועד בחירות כלליות(, תשנ"ד

 האזוריות(, ובכלל זה לראשות המועצה. 

( להוראות 5)ב()2עותר לא ציין בעתירתו את עניינו בעתירה, בניגוד לאמור בסעיף ה .2

, אך נוכח העובדה 2015-הבחירות )דרכי תעמולה()סדרי הדין בבקשות ועררים(, התשע"ה

 כי סוגיה זו לא היתה דרושה להכרעה בעתירה, אני דן בה. 

ת שימוש במשאביה הוא הינה המועצה, שעשיי 2הינו ראש המועצה, והמשיבה  1המשיב  .3

 נושא העתירה.
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עם קבלת העתירה, ביקשתי כי המשיבים יודיעו האם מוסכם עליהם להפסיק את חלוקת  .4

החוברת נושא העתירה, עד להכרעה בה, וכן להשיב לגופה של עתירה, אך המשיבים הודיעו 

 כי חלוקת החוברת הסתיימה זה מכבר.

 

 טענות העותר

עמודים,  32פרסמה המועצה חוברת "מהודרת" המחזיקה  2018במהלך חודש ספטמבר  .5

 גרידא )להלן: החוברת(.  1שעניינה הוא תעמולה עבור המשיב 

 העותר צירף לכתב העתירה עמוד לדוגמא מהחוברת ותמך דבריו בתצהיר. .6

להשיב למועצה  1העותר מבקש כי אורה על הפסקת הפצת החוברת ואורה למשיב  .7

 ספו את עלות הפקתה והפצתה של החוברת.מכ

 

 1טענות המשיב 

החוברת מופצת כפעולה שגרתית שמבצעת המועצה אחת לרבעון. היא כוללת תכנים  .8

 אינפורמטיביים בלבד, וראיונות וכתבות שונות על נושאים מגוונים הקשורים במועצה.

אינו  1ו המשיב מי שאמונים על הכנת החוברת הם בעלי תפקידים שונים במועצה, ואיל .9

מעורב בתהליך הכנת החוברת והפצתה כמו גם בתוכנה. בנסיבות אלו לא ניתן לייחס 

 ניסיון כלשהו לבצע תעמולת בחירות תוך שימוש במשאבי ציבור. 1למשיב 

עמודים, הוא תמונה אחת מתוך עמוד אחד "לא גדולה,  32כל שהוצג בחוברת, המונה  .10

, בגודל קטן ולא מורגש, יחד עם עוד 1יע המשיב שישית מהעמוד, בה מופ-בגודל של כ

סטודנטים מהמועצה  20-)!( אנשים נוספים"; תמונה זו ליוותה כתבה שעסקה ב 20

שקיבלו מלגות ממפעל הפיס והמועצה, והתמונה שצורפה היא תמונה שצולמה על ידי 

 לעתירה(. 1לתשובת המשיב  6נציגי מפעל הפיס )ר' סעיף 

ו עולה כדי פרסום אסור בהתאם למבחן הדומיננטיות וככלל פרסום כגון דא, אינ .11

 .2בפרסומים מטעם המשיבה  1ההנחיה הגורפת היא לא לפרסם תמונות של משיב 

העותר משתמש לרעה בהליכי משפט עת הגיש את עתירתו על בסיס החוברת בה משיב  .12

 תמונות. 60-תמונות מתוך כ 2-3מופיע לכל היותר  1

תחדול מלפרסם את החוברת אותה היא מפיצה באופן קבוע רק אין לצפות שהמועצה  .13

 בשל הבחירות המתקרבות.

 2טענות המשיבה 

 העלתה מספר טענות סף כדלקמן:  2המשיבה  .14

שיהוי בהגשת העתירה, מה שהביא לכך שהעתירה הוגשה כנגד "מעשה עשוי",  .א

 שהחוברת כבר הופצה לתושבי העיר;
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 היעדר פניה מוקדמת; .ב

מצד העותר שהסתיר עובדות מהותיות שכן מדובר בחוברת היעדר תום לב  .ג

שמופצת באופן קבוע אחת לרבעון וכי העותר נמנע מלצרף לעתירה את כל 

 החוברת.

. העותר לא טרח לפרט מידע אודות 1היעדר יריבות בין העותר לבין המשיב  .ד

העותר במסגרת כתב העתירה, וכי הוא לא מציין את עניינו בבחירות ובעתירה 

 ותר צפוי להתמודד לתפקיד חבר מליאת המועצה מטעם הישוב "צור משה".הע

מדובר בעלון המופץ באופן קבוע ועניינו תכנים אינפורמטיביים עבור תושבי המועצה.  .15

צירפה  2בהתאם למבחן הדומיננטיות אין בעלון משום תעמולת בחירות. המשיבה 

כיח כי מרכיבה הדומיננטי לכתב תשובתה את החוברת במלואה, על מנת להו 1כנספח 

 איננו תעמולתי.

שלמה זינו נ' ראש עיריית נשר ואח' שניתן ביום  21/21הפנתה לתר"ם  2המשיבה  .16

)להלן: פרשת שלמה זינו( על ידי כב' השופט י' כהן, אשר עסק במקרה   13.12.2017

דומה למקרה דנן ובמסגרתו נפסק כי תוכנה של החוברת איננו תעמולתי, וכי אין 

 עובדה שבחוברת מצויות מספר תמונות של ראש המועצה כדי לשנות קביעה זו.ב

נוכח מועד הבחירות המתקרב, היועץ המשפטי של המועצה בחן את החוברת, לפני  .17

 הפצתה, על מנת לוודא שלא תשמש במה לתעמולת בחירות.

 

 טענות נוספות של הצדדים

והוא פרסום בעמוד הפייסבוק בתגובה לתשובות המשיבים, התמקד העותר בעניין חדש  .18

, שם פרסם את החוברת לצד תמונתו ולצד סיסמת הבחירות שלו, 1האישי של המשיב 

ובצירוף הכיתוב: "מה עשינו ומה נעשה בשינם הבאות: למי שלא קיבל את העלון שלנו 

 מצורף בזאת שוב..". –או שקיבל ולא הספיק לקרוא 

בפייסבוק אליו הפנה העותר עוסק בעלון השיב לתגובת העותר, שהפרסום  1המשיב  .19

, ולא בחוברת 1ידי ועל חשבון מטה הבחירות של המשיב -שונה, שהופק ופורסם על

 נושא העתירה.

 התשתית הנורמטיבית: .ב

 א לחוק דרכי תעמולה קובע כדלהלן:2סעיף  .20

"לא ייעשה שימוש, בקשר עם תעמולת בחירות, בכספים או 
ם של גוף מבוקר בנכסים מוחשיים או בלתי מוחשיי

לחוק  9( של סעיף 9)-( ו4(, )3(, )2(, )1כמשמעותו בפסקאות )
]נוסח משולב[, או של תאגיד  1958-מבקר המדינה, תשי"ח

שהממשלה או רשות מקומית משתתפת בהנהלתו או בהונו, 
ולא ייעשה שימוש כאמור במקרקעין או במטלטלין 

 המוחזקים למעשה על ידי גוף או תאגיד כזה..."
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על הבחירות לכנסת ועל הבחירות  –שבו  1חוק דרכי תעמולה חל, בהתאם לאמור בסעיף 

לעיריות ולמועצות המקומיות, וכידוע, מועצה אזורית היא מועצה מקומית שכוננה 

 לחוק המועצות האזוריות(. 1כמועצה אזורית )סעיף 

 

הסעיף האמור אוסר על שימוש במשאבים של כל גוף ציבורי, ובכלל זה רשויות  .21

 מקומיות, לצורך תעמולת בחירות. 

תכליות האיסור על שימוש במשאבי ציבור הן לשמור על השוויון בין התמודדים  .22

פיינשטיין נ' מלול  2/19)תר"מ ולשמור על משאבי הציבור לצרכים אליהם נועדו )

יושבי ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ראו פרשת פיינשטיין(.  – )להלן 8.11.2003)

באיסור על שימוש במשאבי ציבור לצרכי תעמולה כאחת מאבני הראשה של חוק דרכי 

( 18.04.2018רמי כהן נ' מירי רגב ואח', השופט ח' מלצר ) 2/21תעמולה )ראו: תב"כ 

 פרשת רמי כהן((. –)להלן 

א לחוק דרכי תעמולה בכל הנוגע 2יתר שאת על הוראת סעיף עוד נפסק, כי יש להקפיד ב .23

לנבחרי ציבור מכהנים, זאת כדי לצמצם את היתרון וחוסר השוויון האינהרנטי בגיוס 

חברי סיעת למען התושבים  14/20תמיכה למועמד מכהן )ראו: פרשת פיינשטיין; תר"מ 

ן )להלן: פרשת חופרי(, (, השופט ס' ג'וברא16.6.2013המועצת העיר רעננה נ' חופרי )

 פרשת רמי כהן והאסמכתאות דשם(. 

השאלה האם פעולה פלונית היא תעמולה, ולכן אין לבצעה בקשר עם משאבי ציבור,  .24

תיבחן לפי מבחן תכליתה הדומיננטית של הפעולה )תהא היא פרסום, קיום אירוע, 

חה"כ אחמד טיבי נ' מפלגת  1525/15העברת מידע וכיוצ'(, בעיני הבוחר הסביר )דנג"ץ 

זוילי נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, פ"ד  869/92(; בג"ץ 23.08.2017ישראל ביתנו )

 (, פרשת רמי כהן(. 1992) 704, 692( 2מו)

לצורך בחינת התכלית הדומיננטית של פעולה, קבעה הפסיקה מספר מבחני עזר למבחן  .25

הדומיננטיות. בין היתר, נפסק כי יש להתחשב במועד ביצוע הפעולה, בזהות יוזם 

ת של הרשות או בפעולה ייחודית וחד פעמית, הפעולה, האם עסקינן בפעולה שגרתי

בהיקף ההשפעה הצפוי של הפעולה על הבוחרים ובחשיבות תכלית האחרת העומדת 

בבסיס הפעולה והמחייבת את קיומה במתכונת זו. לבסוף נאמר כי יש לנקוט במבחן 

 5ה (, פסק12.7.18עיריית חולון נ' עו"ד ניסן זכריה ) 3/21השכל הישר וההיגיון )ער"מ 

 להחלטת השופט נ' הנדל, והאסמכתאות דשם(.

 דיון והכרעה: .ג

בהתאם למבחני המשנה למבחן הדומיננטיות, אני קובע כי עניינה של החוברת נושא  .26

 העתירה הוא מתן מידע אינפורמטיבי לתושבי המועצה, וכי אין בה אספקט תעמולתי. 

לת בחירות חל גם על אכן, "כידוע, האיסור על שימוש בנכסי הציבור בקשר עם תעמו .27

פרסום המתיימר לסכם, או לתאר, את פעילותו של אותו גוף מבוקר, אם יש בו, מבחינת 

חיים צורי ואח' נ' צבי  1/21העיתוי, התוכן והנוסח, משום תעמולת בחירות...."  )ער"מ 
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 –((. ואולם, מבחינת התוכן והנוסח של החוברת, הפן הדומיננטי בה 8.7.2018אבישר )

הוא אינפורמטיבי, ואין בה עניינים חריגים שאינם נוגעים לקשר בין המועצה  –ל כמכלו

 לבין תושביה. 

פרשת זינו נפסקה בראי אחר לגמרי, שכן העיתוי של פרסום החוברת שם, היה שונה  .28

בתכלית. משכך, ראוי היה שלא לפרסם תמונותיו של ראש מועצה מכהן בתאריך כה 

 וכן הפרסום הוא אינפורמטיבי.סמוך למועד הבחירות, גם אם ת

 1אף אם בקונסטלציה אחרת, הייתי מורה להשמיט את תמונותיו של המשיב  .29

מהחוברת, נוכח העובדה כי החוברת הופצה זה מכבר, מדובר במעשה עשוי, ואין מקום 

 ליתן צו בנדון דידן.

נוכח העובדה שבמבחן הדומיננטיות מצאתי שהחוברת אינה חוברת תעמולתית, אין  .30

 בעלות החוברת.  1מקום להידרש לבקשה שאחייב את המשיב 

 לאור כל האמור לעיל, העתירה נידחת.  .31

נוכח העובדה כי העותר לא מיצה הליכים מול המשיבים, ולא פירט את עניינו בהגשת 

 בסך הכל. ₪ 1,500העתירה, הוא יישא בהוצאות המשיבים בגובה של 

 

 תשרי התשע"ט(כ"ד ב) 2018באוקטובר  03ניתנה היום, 

 

 

 

 אברהם טל
 

 נשיא של בית משפט מחוזי 
 יושב ראש ועדת הבחירות

 דרום-האזורית מרכז
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 ועדת הבחירות המרכזית 

 21-לכנסת ה
          

 סגן נשיא )בדימ( של בית  משפט מחוזי  פרופ'  עודד מודריק         
 1959תעמולה ( תשי"ט ד לחוק הבחירות )דרכי 17שופט ממונה לפי סעיף 

 

  
                                                                                                                                  

 129/21תר"מ 

 

 העותר:        גיא קלנר, חבר מועצת רמת השרון 

                      

                                                                    

 נ ג ד                                                                  

 משיבים:   

 עיריית רמת השרון   .1

 אבי גרובר , ראש עיריית רמת השרון.  .2

 עירית טלמור מהנדסת עיריית רמת השרון .3

 סגן ראש העירייהיעקב קורצקי,  .4

 

 

                                                                  

 החלטה

 

העתירה דנן סבה על הצבת שלט, בידי העירייה, המודיע  על עבודות פיתוח  ברחוב החרושת  

. השלט אינו נושא את שמו של ראש העירייה אך נטען שהצבתו כעת, סמוך  4וחיבור לכביש 

 לפני הבחירות, נעדרת טעם ענייני )של יידוע הציבור( אלא נועדה לתעמולת בחירות. 

 

סום בדף פייסבוק )של מי?( שבו מודיע סגן ראש העירייה יעקב קורצקי עוד סובבת העתירה פר

סיור של שר התחבורה במגמה לפתור בעיות שונות. הידיעה נחזית כהזמנה לציבור  –על ביקור 

להשתתף בסיור, אך כיון שלוח הזמנים לסיור הוא בן שעה אחת , אין זו הזמנה לסיור של אמת 

 אלא תעמולת בחירות אסורה. 

 

מאוחר יותר ביקש העותר להוסיף "חומרים נוספים". התרתי את ההגשה תוך ציון העובדה 

 שהדבר יעכב את מתן ההחלטה. 
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שבו מדווח הסיור  –כנראה בדף הפייסבוק של ראש העירייה  –החומר הנוסף הוא פרסום 

 ותועלתו המרובה. מצוין שהסיור נערך בהשתתפות המשיב הרביעי וסגנית נוספת של ראש

העירייה וששר התחבורה הבטיח בסיור הבטחות מרובות לשיפור היעילות התחבורתית בעיר, 

מן העיר ואליה. ראש העירייה מוסיף טפיחת שכם עצמית בכך שהוא מבשר לציבור כי בקרוב 

 ייראו תוצאות העמל המפרך שהושקע בפתרון בעיות התחבורה. 

 

דות להראות שראש העירייה מסר תצהיר עוד קיבלתי צרור הערות שונות מפי העותר המיוע

כוזב ושיעקב קורצקי כלל אינו אחראי על תיק התעבורה וממילא לא יכול היה לערוך "סיור 

 מקצועי" עם שר התחבורה. 

 

 בנוסף הוסיף העותר טענות מטענות שונות בעניין שילטי תעמולת בחירות שהוצבו שלא כדין. 

 

ר בעבודות שדרוג תחבורתיות המבוצעות על פי תוכנית לעניין השלט הגיב ראש העירייה שמדוב

עבודה שאושרה זה מכבר. השלט אינו נושא את שם ראש העירייה והוא עולה בקנה אחד עם 

 הנחיות מנכ"ל משרד הפנים. 

 

)יעקב קורצקי( שנמנה עם   4לעניין סיור שר התחבורה. השר הוזמן לכנס פוליטי שערך משיב 

ירייה לא היה כל חלק ביוזמה זו שכן המשיב הרביעי מתמודד מולו מפלגתו של השר. לראש הע

בבחירות. ראש העירייה ניצל את הביקור כדי לערוך סיור מקצועי שלא בנוכחות קהל בוחרים 

 כדי לקדם את ענייני התחבורה של העיר. 

 

 יעקב קורצקי לא הגיב לעתירה כלל  ועיקר. 

 

דבר לכך שלא יכולתי לדון בעתירה לפני שנערך הגשת התוספות המאוחרות הביאה בסופו של 

הסיור. לכן, בהעדר צורך בצו מניעה, השהתה כתיבת ההחלטה בשל עתירות רבות אחרות 

 שנמצא להן צורך דחוף יותר. 

 

. שלט כזה הוא בגדר 4אינני מוצא כל פגם בשלט המדווח על עבודות הפיתוח בחיבור לכביש 

ן בו שם של מועמד בבחירות אין הוא מהווה תעמולה מידע חשוב לציבור ומשעה שלא מצוי

 אסורה. 

 

גם עצם המפגש עם שר התחבורה מותר. תקופת בחירות אינה משביתה את העירייה 

 ממלאכתה.. 

 

הפרסום שביצע ראש העירייה בעקבות המפגש עם שר התחבורה הוא תעמולת בחירות 

אה שזה פרסום בדף פייסבוק. אם מובהקת. לא ברור לי באיזו דרך בוצע הפרסום. כאמור נר

המדובר בדף פייסבוק של המערכת העירונית או דף של ראש העירייה הממומן על ידי העירייה, 
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כי אז הפרסום הוא שימוש פסול במשאבי העירייה. אם מדובר בדף פייס בוק פרטי, זה פרסום 

 מותר. 

 

כיון שאינני נצרך לצו מניעה  לעניין קורצקי בהדר תגובה אינני יכול לחרוץ מסמרות נטועים.

 אוכל ליתן ביטוי למחדל של קורצקי בפסיקת ההוצאות. 

 

תיאורי השילוט הנוסף אינם תוספת ראייתית לעתירה. זו עתירה העומדת ברשות עצמה ומאחר 

 שלא הוגשה כראוי איני דן בה כלל

 

 כללו של דבר את חלק העתירה כנגד ראש העירייה אני דוחה. 

 )יועמ"ש העירייה( לעתירה.  3לא היה כל מקום לצרף את המשיבה 

 

בעניין המשיב קורצקי אני נמנע מקביעת מסקנות נחרצת אך מורה כי הוא יישא בהוצאות 

 ש"ח.  2500העותר בסך 

 

 ( שלא במעמד הצדדים 2018אוקטובר,  29כ' חשון, תשע"ט  )ניתנה היום 

 

 
 פרופ' עודד מודריק

 )בדימוס( של בית המשפט המחוזי תל אביבסגן נשיא 

 1959ד לחוק הבחירות )דרכי תעמולה ( תשי"ט 17שופט ממונה לפי סעיף 
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 ועדת הבחירות המרכזית 

 21-לכנסת ה
          

 השופט סאאב דבור           
  יושב ראש ועדת הבחירות האזורית כנרת

 

 166/ 21תר"מ  
 

 העותר: 
                 

 
 גדי יעקב 
     

 
 נ ג ד 

 
 

 המשיבים:
 
 
 
 

 גיורא זלץ, ראש המועצה האזורית הגליל העליון
 המועצה האזורית הגליל העליון

 
 

 עתירה דחופה למתן צווים
 

  החלטה

   
בפניי עתירה הכוללת שני ראשים; האחד, טענה בנושא תשלומי היטל השבח, במסגרתה נתבקש צו 

להפסיק לאלתר את הפרסומים וההבטחות אודות השבת היטל ההשבחה לידי התושבים המורה 

ששילמו ו/או נדרשו לשלם את המס, בהיות פרסומים אלה בבחינת תעמולה אסורה. השני, עניינו 

תעמולה אסורה ושימוש אסור במשאבי המועצה ו/או עובדיה, הכל כדי לקדם מערכת הבחירות של 

 2עוד התבקש בעניין זה, לחדול מעשיית שימוש בדפי הפייסבוק של המשיבה בניגוד לחוק.  1המשיב 

 ו/או אלה המקושרים לה ו/או בעמותות המתוקצבות על ידה ועוד.

 

 17העותר העלה את טיעוניו העובדתיים והמשפטיים ועתר לקבל צווים נגד המשיבים בהתאם לסעיף 

 : "חוק הבחירות"(.)להלן 1959 -ב לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, תשי"ט

 

את העתירה העברתי לתגובת המשיבים ואלה בתגובתם, ביקשו לדחות את העתירה. ראשית, ביקשו 

את סילוקה על הסף בשל שורה ארוכה של פגמים שנפלו בה, הן מחמת אי מיצוי הליכים טרם הגשת 

עתירה תוך הכחשת העתירה והן מחמת אי צירוף תצהירים כדין. לגופו של עניין, ביקשו לדחות את ה

כל הטענות באופן מוחלט כאשר לשיטתם, טענות העותר, אין להן על מה לסמוך והן ראויות לכל גינוי, 

 .2הן באשר לטענות בדבר היטל ההשבחה והן באשר לטענות לעניין השימוש במשאבי המשיבה 

 

 .1העותר הגיש מטעמו גם תשובה לתגובה אליה צירפו תמליל הקלטה של המשיב 

 

 יינתי בטיעוניהם המלומדים של שני הצדדים.ע
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בפי העותר טענות קשות כנגד המשיב והמייחסות לו תעמולת בחירות אסורה ומרחיקת לכת המהווה 

לכאורה הן "הודאה בשוחד בחירות" שכבר שולם בעבר והן "הבטחה לתשלום שוחד בחירות בעתיד", 

 כך לטענת העותר.

 

ודו שהחזירו תשלום מס השבחה בדלת סיבובית לידיים פרטיות לטענת העותר, המשיב וגם אנשיו ה

 לעתירה(. 6 -ו 5סעיפים  -)למי שבחרו להשיב לו( ואף התחייבו לעשות כן בעתיד )ראו למשל 

 

מנגד, בתגובות אשר הוגשו, המשיבים מתכחשים לכל הטענות הנ"ל. לגישתם, מדובר באחת משתי 

עניין לנו בניסיון מכוון  -הות הנושא הנידון, השנייה חוסר מודעות באשר למ -אפשרויות; האחת 

להטעות ו/או לייצר "רעש" במסגרת מסע הבחירות של העותר. המשיבים הניחו תשתית עובדתית 

 באשר לטענותיהם, כך לדידם.

 

כפי שניתן להיווכח, הונחו בפניי טענות עובדתיות סותרות כאשר המסגרת נשוא ההליך כאן, כלל אינה 

לשמש כמתווה נכון וראוי לבירור וליבון עובדתי מעמיק שכזה, במיוחד שעה שלא הונחה על יכולה 

קיום מעשה שעניינו החזרי היטל השבחה לאנשים פרטיים  -שולחני כל תשתית לכאורית המלמדת על 

 ו/או מעשה עבירה על חוק הבחירות.

 

מתן רקע עובדתי מעמיק השונה  העותרים הציגו מסע עובדתי אשר הוכחש כולו על ידי המשיבים תוך

בתכלית השוני מזה שהעותרים הציגו. בירורן של טענות עובדתיות סותרות אשר, לכאורה, גובלות גם 

פי הנטען(, לבטח אינו מסמכותה של ועדת הבחירות שאינה יכולה לבור -בביצוע מעשים פליליים )על

ראייתי ולו ראשוני שיכול ללמד -ה בדלאת המוץ מן הבר בהקשר זה, במיוחד שעה שלא הונח על שולחנ

 על מעשה עבירה על חוק הבחירות.

 

בפניי לא הוכח במידה הנחוצה קיומה של תעמולת בחירות אסורה וככזו, לא מצאתי להיעתר לבקשה 

 להוצאת צווי מניעה.

 

, לא מצאתי לקבלה. 2גם העתירה ברכיבה השני, בדבר תעמולה אסורה ושימוש במשאבי המשיבה 

ר בטענות כלליות ובלתי מפורטות. העותר ביקש ללמדנו על אודות שימושים אסורים דרך הפניה מדוב

והדין החל על  18//5לנספחי הבקשה אשר, כפי הנטען, יש בהם כדי ללמד , כי הנחיות היועץ המשפטי 

צה תעמולת בחירות הפכו להמלצה בלתי מחייבת. כפי הנטען, התנהלות זו כללה, השתתפות עובדי מוע

בקמפיין בחירות, שימוש במשאבי ציבור למטרה זו, עריכת פסטיבלים וכנסים ייעודיים לפי מגזרים 

 ועוד.

 

כאן המקום לציין, כי, ככל שעניין לנו בטענות כלליות ובלתי מפורטות, יקשה הדבר על אפשרות הוצאת 

, לצד ההתחייבות אשר צו מניעה. כן, בהינתן האמור בתגובות המשיבים והתייחסותם לכל טענה בנפרד

הוא מקפיד על הימנעות מוחלטת משימוש במשאבי המועצה לטובת ענייני  -, לפיה 1נשמעה מפי משיב 

 הבחירות שלו, לא מצאתי מקום להיעתר לעתירה גם ברכיב זה.

 

, 5למעלה מן הצורך, אציין, כי עניינתי בתמלול השיחה אשר צורף לתשובה לתגובה ושם, בסוף עמ' 

של המשיב גיורא זלץ נאמרו דברים אלה: ".... על פי בקשתי, שאיפה שנקבע היטל השבחה בדבריו 

.....". הנה כי כן, הטענה בדבר שוחד או מעשה עבירה כלשהו נותרה חוזר לקיבוץבגין שיוך דירות, 

ללא עיגון ו/או שורש לכאורי כלשהו ממנו היא יכולה לקבל את חיותה. ושוב, אף אם אמצא לנכון 
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ל את הטענה בדבר קיומה של חשד המקונן בנבכי נפשו של מאן דהוא, הרי, גם אז, ענין לנו לקב

בטיעונים עובדתיים שמצריכים בירור מעמיק החורג מסמכותי בכובע של יו"ר ועדת הבחירות 

 האזורית.

 

אציין, שלא נעלמה מעיניי הטענה בדבר אי מיצוי הליכים. דרישת החוק בעניין זה אינה דרישה 

ורמלית גרידא והיה על העותר, גם בהינתן דוחק הזמן, לפעול כנדרש ולפנות תחילה בפניה מקדימה פ

 למשיבים, אולי היה בכך כדי לייתר את העתירה.

 

 לאור המקובץ לעיל, אני מורה על דחיית העתירה, ולפנים משורת הדין, ללא חיוב בהוצאות.

 
 
 

 

 ע"ט.ט"ז בחשון התש,25.10.2018ניתנה היום 

 
 סאאב דבור

 
 שופט של בית משפט מחוזי נצרת

 יושב ראש ועדת הבחירות
 האזורית כנרת
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 ועדת הבחירות המרכזית 

 21-לכנסת ה
          

 השופט אליהו ביתן          
 יושב ראש ועדת הבחירות האזורית באר שבע

 

 169/21תר"מ  
 
 

 העותר: 
                 

 
 

 משה בנימין פרץ
  

 
 נ ג ד 

 
 ראש העיר נתיבות -מר יחיאל זוהר .3 המשיבים:

 
 

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

 נוכחים:

 עו"ד מנחם שוויט –העותר וב"כ 

 ב"כ עיריית נתיבות  –עו"ד טל שלומי 

 ולרשות וב"כ תנועת הליכודב"כ רשימת הליכוד למועצת העיר  –עו"ד אבי הלוי וניבה הלוי 

 
 

 פרוטוקול
 

 עו"ד הלוי:

. הפרסום התבצע במקומון עובדה, גיליון מס' 5.10.18לשאלת יו"ר הוועדה, הפרסום על קיום הכנס היה ביום 

4 . 

 
 העותר:

לשאלת יו"ר הוועדה בדבר המועד להגשת  העתירה ביחס למועד הפרסום, אני רוצה לומר שאני ממן את 

הוצאות המרוץ שלי מכסף שלי בלבד. חיפשתי עורכי דין שייצגו אותי בשכר שאוכל לעמוד בו, והדבר לקח לי 

 זמן. המקומון הנטען הוא מקומון המתפרסם מטעמו של המשיב. 

או בסמוך לכך, אני משיב שזה  14.10.18ינתי בעובדות כי הפרסום על הכנס היה ביום באשר לשאלה מדוע צי

 המועד שאני ראיתי את המודעה במקומון עובדה. 

 

 עו"ד הלוי:

 . 5.10.18מיום  775אני מבקש לציין שההודעה פורסמה גם במקומון "צהוב" בגיליון 

 המועד שהפרסומים נעשו, מאושר בדברי המשיב. 
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 תר:ב"כ העו

 אני מתנגד למקצה השיפורים הנוגע למועד הפרסום. המשיב לא הגיש תשובה מטעמו בכלל. 

לשאלת יו"ר הוועדה מדוע לא התייחסנו בעתירה להודעה לציבור של חברת נתיבים, שצורפה לתגובה, אני 

היא  משיב שמההודעה של חברת נתיבים אנו רואים בצורה ברורה שהיא לא פורסמה לכאורה בשום מקום,

 לא מצולמת מעיתון או אתר אינטרנט, אני לא יודע איפה היא פורסמה ואני לא יכול לתת לה משקל. 

 

 עו"ד שלמי טל:

אני היועמ"ש של עיריית נתיבות. אני מכיר את הפרטים העובדתיים. המודעה של חברת נתיבים פורסמה 

יש לחברת נתיבים, מחירון מסודר, אחיד, וכן במדיה הדיגיטלית. בצד הפרסום  7.9.18במקומון "צהוב" ביום 

לכל מי שרצה לשכור נכס מהנכסים שהיא מנהלת. היו שכירויות כאלה בעבר גם לפני הבחירות, ונקבע מחיר 

 , לאחד מן הרשימות. 2015סמלי לתקופת הבחירות. גם אצטדיון קט רגל, הושכר בבחירות הכלליות בשנת 

 

 ב"כ העותר:

רך דין צריך לומר אמת, חברי עו"ד היועמ"ש של העירייה מטעה ומוציא דברים אני שואל את עצמי האם עו

מהקשרו לחלוטין. לא מדובר על מתנ"ס, מדובר על אצטדיון קט רגל. בתגובה שלא נמצאת בפני בית המשפט, 

טען היועמ"ש שרק פעם אחת לשיטת העירייה ולשיטת חברת נתיבים, מגרש קט רגל נמסר לאלי ישי, לא דבר 

שגרה, לא היה לפני ולא היה אחרי. חברי אומר בפני יו"ר וועדת הבחירות ולא מגלה את האמת. הוא אומר כב

מחיר סמלי, למה מחיר סמלי ? כי ידעת מראש שהסיעה תרצה לשכור אותו. גם אסמכתא שרק פעם אחת 

ו לא הוראת תשלום נמסר מגרש הכדורגל לאלי ישי, אין בדל קבלה, אנו דוחים את הטענה. גם היום לא הציג

 ולא קבלה. גם מסמך א' שהציגו גם הוא נעתר תאריך וחברת נתיבים לא חתומה עליו. 

 

 

 

 
 החלטה

 
 זוהי עתירה למתן צו האוסר על המשיב לקיים כנס תמיכה של מפלגת הליכוד המתוכנן להיום. 

 
על פי הנטען הכנס אמור להתקיים במגרש קט רגל בעיר נתיבות, המנוהל על ידי חברת נתיבים שהיא חברה 

של עיריית נתיבות ושל הסוכנות, והמשיב ניצל  את סמכותו ואת מרותו לקיים במקום את הכנס למרות 

 שהמקום לא עומד לשימוש גם לאחרים. 

 

 או סמוך לכך.  14.10.18פורסמה ביום בכתב העתירה נטען כי ההודעה על קיום הכנס 

 

 . 18.10.18העתירה עצמה הוגשה ביום 

 

מתגובת מפלת הליכוד לעתירה ומפרטים שנמסרו במהלך הדיון עולה כי הפרסום על הכנס היה כבר ביום 

וכי חברת נתיבים הוציאה כל קורא לציבור בו נאמר כי לקראת הבחירות הקרובות, החברה תאפשר  5.10.18

 ש במבנים ובמתקני ציבור שהיא מפעילה, למפלגות המעוניינות בכך. שימו
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נתון זה שומט את הקרקע מתחת לטענה העיקרית של העותר כאילו השימוש במגרש הקט רגל למטרת הכנס, 

 הוא דבר שהותר רק למשיב ואפשרות דומה לא ניתנה לאחרים. 

, ההודעה על הכס פורסמה לציבור ביום לכך יש להוסיף את השיהוי המשמעותי בהגשת העתירה. כאמור

 . 18.10.18והעתירה הוגשה רק ביום  5.10.18

 

יצוין כי לפי הפרסום המזמין לכנס אמורים להשתתף בו ראש הממשלה, שרים רבים, חברי כנסת רבים ואנשי 

 ציבור שונים ומטבע הדברים הדבר כרוך בהכנות רבות ובהערכות מורכבת. 

 

, אוסר שימוש בנכסי ציבור לצורך תעמולת בחירות ומוציא 1959 –מולה( התשי"ט חוק הבחירות )דרכי תע

 מכלל זה שימוש באולמות ובמקומות פומביים פתוחים העומדים כרגיל לשימוש כאמור. 

 

מטרת האיסור הינה למנוע ניצול המעמד והכוח של נושא המשרה לשימוש בנכסי ציבור, אולם מקום 

בורי עומדת לכל המתמודדים, הרי שאין בשימוש במקום שכזה משום ניצול שהאפשרות להשתמש בנכס הצי

המעמד והסמכות. נראה שכך הוא ענייננו. הוכח בפני שהמקום שבו אמור להתקיים הכנס, עומד להשכרה 

לכל גוף מפלגתי או אחר בתקופת הבחירות, ומשכך, אין לומר שהמשיב ניצל את מעמדו לשימוש בנכס שלא 

 כדין. 

 בר, העתירה נדחית. סוף ד

על רקע אי דיוקים בעובדות הנטענות בכתב העתירה, היה מקום לחייב את העותר בהוצאות של ממש. לפנים 

משורת הדין ותוך התחשבות בכך שהעותר מתמודד בבחירות מטעם עצמו, ובמימונו שלו, אני נמנע מלהטיל 

 עליו הוצאות. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 שם הקלדנית: מיכל וקנין 
  

 
 אליהו ביתן , שופט  בית משפט מחוזי באר שבע 

 יושב ראש ועדת הבחירות האזורית באר שבע
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 שימוש בעובדי ציבור .ב
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21-ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה  

 21 للكنيست المركزية االنتخابات لجنه
Knesset stThe Central Elections Committee for the 21 

 

 השופט חנן מלצר
המשנה לנשיאת בית המשפט 

 העליון
יושב ראש ועדת הבחירות 

 המרכזית
 

 ملتسر حنان القاضي
 العليا المحكمة رئيس نائب
 المركزية االنتخابات لجنه رئيس

Justice Hanan Melcer 
Deputy President of the Supreme Court 

Chairman of the Central Elections 

Commitee 

 
 

 

 5/21ער"מ 
 

 העוררת: 
 

 הגר פרי יגור

 
 נ ג ד 

 
 המועצה המקומית פרדס חנה כרכור .1 המשיבים:

 כרכור -אלדד בר כוכבא, ראש המועצה המקומית פרדס חנה  .2
 כרכור –ערן גלר, מזכיר המועצה המקומית פרדס חנה  .3
 בבילו מר סמיר .4
 כרכור -עו"ד ג'ובראן ג'ובראן, יועמ"ש המועצה המקומית פרדס חנה  .5
 

על החלטת יושב ראש ועדת  1959-ד)ג( לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט17ערר לפי סעיף 
 26.08.2018, מתאריך: 72/21חיפה, סג"נ י' כהן בתר"מ  –הבחירות האזורית 

 
 

 בשם העוררת:
 

 עו"ד גיא בוסי
 

-1המשיבים  בשם
 :5-ו 3
 

 :4בשם המשיב 

 עו"ד ג'ובראן ג'ובראן
 
 

 עו"ד הדר אמסלם
 

 
  החלטה

   
)להלן: חוק  1959-ד)ג( לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט17בפניי ערר לפי סעיף  .1

, כב' השופט י' כהן, סג"נ חיפה –יושב ראש ועדת הבחירות האזורית דרכי תעמולה( על החלטת 

ב 17וכן בקשה לצו מניעה מכוח סעיף  הנ"ל 72/21תר"מ -( בועדת הבחירות האזורית יו"ר)להלן: 

 (.הערר)להלן ביחד:  חוק דרכי תעמולהל

 

עם קבלת הערר, ביקשתי את תגובות המשיבים לערר, ואלה הוגשו, מטעם המשיבים  .2

  .06.09.2018, בתאריך 4, ומטעם המשיב 5-ו 3-1
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 –כבר בראשית הדברים אציין כי לאחר שבחנתי את האמור במכלול החומר שבפניי  .3

, 4ויש מקום להוצאת צו מניעה כנגד המשיב  חלקית דין הערר להתקבלהגעתי לכלל מסקנה כי 

 שלהלן.  29הכל כאמור בפיסקה 

 

 עתה אעבור לפירוט ואפתח בהצגה קצרה של התשתית העובדתית הדרושה לעניין.

 

 הרלוונטיים הנתונים

 

צפויות להתקיים הבחירות לכלל הרשויות המקומיות, בהתאם  30.10.2018בתאריך  .4

 חוק הבחירות לרשויות( –)להלן  1965-לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה 4להוראות סעיף 

. בכלל זה 1975-חוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"הולהוראות 

 כרכור.-פרדס חנה המועצה המקומית, 1אמורות להיערך גם בחירות לראשות ולמועצת המשיבה 

 

העוררת מכהנת כחברת המועצה, ומתעתדת, לטענתה, להתמודד על ראשות המועצה.  .5

, שהוא ראש המועצה המכהן, מתעתד להגיש מחדש 2הדין שבפניי עולה כי גם המשיב -מכתבי בי

 . את מועמדותו לראשות המועצה

 
 1הינם בעלי תפקידים בכירים במשיבה  5-ו 3היא המועצה, המשיבים  1המשיבה  .6

, שכנגדו מופנות 4הוא היועץ המשפטי שלה(. המשיב  5הוא מזכיר המועצה והמשיב  3)המשיב 

 . 1עיקר ההשגות בערר, משמש כמנהל המחלקה להתחדשות עירונית במשיבה 

 

תעמולה לטובת  2מנהלים העוררת והמשיב  –במסגרת ההתמודדות הצפויה בבחירות  .7

 בחירתם. 

 
מבצע פרסומים שונים, ברשתות החברתיות באינטרנט, במיוחד  4במקביל, המשיב  .8

 באמצעות דף הפייסבוק שלו, שעניינם כשירותה של העוררת לתפקיד ראש המועצה. 

 
לשם הדגמה  –ב העתירה ולכתב הערר, ואביא העוררת צירפה מגוון מפרסומים אלו לכת

 חלק מהם להלן: –

 
בדף הפייסבוק האישי שלו, תמונה של  4, פירסם המשיב 31.07.2018בתאריך   (א)

העוררת, שלה צירף את הכיתוב: "הגר = קסטן נתנאל = גדי נכסים = בובה על חוט 

בה נאמר:  תגובה, 4ללא יכולת קבלת החלטות וניהול". לפרסום זה הוסיף המשיב 

"מי שמכיר את בר כוכבא יודע כי הוא משוכנע שהגר אינה מתאימה אפילו להיות 

מנהלת מחלקה במועצה. גם כך חשב עליה חיים געש שאמר בישיבות המועצה 

שאינה מבינה בתקציב וסתם טרחנית המחפשת עבודה. מעניין. נראה מה יהיה האם 

 הם צודקים?";
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, 2יסבוק שלו, מודעת בחירות מטעם המשיב שיתף, בדף הפי 4לאחר שהמשיב   (ב)

הוא השיב לתלונה שנרשמה כתגובה לאותו שיתוף, בזו הלשון )הסגנון הבוטה, 

 הערה שלי, ח"מ(:  –והשגיאות בעברית בציטוט שלהלן, ובזה שלאחריו הינן במקור 

 
"אני עובד מועצה וגם תושב פרדס חנה כרכור וגם משלם 

תלונה למבקר המדינה אז מיסים ואם לא מתאים לך תגשי 

מספיק לנפנך  עובד מועצה אני ימשיך גם אם זה יעלה לי 

במשרה כי פרדס חנה כרכור חשובה לי צריך להסיר את 

המסכה מהבובה על חוט של קסטן שאין לה יכולות להיות 

סוכן  2מחלקת תה דרך הגב למה אתם מסתירים את מספר 

 הבטוח קסטן";

 
את תמונתה של העוררת, וצירף את הכיתוב:  3בפרסום אחר, צירף המשיב   (ג)

"אתמול בישיבת מועצה היא הראתה כמה שהיא סתומה. חברי המועצה הבינו שיש 

 איתה בעיה"; 

 

זה המקום להוסיף ולציין כי העוררת צירפה לכתב הערר דוגמאות רבות לשיתופים 

מולת הבחירות בעת האחרונה ובהם הפניות לפרסומי תע 4ופרסומים נוספים שביצע המשיב 

 ולפעילותו כראש המועצה.  2, וכן הודעות הקשורות למשיב 2מטעם המשיב 

 
, ובגדר העתירה יו"ר ועדת הבחירות האזוריתעתרה העוררת בפני  14.08.2018בתאריך  .9

ברשת האינטרנט, אשר לטענת  4ביקשה סעדים שונים שעניינם פרסומים שונים שמבצע המשיב 

חוק ו חוק דרכי תעמולהפי הוראות -העותרת יש בהם משום תעמולת בחירות נגדה, האסורה על

 .הבחירות לרשויות

 
אינו נוטל חלק בתעמולת  4בתגובתם לעתירה, טענו המשיבים, בתמצית, כי המשיב  .10

 בחירות, אלא מביע עמדות נגד העותרת, על רקע סכסוך ממושך וקודם ביניהם. 

 
 

 החלטת יושב ראש ועדת הבחירות האזורית

 
, בתאריך יו"ר ועדת הבחירות האזוריתלאחר בחינת העתירה והתשובה לה, דחה  .11

 , את העתירה, בקבעו, בין השאר, כדלקמן:26.08.2018

  

הכלל הוא, שעובדי הציבור אינם רשאים לקחת חלק בתעמולת "
בחירות מטעם מתמודד בבחירות או מטעם רשימת מועמדים, 
ועליהם לשמור על ניטראליות, וזאת כדי להבטיח, בראש 
ובראשונה, את אמון הציבור במינהל הציבורי. כך, למשל, נאסר על 

י רשויות מקומיות לתלות על בתיהם שלטי תמיכה במועמד עובד
או ברשימת מועמדים. ואולם, בתליית שלט  על ביתו של העובד, 
העובד מצהיר, כי הוא תומך המועמד מסויים. במקרה שלפני, לא 

מביע תמיכה במועמד מסויים או מקדם  4מצאתי כי המשיב מס' 
 מועמדים כלשהי.תעמולת בחירות מטעם מועמד כלשהו או רשימת 
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]...[ 

 
אל מול הצורך לשמור על אמון הציבור במנהל הציבורי, יש  .8

צורך לשמור גם על חופש הביטוי. כל עוד עובד הרשות אינו מנצל 
את חופש הביטוי לצורך קידום תעמולת הבחירות מטעמו של 
מועמד או רשימת מועמדים, אין מקום להגביל את התבטאויותיו 

י התעמולה. רק כאשר עובד הרשות יעבור את במסגרת חוק דרכ
הסף ויפר את האיזון בין שני האינטרסים המתנגשים הנזכרים, או 
כאשר ראש רשות מכהן רותם את עובדי הרשות לצורך קידום 
תעמולת הבחירות מטעמו, יהיה מקום להתערב, וליתן צווי מניעה 

 מתאימים.
 

 4בה המשיב מס'  במקרה שלפני, וחרף הסתייגותי מהלשון הבוטה 
עושה שימוש, אינני סבור שהתשתית הראייתי מצביעה על כך, 

, 2מקדם את תעמולת הבחירות מטעם המשיב מס'  4שהמשיב מס' 
 ועל כן אינני סבור שהוא מבצע עבירה לפי חוק דרכי התעמולה.

 
קשה להלום שעובד הציבור ינקוט בלשון בוטה כלפי  .9

המקומית, אך ככל שנעברה העותרת, המשמשת כחברה במועצה 
כאן עבירה, הרי מדובר בעבירת משמעת, ואת הדין עם המשיב מס' 

 יש למצות במסגרת הדין המשמעתי"  4
 

 (.ח"מ –)ההדגשות שלי 
 

 

 על החלטה זו נסוב הערר שבפניי.  .12

 

 הערר

 

העוררת טוענת כי נפלה שגגה מלפני יושב ראש ועדת הבחירות האזורית, בכך שקבע כי  .13

אינם בגדר תעמולה, ובכך שקבע כי תעמולה שלילית אינה בגדר תעמולת  4פרסומיו של המשיב 

 בחירות האסורה על עובדי ציבור. 

 

עמולת אינם בגדר ת 4היא כי פרסומיו של המשיב  5-ו 3-1עיקרה של תשובת המשיבים  .14

, וכי 4בחירות אסורה, שכן הם נובעים מסכסוך קיים, ישן וארוך בין העוררת לבין המשיב 

אין כל סמכות, מלבד נקיטה בהליכים משמעתיים, ככל שיימצא כי בוצעה עבירה  1למשיבה 

 . 4משמעתית, לגבי התבטאויותיו של המשיב 

 
לאחר שעות  4המשיב  ידי-מטעימים עוד כי הפרסומים נעשים על 5-ו 3-1המשיבים 

ללא שימוש במתקני המועצה, או במשאבים ציבוריים  –העבודה ובדף הפייסבוק הפרטי שלו 

 אחרים. 

 
עומדים גם על כך כי לעובד מועצה מותר, לשיטתם, להביע עמדה  5-ו 3-1המשיבים 

 פוליטית, ולתמוך במועמד זה או אחר, וקביעה אחרת תפגע בחופש הביטוי של העובדים. 

 
 מבקשים לדחות את הערר. 5-ו 3-1משכך, המשיבים 
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טוען אף הוא כי בינו לבין העוררת קיים סכסוך רב שנים, שנובע מחברותם  4המשיב  .15

המשותפת בעבר במפלגת העבודה, ומציין כי ישנם עובדי מועצה אחרים התומכים בעוררת, 

ואת הבקשה לצו מניעה ואשר נגדם לא ביקשה העוררת צו מניעה, ומכאן שיש לדחות את הערר 

 מחמת אי גילוי מלא ובשל אכיפה סלקטיבית, אותה מבקשת העוררת להנהיג. 

 
מטעים עוד כי הוא לא עושה שימוש במתקני המועצה או במשאבי ציבור, וכל  4המשיב 

פרסומיו נערכים בזמנו החופשי, ולא בשעות העבודה, וכי הוא איננו פועל למען מועמד זה או 

ה את הפרסומים "להגנתו האישית" בלבד, אל מול התנכלותה של העוררת אחר, אלא מעל

 כנגדו.  

 
 עותר לדחיית הערר.  4משכך, גם המשיב 

 

אפנה כעת  –לאחר שסקרתי את השתלשלות הדברים והצגתי את עיקרי טענות הצדדים  .16

 לליבון הסוגיות הרלבנטיות.

 

 דיון הכרעה

 

למסקנה כי אין מנוס מקבלה חלקית של הערר ולהוצאת לאחר עיון בכל החומר שבתיק הגעתי  .17

 אחרון.-ראשון ואחרון-וכמבואר להלן. אפרט איפוא עתה ראשון 29צו מניעה, כמפורט בפיסקה 

 

 

 המסגרת הנורמטיבית

 

 לחוק הבחירות לרשויות קובע, בהוראות הרלוונטיות לענייננו, כדלקמן: 75סעיף  .18

 

ת התעסוקה, רשות הפיתוח וכן עובד עובד המדינה, כולל עובד שירו " )א(
של רשות מקומית, של הסוכנות היהודית, של הקרן הקימת לישראל 
או של תאגיד השידור הישראלי, אשר יש להם סמכות מינהלית, 

, או תפקיד 1945לרבות סמכות לפי תקנות ההגנה )שעת חרום(, 
שכרוך בו מגע עם קהל, לא יקחו חלק בתעמולת הבחירות בתחום 

 ת מקומית שבה מתקיימות בחירות.רשו
]...[ 

בית משפט שהרשיע אדם בשל עבירה על הוראות סעיפים  )ד( 
קטנים )א( או )ב(, יורה, בנוסף על כל עונש, על השעייתו מעבודתו או 
ממילוי תפקידו, ללא תשלום, עד ליום הבחירות; אין בהוראה זו כדי 

 למנוע העמדת אותו אדם לדין משמעתי."
 

( 5)93של סעיף זה איננה קצובה לזמן נתון, והוא נושא בחובו סנקציה פלילית )סעיף תחולתו 

 לחוק הבחירות לרשויות(.

 

 א לחוק דרכי תעמולה קובע כדלקמן:2סעיף  .19
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"לא ייעשה שימוש, בקשר עם תעמולת בחירות, בכספים או בנכסים 
(, 2(, )1מוחשיים או בלתי מוחשיים של גוף מבוקר כמשמעותו בפסקאות )

]נוסח משולב[,  1958-לחוק מבקר המדינה, תשי"ח 9( של סעיף 9)-( ו4(, )3)
או של תאגיד שהממשלה או רשות מקומית משתתפת בהנהלתו או בהונו, 
ולא ייעשה שימוש כאמור במקרקעין או במטלטלין המוחזקים למעשה 

 על ידי גוף או תאגיד כזה..."
 

על הבחירות לכנסת ועל הבחירות  –שבו  1 , בהתאם לאמור בסעיףחלחוק דרכי תעמולה 

 לעיריות ולמועצות המקומיות.

 

א אינה תחומה בזמן והוא חל בכל עת, זאת בשונה מסעיפים 2יצוין כי גם תחולתו של סעיף 

הימים שלפני יום הבחירות וביום  90אשר חלים רק בתקופת , חוק דרכי תעמולהב רבים אחרים

דרכי תעמולה(. הנה כי כן איסור השימוש במשאבים של גוף מבוקר  חוקל 2הבחירות עצמו )ראו סעיף 

 כנ"ל בקשר עם מה שעלול להיחשב כתעמולת בחירות חל גם בתקופה שבין בחירות לבחירות.

 

]נוסח משולב[,  1958-( לחוק מבקר המדינה, התשי"ח4)9אציין כי בפיסקה להשלמת התמונה 

 "כל רשות מקומית". -הוגדר גוף מבוקר כ

 

פסיקת יושבי ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, נקבע בעבר כי תכלית ההגבלה ב .20

על עובדי ציבור לקחת חלק בתעמולת בחירות מתבססת על הכוונה לקדם את המטרות הבאות: 

 מרציאנו נ' ניצן 44/20השמירה על טוהר הבחירות ועל אמון הציבור בעובדי הציבור )תר"מ 

חלבי  64/20(, הקפדה על הניטרליות של עובדי הציבור )תר"מ ראןס' ג'וב(, השופט 05.08.2013)

צור נ'  93/18((, מניעת פגיעה בעיקרון השוויון בין המועמדים )תר"מ 21.08.2013) נ' נסראלדין

((, והחשש כי עובד הציבור ייטול חלק בתעמולת הבחירות נוכח יחסי השררה 28.10.2008)ניצן 

-(, ראו גם החלטתי ב17.7.2013) גרוס נ' בן חמו 31/20הקיימים בינו לבין נבחר הציבור )תר"מ 

אף הוסיף הדגשה בעניין זה  ס' ג'ובראן(. השופט 23.09.2018) לוי נ' עיריית כפר סבא 69/21תר"מ 

 בטא כך:והת

 
"אין ספק שפעילות פוליטית למען ראש העירייה של עובד רשות 
מקומית עלולה להיות מסווה להפעלת לחצים על העובד על ידי 
ראש הרשות לבצע פעילויות אלו. ואף אם לא פעל ראש העיר באופן 
אקטיבי על מנת להביא את העובד לפעול לבחירתו מחדש, מתעורר 

מנת לקבל טובות הנאה במקום החשש שהעובד עושה זאת על 
זוהר נ' צור -אבן 12/20העבודה, דוגמת הערכה וקידום" )תר"מ 

(03.07.2013.)) 
 
 

נוכח חשיבות המטרות העומדות בבסיס האיסור על עובדי ציבור לקחת חלק בתעמולת 

בחירות, נפסק כי אסור לעובדי ציבור, ואף לקרובי משפחתם הדרים עמם, לתלות שילוט 

(, 08.09.2013) רשימת "מהפך ברמה" נ' רוכברגר 87/20בתיהם הפרטיים )תר"מ  בחירות על

(, שכן: "שלט בחירות המוצב על גבי ביתו של עובד ציבור, וודאי שמהווה ס' ג'ובראןהשופט 

הטפה ישירה למען מפלגה או מועמד, וודאי שהוא נחזה, לתושב הסביר, כפגיעה בניטרליות 

 (.11, פסקה שםר הוא" )ההכרחית של עובד ציבור באש
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מחוק ו דרכי תעמולה חוקזה המקום להוסיף ולציין כי הפרה של ההוראות הנ"ל מ .21

עלולה להוות עבירה פלילית, או עבירת משמעת, ודומה שאין חולק שמדובר  הבחירות לרשויות

 בהתנהלות שאיננה הולמת עובד ציבור. 

 
מבחן השאלה האם פעולה פלונית של עובד ציבור היא תעמולת בחירות, נבחנת לפי  .22

( )להלן: 1992) 704, 692( 2זוילי נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, פ"ד מו) 869/92בג"ץ ) הדומיננטיות

חה"כ אחמד טיבי נ' מפלגת ישראל ביתנו  1525/15זוילי(, בעיני הבוחר הסביר )דנג"ץ  עניין

 –, בעיני הבוחר הסביר לתכליתה הדומיננטית(, קרי כל פעולה יש לבחון בהתאם (23.08.2017)

האם מטרתה הדומיננטית היא לשכנע את הבוחר לנהוג באופן מסויים, בהקשר לבחירות, אם 

לאו. כאשר מבחן הדומיננטיות נבחן באמצעות שורה של "סימנים" או "מבחני עזר", שיישומם 

 עיריית חולון נ' זכריה 3/21הדומיננטית בפעולה )ראו, למשל: ער"מ מאפשר לזהות את התכלית 

גם אם (, אף קבעתי כי: "18.04.2018) כהן נ' שרת התרבות והספורט 2/21תב"כ -((. ב12.07.2018)

מפרסום מותר  –הפרסום עצמו יהיה מותר, זהות המפרסם אף היא עלולה לשנות את סיווגו של פרסום 

 (. 38, פסקה שם)לתעמולה אסורה...." 

 
 עתה אחיל את הכללים הנ"ל על ענייננו.

 
 

השאלה הטעונה הכרעה נעוצה בפרשנות המונח 'תעמולת בחירות', והחלתו בנסיבות  .23

בהן הפרסום התעמולתי, לכאורה, עניינו בפגיעה במועמד פלוני, חלף תמיכה במועמד אלמוני. 

ידי -האם מדובר בכזו אשר ביצועה עלאם אכן יימצא כי מדובר ב'תעמולת בחירות', יש לבחון 

, או מתוקף הוראות לחוק הבחירות לרשויות)א( 75נאסר בחוק, בין מכוח הוראות סעיף  4המשיב 

 . לחוק דרכי תעמולהא 2סעיף 

 

הינו עובד הרשות המקומית, ובהתאם לדברי המשיבים  4כאמור, אין חולק כי המשיב  .24

, הוא משמש כראש מחלקת התחדשות עירונית. במסגרת תפקידו זה הוא אמור לסייע, 5-ו 3-1

כרכור לקיים פרויקטים של שיפוץ חזיתות. הנה כי -בין השאר, בידי בעלי נכסים בפרדס חנה

ת בכך שבידי המשיב סמכות מינהלית וכי הוא גם מקיים מגע עם כן דומה שלא תיתכן מחלוק

, לפיה ס' ג'ובראןקהל, וזאת, יש לומר, אף מבלי להידרש לקביעה מן העבר של חברי, השופט 

יש  –נוכח התכליות המוצבות בבסיס האיסור על השתתפות עובדי ציבור בתעמולת בחירות 

אם יש בתפקידם סמכות מינהלית או מגע עם להחיל את האיסור על כלל סוגי העובדים, בין 

רשימת מהפך ברמה  87/20(; תר"מ 10.09.2013) וידאל נ' לביא 83/20קהל, ובין אם לאו )תר"מ 

 ((.08.09.2013) נ' רוכברגר

 
דומני  –כ'תעמולת בחירות'  4אשר להגדרת הפרסומים האמורים מטעמו של המשיב  .25

ידי ההלכה הפסוקה, והן מכוח -שניתנה לו עלכי משמעו של מונח זה, הן מכוח הפרשנות 

מוביל לכלל מסקנה כי אף פרסום שלילי כלפי מועמד בבחירות, עלול  –משמעותו המילולית 

 לבוא בגדר 'תעמולת בחירות'.
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הביא בהסכמה, את דברי יושב ראש ועדת  א' ברק, השופט )כתוארו דאז( זוילי  בעניין

, כי 'תעמולת בחירות' הינה: "כל שידור שעיקר עניינו ימהא' חלהבחירות דאז, השופט )בדימוס( 

ידי הצופה ככזה, וכן כל שידור שעיקר -או אופיו השפעה על הבחירות, או העשוי להתפרש על

, כלפי גופים או אנשים המתמודדים בבחירות...". בהמשך הסתייגותעניינו יצירת אהדה, או 

, כי: "תעמולת בחירות הינה רק דרכי תעמולהחוק נקבע, לצורך החלת ההגבלות והאיסורים שב

שהאפקט הדומינאנטי שלו הוא בהשפעתו על הבוחר ושאין לו אפקט דומינאנטי  אותו ביטוי

 (.ח"מ –אחר" )ההדגשות שלי 

 
משמעות הדבר היא, כי גם ביטוי שעיקר עניינו יצירת הסתייגות ממועמד בבחירות, 

התכלית כל עוד  –נת האיסורים וההגבלות שבדין עלול להתפרש כ'תעמולת בחירות' לצורך בחי

שבבסיסו היא כזו אשר יש בה כדי להשפיע על הבוחר ועל העדפותיו האלקטורליות.  הדומיננטית

כפי שצויין, אף ההלכה הפסוקה עמדה על מושכלות יסוד אלו. כך, למשל,  השופט )כתארו אז( 

רא להצביע למועמד פלוני על מנת שיבוא א' רובינשטיין קבע בעבר כי: "אין הכרח כי פרסום יק

ניצן נ' קשת  54/19בגדר תעמולת בחירות, ודי בכך שפועלו הוא בהשפעה על הבוחר" )תב"כ 

(, וראו עוד, למשל, בהחלטות קודמי בתפקיד השופט )כתארו אז( ס' ג'ובראן: תב"כ 17.2.2013)

 13/20(; תב"כ 21.10.2013חדשה )לוי נ' רוח  198/20(; תר"מ 27.1.2015גלאון נ' אריאל ) 4/20

 ((.16.02.2015הירוקים נ' רשימת הבית היהודי )

 
בעניין שלפניי, דומה שאין חולק לכך שהבוחר הסביר יראה בפרסומים אותם ערך  .26

הינה לעורר הסתייגות תכליתם הדומיננטית ברשת הפייסבוק, כפרסומים ש 4המשיב 

ממועמדותה של העוררת לראשות המועצה, ואין נפקה מינה, לעניין זה, מה היה המניע המקורי 

בפרסום האמור, והאם הפרסום נובע מסכסוך עתיק יומין ביניהם, או ממעורבות  4של המשיב 

ל נ' האגודה למען החייל בישרא 524/83)השוו: בג"צ  4פוליטית כזו, או אחרת של המשיב 

 ((. 1983) 85( 4המנהל הכללי של רשות השידור ואח', פ"ד לז )

 
המשיבים טענו כי בקביעה שהפרסומים הללו אסורים, טמונה פגיעה בחופש הביטוי  .27

 של עובדי הציבור. אין בידי לקבל טיעון זה, בנסיבות.  

 
, פ''ד שמא נ' מועצה מקומית תמרה 259/96ער"מ -השופט י' זמיר, ציין בהקשר קרוב ב

 (, דברים היפים לענייננו, בפסקו כך:1996) 837( 1נ)

 
"מן המפורסמות הוא כי המעמד של עובד הציבור נושא עמו מערכת 
של זכויות וחובות מיוחדות למעמד זה. יש חובות המעוגנות 
בחיקוקים, יש שנקבעו בהלכה ויש הנובעות מחוזה העבודה. הן 

אמנות, את האיסור כוללות את מצוות המשמעת, את חובת הנ
לקבל מתנות בקשר לעבודה, את המגבלות על פעילות מפלגתית, 
ועוד. ויש בהן המשליכות גם על חופש הביטוי של עובד הציבור. 
אכן, כאשר אדם נעשה עובד הציבור, הוא מקבל על עצמו, בין יתר 
החובות, גם מגבלות על חופש הביטוי. מגבלות אלה משקפות את 

העובד לבין מעביד בדרך כלל, בשירות הציבורי היחס הראוי בין 
ידי האינטרס -כמו במיגזר הפרטי. אך, נוסף לכך, הן נדרשות גם על

הציבורי בתיפקוד ראוי ובתדמית הולמת של השירות הציבורי" 
ספירו נ' נציב שירות  5/86)ראו גם דברי הנשיא מ' שמגר בעש"מ 

 ((.1986) 247, 227( 4המדינה, פ"ד מ)
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ו למדים כי תעמולה שלילית גם היא תעמולת בחירות, לצורך תחולת דיני נמצאנ .28

תעמולה שהיא  –ביצע תעמולה שלילית נגד מועמדותה של העוררת  4הבחירות, וכי המשיב 

. עם זאת אני מקבל את טענת המשיבים כי לא חוק הבחירות לרשויות)א( ל75אסורה לפי סעיף 

חוק א ל2רה זה שימוש בנכסי ציבור, במשמעות סעיף , עשו במק2, או המשיב 4הוכח שהמשיב 

 דרכי תעמולה.

 

 סוף דבר

 

ב 17ומוצא בזאת צו מניעה מכוח סעיף  חלקית מתקבלהערר  –נוכח כל האמור לעיל  .29

כל פרסום  –שעות מעת קבלת החלטה זו  48להסיר תוך  4, המורה למשיב חוק דרכי תעמולהל

כרכור, ולהימנע מעריכת פרסומים -הבחירות בפרדס חנהמדף הפייסבוק שלו, הנוגע למערכת 

 –נוספים כאלה, כל עוד הוא עובד ברשות המקומית האמורה. היה ויימצא כי הוא לא עשה כן 

לדין פלילי בשל  4יובאו הדברים בפני פרקליט המדינה כדי שישקול אם להעמיד את המשיב 

יות, וזאת מבלי לגרוע מסמכותי מכוח ( לחוק הבחירות לרשו5)93ביצוע עבירה במשמעות סעיף 

 .חוק דרכי תעמולהל 19סעיף 

 
תפיץ לאלתר החלטתי זו בקרב עובדיה, בצירוף הנחיות ברורות מטעם  1המשיבה  .30

 חוק הבחירות לרשויותל 75ברוח החלטה זו, תוך ציון העובדה כי הפרת הוראות סעיף  5המשיב 

את תשומת לב העובדת,  1תפנה המשיבה  . כןמשמעתית ועבירה פליליתעלולה להוות עבירה 

 עלול לחול גם עליה. –, כי דין דומה למה שנפסק לגביו 4שנזכרה בתגובת המשיב 

 
 ש"ח. 4,000ישא בהוצאותיה של העוררת בהליך זה בסך של  4המשיב  .31

 
 עותק מהחלטה זו יובא לעיון פרקליט המדינה. .32

 

 (.25.9.2018ט"ז בתשרי התשע"ט )ניתנה היום,  

 

 חנן מלצר, שופט
 

 המשנה לנשיאת בית המשפט העליון
 יושב ראש ועדת הבחירות

 21-המרכזית לכנסת ה
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 ועדת הבחירות המרכזית 

 21-לכנסת ה
 

 יצחק כהן, שופט
יושב ראש ועדת הבחירות 

 האזורית חיפה

 
 72/21תר"ם 

 
 

 
 ט"ו באלול, תשע"ח

  
26.8.2018 

  הגר פרי יגור 

 העותרת  גיא בוסיע"י ב"כ עו"ד  

 
 נגד

 

 כרכור -.  המועצה המקומית פרדס חנה 1 

 .  אלדד בר כוכבא, ראש המ"מ פרדס חנה כרכור2

 .  ערן גלר3

 ע"י ב"כ עו"ד ג'ובראן ג'ובראן      

 

 . סמיר בבילו4

 ע"י ב"כ עו"ד הדר אמסלם     

 

 .  עו"ד ג'ובראן ג'ובראן 5

 ע"י ב"כ עו"ד ג'ובראן ג'ובראן      

 

  המשיבים    

   
 החלטה

 

 

עתירה למתן רשימה ארוכה, מייגעת ומיותרת, של צווי מניעה, אשר הוגשה לפי סעיף  .1

"(. חוק דרכי התעמולה" -)להלן  1959 -ב' לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, תשי"ט 17

רוב הצווים המבוקשים כלל אינם באים בגדרו של חוק דרכי התעמולה. ואלה הצווים 

 להם עותר בא כוחה המלומד של העותרת בכתב העתירה:

 

לפרסם באתר הפייסבוק שלה, הנחיה האוסרת על כל  1צו המורה למשיבה מס'  )א(

עובדי הרשות המקומית ליטול חלק בתעמולת הבחירות המתנהלת מטעם 

המתמודדים השונים, המתכוונים להתמודד בבחירות לראשות המועצה המקומית, 

 .30.10.2018יים בתאריך הצפויות להתק
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, האוסרת עליו ליטול 4ליתן הנחיה מחייבת למשיב מס'  1צו המורה למשיבה מס'  )ב(

 .2חלק בתעמולת הבחירות המתנהלת מטעם המשיב מס' 

 

נוטל חלק בתעמולת  4ליתן טעם, מדוע המשיב מס'  1צו המורה למשיבה מס'  )ג(

 .1בחירות, בשעה שהוא משמש כעובד המשיבה מס' 

 

 4ליתן טעם, מדוע גם לאחר שנודע לה, כי המשיב מס'  1צו המורה למשיבה מס'  )ד(

נוטל חלק בתעמולת הבחירות, היא לא עשתה דבר על מנת למנוע את המשך 

 פעילותו.

 

ליטול חלק בתעמולת הבחירות  4צו מניעה "מיידי" האוסר על המשיב מס'  )ה(

ו האוסר עליו לתקוף או להביע עמדה , ובכלל זאת צ2המתנהלת מטעם המשיב מס' 

 שלילית כלפי מועמדים נוספים בבחירות.

 

ליתן טעם, מדוע גם לאחר שנודע לו, כי חל עליו איסור  4צו המורה למשיב מס'  )ו(

ליטול חלק בתעמולת הבחירות מטעם המשיב, הוא המשיך ליטול חלק בתעמולת 

 בחירות.

 

, הוא מזכיר 3ועצה המכהן, והמשיב מס' , הוא ראש המ1צו המורה למשיב מס'  )ז(

נוטל  4המועצה המקומית, ליתן טעם, מדוע גם לאחר שנודע להם, שהמשיב מס' 

 חלק בתעמולת בחירות, הם לא עשו דבר להפסיק את פעילותו.

 

, הוא היועץ המשפטי של המועצה המקומית, ליתן טעם, 5צו המורה למשיב מס'  )ח(

ן על עובדי המועצה המקומית, לרבות המשיב מס' מדוע לא יאכוף את הוראת הדי

 , לפיה נאסר עליהם ליטול חלק בתעמולת בחירות.4

 

)היועץ המשפטי( ליתן טעם, מדוע לאחר שנודע לו, שהדין  5צו המורה למשיב מס'  )ט(

אוסר על עובדי המועצה המקומית ליטול חלק בתעמולת בחירות, הוא "ביכר 

 .4ות הדין על כלל עובדי המועצה ועל המשיב מס' ביודעין" שלא לאכוף את הורא

 

 ליתן כל צו, שיהיה ראוי וצודק בנסיבות העניין. )י(

 

 

לאחר ניפוי המלל המיותר המובא בעתירה, עניינה של העתירה פשוט למדי, ולהלן אביא  .2

 את תמציתה.

 

ד על כרכור, ובכוונתה להתמוד -העותרת מכהנת כחברת המועצה המקומית פרדס חנה  

ראשות המועצה המקומית בבחירות לרשויות המקומיות הצפויות להתקיים בתאריך 
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, המשמש כמנהל המחלקה להתחדשות 4. לטענת העותרת, המשיב מס' 30.10.2018

עירונית במועצה המקומית, נוטל חלק בתעמולת הבחירות, המתנהלת מטעמו של המשיב 

סת העותרת למספר אירועים, , הוא ראש המועצה המכהן. בעתירתה מתייח2מס' 

בתעמולת הבחירות מטעם המשיב  4הממחישים לטענתה את מעורבותו של המשיב מס' 

 , ואלה הם:2מס' 

 

 פרסם ברשת הפייסבוק כינוי גנאי "בוטה, גס ומבזה" כלפי העותרת. 4המשיב מס'  )א(

 

פרסם ברשת הפייסבוק פרסום הפוגע בזכרם של בני משפחת  4המשיב מס'  )ב(

 העותרת.

 

שיתף ברשת החברתית מודעת בחירות שפורסמה מטעם המשיב מס'  4המשיב מס'  )ג(

2. 

 

 .2שיתף או העלה סרטונים מטעמו של המשיב מס'  4המשיב מס'  )ד(

 

לטענת בא כוחה המלומד של העותרת, העותרת פנתה אל המשיבים וביקשה כי יורו 

. כמו כן, 2ות מטעם המשיב מס' להפסיק וליטול חלק בתעמולת הבחיר 4למשיב מס' 

, המשמש כיועץ המשפטי של המועצה המקומית, 5פנייתה של העותרת אל המשיב מס' 

אינו עושה שימוש במשאבי הרשות המקומית לצורך  4זכתה לתשובה, שהמשיב מס' 

עבר עבירה משמעתית, ראש  4תעמולת בחירות אסורה, ואם יתברר שהמשיב מס' 

 האם העניין ראוי לטיפול משמעתי. המועצה המקומית ישקול

 

 

הגישה העותרת בקשה להגשת ראיה נוספת, ונעתרתי לבקשתה.  23.8.2018בתאריך  .3

התבטאויות,  4הראיה הנוספת היא תדפיס מדף פייסבוק, בו נרשמו מפיו של המשיב מס' 

לפיהן העותרת "חסרת יכולות וניסיון", וכן כי היא פועלת מטעמו של אדם אחר, 

 פעלת על ידו.ומו

 

 

טען, כי עתירת העותרת הוגשה בחוסר תום לב תוך ניצול מעמדה של  4המשיב מס'  .4

 העותרת, וכל רצונה, בעתירתה, הוא להמשיך ולפגוע בו.

 

פרט בתגובתו את מסכת העימותים שהיו לו בעבר עם העותרת בעבר,  4המשיב מס'  

כדי להכפישו בישיבות המועצה, ולטענתו, העותרת ניצלה את מעמדה כנבחרת הציבור 

, כל שנותר 4מבלי שהוא כעובד הרשות, יכול היה להתגונן. על כן, לטענת המשיב מס' 

בידו הוא "לחכות לזמן הבחירות ולומר את דעתו עליה לאחר שלא יכל להגיב בישיבות 

, הוא לא פועל מטעם מתמודד כלשהו "אלא רק פעל 4המועצה". לטענת המשיב מס' 
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האישית והגיב כפי ראות עיניו את העותרת כחסרת יכולות בעודה מובלת בידי להגנתו 

 אחרים".

 

 

הוגשה תגובה אחת. המשיבים סבורים, כי העותרת חטאה  5 -ו 3, 2, 1מטעם המשיבים  .5

 4בכך, שלא ציינה בעתירתה את מלוא העובדות, ולא ציינה כי בינה ובין המשיב מס' 

אינו נוטל חלק בתעמולת  4בים הוסיפו, כי המשיב מס' קיים סכסוך ארוך שנים. המשי

, וכל שניתן לומר עליו הוא, שהוא מביע דעתו על כישוריה 2הבחירות מטעם המשיב מס' 

ויכולתה של העותרת לשמש כראשת המועצה המקומית, אם תיבחר לתפקיד זה. לטענת 

 זמנו הפרטי.כללי התנהגות ב 4המשיבים, אין הם מוסמכים לכפות על המשיב מס' 

 

 

לאחר ששקלתי טענות באי כוח הצדדים, הנני סבור, כי הביטויים חסרי התרבות, בהם  .6

שימוש ברשתות החברתיות כלפי העותרת, אינם מבססים עילה  4עשה המשיב מס' 

התבטא כנגד יכולתה של העותרת לשמש  4המצדיקה מתן צווי מניעה. המשיב מס' 

ף לבחירתו של ראש העיר המכהן כראשת המועצה המקומית, אך לא מצאתי, כי הוא הטי

 או לבחירתו של מתמודד אחר. 

 

הכלל הוא, שעובדי הציבור אינם רשאים לקחת חלק בתעמולת בחירות מטעם מתמודד  

בבחירות או מטעם רשימת מועמדים, ועליהם לשמור על ניטראליות, וזאת כדי להבטיח, 

נאסר על עובדי רשויות  בראש ובראשונה, את אמון הציבור במינהל הציבורי. כך למשל

מקומיות לתלות על בתיהם שלטי תמיכה במועמד או ברשימת מועמדים. ואולם, בתליית 

שלט  על ביתו של העובד, העובד מצהיר, כי הוא תומך המועמד מסויים. במקרה שלפני, 

מביע תמיכה במועמד מסויים או מקדם תעמולת בחירות  4לא מצאתי כי המשיב מס' 

 שהו או רשימת מועמדים כלשהי.מטעם מועמד כל

 

 

"שיתף" מודעת בחירות וסרטון מטעמו  4לא נעלמו מעיני טענות העותרת, כי המשיב מס'  .7

. לא שוכנעתי, כי על יסוד פעולות בודדות אלה ניתן לקבוע, שהמשיב 2של המשיב מס' 

משום . גם אם יש בפעולות אלה 4נוטל חלק בתעמולת הבחירות מטעם המשיב מס'  4מס' 

הפרת "כלל הניטראליות" שעובד הציבור חייב לקיים, כאמור לעיל, הרי מדובר בשני 

 אירועים בודדים, בבחינת "זוטי דברים", שאינם מצדיקים מתן סעד. 

 

 

אל מול הצורך לשמור על אמון הציבור במנהל הציבורי, יש צורך לשמור גם על חופש  .8

את חופש הביטוי לצורך קידום תעמולת הביטוי. כל עוד עובד הרשות אינו מנצל 

הבחירות מטעמו של מועמד או רשימת מועמדים, אין מקום להגביל את התבטאויותיו 

במסגרת חוק דרכי התעמולה. רק כאשר עובד הרשות יעבור את הסף ויפר את האיזון 
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בין שני האינטרסים המתנגשים הנזכרים, או כאשר ראש רשות מכהן רותם את עובדי 

לצורך קידום תעמולת הבחירות מטעמו, יהיה מקום להתערב, וליתן צווי מניעה הרשות 

 מתאימים.

 

עושה שימוש, אינני  4במקרה שלפני, וחרף הסתייגותי מהלשון הבוטה בו המשיב מס'  

מקדם את תעמולת הבחירות  4סבור שהתשתית הראייתי מצביעה על כך, שהמשיב מס' 

 סבור שהוא מבצע עבירה לפי חוק דרכי התעמולה., ועל כן אינני 2מטעם המשיב מס' 

 

 

קשה להלום שעובד הציבור ינקוט בלשון בוטה כלפי העותרת, המשמשת כחברה במועצה  .9

המקומית, אך ככל שנעברה כאן עבירה, הרי מדובר בעבירת משמעת, ואת הדין עם 

 יש למצות במסגרת הדין המשמעתי. 4המשיב מס' 

 

 

 עיל, הנני מחליט לדחות את העתירה.אשר על כל האמור ל .10

 

אכן לוקח חלק בתעמולת בחירות מטעם מתמודד  4כמובן, שאם יתברר שהמשיב מס'  

 כלשהו או רשימת מועמדים כלשהי, תהיה העותרת זכאית להגיש עתירה חדשה.

 

 לא מצאתי מקום לעשות צו לתשלום הוצאות, ולפיכך, כל צד ישא בהוצאותיו. 

 

 , בהעדר הצדדים.26.8.2018באלול, תשע"ח,  ניתן היום, ט"ו 

 

                                                                                    

 

 יצחק כהן, שופט
 יושב ראש ועדת הבחירות

 האזורית חיפה
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 69/21תר"מ 
 

 העותר: 
                 

 יהורם לוי      

 
 נ ג ד 

 
 עיריית כפר סבא .1 המשיבים:

 משרד הפנים .2
 

  1959-ב לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט17עתירה לסעד הצהרתי בהתאם לסעיף 

 
 בשם העותר:

 
 :1בשם המשיבה 

 
 :2בשם המשיב 

 
 תאריך הישיבה:

 
 עו"ד עודד גזית; עו"ד יורם בקל

 
 עו"ד בתיה בראף )מליכזון(; עו"ד שגיא טנא; עו"ד נטלי רזניק

 
 עו"ד הדס ערן

 
 (2018בספטמבר  06כ"ו באלול התשע"ח )

 
  החלטה

   
 1959-התשי"טהבחירות )דרכי תעמולה(,  חוקב ל17לפני עתירה למתן סעד הצהרתי לפי סעיף  .1

חוק הרשויות )א( ל75(, בגדרה התבקשתי להצהיר בהתאם להוראות סעיף חוק דרכי תעמולה)להלן: 

(, שאין הגבלה, מכל סוג שהוא, חוק הבחירות לרשויות)להלן:  1965-המקומיות )בחירות(, התשכ"ה

חלקה לחינוך על , סגן מנהלת אגף החינוך ומנהל המיהורם לוישאמורה לחול על התמודדות העותר, מר 

עיריית למועצת  – 30.10.2018, בבחירות הצפויות להתקיים בתאריך עיריית כפר סבא, 1יסודי במשיבה 

 .יפו-תל אביב

 

 2015-להוראות הבחירות )דרכי תעמולה( )סדרי הדין בבקשות ועררים(, התשע"הבהתאם  .2

 (, הוריתי כי המשיבים יגיבו לעתירה. הוראות סדרי הדין)להלן: 
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לעתירה, המתנגדת לקבלת העתירה ומבקשת  1התקבלה תגובת המשיבה  20.08.2018בתאריך  .3

 לדחותה. 

 

 לעתירה, שאף הוא שולל את המבוקש בעתירה. 2התקבלה תגובת המשיב  29.08.2018בתאריך  .4

 

העותר, ביקש רשות להשיב לתגובת המשיבים לעתירה, ולאחר שניתנה הרשות, תשובתו הוגשה  .5

 .02.09.2018בתאריך 

 

)ב( 13בעקבות עיון בעתירה, בתגובות המשיבים ובתשובת העותר להן, ובהתאם לסעיף  .6

 06.09.2018הוריתי כי העתירה תובא לדיון במעמד הצדדים שנערך בפני בתאריך  – להוראות סדרי הדין

 וזה אכן התקיים ובמהלכו הוברר כי יש צורך בהכרעה שיפוטית בעתירה. לפיכך אפרט עתה את יתר

 הנתונים הצריכים לעניין. 

 

 רקע 

 

(, צפויות להתקיים הבחירות הכלליות 2018באוקטובר  30בתאריך כ"א בחשוון התשע"ט ) .7

, המשיבה כפר סבא עיריית, ובכלל זה למועצת חוק הבחירות לרשויותל 4לרשויות המקומיות לפי סעיף 

 .יפו-תל אביב עיריית, ולמועצת 1

 

-, בתפקיד סגן מנהלת אגף חינוך ומנהל המחלקה לחינוך על1העותר הוא עובד של המשיבה  .8

, במסגרת רשימת מועמדים יפו-תל אביב עירייתפי דבריו, להתמודד למועצת -יסודי, והוא החליט, על

 בבחירות הקרובות. יפו -תל אביב עירייתשצפויה להגיש מפלגת יש עתיד למועצת 

 
יסודי -כעולה מטענות הצדדים לעתירה, לעותר במסגרת תפקידו סמכויות בתחומי החינוך העל

בעיר כפר סבא, ובכלל זה הוא משתתף בקבלת החלטות בעניין רישום ושיבוץ תלמידים לבתי ספר, הכנת 

תכניות פדגוגיות, גיבוש תכניות לשימוש בתקציבי המחלקה שבראשה הוא עומד, וכן הוא נוטל חלק 

 בוועדות שהוקמו לפי דין ובפני משרד החינוך, ועוד.  1מפגשים עם הורי תלמידים, ייצוג המשיבה ב

 
 

, על כוונותיו של העותר להציג עו"ד אלון בן זקן, 1לאחר שנודע ליועץ המשפטי למשיבה  .9

הוא ביקש מהעותר להמציא לו חוות דעת משפטית  – יפו-עיריית תל אביבמועמדותו לבחירות למועצת 

 . 1פיה יש באפשרותו להתמודד בבחירות בעיר אחת, בעודנו משמש כעובד המשיבה -שעל

 

עו"ד עודד כוחו כאן, -ידי בא-העביר העותר חוות דעת מטעמו, שנכתבה על 10.06.2018בתאריך  .10

בהתאם לחוות דעת זו, אין כל סתירה או , המשמש, לדבריו גם כיועץ המשפטי למפלגת יש עתיד. גזית

, ואף סעיף 1לעבודתו במשיבה  יפו-תל אביב עירייתניגוד עניינים בין כהונה של העותר כחבר במועצת 
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 –( פקודת העיריות)שעניינו בפסלות לכהונה כחברי מועצה; להלן:  פקודת העיריות ]נוסח חדש[( ל6)120

 איננו מונע ממנו להתמודד ולכהן כאמור. 

 

לעותר, כי חלות  02.07.2018לאחר בחינה של חוות הדעת האמורה, הודיע עו"ד בן זקן בתאריך  .11

, לפיו עובד רשות מקומית, אשר יש לו סמכויות חוק הבחירות לרשויותל 75לגביו הוראות סעיף 

מינהליות, או שבתפקידו כרוך מגע עם קהל, איננו רשאי לקחת חלק בתעמולת בחירות, או להתמודד 

)ב( 2בחירות, גם אם הוא מבקש להתמודד ברשות מקומית אחרת, אלא אם ימלא אחר הוראות סעיף ב

 (חוק הגבלת הזכות להיבחר)להלן:  1964-חוק הרשויות המקומיות )הגבלת הזכות להיבחר(, התשכ"דל

וייצא לחופשה ללא תשלום באופן רציף, החל מהמועד בו הוא מתחיל לקחת חלק בתעמולת הבחירות 

, כפי שהופצה בדואר אלקטרוני בקרב 2ד לאחר הבחירות. עמדה זו התבססה על עמדת המשיב וע

 .27.06.2018היועצים המשפטיים של הרשויות המקומיות בתאריך 

 

, וחלק בפניו על התשובה הנ"ל, תוך הצגת 05.07.2018כוח העותר פנה לעו"ד בן זקן בתאריך -בא .12

הציע כי  –זקן לבחון מחדש את גישתו, וככל שיחזיק בדעתו עמדה שונה. ב"כ העותר ביקש מעו"ד בן 

 הצדדים יפנו בצוותא באבעיה לוועדת הבחירות האזורית, לקבלת הכרעה משפטית. 

 

כוח העותר, כי אין בכוונתו לשנות מעמדתו, וכי -, השיב עו"ד בן זקן לבא16.07.2018בתאריך  .13

 הוא רשאי לפנות למשרד הפנים בנושא זה. 

 
 הוגשה העתירה שבפניי.  –נוכח עמדה זו, ומבלי שנערכה פנייה נוספת למשרד הפנים 

 

 אעבור עתה לסקירת טענות הצדדים.  –לאחר הצגת הרקע העובדתי הנ"ל  .14

 
 טענות העותר

 

 עמדת המשיבים שגויה משורה של טעמים שיפורטו להלן.  –לטענת העותר  .15

ב"מגע עם קהל", או מחזיק ב"סמכות מינהלית"  העותר טוען כי הוא איננו עובד בתפקיד הכרוך .16

, שכן אין בידו סמכות על פי דין, להכריע הכרעות כלפי חוק הבחירות לרשויותכהגדרתם של אלה ב

אנשים מן הציבור ולפיכך אין בידי המשיבים סמכות לכפות עליו לצאת לחופשה לצורך הגשת מועמדותו 

 . יפו-תל אביב עירייתלמועצת 

 

, לחוק הבחירות לרשויות 75ף וטוען כי פרשנותם של המשיבים להוראת סעיף העותר מוסי .17

חוק הבחירות מרחיבה למעשה את האיסור על התמודדות בבחירות, מעבר לתנאי הכשירות הקבועים ב

 . חוק הגבלת הזכות להיבחרובלרשויות 

 
 

הוא עוסק כך שיובהר כי  לחוק הבחירות לרשויות 75בהקשר זה העותר טוען כי יש לקרוא סעיף 

. הוא מבקש לדייק זאת על סמך לשון רשות מקומית באותהבעובד רשות מקומית המועמד לבחירה 

 הסעיף האמור הקובעת, בהוראות הרלבנטיות לענייננו, כך:
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עובד המדינה, כולל עובד שירות התעסוקה, רשות הפיתוח  ")א(
של הקרן  וכן עובד של רשות מקומית, של הסוכנות היהודית,

הקיימת לישראל או של תאגיד השידור הישראלי, אשר יש להם 
סמכות מינהלית, לרבות סמכות לפי תקנות ההגנה )שעת חרום(, 

, או תפקיד שכרוך בו מגע עם קהל, לא יקחו חלק בתעמולת 1945
 הבחירות בתחום רשות מקומית שבה מתקיימות בחירות.

 
ו מתקיימות גם מתקיימות הבחירות למועצה ביום שב )ב(

הבחירות לכנסת, לא יקחו חלק העובדים המפורטים בסעיף קטן )א( 
 בתעמולת הבחירות בשום רשות מקומית.

 
חיילים בשירות סדיר לפי חוק שירות ביטחון ]נוסח  )ג(

או בשירות מילואים לפי חוק שירות  1986-משולב[, התשמ"ו
ה לישראל, הגנ-, או בשירות קבע של צבא2008-המילואים, התשס"ח

 לא יקחו חלק בתעמולת הבחירות.
 

בית משפט שהרשיע אדם בשל עבירה על הוראות סעיפים  )ד( 
קטנים )א( או )ב(, יורה, בנוסף על כל עונש, על השעייתו מעבודתו או 
ממילוי תפקידו, ללא תשלום, עד ליום הבחירות; אין בהוראה זו כדי 

 למנוע העמדת אותו אדם לדין משמעתי".
 

)א( 75נת העותר, קבלת פרשנות המשיבים מביאה לכך שלכאורה אין צורך בסיפא של סעיף לטע

)א( אוסר על עובדי 75. סעיף חוק הבחירות לרשויות)ב( ל75המוזכר לעיל, במיוחד בשים לב לאמור בסעיף 

הציבור הנזכרים ברישא לו לבצע תעמולת בחירות ב"תחום רשות מקומית שבה מתקיימות בחירות". 

ענת העותר, החזקה הפרשנית היא כי המחוקק איננו משחית מילותיו לריק, ועל כן, משלא נקט לט

)ב( וכפי 75רשות מקומית )כפי שעשה בסעיף  בכלהמחוקק בהוראה גורפת, המונעת התמודדות 

)א( כך שהוא חל רק בתחומי אותה רשות מקומית 75הרי שיש לפרש את סעיף  –)ג(( 75שמשתמע מסעיף 

 ק אותו עובד ומתקיימות בה בחירות שהעובד נוטל בהן חלק.בה מועס

 

פקטו של הזכות להיבחר, -לטענת העותר, פרשנות המשיבים מביאה להגבלה דה –זאת ועוד  .18

 שהיא זכות חוקתית, ולכן יש לפרש את הצמצום בזכות בקימוץ. 

 

 בתעמולתבבחירות לבין לקיחת חלק   התמודדותלבסוף טוען העותר כי אין לגזור גזרה שווה בין  .19

)א( הינו על השתתפות בתעמולת בחירות, ואילו ההגבלה שמבקשים 75בחירות. האיסור שבסעיף 

 המשיבים להשית, חלה, להבנתו, גם על התמודדות בבחירות. 

 

נוכח כל האמור לעיל, העותר טוען כי אמון הציבור בשלטון המקומי לא ייפגע אם יינתן לו  .20

, ולכן יש לקבל את עמדתו ולהתיר לו להתמודד, מבלי שיידרש יפו-עיריית תל אביבלמועצת  להתמודד

 לצאת לחופשה ללא תשלום. 

 

 טענות המשיבים

 

סקרה בתחילה את תפקידו של העותר, ואת כוחותיו במשרתו, תוך שהיא מדגישה  1המשיבה  .21

 ר.את סמכויותיו המינהליות ומתארת את המגע שיש בתפקידו עם הציבו
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כי עמדתה המשפטית מתבססת על חוות דעת שהתקבלה אצלה  1בהמשך, ציינה המשיבה  .22

 , לו היא כפופה בנושאים אלה. 2מהמשיב 

 

אין חשיבות באיזו מועצה מקומית מבקש העותר להתמודד, אלא לבחון  – 1לעמדת המשיבה  .23

ר כרוך מגע עם קהל, או את היקף סמכויותיו ותפקידו במועצה בו הוא עובד. ככל שבתפקידו של העות

הוא איננו רשאי ליטול חלק בתעמולת בחירות  –)א( הנ"ל 75בקבלת החלטות מינהליות, כאמור בסעיף 

ברשות מקומית כלשהי שנערכות בה בחירות, כל עוד הוא לא יצא לחופשה ללא תשלום מהרשות 

 המקומית בה הוא עובד. 

 

מציין כי לא נערכה  2גורס אף הוא כי יש לדחות את העתירה. כטענה מקדמית המשיב  2המשיב  .24

 כל פניה מוקדמת אליו מטעם העותר, ולכן העתירה לוקה גם באי מצוי הליכים. 

 

מדגיש שעמדתו היא  2המשיב  –בהמשך תגובתו, ומבלי להידרש לעובדות של המקרה הפרטני 

חל אף על עובדי רשות מקומית אחת המבקשים להתמודד לרשויות חוק הבחירות )א( ל75שסעיף 

 לבחירות ברשות מקומית אחרת, שהם אינם עובדים בה.

 

)א( הנ"ל, ועם 75טוען כי פרשנותו של העותר איננה מתיישבת עם לשונו של סעיף  2המשיב  .25

 ורי. פוליטי של השירות הציב-תכליתו, אשר מבקשת לשמור על אמון הציבור ועל המבנה הא

 

בעניין "פעילות  1.1902סומך עמדתו על הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס'  2המשיב  .26

מפלגתית של עובדי מדינה ועובדי רשויות מקומיות", ועל חשיבות שמירת תדמית השירות הציבורי 

 כשירות שניתן לכלל הציבור, על בסיס עניני ושוויוני, ללא קשר, או השפעה להשתייכות מפלגתית. 

 
מוסיף עוד וטוען כי המחוקק העמיד את כל סוגי עובדי הציבור שחלה עליהם המגבלה  2המשיב 

בין אם הם עובדי מדינה, עובדי רשות הפיתוח, קק"ל, שירות התעסוקה ובין אם הם  –באותו מעמד 

 , אין יסוד לאבחנה בין עובד2)א( מתקיים בהם. לטענת המשיב 75עובדי רשות מקומית שהאמור בסעיף 

 סניף קק"ל כפר סבא לעובד עיריית כפר סבא לעניין תחולתן של ההגבלות. 

 

)א( 75שלעמדתו, בשים לב לתפקידו הספציפי של העותר, הוראת סעיף  2לבסוף, מציין המשיב  .27

חלה בעניינו, ואף מזכיר כי פסיקת יושבי ראש ועדת הבחירות המרכזית הרחיבה בעבר את תחום פריסתו 

סה, נוכח תכליותיו החשובות, ואף החילה -בדי ציבור שאין להם סמכות מינהלית פרשל הסעיף גם על עו

את הסעיף גם על עובדים של מעבידים שאינם מנויים בסעיף, כגון: מורים המועסקים במוסדות חינוך 

( השופט 03.03.2015) לחופש דת ושווין נ' רשימת ש"ס ואח' –חדו"ש  24/20בבעלות פרטיות )תב"כ 

 אמסלם נ' סיעת ש"ס ואח' 3/19(, או עובדי תאגידים עירוניים )תב"כ ס' ג'ובראן ז()כתארו א

 (.א' רובינשטיין( השופט )כתארו אז( 26.12.2016)

 

היא כי יציאה לחופשה רצופה של עובד, החל מתחילת ביצוע  2יחד עם זאת, עמדת המשיב  .28

(, מאזנת בין תכליותיו החשובות של התעמולה וכלה ביום הבחירות )חלף למשל, פיטוריו או התפטרותו
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האמור, לבין הזכות להיבחר, שכן ההגבלה איננה מונעת מהעובד להתמודד, אלא רק מחייבת  75סעיף 

 אותו לצאת לחופשה. 

 

 עמדת המשיבים היא כי דין העתירה להידחות. –נוכח כל האמור לעיל  .29

 

 

 התשובה לתגובות המשיבים

  

הגיש תגובה  –כאמור, העותר ביקש רשות להשיב לתגובות המשיבים לעתירה, ולאחר שזו ניתנה  .30

תמציתית, בגדרה גרס כי נוכח העובדה שחברות במועצת רשות מקומית איננה מזכה בתגמול, הרי 

 כלכלית ואישית.  –שלקיחת חופשה ללא תשלום לצורך ההתמודדות היא גזירה קשה 

 

התעלם בתשובתו מטענותיו לגבי ההבדלים הלשוניים בין סעיף קטן  2העותר מוסיף כי המשיב  .31

 )ב( הנ"ל, ומכאן שלא מצא תירוצים לפירכות שהועלו מצדו של העותר. 75-)א( ל75

 

העותר אף שב על טענותיו כי תדמית השירות הציבורי לא תפגע אם יינתן לו להתמודד בבחירות  .32

כפר סבא, לבעלי זכות  עיריית, נוכח העובדה שאין כל ממשק בין עבודתו ביפו-ביבעיריית תל אלמועצת 

הבחירה בתל אביב. העותר מוסיף ומדגיש כי לטעמו אין לו כל סמכות מינהלית, שכן יש לפרש מונח זה 

)א( הנ"ל משית. העותר אף גורס שתפקידו המקצועי איננו כרוך במגע 75בצמצום, נוכח ההגבלה שסעיף 

 הל. עם ק

 

המכלול בשל עתה לקבלת החלטה בעתירה, ולפיכך אעבור  –לאחר שהצגתי את טענות הצדדים  .33

עתה לליבון הדברים, זאת לאחר שהצעותיי לעותר כי ישקול אם הוא עומד על עתירתו נענו בשלילה, תוך 

 ידי לברור צעדיו ביחס לכל תוצאה אפשרית.-שהוא מתבקש על

 

 דיון והכרעה

 

הגעתי למסקנה כי דין  –כוח הצדדים -החומר שבתיק ושמיעת טיעונים של באילאחר עיון בכל  .34

ראשון -, הכל כמבואר להלן. אפרט איפוא ראשון50-ו 49העתירה להידחות, בכפוף לאמור בפסקאות 

 אחרון.-ואחרון

 

 רקע נורמטיבי

 

תתפות שלעיל, מטיל מגבלות על הש 17לחוק הבחירות לרשויות שנוסחו הובא בפיסקה  75סעיף  .35

בתעמולת בחירות על עובדי מדינה, תאגידים ורשויות שונות, על עובדים של רשויות מקומיות, ככל 

 שאלה ממלאים תפקידים מסוימים וכן אף על חיילים משרתים ככאלה.
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תחולתו של סעיף זה איננה קצובה בזמן נתון, והוא נושא בחובו סנקציה פלילית )בהתאם לאמור 

 חירות לרשויות(.( לחוק הב5)93בסעיף 

 

 חברי, השופט )כתוארו דאז( ס' ג'ובראן, עמד על תכליתו של הסעיף הנ"ל בקבעו כך:

 

"עובד ציבור מחויב לשמור על תדמית ניטראלית, הן כלפי הציבור והן 
באופן מהותי, וזאת כדי שיישמר טוהר המינהל הציבורי, עיקרון השוויון, 

הציבורי עושים עבודתם ללא משוא פנים" ואמון הציבור כי עובדי המינהל 
 ((.05.08.2013מרציאנו נ' ניצן ) 44/20)תר"מ 

 
 

 ובהקשר זה, יפים גם דבריו של הנשיא מ' שמגר:

 
"עובד הציבור צריך לשמור בעיני הציבור על תדמית ניטראלית, שאינה 
משועבדת להשקפה פוליטית מוגדרת. נזקק אליו הציבור כולו, על כל 

וניו, ולא רק אלה המזדהים עם השקפותיו. ואם הוא נוטל חלק זרמיו וגו
בוויכוחים 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 

[ במלים אחרות, תדמיתו של עובד כחסר פניותו כחסר מסוימת ]...
העדפות פוליטיות, המשרת את הציבור כולו, נעלמת עקב עוצמת 
מעורבותו הפוליטית הפומבית ועקב השמעתה ברבים של הביקורת בעלת 
הגוון הפוליטי המובהק על מדיניות הממשלה או נטילת חלק בוויכוח 

ית פלונית. אצל אלה  שאינם פוליטי פומבי תוך צידוד בגישה פוליט
מזדהים עם השקפותיו תפחת הנכונות לפנות אליו. קרי, הוא שולל מן 
הציבור הזכאי לעובדי ציבור חסרי פניות את האמון והביטחון בהעדר 
הפניות הפוליטיות של השירות, מערער את הנכונות להיזקק לשירות 

נציב שירות  ספירו נ' 5/86הציבורי ופוגע באמון הכללי בו" )עש"מ 
 ((.1986( )4המדינה, פ"ד מ)

 

 ההגבלות החלות על עובדי ציבור בענייני בחירות, מתקיימות בשני רבדים: .36

 

: ברובד זה קבע המחוקק קבוצות של עובדים, רובד הגבלת הזכות להיבחר (א)

אשר אינם כשירים להתמודד בבחירות, אם לא התפטרו, או לא יצאו לחופשה 

חוק ממשרתם במועד שננקב בחוק. לעניין הבחירות לרשויות המקומיות קובע 

לחוק  1כי עובדי מדינה מסוגים המפורטים בסעיף  הגבלת הזכות להיבחר

אינם רשאים להיות מועמדים בבחירות  –זה האמור וכן בתוספת לחוק 

לרשויות המקומיות. מעבר לכך, אף עובדי רשויות מקומיות הממלאים 

אינם כשרים להתמודד למועצת  –תפקידים המפורטים בתוספת לחוק האמור 

הרשות המקומית, זולת אם יצאו לחופשה מעבודתם באותה רשות שבה הם 

)ג( 4י יום הבחירות )ראו גם: סעיף מתמודדים לא יאוחר מהיום הששים שלפנ

; 1975-חוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"הל

 (. לחוק הבחירות לרשויות 7סעיף 

 

הוראות דומות, ואף מחמירות יותר, חלות גם בעניין הבחירות לכנסת )ראו 

ח משולב[, לחוק הבחירות לכנסת ]נוס 56יסוד: הכנסת; סעיף -חוקל 7סעיף 



222 
 

((. עובד ציבור שאיננו פועל בהתאם : חוק הבחירות לכנסתלהלן) 1969-התשכ"ט

 בבחירות.  אינו כשיר להתמודדלהוראות המוזכרות לעיל, 

 

: ברובד זה נמצא רובד האיסורים הנוספים החלים על עובדי ציבור מכהנים (ב)

בחירות חוק הל 75האיסור על עובד ציבור לקחת חלק בתעמולת בחירות )סעיף 

(, ואיסורים נוספים החלים מכוח חוק הבחירות לכנסתל 130; סעיף לרשויות

עובד ציבור, וזאת בין השאר במערכת היחסים שבינו לבין  –היותו של העובד 

כשירות -מעבידו. העיצומים בגין הפרת איסורים אלו אינם מצויים בתנאי אי

( 1966) 720( 4, פ"ד כ)נתניהאלתגר נ' מועצת עיריית  250/66לכהונה )השוו: בג"צ 

חוק דרכי ב ל17(, אלא בפן המינהלי )צווים לפי סעיף עניין אלתגרלהלן: 

שמא נ'  259/96(, בפן יחסי העבודה, בפן המשמעתי )ראו: ער"מ תעמולה

((, ואף במישור הפלילי )סעיף 1996) 837( 1, פ"ד נ)המועצה המקומית תמרה

גם: הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס' ; וראו לרשויות לחוק הבחירות( 5)93

בעניין "פעילות מפלגתית של עובדי מדינה ועובדי רשויות מקומיות"  1.1902

בעניין  17(; הודעת נציב שירות המדינה מס' עח/הנחיית היועמ"ש)להלן: 

 10.07.2018" מתאריך 2018 –"הוראות בעניין הבחירות לרשויות המקומיות 

 ((.הוראת נש"מ)להלן: 

   
שני רבדים אלו, אינם חופפים אלא משיקים, ואולם הפרשנות העקרונית שיש ליתן  

 להם דומה, שכן בבסיסן תכליות משותפות.

 

בבחנו את הרובד המשיק, הדן בהגבלת הזכות להיבחר ברשות מקומית, עקב מילוי  .37

בפנינו, , דברים שלעמדתי נכונים גם במקרה שת' אורתפקיד פלוני באותה רשות, ציין השופט 

בדבר הפגיעה שעלולה להתרחש באמון הציבור עקב מעורבותו של עובד הרשות המקומית 

 במערכת הבחירות:

 
"... מעורבותו של עובד השייך לדרג הביצועי במערכת בחירות כזו היא 
בעייתית. היא פוגעת באמון הציבור בטוהר שיקוליו של העובד. היא מעלה 

תיו. יש בה כדי לפגוע במרקם התקין סימן שאלה מעל החלטותיו ופעולו
של היחסים שבין הציבור בתחום הרשות המקומית לבין המינהל הפועל 

ראש -ארד נ' יושב 7157/95בג"ץ בעבור ציבור זה. כפי שציין הנשיא ברק ב
, בהתייחסו לבחירות לכנסת: 'אין אדם יכול, בעת ובעונה הכנסת ואח'

הציבור באופי הממלכתי של משרתו ולבקש את אחת, לקיים את אמון 
אנקונינה  6859/98אמון הבוחר באופי המפלגתי של מועמדותו'" )בג"ץ 

 ((.1998) 433( 5, פ''ד נב)ואח' נ' פקיד הבחירות אור עקיבא ואח'
 

הנה כי כן, העקרונות העולים מן החוק וההלכה הפסוקה מצביעים על השאיפה ליצור הפרדה 

הבחירות המקומית, לבין עובדי הציבור הנזכרים בסעיף, לנוכח הפגיעה שעלולה להיגרם בין מערכת 

על מרקם היחסים שבין הציבור והרשות המקומית,  –כתוצאה מהשתתפות שלהם בתעמולת בחירות 

 פוליטי שהמינהל מחויב בו.-ומראית העין השלילית שהדבר עלול לעורר ביחס לדימוי הא

 

 ות פרטניות יותר שעלו במכלול.אעבור עתה לבדיקת טענ
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 סמכות מינהלית ומגע עם קהל 

 

ראשית, אתייחס לטענת העותר לפיה אין לו במשרתו סמכות מינהלית ובתפקידו לא כרוך מגע  .38

 , לא חל בעניינו.חוק הבחירות לרשויות)א( ל75עם קהל, ולכן סעיף 

  

מסגרת עיסוקו הוא מחזיק אין בידי לקבל טענה זו. תפקידו המתואר של העותר, מלמד כי ב

שלעיל(. ויודגש: נוכח עקרונות היסוד  8בסמכויות מינהליות והוא מקיים מגע עם קהל )כנזכר בפיסקה 

הניצבים בבסיס האיסור על השתתפות עובדי ציבור בתעמולת בחירות, יש ליתן ללשון החוק כאן פרשנות 

הל תקין החף ממראית עין של משוא מרחיבה, המקיימת את האינטרס הציבורי ביצירת ושמירת מינ

קודמי בתפקיד יו"ר ועדת -פנים, או נגיעה פוליטית )לעמדה מרחיבה אף יותר, ראו עמדתו של חברי

-(; וב10.09.2013וידאל נ' לביא ) 83/20תר"מ -הבחירות המרכזית השופט )כתארו אז( ס' ג'ובראן: ב

 ((.08.09.2013רשימת מהפך ברמה נ' רוכברגר ) 87/20תר"מ 

 
אוסיף ואציין כי סמכות מינהלית איננה רק סמכות המוענקת בחוק. סמכות מינהלית היא כל 

סמכות שמעניק המינהל הציבורי לעובדיו, בין אם היא נובעת מחיקוק, או מהוראת מינהל )יצחק זמיר, 

יית להנח 6להוראת נש"מ; סעיף  14; סעיף 82הסמכות המינהלית, משפט וממשל א' )התשנ"ב(, עמ' 

היא סמכות  1יסודיים במשיבה -היועמ"ש(.  סמכויותיו של העותר לטפל בהליכי רישום לבתי הספר העל

 מינהלית ברורה, והמשיבים אף הציגו ממשקים שיש לתפקידו במגע עם קהל. 

 

 
 פרשנות הצירוף: "רשות מקומית שבה מתקיימות בחירות"

  

)א( הנ"ל, 75עיקר המלאכה הפרשנית הרלבנטית מתמקדת פה במשמעות הסיפא לסעיף  .39

הקובעת כי: "עובד]ים[ של רשות מקומית ]...[ אשר יש להם סמכות מינהלית, ]...[ או תפקיד שכרוך בו 

בתחום רשות מקומית שבה מתקיימות בחירות"  לא יקחו חלק בתעמולת הבחירותמגע עם קהל, 

 ח"מ(.  –טות וההדגשות בציטוט הסעיף הנ"ל הן שלי )התוספות, ההשמ

 

מהי, אפוא, "רשות מקומית שבה מתקיימות בחירות"? האם כדעת העותר, משמעות הסעיף 

היא איסור על לקיחת חלק בתעמולת בחירות רק בתחומי הרשות המקומית בה מועסק העובד ואשר 

על לקיחת חלק בתעמולת בחירות חל  בבחירות למועצתה הוא מתמודד, או כדעת המשיבים, האיסור

 בכל רשות מקומית בה מתקיימות בחירות באותו מועד. 

 

מבין שתי הפרשנויות הנ"ל, עדיפה עליי עמדת המשיבים. כמתואר לעיל, ההלכה הפסוקה ראתה 

)א( הנ"ל משום הוראה היונקת את לשדה מהתכלית של שמירה על טוהרו וניקיונו של השירות 75בסעיף 

. ואכן, אף כי לשון המחוקק ואפילו למראית עין –י מכל הטיה פוליטית, או חשש למשוא פנים הציבור

משמעית, הרי שהחשש מפני הכתמת השירות הציבורי בפסול של הטיה -בסעיף האמור איננה חד

, אם יותר לעותר ולשכמותו בניראות של השירות הציבוריפוליטית, ואף הפגיעה הטמונה מיניה וביה 
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, בין תעמולת הבחירותמצדיקה בעיניי פרשנות המגבילה את השתתפות העובד ב –בבחירות  להשתתף

 אם הוא מתמודד באותה רשות מקומית, ובין אם הוא מבקש להתמודד ברשות אחרת.

 

)א(, אפרט עתה כיצד פרשנות תכליתית זו 75משמצאתי כי זו הפרשנות ההולמת לסיפא לסעיף 

 )ב( יוצר אבחנה פרשנית.75יפי המשנה שבו, לנוכח טענת העותר כי סעיף הולמת את לשון הסעיף ויתר סע

 

 )א( ליתר סעיפי המשנה75על היחס שבין סעיף 

 

נועד להסדיר את איסור ההשתתפות חוק הבחירות לרשויות )א( ל75כמתואר לעיל, סעיף  .40

צב עניינים מיוחד, )ב(, עוסק במ75בתעמולת בחירות מוניציפלית של עובדי הציבור הנזכרים בו. סעיף 

למועד הבחירות הכלליות לכנסת. דומה כי הוראות  במקבילבו מתקיימות הבחירות לרשויות המקומיות 

 ס"ק )ב( הן מורשה מהסדרי הבחירות שהיו נהוגים בעבר. 

 
לחוק הבחירות לרשויות )למעט מספר תיקונים טכניים בעיקרם שהוכנסו  75ראשיתו של סעיף 

. באותן שנים התקיימו הבחירות הכלליות 1965-בסעיף ברבות השנים(, הוא בחוק המקורי, שחוקק ב

עם הבחירות לכנסת )ראו בעניין זה: דנה בלאנדר "הבחירות לרשויות  ביחדלרשויות המקומיות 

( זמין באתר: 2008) 60 פרלמנטאיך, כמה, מי ולמה"  –ת המקומיו

www.idi.org.il/parliaments/4503/4506 :הצעת חוק הרשויות המקומיות )בחירות( )תיקון מס' ; וכן

פוא, כי בכל עת שהתקיימו בחירות , ודברי ההסבר שם(. ברירת המחדל הייתה, א1986-(, התשמ"ו13

)ב(, 75כלליות לרשויות המקומיות, יחולו גם בחירות לכנסת, וכך תחול על עובדי הציבור הוראת סעיף 

. ההגבלה המנויה בסעיף "בכל רשות מקומית שהיא"האוסרת על עובדי ציבור לקחת חלק בתעמולה 

תקיימות בה בחירות", היינו: רשות מקומית )א(, לעומת זאת, חלה רק לגבי עובד ב"רשות מקומית שמ75

 שמסיבה כלשהי נערכו בה בחירות שלא ביום הבחירות הכלליות לכנסת. 

 

בינתיים, במצוות המחוקק, חל פיצול בין הבחירות הכלליות לכנסת לבין הבחירות לרשויות 

המקומיות, והביא לכך שהבחירות לרשויות המקומיות נקבעות מדי חמש שנים וקצוב להן מועד קבוע 

לחוק הבחירות לרשויות(. לכך ישנם מספר חריגים, וביניהם: מקרים בהם כוננה רשות  4)ראו סעיף 

לחוק הבחירות לרשויות(;  3מית חדשה, שאז הבחירות מתקיימות סמוך למועד הקמתה )סעיף מקו

מקרים בהם מצא שר הפנים לדחות מועד בחירות למועצת רשות מקומית, אם ראה טעם לכך )ראו: 

. ((1998) 49( 2, פ''ד נב)מואסי ואח' נ' שר הפנים ואח' 1913/97לחוק הבחירות לרשויות; דנג"ץ  5סעיף 

)ב( לפקודת העיריות לאחר 146כמו כן רשאי שר הפנים להאריך את מינויה של ועדה ממונה לפי סעיף 

ובכך לדחות את מועד הבחירות באותה מועצה. זה המקום אף לציין כי  –התייעצות עם גורמים שונים 

ת )פיצול בעבר הבחירות למועצות האזוריות התקיימו במועד נפרד ממועד הבחירות למועצות המקומיו

זה התקיים עד לתיקון שנכנס לתקפו לאחרונה, ראו: חוק המועצות האזוריות )מועד בחירות כלליות( 

 (. 2017-(, התשע"ז10)תיקון מס' 

 

שינויים אלה בהוויה, המשפטית והעובדתית, מחייבים מתן פרשנות תכליתית ועדכנית להוראת 

 הנ"ל. 75סעיף 

 

https://www.idi.org.il/parliaments/4503/4506
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אל המסקנה לפיה כוונת המחוקק המקורית הרקע החקיקתי האמור, מוליך אפוא  .41

הסובייקטיבית הייתה להגביל עובד רשות מקומית מליטול חלק בתעמולת בחירות לרשות המקומית בה 

הוא מועסק במקרים שבעת חקיקת החוק היו אז ייחודיים )היינו, מקרים בהם הבחירות לרשות 

סת(. מצב הדברים בו עסקינן כעת, שהוא המקומית לא נערכו במועד בו התקיימו הבחירות הכלליות לכנ

תולדה של ההפרדה בין מערכות הבחירות המוניציפאליות והכלליות, מחייב עתה פרשנות מרחיבה 

)א( הנ"ל כדי להגן מפני פוליטיזציה של השירות הציבורי וכדי לשמור על אמון הציבור בעובדי 75לסעיף 

 הציבור.

 

מצדדת בעמדתו הפרשנית. חוק הבחירות לרשויות ב( ל)75כאמור, העותר סבור כי הוראת סעיף  .42

הסיפא לסעיף זה מורה כי מקום בו הבחירות למועצת הרשות המקומית מתקיימות ביום בו מתקיימות 

רשות  בשוםבחירות כלליות לכנסת, הרי שעובד הציבור מנוע מליטול חלק בתעמולת בחירות "

נקט בלשון גורפת לגבי המקרה הפרטני בו מקומית". לשיטת העותר, מעצם העובדה כי המחוקק 

מתקיימות בחירות לכנסת ביחד עם בחירות לרשויות המקומיות, יש ללמוד כי מקום בו הבחירות לרשות 

לא חל  –המקומית האחת חלה באותו מועד בו חלות בחירות לרשות המקומית האחרת )כבענייננו( 

ות( בכל רשות מקומית שהיא )זאת, בשים לב האיסור הגורף לגבי תעמולת בחירות )ומועמדות בבחיר

לכך שהמחוקק נקט בלשון שונה, שאיננה גורפת, לגבי המקרה הנדון כאן: "... לא יקחו חלק בתעמולת 

 (. שבה מתקיימות בחירות" בתחום רשות מקומיתהבחירות 

 

 –ואולם, על אף העובדה כי המחוקק נקט במינוח שונה לגבי כל אחד מהתרחישים האמורים 

)א( האמור 75לא שוכנעתי כי יש בכך כדי לחתור תחת התכליות האובייקטיביות העומדות ביסוד סעיף 

ידי המשיבים -עד כדי מתן פרשנות ההולמת את עמדתו של העותר. הפרשנות התכליתית המוצעת על

ור כאן אין לגז  –מוצדקת, אפוא, בנסיבות העניין ובעקרון שכן אף שלשון החוק איננה אחידה ובהירה 

 ממונח זה, או אחר, בו נקט המחוקק במקום אחד, לגבי הוראת חיקוק סמוכה לה. 

 

)ג( שעניינה באיסור קיום 75מסקנה זו עולה גם מלשון החוק עצמו. כך, למשל, הוראת סעיף  .43

ידי חיילים, מורה כי: "חיילים ]...[ לא יקחו חלק בתעמולת בחירות". אף כאן, אם -תעמולת בחירות על

הטוען כי המדובר באיסור גורף על תעמולה בידי חיילים, עשויה להתעורר השאלה מהי כוונת  יטען

)ב( )"בשום רשות 75המחוקק לאשורה, ומדוע לא המשיך והוסיף פה את הדברים האמורים בסעיף 

מקומית"(. ואולם דומני כי אף בשאלה זו אין ממש, שכן כפי שציינתי לעיל, משמעותן של כל הוראות 

)ג( דומה במהותה, והיא עולה מהתכלית השוזרת את סעיפי המשנה כולם, גם אם אין -)א(, )ב( ו75ף סעי

 המחוקק נוקט מסיבות חקיקתיות היסטוריות בלשון אחידה לגבי כל אחד מהמקרים הפרטניים.

 

אין בלשון החוק לבדה כדי לפתור את הדילמה הפרשנית העולה מכך  –כפי שהוסבר אפוא  .44

נתן את מלוא דעתו, כפי הנראה, למצב בו מתקיימות בחירות הן ברשות המקומית בה שהמחוקק לא 

מועסק עובד הציבור, והן ברשות המקומית האחרת בה הוא מבקש להיבחר. במצב דברים זה, מוצדקת 

לפיכך הפרשנות התכליתית שתוארה לעיל, ולפיה התכלית האובייקטיבית העולה מלשון החוק 

היא כי אין להתיר מצב שעובד הציבור ייקח חלק בתעמולה, או  –שת אותו ומההלכה הפסוקה המפר
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יתמודד בבחירות לרשות מקומית אחרת, בד בבד עם המשך העסקתו הפעילה ברשות המקומית בה הוא 

 עובד.

 

אפנה לבחינת טענות העותר  –הפרטני  החקיקהמשזו המסקנה אליה הגעתי בהיבט ניתוח 

 .החוקתיבמישור 

 

 הזכות להיבחר ההגבלה על

 

מה בין מניעת התמודדות בבחירות ללקיחת חלק בתעמולה? מועמד בבחירות נושא עמו  .45

תעמולת בחירות לכל אשר ילך, בין כאשר יקיים חוגי בית ברשות המקומית בה הוא מתמודד שלא 

עובד. יסודי ברשות בה הוא -בשעות העבודה, ובין כאשר יקבל קהל, או ינהל את הרישום לחינוך העל

בתקופת הבחירות יש קושי משמעותי להבחין מה היא תעמולה, ומה איננו נופל בקטגוריה זו, והרי אין 

ארצנו גדולה כדי כך, שדבר היותו של אדם מועמד ברשות פלונית לא יובא לידיעת תושבי רשות אלמונית, 

 כנסת.קל וחומר כאשר העותר מתעתד להתמודד ברשימת מועמדים אותה תגיש סיעה של ה

 

עצם  –חוק הבחירות לרשויות )א( ל75לפיכך, הנני סבור כי לצרכי פרשנות עדכנית של סעיף 

, עניין אלתגר)והשוו:  תעמולת בחירותבבחירות טומנת בקרבה, מיניה וביה, קיומה של  ההתמודדות

 (.724בעמ' 

 

נושא זה חלה אין בידי גם לקבל את טענתו של העותר בדבר פגיעה בזכותו להיבחר. דומני שב .46

 (:1996) 587, 573( 1נ' יו"ר הכנסת פ''ד נ) ארד 7157/95בג"צ -, שהותוותה בדוקטרינת הברירה

 
מונחת ביסוד המבנה  –לבחור ולהיבחר  –הגשמתן של זכויות אלה "

המדיני של מדינת ישראל. היא מהווה תכלית אשר את דיניה מבקשים 
עדיפות לשיקול האחר, בדבר יסוד: הכנסת נתן -להגשים. עם זאת, חוק

פוליטי של השירות הציבורי. אכן, השתתפות פעילה -הגשמת האופי הא
ידי -במאבק הפוליטי, כמועמד ברשימה המתמודדת לכנסת, נתפסה על

פוליטי של שירות -חוק היסוד כפגיעה קשה באופיו הממלכתי והא
לבין  הציבור, עד שהדבר חייב לדעתו בחירה בין המשך השירות הציבורי

מועמדות לבחירות לכנסת. בבחירה זו ידו של 'טוהר השירות הציבורי' 
היא על העליונה. דומה שביסוד העדפה זו עומדת ההכרה כי המפתח 
להגשמת הזכות להיבחר מצוי בידו של משרת הציבור. בדרך כלל בידו 
הכוח להתפטר ממשרתו בשירות הציבור, ובכך לפתוח את הדרך למימוש 

ראש ועדת הבחירות -מופז נ' יושב 92/03חר" )וראו גם ע"ב זכותו להיב
  .((2003) 793( 3עשרה, נז)-המרכזית לכנסת השש

 

אין דרישה להתפטרות ואין מדובר בפיטורין, אלא רק  –לסיום יש להעיר כי במקרה שלפנינו  .47

 ביציאה לחופשה ללא תשלום, וזו תרופה מידתית לפתרון קרני הדילמה. 

 
 

 סוף דבר
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אני דוחה את העתירה, ומקבל את פרשנותם העקרונית של המשיבים,  –נוכח כל האמור לעיל  .48

איננו רשאי להשתתף  – חוק הבחירות לרשויות)א( ל75לפיה עובד רשות מקומית שחל על תפקידו סעיף 

גם בתעמולת בחירות לרשות אחרת שמתקיימות בה בחירות, ובפרט כשהוא מתמודד בהן, אלא בהינתן 

יצא לחופשה ללא תשלום מעיסוקו ברשות המקומית בה הוא עובד מעת שהחל ליטול חלק בתעמולת כי י

בחירות כאמור, או במועד שהגיש את מועמדותו לבחירות, הכל לפי המוקדם יותר. אינני מחווה דעה 

 בשאלות נוספות שעלו בשולי הטענות במכלול, כמו למשל, לגבי סתירה אפשרית בין תפקידו של העותר

 , או בהנהלתה אם ייבחר.יפו -עיריית תל אביבלבין כהונתו במועצת  סבא-עיריית כפרב

 

אני מורה כי תינתן לעובדי הרשויות  –בנסיבות העניין, ונוכח אי הבהירות ששררה בנושא עד כה  .49

אפשרות  –)א( המבקשים להתמודד ברשות אחרת מזו בה הם עובדים, ובכללם לעותר 75הנזכרות בסעיף 

לחופשה ללא תשלום עד למועד האחרון להגשת רשימת המועמדים לבחירות לרשויות המקומיות  לצאת

 (. 27.09.2018)החל במערכת הבחירות לרשויות המקומיות הנוכחית, בתאריך 

 

לא  –בשים לב לראשוניות הסוגיה שעלתה בעתירה זו וליוזמת העותר להבהרת המצב המשפטי  .50

 אעשה פה צו להוצאות.

 

ידי משרד הפנים לכל הגורמים הרלבנטיים ויונח בפני מנהלי -לטה זו יופץ עלעותק מהח .51

פי הנחיית משרד הפנים, ישקלו עתה את -הבחירות, כדי שהמועמדים בכוח, שלא פעלו מלכתחילה על

 צעדיהם. 

 

 

 (.23.9.2018י"ד בתשרי התשע"ט )ניתנה היום,  

 

 חנן מלצר, שופט
 

המשנה לנשיאת בית המשפט 
 העליון

 יושב ראש ועדת הבחירות
 2-המרכזית לכנסת ה
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 ועדת הבחירות המרכזית

 21-לכנסת ה
          

 השופט סאאב דבור       
 יושב ראש ועדת הבחירות האזורית כנרת

 

 

 103/21תר"מ   

 רון אהרון קובי    העותר: 

 

 נגד      

 

 . עיריית טבריה1   המשיבים: 

 בורז'יקובסקי. יצחק 2

 . החברה הכלכלית מיסודה של עירית טבריה בע"מ3

 . גילה בוהדנה4

 

 ב' לחוק 17עתירה לצו מניעה / צו להסרת מודעת לי סעיף 

 1959 -הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט 

 

 

 החלטה

 

ב' לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט  17בפניי עתירה למתן צו מניעה בהתאם לסעיף 

מתפקידו  2והמורה לה להשיב מדוע לא יושעה המשיב  1לפיה, מבוקש ליתן צו למשיבה , 1959

להשיב מדוע לא תושעה  3עד לסיום מערכת הבחירות; עוד, התבקש צו המורה למשיבה 

 מתפקידה עד לסיום מערכת הבחירות. 4המשיבה 

 

ות עירית טבריה, העותר מעיד על עצמו, כי הוא פעיל חברתי ופוליטי המתכוון להתמודד לראש

 , בבחירות המוניצפאליות הקרובות. 1המשיבה 

 

 , הינו עוזרו האישי של ראש העיריה המכהן, המשמש כנהגו.2המשיב 

 

הינה עובדת החברה הכלכלית ומנהלת  4, הינה חברה עירונית של העיריה והמשיבה 3המשיבה 

 החוף העירוני מטעמה.
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לי בחירות של ראש העיריה המכהן, יוסי בן דוד; בין הינם פעי 4 -ו 2לטענת העותר, המשיבים 

שלט על מטה הבחירות של ראש העיריה.  עת עסק בתלייתתועד וצולם  2היתר, נטען, כי המשיב 

עוד נטען, כי בהמשך לכך, שני המשיבים נכחו במטה הבחירות של ראש העיריה. העותר מתלונן 

העותר האשים אותה בשלל האשמות:  ,4גם על שימוש המשיבים בפייסבוק; באשר למשיבה 

נוכחות במטה ראש העיר, לקיחת חלק בתעמולה, ארגון אירוע של הרמת כוסית, שיוך לקבוצות 

 וואטסאפ ובשל אלה, דרש את השעייתה ו/או הוצאתה לחל"ת.

 

בחירות מהווה הליך הלטענת העותר, מעורבותם של שניים אלה, שהינם עובדי העיריה, ב

 -ו 1אסורה, ומכאן הבקשה להוצאת צווים נגדם כאשר מבוקש כנגד משיבה תעמולת בחירות 

מתפקידם עד לאחר סיום מערכת  4 -ו 2לבוא וליתן טעם מדוע לא להשעותם של המשיבים  3

 הבחירות ו/או להוציאם לחל"ת.

 

העותר ציין בעתירתו, שהוא התרה בגורמים המתאימים על כך, ואלה בתגובתם, ציינו שלאחר 

ו של העותר בעניין, הם דאגו שוב להבהיר את הנוהלים וההנחיות של משרד הפנים בפני פניית

 כלל העובדים ובפרט בפני הנוגעים בדבר.

 

 את העתירה העברתי לתגובת המשיבים.

 

אלה בתורם, אכן אישרו כי העותר פנה אליהם בטרונייתו. עם פנייתו, הם פעלו מיד לבירור 

בתגובתה אשר גובתה בתצהיר כדין,  1נהלים. כך למשל, המשיבה העניין, ולחידוד ההנחיות וה

וחידדה בפניו את  2שם, ציינה שעם קבלת התלונה, זימנה היא אליה את המשיב  3סעיף 

 ההנחיות והנהלים ודרשה ממנו שלא לעסוק בפעילות פוליטית.

 

ומנה המשיבה בתגובתה, זו ציינה שעם קבלת הפניה נעשה בירור מקיף ואף ז 3כך גם המשיבה 

לבירור מעמיק תוך חידוד ההנחיות, שככל הנראה הובנו לא נכונה תחילה. עם בירור הסוגיה  4

, כי אין בכוונתה אף לא באופן אקראי להיות נוכחת במטה הבחירות של מועמד 4צינה המשיבה 

פוליטי כזה או אחר. למשיבה הוהבר, כי יש למנוע לזות שפתיים, אף מחוץ לשעות העבודה 

 ונוכחותה בהרמת כוסית או אירוע אחר מוטב כי לא תשנה.

 

המשיבים בתורם ציינו את יחסו של העותר כלפיהם ואת רדיפתו אחריהם בכל הזדמנות. 

שכן, לדידו, העותר לא מפספס הזדמנות  2הדברים אמורים במיוחד בתגובתו של המשיב 

ות ועומדות נגד העותר להשפיל אותו ולבזותו. הצדדים אף אזכרו מספר תביעות התלוי

ל הזדמנות על מנת להכפיש אף הצהיר, כי העותר מנצל כ 2בתביעות של לשון הרע. המשיב 

ל עוד נמשכות ההכפשות ברמה האישית כלפיו, יהיה זה חוסר צדק משווע למנוע ממנו כאותו, ו

 להביע את עמדתו האישית כלפיו.
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 דיון והכרעה:

 

לחוק הרשויות  75מקומית למען תעמולת בחירות קבוע בסעיף האיסור לשימוש בעובדי רשות 

 על פיו: 1965 –המקומיות )בחירות(, התשכ"ה 

 

"עובד המדינה, כולל עובד שירות התעסוקה, רשות הפיתוח וכן עובד של  

ן הקימת לישראל או של ררשות מקומית, של הסוכנות היהודית, של הק

, לרבות סמכות לפי תקנות רשות השידור, אשר יש להם סמכות מינהלית

, או תפקיד שכרוך בו מגע עם קהל, לא יקחו 1945ההגנה )שעת חרום(, 

חלק בתעמולת הבחירות בתחום רשות מקומית שבה מתקיימות 

 בחירות".

 

 

א לחוק הבחירות. שימוש בעובדי ציבור 2הרציונאל מאחורי איסור זה דומה לתכליתו של סעיף 

 93/18ציבור מכהן פוגע בעיקרון השוויון בבחירות )ראו תר"מ  למען קמפיין פוליטי של נבחר

(; כוח האדם המועסק על ידי הרשות המקומית, הוא משאב של הרשות 28.10.08צור נ' ניצן )

המקומית. ככל ואדם המכהן כראש רשות נעזר בכוח האדם של הרשות, מפר הוא בכך את 

פני החשש שמא עובד הציבור פועל כפי השוויון בין המתמודדים השונים. האיסור מגן גם מ

שפועל שלא מרצונו החופשי, לאור היחסים השוררים, במישרון או בעקיפין, בינו לבין נבחר 

(. עוד תכלית העומדת בבסיס האיסור, נועדה 17.7.13גרוס בן חמו ) 31/20הציבור )תר"מ 

הל הציבורי ומניעת לשמור על האינטס הציבורי המחייב שמירה על התדמית הניטרלית של המנ

 פגיעה באמון הציבור בו.

 

)א( הנ"ל, ולקראת בחירות הרשויות המקומיות, פרסם היועץ המשפטי 75לצד הוראות סעיף 

, בה הבהיר, בין היתר, את האיסור החל על עובדי 5/18לממשלה הנחיות חוזר מנכ"ל, שמספה 

הרשות לקחת כל פעילות פוליטית מפלגתית בזמן העבודה ולאחריו ובמקום העבודה וכן שלא 

, הובהר האיסור לקחת חלק בתעמולת בחירות, לארגן אסיפה פומבית במסגרת העבודה. עוד

 להשתתף או לנאום בה ועוד. 

 

לענייננו, דין העתירה להדחות. ראשית, הסעד המבוקש )לבוא וליתן טעם מדוע לא להשעות 

מתפקיד ולחילופין להורות על השעיה ו/או הוצאה לחל"ת( אינו ממין הסעדים שהוועדה 

 שנית, צו המניעה המבוקש כפי המתנוסס בכותרת הבקשה, אינו ברור דיו.מוסמכת להוציא. 

 

גם לגופו של עניין, דין העתירה להידחות. זאת לאור האמור בתגובות המשיבים מהן ניתן 

ללמוד, שלאחר פנית העותר אליהם, הנהלים וההנחיות חודדו מחדש, כך גם הצהירו המשיבים 

 אשר הוגשו מטעמם.בעצמם, כפי האמור בתגובות  4 -ו 2
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למעלה מהצורך, ובמגמה לנהל מערכת בחירות תקינה, מובהר בזאת שוב לצדדים שעליהם 

 להישמע להנחיות ולנהוג על פיהן בתקופה זו.

 

 בנסיבות העניין, איני עושה צו להוצאות.

 

 , ט"ז בתשרי התשע"ט.25.9.18ניתנה היום 

 סאאב דבור                  

 בית משפט מחוזי נצרתשופט של        

 יושב ראש ועדת הבחירות   

 האזורית כנרת          
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 ועדת הבחירות המרכזית 

 21-לכנסת ה
          

 השופט סאאב דבור         
 יושב ראש ועדת הבחירות האזורית כנרת

 

 127/ 21תר"מ  
 

 העותר: 
                 

 
 וליד עפיפי

 
 נ ג ד 

 
 אח' 52 -עיריית נצרת ו המשיבים:

 
 
 

 עתירה למתן צו מניעה
 

 החלטה
 
 
  

   
 1959ב' לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט  17בפניי עתירה למתן צווי מניעה בהתאם לסעיף 

)להלן: "חוק הבחירות"(, לפיה, מבוקש ליתן צו כנגד המשיבים או מי מהם האוסר עליהם בתור עובדי 

, 3 -ו 2, מלהשתתף בכל פעילות המהווה תעמולת בחירות מטעם המשיבים 3-54העירייה, המשיבים 

לרבות באמצעות הרשתות החברתיות, וכן לאסור השתתפותם בתהלוכות ובאסיפות, בחוגי בית 

 3 -ו 2ובחלוקת דברי תעמולה, ו/או להיות פעילים בכל דרך שהיא בתעמולת בחירות מטעם המשיבים 

 . 3 -ו 2או ליצור רושם של זיקה מפלגתית עם המשיבים 

מרכביהם ו/או מבתיהם ו/או מעמודי הרשתות החברתיות כמו כן, התבקש צו המורה למשיבים להסיר 

שלהם כל תמונה, מדבקה, שלט, פוסט או כל חומר כתוב ו/או מצולם אחר, המהווה תעמולת בחירות 

 ובכלל. 3 -ו 2מטעם המשיבים 

ביום הבחירות ובכלל,  3 -ו 2עוד, מבוקש צו האוסר על המשיבים לקחת חלק בפעילות מטעם המשיבים 

 .3 -ו 2נוע מהם מלהתייצב ליד הקלפיות תוך יצירת הזדהות וזיקה מפלגתית עם המשיבים לרבות למ
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 נימוקי העתירה

 

העותר הגיש מועמדות להיבחר לראשות עיריית נצרת והינו מתמודד בבחירות הקרובות לראשות 

 . 30.10.18העירייה, העתידות להתקיים ביום 

 

 , והיא צורפה להליך כמשיבה פורמלית.4-53של המשיבים הינה עיריית נצרת, המעסיקה  1המשיבה 

הינו ראש העירייה המכהן, ואשר מתמודד על ראשות העיר מחדש בבחירות, זאת מטעם  2המשיב 

 .3רשימת "נאסרתי", משיבה 

משמשים, בהתאמה, כמנהל לשכת ראש העירייה ועוזר ראש העירייה, אשר מונו בידי   5 -ו 4המשיבים 

בחירתו לראשות העיר, כנושאי משרות אימון אישי, ולפי הידוע לעותר ממלאים את  לאחר 2המשיב 

הינם עובדי העירייה, הממלאים תפקידים שונים, בין  6-53תפקידם על יסוד חוזים אישיים. המשיבים 

 אם בדירוג דרגה ובין אם בחוזה אישי )להלן: "עובדי העירייה"(.

שיכים לרמוס ברגל גסה את חוק תעמולת הבחירות והנחיות לטענת העותר, עובדי העירייה רמסו וממ

, אשר מנצל באורח ציני את 2היועץ המשפטי לממשלה, וברי כי הדברים הם בהשראת ובעידוד המשיב 

מעמדו כראש העירייה ועושה שימוש אסור במשאבי העירייה לצרכיו הפוליטיים האישיים, ולא פסח 

 לצורך כך על שימוש בעובדי העירייה.

למסע הבחירות  3 -ו 2על אף האיסור החל על עובדי העירייה, הם התגייסו ו/או גויסו מטעם המשיבים 

ובעצם הם מנהלים את מסע הבחירות, משתתפים בצורה אקטיבית, מופגנת ובוטה  3 -ו 2של המשיבים 

 בתעמולת הבחירות, הן בהתנהגות, הן בכתב והן בעל פה, ולרבות באמצעות השתתפות אקטיבית

ברשתות החברתיות. בכך הם רומסים ברגל גסה את חובתם כעובדי ציבור לשמור על ניטרליות 

 ואובייקטיביות. 

למנהל הבחירות והתריע על התופעה ומנהל הבחירות  08.09.18העותר ציין בעתירתו, שהוא פנה ביום 

 ם.והסביר להם את האיסורים החלים עליה 3 -ו 2השיב לו בעל פה, כי פנה למשיבים 

 דא עקא, עובדי העירייה ממשיכים בשלהם.

 

 תגובת המשיבים

 

את העתירה העברתי לתגובת המשיבים. מאחר ובגוף העתירה לא צוינה כתובת המשיבים, הוריתי לב"כ 

 העותר לדאוג למסירה אישית.
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ב עד לכתיבת שורות אלו, הוגשו תגובות ו/או הודעות על ידי חלק מהמשיבים כאשר חלקם האחר לא הגי

 כלל.

הגיש תצהיר מטעמו. המשיב מכהן כמנהל מחלקת אכיפה עירונית בעיריית )סביח מלחם(  37משיב מס' 

נצרת. המשיב ביקש להתייחס לתמונה שצורפה לעתירה, ובה הוא מופיע בעמדו סמוך לפעיל של רשימת 

במקום מכוח "נאסרתי" במהלך תהלוכת חלוקת עלוני תעמולת בחירות של הרשימה. לטענתו, הוא נכח 

תפקידו בלבד, ותוך תיאום עם משטרת ישראל לצורך שמירה על סדר וזרימת התנועה, ובהשתתפות 

עובדי מחלקת האכיפה העירונית כולל שוטרים ממשטרת ישראל. הוא לא לקח כל חלק בחלוקת 

כל חלק העלונים. המשיב טען, כי הוא מכבד את תפקידו הציבורי, ואינו פועל בניגוד לחוק, לא לוקח 

בתעמולת הבחירות מטעם כל רשימה, אינו לובש חולצה מזוהה פוליטית, ולא תולה תמונה של מתמודד 

זה או אחר ולא לוקח כל חלק בפוסטים ברשתות החברתיות ואף מתחייב שלא יעשה כן בתקופת 

 הבחירות. מכאן, ביקש הוא למחוק את העתירה נגדו.

 

ולפיה, עתרו הצדדים  )אימאן בסול( 53משיבה מס' סת למלבד משיב זה, הוגשה עוד בקשה המתייח

במשותף למחיקת העתירה נגדה. משיבה זו צורפה לעתירה, לאור העובדה ששמה צוין בחוברת ההישגים 

לעותר וציינה בפניו, כי שמה  53. עם קבלת העתירה, פנתה המשיבה 2שהוצאה והופצה על ידי המשיבה 

ת אישורה לכך והדבר נודע לה רק לאחר הפצת החוברת. נרשם בחוברת מבלי לקבל הסכמתה וא

 המשיבה ציינה, כי היא מכירה את האיסורים החלים על עובדי רשות מקומית ומעולם לא הפרה אותם.

 

; ראשית, טען המשיב כי הוא לא קיבל העתק )מוחמד והדאני( 31המשיב עוד תגובה הוגשה מאת 

להגשת תגובה. לגופו של עניין, טען, כי הוא מקיים אחר העתירה וביקש לקבל העתקה ובמקביל ארכה 

הוראות החוק והכחיש שעשה עבירה. אם יש תמונה או תיעוד שלו, הרי זה במסגרת עבודתו בעירייה. 

עוד טען, כי הוא מזכיר ועדת הבחירות ועומד עם מנהל הבחירות בקשר רציף ונפגש עם כל המתמודדים 

 וגורמים מטעם המפלגות בעיר.

 

הוגשה גם היא לתיק. המשיבה עתרה לדחיית העתירה על  )רשימת נאסרתי( 2המשיבה תגובה מאת 

הסף מפאת אי עמידה בדרישות הדין, חוסר ניקיון כפיים מצד העותר, שימוש לרעה בהליכים והיותה 

. העתירה הוגשה בלא פניה מוקדמת כראוי וזאת 1קנטרנית וטורדנית. בפי המשיבה מספר טענות: 

. לא 2. 2015 –גוד להוראות חוק הבחירות )דרכי תעמולה( )סדרי הדין בבקשות ועררים( התשע"ה בני

בוצעה המצאה כדין: על העותר היה למסור לידי המשיבים באופן ישיר עותק מהעתירה. תחת זאת, 

. חוסר ניקיון כפיים, 3העותר בחר להניח אסופה של עתירות במשרדי העירייה ולא במסירה אישית. 

שעה שהעותר מלין על כך כי המשיבים עושים כביכול תעמולת בחירות לטובת המועמד עלי סלאם, 

מעלים הוא מיו"ר הוועדה את העובדה, כי ישנם מבין תומכיו עובדי עירייה רבים אשר עוסקים בתעמולת 

גשתה בחירות לטובתו באופן גלוי ומובהק. עוד בהקשר זה נטען, כי מועד הגשת העתירה והאיחור בה

להוסיף, כי היא לא ביקשה ואינה מבקשת מאף עובד  2מצדיק דחייה על הסף. עוד ביקשה המשיבה 
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. מאחר ולא 4להשתתף בתעמולת בחירות למענה. עוד נטען, כי העתירה נעדרת כל פירוט עובדתי כנדרש. 

נגדה תך חיוב , מבוקש לדחות את העתירה לגופה 2מבוקש שום צו ו/או סעד אופרטיבי כלל נגד המשיבה 

 בהוצאות.

 

 2תשובה לתגובת המשיבה 

 

 , דרשתי את תשובת העותר לנטען. בתשובה נטען כך:2לנוכח הטענות אשר הועלו בתגובת המשיבה 

 

)א( להוראות חוק הבחירות )דרכי 5, זו צורפה לעתירה מכוח הוראות סעיף 2לעניין צירופה של משיבה 

. הפעילות התעמולתית האסורה של עובדי 2015 –שע"ה תעמולה( )סדרי דין בבקשות ועררים( הת

 העירייה נעשית לטובתה, ולטובת המועמד מטעמה, ומכאן החובה לצרפה כצד לעתירה.

 

ומכאן, אין היא מוסמכת לטעון בשם יתר המשיבים אלא רק  2התגובה הוגשה רק בשמה של המשיבה 

שכת והינה פעילות מסביב לשעון וכל בשם עצמה. עוד צוין, כי פעילותם האסורה של המשיבים נמ

הינה למנוע הוצאת צווי מניעה על מנת להציב אבני נגף בפני אפשרות מתן צווי  2מטרתה של המשיבה 

 מניעה.

 

למנהל הבחירות והתריע על  08.9.18לעניין הטענה בדבר פניה מוקדמת: לדידי העותר, הוא כן פנה ביום 

והסביר להם על  3 -ו 2, בעל פה, כי פנה למשיבים 20.9.18התופעה. מנהל הבחירות השיב ביום 

התקיימה ישיבה בין: מנהל הבחירות, בא כוח העותר, עו"ד חאלד  4.10.18האיסורים. בהמשך, ביום 

ונכח בישיבה גם מוחמד והדאני, מזכיר ועדת הבחירות שהינו עובד  3 -ו 2אבו אחמד מטעם המשיבים 

פנה מר עלי סלאם לקבלת  08.09.18י בעקבות הפניה הראשונה מיום עירייה גם. באותה ישיבה הובהר, כ

חוות דעת משפטית חיצונית וקיבל תשובה חד משמעית האוסרת על עובדי העירייה לקחת חלק 

 בתעמולת בחירות וכי כל פעילות כזו הינה על אחריותם. 

בלת חוות הדעת כי עבודתם העובדה, כי העובדים כן ידעו אודות הפניה והעובדה, כי הוסבר להם לאחר ק

בתעמולה הינה על אחריותם, ועוד, גם עם קבלת העתירה עסקינן ממשיכים הם בתעמולת הבחירות, 

בכך מתייתר הצורך בדרישה בפניה מוקדמת. שכן מטרתה של הפניה המוקדמת הינה, מניעת הגשת 

 עתירה מיותרת לערכאות. לא כך הם פני הדברים כאן.
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וצעה המצאה כדין; העותר פירט ואף צירף תצהירים שיש בהם כדי ללמדנו על דרך לעניין הטענה שלא ב

ביצוע ההמצאה והסירוב לקבל את החומר הרלוונטי. בסופו של דבר, כפי העולה מהמסמכים אשר צורפו 

 לתשובה, כן בוצעה מסירה לכל אחד מהמשיבים.

 

ב העותר בציינו, כי דינן של טענות אלו גם לטענה בדבר חוסר ניקיון כפיים ושימוש לרעה בהליכים השי

מכירה את החוק ודואגת כי ההנחיות  1להידחות משאין להן כל בסיס. בין היתר, נטען, כי המשיבה 

יועברו לעובדים ועל אף זאת, המשיכו המשיבים בשלהם תוך רמיסת החוק ברגל גסה. גם הטענה בדבר 

 מיומיות שעודן נמשכות.שיהוי אינה נכונה שכן, מדובר בהפרות מתמשכות יו

 

גם לעניין הטענה בדבר העדר פירוט מינימלי, גם טענה זו דינה להידחות. במסגרת העתירה פירט העותר 

מה הפעולות האסורות שמבצעים המשיבים ואף צירף תמונות המעידות על אודות כך. לדידו, המשיבים 

זה על דרך השימוש בפייסבוק. עיון מבצעים במשך כל היום והלילה פעילות תעמולתית אסורה ובכלל 

, תליית 2בדפי הפייסבוק שלהם מלמד על כך, מלבד השתתפותם בכל הכנסים והאסיפות של משיבה 

 על רכביהם ובתיהם. 2שלטי המשיבה 

 

 דיון והכרעה:

 

טענות בדבר  2משיבים; בודדים הגישו תגובות כאשר בפני המשיבה  53כאמור, העתירה הוגשה נגד 

זכות לבוא  2מסירה כדין. ראשית, נבצר מבינתי מהו המעיין ו/או העיגון החוקי שמקנה למשיבה העדר 

ולטעון בשמם של יתר המשיבים. שנית, שלושה משיבים כן הגישו התייחסות כלשהי, דבר המלמד, כי 

העתירה כן הגיעה לידיהם ו/או לידיעתם. שלישית, על סמך המסמכים אשר צורפו לתשובת העותר 

כלל זה תצהירו של מבצע המסירות וכן, ההתכתבות בעניין, אין מקום לקבל את הטענה בדבר העדר וב

 מסירה.

 

עניינה העדר פניה מוקדמת וחובת מיצוי הליכים; רבות נכתב על חובת מיצוי  2עוד טענה בפי המשיבה 

 ובראן, בקובעו: ההליכים בין הצדדים בענייני בחירות. עמד על כך כב' השופט )כתוארו דאז( ס' ג'

 

לכך יש להוסיף כי הניסיון מלמד כי במקרים רבים, פניות מוקדמות . 43" 

מייתרות התערבות שיפוטית. דבר זה נכון במיוחד בעתירות מעין אלה. 

חוק הבחירות מתווה עקרונות ברורים, אשר על פיו נקבעו מבחנים 

כאשר ישנו מפורטים וקלים ליישום. לכך יש להוסיף כי כבר אמרתי, כי 
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ספק אם פרסום שממומן על ידי כספי ציבור הוא בגדר תעמולה אסורה או 

)עניין חופרי,  לא, לרוב יש לנקוט בגישה מחמירה ולא לאפשר את פרסומו

 (.45פסקה 

. לפיכך, כאשר הדין והמדיניות ברורים, אני משוכנע כי פניות רבות של 44 

עצים המשפטיים של עותרים אל עיריות, ראשי עיר ובפרט, אל היו

העיריות, בגין תעמולה אסורה, יטופלו. בכך ייחסך זמן שיפוטי יקר, 

כספים ציבוריים ופרטיים, וזמנם היקר של נבחרי הציבור ואלו המבקשים 

להחליפם. מסקנתי גם נתמכת בעובדה כי במרבית העתירות שהוגשו 

הסרת  בפניי עד כה, חלק לא מבוטל מן הצווים המבוקשים התייתרו עקב

קונינסקי נ' אלדר  16/20הפרסום האסור מיוזמת המשיבים." )תר"מ 

(; תר"מ 18.7.2013דידי נ' לביא ) 37/20( וראו גם תר"מ 23.06.2013ואח' )

(; תר"מ 4.8.2013סיעת "רק ראשון בראשות דב צור" נ' דעבול ) 54/20

 ((. 6.8.2013פרנקו נ' גוזלן ) 52/20

 

( להוראות הבחירות )דרכי 6)ב()2דא אף עוגנה בחקיקת משנה. סעיף חובת מיצוי ההליכים בכגון 

הוראות סדרי הדין( קובע, כי בכל כתב  –)להלן  2015-תעמולה( )סדרי הדין בבקשות ועררים(, התשע"ה

יצורפו העתקים של ההתכתבות לעניין זה; לא  –נעשתה פנייה מוקדמת למשיב עתירה יציין העותר: "

 "יפורטו הנימוקים להגשת עתירה בלא פניה מוקדמת –נעשתה פניה מוקדמת 

 

בעניין עסקינן, פניה מוקדמת לכל אחד ואחד מהמשיבים לא נעשתה ועל כך אין ויכוח. האם בכך די כדי 

לדחות את העתירה? בנסיבות כפי המתואר בעתירה, התשובה לכך שלילית היא. הפניה המוקדמת מיום 

ואף הוזמנה חוות דעת משפטית באותו  2בעקבותיה נעשתה פניה למשיבה למנהל הבחירות אשר  8.9.18

הקשר והדברים חודדו בפני עובדי העירייה כפי העולה מטיעוני הצדדים; פעולות אלו יש בכוחן כדי 

לקיים אחר הדרישה של הפניה המוקדמת. הדברים אמורים במיוחד על רקע העובדה, שוב על סמך 

ם כן היו מודעים לאיסורים וכן מודעים לעתירה אשר הוגשה ועל אף זאת טיעוני הצדדים, כי העובדי

 ההפרה מצידם או מצד מי מהם נמשכת.

 

גם הטענה בדבר חוסר ניקיון כפיים, שיהוי, העדר פירוט ועוד אינה נהירה כלל וכלל. העותר לא ישב 

תירתו זו אליה צירף בחיבוק ידיים ופנה למנהל הבחירות. משפעולותיו לא הניבו פרי, פנה הוא בע

 מסמכים צילומים ותמונות שיש בהם כדי להעיד על מעורבותם של המשיבים בתעמולת הבחירות.

 

טענות נגדיות באשר לתמיכה בעותר מצד עובדי העירייה והמשתתפים בתעמולת  2אם יש בפי המשיבה 

, למה שש נ' אלימלךש 52/21בחירות, פתוחה הדרך בפניה לפנות בעתירה מתאימה. כפי שנפסק בתר"מ 
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טענות לפיהן העותר עבר גם הוא על חוק דרכי התעמולה, אין מקום לבררן בכתב תגובה אלא בעתירה 

 קונקרטית הנתמכת בראיות.

 

משדחיתי את הטענות המקדמיות, לגופו של עניין הרי האיסור לשימוש בעובדי רשות מקומית למען 

 , על פיו:1965 –המקומיות )בחירות(, התשכ"ה לחוק הרשויות  75תעמולת בחירות קבוע בסעיף 

 

עובד המדינה, כולל עובד שירות התעסוקה, רשות הפיתוח וכן עובד של רשות " 

מקומית, של הסוכנות היהודית, של הקרן הקימת לישראל או של רשות 

השידור, אשר יש להם סמכות מינהלית, לרבות סמכות לפי תקנות ההגנה 

לא יקחו חלק בתעמולת  תפקיד שכרוך בו מגע עם קהל,, או 1945)שעת חרום(, 

 ".הבחירות בתחום רשות מקומית שבה מתקיימות בחירות

 )ההדגשה שלי ס.ד.( 

 

א לחוק הבחירות. שימוש בעובדי ציבור למען 2הרציונאל מאחורי איסור זה דומה לתכליתו של סעיף 

 צור נ' ניצן 93/18בבחירות )ראו תר"מ קמפיין פוליטי של נבחר ציבור מכהן פוגע בעיקרון השוויון 

(; כוח האדם המועסק על ידי הרשות המקומית, הוא משאב של הרשות המקומית. ככל ואדם 28.10.08)

המכהן כראש רשות נעזר בכוח האדם של הרשות, מפר הוא בכך את השוויון בין המתמודדים השונים. 

שפועל שלא מרצונו החופשי, לאור היחסים  האיסור מגן גם מפני החשש שמא עובד הציבור פועל כפי

(. עוד תכלית 17.7.13) גרוס בן חמו 31/20השוררים, במישרין או בעקיפין, בינו לבין נבחר הציבור )תר"מ 

העומדת בבסיס האיסור, נועדה לשמור על האינטרס הציבורי המחייב שמירה על התדמית הניטרלית 

 יבור בו.של המנהל הציבורי ומניעת פגיעה באמון הצ

 

)א( הנ"ל, ולקראת בחירות הרשויות המקומיות, פרסם היועץ המשפטי לממשלה 75לצד הוראות סעיף 

, בה הבהיר, בין היתר, את האיסור החל על עובדי הרשות לקחת חלק 5/18הנחיות חוזר מנכ"ל, שמספה 

גרת העבודה. עוד, בכל פעילות פוליטית מפלגתית בזמן העבודה ולאחריו ובמקום העבודה וכן שלא במס

 הובהר האיסור לקחת חלק בתעמולת בחירות, לארגן אסיפה פומבית להשתתף או לנאום בה ועוד. 

 

כאמור, מלבד תגובתם של בודדים מהמשיבים, לא הוגשו תגובות נוספות מאת יתר המשיבים. המשיבה 

תה לא התכחשה לגופם בתגובתה, הגם שאין לה כל מעמד לטעון בשמם של המשיבים, הרי זו גם בתגוב 2

של הדברים. בפיה היו טענות מקדמיות אולם, טענות בדבר אישור או דחיית הנטען ביחס להשתתפותם 

 של המשיבים או מי מהם בתעמולת בחירות, לא בנמצא. 
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מנגד, לעתירה עצמה צורפו צילומים וצילומי וידאו בהם נצפים המשיבים תוך כדי השתתפותם בפעילות 

ד, בעתירה נטען, בין היתר, כי המשיבים מפרסמים ברשתות החברתיות השונות תעמולתית. ועו

ואף בגנותו של העותר, מדביקים על רכביהם הפרטיים  2"פוסטים" בנושאי הבחירות בשבחו של המשיב 

ורשימתו, משיבים באופן פעיל לפוסטים של אחרים בשבחו של  2ו/או על בתיהם  מדבקות של המשיב 

בחוגי בית ובאסיפות פומביות ומשתתפים בתהלוכות תעמולת בחירות  2ם את המשיב , מלווי2המשיב 

לכל הטיעונים האלה לא הוגש טיעון  –ובחלוקת דברי תעמולה ובתליית שלטים, הכל בצורה גלויה לעין 

 נגדי, לא הוכחש ולא אושר הנטען. מכאן, ובהעדר תגובות לגופו של עניין, מקובלות עליי טענות העותר.

 

, מוחמד והדאני, משמש גם כמזכיר ועדת הבחירות, לטענתו, הוא מקיים אחר הוראות 31המשיב מס' 

החוק והכחיש את מעורבותו בעבירה. מתוקף תפקידו, הוא עומד בקשר רציף עם כל המתמודדים 

והמפלגות בעיר. לאור האמור, לא מצאתי בהקשר של משיב זה להוציא צווי מניעה נגדו. יחד עם זאת, 

אני רואה לנכון לחדד בפניו, כמו בפני יתר המעורבים, את ההנחיות והכללים הקשורים לעובדי ציבור 

 בנוגע לתקופת הבחירות.

 

, סביח מלחם, המכהן כמנהל מחלקת אכיפה עירונית בעיריית נצרת. כאמור לעיל, 37באשר למשיב מס' 

ליד פעיל של רשימת "נאסרתי" המשיב ביקש להתייחס לתמונה שצורפה לעתירה, ובה הוא מופיע 

במהלך תהלוכת חלוקת עלוני תעמולת בחירות של הרשימה. לטענתו, הוא נכח במקום מכוח תפקידו 

בלבד, ותוך תיאום עם משטרת ישראל לצורך שמירה על סדר וזרימת התנועה, ובהשתתפות עובדי 

לק בחלוקת העלונים. מחלקת האכיפה העירונית כולל שוטרים ממשטרת ישראל. הוא לא לקח כל ח

המשיב טען, כי הוא מכבד את תפקידו הציבורי, ואינו פועל בניגוד לחוק, לא לוקח כל חלק בתעמולת 

הבחירות מטעם כל רשימה, אינו לובש חולצה מזוהה פוליטית, ולא תולה תמונה של מתמודד זה או 

כן בתקופת הבחירות.  אחר ולא לוקח כל חלק בפוסטים ברשתות החברתיות ואף מתחייב שלא יעשה

 מכאן, ביקש הוא למחוק את העתירה נגדו.

על אף טיעוניו המלומדים של המשיב, ועל מנת למנוע משוא פנים ולמראית פני הצדק, מן הראוי להפקיד 

מלאכה זו בידי משטרת ישראל ו/או גורמים אחרים ולהימנע מכל פעילות שיש בה כדי לזהותו עם גורם 

אינו יכול לפעול בכובעו כמנהל מחלקת אכיפה עירונית  37ם לציין, כי המשיב מס' זה או אחר. כאן המקו

 בעירית נצרת, מקום בו מתקיימת תעמולת בחירות שאין בינה לבין תפקידו, ולא כלום.

 

, אימאן בסול, כאמור בעניינה הוגשה בקשה בהסכמה למחיקתה מהעתירה, ובעניינה,  53לעניין המשיבה 

 כך אני מורה.

 

 אמור, מאת יתר המשיבים לא הוגשו תגובות, על כל הנפקות לכך.כ



240 
 

 על כן, ולסיכום:

 

 לאור כל האמור לעיל, הנני מורה כדלקמן:

 

 , אימאן בסול.53על מחיקת העתירה כנגד המשיבה מס'  .1

 , מוחמד והדאני.31על מחיקת העתירה נגד המשיב מס'  . 2

(, ניתן צו האוסר עליהם להשתתף בכל פעילות 31)להוציא משיב מס'  52עד  4לעניין המשיבים  . 3

, לרבות באמצעות הרשתות החברתיות, וכן 3 -ו 2המהווה תעמולת בחירות מטעם המשיבים 

לאסור השתתפותם בתהלוכות ובאסיפות, בחוגי בית, בחלוקת דברי תעמולה ו/או מלהיות 

 . 3 -ו 2בתעמולת בחירות מטעם המשיבים פעילים בכל דרך שהיא 

כמו כן, אני מורה למשיבים אלה, להסיר מרכביהם ו/או מבתיהם ו/או מעמודי הרשתות  

החברתיות שלהם כל תמונה, מדבקה, שלט, פוסט או כל חומר המהווה תעמולת בחירות 

 .3 -ו 2מטעם המשיבים 

ביום  3 -ו 2ילות מטעם המשיבים ועוד, ניתן בזאת צו האוסר על המשיבים לקחת חלק בפע 

 הבחירות ובכלל.

 בנסיבות העניין, איני עושה צו להוצאות. .4

 

בשולי החלטה זו, רואה אני לנכון לשוב ולהבהיר לצדדים לגלות אחריות ולהקפיד על ניהול מערכת 

 בחירות תקינה ובכלל זה לנהוג בהתאם להוראות החוק, הנוהלים וההנחיות ובמיוחד בכל הקשור

לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(  75לעובדי מדינה. בהקשר זה, ראוי להפנות, בנוסף להוראות סעיף 

הנ"ל, גם להנחיות היועץ המשפטי לממשלה העוסקות בהתנהגות עובדי הרשויות המקומיות בתקופת 

מורה בסעיף ה 20.12.12מיום  5/2012, וכן לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 1.1902בחירות, לרבות הנחיה מס' 

 שם: 11

על עובד הרשות המקומית לשמור בעיני הציבור על תדמית ניטרלית, שאינה " 

משועבדת להשקפה פוליטית מוגדרת, ולהפקיד שמעשיו או התנהגותו לא 

יתפרשו כאילו נועדו לקדם אינטרס של רשימה כלשהי או מועמד מסוים. 

יות מקומיות בבחירות, בהתאם לכף נקבעו בדין מגבלות על מעורבות עובדי רשו

מהן מגבלות שהפרתן עולה כדי עבירה פלילית ומהן מוגבלות שבגינן יוטלו 

 "סנקציות משמעתיות.
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למען הסר ספק, במידה והמשיבים או מי מהם לא יקיים אחר הוראות החוק בנוגע לתקופת 

עונשיים בחירות, ו/או במידה וההפרות ימשיכו להתקיים, לא יהא מנוס מנקיטה בצעדים 

 לחוק הבחירות, המורה בזו הלשון: 17בהתאם למתווה הקבוע בסעיף 

 

"המפר הוראה מהוראות חוק זה או אינו מקיים חיוב שהוטל עליו לפי 

מאסר  –הוראותיו על ידי יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, דינו 

-( לחוק העונשין, התשל"ז2)א()61ששה חדשים או הקנס האמור בסעיף 

1977." 

 

 

 ו' בחשון התשע"ט.,15.10.2018ניתנה היום 

 
 סאאב דבור

 
 שופט של בית משפט מחוזי נצרת

 יושב ראש ועדת הבחירות
 האזורית כנרת
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 ועדת הבחירות המרכזית 

 21-לכנסת ה
 

 סגן נשיא )בדימ( של בית  משפט מחוזי  פרופ'  עודד מודריק        
 1959ד לחוק הבחירות )דרכי תעמולה ( תשי"ט 17ממונה לפי סעיף שופט 

 
 

 219/21תר"מ                                                                                                          

                                        

 העותרת                   רמת גן חוזרת להוביל בראשות כרמל שאמה הכהן 

 גיא בוסי ע"י עו"ד                                

                  

 נ ג ד                                                                            

 

 המשיבה :            רחמים שלום

                               

                          

 

 החלטה                                                                

 

לפניי עתירה בעניין הודעת דוא"ל  ששלח המשיב שהוא מנהל מחלקת לוגיסטיקה של עיריית 

 רמת גן לכל עובדי העירייה, הנחזית כתעמולת בחירות עקיפה עבור ראש עיריית רמת גן. 

 

ההודעה קוראת לכל עובדי העירייה לממש את זכותם להצביע בבחירות לראשות העירייה 

נה נוקבת בזהות המועמד שלו נתונה ההמלצה. אולם ההודעה בסיבוב השני. ההודעה אי

מדגישה את "תנופת העשייה בשנים האחרונות ולכן נקראים העובדים שבעצמם עושים בעמל 

 רב לקידום "עירנו האהובה", לבוא ולהצביע. 

 

המשיב טוען שהוא מתגורר בעיר אחרת ואין לו כל עניין בבחירתו של פלוני או פלמוני. בסך 

 ביקש להפציר בעובדים לקיים את זכותם האזרחית ולבחור.  הכל

 

תגובת העותר היא היתממות גמורה. כלום אין זה ברור למי מכוונת המלצתו? עד שהוא פונה 

לעובדים )שחלקם כפופים לו וחלקם בוודאי מסתייעים בו בהיותו גזבר ארגון העובדים( הוא 

אחרונות. תנופת עשייה זו היא המניעה את מציין לפניהם את תנופת העשייה בעיר בשנים ה

 הפניה. האם יש למועמד שמנגד חלק בתנופת העשייה? התשובה ברורה מאליה. 
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כיון שההנחה היא שהעובדים פחות תמימים מראש המחלקה והגזבר שאינו מבחין בין מותר 

 לאסור , ברי שהתעמולה הזאת היא אפילו יותר מ"המלצה" עבורם. 

 

של  75המתבצעת בידי עובד רשות מקומית היא תעמולה אסורה לפי סעיף תעמולת בחירות 

ב של 17חוק הרשויות המקומיות )בחירות( והיא נתונה בסמכות הוצאת צווים מצדי לפי סעיף 

 חוק הבחירות )דרכי תעמולה(. 

 

העותרת אינה מייחסת אחריות לראש העירייה. אולי מפני שאין לה הוכחה לכך שהמעשה אינו 

 יוזמה של עובד שעשה מעשה חנופה כלפי ראש העיריה. פרי 

 

התוצאה היא שאני מקבל את העתירה ומורה למשיב להימנע מכל תעמולת בחירות ישירה או 

 עקיפה כל עוד הוא מכהן כעובד העירייה. 

 

 ש"ח. 1000המשיב יישא בהוצאות העותרת בסך 

 

 

 שלח  לצדדים בדוא"ל בהקדםותי  )2018נובמבר,  12(ד' כסלו תשע"ט ניתנה היום 

 
 

 
 פרופ' עודד מודריק

 סגן נשיא )בדימוס( של בית המשפט המחוזי תל אביב
 1959ד לחוק הבחירות )דרכי תעמולה ( תשי"ט 17שופט ממונה לפי סעיף 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



244 
 

 

 
 ועדת הבחירות המרכזית 

 21-לכנסת ה
 

 יצחק כהן, שופט
יושב ראש ועדת הבחירות 

 חיפההאזורית 

 
 123/21תר"ם 

 
 

 
 ו' בחשוון, תשע"ט

  
15.10.2018 

  גיאורגי גרשקוביץ 

 העותר   

 נגד 

 

 .  אברהם מכלוף בנימו, ראש עריית נשר1 

 .  מיכל ליבנה, מנכ"לית עיריית נשר2

 .  עיריית נשר3

 

  המשיבים    

   
 החלטה

 

 

 –)להלן  1959 –ב' לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, תשי"ט 17עתירה למתן צו מניעה לפי סעיף  .1

 "(.חוק דרכי תעמולה"

 

העותר הוא חבר מועצת עיריית נשר, והוא מתמודד ברשימת מועמדים למועצת העיריה,  .2

ואף  הוא ראש העיר המכהן, 1. המשיב מס' 30.10.2018בבחירות הצפוניות להתקיים בתאריך 

 מכהנת כמנכ"לית העיריה. 2הוא צפוי להתמודד בבחירות בתאריך האמור, והמשיבה מס' 

 

עושה שימוש במשאבי העיריה לצורך קידום תעמול  הבחירות  1לטענת העותר, המשיב מס'  

 מטעמו.

 

סבור בתשובתו, כי העתירה נועדה להטריח ולבזבז זמנם של כל המעורבים, לרבות  1המשיב מס'  .3

 נו של הח"מ, "ואין למשיב אלא להתפלא על עצם הגשתה".זמ

 

 הסעדים המבוקשים בעתירה הם הסעדים הבאים: .4
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, לחדול מלאיים על העותר, שלא יתמוך במועמד אחר, מר רועי 1לצוות על המשיב מס'  )א(

 .30.10.2018לוי, לראשות העיירה בבחירות הצפויות להתקיים בתאריך 

 

, ולהימנע 1, שלא להשתתף בתעמולת בחירות מטעם המשיב מס' 2מס'  לצוות על המשיבה )ב(

או לקיים תעמולת בחירות לטובת המשיב מס'  1מלהגיע למטה הבחירות של המשיב מס' 

 בדרך כלשהי. 1

 

, שלא לקיים תעמולת בחירות בדרך של סיורים עם מנכ"ל 2 -ו 1לצוות על המשיבים מס'  )ג(

 ת הבחירות.העיריה ועובדים אחרים בתקופ

 

 

 לעניין השמעת האיומים: .5

 

איים עליו. בכתב העתירה ציטט העותר  1בכתב העתירה טוען העותר, כי המשיב מס'  )א(

. שתי השיחות התקיימו על רקע בקשת העותר 1שתי שיחות טלפון שקיים עם המשיב מס' 

לעותר:  אומר 1לקבל סוכות מהעיריה. לפי תמליל שיחה הראשונה, נשמע המשיב מס' 

"אל תבקש מאף אחד מהעיריה לא סוכה, לא כסא לא מסמר", ובהמשך התמליל: "אם 

אתה תצביע לרועי לוי לא קוראים לי אבי בנימו. אם אתה תצביע בשבילו בקלפי לא 

דרש מהמשיב להפנות  1קוראים לי אבי בנימו". לפי תמליל השיחה השניה, המשיב מס' 

ת, שכן הוא "פוליטקאי שמתמודד", ובהמשך התמליל אליו כל בקשה בעניין בניית סוכו

נכתב: "הכל בסדר גיורגי. אמרתי לך את דעתי. אם אתה תצביע רועי לוי קבל מה שאתה 

 רוצה. אתה שתלך לקלפי היד שלך תרעד. היד שלך תרעד".

 

 

בתשובתו סבור, כי הסעד המבוקש הוא "בבחינת המובן מאליו וממילא  1המשיב מס'  )ב(

מוסיף  1ישו במסגרת תעמולה לפי חוק הבחירות דרכי תעמולה". המשיב מס' אין להג

וטוען, כי מעולם לא איים על מאן דהוא בכל נושא שהוא, והקלטת שצורפה מעידה על 

כי הוא מבין היטב את האיסורים החלים על אזרחי המדינה,  1כך. עוד טוען המשיב מס' 

א לאיים על העותר או על כל אדם אחר, וללא קשר לתעמולת  בחירות, הוא מתחייב של

 והעתירה מבחינה זו מיותרת.

 

 

מהתמלילים המובאים בעתירה עולים שני עניינים. העניין האחד הוא, שראש העיר מקצה  )ג(

את משאבי העיריה )סוכות במקרה שלפני( לאנשים מסויימים בלבד, הם האנשים 

עניין השני הוא, שראש העיר התומכים בו וברשימת המועמדים אותה הוא מוביל. ה

מאיים על העותר, כי אם יצביע עבור מועמד אחר, יבולע לו. הרי רק כך ניתן להבין את 

 האמרה: "אם אתה תצביע לרועי לוי לא קוראים לי אבי בנימו".

 

 

משאבי העיריה אינם רכושו הפרטי של ראש העיריה, והוא אינו רשאי לחלקם באופן לא  )ד(

ג יתרונות על פני מועמדים אחרים או על פני רשימות מועמדים אחרות. שיווני כדי להשי

ראש העיר אף אינו רשאי למנוע משאבים ממשאבי הציבור, ממי שאינו תומך בו. בזהירות 
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הראויה אעיר, כי הניסיון לקשור בין הקצאת משאבי העיריה לעותר לצד הדרישה כי לא 

העיריה, עלולים לקיים את יסודותיהן יצביע עבור המועמד האחר, המתמודד מול ראש 

 של עבירות פליליות, שאינן מן הקלות.

 

 

כיוון שתמלילי השיחות המובאים בכתב העתירה מדברים בעד עצמם, והם אינם תמימים  )ה(

ניסה להציגם בעתירתו, הנני מחליט לקבל את עתירת העותר בעניין  1כפי שהמשיב מס' 

להימנע מחלוקה לא שיוויונית של משאבי  1זה. לפיכך, הנני מצווה על המשיב מס' 

ע מלמנוע את משאבי העיריה ממועמדים או מרשימות העיריה, וכן הנני מצווה עליו להימנ

 מועמדים המתמודדים בבחירות לראשות העיר או למועצת העיר. 

 

 

, המתפרשים בעיני כאיום, שנועד לגרום לעותר להצביע 1בכל הנוגע לדברי המשיב מס'  )ו(

ולא עבור מועמד אחר, על העותר להגיש תלונה מתאימה במשטרת  1עבור המשיב מס' 

 ראל.יש

 

 

 ועובדי עיריה אחרים בכנסים ובסיורים: 2לעניין השתתפות המשיבה מס'  .6

 

בעת חנוכת מטה  1נכחה במטה הבחירות של המשיב מס'  2העותר טען, כי המשיבה מס'  )א(

באופן תדיר.  1הבחירות, וכי היא נוהגת לפקוד את מטה הבחירות של המשיב מס' 

במטה הבחירות  2, בו נראית המשיבה מס' 3פח מ' לעתירה צרף העותר נספח, שסומן כנס

 .1של המשיב מס' 

 

 

טען בתשובתו, כי העותר שוגה, ואינו מבחין בין הפעילות השוטפת של  1המשיב מס'  )ב(

למלא את תפקידיהם גם בתקופת  2ומהמשיבה מס'  1ניהול העיר, הדורשת מהמשיב מס' 

שהתקיימו במוסדות החינוך בעת את הטקסים  1בחירות. כדוגמה מביא המשיב מס' 

בהיותה עובדת  2, כי המשיבה מס' 1פתיחת שנת הלימודים. עם זאת, מסכים המשיב מס' 

 ".1העיריה, "אינה יכולה לסייע לתעמולת הבחירות של המשיב מס' 

 

, 1מכחישה כי היא עורכת תעמולת בחירות מטעמו של המשיב מס'  2המשיבה מס'  

 4ולמה בפתח בית ספר יסודי בעיר וצורפה כנספח מס' ולטענתה, תמונתה, אשר צ

לעתירה, צולמה במהלך פעילות שגרתית שלה עבודתה כמנכ"לית העיריה. המשיבה מס' 

היא תמונה שצולמה לפני פתיחת  1הוסיפה, כי תמונתה במטה הבחירות של המשיב מס'  2

בכל דרך אחרת, מטה הבחירות, אך היא עצמה לא נאמה ולא הביעה תמיכה בפרסום או 

ואין בכוונתה להשתתף בכנס זה או אחר של מי מהמועמדים או לערוך תעמולה עבור אף 

 אחד מהמועמדים.

 

 

במטה הבחירות,  2והמשיבה מס'  1לעתירה, צולמו המשיב מס'  3אציין, כי בנספח מס'  )ג(

. 1ועל קירות החדר בו צולמה התמונה נראות מודעות תעמולה מטעמו של המשיב מס' 
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, בין אם 1השתתפה בכנס בחירות מטעם המשיב מס'  2מהתמונה עולה, שהמשיבה מס' 

באותה עת מטה הבחירות כבר נפתח ובין אם טרם נפתח. על כן, מתקשה אני לקבל את 

 .2 -ו 1תשובותיהם המיתממות של המשיבים 

 

 

ולמלא את  בכל הנוגע לפגישות עם תושבי העיר, מקובל עלי שראש העיר חייב להמשיך )ד(

תפקידו גם בתקופת הבחירות. עם זאת, בתקופה זו, פגישות של ראש העיר אינן יכולות 

להתפרש כפגישות תמימות שנועדו לפטור בעיות שוטפות של תושבי העיר. חזקה היא, 

שכאשר ראש העיר נפגש עם תושבי העיר בתקופת הבחירות, מיועד הדבר לשכנע את 

ת שכאלה הן תעמולת בחירות מובהקת, ועל כן עובדי התושבים להצביע עבורו. פגישו

 אינה רשאית להשתתף בהן. 2העיריה אינם רשאים להשתתף בהן ואף המשיבה מס' 

 

 

על כן, לאחר ששקלתי טענות הצדדים, הנני מחליט לקבל את עתירת העותר, ולין צווי  )ה(

עובדי עיריה אחרים ו 2אשר יאסרו על השתתפות המשיבה מס'  2 -ו 1מניעה נגד המשיבים 

מקיים בתקופה זו עם תושבי העיר ובכנסים שראש העיריה  1בפגישות שהמשיב מס' 

 משתתף בהם.

 

 

 אשר על כל האמור לעיל, הנני מחליט כדלקמן: .7

 

להימנע מחלוקה לא שוויונית של משאבי העיריה, וכן הנני  1הנני מצווה על המשיב מס'  )א(

משאבי העיריה ממועמדים או מרשימות מועמדים  מצווה עליו להימנע מלמנוע את

 המתמודדים בבחירות לראשות העיר או למועצת העיר. 

 

וכן הנני  1להימנע מלהגיע למטה הבחירות של המשיב מס'  2הנני מצווה על המשיבה מס'  )ב(

מצווה עליה להימנע מלהשתתף בכנסים ובפגישות עם תושבי העיר בהם משתתף ראש 

 העיריה.

 

להימנע מלשתף עובדי עיריה בכנסים או בפגישות שהוא  1נני מצווה על המשיב מס' ה )ג(

 מקיים עם תושבי העיר.

 

 .₪ 3,000לשלם לעותר הוצאות העתירה בסך  1הנני מחייב את המשיב מס'  )ד(

 

 , בהעדר הצדדים.15.10.2018ניתן היום, ו' בחשוון, תשע"ט, 

                                                                                    

 

 יצחק כהן, שופט
 הבחירות ועדת ראש יושב

 חיפה האזורית
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 תעמולה המהווה הטעיית ציבור .ג
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 ועדת הבחירות המרכזית 

 21-לכנסת ה
          

    

 טלאברהם  לוד –בית המשפט המחוזי מרכז  נשיא
 יושב ראש ועדת הבחירות האזורית מרכז דרום  

 

 15/ 21  מ"תר
 

 : העותר
                 

  מר מוטי יצחקי
 בעצמו

 
 ד ג נ 

 
 וידל מיכאל מר .1 :המשיבים

 עוז יעקב ד"עו באמצעות
 

 ליברלית לאומית תנועה הליכוד מפלגת .2
  באמצעות

 
(, תעמולה דרכי) הבחירות לחוק ד17-ו ב17 סעיפים לפי מניעה צו למתן עתירה

 (תעמולה דרכי חוק – להלן) 1959-ט"התשי

  
 

  החלטה

  
 לראשות המיוחדות בבחירות מועמד, העותר מבקש במסגרתה, מניעה צו למתן עתירה בפני

, עצמו להציג, בחירות מערכת באותה נוסף מועמד, 1 המשיב על אאסור לפיו, רמלה רייתיע

 . בבחירות הליכודמפלגת  כמועמד ,מטעמו בחירות תעמולת במסגרת

 
 

 :הצדדים וטענות רקע

 
 הרשויות לחוק ובהתאם, ממשרתו, רמלה עיריית ראש, לביא יואל מר של התפטרותו עקב .1

(, הבחירות חוק – להלן) 1975-ה"התשל(, וכהונתם הרשות ראש בחירת) המקומיות

 . רמלה עיריית לראשות מיוחדות בחירות 2017 ביוני 13 ביום יתקיימו

 המיוחדות בבחירות, נוספים מועמדים עם ביחד, מועמדותם הגישו 1 והמשיב העותר .2

 . האמורות
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 על  מלין העותר. בחירות תעמולת, הבחירות במסגרת, המועמדים עורכים הדברים מטבע .3

 לפרסומים דוגמאות צירף ואף, הליכוד כמועמד מטעמו בתעמולה עצמו מציג 1 שהמשיב כך

 .  אלה

, למועצה בחירות במקביל נערכות לא בהן, מיוחדות בבחירות כשמדובר כי טוען העותר .4

. מפלגה מטעם מועמד אינו מהמועמדים אחד ואף בבחירות חלק לוקחות לא שמפלגות הרי

 לחוק 13 לסעיף ומנוגדת מטעה 1 המשיב מטעם הבחירות תעמולת, העותר טוען, לפיכך

 .תעמולה דרכי

 דרכי) הבחירות הוראות לפי סמכותי מתוקף, הוריתי לרישום העתירה קבלת עם .5

 הליכוד מפלגת של צירופה על, 2015-ה"התשע(, ועררים בבקשות הדין סדרי()תעמולה

 תגובת את וביקשתי, לעתירה נדרשת כמשיבה( הליכוד – להלן) ליברלית לאומית תנועה

 .לעתירה המשיבים

 :אלה מטעמים ולגופה הסף על העתירה את לדחות יש כי היא 1 המשיב עמדת .6

 וערב, הליכוד מפלגת בתוך דידן בנידון פנימיים בהליכים משתתפים והמשיב העותר (א)

 שהעותר העובדה נוכח. הליכוד של העליון הדין בבית דיון התקיים אף העתירה הגשת

 .כפיים ניקיון חוסר בשלאותה  לדחות יש, בעתירתו אלה דיוניםדבר קיום  גילה לא

 את הליכוד של העליונה המוניציפלית הוועדה אישרה 2013 באוקטובר 22 ביום (ב)

 אחרת החלטה ניתנה שלא ככל ולכן, רמלה עיריית לראשות 1 המשיב של מועמדותו

 . העירייה לראשות הליכוד מועמד נותר 1שהמשיב  הרי, במפלגה המוסמך המוסד מטעם

 החלטת בין שחלף הזמן פרק נוכח כי הליכוד של העליון הדין בית פסק לבינו בינו (ג)

 הוועדה נדרשת, המיוחדות לבחירות הליכוד של העליונה המוניציפלית הוועדה

 דנה האמורה הוועדה. זה בנושא המפלגה בעמדת מחדש לדון העליונה המוניציפלית

 . העירייה לראשות הליכוד מועמד נותר 1 המשיב כי והחליטה בסוגיה

 . שלה הפוליטי הביטוי מחופש חלקכ, מיוחדות בבחירות במועמד לתמוך רשאיתמפלגה  (ד)

 העליון הדין בית עמדתכפי שמופיע ב, כדין נעשה המשיב לשימוש הליכוד סניף השכרת (ה)

 בנספח שצורף לתגובה.  הליכוד של

 צירף העותר כי מציין ואף, העותר של כפיו נקיון חוסר בעניין טענתו על חוזר 1 המשיב (ו)

 את להסתיר בחר הוא וכי לעתירתו כראיות 2013 משנת בחירות שלטי של צילומים

 . בהליך העובדות

 .לדוגמה הוצאות העותר על ולהטיל העתירה את לדחות 1 המשיב מבקש משכך

 

 

 :אלה מטעמים, לגופה העתירה את לדחות שיש סבורה היא אף 2 המשיבה .7

 הליכוד של העליון הדין בית להחלטת הנוגעת העובדתית המסכת את פירטה 2 המשיבה (א)

 (. עליה אחזור לא ולכן, לעיל ידי על שפורטה) בנושא

 . כדין מטעמו הבחירות לניהול סניפה את 1 למשיב השכירה 2 המשיבה (ב)
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 בבחירות לתמוך מפלגה של וזכותה, במועמד פומבית לתמוך מפלגה על איסור אין (ג)

 . מפלגה ידי על אינה המועמדים הצעות הגשת אם אף, במועמדים מיוחדות

, הליכוד של הדין בית של למרותו כפופים, הליכוד חברי שניהם אשר, 1 והמשיב העותר (ד)

 האמור לפי לפעול עליהם, משכך. הליכוד של העליון הדין בית בפני לעתירה צדדים והיו

 דיון לבקש ניתן, הליכוד לחוקת בהתאם. הליכוד של העליון הדין בית של הדין בפסק

 מיצה לא שהוא הרי, זאת ביקש לא משהעותר. מורחב בהרכב הדין בית בפני נוסף

 . המפלגה במוסדות הליכים

 הרשויות לחוק מנוגדת מיוחדות בבחירות בסמליה ושימוש מפלגה תמיכת לפיה הטענה (ה)

 ר"יו בסמכות אינה וממילא, נכונה אינה 1993-ג"התשנ(, בחירות מימון) המקומיות

 . המדינה מבקר בסמכות אלא הבחירות ועדת

 ועדת החליטה, 2017 במאי 29 ביום כי 2 המשיבה כח בא עדכן, להחלטתי בהתאם (ו)

 .המיוחדות בבחירות 1 במשיב לתמוך הליכוד של העליונה המוניציפלית ההיגוי

 תגובה, למעשה, שהינה, מטעמו בקשה העותר הגיש, המשיבים תגובת הגשת לאחר כי אציין .8

 היא הבקשה. לקבלה בדעתי אין בבקשה עיון לאחר. כנדרש רשות נטילת ללא לתגובה

 בניגוד לקבלתה ונימוקים מסודרת בקשה ללא הוגשה אשר", תגובה על תגובה" למעשה

' ר) לסמכותי נתונים אינם אשר) המימון כללי הפרת בעניין לטענה ופרט, הדין לסדרי

, ובראן'ג' ס השופט' )ואח העבודה מפלגת' נ הליכוד תנועת 8/20 כ"לתב 15 עד 10 סעיפים

. גופה העתירה במסגרת לטעון היה ניתן שלא חדשה טענה כל בה אין((, 16.2.15 ביום ניתנה

 . בזאת נדחית היא לפיכך

 

 :והכרעה דיון

 

, מנימוקים שיובאו העתירה את לדחות החלטתי, המשיבים ובתגובות בעתירה עיון לאחר .9

 להלן. 

 

 בבחירות ותמועמד להגיש הזכות כי יםקובע הבחירות לחוק( 2()ב)א24-ו( א)5 סעיפים .10

. המועצה מחברי ולחמישית בוחרים 750 של לקבוצה נתונה מקומית רשות לראש מיוחדות

 לאסור טעם רואה איני ואף, במועמד לתמוך מפלגה על איסור בדין מצאתי לא, זאת עם יחד

 זאת. 

    , פעם לא העליון המשפט בית עמד הישראלית הבחירות בשיטת מפלגות של מעמדן על .11

 :כי בקבעו

 באמצעות. בישראל הפוליטית המערכת של' הבניין אבן' היא המפלגה"
 נציגיו את ובוחר, הדמוקרטי בהליך הישראלי הציבור משתתף, המפלגות

 מרכזי מעמד למפלגות מעניק זה הסדרים מכלול... המחוקקת לרשות
' נ מימד-העבודה סיעת 8686/06 ץ"בג..." )הישראלית הדמוקרטית בשיטה
 (.8.5.2008 4 פסקה, הכנסת

 הממשל בשיטת מיוחדת חשיבות בעל גורם מהווה המפלגה" כי וכן
 חופש ערכי מתממשים המפלגות שיטת באמצעות. בישראל הדמוקרטי
 באמצעות פוליטית פעילות. הציבור של הפוליטי הביטוי וחופש ההתאגדות

 בין חיבור חוליית ויוצרת, הציבור של נרחבת מעורבות מאפשרת מפלגות
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 השגת מאפשר מפלגות משטר. השלטון לבין, המפלגה במסגרת הפועל, הפרט
 אמנון) הציבורי היום סדר על העומדים בסיסיים בנושאים רחבות הסכמות

 רשויות – ב כרך ישראל מדינת של החוקתי המשפט מדינה וברק רובינשטיין
((. החוקתי המשפט ומדינה רובינשטיין: להלן( )2005) 757 ואזרחות השלטון

 הפרלמנטרי המשטר נשען עליהן, תיכון ובריח מסד, אפוא, מהוות המפלגות
, הכנסת ראש יושבת' נ בכנסת קדימה סיעת 10451/08 ץ"בג." )בישראל

 (23.2.11, 19 פסקה
 

 בבחירות במועמד לתמוך רשאית אינה מפלגה כי העותר טענתאני דוחה את , משכך .12

 .מפלגה של מטעמה כמועמד עצמו להציג רשאי אינו מועמד וכי, מיוחדות

 או המפלגתי המישור על משתרעת אינה האזורית הבחירות ועדת ראש יושב של סמכותו .13

 חוק; תעמולה דרכי לחוק ד17 סעיף) בלבד התעמולה דיני על אלא, המימון מישור

 לבין המפלגה בין היחסים במישור עמדה מביע איני, משכך(. 1992-ב"התשנ, המפלגות

 . בלבד התעמולה דיני של בהיבט אלא, המועמדים

 המועמדים מטעם בחירות תעמולתשל " על צנזור" אינו הבחירות ועדת ראש יושב, כידוע .14

מפי כב'  פדלון' נ הדר 223/20 מ"תרו ןריבלי השופטמפי כב'  אלוני' נ אוחנה 4/18 כ"תב)

 פרסום עללאסור  רשאי הבחירות ועדת ראש יושב כי קבעה פסיקהה(. ובראן'ג השופט

 השופטמפי כב'  פרידריך' נ פיירברג 94/20 מ"תר) הצורני בפן בעיקר ,מטעה תעמולה

 התעמולה כי לקבוע בידי אין, 1 המשיב של במועמדותו תומכת הליכוד משמפלגת(.  ובראן'ג

, להטעיה הקרובה הוודאות במבחני היאש ברי, ועיקר כלל מטעהנושא העתירה 

 .  במשורה שתיעשה לה שראוי, תעמולה של בתוכן שיפוטית בהתערבות המתחייבים

 שהעותר לכך להתייחס מבקש אני, זאת עם יחד. העתירה אתנני מקבל אי, אלה מטעמים .15

 בעניין הליכוד במוסדות הדיונים בדבר בעתירה פירט ולא, כמשיבה הליכוד את צירף לא

 . זה

 בבחירות הליכוד מועמד הוא לפיו שווא מצג מציג 1 המשיב כי טען העותר, כאמור .16

 מחודש שלה הפנים ומבקר המפלגה ל"מנכ מכתביאת  ראייהכ צירף ואף, המיוחדות

, הליכוד במוסדות מכן לאחר שבאו ההליכים על לפרט לנכון מצא לא אך, 2017 פברואר

 ו. בפני שנערך והדיון הליכוד של העליון הדין בית בפני העתירה לרבות

 שפונה מי כי, היא מיוסדת הלכה" כי שקבע מצא השופטכב'  דברי את לאזכר אלא לי אין .17

 להיות העשויות העובדות כל את לגלות חייב זמני סעד למתן בבקשה המשפט לבית

 מה, שלו הצר האינטרס שיקול תוך, בעצמו לקבוע ולא המשפט בית להחלטת רלוונטיות

', ואח מ"בע( 1995) לעם תרבות. נ' ואח שפר 8113/00 א"רע" )המשפט לבית לגלות יש

 ( 13.6.01 מיום החלטה

 היא הליכוד כי ברי, לאו אם הליכוד נציג הוא 1 המשיב םא הטענה בבירור, ועוד זאת .18

( ב)5 סעיף ראו) בלבד זה מטעם הסף על העתירה את לדחות היה וניתן, נדרשת משיבה

 (.  2015-ה"התשע(, ועררים בבקשות הדין סדרי( )תעמולה דרכי) הבחירות להוראות
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 דבר סוף

 

-ו, 1 למשיב ₪ 10,000 של כוםבס המשיבים הוצאות את. העותר ישלם נדחית העתירה .19

 . 2 למשיבה ₪ 2,500

 

 

  (.2017 ביוני 7) ז"תשע סיון ג"י היום ניתנה

 
 טל אברהם
 

 לוד-מרכז מחוזי משפט בית של נשיא
 הבחירות ועדת ראש יושב

 דרום-מרכז האזורית
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 ועדת הבחירות המרכזית 

 21-לכנסת ה
          

 טלאברהם  לוד –בית המשפט המחוזי מרכז  נשיא
 יושב ראש ועדת הבחירות האזורית מרכז דרום  

 

 19 /21  מ"תר
 
 

  :העותר
                 

 
 

 מר מיכאל וידל 
 וענת שניידר שוסטק באמצעות עו"ד אילן נימני

 
 ד ג נ 

 
 

 :המשיב
 

 מר מרדכי מוטי יצחקי
 באמצעות עו"ד גלית חלפון

 
-ט"התשי(, תעמולה דרכי) הבחירות לחוק ד17-ו ב17 סעיפים לפי מניעה לצו עתירה

 חוק דרכי תעמולה( –)להלן  1959

  
  החלטה

  
בפניי עתירה נוספת בעניין הבחירות המיוחדות לראשות עיריית רמלה, בה מתבקש כי אאסור 

 על המשיב להציג עצמו, בתעמולת בחירות מטעמו, כראש העיר. 

 

 רקע וטענות הצדדים:

עקב התפטרותו של מר יואל לביא, ראש עיריית רמלה, ממשרתו, ובהתאם לחוק  .1

חוק  –)להלן  1975-הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וכהונתם(, התשל"ה

, בחירות מיוחדות לראשות עיריית 2017ביוני  13הבחירות(, עתידות להתקיים ביום 

 רמלה. 

)ג( לחוק הבחירות, 14התאם לסעיף המשיב מכהן כממלא מקום ראש עיריית רמלה, ב .2

נעדר ראש הרשות מן הארץ או נבצר ממנו לכהן וטרם התחיל לכהן ראש הקובע כי "

 ". רשות חדש, ימלא סגנו שנבחר לפי סעיף קטן )א( את מקומו

הגישו מועמדותם, ביחד עם מועמדים נוספים, בבחירות המיוחדות  1העותר והמשיב  .3

חוק דרכי תעמולה, הנוגעות לבחירות המיוחדות, כבר האמורות, ועתירות שונות לפי 

 התבררו בפניי. 
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העותר מלין על כך שהמשיב, בתעמולת הבחירות מצידו, מציג עצמו כראש העירייה,  .4

 בלבד.  ילמרות שלא נבחר לתפקיד, אלא משמש כממלא מקום סטטוטור

את התעמולה  העותר טוען כי בפרסומיו אלה, מטעה המשיב את הציבור, ולכן יש לפסול .5

 האמורה מצידו. 

, שכן רק במועד זה הומצאה 2017 ביוני 7יצויין כי העתירה התקבלה לרישום רק ביום  .6

למזכירות הוועדה העתירה כדין בצירוף אישורי קבלה מטעם המשיב, בהתאם להוראות 

. עם קבלת 2015-הבחירות )דרכי תעמולה( )סדרי הדין בבקשות ועררים(, התשע"ה

והכל נוכח  – 2017ביוני  8 –יתי על תגובת המשיב, עד לערב יום המחרת העתירה הור

 מועד הבחירות הקרב והולך. 

 טענות המשיב הן רבות ואביא תמציתן להלן: .7

המשיב מכהן כדין כראש העיר, שכן סמכויות ראש העיר הוקנו לו עם  (א)

 התפטרות קודמו ולכן שימוש בתואר אינו מטעה. 

לה, יש לבחון האם יש בה וודאות קרובה להטעיית על מנת לפסול תוכן תעמו  (ב)

 הציבור, ואין כך הדבר בפרסום נושא העתירה. 

הביטוי "ראש העיר" בתעמולה אינו מתאר את המשיב, אלא את שאיפתו   (ג)

 להיבחר לכהונה זו, במסגרת סיסמת בחירות.  

נפל שיהוי ניכר בהגשת העתירה. שלטי הבחירות מטעמו של המשיב עושים   (ד)

סופה  וש בכינוי "ראש העיר" עוד מתחילת מערכת הבחירות, אך רק לקראת שימ 

 להיפגע.  הוגשה העתירה, ובכך עלולה תעמולת הבחירות מטעמו של המשיב 

 

 דיון והכרעה:

דינה של העתירה להידחות, מטעמי שיהוי בהגשתה וכן נוכח העובדה שספק בעיני עם  .8

 הסיסמה מטעה ברמה הנדרשת לשם התערבות בתוכן תעמולה. 

אני דוחה את טענת המשיב כאילו הוא "ראש העיר" מכח הדין. המשיב אינו ראש העיר,  .9

ת חוק הבחירות. אלא ממלא מקום ראש העיר עד לבחירת ראש עיר חדש בהתאם להוראו

 היה כי המשיב יציג עצמו כממלא מקום ראש העיר.  ראוימשכך, 

יש  .יחד עם זאת, בין כך לבין הטעייה שבגינה מתערבים בתוכנה של תעמולת בחירות 10

 מרחק מה, שאותו לא צלח העותר. 

הפסיקה התוותה כי פגיעה בחופש הביטוי, קל וחומר חופש  הטעייה:.לעניין טענת 11

הביטוי הפוליטי, תיעשה, אם יש סמכות לעשות כן, רק במקרים בהם ישנה ודאות  

קרובה לפגיעה בזכות מקבילה מוגנת, בענייננו, הטעיית הציבור ושמירה על טוהר  

מפלגת שינוי מפלגת המרכז נ' יושבת ראש ועדת הבחירות  2194/06הבחירות )בג"צ  

 נ' היועץ המשפטי לממשלה(.  המקד הלאומי בע"מ 10203/03המרכזית ובג"צ  

להטעיית  .במקרה נושא העתירה העותר לא עמד בנטל להוכיח כי יש ודאות קרובה 12

הציבור במקרה דנן שכן הציבור מוחזק כמי שמכיר את ראש העיר בו בחר )ראו  

חברי סיעת "מרץ" נ' נחום חפרי, ראש עיריית רעננה; תר"מ  1/20והשוו תר"מ  

 נ' דוד בוסקילה, ראש עיריית שדרות(.  אלון דוידי 15/20 
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"הלכה  שכן בשל השיהוי בהגשתהגם דין העתירה להידחות : השיהוילעניין טענת  .13

פסוקה היא מימים ימימה, כי בעתירות בענייני בחירות, שעריכתן מתבצעת על פי  

לוח זמנים צפוף וקפדני, עומד בית משפט זה בהקפדה יתרה על הגשת עתירות  

]פורסם  רותי יהושוע נ' ועדת הבחירות המרכזית,  539/15ד וללא שיהוי" )בג"ץ במוע 

המחנה הרדיקלי  -מרי  512/73(; וכן ראו: ע"א 26.1.2015) 7בנבו[ פסקה 

מגידיש נ' שר  875/78(; בג"ץ 1973) 670( 2ההסתדרות הכללית, פ"ד כז) הישראלי נ' 

רובין נ' ראש לשכת עורכי הדין, פ"ד  232/85(; בג"ץ 1978) 192( 1הפנים, פ"ד לג) 

פונדמינסקי נ' פקיד הבחירות ליד עירית ירושלים,  258/96(; בג"ץ 1985) 215( 2לט) 

ראש ועדת הבחירות, -פייגלין נ' יושב 11243/02(; בג"ץ 1996) 170, 169( 2פ"ד כג) 

 ((.2003) 153-152, 145( 4פ"ד נז) 

ד הבחירות, כאשר דומה שבתעמולה נושא .העתירה הוגשה כדין פחות משבוע ממוע14

העתירה  העתירה שבנדון נעשה שימוש החל מתחילת תקופת הבחירות. כלומר, קבלת  

 ראויה.  במועד זה עלולה להביא לשיבוש ביכולתו של המשיב לקיים תעמולה 

באם הייתי סבור שהתעמולה מפרה את הדין, לא הייתי מהסס לעשות שימוש בסמכותי לפי 

כי תעמולה, אך משיש ספק בכך שהתעמולה מטעה, השיהוי בהגשתה מטה את חוק דר

 הכף לדחיית העתירה. 

 סוף דבר

 . העתירה נדחית. אין צו להוצאות. 15

 
  (.2017 ביוני 11) ז"תשעה סיוןב ז"יהיום  ניתנה

                                                                                      

 

 

 אברהם טל
 

 לוד-מרכז מחוזי משפט ביתשל  נשיא
 הבחירות ועדת ראש יושב

 דרום-מרכז האזורית
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 ועדת הבחירות המרכזית 

 21-לכנסת ה
          

 השופט סאאב דבור         
 ראש ועדת הבחירות האזורית כנרת יושב

 

 114/ 21תר"מ  
 

 העותר: 
                 

 
 בן מובחר בני

     
 

 נ ג ד 
 
 

 יוסי סטמס המשיב:
 

 
 

 בקשה לצו מניעה
 
  

  
 :הבקשה והתגובה לה

 

שנים ומתמודד על תפקיד זה  16המבקש הינו ראש המועצה האזורית מבואות החרמון מזה 

 .30.10.18בבחירות למועצה העתידות להתקיים ביום לכהונה נוספת 

 

 המשיב הינו תושב משמר הירדן ומתמודד בעצמו לבחירות הקרובות.

 

פרסם המשיב דברי שקר במטרה לפגוע בראש המועצה המכהן;  21.09.18לטענת המבקש, ביום 

רים, וזאת העלבת עובדי ציבור בכי -פי הנטען, מעשה של -זאת משום שתוכן הפרסום מכיל, על

לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(,  13מתוך כוונה "להפרעה בלתי הוגנת לבחירות" ובניגוד לסעיף

 )להלן: "חוק הבחירות"(. 1959 –התשי"ט 

 

( לחוק הבחירות הקובע, כי בכל פרסום 5)ב()10עוד נטען, כי הפרסומים נעשו בניגוד לסעיף 

 רסום.יעשה פרסום של שמו ומענו של האחראי להזמנת הפ

 

לטענת העותר, הפרסומים נעשו בשפה בוטה עת צוין בדבר הפרסום, כי ענין לנו במועצה 

מושחתת ובמי שמשמשים ממלאי משרה בכירים שנגדם הוגשו, כביכול, כתבי אישום; בעוד 

 הדבר אינו נכון.
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מכאן, עותר המבקש למתן צו מניעה האוסר על המשיב להמשיך ולהציג את המודעה בעמוד 

יסבוק שלו שכן מדובר בדברי שקר המפורסמים בתקופת בחירות. כן, להורות למשיב הפי

 לפרסם את ההחלטה בעמוד הפייסבוק שלו במקום המודעה.

 

את הבקשה העברתי לתגובת המשיב; הלה בתגובתו התנגד לבקשה וביקש לדחותה. לגישת 

חירות שלו ואת הדברים פרסם הוא מסמך שיש בו כדי להציג את מצע הב 21.9.18המשיב, ביום 

שיש בכוונתו לבצע ו/או לשנות, אם וכאשר יבחר. עוד, ביקש הוא להדגיש, כי אין באמור 

במסמך כדי להצדיק מתן צו מניעה שכן, כל אשר נכתב במסמך זה הינו אמת. במסגרת התגובה 

 פירט בהרחבה את טענתו בדבר אמיתות הפרסום.

 

 :דיון והכרעה

 

 טענות: למעשה, בפי המבקש שתי

 

( 5)ב()10האחת, עניינה זהות המפרסמים, בהתאם ומכוח החובה לזהות את המפרסם לפי סעיף 

 לחוק הבחירות. השנייה, הטענה שמופצים פרסומים שקריים על ידי המשיב בפייסבוק.

 

באשר לטענה הראשונה, לא ראיתי התייחסות מאת המשיב לכך. בהתאם להוראות חוק 

שמו ומענו של האחראי להזמנה. לא ראיתי  –לזהות את המפרסם הבחירות אכן, יש חובה 

 שהמודעות בתיק זה זוהו. מכאן, אין בפי המשיב טענות הגנה באשר לרכיב זה של העתירה.

 

שאלת אמיתות הדברים אשר פורסמו,  -באשר לטענה השנייה; השאלה העומדת על הפרק הינה 

ינה שאלה הקשורה לדיני תעמולת בחירות האם מדובר בדברי שקר או אמת. שאלה זו א -קרי 

כי אם לדינים אחרים. יו"ר ועדת הבחירות, ככלל אינו מתערב בתוכן של פרסומים כאלה 

 ואחרים.

 

(, במסגרתו, עמד כב' השופט ג'ובראן 17.03.13) לב נ' קורן-בר 177/20בהקשר זה, ראו תר"מ 

ות למתן צווי מניעה בגין תוכן בהרחבה על השאלה מדוע, לטעמו, ליו"ר ועדת הבחירות סמכ

של תעמולה כאשר לצד זאת נקבע, כי סמכות זו מוגבלת לנסיבות חריגות וכפופה למבחן של 

הוודאות הקרובה. סמכות זו אינה כוללת גניזת תעמולת בחירות שהדעת אינה נוחה ממנה. 

ת קרובה, כי המודעות מוגנות מכוח חופש הביטוי הפוליטי שניתן להגבילו רק אם קיימת ודאו

 הוא יביא לפגיעה קשה וחמורה באינטרס מוגן.

 (.05.02.15) פרופ' יונה יוסי ואח' נ' חה"כ נפתלי בנט ואח' 9/20ראו גם, תב"כ 

 

לחוק  13העותר טוען, כי מדובר בתעמולה המפריעה לתעמולת הבחירות , בהתאם לסעיף 

 הבחירות. זו לשונו של סעיף זה:
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תעמולת בחירות מטעם מפלגה או  לא תהא –"איסור הפרעה  

רשימת מועמדים אחת או למענה בצורה או בדרך שיש בהם משום 

הפרעה בלתי הוגנת של תעמולת בחירות מטעם מפלגה או רשימת 

 מועמדים אחרת או למענה."

 

 סעיף זה מונה שלושה מרכיבים:

 

 תעמולת בחירות;  (א)

 הנעשית מטעם מפלגה או רשימת מועמדים, או למענה;  (ב)

אופן ביצוע התעמולה יש בו משום הפרעה בלתי הוגנת של תעמולת בחירות מטעם   (ג)

 מפלגה אחרת או למענה. 

 

כאמור לעיל, הטענה מפיו של העותר נסמכת על הטענה בדבר היות הפרסום שקרי ומכאן, 

הפרסום נעשה במטרה לפגוע בראש המועצה ובאחרים מתוך כוונה "להפרעה בלתי הוגנת 

 לבחירות".

 

אלה שמא מדובר בדברי שקר או אמת אינה מצויה בסמכותי. אין בידי את הכלים לבחון הש

צביקה הדר  223/20את אמיתות הדברים. יפים לעניין זה דבריו של כב' השופט ג'ובראן בתר"מ 

 :5(, שם בסעיף 04.11.13) נ' פדלון

 

"עם זאת, אין בסמכותי לפסול תוכן תעמולה בהתבסס על  

משום "שאין ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית כלים אמיתותו, וזאת 

לבחון את אמיתות הדברים .... שקר אין לו רגליים בכך יוכל 

להתנחם העותר, אלא שהקביעה מה הוא שקר אינה בידי" תב"כ 

 אוחנה נ' אלוני ..." 4/18

 

 לסיכום

 

יב שם, ליתן צו מניעה האוסר על המש 14במסגרת העתירה, ביקש העותר במסגרת סעיף 

להמשיך ולהציג את המודעה בעמוד הפייסבוק שלו. לצד זאת, לא ביקש צו כלשהו בכל הקשור 

 ( לחוק הבחירות באשר לשמו ומענו של האחראי להזמנת הפרסום.5)ב()10להוראות סעיף 

 

על אף זאת, אני מורה לאחראי לפרסום המודעה לפעול בהתאם להוראות החוק ולפרסם את 

 שמו ומענו בהתאם.

 

שר לעתירה ככל שזו עניינה צו המניעה האוסר על המשיב להמשיך ולהציג את המודעה בא

בעמוד הפייסבוק, העתירה ברכיב זה, על סמך המקובץ לעיל, נדחית. אין בהחלטתי זו כדי 
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ללמד  ו/או להשליך על אמיתות תוכן הפרסום ו/או על דרכי פעולה חוקיות/משפטיות אחרות 

 שכזה.  שניתן לנקוט ביחס לפרסום

 

 בנסיבות העניין איני עושה צו להוצאות.

 

 

 כה בתשרי התשע"ט.,04.10.2018ניתנה היום 

 
 סאאב דבור

 
 שופט של בית משפט מחוזי נצרת

 יושב ראש ועדת הבחירות
 האזורית כנרת
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 ועדת הבחירות המרכזית 

 21-לכנסת ה
          

 טלאברהם  לוד –בית המשפט המחוזי מרכז  נשיא
 יושב ראש ועדת הבחירות האזורית מרכז דרום 

 

 202/ 21תר"מ  
 העותרת: 
                 

 דפנה שפיגלמן
 

 
 נ ג ד 

 
 מוטי לנדאו המשיב:

 
)להלן  1959-ד לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט17-ב ו17עתירה לצו מניעה לפי סעיפים 

 חוק דרכי תעמולה( –

 
 העותרת:בשם 

 
 בשם המשיב:

 עו"ד גיא בוסי
 

 עו"ד נדב וייסמן
 

  החלטה

   
ב לחוק דרכי תעמולה, להורות למשיב להימנע מהפצת 17בפניי עתירה לפי סעיף  .1

הודעת דואר אלקטרוני, שלטענת העותרת נחזה להיות הודעה רשמית של ועדת איחוד 

 ערים במשרד הפנים, ולתקן את הנאמר בהודעה.

 

, 28.10.2018העותרת טוענת כי המשיב הפיץ, בתאריך:  .2 , ברחבי הישוב סביון

שלראשותו העותרת ומשיב מתמודדים, הודעת דואר אלקטרוני, הנחזית, לטענתה, 

. -להיראות כהודעה על איחוד בין סביון לבין יהוד  מונסון

 
ה, לטענת העותרת, ההודעה כוזבת, ועלולה להטעות את הציבור, ולכן היא אסור .3

 לחוק דרכי תעמולה.  13לפי סעיף 

 
ן  .4 לאחר עיון בעתירה, ובהודעת הדואר האלקטרוני שצורפה לה, נחה דעתי שדי

 העתירה להידחות, וזאת אף מבלי להידרש לתשובת המשיב. 

 
של תעמולת בחירות, ובכך  בתוכןהלכה היא, שיושב ראש ועדת בחירות יתערב  .5

, יפגע בחופש הביטוי הפוליטי של המתמוד דים )שלא בהתאם להוראה מפורשת שבדין(

)בג"ץ  עוצמה  236/13רק אם אם יש ודאות קרובה לפגיעה ממשית בערך מוגן לפי החוק 

' יושב נ ( 15.01.2013ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת )-לישראל  ובעניינו ודאות  –(

 קרובה להטעיית הבוחרים. 
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 סופה מצויין:לאחר עיון בהודעת הדואר האלקטרוני, מצאתי שב .6

 
 סימן שאתם תושבי סביון. –"אם הגעתם עד כאן 

 עכשיו, תלכו להצביע שוב לראש מועצת סביון מוטי לנדאו

 לפני שבאמת תהיה החלטת ממשלה כזאת.

 לנדאו עצר כבר בפעם הקודמת את האיחור עם יהוד מונסון ויעשה זאת שוב"

 

ניתן  השורה "לפני שבאמת תהיה החלטת ממשלה כזאת", הודגשה .7 בצהוב, ולא 

למצוא בהודעה מאפיינים ציבוריים שעלולים להטעות את הציבור, כגון סמליל המדינה 

או המועצה, חתימה של גורם רשמי עליה, כתובת הדוא"ל שממנו היא נשלחה היא 

.  כתובת פרטית ואינה ציבורית, וכיוצ'

  

הציבור, באופן משכך, לא מצאתי כי יש במודעה משום ודאות קרובה להטעיית  .8

)ראו והשוו: דברי השופט )כתוארו  שעלול להסית את הבוחרים להצביע בניגוד לדעתם 

) 5/16דאז( מ' חשין בתב"כ  נ' בניזרי  (, השופט )כתוארו דאז( ס' 16.12.2002אושעיה 

) 63/20ג'ובראן בתר"מ  נ' נחמני  .14.08.2013צור  )) 

 
זו, התקבלה במזכי .9 רות הוועדה תשובת המשיב, אציין כי בשעת כתיבת החלטה 

נוכח התוצאה אליה הגעתי, לא מצאתי צורך להידרש לה.   שלא נתבקשה על ידי. 

 
 משכך, העתירה נדחית בהיעדר עילה להתערב בתוכן מודעת תעמולה שפורסמה.  .10

 
 משלה נתבקשה תשובת המשיב, אין צו להוצאות.  .11

 
 

 .2018אוקטובר  30כ"א חשון תשע"ט,ניתנה היום, 

 

 

 רהם טלאב
 

 נשיא בית משפט מחוזי 
 יושב ראש ועדת הבחירות

 דרום-האזורית מרכז
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 ועדת הבחירות המרכזית 

 21-לכנסת ה
          

 סגן נשיא )בדימ( של בית  משפט מחוזי  פרופ'  עודד מודריק         
 1959ד לחוק הבחירות )דרכי תעמולה ( תשי"ט 17שופט ממונה לפי סעיף 

 

 

 218/21תר"מ 

 

                                        

 העותרת                  רמת גן חוזרת להוביל בראשות כרמל שאמה הכהן 

 גיא בוסי ע"י עו"ד                                

                  

 נ ג ד                                                                            

 

 המשיב :                ישראל זינגר

 ע"י עו"ד פרי מרקו                                

 

 

 החלטה                                                                

 

 העתירה

בר פורסמה בחוצות רמת גן מודעת תעמולה מטעם ישראל זינגר ראש עיריית רמת גן בשבוע שע

ממשלת שהוא מועמד להיבחר שוב לכהונה. המודעה מכריזה באותיות של קידוש לבנה: "

". מתחת להכרזה ניבטת  תמונה קבוצתית של  שרים בממשלת ישראל, ישראל: הצביעו זינגר

ד ובינות לדמויות הללו משולבת גם דמותו של ישראל לרבות ראש הממשלה, רובם שרי הליכו

זינגר; משל צורף הוא לממשלה ה"תומכת". בתחתית  המודעת שורבבה קריאת ניצחון משותפת 

המכוונת ליום הבחירות  ולצדה פתק ההצבעה עבור זינגר. ]אם הכושר התיאורי המילולי שלי 

 מלוא תפארתה:  לוקה בחסר, הרי לכם תעתיק צילומי מוקטן של המודעה ב
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] 

 

 

העותרת טוענת שתוכן המודעה שקרי ומטעה ובמובן זה הוא מהווה הפרעה בלתי הוגנת 

של  חוק הבחירות )דרכי   13לתעמולת הבחירות של העותרת; הפרעה אסורה מכוח סעיף 

 . 1959 –תעמולה( תשי"ט 

 

כך שהיא מבקשת לסבר את דעת הבריות העותרת מסבירה שהתוכן השקרי של המודעה נעוץ ב

תומכת בבחירתו של זינגר לראשות עיריית רמת גן. הא ראיה שמטעם תנועת ממשלת ישראל ש

הליכוד יצא מכתב דרישה אל ישראל זינגר להסיר את המודעה לאלתר ולהימנע מפרסום דומה 

 אחר. 

 

 תגובות לעתירה

המשיב גורס  כי המודעה עולה בקנה אחד עם הסכם קואליציוני שנחתם בינו לבין סיעת הליכוד 

בעיריית רמת גן. לפי ההסכם וכנגד התמורות המצוינות בו התחייבה סיעת הליכוד לתמוך 

בבחירת זינגר לכהונת ראש העירייה ולנקיטת צעדי תמיכה לרבות "פרסום בפייסבוק, פרסום 

תק הצהוב בישראל זינגר, חתימת שרי הליכוד וחברי הכנסת לתמיכה חוצות לתמיכה בפ

בישראל זינגר לראשות העיר". המודעה משקפת את מחויבות הליכוד כלפי ישראל זינגר ולפיכך 

 אינה שקרית ואינה מטעה את הציבור. 

 

מטעם תנועת הליכוד נמסר בתגובה כי אכן התנועה לא הייתה ערה להסכם שנכרת בין הסיעה 

העירונית לבין ישראל זינגר, אולם בלי לחרוץ מסמרות נטועים בשאלת הכוח של סיעת הליכוד 

בעיר לחייב את תנועת הליכוד כולה, אין ספק שתוכן המודעה חרג אף מן ההסכמה 

 הקואליציונית ולפיכך יש למנוע את הפרסום.
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 דיון

ביעו זינגר" . דבר זה כאמור למעלה מכאן המודעה מכריזה כי ממשלת ישראל ]קוראת[ "הצ

שקרי. שווא תחפש בפרוטוקולים של החלטות הממשלה, בקבינטים הממשלתיים ובארכיונים 

עד דור אחרון, החלטת ממשלה לתמיכה בזינגר לא תמצא. יתר על כן המודעה לפי טיבה 

ומהותה אינה ביטוי להתחייבות של הסיעה העירונית לגרום  ל"חתימת שרי הליכוד וחברי 

לתמיכה בישראל זינגר לראשות העיר". הצילום הקבוצתי המשולב  איננו "חתימה" של הכנסת 

שרי הליכוד והח"כים מטעם התנועה ובוודאי שאיננו חתימה של שרים שאינם משתייכים 

לליכוד )אם אינני טועה אפשר לזהות במודעה את השר ליברמן  שאיננו משרי הליכוד ואולי גם 

 ה נמנית עם חברי הסיעה(.את השרה שקד שגם היא איננ

 

די בכך כדי לגלות שיש ממש בעתירה. לא לי לבחון את המשמעויות של העמדות הסותרות, 

כנראה, בתוך הליכוד. ימין דוחה ושמאל מקרבת ובמיוחד אין הן יודעות האחת על התחייבויות 

 השנייה. כל זה אינו משפיע על הפרת הציווי: "מדבר שקר תרחק" )שמות, כג(. 

 

בהתאם להחלטות מנחות שניתנו מפי יושבי ראש ועדות הבחירה המרכזית לכנסת, מודעות 

 של חוק דרכי תעמולה.  13בעלות תוכן שקרי ומטעה של ממש עולות כדי הפרעה לפי סעיף 

 

מודעה שמציגה לפני הבוחרים בעיר שניתנת תמיכה של ממשלת ישראל ובמיוחד של ראש 

ת משמעות רבה. כשמתברר שאין זו עובדה נכונה צריך הממשלה במועמד מסוים היא בעל

להורות להסיר את המודעה האמורה לאלתר, מכל מקום או אתר שבו היא קיימת. ברור שאין 

 מקום לפרסומה מחדש. 

 

 החלטה 

 

 17:00אני מורה למשיב להסיר את המודעה או כל מודעה אחרת בעלת תוכן דומה עד שעה 

 היום. 

 

או לכל מי שפועל מטעמו לפרסם שוב את המודעה  או מודעה אחרת ברוח אני אוסר על המשיב 

 המודעה דנן. 

 

ש"ח; מחצית תשולם לעותרת  5000בנסיבות אני מורה שהמשיב יישא בהוצאות העתירה בסך 

 והמחצית השנייה לאוצר המדינה. 

 

 ותישלח לצדדים בדוא"ל  (13:42:08 12/11/2018ד' כסלו תשע"ט )ניתנה היום 

 

 
 פרופ' עודד מודריק

 סגן נשיא )בדימוס( של בית המשפט המחוזי תל אביב
 1959ד לחוק הבחירות )דרכי תעמולה ( תשי"ט 17שופט ממונה לפי סעיף 
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 ועדת הבחירות המרכזית 

 21-לכנסת ה
 

 יצחק כהן, שופט
יושב ראש ועדת הבחירות 

 האזורית חיפה

 
 75/21תר"ם 

 
 

 
 כ"ה באלול, תשע"ח

  
5.9.2018 

  צבי אבישר 

 העותר  בעצמו 

 
 נגד

 

 עיתונות ותקשורת בע"מ –. חדשות הקריות 1 

 . יוסף דואק2

 

  המשיבים   שניהם ע"י ב"כ עוה"ד מוני עזורה 

  
 החלטה

 

 א. ההליך

 

 1959 –ב' לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, תשי"ט 17עתירה למתן צו מניעה, לפי סעיף  .1

 "(.דרכי תעמולהחוק " –)להלן 

 

 

 ב. הרקע

 

העותר עומד בראש תנועת "רוח חדשה במוצקין", ומתכוון להתמודד לתפקיד ראש  .2

העירייה בקרית מוצקין בבחירות לרשויות המקומיות, הצפויות להתקיים בתאריך 

30.10.208. 

 

 

"( היא חברה בע"מ המפיקה ירחון בשם "חדשות המשיבה -)להלן  1המשיבה מס'  .3

"( הוא בעל השליטה המשיב" -)להלן  2ות", המופץ באזור הקריות. המשיב מס' הקרי

 במשיבה, ונטען כי הוא משמש כעורכו הראשי של הירחון. 
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לטענת העותר, המשיב  שימש בעבר כמשנה לראש עיריית קרית ביאליק, והוא ידיד קרוב  

עותר להתמודד של מר חיים צורי, המכהן כראש עיריית קרית מוצקין, מולו עומד ה

 בבחירות הקרובות.

 

 

 ג. תמצית טענות העותר

 

, הוא שימש כראש אגף תקשוב, 2013 -ו 2011בעתירתו טוען העותר, כי בין השנים  .4

דוברות ויחסי ציבור בעיריית קרית מוצקין. עם כניסתו לתפקידו, החליט העותר לקצץ 

עליו את המשיב. העותר בתקציב שהועבר לחברות שבבעלות המשיב, דבר אשר קומם 

, לאחר שהקים את תנועת "רוח חדשה במוצקין", המשיב טען החל 2016מוסיף, כי בשנת 

להכפישו באמצעות הרשתות החברתיות באינטרנט. העותר אף טען זאת במפורש 

אפ סגורה, דבר בעטיו הגיש המשיב תביעה בעילת איסור לשון הרע נגד -בקבוצת ווטס

 העותר.

 

ותר, כי למשיב יחסי ידידות קרובים עם ראש עיריית קרית מוצקין )מר צורי עוד טוען הע 

 הנ"ל(, ובעתירתו מביא הוא מספר עובדות אשר לטענתו מוכיחות עובדה זאת.

 

 

עתירת העותר המונחת לפני מתייחסת לפרסומים, שמתפרסמים בעת האחרונה בירחון.  .5

ים על ראש עיריית קרית מוצקין, לטענת העותר, הירחון נוהג לפרסם פרסומים חיובי

ומשמש כשופר בלתי אובייקטיבי בידי עורכו, כדי לקדם את עניינו של ראש העירייה 

המכהן, במישרין או בעקיפין. העותר מוסיף, כי לצד הפרסומים התומכים בראש 

העירייה, העירייה ממשיכה לפרסם בירחון מודעות תמורת תשלום. בכתב העתירה, 

גמאות שונות לטענותיו, מתוך גיליונות הירחון שפורסמו מאז חודש מביא העותר דו

 . 2018ועד לחודש אוגוסט  2017נובמבר 

 

, החל הירחון לפרסם "סקר 2018העותר מוסיף וטוען בעתירתו, כי החל מחודש מרץ  

בחירות". סקר זה, כך נטען, מבוסס על הצבעת קוראי הירחון ברשת האינטרנט. 

קר הבוחן את התמיכה לה זוכים המועמדים בקרית מוצקין, ניתן להשקפת העותר, "בס

לזהות קורלציה בין מידת התמיכה לה זוכים חיים צורי לבין הקו האוהד ממנו הוא נהנה 

באזכוריו בכל מדורי הירחון, ובינם לבין כמות המודעות שמפרסמת עיריית קרית 

בירחון, שמו כלל לא מוזכר,  מוצקין בירחון". עוד טוען העותר, כי בסקרים המתפרסמים

ולדעתו, המשיבים שמו לעצמם למטרה "להרדים" את הבחירות בקרית מוצקין, ולהציג 

מצג לפיו הבחירות בקריית מוצקין כבר הוכרעו, דבר שיסייע לבחירתו מחדש של ראש 

 העיר המכהן.
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שהוא הודר  העותר מוסיף וטוען, כי בעקבות מפגשים עם תושבים התברר לו, כי בשל כך .6

מהסקרים, תושבים רבים סבורים כי מועמדותו חסרת סיכוי. על כן, לטענת העותר, 

הסקרים המתפרסמים בירחון הם "סכנה לדמוקרטיה", שכן הם מטעים את הבוחרים 

ויוצרים מסך אדישות אצל הבוחרים, ועם השלמה עם תוצאות ידועות מראש. העותר 

ככל שהם נוגעים לבחירות בקריית מוצקין,  גורס, כי הסקרים המפורסמים בירחון,

 מהווים "הפרעת בחירות". 

 

 

ה' לחוק דרכי 16העותר ער לכך שההגבלות החלות על פרסום סקרי בחירות לפי סעיף  .7

 13תעמולה עדיין לא נכנסו לתוקפן, ועל כן סומך העותר את עתירתו על הוראת סעיף 

 לחוק, הקובעת:

 

ם מפלגה או רשימת מועמדים אחת או "לא תהא תעמולת בחירות מטע

למענה בצורה או בדרך שיש בהם משום הפרעה בלתי הוגנת של תעמולת 

 בחירות מטעם מפלגה או רשימת מועמדים אחרת או למענה."

 

, פ"ד ישראל אחת נ' מעריב אינטרנט בע"מ 23/01בהסתמך על פסק הדין שניתן בתב"ם  

"(, טוען העותר, כי ככל שלא ניתן אחת פס"ד ישראל" –( )להלן 2001) 174( 3נ"ה)

להבטיח שהסקרים המתפרסמים בירחון משקפים נאמנה את הלכי הרוח בקרב הציבור, 

וככל שלא מתפרסמת הבהרה נאותה לצד הסקר, בדבר חוסר יכולתו לשקף נאמנה את 

 הלכי הציבור, כי אז יש למנוע את פרסומם.

 

 

 ג. תמצית טענות המשיבים

 

שובת המשיבים הוקדש לסקירת מערכת היחסים בין המשיבים והעותר. חלק ניכר מת .8

לצד תיאורים המעמידים את המשיב באור חיובי, תארו המשיבים את העותר באור שונה, 

והציגו אותו כמניפולטור, כאדם הנוטה להסתכסך עם הסובבים אותו, כמי שאינו דובר 

העותר מבקש להתמודד על  אמת וכמי שמסתיר עובדות רלבנטיות. לטענת המשיבים,

כהונת ראש עיריית קרית מוצקין רק משום שהוא מבקש להתנקם בראש העיר המכהן, 

 מר חיים צורי, על כך שפוטר מעבודתו בעירייה, וטובת העיר כלל לא עומדת לנגד עיניו. 

 

 אעיר, כי אין בכוונתי לדון בגופם של אנשים אלא בגופם של דברים.

 

 

בתשובתם, כי הם מפרסמים בירחון סקר בחירות מזה כשישה המשיבים טוענים  .9

חודשים, בנוגע לבחירות הצפויות להתקיים בחמש ערים באזור חיפה והקריות. סקר זה 

נערך ומפוקח עי ידי עורך דין, רואה חשבון ומהנדס תוכנה. לטענתם, התוצאות אינן 
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ודדים בבחירות מועברות למועמד כלשהו מהמועמדים המתמודדים בבחירות, והמתמ

נחשפים לתוצאותיו רק בעת שהסקר מפורסם בירחון. לטענתם, העותר הכריז על 

, ועל כן, מבחינה טכנית, ניתן היה לכלול אותו בסקר 7.6.2018מועמדותו רק בתאריך 

 .2018רק החל מחודש יולי 

 

 

דובר בתשובתם מוסיפים המשיבים, כי הם "עושים את עבודתם בחרדת קודש, כיוון שמ .10

בדיני נפשות עבור מועמדים שונים, שכל עתידם, גאוותם, מקצועיותם וכספם, מושקעים 

בבחירות". כמו כן טוענים המשיבים, כי "חופש העיתונות הוא נשמת אפה של 

הדמוקרטיה, ואל לו לעותר, לנסות ולכופף את חופש העיתונות בשקרים, תוך אלימות 

 מילולית, אותה הוא מנסה להפעיל".

 

 

המשיבים מוסיפים וטוענים, כי הם שומרים על ניטרליות מוחלטת בענייני הבחירות,  .11

תוך מתן חופש ביטוי למרבית המועמדים באזור חיפה והקריות, עם עדיפות קלה 

למועמדים משורות האופוזיציה, המתמודדים בבחירות. עוד טוענים המשיבים, כי 

ם, במסגרתם מפורסמים סקרים מטעמו של העותר הוקמו דפי פייסבוק מזויפי

 מפוברקים שאינם אלא "בלוף אחד גדול".

 

 

 ד. דיון

 

ה' לחוק דרכי התעמולה. 16נושא פרסום סקרי בחירות הוסדר על ידי המחוקק בסעיף  .12

על פי חוק דרכי התעמולה, "סקר בחירות" הוא "סקר הנערך בתקופת הבחירות והבודק 

או הבודק נושאים הקשורים במישרין במי דפוסי הצבעה של בוחרים בבחירות, 

ה', "תקופת הבחירות" היא התקופה שתחילתה 16שמתמודד בבחירות". לעניין סעיף 

)ח( לחוק הרשויות המקומיות )בחירות 35"ביום הגשת רשימות המועמדים לפי סעיף 

, "תקופת 30.10.2018". בבחירות הקרובות, הצפויות להתקיים בתאריך 1965 –תשכ"ה 

)הוא  27.9.2018ה' לחוק דרכי התעמולה, תתחיל בתאריך 16ירות", לעניין סעיף הבח

 )ח( הנזכר(.35המועד להגשת רשימות המועמדים לפי סעיף 

 

מכאן עולה, שהפרסומים אליהם מתייחסת העתירה, אשר נעשו או יעשו עד ליום 

, אינם "סקרי בחירות", כמשמעות חוק דרכי התעמולה, וממילא לא חלות 27.9.2018

ה' לחוק זה. אוסיף לעניין זה, כי בפסק הדין שניתן בפרשת 16עליהם הוראות סעיף 

שהייתה כוונה לפרסם את תוצאותיו  "סיעת ישראל אחת", היה מדובר ב"סקר בחירות",

 ביום הבחירות עצמו.  16:00בשעה 
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לחוק דרכי תעמולה, עליו סומך העותר את עתירתו, מתייחס לכל פרסום שיש  13סעיף  .13

בו משום תעמולת בחירות, בין אם נכנה אותו "סקר" ובין אם נכנה אותו בשם אחר. 

, ובהצעת החוק 1959מקורי, בשנת סעיף זה חוקק עוד בנוסחו המקורי של החוק ה

 שקדמה לחקיקתו, לא פורסמו דברי הסבר. 

 

לחוק דרכי התעמולה בא להסדיר את היחסים בין רשימות  13להשקפתי, סעיף 

המועמדים המתמודדות, ולמנוע מצב שבו נעשית תעמולת בחירות מטעמה של רשימת 

גן, לתעמולת בחירות מועמדים פלונית, או למענה, תעמולה המפריעה באופן לא הו

הנעשית מטעמה של רשימת מועמדים אחרת, או למענה. עם כל הכבוד למורי ורבי, כב' 

לחוק דרכי התעמולה,  13השופט מ' חשין ז"ל, אני סבור, שאין צורך להשתמש  בסעיף 

כדי למנוע פרסום תוצאות סקר ביום הבחירות עצמו לפני סגירת הקלפיות, שכן פרסום 

הלך התקין והסדיר של יום הבחירות עצמו, ודבר זה מהווה עבירה לפי שכזה מפריע למ

, אותה ניתן למנוע 1969 –( לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, תשכ"ט 1)א()119סעיף 

ה)ח( שהוסף לחוק דרכי התעמולה בשנת 16. אגב, כיום, סעיף 13מבלי להשתמש בסעיף 

הסמוכה ליום הבחירות, לרבות יום , ממילא אוסר פרסום סקרי בחירות בתקופה 2002

 הבחירות עצמו.

 

 

 לחוק דרכי התעמולה יש שלושה מרכיבים, ואלה הם: 13בסעיף  .16

 

 תעמולת בחירות; )א(

 הנעשית מטעם מפלגה או רשימת מועמדים, או למענה; )ב(

אופן ביצוע התעמולה יש בו משום הפרעה בלתי הוגנת של תעמולת בחירות  )ג(

 רת או למענה.מטעם מפלגה אח

 

 להלן אבחן מרכיבים אלה אחד לאחד.

 

 

 האם הפרסומים הם "תעמולת בחירות"? .17

 

 692( 2, פ"ד מ"ו)13 -זוילי נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה 869/92בבג"ץ  

( נקבע, כי תעמולת בחירות היא רק אותו ביטוי שהאפקט הדומיננטי שלו, הוא 1992)

ושאין לו אפקט דומיננטי אחר. בהחלטות שניתנו לאחר מכן נקבע, בהשפעתו על הבוחר, 

כי המבחן הוא מבחן אובייקטיבי, במסגרתו יש לבדוק, האם מבחינה אובייקטיבית 

 הפרסום משפיע על הבוחר הסביר ולא מה הייתה כוונת המפרסם בעת שביצע הפרסום.

 

וצאות סקר בחירות יש ב"פס"ד ישראל אחת", קבע כב' השופט מ' חשין, כי בפרסום ת 

משום השפעה על הבוחר הסביר, ועל כן מדובר ב"תעמולת בחירות". גם אם ניתן להטיל 
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ספק בהתקיימותו של "מבחן המרכיב הדומיננטי" בעניין שלפני, נראה הדבר, שאף 

המשיבים סבורים שיש לסקר השפעה על הבוחרים, שהרי הם עצמם טוענים, כי הם 

ת קודש", בשל ההשפעות שעשויות להיות לו על מועמדים מפרסמים את הסקר "בחרד

 לעתירה(. 11שונים )וראו הציטוט המובא לעיל מתוך סעיף 

 

על כן, במקרה שלפני אצא מנקודת ההנחה, שיש בסקר המפורסם בירחון משום  

 "תעמולת בחירות".

 

 האם הסקר נעשה "מטעם" רשימת מועמדים או "למענה"? .18

 

י הירחון, והוא מתייחס לחמש ערים באזור חיפה והקריות. המלה הסקר מבוצע על יד 

"מטעם" מכוונת לכך, שהיוזמה לסקר יצאה מהחוג של האדם או רשימת המועמדים 

הנהנים מתוצאותיו, וזאת אין לומר במקרה שלפני. אין ראיה לכך, שהסקר הוזמן, מומן 

המועמדים שהוא עומד או מפורסם מטעם ראש עיריית קרית מוצקין, או מטעם רשימת 

בראשה. כל שיש לפני היא השערתו של העותר, כי הסקר מוטה לטובת ראש העירייה על 

רקע יחסי הידידות הקיימים בין המשיב וראש העירייה מחד גיסא, ועל רקע הדם הרע 

שבין העותר והמשיב מאידך גיסא. בכך אין די כדי לקבוע שהסקר נעשה "מטעם" ראש 

 העירייה המכהן. 

 

, נקבע ב"פס"ד ישראל אחת" )מפי כב' השופט 13באשר למלה "למענה", המופיעה בסעיף 

 (:182מ' חשין, בעמ' 

 

יש לפרשו, לדעתי, באורח אובייקטיבי,  13"המושג "למענה" בהוראת סעיף 

לאמור: כוונתו של עושה התעמולה אינה רלבנטית, ובלבד שהתעמולה 

גה פלונית או למענו של מועמד באורח אובייקטיבי היא "למענה" של מפל

אלמוני. משראינו כי פרסום תוצאות הסקרים עולה כדי תעמולת בחירות, 

ומשידענו כי אותה תעמולה נעשית, באורח אובייקטיבי, "למענו" של 

מועמד זה או אחר, ממילא יש לראות בו בפרסום הפרעה בלתי הוגנת 

 לתעמולת הבחירות של המועמד האחר".

 

למען" אדם, הוא מעשה הנעשה לטובתו, בשבילו או כדי לשרת את מעשה שנעשה "

מטרתו, וזאת גם אם אותו אדם לא יזם או הזמין את המעשה. אין ספק שפרסום, לפיו, 

לכאורה, ראש עיריית קרית מוצקין מוביל ביתרון גדול את מרוץ הבחירות, על פני 

קבוע שהפרסום נעשה מועמדים אחרים, גורמת לו סיפוק רב, אך בכך לא די כדי ל

"למענו". לפרסום תוצאות הסקר בהחלט עלולה להיות תוצאה הפועלת דווקא נגד ראש 

העירייה המכהן, והיא, שמתנגדיו של ראש העיר, המתרשמים מכוחו, כפי שהוא מתגלה 

בסקרים, ישנסו מותניים, יאחדו כוחות, וירכזו מאמץ כדי להחלישו, וכך הם מפיקים 

 יוצא שהסקר הוא גם "למענם". תועלת מהסקר, וכך
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על כן, הנני סבור, שאין מקום לקבוע שהסקרים המפורסמים בירחון נעשים מטעמם של  

 ראש עיריית קרית מוצקין או רשימת המועמדים בראשה הוא עומד, או למענם.

 

 

האם יש בסקר הפרעה בלתי הוגנת לתעמולה של מועמד אחר או רשימת מועמדים אחרת  .19

? 

 

המשיבים תארו בתשובתם את האופן בו נערכים הסקרים שתוצאותיהם מתפרסמות  

בירחון. המשיבים טוענים, כי הסקר נעשה באמצעות רשת האינטרנט, ולצורך ביצועו 

 68,000 -(. נטען כי עד היום נחשפו לסקר כ"seker.win"נקנתה כתובת דומיין מיוחדת )

נם משתמשים באינטרנט, הופעלה קלפי אנשים, וכדי לכסות פלחי אוכלוסיה אשר אי

ניידת במספר מקומו בכל עיר, בה התושבים מצביעים באופן דיסקרטי, לאחר אימות 

 העובדה, שהם תושבי העיר בה הם מצביעים.

 

נראה הדבר, שאין מדובר בסקר מקצועי, המבוסס על שיטת דגימה סטטיסטית, שתבטיח 

הלכי הרוח של הציבור, ותחשופנה  שהתוצאות המתפרסמות תשקפנה באופן מדעי את

את המציאות באופן אמיתי ככל האפשר. עצם העובדה, שבין האנשים המפקחים על 

הסקרים המתבצעים על ידי המשיבים, מונים המשיבים עורך דין, רואה חשבון ומהנדס 

תוכנה, ולא נכלל בהם סטטיסטיקאי, היא הנותנת שמדובר בסקר לא מקצועי, גם אם 

 דים הנזכרים אמורים לכאורה למנוע מניפולציות בסקר.בעלי התפקי

 

ה' נקבעו כללים, שמטרתם לאפשר בחינה מקצועית של אמינות 16אציין, כי בסעיף  

הסקרים, וזאת כדי למנוע הפרעות למהלכו התקין של מרוץ הבחירות, אך בשלב זה לא 

רק בתאריך  ה', שכן, כאמור, הוא יכנס לפעולה 16ניתן לאכוף את הוראות סעיף 

27.9.2018 . 

 

סקרים הנעשים באופן בלתי מקצועי, ממילא מציגים תוצאות שאמינותן מוטלות בספק,  

ולמצער, מציגים תוצאות שלא ניתן לבחון את אמינותן. גם אם סקרים אלה נעשים 

"בחרדת קודש" )כלשון בא כוח המשיבים(, האדם הסביר עשוי לייחס להם משקל חרף 

ומקצועי מתאים בסקרים אלה. סקרים שכאלה, שאמינותם מוטלת  העדר בסיס מדעי

בספק, הם סקרים "שיש בהם משום הפרעה בלתי הוגנת של תעמולת בחירות", אלא אם 

ה)ד( לחוק דרכי 16לצדם מפורסמת הודעה "בהבלטה", ברוח הדברים האמורים בסעיף 

ם מטעם ראש התעמולה. אילו הגעתי למסקנה, שהסקרים המתפרסמים בירחון נעשי

עיריית קרית מוצקין או למענו, ובהעדר הערה המבהירה כי הסקר אינו מקצועי, ועל כן 

אי אפשר להסיק ממנו מסקנות לגבי דפוסי ההצבעה של הציבור, אפשר והיה מקום מקום 

לחוק דרכי התעמולה. זאת, משום שרק אז ניתן היה לומר, שנוצרה  13להפעיל את סעיף 

, בין תעמולת בחירות הנעשית מטעמו או למענו של מועמד 13י סעיף היריבות הדרושה לפ
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אחד, הפוגעת באופן בלתי הוגן בתעמולת בחירות, הנעשית מטעמו או למענו של מועמד 

 אחר. 

 

 

על יסוד הדברים שלעיל, ולאחר ששקלתי טענות הצדדים, הגעתי למסקנה שאין מקום  .20

, כדי להפסיק את פרסום הסקרים לחוק דרכי תעמולה 13לעשות שימוש בסעיף 

, המצב המשפט ישתנה לאור הוראות 27.9.2018המתפרסמים בירחון. כמובן, שלאחר 

ה' לחוק דרכי התעמולה, וככל שהמשיבים יבקשו להמשיך ולפרסם סקרים )או 16סעיף 

סקר( לאחר מועד זה, יהיה עליהם לקיים את כל הוראות החוק העוסקות בעריכת סקרים 

 תוצאותיהם.ובפרסות 

 

 

לא נעלמה מעיני טענת העותר, כי הסקרים המפורסמים בירחון הם "סכנה לדמוקרטיה".  .21

עם כל הכבוד, אין אני סבור שבנסיבות העניין הסקרים מהווים סכנה לדמוקרטיה. 

לעומת זאת, ניסיונו של העותר להשתיק את הירחון ולמנוע ממנו את הפרסום, רק משום 

לו, פוגע בחופש הביטוי, והוא מהווה סכנה לדמוקרטיה. השערותיו  שהפרסום אינו נוח

כי הסקרים המפורסמים בירחון מוטים על רקע קשרי הידידות בין המשיב  -של העותר 

וראש עיריית קרית מוצקין, או כי הסקרים נועדו להרדים את מערכת הבחירות, ולשדר 

די כדי למנוע את הפרסום ולפגוע  אין בהן -לתושבי העיר כאילו התוצאות הוכרעו מראש 

 בחופש הביטוי.

 

 

 ה. סוף דבר

 

 אשר על כל האמור לעיל, הנני מחליט כדלקמן: .22

 

 הנני דוחה את העתירה. )א(

 

הנני מחייב את העותר לשלם למשיבי, ביחד ולחוד, הוצאות )כולל שכ"ט עו"ד  )ב(

 .₪ 11,700ומע"מ( בסכום כולל של 

 

 , בהעדר הצדדים.5.9.2018באלול, תשע"ח, ניתן היום, כ"ה  

                                                                                    

 

 יצחק כהן, שופט
 יושב ראש ועדת הבחירות

 האזורית חיפה
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 ועדת הבחירות המרכזית 

 21-לכנסת ה
          

 השופט סאאב דבור          
 ועדת הבחירות האזורית כנרתיושב ראש 

 

 182/ 21תר"מ  
 

 העותר: 
                 

 
    בן מובחר בני

 
 

 נ ג ד 
 
 

 המשיב:
 
 
 
 

 יוסי סטמס

 בקשה לצו עשה
 בקשה להטלת קנס

 
 

 החלטה
 
 

 
 

  
אותו פרסם המשיב, והנחזה להיות "סקר  19.10.18עתירה זו סבה סביב, פרסום סקר מיום 

ה לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, 16)להלן: "ההודעה"(, בניגוד לאמור בסעיף  בחירות" מטעמו

 לבקשה לצו עשה( 1)להלן: "חוק הבחירות"(. )ראה נספח  1959 –תשי"ט 

 

שנה ומתמודד על תפקיד זה  16 -העותר הינו ראש המועצה האזורית מבואות החרמון מזה כ

 .30.10.18ביום לכהונה נוספת בבחירות למועצה האמורות להתקיים 

 

 המשיב הינו תושב משמר הירדן ומתמודד בעצמו.

 

ה לחוק 16הודעה שעומדת בניגוד להוראות סעיף  19.10.18לטענת העותר, המשיב פרסום ביום 

הבחירות. מבירור אותו ערך העותר מול מכון גיאוקרטוגרפיה, עלה, כי לא הוזמן סקר על ידי 

 המשיב.
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מטעה את ציבור הבוחרים שכן, אין המדובר בסקר שנעשה על לטענת העותר, פרסום הסקר 

ידי המשיב, הקורא עשוי להבין מהפרסום ודרך הצגתו, כי המשיב בניגוד למבקש הוא איש ישר 

 מתושבי המועצה תומכים במשיב. 87%וכי עסקינן בסקר בחירות לפיו 

 

 העותר פנה למשיב בכתב לקבלת פרטים אודות הסקר ולא קיבל תשובות.

 

ניתן צו מניעה נגד המשיב על ידי בית משפט השלום בצפת  18.10.18עוד, ציין העותר, כי ביום 

 האוסר עליו לפרסם "כזבים" בכל הקשור למועצה האזורית מבואות החרמון.

 

לעותר ידוע, כי בימים האחרונים נערך )על ידי מכון סמית יעוץ ומחקר בע"מ( סקר בחירות 

יטב ידיעתו הוזמן על ידי המשיב; זאת לאור שיחות עם תושבים אשר לא הוזמן על ידו ולמ

רבים אשר התקשרו לעותר או למי מטעמו וסיפרו על סקר טלפוני עליו נתבקשו להשיב. המשיב 

 נמנע מלהתייחס ו/או לומר כי אין בכוונתו לפרסם סקר חדש בניגוד לחוק.

 

נו של האחראי להזמנת זאת ועוד, המשיב ממשיך לעשות פרסומים ללא ציון שמו ומע

( לחוק הבחירות הקובע, כי בכל פרסום יעשה 5)ב()10הפרסומים; זאת בניגוד להוראת סעיף 

 (.19.10.18לעתירה הנושא תאריך  5פרסום של שמו ומענו של האחראי להזמנתה )נספח 

 

יתירה מזו, הפרסום כולל התייחסות לעובדה, כי מדובר במועצה מושחתת וזאת בניגוד לצו 

 מניעה העומד כנגדו.ה

 

 לאור האמור, עתר המבקש לסעדים אלה:

 

הינם פרסומים מטעים ועולים כדי הפרעה בלתי  19.10.18להורות כי הפרסומים מיום  .1

הוגנת לבחירות שכן, האחד נחזה להיות סקר בחירות וכנגד חלקו השני ניתן צו מניעה 

הסרת הפרסומים מכל האוסר על המשך הפרסום האמור ובהתאם לכך, להורות על 

 מדיה מגנטית בה עושה המשיב שימוש.

מי ערך את הסקר שפורסם ועוד פרטים אודות  -ליתן צו עשה המורה למשיב להשיב  .2

 לעתירה. 16הסקר, כמבוקש בסעיף 

 לחוק הבחירות. 17להטיל על המשיב קנס בהתאם לסעיף  .3

ל וכן, לחייבו להזהיר את המשיב כי כל הפרה נוספת עשויה להוביל למאסר בפוע .4

 בהוצאות.

 

, עתר לדחות 25.10.18הבקשה הועברה לתגובת המשיב. זה האחרון בתגובתו, אשר הוגשה ביום 

 את הבקשה. 
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לטענת המשיב, רק בימים אלה נודע לו במפתיע, כי הוגשה נגדו בקשה לצו מניעה זמני לבית 

מעינה כנגדו, אין כל סיבה משפט השלום בצפת. מאחר והמשיב לא היה ער לעובדה, כי קיים צו 

 להטיל עליו קנס כלשהו בשל הפרתו.

 

הוא פרסם מודעה במסגרתה השתמש בנתוני סקר של  19.10.18לעניין הפרסום, לטענתו, ביום 

מכון גאוקרטוגרפיה אשר פורסמו בעיתון "קריית שמונה ואצבע הגליל". הוא השתמש בסקר 

וא לא הזמין את הסקר ואין המדובר בסקר כפי חיצוני אשר בוצע ונתוניו פורסמו בעיתון. ה

 ה לחוק הבחירות.16משמעותו בסעיף 

 

מכיוון שהרוחות סוערות בימים אלה ומתח  רב  שורר בין המתמודדים, ישנה נטייה לפרשנות 

שגויה ביחס לדברים )אף כאלה שאינם קיימים או שלא נכתבו מעולם( ולקרוא לתוך הכתוב 

 ו; וכך היה במקרה זה, כך לטענת המשיב.דברים שמעולם לא צוינו ב

 

לצו עשה, טען המשיב, כי ככל ועומד הוא בסד הזמנים הקבוע  9לעניין הטענה העולה מסעיף 

בחוק והמועד האחרון להצגת סקר מטעמו אינו חולף , אין כל מניעה מהצגת סקר שהוזמן על 

 ידו ואשר עומד בדרישות החוק.

 

שה תגובה מטעם העותר במסגרתה הוא ביקש להפריך את טענת , הוג25.10.18עוד באותו יום, 

המשיב לפיה, רק לאחרונה נודע לו דבר קיום צו המניעה שהוצא מתחת ידו של בית משפט 

השלום בצפת; בציינו, כי ההחלטה פורסמה במידיה האלקטרונית ובמקומונים. לא זו אף זו, 

 הוצג אישור מסירה כדין בפני בית המשפט.

 

ודי שוקד על כתיבת החלטה, הוגשה הודעה נוספת מאת העותר המתייחסת לפרסומים היום, בע

והפעם בהסתמך על סקר מכון סמית' מיום  25.10.18נוספים אותם פרסם המשיב ביום 

21.10.18. 

 

 דיון והכרעה

 

ראשית, באשר לטענה בדבר הפרת צו המניעה אשר ניתן על ידי בית משפט השלום, אין זה 

 ועדת הבחירות להיזקק לטענות אלו.מתפקידה של 

 

ה לחוק הבחירות, אין בידי 16שנית, בכל הקשור להיות פרסום הסקר כפרסום בניגוד לסעיף 

הראשון שמשדר לציבור על תוצאותיו של סקר לקבל טענה זו שכן, הוראות סעיף זה חלות על "

...." בור לראשונהשעות מאז שתוצאות הסקר נמסרו לצי 24בחירות ומי שמשדר כאמור בתוך 

 ה)ב( לחוק הבחירות(.16)סעיף 
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אין כך בענייננו, שכן, המשיב לא הזמין את הסקר )אף בהנחה ואכן ענין לנו ב"סקר"(, הוא לא 

שעות כדרישות החוק.  24הראשון אשר פרסם את תוצאותיו וגם לא שידר את התוצאות בתוך 

 סום הסקר.מכאן, אין חובה עליו לעמוד בדרישות החוק באשר לפר

 

הפרסומים מטעים ועולים כדי הפרעה  -יחד עם זאת, באמתחתו של העותר טענה נוספת לפיה 

בלתי הוגנת לבחירות שכן, הפרסום נחזה להיות סקר בחירות; זאת בהתאם להוראות סעיף 

 לחוק הבחירות.  13

 

 וזו לשונו של סעיף זה:

 

או  לא תהא תעמולת בחירות מטעם מפלגה –"איסור הפרעה  

רשימת מועמדים אחת או למענה בצורה או בדרך שיש בהם משום 

הפרעה בלתי הוגנת של תעמולת בחירות מטעם מפלגה או רשימת 

 מועמדים אחרת או למענה."

 

 סעיף זה מונה שלושה מרכיבים:

 

 תעמולת בחירות;  (ד)

 הנעשית מטעם מפלגה או רשימת מועמדים, או למענה;  (ה)

שום הפרעה בלתי הוגנת של תעמולת בחירות מטעם אופן ביצוע התעמולה יש בו מ  (ו)

 מפלגה אחרת או למענה. 

 

אין מאן דפליג, כי במקרה העומד בפתחנו ב"תעמולת בחירות" עסקינן הנעשית מטעם מועמד 

מסוים. אופן ביצוע התעמולה לטעמי יש בו משום "הפרעה בלתי הוגנת" . עיון באותו פרסום, 

"סקר" הוצא  -פרסום התכנים של מה שנחזה להיות כ  יכול להטעות את ציבור הבוחרים.

מהקשרו והוא עלול להטעות ולהיחשב כסקר בחירות )אף שאינו כזה(. עיון בסקר עליו הסתמך 

לכאורה המשיב בפרסומו, מצביע על סקר כללי אשר לא נערך במקום מסוים, באזור ספציפי 

תוצאות סקר שכזה לבוא בידיים או ביחס למועמד ספציפי ועוד. על מי שמבקש להסתמך על 

נקיות ולפרסם לצד זאת, את המקור ואת הרקע לאותם הדברים עליהם הוא הסתמך. לטעמי, 

 הפרסום כפי שנעשה, יש בו משום הטעיה העולה כדי הפרעה בלתי הוגנת לבחירות.

 

שות יתר על כן, כפי העולה מההודעה אשר הונחה היום על שולחני, ניכר, כי, המשיב ממשיך לע

בכך שימוש. את זאת הוא עושה )גם הפעם( מבלי לציין/לפרט את התכנים האמתיים, השלמים 

והמדויקים של הסקר. העותר הפנה לעוד פרסום של המשיב והפעם בהסתמך על סקר חדש של 

. מכל מקום, גם בהקשר זה, ראוי לו למשיב עת מסתמך הוא על 21.10.18מכון סמית מיום 

ידיים נקיות ולפרט למה נועד אותו סקר ולאיזו אוכלוסייה התייחס וכן תוצאות סקר, לבוא ב

לציין פרטים שיש בהם כדי למנוע הטעיה. כן, אל לו ליצור עריכה ו/או שינוי ו/או שילוב בין 

 סקרים ו/או מודעות בצורה שיכולה להטעות את ציבור המצביעים.
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ניתנה ביחס לאותם הצדדים,  לא נעלמה מעיניי הפנייתו של העותר להחלטה קודמת אשר

ואשר לדידו, גם אותה הפר המשיב. אולם, במסגרת אותה החלטה לא  114/21בעתירה תר"מ 

 ניתן צו קונקרטי כנגד המשיב. מכאן, לא ראיתי כי בוצעה הפרה על ידו.

 

בהינתן המובא לעיל, יש בהתנהגותו של המשיב משום הפרעה בלתי הוגנת לתעמולת בחירות 

, בכל אמצעי תקשורת בו עשה שימוש בעבר לצורך פרסום לאלתרלו, לפרסם,  ואני מורה

מודעותיו נשוא החלטתי זו, בין אם זה בעיתון יומי ובין אם זה בפייסבוק או באמצעי 

אלקטרוני אחר )באמצעותו הוא נוהג לפרסם את תעמולת הבחירות שלו(, הבהרה באשר לאותם 

עליו לפרסם את התוכן המלא של הסקרים הנ"ל ללא סקרים עליהם הוא סומך את ידיו. כן, 

 כל עריכה ו/או שינוי ו/או הוספה.

 

למען הסר ספק, במידה והמשיב לא יקיים אחר הוראות החוק בנוגע לדרכי תעמולה במהלך 

תקופת בחירות ו/או במידה וההפרות ימשיכו להתקיים, לא יהא מנוס מנקיטה בצעדים 

 לחוק הבחירות, המורה בזו הלשון: 17בסעיף עונשיים בהתאם למתווה הקבוע 

"המפר הוראה מהוראות חוק זה או אינו מקיים חיוב שהוטל עליו לפי 

מאסר  –הוראותיו על ידי יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, דינו 

-( לחוק העונשין, התשל"ז2)א()61ששה חדשים או הקנס האמור בסעיף 

1977." 

 

 

בזאת צו כאמור לעיל, ועוד, אני מחייב את המשיב בהוצאות העותר  לאור האמור לעיל, ניתן

 בתוספת מע"מ כדין. ₪ 3,000אותם אני מעמיד על סך 

 

 י"ט בחשון התשע"ט.,28.10.2018ניתנה היום 

 

 

 
 סאאב דבור

 
 שופט של בית משפט מחוזי נצרת

 יושב ראש ועדת הבחירות
 האזורית כנרת
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תעמולה במקומות ובגדלים שלטי  .ד

 אסורים
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21-ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה  

 21 للكنيست المركزية االنتخابات لجنه
Knesset stThe Central Elections Committee for the 21 

 

 השופט חנן מלצר
המשנה לנשיאת בית המשפט 

 העליון
ועדת הבחירות  יושב ראש

 המרכזית
 

 ملتسر حنان القاضي
 العليا المحكمة رئيس نائب

 االنتخابات لجنه رئيس

 المركزية

Justice Hanan Melcer 
Deputy President of the Supreme Court 

Chairman of the Central Elections 

Commitee 

 
 

 4/21ער"מ 
 

  :העוררת
 

 רינה פיימן גרינברג

 
 ד ג נ 

 
 משה קונינסקי .1 :המשיבים

 עיריית כרמיאל .2

ראש אגף הפיקוח הארצי על הבחירות ברשויות  .3
 המקומיות במשרד הפנים

 
על החלטת יושב  1959-לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"טד)ג( 17ערר לפי סעיף 

 13.08.2018: , מתאריך68/21בתר"מ  י' כהן סג"נחיפה,  –ראש ועדת הבחירות האזורית 

 העוררת:בשם 
 

 עו"ד אושרי שלוש
 

 :1בשם המשיב 
 

 :2בשם המשיבה 
 

 :3בשם המשיבה 

 עו"ד שלום פוריס
 

 עו"ד שלמה גבע
 

 עו"ד יונתן ברמן
 
 
 

  החלטה

  
 החוק)להלן:  1959-לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"טד)ג( 17ערר לפי סעיף בפניי  .1

, כב' השופט חיפה –יושב ראש ועדת הבחירות האזורית , על החלטת (חוק דרכי תעמולהאו 

הורה על הסרת  ה, בגדר68/21 תר"מ-ב( יו"ר ועדת הבחירות האזורית)להלן:  , סג"ני' כהן

שלטי תעמולה ומודעות שנתלו מטעם הצדדים במסגרת הבחירות המקומיות למועצת 

 .2ולראשות המשיבה 
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 לעניין. אפנה תחילה לפירוט התשתית העובדתית הנדרשת

 

 עובדתי הרלוונטי לעררהרקע ה .א

 

צפויות להתקיים הבחירות לכלל הרשויות המקומיות, בהתאם  30.10.2018בתאריך  .2

חוק הרשויות ולהוראות  1965-לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה 4להוראות סעיף 

. בכלל זה, אמורות להיערך בחירות 1975-תשל"הההמקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, 

 .כרמיאל עיריית, 2גם לראשות ולמועצת המשיבה 

 

כפי שעולה מההחלטה נשוא ערר זה, העוררת מכהנת בתפקיד סגנית וממלאת מקום  .3

 1, ומתעתדת להתמודד לראשות העירייה. אף בכוונת המשיב 2לראש עיריית המשיבה 

 ה כחבר מועצה. וכעת הוא מכהן ב 2להתמודד לראשות המשיבה 

 

שילוט תעמולה ברחבי העיר  1במסגרת ההתמודדות בבחירות, תולים העוררת והמשיב  .4

 . כרמיאל

 
, בטענה כי מודעות יו"ר ועדת הבחירות האזוריתעתרה העוררת ל 06.08.2018בתאריך  .5

חוק נתלו שלא בהתאם למגבלות והכללים שנקבעו לכך ב 1ושלטי בחירות מטעמו של המשיב 

 יינתנו צווים בעניינו של . העתירה נתמכה בתצלומים שונים, ונתבקש בה הסעד כיתעמולהדרכי 

 להסרת  פרסומי התעמולה האמורים מטעמו.שיביאו  1המשיב 

 
טען, בין היתר, כי מטעם העוררת עצמה נתלו מודעות  1בתגובתו לעתירה, המשיב  .6

אין להיעתר לסעד  –כפיה  ניקיון-ושלטים החורגים מכללי הפרסום האמורים, ולנוכח אי

לתגובתו תמונות שלטי תעמולה מטעם  1המבוקש בעתירה. כתימוכין לכך, צירף המשיב 

לגופם של דברים, נטען כי המודעות  .חוק דרכי תעמולההעוררת, אשר נתלו בניגוד להוראות 

דרכי  לחוק 10אינם מפרים את הוראות סעיף  1ושלטי התעמולה, אשר נתלו מטעם המשיב 

 הסרתם. , וממילא אין מקום להורות עלתעמולה

 
 

 האזורית ת הבחירותעדהחלטת יושב ראש ו  .ב

 
יו"ר ועדת הבחירות לאחר בחינת העתירה והתשובה לה, נתן  ,13.08.2018בתאריך  .7

מטעם  ה לסוגים שונים של פרסומי תעמולה שפורסמואת החלטתו. ההחלטה התייחס האזורית

 עם פרסומים אלה, והצווים אשר יש ליתן בגין ההפרות., הכללים שהופרו שני הצדדים

  

נקבע כי בהתאם  1שעליהם פורסמו שלטי תעמולה מטעם המשיב שלטי חוצות ביחס ל .8

 –הבחירות חוצות בתקופת  בשלטי פרסום שם מוסדר, חוק תעמולת בחירותב ל10להוראת סעיף 
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ידי הצדדים -, אשר נתלו עללהשלטי תעמומשום תעמולה אסורה. לעניין  1אין בפרסומי המשיב 

, חוק תעמולת בחירותל 10פי תנאי סעיף -)כגון: מבנים, גדרות, או מדרכות(, שלא על ברחבי העיר

 נקבע כי על הצדדים להסיר מודעות אלה אשר נתלו מטעמם, בניגוד להוראות הסעיף. 

 
בתים  עלשנתלו מטעם הצדדים בשלטי תעמולה דן  יו"ר ועדת הבחירות האזוריתלבסוף, 

 . מכיוון שקביעתו בעניין זה ניצבת במוקד הערר שלפניי, אפרט מיד בסמוך אתודירות פרטיות

 ידו.-הרלבנטיות על החוקבעניין זה, ופרשנות הוראות  יו"ר ועדת הבחירות האזורית ממצאיו של

 

תעמולת בחירות באמצעות מודעה  – חוק)א( ל10-)ב( ו9פי הכלל הקבוע בסעיפים -על .9

המוצגת באזורים ציבוריים שונים )למשל: בכבישים, גדרות ומדרכות(, תותר רק בהתקיים 

 התנאים הבאים: 

 

 ס"מ;  70על  50-המודעה לא תהא גדולה מ )א(

 

המודעה תישא את שמו ומענו של המדפיס שהדפיס אותה, ואת הגורם הנוגע לבחירות  )ב(

 שמכוחו ובהזמנתו פעל המדפיס; 

 

 המודעה תודבק רק על גבי לוחות מודעות שייעדה לכך הרשות המקומית דרך קבע. )ג(

 
את תחולתם של תנאים אלה לגבי מודעת  מחריג חוק תעמולת בחירותל( 1()1)א10סעיף  .10

ות המוצגת על דירות מגורים, משרדי מפלגה, או על מטה הבחירות )להלן יכונו אלה: בחיר

 . (מבנים פרטיים

 

 כך לשון הסעיף:

 

תותר תעמולת  על אף הוראות סעיף קטן )א("

בחירות באמצעות מודעה המוצגת על גבי דירת 

מגורים או על משרדיה או מועדוניה של מפלגה או 

רשימת מועמדים, ובלבד שהצבת המודעה אינה 

, 1966-אסורה לפי חוק הדרכים )שילוט(, תשכ"ו

ואם נקבעו תנאים והגבלות בחוק עזר לפי פסקה 

 ".(, כפוף לאותם תנאים והגבלות2)

 

קבע בהחלטתו כי  יו"ר ועדת הבחירות האזורית –הלשון המסייגת בה נקט המחוקק  חרף

)א( המנויים לעיל, אלא 10( איננה מבטלת לחלוטין את שלושת תנאי סעיף 1)א10הוראת סעיף 

רק את ההגבלה הנוגעת למקום בו ניתן לתלות את המודעה. משמעות קביעה זו היא כי מגבלת 

חלה אף על מודעות  –מולה המוצגות על דרכים ושטחים ציבוריים הגודל החלה על מודעות תע

 . מבנים פרטייםהמוצגות על 
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לכתב התשובה  1על יסוד פרשנותו זו, ולאחר שבחן את התמונות שצירף המשיב 

לעוררת, כי עליה להסיר כל מודעה שנתלתה על דירות  יו"ר ועדת הבחירות האזוריתלעתירה, הורה 

 (.50X70ות החורגת מהגודל האמור )מגורים ובמטה הבחיר
 
 

 מכאן הערר שלפני.

 

 הערר .ג

 

, בכך שקבע כי ועדת הבחירות האזורית"ר יוהעוררת טוענת כי נפלה שגגה מתחת ידי  .11

חוק ( ל1)א()10, כפוף להגבלות הגודל שבסעיף ייםרטמבנים פפרסום מודעות בחירות שנתלו על 

ראש ועדת הבחירות המרכזית כי הוראת -יושבי. לטענתה לא אחת נפסק בידי דרכי תעמולה

)א( אף מההגבלות 10את תנאי סעיף  באופן גורף מחריגה, חוק דרכי תעמולה( ל1()1)א10סעיף 

וחוקי עזר  1966-חוק הדרכים )שילוט(, התשכ"והאמורות על גודלה של המודעה )זאת בכפוף ל

 מקומיים(. 

 

תחול על המועמדים  –מסכים לקבלת הערר, ומבקש כי ההחלטה שתתקבל  1המשיב  .12

 כולם, ולא רק על העוררת.

 
, סבורה, אף היא, כי ההגבלות על גודל הודעות ושלטי עיריית כרמיאל, 2המשיבה  .13

בחוק עזר לכרמיאל )שילוט(, מוסיפה כי  2. המשיבה מבנים פרטייםחלות על שילוט  אינןתעמולה 

)א( 7)ראו סעיף  בעלי אופי פוליטי שלטיםידה, הוחרגו במפורש -, שהוצא על2012-התשע"ב

 לערר(.    2לחוק העזר האמור, שצורף כנספח א' לתגובת המשיבה 

 
, ראש אגף הפיקוח הארצי על הבחירות ברשויות המקומיות במשרד הפנים, 3המשיבה  .14

, ההיסטוריה החקיקתית שלו, החוקסבורה אף היא כי דין הערר להתקבל. לטענתה, לשון 

מחייבים את  –התכלית המונחת בבסיסו, ופסיקת יושבי ראש ועדת הבחירות המרכזית בעבר 

תנאי סעיף  כל, חלה על לחוק דרכי תעמולה( 1)א10המסקנה כי ההחרגה הקבועה בסעיף 

 , לרבות מגבלת הגודל המנויה בו. חוק דרכי תעמולה( ל1)א()10

 

אפנה  –לאחר שסקרתי את השתלשלות הדברים וכן הצגתי את עיקרי טענות הצדדים  .15

 כעת לליבון הסוגיות הרלבנטיות.

 

 הכרעהדיון  .ד

 

כפי שציינתי לעיל, לאחר עיון בכתב הערר, בתגובות לו, בטענות המפורטות בכל אלה  .16

ל, וזאת מבלי נחה דעתי כי דין הערר להתקב –ידי כל הצדדים -ובשים לב להסכמה שניתנה על
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 27-ו 13הוראות פה במעמד הצדדים, בהתאם לסמכות הנתונה לי מכוח -לקיים דיון בעל

. טעמי מסקנתי זו 2015-הבחירות )דרכי תעמולה( )סדרי הדין בבקשות ועררים(, התשע"הלהוראות 

 יובאו מיד בסמוך.

 

הערר ראוי להתברר לגופו כדי  –תחילה ייאמר, כי על אף הסכמת הצדדים לתוצאה  .17

להעמיד הלכה על מכונה, ואבהיר: העניין הטעון הכרעה איננו בטענה המופנית כלפי מעשיו של 

צד זה, או אחר, אלא על פרשנותו ההולמת של החוק שתחולתו והשלכותיו הן כלפי כולי עלמא, 

, והשוו: חוק דרכי תעמולהלא 17-ו 17הן בפן המינהלי והן בפן הפלילי )לעניין זה ראו: סעיפים 

לפסק דינה של המשנה  39-41, פסקאות (25.6.2013) יפו-ברמר נ' עיריית תל אביב 2469/12עע"ם 

 (. מ' נאורלנשיא )כתוארה דאז( 

 
 אשר על כן, אפנה אפוא עתה לבירור טענות הצדדים לגופן.

 

( 1)א()10שכלולה בין תנאי סעיף  גודל המודעהכאמור, השאלה שבפניי היא האם ההגבלה על  .18

(. 1)א10, כאמור בסעיף קטן מבנים פרטיים, חלה גם על מודעות מודפסות התלויות על לחוק דרכי תעמולה

 ( הנ"ל.1)א10, על ההיסטוריה החקיקתית של סעיף בתמציתלמען בהירות הדברים, אעמוד תחילה, 

 
הבחירות )דרכי תעמולה( )תיקון מס'  חוקחוקק במסגרת  תעמולה דרכי( לחוק 1)א10סעיף קטן  .19

משרדיה או מועדוניה . עד אותו מועד, האסדרה של מודעות תעמולה מודפסות על 2000-(, התשס"א18

 :, שקבע כילחוק דרכי תעמולה( 4)א()10במסגרת סעיף  הייתה, של מפלגה או של רשימת מועמדים

או  ,מית דרך קבע להדבקת מודעותהמודעה לא תודבק אלא על לוחות מודעות שייעדה רשות מקו"

שייעדה במיוחד להדבקת מודעות של תעמולת בחירות לקראת בחירות, או על משרדיה או מועדוניה של 

כפופות למגבלת היו גם מודעות  ". הנה כי כן,המפלגה או של רשימת המועמדים המפרסמת את המודעה

תעמולה על דירות מגורים פרטיות היתה . תליית שילוט לחוק דרכי תעמולה( 1)א()10הגודל שבפסקה 

(, 18להצעת חוק הבחירות )דרכי תעמולה( )תיקון מס' בדברי ההסבר )וראו בעניין זה   אסורה עד מועד זה

 . (2000-התשס"א

 

, יהודית נאותציינה חה"כ  19.12.2000בישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, מתאריך 

"ל, כי מטרתה התיקון הוא "שגם על דירות מגורים מותר יהיה היוזמת הראשונה של הצעת החוק הנ

 (. 28, בעמ' 19.12.2000לשים שלט גדול" )ראו פרוטוקול ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת מיום 

 

הסוגיה הובאה לראשונה לבחינה שיפוטית במהלך מערכת הבחירות לרשויות המקומיות  .20

, יושבת ראש ועדת הבחירות המרכזית באותה עת, רנרד' דו, שאז כב' השופטת 2003שהתקיימה בשנת 

 קבעה כדלקמן:

 
"הפירוש הראוי להוראת החוק הינו כי שלטים, המוצבים על גבי     

, אינם כפופים דירות מגורים ומטות של רשימות ושל מפלגות
 -שינוי  60/03תר"מ ) ("1)א()10למגבלת הגודל הקבועה בסעיף 

 (.(12.10.2003) מפלגת המרכז נ' דוקורסקי



288 
 

 

 –פרשנות לשונית זו משקפת איזון בין תכליות החוק  אף מצאה כי ד' דורנר השופטת כב' 

בריסון תעמולת הבחירות באופן שבו התעמולה לא תפגע במרקם המרחב הציבורי מחד גיסא, 

כנגד אפשרות של ניהול תעמולה בהיקף ראוי. כל זאת, לצד השאיפה לקיים ולקדם שוויון בין 

 דורנרד' בהערה יצוין, כי בהמשך ההחלטה האמורה ציינה כב' השופטת הרשימות והמועמדים השונים. 

זה יחול על שטח הדירה בלבד, לא כולל השטח המשותף לכלל הדיירים, כגון: קיר חיצוני של  כי חריג

דבר היוצר למודעה "מגבלת גודל טבעית", במובן זה  –בית משותף, או גדר חיצונית של חצר משותפת 

( החלטת השופט )כתוארו דאז :)ראו והשוו שעליה לעמוד בשטח הפרטי המותר, וממגבלה זו אין לחרוג

( 14.10.2003) קסוס נ' ברדה 73/03תר"מ -בעוד יצוין, כי . ((23.02.2003) קרפ נ' גל 08/03, בתר"מ מ' חשין

והבהירה כי חריג זה אינו  דורנרהשופטת כב' הוסיפה  (23.10.2003) אוטמזגין נ' אהד 149/03תר"מ -וב

 תעמולה בכל גודל שהוא. מודעותחל על נדל"ן מסחרי ומשרדים, ועל מבנים אלו חל איסור תליית 

 

ידי יושבי ראש ועדת הבחירות המרכזית שלאחריה -אומצה על ד' דורנרפרשנותה של השופטת  .21

(; החלטות השופט 30.10.2008( )א' ריבלין)המשנה לנשיאה  אפרימוב נ' תורגמן 82/18)ראו: תר"מ 

בנימינוב נ' עיריית אור  11/20( ותר"מ 08.08.2013)  עזרא נ' הדר 61/20בתר"מ  ס' ג'ובראן)כתוארו דאז( 

 ((. 29.09.2013) יהודה

 
אף אני סבור כי הפרשנות הנ"ל הולמת את לשון החוק ואת תכליתו, וממילא המסקנה היא כי  .22

יו"ר ועדת צודקת העוררת בטענתה )והמשיבים המאמצים את עמדתה(, שלפיה שגגה נפלה מתחת ידו של 

חלה  –חוק דרכי תעמולה )א( ל10כאשר קבע כי מגבלת גודל המודעה המנויה בסעיף  הבחירות האזורית

 . מבנים פרטייםגם על מודעות הנתלות ב

 
לעובדה כי עסקינן בערר המופנה כנגד החלטה  רואה אני לנכון להתייחסבשולי הדברים  .23

וזאת על אף שהיא  –המטילה צו עשה על העותרת )שהיא העוררת כאן(, ומורה לה לבצע פעולה מסוימת 

הנכבדה מבלי שניתנה לה הזדמנות בערכאה כל זאת גם , וולא הוגשה עתירה כנגדה זו שעתרה למתן סעד

, ומפני שקבלת הערר ממילא העלתה טענה זו. מכיוון שהעוררת לא כלפיה 1קמא להשיב לטענות המשיב 

בהדגשה כי דרך המלך להשיג על פעולות פסולות  כאן , אסתפקהעוררת מבטלת  את הצו שהוצא כנגד

מן הראוי  , ומכל מקום, היא באמצעות הגשת עתירה עצמאיתשהוטחו כנגד העוררת מעין אלהנטענות 

הכרעה נגדו )ראו  שתצאטרם  ,המופנות כלפיו ניקיון כפיים-לאפשר לעותר להתגונן מפני טענות בדבר אי

(; תר"מ 14.08.2013) צור נ' נחמני 63/20בתר"מ  ג'ובראןס' והשוו: החלטות השופט )כתוארו דאז( 

 ((. 03.10.2013) הליכוד נ' רחובתי 139/20

 
 

יו"ר ועדת )ג( להחלטת 11במובן זה שהרישא לסעיף  הערר מתקבל –נוכח כל האמור לעיל  .24

מבוטלת בזאת, ככל שהדברים נוגעים לתליית מודעות בחירות על דירות  – הבחירות האזורית

 .1מגורים פרטיות. בטלות החלטה זו יפה הן לגבי העוררת, והן לגבי המשיב 
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. בשים לב להסכמת הצדדים שלעיל 24, כאמור בפסקה הערר מתקבל –הנה כי כן  .25

 אינני עושה פה צו להוצאות.  –לתוצאה זו 

 

 
 

 (.13.9.2018) ט"התשע בתשרי' ד, היום ניתנה

 

 

 

 חנן מלצר, שופט
 

 המשנה לנשיאת בית המשפט העליון
 הבחירות ועדת ראש יושב

 21-המרכזית לכנסת ה
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 ועדת הבחירות המרכזית 

 21-לכנסת ה
 

 יצחק כהן, שופט
יושב ראש ועדת הבחירות 

 האזורית חיפה

 
 68/21תר"ם 

 
 

 
 באלול, תשע"חב' 

  
13.8.2018 

  רינה גרינברג 

 העותרת  ע"י ב"כ עו"ד אושרי שלוש ואח' 

 
 נגד

 

  משה קונינסקי 

  המשיב   ע"י ב"כ עו"ד שלום פוריס 

  
 החלטה

 

 

 א. ההליך

 

 1959 –ב' לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, תשי"ט 17עתירה למתן צו מניעה לפי סעיף  .1

 "(.החוק" –)להלן 

 

 

 ב. תמצית טענות הצדדים

 

העותרת והמשיב מתכוונים להתמודד לראשות עיריית כרמיאל בבחירות לרשויות  .2

 .30.10.2018המקומיות, הצפויות להתקיים בתאריך 

 

 

בעתירתה טוענת העותרת, כי המשיב הציף את המרחב הציבורי בתחום העיר כרמיאל,  .3

על  50תעמולת בחירות, החורגים מהמידות  ( בשלטי85ובכביש המוביל אליה )כביש מס' 

( לחוק, הקובעת, כי לא תהא תעמולת 1)א()10ס"מ, וזאת בניגוד להוראת סעיף  70
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בחירות באמצעות מודעות מודפסות המוצגות ברבים, אלא במספר הגבלות, שאחת מהן 

 ס"מ".  70על  50 -היא כי "המודעה לא תהא גדולה מ

 

ונות של מספר שלטי תעמולה שנתלו מטעמו של המשיב, לכתב העתירה צרפה העותרת תמ

והם תמונות של שלטים שנתלו על גבי מתקנים לפרסות חוצות ושלטים שנתלו על גדרות 

 ומעקות ברחבי העיר.

 

 

לעומת טענות העותר, טען המשיב בתגובתו, כי יש לדחות את העתירה מנימוקים שונים.  .4

חוסר תום לב ובחוסר ניקיון כפיים, שכן היא לטענת המשיב, העותרת הגישה עתירתה ב

עצמה עושה שימוש בשלטי תעמולה שמידותיהם גדולות מהמידות הקבועות בחוק. עוד 

הוסיף המשיב, כי העותרת לא פנתה אליו קודם שהגישה העתירה, ולטענתו העותרת 

ענות עותר לאכיפה בררנית, כלפי המשיב בלבד, ולא כלפי מתמודדים אחרים. לגופן של ט

העותרת, טען המשיב כי העותרת אינה מבחינה בעתירתה בין מודעות תעמולה ובין שלטי 

 חוצות.

  

אף המשיב צרף לכתב התגובה תמונות של שלטים ומודעות שנתלו מטעם העותרת במרחב 

 הציבורי בעיר, על גדרות ומעקות, ובית עסק.

 

 

 ג. דיון בטענות הסף

 

 כוח המשיב נדחות על ידי על הסף, מהטעמים הבאים:טענות הסף שנטענו על יד בא  .5

 

כיוון שנטענו טענות שהמשיב מפר את החוק, יש לברר טענות אלה לגופן. אין זה  )א(

מתקבל על הדעת, שככל שהמשיב אכן מפר את החוק, הטענות נגדו תחסמנה 

 בנימוקים פרוצדורליים, והפרת החוק תימשך.

 

יו פניה מוקדמת נדחית לאור העובדה, שהעתק טענת המשיב, כי לא נעשתה אל )ב(

מהפניה המוקדמת צורף לכתב העתירה, וחתימת מקבל הפניה, על גבי אישור 

המסירה, לא הוכחשה על ידי המשיב. עם כל הכבוד, העובדה שבאישור המסירה 

חסרה חתימת הדוור המוסר, אינה מעידה על כך שמדובר באישור מסירה מזויף, 

 אינה מוכחשת. כאשר חתימת המקבל

 

טענת המשיב ל"אכיפה בררנית" היא טענה שאינה חלה בהליך מסוג ההליך שלפני,  )ג(

ומקומה בהליכים פליליים, בהם המדינה מגישה כתב אישום נגד אדם תוך 

 הפלייתו לרעה לעומת אחרים.
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 ד. דיון בטענות המהותיות

 

, 11 -ב' ו10א', 10, 10)ב(, 9נושא השימוש במודעות תעמולה ובשלטים הוסדר בסעיפים  .6

 ולהלן תמצית האיסורים שנקבעו בסעיפים אלה:

 

)ב( לחוק נקבע איסור על תעמולת בחירות "באמצעות הדבקה, התקנה, 9בסעיף  )א(

כתיבה, צביעה או זריקת אור על מבנים או גדרות או על כבישים, מדרכות או 

 שטחים אחרים המיועדים לציבור שילך או שיסע בהם".

 

)א( נקבעו איסורים על מודעות מודפסות, ובין היתר נקבע כי מודעה 10בסעיף  )ב(

ס"מ, והיא לא תודבק אלא על לוחות מודעות  70על  50 -מודפסת לא תהא גדולה מ

( סוייג 1)א10( לחוק(. בסעיף 4)א()10שהרשות המקומית ייעדה לכך )ראו סעיף 

תעמולת בחירות באמצעות מודעות )א(, ונקבע, כי תותר 10האיסור הקבוע בסעיף 

המוצגות "על גבי דירות מגורים או משרדים או מועדונים של מפלגה או רשימת 

( אף מסמיך את הרשות המקומית, לקבוע תנאים 2()1)א10מועמדים". סעיף 

 והגבלות להצגת מודעות תעמולה.

 

סמות )ב( נקבעו איסורים הנוגעים לפרסום מודעות תעמולה המתפר10בסעיף  )ג(

 בעיתונות.

 

, בשינויים המחוייבים, "גם על שלט מודפס 10א' מחיל את הוראות סעיף 10סעיף   )ד(

, לא תחול על שלט הנושא 10( לסעיף 1או בלתי מודפס", אך נקבע כי הגבלת פסקה )

אך ורק אות וכינוי שאושרו כדין לרשימת מועמדים. אציין, כי לפי הבנתי, הכוונה 

 (, דהיינו, מגבלת הגודל.1)א()10בסעיף  היא להגבלה הקבועה

 

ב' מסדיר את תעמולת הבחירות באמצעות שלטי חוצות המתפרסמים על 10סעיף  )ה(

מתקני פרסום חוצות, המופעלים על ידי משווקי פרסום. הסעיף מטיל חובות 

ואיסורים הן על המתמודדים ורשימות המועמדים, והן על משווקי הפרסום. עם 

עיף זה, החוק מבחין בין "תקופת בחירות", היא התקופה, שתחילתה זאת, לעניין ס

)ח( לחוק הרשויות המקומיות 35ביום הגשת רשימות המועמדים לפי סעיף 

ב)ה( 10, ובין "תקופה שאינה תקופת בחירות" )סעיף 1965 –)בחירות( תשכ"ה 

אריך לחוק(. אציין, כי בבחירות הקרובות, המועד להגשת רשימות מועמדים חל בת

 ימים לפני יום הבחירות(. 33) 27.9.2018

 

לחוק מורה לרשויות המקומיות, שלא להרשות הדבקת חומר שיש בו  11סעיף  )ו(

 ב'.10 -א' ו10, 10, 9תעמולת בחירות, ככל שהוא עומד בסתירה להוראות הסעיפים 
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חייב  אוסיף לסקירה התמציתית שלעיל, שכל מקרה, כל פרסום בדרך של מודעה או שלט,

וחוקי העזר  1966 –להיעשות לפי הוראות כל דין, לרבות חוק הדרכים )שילוט(, תשכ"ו 

 החלים בתחום השיפוט של הרשות המקומית. 

 

 

העותרת, בעתירתה, אינה מבחינה בין הסוגים השונים של שלטי התעמולה מטעם  .7

על  50" -גודל המשיב. לגישת העותרת, כל שלטיו של המשיב חייבים לקיים את מגבלת ה

ס"מ". יתרה מזאת, העותרת המלינה על הפרות מצדו של המשיב, עוצמת עיניה מפני  70

 הפרותיה שלה. 

 

מכל מקום, על רקע הדברים שלעיל, יש אפוא להבחין בין השלטים השונים שהמשיב 

 עושה בהם שימוש, כפי שיפורט להלן.

 

 

 לעניין שלטי חוצות: .8

 

ב לחוק, היא התקופה שתחילתה 10"תקופת בחירות" לפי ההגדרה שנקבעה בסעיף  )א(

ב' לחוק, 10ימים לפני מועד הבחירות. מועד זה טרם הגיע, ועל כן, לעניין סעיף  33

 אנו מצויים "בתקופה שאינה תקופת בחירות". 

 

 ב"תקופה שאינה תקופת בחירות" לא חלים על פרסום תעמולת בחירות באמצעות )ב(

 10, 9השימוש במתקנים לפרסום חוצות, האיסורים וההגבלות הקבועים בסעיפים 

ב)ה( לחוק(. אגב, איסורים והגבלות אלה לא חלים גם 10א' לחוק )וראו סעיף 10 -ו

 ב)ב( לחוק(.10ב"תקופת בחירות" )וראו סעיף 

 

מולת ( לחוק לא חלה על תע1)א()10לפיכך, הגבלת גודל המודעות, הקבועה בסעיף  )ג(

הבחירות הנעשית באמצעות מתקני פרסום החוצות, ולפיכך דין טענות העותרת, 

ביחס לשלטי התעמולה, שנתלו במתקני פרסום החוצות, לרבות אלה שתמונותיהם 

דינן  -צומת מערב  784, בשד' נשיאי ישראל ובכביש 85בכביש  -צורפו לעתירה 

 להידחות.

 

 

 לעניין שלטים בכבישים ובמדרכות: .9

 

לא תהיה תעמולת בחירות  10)ב( לחוק קובע, כי "פרט לאמור בסעיף 9סעיף )א(

באמצעות הדבקה, התקנה, כתיבה, צביעה או זריקת אור על מבנים או גדרות או 

 על כבישים, מדרכות או שטחים אחרים המיועדים לציבור שילך או שיסע בהם".
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מו של המשיב אכן נתלו על על פי התמונות שצורפו לעתירה, שלטי תעמולה מטע )ב(

)ב( לחוק, ויש 9גדרות, מעקות ומדרכות. שלטים אלה מפרים את הוראת סעיף 

אפוא להסירם. אציין, כי העותרת צרפה לכתב העתירה תמונות של שלטים שנתלו 

ומורד הגיא. ואולם, ברור הדבר, שהאיסור חל על כל  62במעלה אורט, רח' הדקל 

)ב( לחוק, גם אם תמונתו לא צורפה 9וד לסעיף שלט תעמולה אחר שנתלה בניג

 לכתב העתירה.

 

מתשובת המשיב לעתירה, והתמונות שצורפו לה, עולה, שאף מטעמה של העותרת  )ג(

)ב( לחוק. התמונות שצורפו 9נתלו שלטי תעמולה, בעברית וברוסית, בניגוד לסעיף 

היה זה לא נכון ולא , רח' הביכורים, רח' הפרחים, ועוד. י1מתייחסות לשביל אלול 

)ב( על המשיב בלבד, ובאותה עת להתעלם מהפרת 9צודק לאכוף את הוראת סעיף 

 סעיף זה על ידי העותרת עצמה.

 

על כן, בסיפא להחלטה זו יינתן צו, המופנה הן אל העותרת והן אל המשיב, ולפיו  )ד(

 )ב( לחוק.9יהיה עליהם להסיר כל שלט תעמולה המפר את הוראת סעיף 

 

 

 לעניין שלטי תעמולה על בתים ודירות פרטיות:   .10

 

)א( לחוק נקבעו הגבלות שונות בנוגע לתעמולת בחירות באמצעות 10בסעיף  )א(

 50מודעות מודפסות המוצגות ברבים, לרבות ההגבלה שגודל המודעה לא יעלה על 

מור ( לחוק נקבע, כי מודעה כא4)א()10( לחוק. בסעיף 1)א()10ס"מ )סעיף  70על 

"לא תודבק אלא על לוחות מודעות שייעדה רשות מקומית דרך קבע להדבקת 

מודעות או שייעדה במיוחד להדבקת מודעות של תעמולת בחירות לקראת 

 בחירות".

 

)א(, תותר תעמולת בחירות 10( לחוק קובע, כי על אף האמור בסעיף 1()1)א10סעיף  )ב(

מגורים או על משרדיה או מועדוניה של באמצעות מודעות המוצגות על גבי דירות 

( אינה מבטלת את כל ההגבלות 1()1)א10מפלגה או רשימת מועמדים. הוראת סעיף 

)א( אלא רק את ההגבלה הנוגעת למקום בו ניתן לתלות את 10הקבועות בסעיף 

( לחוק אינו מבטל את ההגבלה החלה על גודל 1()1)א10המודעה. על כן, סעיף 

מתיר לתלות אותן גם במקום נוספים, שאינם לוחות המודעות המודעות, אך הוא 

 שיועדו לכך על ידי הרשות המקומית.

 

יתרה מזאת: הביטוי "דירות מגורים" מתייחס לדירות מגורים פרטיות, ואינו חל 

 61/20(; תר"ם 22.7.2013) צילקר נ' עיריית אשדוד 29/20על נדל"ן מסחרי )תר"ם 

כיוון שנדל"ן מסחרי לא הוחרג מגדר הוראת סעיף ((. 8.8.2013) עזרא נ' הדר

( לחוק, חל איסור על תליית מודעות על נדל"ן מסחרי, שכן, כאמור, לפי 1)א()10
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( לחוק, מודעות תעמולה יש לתלות רק על לוחות המודעות שהרשות 4)א()10סעיף 

 המקומית ייעדה לכך.

 

שמטעם המשיב נתלו לעתירת העותרת לא צורפו תמונות המצביעות על כך,  )ג(

מודעות תעמולה על דירות מגורים, החורגות מהגודל המותר, ואין לפני ראיה על 

הפרה מצב המשיב. על כן, אין מקום לעשות צו כלשהו נגד המשיב ביחס למודעות 

ושלטים על דירות מגורים. עם זאת מתברר, מהתמונות שצורפו לכתב התשובה, 

ודעות החורגות מהגודל המותר, כגון מודעות כי דווקא מטעמה של העותרת נתלו מ

שנתלו במטה הבחירות שלה בחריגה מהגודל המותר, ומודעות שנתלו בחזית חנות 

 מחשבים )נדל"ן מסחרי(.

 

המשיב, חייבת קודם כל להקפיד  מי שמלינה על גודל המודעות הנתלות מטעמו של 

שתגיש את עתירתה. עם עצמה, ולהסיר כל מודעה שחורגת מהגודל המותר קודם 

( לחוק מצדה של העותרת, 1)א()10מכל מקום, כיוון שנחשפתי להפרת הוראת סעיף 

אינני יכול להתעלם מכך, ועל כן בסיפא להחלטה זו יינתן צו, המורה לעותרת לתקן 

 את ההפרות.

 

 

 ה. סוף דבר

 

 אשר על כל האמור לעיל, הנני מחליט כדלקמן: .11

 

תרת ביחס לתעמולת הבחירות, הנעשית מטעם המשיב הנני דוחה טענות העו )א(

 באמצעות פרסום בשלטי חוצות.

 

הנני מצווה על העותרת ועל המשיב, כל אחד ביחס לשלטי תעמולת הבחירות שנתלו  )ב(

, על 1959 –)ב( לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, תשי"ט 9מטעמו בניגוד לסעיף 

ות או שטחים אחרים המיועדים מבנים, גשרים, גדרות, מעקות, כבישים, מדרכ

 19.8.2018לציבור שילך או שיסע בהם, להסיר את השלטים, וזאת עד ליום א' 

 . 16:00בשעה 

 

הנני מצווה על העותרת להסיר כל מודעה שנתלתה על דירות מגורים ובמטה  )ג(

ס"מ, וכן הנני מצווה עליה להסיר כל  70ס"מ על  50הבחירות, החורגת מגודל של 

 .16:00בשעה  19.8.2018שנתלתה בנדל"ן מסחרי, וזאת עד ליום א' מודעה 

 

מי מהצדדים שימצא, כי הצד שכנגד לא הסיר שלט מפר, שהיה עליו להסירו לפי  )ד(

האמור לעיל, יודיע על כך לצד שכנגד במכתב, והצד שקיבל את המכתב יסיר את 

 שעות מעת קבלת המכתב. 48השלט המפר בתוך 
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 להוצאות, וכל צד יישא בהוצאותיו.אין צו  )ה(

 

 , בהעדר הצדדים.13.8.2018ניתן היום, ב' באלול, תשע"ח,  

                                                                                    

 יצחק כהן, שופט
 יושב ראש ועדת הבחירות

 האזורית חיפה
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 ועדת הבחירות המרכזית 

 21-לכנסת ה
          

 טלאברהם  לוד –בית המשפט המחוזי מרכז  נשיא
 יושב ראש ועדת הבחירות האזורית מרכז דרום  

 

 32/ 21  מ"תר
 

 : העותר
                 

 הררי יגאל מר
 

 
 ד ג נ 

 
 עיריית הוד השרון :המשיבה

 
(, תעמולה דרכי) הבחירות לחוק ד17-ו ב17 סעיפים לפי מניעה לצו עתירה
  1959-ט"התשי

 
 בייפוס רפאל ד"עו :העותר בשם

  
 שדה אבידע ד"עו :המשיבה בשם

 
 

  החלטה

  
 בסעיףשקבועה  וההגבלות האיסורים תקופת החלה בטרם תעמולה שילוט לגבי החל הדין מה

 השאלה זו(, תעמולה דרכי חוק – להלן) 1959-ט"התשי(, תעמולה דרכי) הבחירות לחוק 2

 .בפניי המונחת

 

 הן, הליכים מיצוי חוסר מטעמי הן, להידחות העתירה דין כי אציין הדברים בראשית כבר

 . החלטתי נימוקי את אפרט להלןו לגופה והן סמכות חוסר מטעמי

 

 :העניינים והשתלשלות עובדתי רקע .א

 המקומיות ברשויות הכלליות הבחירות להתקיים עתידות, 2018 באוקטובר 30 בתאריך .1

תתקיימנה  ןובכלל, 1965-ה"התשכ(, בחירות) המקומיות הרשויות לחוק 4 סעיף לפי

 .ולמועצתה המשיבה עיריית לראשות בחירות

 בבחירות לראשותה להתמודד מתעתד והוא, במשיבה מועצה כחבר מכהן העותר .2

 . האמורות
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 שלטים הצבת באמצעות היתר בין, בחירות תעמולת לערוך העותר החל כך לצורך .3

 מגדלי, בהרבה, חורגים בעתירה שפורטו השלטים גדלי. העיר ברחבי שונים בגדלים

 .  תעמולה דרכי לחוק( א)10 סעיף לפי המותרים השלטים

 לקראת שילוט בנושא אכיפה מדיניות" בנושא דיון התקיים 2018 באפריל 23 ביום .4

 היועץ ובהשתתפות, העיר ראש סגן של בלשכתו", המקומיות לרשויות הבחירות

 מנהלת, וסגנו( ע.פ.ש) העיר פני לשיפור אגף מנהל, לו והמשנה למשיבה המשפטי

 מטרת, המשיבה לטענת. והעותר עירוני פיקוח מחלקת מנהלת, השילוט מחלקת

 ברחבי יםשלט להצבת הנוגע בכל ושוויוניים ברורים כללים" לקבוע היתה הישיבה

 ".בהתאם להיערך השונים למתמודדים ולאפשר בחירות בתקופת העיר

, הבחירות יום שלפני הימים 90 בתקופת החלים, עקרונות גובשו הישיבה בסיכום  .5

 לחוק 10 לסעיף ובהתאם, השרון הוד של לשילוט העזר חוק אכיפת בדבר לכלל כחריג

 .תעמולה דרכי

 שנתלה שהשילוט בפניו וציין, העותר עם שוחח למשיבה המשפטי היועץ, בעתירה כנטען .6

 . זאת יעשו העירייה שפקחי או השלטים את להסיר ועליו, אסור הוא ידיו על

, זו החלטה נושא העתירהאת  2018 באפריל 30 בערב, העותר הגיש זו שיחה בעקבות .7

 נושא השילוטש ולהכריז, שלו השילוט את להסיר המשיבה עלהוא מבקש לאסור  שבה

 . מבוטלות בחירות שילוט בעניין העירייה והנחיות, לחוק בהתאם נתלה העתירה

 

 טענות העותר  .ב

 1997-ז"התשנ(, שילוט) השרון להוד העזר חוק שכן, בדין בסיס אין העירייה להנחיות .8

 דרכי חוק והגבלות, בחירות לשילוט קונקרטיות הוראות כולל אינו( העזר חוק – להלן)

 העירייה הנחיות משכך. בלבד הבחירות יום שלפני הימים 90 של בתקופה חל תעמולה

 .סמכות בחוסר ניתנו

 המועמדים בין שוויון על לשמור תכליתן תעמולה דרכי שבחוק והאיסורים ההגבלות .9

 תקופת שלפני בתקופה בחירות שילוט על בדין איסור ומשאין, בלבד הבחירות בתקופת

 ובזכות המועמד של הביטוי בחופש פוגע הוא שאחרת, מותר הוא הרי – הבחירות

 או שהסכים לתלייתם בשטחו.  שלטים שתלה מי של הקניין

 שלטיהצבת , עזר בחוק, להגביל לרשויות מתיר תעמולה דרכי שחוק העובדה נוכח .10

 שיש הרי, הסביבה ואיכות הציבור בטיחות הבטחת לצורך, הבחירות בתקופת בחירות

 .הבחירות תקופת שאינה לתקופה שלילי הסדר

 יהיה בטרם השלטים את תסיר שהעירייה חששהוא  שכן מוקדמת פנייה פנה לא העותר . 11

 .לעתור בידו סיפק

 

 תגובת המשיבה ג. 

 

 . לגופה וכן הליכים מצוי אי מחמת, הסף על העתירה את לדחות מבקשת המשיבה .12
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 מכח הותקן אשר, העזר חוק חל, תעמולה דרכי חוק הוראות תולתח שלפניבתקופה  .13

 על תפקח העיריה" כי הקובע, העיריות לפקודת 246 סעיף לפי העירייה של סמכותה

, אחרים במקומות או לוחות גבי על או עסק במקומות וטבלות שלטים, מודעות הצגת

 ."הצגתם תאסור או

 

ותשלום  רישיון טעון שלט כל כי הקובע, העזר חוק חל, בדין אחרת נקבע לא עוד כל . 14

 . תעמולה שילוט זה ובכלל, הוראותיו לפיאגרה 

 

, תבקשוה לאה משאלו אגרה ובתשלום ברישיון חייב היה העתירה נושא השילוט כל . 15

 .אסורים הם, העירייה של הכללית למדיניות ובהתאם

 

 והכרעה יוןד ד. 

 

 חזור הבחירות ועדות ראש יושבי עמדו בחירות בענייני ההליכים מיצוי חשיבות על . 16

 מיצוי חשיבות על ובראן'ג סלים השופט' כב עמד יהב' נ בורובסקי 35/20 מ"תרב .ונשנה

 :בקובעו בחירות בענייני ההליכים

 התערבות מייתרות מוקדמות פניות, רבים במקרים כי מלמד הניסיון"

 כי משוכנע אני.... אלה מעין בעתירות המיוחד נכון זה דבר. שיפוטית

 היועצים אל ובפרט עיר ראשי, עיריות אל עותרים של רבות פניות

 ".יטופלו, אסורה תעמולה בגין, העיריות של המשפטיים

 

 תקנה לו תהא שלא, עשוי ממעשה חשש אכן הוא ההליכים מיצוי לעקרון המרכזי החריג . 17

 לעותרעליהם  שנודע ובלבד', וכו אירוע קיום, אסור תעמולה חומר חלוקת – למשל)

 (. האסורה הפעולה לביצוע בסמוך

 את לבחוןכדי  לרשות המשפטי ליועץ מנומקת פניה דנן שבמקרה שוכנעתי לא

 על שחזקה גם מה, לעתור סיפק היה בטרם השילוט להסרת גורמת היתה, המדיניות

לעותר  ניתנה בטרם הפיכות בלתי פעולות בצעת שלא, מינהלית רשות ככל, המשיבה

 השילוט אתלהציב  היה ניתן תמיד, מקרה בכל .ביצוען כנגד טענות להשמיע הזדמנות

 . הבחירות מיום הרחוקה בתקופה מצויים אנו כאשר, מחדש

 

 עם יחדבשל אי מיצוי הליכים אך,  הסף על העתירה את לדחות היה ניתןלאור האמור,  . 18

 .לגופה גם העתירה את לדחות יש, זאת

 

 :כי קובע תעמולה דרכי לחוק 2 סעיף . 20

 אחרת הוראה בו אין אם, יחולו זה חוק לפי וההגבלות האיסורים"

 .....".הבחירות וביום הבחירות יום שלפני הימים 90 בתקופת, זה לעניין

 



300 
 

 בחירות שילוט בעניין ואיסורים הגבלות קובעים תעמולה דרכי לחוק א10 עד 9 סעיפים .21

 שבסעיף להוראה פרט, בזמן תחולתם לעניין אחרת הוראה בהם ואין, בחירות ומודעות

 .לעיל הנזכר 2

 

 הימים 90 בתקופת משתכללים האמור לחוק א10 עד 9 סעיפים הוראות, לומר רוצה .22

 הדין חל, זו לתקופה הקודמת בתקופה. בלבד( הבחירות ויום) הבחירות יום שלפני

 . שילוט על החל הרגיל

 

 לעניין קונקרטיות הוראות קובע אינו העזר שמשחוק המשיבה טענת עלי מקובלת .23

 לערכים ביטוי ונותנת שוויונית, רוחבית היא מדיניותה וכאשר, בחירות שילוט

, בחירות שילוט על גם חלות העזר חוק שהוראות הרי, תעמולה דרכי בחוק המוגנים

 הוראות את לפרש שיש מובן. חל אינו תעמולה דרכי חוק הוראותשבמהלכה  בתקופה

 היועץ להנחיית 6 סעיף) תעמולה דרכי חוק של והוראותיו לתכליותיו בהתאם העזר חוק

 על מקומיות רשויות של עזר חוקי תחולת בעניין 1.1912' מס לממשלה המשפטי

 ((. היועץ הנחיית – להלן) פוליטי מסר בעלי ומודעות שלטים ועל בחירות תעמולת

 מיום הדיון בסיכום, לעירייה המשפטי היועץ שהתווה שהמדיניות סבור אני, ןכ על יתר . 24

 . והנוהג הפסיקה, הדין הוראות עם אחד בקנה ועומדת סבירה היא, 2018 באפריל 23

 

 5277/07 צ"בג) העירייה בעבור הדין של המוסמך הפרשן הוא לעירייה המשפטי היועץ . 25

 שיפוטית ערכאה קבעה לא עוד כל(, פרנקו אילן ירושלים משטרת מפקד' נ מרזל ברוך

 מרות לרשות המשפטי היועץ על אין המשפטיים תפקידיובמילוי . סמכותה בגדר, אחרת

 (.לציון ראשון עיריית ראש' נ דורון 3180/94 צ"בג) הדין מרות זולת, אחרת

 

, הכלליות להנחיות מודע היה והעותר, שהנחה כפי למשיבה המשפטי היועץ משהנחה . 26

 . עליהן השגה לצורך מתאימה שיפוטית לערכאה לפנות או להן בהתאם לפעול עליו היה

 

לאור דחיית העתירה בשל אי עמידת העותר בתנאי הסף של מיצוי הליכים ודחיית  .27

 העתירה לגופה, אינני רואה צורך לדון בשאלת הסמכות.

 

 אין צו להוצאות.  –מאחר והמשיבה לא ביקשה להטיל הוצאות  .28

 

 בהעדר הצדדים. (2018 במאי 15) ח"תשע באייר ט"כ ,היום ניתנה

 

 
 טל אברהם

 
 לוד-מרכז מחוזי משפט בית של נשיא

 הבחירות ועדת ראש יושב
 דרום-מרכז האזורית
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 ועדת הבחירות המרכזית 

 21-לכנסת ה
 

 יצחק כהן, שופט
יושב ראש ועדת הבחירות 

 האזורית חיפה

 
 50/21תר"ם 

 
 

 
 י"ט בתמוז תשע"ח

  
2.7.2018 

  שלומי זינו 

 העותר  בעצמו 

 
 נגד

 

 בינמו. אברהם מכלוף 1 

 . עיריית נשר2

 . רועי לוי3

 . יחיאל אדרי4

 

  המשיבים    

  
 החלטה

 

 1959 -ב' לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, תשי"ט 17עתירה למתן צו מניעה לפי סעיף  .1

 "(.החוק" -)להלן 

 

 

לחוק קבע מגבלות על  10בבסיס העתירה עומדת השקפתו של העותר, כי מכיוון שסעיף  .2

הימים שלפני מועד הבחירות, ועל כן, משמעות הדבר היא,  90 -פרסום מודעות תעמולה ב

 ימים אלה, אין לקיים תעמולת בחירות באמצעות מודעות.  90 -שבתקופה הקודמת ל

 

ת למשיבים "לחדול מהפצת שלטי חוצות ו/או שלטי לפיכך, בעתירתו עותר העותר להורו 

יום לפני הבחירות", ולהורות להם להסיר את כל  90בחירות עד לזמן הקבוע בחוק, קרי 

 שלטי הבחירות בעיר "באופן מיידי".

 

 לחוק היא פרשנות שגויה. 10עם כל הכבוד לעותר, הנני סבור, כי פרשנותו את סעיף  .3
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הימים שלפני יום  90לחוק מטיל מגבלות על "מודעות מודפסות" בתקופת  10סעיף  

, תקופת ההגבלות הקבועות בסעיף 30.10.2018הבחירות. כיוון שהבחירות נקבעו ליום 

 . 2.8.2018לחוק תתחיל בתאריך  10

 

הימים שלפני מועד הבחירות, בה חלות הגבלות שונות על פרסומים  90לעומת תקופת  

שים לצורך תעמולת בחירות, כי אז ביתר ימות השנה מותר גם מותר למתמודדים שנע

ולרשימות מתמודדים לקיים תעמולת בחירות באמצעות מודעות ושלטים. הדבר עולה 

מאופיה הדמוקרטי של מדינת ישראל ומחופש הביטוי. עם זאת, תעמולת בחירות 

גבלת. על פרסום מודעות באמצעות שלטים ומודעות בכל ימות השנה אינה בלתי מו

תעמולה ושלטי תעמולה בכל ימות השנה חלות הוראות דין שונות, החלות על כל פרסום 

באמצעות מודעות ושלטים, כגון: חוקי העזר  של הרשויות המקומיות, חוק הדרכים 

 , ועוד. 1965 -, חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה 1966 -)שילוט(, תשכ"ו 

 

ת השנה,  הדין החל על מודעות ושלטי תעמולה, הוא הדין הכללי במילים אחרות: בכל ימו 

החל על מודעות ושלטים. דין כל שלט תעמולה או מודעת תעמולה, כדין כל שלט או 

הימים שלפני מועד הבחירות, חלות בנוסף לדין  90מודעה אחרים. ואולם, בתקופת 

 לחוק. 10הכללי גם ההגבלות הקבועות בסעיף 

 

מכת בפרשנותו, מגייס העותר לעזרתו את פסק הדין שניתן בעת"ם כאסמכתא התו .4

(. לדעת העותר, בפסק 12.6.2018) שטרנבגר נ' עיריית רמלה 70215-05-18)מחוזי מרכז( 

הימים שלפני מועד  90דין זה נקבע, כי תליית שלטים בדירות פרטיות מותרת רק במהלך 

הציטוט שהעותר מביא בכתב לא מצאתי בפסק הדין זה את  הבחירות. אעיר, כי 

העתירה. מכל מקום, פסק דין זה עסק בשאלת סבירותן של הנחיות שהוציא היועץ 

המשפטי לעיריית רמלה. הגם שנקבע שההנחיות סבירות, הורה בית המשפט לתקנן "כך 

ששלטי תעמולה ניתן לתלות ברחבי העיר, הכל בכפוף לחוק העזר, ודינו של שלט תעמולה 

 שלט אחר, לרבות עניין האגרה וההיתר הדרוש בחוק".כדינו של כל 

 

על כן, לאחר שקראתי את העתירה, ולאור האמור לעיל, לא מצאתי צורך בקבלת תשובות  .5

 המשיבים, והנני מחליט לדחות את העתירה על הסף.

 משלא נתבקשה תגובת המשיבים, אין צו להוצאות. 

 

 בהעדר המדדים., 2.7.2018, תשע"ח, zניתן היום, י"ט בתמו 

                                                                                    

 

 יצחק כהן, שופט
 הבחירות ועדת ראש יושב

 חיפה האזורית
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 ועדת הבחירות המרכזית 

        21-לכנסת ה
 

 סגן נשיא )בדימ( של בית  משפט מחוזי  פרופ'  עודד מודריק   
 1959ד לחוק הבחירות )דרכי תעמולה ( תשי"ט 17ממונה לפי סעיף  שופט

 

 64/21תר"מ                                                                                                               

 העותר:                                      אדריכל אביעד פניו

                                        

 נ ג ד                                                                  

 המשיבים:

 ישראל זינגר, ראש עיריית רמת גן  .1

 עיריית רמת גן                            .2

                                           

 החלטה

 

ל תושב רמת גן, עתר להורות "למחלקות הרלוונטיות" של עיריית רמת גן להסיר העותר, אדריכ

לאלתר שלט גדול ממדים, שהוא כרזת בחירות של ראש העירייה המכהן ישראל זינגר. השלט  

הוצב על קיר חיצוני של בית פרטי  כך שהוא נגלה לנגד עיני עוברים ושבים בכיכר רמב"ם.  

ית ברמת גן ומשמשת את העירייה לאירועים ציבוריים חשובים כיכר  רמב"ם היא כיכר מרכז

 רבי משתתפים. 

 

העותר סבור שהעובדה שהשלט נשקף אל כיכר ציבורית כמוה כניצול רכוש ציבורי )כנראה 

 –א לחוק הבחירות "דרכי תעמולה( תשי"ט 2הכיכר( למטרות תעמולה; מעשה אסור לפי סעיף 

1959 . 

 

ה, הניח לפניו את השגתו האמורה וביקש את הסרת השלט. הוא העותר פנה אל ראש העיריי

קיבל תגובה מעם עו"ד עופרי מרוז, בשם ראש העירייה והעירייה, המבארת שהשלט הוצב על 

קיר של בית פרטי, בהסכמה מלאה של בעלי הבית. על כן אין בכך משום ניצול או שימוש בנכס 

 עירוני. 

 

 ניי. למרות מענה זה, הוגשה העתירה שלפ

 

העותר קורא פנים שלא כהלכה בהוראות הדין. פשוט וברור שהצבת השלט עושה שימוש בנכס 

א 10)ב( עד 9פרטי ולא בנכס או משאב עירוני. מגבלות הצבת שלטי בחירות מנויות בסעיפים 



304 
 

ימים לפני הבחירות וסיומו  90של חוק דרכי תעמולה. מגבלות אלה חלות בפרק זמן שתחילתו 

 הבחירות. בתום יום 

 

 לפי שפרק הזמן הזה טרם החל, אין פגם בהצבת השלט, בנסיבות בהן הוצב. 

 

 לפיכך אני דוחה  את העתירה על ִסַפה, מבלי שביקשתי את תגובת המשיבים.

 

 הימים קודם לבחירות. 90יש לקוות שהמשיבים יבחנו את תקינות השלט כשתחל תקופת 

 

 

עילה  למתן צו  ומאחר שהעותר לא דק פורתא בהוראות מאחר שעל פניה העתירה אינה מגלה 

הדין כפי שהובהרו לו במענה של ב"כ המשיבים, אני מחייב אותו, בהתאם לסמכותי לפי סעיף 

 ש"ח. 1000ה)ב( של חוק דרכי תעמולה, בהוצאות לטובת אוצר המדינה בסך 17

 

 

 ההחלטה תימסר לצדדים בדוא"ל

 

 (  בהעדר הצדדים 2018יולי,  26י"ד אב, תשע"ח )ניתנה היום  

 

 
 פרופ' עודד מודריק

 סגן נשיא )בדימוס( של בית המשפט המחוזי תל אביב

 1959ד לחוק הבחירות )דרכי תעמולה ( תשי"ט 17שופט ממונה לפי סעיף 
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 ועדת הבחירות המרכזית 

 21-לכנסת ה
          

 סגן נשיא )בדימ( של בית  משפט מחוזי  פרופ'  עודד מודריק         
 1959ד לחוק הבחירות )דרכי תעמולה ( תשי"ט 17שופט ממונה לפי סעיף 

 
 

 

 74/21תר"מ 

 

 

 .   מאיה כץ , חברת מועצת העיר, סגנית ומ"מ ראש עיריית הרצליה1העותרים:    

 .   סיעת "צעירים, סביבה וקהילה נטו"2                   

 ע"י עו"ד ראובן פארן                          

                             

                                        

 נ ג ד                                                                  

 המשיבים:

 משה פדלון, ראש עיריית הרצליה   .1

 סיעת "חזון וניסיון" .2

 ע"י עו"ד ניר נחום                 

                 

 החלטה

 

העותרת מכהנת כממלאת מקום ראש עיריית הרצליה ומתמודדת בראש סיעה בבחירות 

הקרובות לראשות העירייה. לשם כך נשכר משרד בבניין משרדים ברחוב בן גוריון פינת רחוב 

נתלו שלטי בחירות של העותרים; תלייה "( ובחזיתו  בניין המטההעצמאות בהרצליה )להלן: "

 "(. חוק דרכי תעמולה"  )להלן: 1959 –מותאמת לחוק הבחירות )דרכי תעמולה( תשי"ט 

 

עתירה זו מכוונת לצו עשה של הסרת שלטי תעמולת בחירות של או מטעם המשיבים שהוצבו 

 בחזית בניין המטה.  13.8.18ביום 

 

 תמצית העתירה

וסיעתו על בניין  –ראש העירייה המכהן  -נתלו שלטי תעמולת בחירות של המשיב  13.8.18ביום 

 המטה. 
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פנה בא כוח העותרים אלל המשיב בכתב, התריע על אי חוקיות הצבת השלטים  14.8.18ביום 

 האמורים ודרש את הסרתם. 

 

בו ביום התקבל מענה מאת המשיב אשר דחה את הבקשה משום ש"תליית השלטים ברחוב בן 

התקבל אישור לתליית השלטים מעם  9.8.18נעשו בהתאם לחוק". הוא ציין כי ביום  14גוריון 

 מר מוטי צ'מרינסקי  מנהל מחלקת העסקים של עיריית הרצליה. 

 

ות שהמשיב וסיעתו הציפו את העיר בשלטי בעקבות מענה זה  הוגשה העתירה. העותרות טוענ

בחירות שהצבתם או אופן הצבתם אינו עולה בקנה אחד עם הוראות הדין.  עם פתיחת מערכת 

הבחירות פרסם ראש העירייה המכהן הודעה לציבור על כוונתו להתנהל כדין בנושאי שילוט 

מטהו לשם הסרת תעמולת בחירות וביקש מכל תושב שנתקל בשילוט בלתי תקין לפנות אל 

התקלה. מתברר, כך טענת העותרות, שפי המשיב ולבו אינם שווים. דיבור פה לחוד ומציאות 

 מפרת חוק לחוד. 

 

על אף הטענה להצפת העיר בשלטים שהוצבו שלא כדין, העתירה מצמצמת עצמה לסעד בעניין 

 השלטים שהוצבו בחזית בניין המטה. 

 

 תמצית המענה לעתירה

שיב בטענה שהעותרת היא בחזקת "הפוסל]ת[ במומ]ה[ פוסל]ת[". שכן ברחבי ראשית תגובת המ

העיר הוצבו שלא כדין שלטי תעמולה רבים של או מטעם העותרת . תגובת המשיבים לגוף 

 העתירה היא  בשלושה ראשי עיקר אלה:

 

המשיב הנחה את אנשי מטהו ואת העוסקים במלאכה מטעמו לנהוג לפי הדין ולהקפיד  .א

שלטים כחוק. חרף זה מתקיים גם שילוט בלתי חוקי; חלקו על ידי "פעילים  על הצבת

שנטלו יוזמה פרטית" וחלקו על ידי "אזרחים תומכים שאינם פעילי המטה". לעתים 

מסירים "אלמונים" שלטים שנתלו כדין ומציבים אותם במקומות שאינם מותרים. 

 ולהסיר אותם. צוותי מתנדבים מונחים לאתר שלטים שהוצבו שלא כדין 

מיד לאחר קבלת העתירה. מעיקרה  20.8.18השלטים שנתלו על בניין המטה הוסרו ביום  .ב

הצבתם נעשתה לאחר שקוים, בראשית אוגוסט,  מו"מ עם בעל הנכס במגמה לשכור 

משרד שישמש ל"מטה העצמה טלפונית" של המשיבים. בעל הנכס הסכים לתליית שלטי 

התלייה בידי מנהל מחלקת העסקים של העירייה. הבחירות לאחר שנבדקה חוקיות 

 חוזה לא נחתם מפני שבעל הנכס יצא לחו"ל. 

בעקבות העתירה הנחה המשיב את אנשי מטהו להסיר את כל השלטים שהוצבו שלא  .ג

כדין כתעמולה מטעם סיעתו.  בעניין זה נעשית מלאכה מקיפה ועד הנה הוסרו שלטים 

-הוסרו לפני מספר שבועות(. היתר יוסרו עד ה שהוצבו בעשרה מקומות )שניים מתוכם

 באוגוסט.  22
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 החלטה

 כך מורה הוראת הדין השייכת לעניינה של עתירה זו:

 

תותר תעמולת בחירות באמצעות מודעה המוצגת על גבי דירת מגורים או על         

( של חוק 1)א10]סעיף משרדיה או מועדוניה של מפלגה או רשימת מועמדים... 

  תעמולה[ דרכי

 

 

, נעשתה שלא  14-16הצבת המודעה או המודעות מטעם המשיבים בחזית בניין המשרדים ברחוב בן גוריון 

כדין; שכן הנכס אינו "דירת מגורים" ואינו משמש כמשרד או מועדון של הסיעה המשיבה. אפילו אקבל 

שכירת משרד בבניין כדי שנערך מו"מ ל –על סמך תצהיר שהוא "עדות שמיעה" מסדר שני או שלישי  –

שישמש מטה, לא זו בלבד שההסכמות לא גובשו לחוזה שכירות, אלא אף גם זו שבמקום לא מתקיימת 

 עדיין על פעילות של מטה המשיבים וממילא אין להם היתר לתלות שם מודעות. 

 

 משום כך היטיבו המשיבים עשות בכך שהסירו את המודעות מייד לאחר קבלת העתירה. 

 

יתן להעניק למשיבים "ציון מיטיב" ביחס לתגובת המשיב לפנייה המוקדמת מצד בא כוח העותרות. לא נ

בתגובה נטען שהצבת המודעות על בניין המטה הייתה כדין ושבסיס החוקיות הוא באישורו של מנהל 

 מחלקת העסקים בעירייה. 

 

סמך להעניק היתרים שאינם מנהל מחלקת העסקים אינו פרשן מוסמך של חוק דרכי תעמולה ואינו מו

מקיימים את דרישות החוק האמור. הפנייה אליו מוזרה. יתר על כן היא מעוררת חשש של הסתייעות 

 בגורמי העירייה לתועלת מערכת הבחירות של ראש העירייה המכהן. הסתייעות כזאת כשלעצמה אסורה. 

 

תכליתה ואין עוד צורך בצו עשה מאחר שהמודעות שהוצבו על בניין המטה הוסרו,העתירה השיגה את 

  מצדי. 

 

כיון שהעתירה מצומצמת לסעד בעניין המודעות בבניין המטה, אין צורך לדון כעת בטענה שהמשיבים 

הציבו מודעות נוספות שלא כדין. למעלה מן הצורך אעיר שהמשיבים אחראים למודעות תעמולה מטעמם 

ת של בין שההצבה היא יוזמה של המטה, בין שהיא "יוזמה פרטית של פעילים" ובין שזו יוזמה פרטי

תומכים שאינם פעילים. המשיבים לא יוכלו להסתתר מאחורי טענות של חוסר ידיעה שנובעות מחוסר 

שליטה בפעילי המטה ואף לא של "תומכים שאינם פעילים" )ספק רב אם יש מי שאינו פעיל ומוכן להשקיע 

צבה כחוק מזמנו וממונו לשם "מתן בסתר" שכזה(. גם פעילות של "אלמונים" שתולים מודעה שהו

ומעבירים אותה להצבה לא חוקית, נראית מפוקפקת בעיקר בשל תועלתה השלילית. האלמונים הללו 

מבקשים ליצור מראה עיניים של אי תקינות של פעילות היריב אך מזיקים לעצמם על ידי העצמת 
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הנזק נגרם התעמולה של אותו יריב. הדבר משול בעיניי למי שמזיק לרכושו באופן שיוצר מראית עיין ש

 על ידי השכן. 

 

 כיוצא בזה אין כאן מקום לדיון בחלק התגובה של המשיבים שבו נטען שהעותרות נפסלות במומן. 

 

אסתפק בקביעה שהעתירה נמצאה מוצדקת בכל הנוגע למודעות שהוצבו בבניין המטה אך אין כל צורך 

 בצו המורה על הסרה. 

 

את התנהלותו כדי להבטיח את תקינותה, אני נמנע  בתקווה שלקחי ההחלטה יילמדו וכל צד יבחן

 מפסיקת הוצאות.

 

 (  בהעדר הצדדים2018אוגוסט,  21י' אלול, תשע"ח  )ניתנה היום  

 

 
 פרופ' עודד מודריק

 סגן נשיא )בדימוס( של בית המשפט המחוזי תל אביב

 1959ד לחוק הבחירות )דרכי תעמולה ( תשי"ט 17שופט ממונה לפי סעיף 
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 ועדת הבחירות המרכזית 

 21-לכנסת ה
          

 טלאברהם  לוד –בית המשפט המחוזי מרכז  נשיא
 יושב ראש ועדת הבחירות האזורית מרכז דרום  

 

 104/ 21תר"מ  
 העותר: 

               
 עדי שטרנברג

 
 

 נ ג ד

 מיכאל וידל המשיב:
 

 5.10.2018לתיקון טעות סופר בהחלטתי מתאריך , 5.10.2018בקשת העותר מתאריך 
 

 בשם העותר:
 
 

 עו"ד עדי סדינסקי לוי; עו"ד שרי זאנה
 

 3החלטה
 

 לאחר  בחינת  הבקשה, והחלטתי בהליך העיקרי, אני מקבל את הבקשה.

 

 .05.10.2018ההחלטה המצורפת  להחלטתי זו, תבוא חלף ההחלטה מתאריך 

 

 (2018בנובמבר  5התשע"ט )כ"ז בחשון ניתנה היום, 

 

 אברהם טל
 

 נשיא בית משפט מחוזי 
 יושב ראש ועדת הבחירות

 דרום-האזורית מרכז
 

  
 

 

  

                                            
 החלטה מתוקנת מופיעה בעמ' הבא. 3
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 104/ 21תר"מ   

 העותר: 
               

 עדי שטרנברג

 נ ג ד 
 

 מיכאל וידל המשיב:
 

)דרכי  ד לחוק הבחירות17-ג ו17ב, 17עתירה לצו מניעה ולצו הסרת מודעות לפי סעיפים 
 חוק דרכי תעמולה( –)להלן  1959-תעמולה(, התשי"ט

 
 בשם העותר:

 
 בשם המשיב:

 

 עו"ד עדי סדינסקי לוי; עו"ד שרי זאנה
 

 עו"ד אילן נימני; עו"ד ענת שניידר שוסטק
 

 החלטה מתוקנת
 

ד לחוק דרכי תעמולה, בעניין הבחירות לראשות 17-ג ו17ב, 17בפניי עתירה נוספת שהוגשה לפי סעיפים 

לחוק  10העירייה(, בה אני מתבקש מתן צו להסרת מודעות המפרות את סעיף  –עיריית רמלה )להלן 

 האמור וכן צו האוסר על המשיב לתלות שלטים המפרים את הוראות החוק. 
 

 דים:רקע וטענות הצד .א

יתקיימו הבחירות נושא העתירה, אשר הצדדים מתמודדים  30.10.2018בתאריך  .1

 לראשותה, כאשר המשיב מכהן בתפקיד ראש העיר. 

 טענות העותר

)א( לחוק דרכי תעמולה בכך שהוא תולה שלטים מחוץ 10המשיב מפר את הוראות סעיף  .2

מבנים מסחריים, ובשטחים לבניינים משותפים, על גדרות חיצוניים, על מבני ציבור, על 

 פתוחים וציבוריים.

, שם 98/21עתירה זו הוגשה בהמשך לעתירה אותה הגיש המשיב נגדו, במסגרת תר"מ  .3

 ולא היא. –טען המשיב דכאן כי הוא "מקפיד לעמוד במגבלות החוק" 

תמונות ובהן צילומים של שלטים המפרים לכאורה  61העותר צירף לעתירתו קובץ ובו  

 ת החוק.את הוראו

 , ואשר צורף לעתירה. 6.9.2018המשיב לא טרח להשיב למכתב ההתראה ששלח לו ביום  .4

יצוין כי מכתב ההתראה האמור נכלל בתוך מכתב תשובה למכתב ששלח המשיב לעותר,  

 בנושא דומה.

 טענות המשיב

. 98/21העתירה שבנדון דידן היא עתירת "תגובה" לעתירה שהגיש המשיב נגדו בתר"מ  .5

משכך, מדובר בעתירה שהוגשה בחוסר תום לב ולכן דינה דחייה. המשיב הוסיף כי 

 העותר לא מיצה הליכים מולו. 
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 המשיב לא התייחס בכתב התשובה למכתב ההתראה, כחלק ממיצוי ההליכים.  

ואינם קיימים עוד, וחלקם האחר נמצאים בשטח בתים פרטיים חלק מהשלטים הוסרו  .6

 ואינם מפרים את הוראות החוק. 

 

 המסגרת הנורמטיבית .ב

 )ב( לחוק דרכי תעמולה קובע: 9סעיף  .7

לא תהיה תעמולת בחירות באמצעות הדבקה,  10"פרט לאמור בסעיף 
התקנה, כתיבה, צביעה או זריקת אור על מבנים או גדרות או על 

מדרכות או שטחים אחרים המיועדים לציבור שילך או שיסע  כבישים,
 בהם"

 ( לחוק דרכי תעמולה קובעים:1)א-)א( ו10סעיפים קטנים  .8

לא תהא תעמולת בחירות באמצעות מודעות מודפסות  )א( 10"
 המוצגות ברבים, אלא בהגבלות אלה:

 סנטימטר; 70על  50-המודעה לא תהא גדולה מ (1)

 בוטלה. (2)

המודעה תישא את שמו ומענו של המדפיס שהדפיס   (3)
אותה ושל האדם 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 

עה או הגוף כאמור, או את האות או הכינוי של הסי
 רשימת המועמדים; 

המודעה לא תודבק אלא על לוחות מודעות שייעדה רשות   (4)
מקומית דרך קבע להדבקת מודעות או שייעדה במיוחד 

 להדבקת מודעות של תעמולת בחירות לקראת בחירות.

על אף הוראות סעיף קטן )א( תותר תעמולת בחירות  (1( )1)א     
גורים או על משרדיה או באמצעות מודעה המוצגת על גבי דירת מ

מועדוניה של מפלגה או רשימת מועמדים, ובלבד שהצבת המודעה 
, ואם נקבעו 1966-אינה אסורה לפי חוק הדרכים )שילוט(, תשכ"ו

(, כפוף לאותם תנאים 2תנאים והגבלות בחוק עזר לפי פסקה )
 והגבלות.

 

ת (   רשות מקומית רשאית לקבוע בחוק עזר תנאים והגבלות להצג2) 
(, לשם הבטחת בטיחות הציבור ואיכות 1מודעה כאמור בפסקה )

הסביבה, שענינם גודל המודעה, החומר שממנו היא עשויה או אופן 
 הצגתה."

 

 הכלל הוא שאין לתלות שילוט תעמולה, אלא לפי ההיתרים המפורטים בחוק.  .9

 
לחוק דרכי תעמולה היא שמירה על שוויון בין  10תכלית ההגבלות הקבועות בסעיף  .10

המועמדים, ומניעת הצפת מבני העיר בשלטי תעמולה, תוך פגיעה במראה )ראו: תר"מ 

(; עניין שינוי( )להלן: 12.10.2002 ד' דורנר)השופטת  מפלגת המרכז נ' דוקורסקי –שינוי  60/03
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פרשת  –( )להלן 13.09.2018נ' קונינסקי )השופט ח' מלצר ) פיימן גרינברג 4/21ער"מ 

 גרינברג((. 

 

 :לחוק דרכי תעמולה 10-ו 9אופן פירושם של סעיפים עוד נקבע בעניין שינוי ביחס ל .11

"לעניין "דירת מגורים" נקבע, כי מונח זה מתייחס ליחידת מגורים 
שר נפרדת, ובכלל זה בית מגורים פרטי או דירה בבית משותף, כא

האזור המותר להצבת מודעות תעמולה הינו שטח הדירה, לא כולל 
השטח המשותף לכלל הדיירים, כגון קיר חיצוני של בית משותף או 
חצר משותפת. עוד נקבע, כי חל איסור לתלות מודעות ברשות הרבים, 
ובכלל זה על גדר חיצונית למבנה, הגובלת ברשות הרבים, אך מותר 

ר פרטית, אם כי לא בצמידות לגדר. גישה זו להציב מודעות בתוך חצ
 מקובלת עלי ולא ראיתי לסטות ממנה.

משכך אף ברי, כי מודעה המוצבת בשטח המותר כאמור לעיל, מוגבלת  
 מעצם מיקומה בגודלה, במובן זה שאסור שתחרוג מן השטח המותר."

 

 

 דיון והכרעה .ג

העתירה, שכן ככל שהעותר אינני מקבל את טענות המשיב באשר לחוסר תום לב בהגשת  .1

נחשף להפרת הוראות הדין, והוא מבקש להגן על זכויותיו, עליו, לאחר שמיצה הליכים 

כנדרש, לפנות בהליך השיפוטי המתאים. לא ניתן למנוע הגשת עתירה אך בשל כך שהיא 

עוקבת אחר עתירה שהוגשה נגד העותר. אין מדובר ב"עתירה שנגד", נהפוך הוא. נפסק 

כי גם אם העותר מבצע את אותן עבירות כנגדן הוא עותר, עובדה זו לא תשמש לא אחת 

כטענת הגנה ביד המשיב, ועל המשיב לפנות באופן מסודר בהגשת עתירה מתאימה. כך 

 פעל העותר בדין.

לנוכח מכתב ההתראה ששלחו באי כוחו של העותר לבא כוחו של המשיב אני דוחה את  .2

 הטענה כי לא נערך מיצוי הליכים כנדרש. 

המשיב הודה בתשובתו, למצער ביחס לחלק מהשלטים שפורטו בכתב העתירה, שהם  .3

נתלו בניגוד לדין והוסרו בטרם הגשת כתב התשובה. המשיב לא פירט מתי שלטים אלה 

 ו על ידו. הוסר

א לכתב התשובה, 6משכך אני נותן תוקף של צו להודעתו כי השלטים המפורטים בסעיף  

ומורה לו לוודא כי השלטים האמורים הוסרו, ולא ניתלו תחתיהם שלטים אחרים 

 לחוק דרכי תעמולה. 10המפרים את הוראות סעיף 

, אינני מקבל לאחר בחינת תמונות השלטים שלטענת המשיב מצויים בשטח בית פרטי .4

את טענתם שהם אינם מפרים את הדין, שכן פרט לשלט יחיד, כלל השלטים אינם עומדים 

בהוראות הדין, בשים לב לפסיקה האוסרת על תליית שלטים בגדר החיצונית של מבנה, 

 גם אם הוא בית פרטי. 
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 ב לכתב התשובה פירט המשיב את מספרי התמונות שצורפו לכתב העתירה, אשר,6בסעיף  .5

לשיטתו, אינם מפרים את הוראות הדין. לאחר בחינה מקיפה נמצא כי כל השלטים 

 . 50האמורים אינם עומדים בהוראות הדין, פרט לשלט שצולם בתמונה מס' 

לחוק דרכי תעמולה אוסרות כל  סוג של "תעמולת בחירות באמצעות  9הוראות סעיף  .6

או גדרות או על כבישים,  הדבקה, התקנה, כתיבה, צביעה או זריקת אור על מבנים

מדרכות או שטחים אחרים המיועדים לציבור שילך או שיסע בהם". החריג העיקרי לכך 

לחוק דרכי תעמולה, כפי שפורש בפרשת שינוי, ובפסיקה שניתנה אחרי  10הוא סעיף 

 פרשה זו. 

 

 

 ומן הכלל אל הפרט:

לראות באופן ברור כי הם ניתן  – 25, 5, 4, 3, 2ביחס לשילוט המצולם בתמונות מספר  .7

לא נתלו בתוך חצר הבית, ולבטח שלא על גבי הבית הפרטי. על מנת לתלות שילוט זה 

הותקן על הגדר החיצונית של הבית עמוד מיוחד ששימש כתמך לשלטים. בנסיבות אלו 

אין משמעות כי חלק מהשלט )ואפילו רובו( מצוי בתוך החצר, שכן קצותיו מונחות באופן 

הגדר החיצונית של הבית וזאת בניגוד גמור להיתר, שאפשר תליית שילוט בתוך ברור על 

 .אם כי לא בצמידות לגדר"החצר "

ניתן לראות באופן ברור כי הוא נפרש על פני  – 27כן ביחס לשלט המצולם בתמונה מס' 

והוא למעשה שטח הקיר החיצוני המשותף למספר דירות.  –מספר רב של דירות מגורים 

לא כולל השטח המשותף לכלל " -י גם שלט מפר את ההיתר, שכפי שנפסק מכאן כ

)וראו גם הערת השופט  הדיירים, כגון קיר חיצוני של בית משותף או חצר משותפת"

 לפרשת גרינברג(.  20ח' מלצר בסעיף 

עתירה זו חושפת פעם נוספת על ההליכים הקודמים בין הצדדים, את חוסר ההידברות  .8

הראוי שהצדדים, בעצמם או באמצעות באי כוחם, יבואו בדברים באופן  בין הצדדים. מן

בלתי אמצעי לצורך קיום הבחירות כהלכתן, על הצד הטוב ביותר, תוך כיבוד הוראות 

 החוק.

ג לחוק דרכי תעמולה לפיו 17אני מקבל את העתירה ונותן צו בהתאם להוראות סעיף  .9

, 50עט השלט המצולם בתמונה מס' המשיב יסיר את כל השילוט המפורט בעתירה, למ

 ימי עבודה מיום מתן החלטה זו. 4בתוך 
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 .₪ 8,500המשיב ישא בהוצאות העותר בסך של  .10
 

 (2018באוקטובר  5ניתנה היום כ"ו בתשרי התשע"ט )

 (2018בנובמבר  5כ"ז בחשון התשע"ט )תוקנה ביום 
 

 

 

 אברהם טל
 

 נשיא בית משפט מחוזי 
 יושב ראש ועדת הבחירות

 דרום-האזורית מרכז
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 ועדת הבחירות המרכזית 

 21-לכנסת ה
          

 השופט ארנון דראל          
 יושב ראש ועדת הבחירות האזורית יהודה

 

 145/ 21תר"מ  
 
 

 העותר: 
                 

 
 

 מר אבי נעים, ראש המועצה המקומית בית אריה

 נ ג ד 
 

 המשיב:
 
 

 
 מר יהודה אלבוים

 על ידי עו"ד מרדכי טימסית

חוק  –)להלן  1959-ד לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט17-ב ו17עתירה לצו מניעה לפי סעיפים 
 דרכי תעמולה(

  
 החלטה

  
 מבוא

' לחוק הבחירות 17-ב' ו17לפני עתירה למתן צו מניעה וזאת בהתאם לסעיפים  .1

. המדובר בעתירה השלישית דרכי תעמולהחוק )להלן:  1959-)דרכי תעמולה(, התשי"ט )

שהגיש העותר כנגד המשיב, כאשר הראשונה נמחקה מחמת אי מיצוי הליכים והשנייה 

.106/21ותר"מ  93/21התקבלה בחלקה ונדחתה בחלקה האחר )תר"מ  ) 

 
בכניסה  4613העתירה הנוכחית עוסקת בשני שלטים, שמוצבים מצדיו של כביש  .2

 מ"ר. השלט הראשון נראה כך: 10-ם כלמושב טירת יהודה וגודל
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 השלט השני הוא: .3

 

 
 

 הטענות

ב)א( לחוק דרכי 10העותר טוען כי אין מדובר בשלטי חוצות כהגדרתם בסעיף  .4

תעמולה, וכן טוען כי בהצבת השלטים נבנתה קונסטרוקציה בניגוד לחוק בשטח 

במרחב הציבורי ציבורי. הוא מפנה למגבלת השטח שנקבעה לשלטי בחירות המוצבים 

 וטוען להפרת החוק.

 
המשיב מתרעם על כך שהטענות לגבי שלטים אלה לא נטענו בעתירות הקודמות.  .5

בנוסף הוא טוען כי השלטים לא הוצבו על שטח ציבורי אלא בתוך שטח פרטי של בעלים 

. הוא  של נחלה חקלאית שהועמדה לרשות סיעתו של המשיב ובמסגרת מטה מפלגתו

ים מוצבים בתוך הנחלה של אותו חקלאי ו"בל נשכח לא מדובר בבית מציין כי השלט

בבית מגורים שבמושב חקלאי, שהמגרש סביב מ"ר, אלא  250-מגורים רגיל של כ

[ –." ]ההדגשה במקור הבית, הוא בגודל של מספר דונמים  א.ד.

 

)1)א10לגישת המשיב מגבלת הגודל אינה חלה על שלטים שהוצבו מכוח סעיף  .6 )1 )

דרכי תעמולה, ולשיטתו די בכך שהמודעה נתלית בשטח פרטי כדי שלא תחול  לחוק

עליה המגבלה. בא כוח המשיב נסמך על הדברים שכתבה כב' השופטת דורנר בתר"מ 

( )להלן: עניין 12.10.2003)שינוי מפלגת המרכז נ' אלי דוקורסקי  61/03ובתר"מ  60/03

פרטית, אם כי לא בצמידות לגדר". המשיב ( כי "מותר להציב מודעות בתוך חצר שינוי

כך  –מבקש לפרש את המונח "בית מגורים" שלא בצמצום לקירות הבית אלא בהרחבה 

, עד לגבולות השטח הציבורי או עד לגבול שטחו  שיכלול את כל מגרש הבית וחצרותיו

של האחר. לצד טענות אלה מעלה המשיב טענות אחרות, שלא ראיתי מקום ולהידרש 

 וכן מלין על כך שהטענות ביחס לשלטים אלה לא נכללו בעתירות הקודמות. להן,
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 דיון והכרעה

)א( לחוק דרכי תעמולה מגדיר את המותר והאסור בפרסום מודעות  10סעיף  .7

 ושלטים:

 
לא תהא תעמולת בחירות באמצעות מודעות מודפסות  )א(

 המוצגות ברבים, אלא בהגבלות אלה:
 

 סנטימטר; 70על  50-גדולה מהמודעה לא תהא  (1)
. . . 

המודעה תישא את שמו ומענו של המדפיס  (3)
שהדפיס אותה ושל האדם 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 

כאמור, או את האות או הכינוי של הגוף 
 הסיעה או רשימת המועמדים; 

 
המודעה לא תודבק אלא על לוחות מודעות  (4)

שייעדה רשות מקומית דרך קבע להדבקת 
מודעות או שייעדה במיוחד להדבקת מודעות 

 של תעמולת בחירות לקראת בחירות."
 
 
זו נמצא בסעיף  .8 )1)א10חריג להוראה   תעמולה, שקובע כי:( לחוק דרכי 1(

 
"על אף הוראות סעיף קטן )א( תותר תעמולת בחירות 

מודעה המוצגת על גבי דירת מגורים או על משרדיה באמצעות 
, ובלבד שהצבת או מועדוניה של מפלגה או רשימת מועמדים

, 1966-המודעה אינה אסורה לפי חוק הדרכים )שילוט(, תשכ"ו
, כפוף 2לפי פסקה )ואם נקבעו תנאים והגבלות בחוק עזר  )

[ –לאותם תנאים והגבלות; ]ההדגשה הוספה   א.ד.
 

 

א' לחוק דרכי תעמולה החיל הוראות אלה גם על שלט מודפס או בלתי 10סעיף  .9

 מודפס:

 

, בשינויים המחוייבים, גם על שלט מודפס  10"הוראות סעיף  יחולו
(  לא תחול על שלט 10( לסעיף 1או בלתי מודפס, אולם הגבלת פסקה 

 הנושא אך ורק אות וכינוי שאושרו כדין לרשימת מועמדים."
 
 

זו היא כיצד יש לפרשת הביטוי  .10 השאלה העומדת להכרעה בגדרה של עתירה 

"מודעה המוצבת על גבי דירת מגורים", והאם די בכך שהשלטים הוצבו בתוך שטח 

במקרה פרטי ולא במרחב הציבורי, או שנדרשת זיקה הדוקה יותר לדירת המגורים. 

, כעולה מהתמונות ומטענות הצדדים, המדובר בשלטים שאין זיקה בינם לבין  שלפנינו

דירת המגורים אלא הם מצויים בתוך שטח נחלה חקלאית, שמצוי בה גם בית מגורים, 

יוכלו לראותם.  אך הם ממוקמים בקצה השטח באופן שבו הנוסעים בכביש 
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נועד  18תיקון  ( לחוק דרכי תעמולה הוסף במסגרת1)א10סעיף  .11 לחוק. הוא 

לאפשר שימוש בדירות מגורים לצרכי תעמולה. הרעיון העומד בבסיס ההיתר לתליית 

מודעות תעמולה בדירות מגורים היא מתן האפשרות לאזרח להזדהות עם מפלגתו 

)פרוטוקול ישיבה מס'  -של ועדת החוקה, חוק ומשפט, הכנסת ה 235ברכושו הפרטי 

, ר' גם תר"מ 235ישיבה ( )להלן: 13.12.2000) 10, 2, 15 צילקר נ' עיריית  29/20(

.22.7.2013) 42, פסקה אשדוד )) 

 
ן  .12 בדיון על הצעת החוק עלתה האפשרות לנקוב בתיבה "קיר חיצוני של בניי

מגורים" או בתיבה "חזית הבית", אך הצעות אלה נדחו, בשל כך שאינן כוללות פרסום 

)ישיבה   (. במקומן נבחר הביטוי "על גבי" דירת המגורים.9 ,5, עמ' 235על גבי מרפסת 

 
לאחר תיקון החוק נדרשה כב' השופטת ד' דורנר לשאלה האם חלה מגבלת  .13

( לחוק דרכי תעמולה על מודעות או שלטים הנתלים 1)א()10השטח הקבועה בסעיף 

( לחוק דרכי תעמולה. בהחלטתה עמדה כב' השופטת דורנר על 1)א10בהתאם לסעיף 

 של הוראות חוק דרכי תעמולה: תכליתן

 
"...למגבלות הקבועות בחוק תכלית משולשת: ראשית, ריסון תעמולת 
יוצפו המבנים שבתחומי הרשות המקומית  הבחירות באופן בו לא 
בשלטי תעמולה העלולים לכער רשות הרבים, ואולם במידה שתאפשר 
 ניהול תעמולה בהיקף ראוי; שנית, קידום השוויון בין הרשימות

והמועמדים השונים; ושלישית, מניעת הטעיית הציבור באמצעות 
נכון את פרטי הרשימה או המועמד" -הצבת מודעות שאינן מציינות אל

.176)עמ'  ) 
 
 

על רקע תכליות אלה הגיעה כב' השופטת דורנר לכלל דעה כי אין להחיל על  .14

את מגבלת  שלטים, המוצבים על גבי דירות מגורים ומטות של רשימות ושל מפלגות

 ( לחוק.1)א()10הגודל הקבועה בסעיף 

 
בהחלטתה הפנתה כב' השופטת דורנר להחלטה קודמת שניתנה על ידי כב'  .15

)כתוארו אז( מ' חשין בתר"מ  גל  9/03, 8/03השופט  ()להלן: 23.2.2003)קרפ וציזר נ' 

, שבה נקבע כי המונח "דירת מגורים" מתייחס ל"יחידת מגורים נפרדת, 4(קרפעניין 

ובכלל זה בית מגורים פרטי או דירה בבית משותף, כאשר האזור המותר להצבת 

מודעות תעמולה הינו שטח הדירה, לא כולל השטח המשותף לכלל הדיירים, כגון קיר 

טת דורנר על כך חיצוני של בית משותף, או חצר משותפת". בנוסף עמדה השופ

נקבע כי "חל איסור לתלות מודעות ברשות הרבים, ובכלל זה  קרפשבהחלטה בעניין 

על גדר חיצונית למבנה, הגובלת ברשות הרבים, אך מותר להציב מודעות בתוך חצר 

זו מקובלת  פרטית, אם כי לא בצמידות לגדר". כב' השופטת דורנר הבהירה כי גישה 

.177עמ' שינוי, )עניין  עליה ולא ראתה לסטות ממנה ) 

 

                                            
אתר את ההחלטה מובאים הדברים שנכתבו בהחלטה כפי שהובאו בהחלטת כב' השופטת דורנר מאחר ולא ניתן היה ל 4

 בעניין שינוי.
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רינה פיימן גרינברג נ' משה קונינסקי  4/21בהחלטה שניתנה לאחרונה בער"מ  .16

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' המשנה לנשיאה ח' מלצר, את 13.9.2018) (, אימץ 

, ובפרשת קרפ הדברים שנכתבו בפרשת  בכל הנוגע לאי החלתה של המגבלה שינוי

 ( לחוק דרכי תעמולה.1)א10ודעות הנתלות בהתאם לסעיף ( על מ1)א()10שבסעיף 

 
יישום הדברים שפורטו לעיל לענייננו מביא למסקנה כי דין העתירה להתקבל.  .17

אכן, מדובר בשלטים שמוצבים בתוך שטח פרטי, אך לא ניתן לראותם ככאלה המצויים 

לבין דירת  "על גבי דירת מגורים". מתוך התמונות נלמד כי אין כל קשר בין השלטים

 המגורים, אלא הם מצויים בקרבתה בתוך שטח הנחלה החקלאית. 

 
קשה שלא להתרשם כי מדובר בהרחבה העולה על המידה של הפטור ממגבלת  .18

לחוק  18שטח השלטים שניתן לשלטים המוצבים על גבי דירות מגורים במסגרת תיקון 

ודעות או שלטים בכל דרכי תעמולה, שכן לשיטת המשיב לא חלה כל מגבלה על הצבת מ

 שטח נחלה חקלאית, אף אם זה עומד על דונמים רבים.

 
כי  .19 כאן המקום להזכיר כי ביסוד החלטתה של כב' השופטת דורנר עמדה ההנחה 

מוגבלת מעצם מיקומה ממילא כי "מודעה המוצבת בשטח המותר כאמור לעיל, 

. עוד נכתב שם כי אין להציב יותר ממודעה א177" )עמ' בגודלה חת במקביל בשטח (

זו רחוקה מלהתקיים ככל שנאפשר את הפרשנות המוצעת על ידי  . הנחה  המותר )שם(

 המשיב.

 
כן הגעתי לכלל מסקנה כי הצבת השלטים מושא העתירה באופן שבו -הנה כי .20

הוצבו, ללא זיקה לדירת המגורים, ובוודאי שלא על גבי דירת מגורים, תוך שהם פונים 

משכך פני הדברים לא ראיתי צורך להידרש לשאלה האם  לכביש נעשתה שלא כדין.

 מוצבים שני שלטים 'על גבי דירת מגורים' אחת.

 

 

 

 סיכום

 
ניתן צו המורה למשיב להסיר את השלטים מושא העתירה  .21 על יסוד כל האמור 

 .12:00בשעה  21.10.18וזאת עד ליום 
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אלה בעתירה הקודמת בהתחשב בכך שהעותר לא כלל את הטענות לעניין שלטים  .22

והטריח את המשיב ואת הוועדה בעתירה נוספת לא ראיתי מקום לפסוק לזכותו 

 הוצאות משפט.

 

 

(  (. 18.10.18ניתנה היום ט' בחשון תשע"ט 

                                                                                     
 ארנון דראל

 
 המחוזי ירושליםשופט בית המשפט 

 יושב ראש ועדת הבחירות
 האזורית יהודה
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 ועדת הבחירות המרכזית 

 21-לכנסת ה
          

 השופט סאאב דבור            
 יושב ראש ועדת הבחירות האזורית כנרת

 

 163/ 21תר"מ  
 

 העותר: 
                 

 
 עודד מזרחי

    סיעת יחד 
 

 נ ג ד 
 

 המשיבים:
 
 
 
 

 אילן אור, ראש המועצה המקומית יסוד המעלה
 סיעת יסוד המעלה אחת

 הרשות המקומית יסוד המעלה
 
 

 עתירה דחופה למתן צווים
 

 החלטה
 

  
   

זוהי עתירה למתן צו המורה למשיבים להסיר את השילוט המהווה תעמולת בחירות אסורה 

המורה למשיבים להימנע מהצבת . כן, התבקש צו 3ואשר הוצב בשטח היישוב של המשיבה 

שילוט חדש ולחדול מפרסום דברי תעמולה על ידי שימוש אסור במשאבי היישוב לרבות 

 בעובדיו ונכסיו ובמימונו.

בהוראת המשיב  3עיקר טענת העותר עניינה, הצבת שילוט בולט וצבעוני אותו הציבה משיבה 

רים לכאורה לפרויקטים עתידיים בשטח שבתחום שיפוטה הכולל תמונות וכיתוב כללי הקשו 1

 ולתוכניות לפיתוח המושבה.

לגישת העותר, נוסח הכיתוב שעל השילוט נעדר כל סממן תכנוני ו/או התייחסות לאופן ביצוע 

 ו/או למועד הביצוע וכל מטרתו הינה תעמולת בחירות בלבד.

והה, ובשים לב אין ולא יכול להיות חולק, כי הצבת השילוט במועד הקרוב לבחירות הינה תמ

כי המדובר בהתמודדות בין ראש המועצה המכהן למתמודד נוסף אחד בלבד, וזאת במושבה 

קטנה ביותר ובה מיעוט בעלי זכות בחירה, כל מטרתה האדרת פועלו הלכאורי של ראש הרשות 

 המתמודד, והכל תוך פרסום אסור, ובמימון הרשות המקומית.

ת המקרה, ומועד ביצוע הפעולה של הצבת השילוט, פניה לטענת העותר, בשל דוחק הזמן, נסיבו

 מקדימה למשיבים היתה פוגעת בו קשות.

 העותר תמך את עתירתו בטיעון משפטי.
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הובהר, כי עם קבלת העתירה  3את העתירה העברתי לתגובת המשיבים. בתגובת המשיבה 

הצבתם. זאת תוך  לפעול להסרת השלטים וזאת ללא כל קשר לתוכנן ומועד 3הונחתה המשיבה 

 נקיטת גישה מחמירה, הגם שאין מדובר בשלטים שעניינם תעמולת בחירות.

(, הייתה נחסכת פניה 6ב)2אילו נעשתה פניה מוקדמת בהתאם להוראות החוק )הוראות סעיף 

מיותרת לערכאות. הנימוק של דוחק הזמן ופגיעה בהליך, כפי שזה הוצג בעתירה כנימוק 

או נימוק מוצדק הוא שכן, הפניה נעשתה בחלוף שבוע ימים ויותר להעדר פניה מוקדמת, ל

 מיום הצבת השלטים.

, נטען, כי העתירה הוגשה בחוסר תום לב מובהק. 2 -ו 1בתגובה אשר הוגשה מטעם המשיבים 

אינה קשורה  2זאת במיוחד לאור העובדה שזו הוגשה טרם פניה מוקדמת למשיבים. המשיבה 

 ים ולא ברור מדוע צורפה כצד לעתירה.באופן כלשהו להצבת השלט

, הרי בוודאי לא הציב את השלטים, וההחלטה על הסרתם ניתנה לאחר קבלת 1באשר למשיב 

 .3חוות דעת היועץ המשפטי למועצה, כפי שאף צוין בתגובת המשיבה 

בפתח תגובתם, כי התגלה להם, בניגוד גמור להוראות הדין  2 -ו 1זאת ועוד, ציינו המשיבים 

מפורטות בעתירה, כי העותרים הציבו שלט ציני תעמולתי שיקרי על גבי נגרר בה בשעה ה

 .3שהגישו עתירתם להסרת שלטי המשיבה 

 מכאן ולאור האמור, עתרו המשיבים לדחיית העתירה.

 

לאור הנטען בתגובת המשיבים, משהשלטים הוסרו, אף מבלי להיזקק לתוכנם, בין אם יש בהם 

 , בין אם לאו, אין עוד מקום להיזקק לעתירה.משום תעמולת בחירות

 

למעלה מן הצורך אציין, כי היה על העותרים טרם הגשת עתירה זו, למצות את ההליכים ולפנות 

אך מצביעה על חשיבותה של פניה  3בפניה מוקדמת למען הסרת השלטים. התנהלות המשיבה 

ק ובכלל זה ההוראות המחייבות מעין זו, כפי מצוות החוק. על החשיבות שבקיום הוראות החו

 פניה מוקדמת, דובר רבות, ולו מהטעם הזה היה מקום לדחות את העתירה.

 

בדבר הסרת השלטים, גם לגופו של  3בנסיבות המקרה דנן, ובהינתן האמור בתגובת המשיבה 

 עניין אין צורך לדון בעתירה ומכאן, אני מורה על דחייתה.

 

 ייב בהוצאות.לפנים משורת הדין, לא מצאתי לח

 

 

 .ט"ז בחשון התשע"ט,25.10.2018ניתנה היום 

 
 סאאב דבור

 
 שופט של בית משפט מחוזי נצרת

 יושב ראש ועדת הבחירות
 האזורית כנרת
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 תעמולה בשלטי חוצות .ה
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 ועדת הבחירות המרכזית 

 21-לכנסת ה
          

 יצחק כהן, שופט
יושב ראש ועדת הבחירות 

 האזורית חיפה

 
 27/21תר"ם 

 
 

 י"ג בניסן, תשע"ח 

  29.3.2018 

  מרדכי בן דוד 

 העותר  ע"י ב"כ עוה"ד אייל וחגי וגנפלד 

 
 נגד

 

 .  שלמה בוחבוט, ראש עיריית מעלות תרשיחא1 

 .  עיריית מעלות תרשיחא2

 שניהם ע"י ב"כ עו"ד אורית טואף     

 

 פרסום חוצות בע"מ . לבנון3

 

  המשיבים    

   
 

 החלטה

 

 1959 –ב לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, תשי"ט 17עתירה למתן צווי מניעה, לפי סעיף  .1

 "(. בעתירתו עותר העותר לקבל הצווים הבאים:החוק" –)להלן 

 

)להלן  2צו מניעה האוסר על המשיבים לעשות שימוש בציוד השייך למשיבה מס'  )א(

 "העירייה"( או בעובדי העירייה לצרכי תעמולת בחירות. –

 

צו מניעה שיאסור פרסום בשלטים או בכל אמצעי אחר תעמולת בחירות אסורה  )ב(

 .1לטובת המשיב מס' 

 

צו מניעה שיאסור על המשיבים שימוש בשירותי הדוברות של העירייה לצרכי  )ג(

 תעמולת בחירות.
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יב לעירייה סכומי כסף שהוציאה העירייה למימון להש 1צו המורה למשיב מס'  )ד(

 .1פרסומים שהייתה בהם תעמולת בחירות לטובת המשיב מס' 

 

לאפשר לעותר לפרסם על גבי שלטי החוצות המוצבים  3צו שיורה למשיבה מס'  )ה(

 בתחום העיר. 

 

 

 20 -העותר מעיד על עצמו כי הוא תושב העיר מעלות תרשיחא, עבד בעירייה למעלה מ .2

שנים, והוא מתכונן להתמודד בבחירות לראשות העיר, הצפויות להתקיים בתאריך 

היא בעלת הזיכיון לפרסם מודעות בעיר,  3. לטענת העותר, המשיבה מס' 30.10.2018

וכאשר פנה אליה כדי לפרסם מודעות מטעמו, נענה בשלילה. העותר טוען, שאף משרד 

ודעות תעמולה מטעמו, פנה אל המשיבה מס' הפרסום, באמצעותו ביקש העותר לפרסם מ

, אך פניו הושבו ריקם. העותר טוען, כי נמסר למשרד הפרסום מטעמו, כי מכיוון 3

שהעותר הוא מועמד פוליטי, לא ניתן להשתמש בשטחי פרסום עד לקבלת החלטה, שלא 

 ברור מי אמור לקבל אותה.

 

ע" הטעם לסירוב שקיבל, וזאת עוד מוסיף העותר, כי בימים האחרונים נודע לו "לפת 

לאחר שעל גבי שלטי החוצות המצויים ברחבי העיר, פורסמו פרסומים שונים, שחלקם 

נעשו במסווה של פרסום תמים, אך למעשה מדובר בתעמולת בחירות במימון משלם 

 המסים.

 

בעתירתו מתייחס העותר לשני פרסומים שנעשו על גבי שלטי החוצות. תוכן הפרסום  

וא: "הידעת? הארנונה במעלות תרשיחא היא הזולה ביותר באזור". תוכן האחד ה

עגלות אשפה חדשות בכל רחבי העיר". לטענת  565הפרסום השני הוא: "הידעת? הצבת 

העותר, שני פרסומים אלה הם בבחינת תעמולת בחירות, ויש בשלטים אלה משום שימוש 

ום הראשון )שעניינו גובה שלא כדין במשאביה של העירייה  ובכספה. באשר לפרס

הארנונה בעיר( מוסיף העותר וטוען, כי פרסום זה אינו אמת, שכן ברשות המקומית 

הקרובה, היא המועצה המקומית שלומי, הארנונה נמוכה יותר מזו הנהוגה במעלות 

 תרשיחא.

 

 

טענה באת כוח משיבים אלה, כי לא  2 -ו 1בכתב התשובה שהוגש מטעם המשיבים  .3

כל פעולה בניגוד לחוק או בניגוד להנחיית היועץ המשפטי לממשלה שמספרה נעשתה 

, בקשת העותר נוסחה באופן כוללני ורחב, 2 -ו 1. לטענת באת כוח המשיבים 1.1900

למעט החלק בעתירה המתייחס לאותם שני פרסומים שהזכרתי לעיל. באת כוח המשיבים 

דוברות לצורך תעמולת בחירות, והיא מוסיפה, כי העירייה אינה עושה שימוש במחלקת ה

 1. כמו כן מוסיפה באת כוח המשיבים 1מקפידה להימנע מאזכור שמו של המשיב מס' 

 כל הנחיה למנוע פרסום מטעם העותר. 3, כי לא ניתנה למשיבה מס' 2 -ו
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, כי לא 3-ו 2באשר לשני הפרסומים על גבי שלטי החוצות, טוענת באת כוח המשיבים 

התקיים בעניינם של פרסומים אלה "מבחן המרכיב הדומיננטי" אשר נקבע בפסק הדין 

(. לטענתה, 1992) 692( 2, פ"ד מ"ו)זווילי נ' יו"ר ועדת הבחירות 869/92שניתן בע"א 

שפה" מהווה הפצת מידע חשוב לתושבי העיר, השלט הנוגע להחלפת "כלי אצירת הא

ולעניין השלט העוסק בגובה הארנונה, כי אז אין להשוות את הארנונה בעיר מעלות 

תרשיחא עם הארנונה בישוב שלומי, שכן הרשות המקומית בעיר מעלות תרשיחא היא 

 עירייה, בה בשעה שהרשות המקומית בשלומי היא מועצה מקומית.

 

 

נכרת חוזה בינה ובין העירייה,  24.10.2012טוענת בתשובתה, כי בתאריך  3המשיבה מס'  .4

חייבת לספק לעירייה מכסת  3לאחר שזכתה במכרז פומבי. על פי החוזה, המשיבה מס' 

הפקות פרסום על גבי שלטי החוצות, והפרסומים מושא עתירתו של העותר הם פרסומים 

בת בה. לטענת בא כוח המשיבה חיי 3שנעשו במסגרת מכסת ההפקות שהמשיבה מס' 

, היא אינה רשאית למנוע את הפרסום או לקבוע את תוכנו, מועדו או גודלו. לטענת 3מס' 

 .3, לא קיימת יריבות בין העותר והמשיבה מס' 3בא כוח המשיבה מס' 

 

 

 )א( עד )ג( לעיל:1לעניין הצווים המפורטים בסעיפים  .5

 

נה, כי הצווים להם עותר העותר, אשר פורטו על בטע 2 -ו 1צודקת באת כוח המשיבים  

)א( עד )ג( שלעיל, נוסחו באופן כללי ורחב. למעשה, בצווים אלה עותר 1ידי בסעיפים 

העותר לכך שיאסר על המשיבים לעבור על החוק. ואולם, האיסור לבצע עבירות קיים גם 

על ידי העותר, והנני  ללא צווי מניעה, ולפיכך אין מקום ליתן צווי מניעה כללים כמבוקש

 דוחה עתירתו בעניין זה.

 

 

 להשיב סכומי כסף לעירייה: 1לעניין חיוב המשיב מס'  .6

 

להשיב לעירייה סכומי כסף, שלטענת  1עתירת העותר, ליתן צו המחייב את המשיב מס'  

העותר שימשו למימון תעמולת בחירות, אינה באה בגדר סמכותו של יושב ראש ועדת 

תרופת העותר, ככל שיש מקום להעניק לו אותה, מצויה בגדר סמכותם של  הבחירות. 

לפקודת העיריות  221מבקר המדינה או "הוועדה לחיוב אישי", שפועלת מכוח סעיף 

 ]נוסח חדש[. על כן, הנני דוחה גם את עתירת העותר בעניין זה.

 

 לעניין שני הפרסומים בשלטי החוצות, שפורטו בעתירה: .7

 

ראשית יש לבחון, האם שלטי החוצות, שתמונותיהם צורפו לכתב העתירה, הם  )א(

 א' לחוק.2רכוש העיריה, שאז חלה עליהם הוראת סעיף 
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מבצעת את הפרסומים  3, המשיבה מס' 3על פי תשובת בא כוח המשיבה מס' 

בשלטי החוצות "עבור העיריה ... ובהתאם להנחיות נציג העירייה". כמו כן, על 

מופיעה סמלה של העירייה. על כן, הנני קובע, כי מדובר בשלטי חוצות השלטים 

 המצויים בבעלות העירייה או למצער בשליטתה הבלעדית המלאה. 

 

לתשובת בא כוח המשיבה  3לכך אוסיף, שעל פי הוראת החוזה, המצוטטת בסעיף  )ב(

דם , הפרסום עבור העירייה נעשה בצידם האחד של השלטים, ונראה, שבצ3מס' 

לפרסם פרסומים שאינם קשורים  3האחר של השלטים זכאית המשיבה מס' 

לפרסומי העירייה. מטעם זה, בחלק מהשלטים מופיע )בצד האחר( שמה של 

 , ונכתב בהם "פרסם כאן".3המשיבה מס' 

 

כיוון שהגעתי למסקנה שהשלטים הם רכושה של העירייה, כי אז יש לבחון, האם  )ג(

א' לחוק, בדבר איסור שימוש ברכוש העירייה, 2בסעיף  מתקיים האיסור הקבוע

בקשר עם תעמולת בחירות. המבחן העיקרי המשמש לצורך הקביעה, האם פרסום 

מסוים הוא תעמולת בחירות אסורה או פרסום שנועד להביא מידע לידיעת 

ח.ל. חינוך  10182/03הציבור, הוא מבחן "המרכיב הדומיננטי" )וראו: בג"ץ 

זווילי נ' יו"ר ועדת  869/92(; בג"ץ 25.11.2004) נ' רשות השידור לשלום בע"מ

((. על פי מבחן זה יש לבדוק, האם 1992) 704, 692( 2, פ"ד מ"ו)הבחירות המרכזית

עיקרו של הפרסום נועד להביא מידע לידיעת הציבור או שמא הוא נועד לשכנע את 

אחרים. לצד המבחן  הציבור, בדבר יתרונו של הגורם המפרסם על פני גורמים

העיקרי קיימים מבחני עזר, כגון: מועד הפרסום, חזרת הפרסום על רקע פרסומים 

דומים בעבר, זהות יוזם הפרסום, והתכלית המחייבת את ביצוע הפרסום בסמיכות 

 (.18.1.2015) תנועת אומ"ץ נ' הרשות להגנת הצרכן 2/20למועד הבחירות )תב"כ 

 

ים שהעותר מתייחס אליהם בעתירתו )עגלות האשפה בכל הנוגע לשני הפרסומ )ד(

והארנונה(, הנני סבור, כי מתקיים לגביהם מבחן "המרכיב הדומיננטי" אשר נקבע 

בפסיקת בית המשפט העליון. שני הפרסומים האמורים פורסמו מספר חודשים 

לפני מועד הבחירות, ולהשקפתי, מטרתם הברורה היא לשבח את ראש העיר, 

עילותו, גם אם שמו לא נזכר במפורש בשלטים אלה, וזאת כדי לשכנע ולשווק את פ

 את תושבי העיר לבחור בו לתקופת כהונה נוספת, ואבהיר:

 

הפרסום העוסק בעגלות האשפה לא נועד לגלות לתושבי העיר, שבעיר יש  (1) 

עגלות אשפה כדי לאסוף אותה.  565כמות כה גדולה של אשפה, ונדרשות 

אדם המבקש להשליך אשפה, מבקש למצוא מיכל מתאים בימים כתיקונם, 

בסמוך למקום הימצאו. הנתונים בדבר מספרם הכולל של העגלות לאיסוף 

האשפה, שפוזרו ברחבי העיר, אינם דרושים לאדם בחיי היום יום שלו. על 

כן, בזיקה לעובדה שאנו נמצאים חודשים ספורים לפני מועד הבחירות 

 565ם בשלטי החוצות, כי ברחבי העיר פוזרו לרשויות המקומיות, הפרסו
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עגלות לאיסוף אשפה, לא נועד אלא לשמש את מטרות התעמולה של ראש 

 העירייה.

  

גם בפרסום הנוגע לגובה הארנונה יש לשים לב לזיקה בין מועד הפרסום  (2) 

למועד הבחירות הצפוי. גם בעניין זה הנני סבור, שמטרת הפרסום הייתה 

להאמין, שהעירייה, והעומד בראשה, עושים להפחתת נטל המס לתושבים 

המוטל עליהם, וכי הנטל המוטל על תושבי העיר, קטן מהנטל המוטל על 

תושבים בישובים אחרים באזור. גם פרסום זה נועד לשמש את צרכי 

התעמולה של ראש העירייה ולגרום לתושבי העיר לבחור בו לתקופת כהונה 

 נוספת.

 

אמינות הפרסום בנושא הארנונה, ועם כל הכבוד, אין אני מקבל באשר ל (3) 

, כי אין להשוות את הארנונה בעיר מעלות 2 -ו 1טענת באת כוח המשיבים 

תרשיחא לארנונה בשלומי, משום ששלומי היא מועצה מקומית ולא עירייה. 

עיון בפרסום  שבמחלוקת מלמד, שהפרסום מתייחס לכך שהארנונה במעלות 

יא הארנונה "הזולה ביותר באזור". לא נאמר בשלט כי הארנונה תרשיחא ה

בעיר היא הארנונה הזולה ביותר מבין הערים שבאזור. מכיוון ששלומי 

נמצאת באזור, ההשוואה שעשה העותר היא השוואה לגיטימית. על כן, צודק 

העותר בטענתו, כי המידע הטמון בשלט אינו נכון. עובדה זו אף מחזקת את 

שמטרת השלט לא הייתה להנגיש מידע לתושבי העיר, אלא לספק הטענה, 

 .1תעמולת בחירות לטובת המשיב מס' 

 

מסקנתי, לאור האמור לעיל היא, כי הפרסומים בנושא עגלות האשפה וגובה  )ה( 

הארנונה הם תעמולת  בחירות, שנעשתה תוך שימוש ברכוש העירייה, ובניגוד 

 החלטה זו יינתן צו להסרתם.א' לחוק. לפיכך, בסיפא ל 2לסעיף 

 

 

 לעניין הזכות לפרסם באופן שווה בשלטי החוצות: .8

 

ככל שעסקינן בשלטי חוצות המצויים בבעלות העירייה או בשליטתה, חלה לגביהם  )א(

א' לחוק, האוסרת שימוש בהם למטרות תעמולה. בכל הנוגע לשלטי 2הוראת סעיף 

חוצות שאינם מצויים בבעלות העיריה, פרסום תעמולת בחירות בהם הוסדר 

 ב לחוק. 10בסעיף 

 

ת" תותר תעמולת בחירות, באמצעות שימוש בסעיף זה נקבע, כי "בתקופת בחירו )ב(

במתקן פרסום חוצות, בתנאים שנקבעו באותו סעיף. בין היתר הוטלו חובות שונים 

על מי שהוגדר "משווק פרסום", ונקבעו הוראות בדבר הצורך לשמור על שיוויוניות 

 ((. 3) -( ו2ב)ב()10בפרסום לטובת המתמודדים השונים )וראו סעיפים 
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היא "משווק פרסום" ביחס ל"צד האחר" של שלטי  3ניח שהמשיבה מס' גם אם א )ג(

לפרסם את  3החוצות, דהיינו, הצד של השלטים, עליו זכאית המשיבה מס' 

פרסומיה שלה, לא אוכל בשלב זה להושיע את העותר. הטעם לכך הוא, שעל פי 

אך  לחוק, באין הוראה אחרת, האיסורים וההגבלות שנקבעו בחוק, חלים 2סעיף 

ב לחוק לא נקבעה 10הימים שלפני יום הבחירות. ביחס לסעיף  90ורק בתקופת 

( 3ב)10הוראה אחרת, מה עוד, שטרם החלה "תקופת הבחירות" כהגדרתה בסעיף 

 לחוק.

 

את הוראות החוק  3על כן, לא מצאתי כי בשלב זה ניתן לאכוף על המשיבה מס'  )ד(

 י דוחה עתירתו של העותר בעניין זה.בדבר השוויון בפרסום בשלטי חוצות, והננ

 

 אשר על כל האמור לעיל, הנני מחליט כדלקמן: .9

 

ניתן בזה צו מניעה, האוסר על המשיבים )כולם(, לפרסם על גבי שלטי החוצות  )א( 

)עיריית מעלות תרשיחא(, את הפרסומים הנוגעים לגובה  2שבבעלות המשיבה מס' 

 ברחבי העיר.הארנונה ולעגלות האשפה שפוזרו 

כדי למנוע כל ספק, צו המניעה חל על שני הצדדים של שלטי החוצות שבבעלות  )ב( 

לפרסם  3העירייה, כלומר, גם על צדם של השלטים עליהם רשאית המשיבה מס' 

 את פרסומיה שלה.

צו המניעה ייכנס לתוקף מיידי, ואולם, לאור חג הפסח העומד בפתח, ניתנת בזה  )ג( 

 .14:00בשעה  2.4.2018הפרסומים עד ליום ב', אורכה להסרת 

 

 יתר עתירות העותר נדחות. )ד( 

 

בשים לב לכך שחלק מהעתירה התקבל וחלקה נדחה, אין צו להוצאות וכל צד ישא  )ה( 

 בהוצאותיו.

                                                                                    

 

 שופטיצחק כהן, 
 יושב ראש ועדת הבחירות

 האזורית חיפה
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 ועדת הבחירות המרכזית 

 21-לכנסת ה
          

 השופט ארנון דראל                 
 יושב ראש ועדת הבחירות האזורית יהודה

 

 215/ 21תר"מ  
 
 

 העותר: 
                 

 
 

 רמי כהן
 

 
 

 נ ג ד

 
 המשיבות:

 
 

 
 כנען מדיה בע"מ .1

 עוה"ד עידו פרישתא, ארתור גורליקע"י 
 
 מגה מדיה פרסום בע"מ .2

 ע"י עו"ד אילון עישר
 

 
 החלטה

  
לפני עתירה למתן צו המופנה למשיבות, ומורה להן להעביר לאלתר הודעות  .1

למבקר המדינה ולוועדת הבחירות המרכזית בעניינים המפורטים בסעיף 

)ג()10 חוק דרכי )להלן:  1959-( לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט1ב'

. בנוסף מתבקש צו מניעה שיאסור על המשיבות לתלות שלטי חוצותעמולה ת (

)יצוין  כל עוד לא העבירו הודעות כאמור ולהסיר פרסומים שנתלו שלא כחוק 

ונוכח הסמיכות למועד הבחירות  כי בתגובתו לכתבי התשובה של המשיבות 

.  ויתר העותר על הסעד השני(

 

העותר טוען כי המשיבות פועלות בניגוד להוראות חוק דרכי תעמולה בכך  .2

חוצות: שלטי ענק על גבי בניינים, שפרסמו תעמולת בחירות על גבי שלטי 

שלטי חוצות מוארים, ושלטי פרסום על גבי אוטובוסים. הוא נסמך על הוראות 

ג()10סעיף  ( ( לחוק דרכי תעמולה המחייבות משווק פרסום למסור למבקר 1ב'

המדינה הודעה שתכלול מידע על מספרם, מיקומם ושטח הפרסום של מתקני 

. פניית העותר  הפרסום, פירוט חבילות הפרסום המוצעות לשיווק ומחירן

 למשרד מבקר המדינה לימדה כי לא נמסרו שם הודעות כאמור.

 
העביר האגף לביקורת  9.10.18מכתבי התשובה של המשיבות נלמד שביום  .3

בחירות ומימון מפלגות דרישה למסירת מידע כאמור בחוק דרכי תעמולה, תוך 

א העתירה, והורה על מסירת שהוא כלל במסגרת המידע גם את המידע מוש
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. המשיבות שפועלות בהתאם להנחיות משרד מבקר 13.2.19המידע עד ליום 

 המדינה טוענות אפוא שאין יסוד לעתירה.

 
לצד טענות אלה טענו המשיבות טענות סף וטענות נוספות, המצדיקות את  .4

בים דחיית העתירה ובהן שיהוי, חוסר ניקיון כפיים, וכן כי העותר לא צרף משי

נדרשים ובהם שני המועמדים המתמודדים לראשות עיריית ירושלים, ואת 

משרד מבקר המדינה. בנוסף העלו המשיבות תהיות על עניינו של העותר 

, וכן כי  בעתירה: על כך שלא פרט את הזיקה שלו לבחירות, את כתובת מגוריו

 בחר לצרף פרסומים הנוגעים למועמד אחד. 

 
לכתבי התשובה. במסגרת התגובה שב העותר על לעותר התאפשר להתייחס  .5

עמדתו כי המשיבות ומשווקי פרסום אחרים מחויבים במסירת מידע למבקר 

המדינה לפני הבחירות. הוא הוסיף כי שוחח טלפונית עם משרד מבקר המדינה 

ולמד משם כי למרות שהחוק מחייב את העברת הנתונים לפני תחילת הפרסום 

י אכיפה פוזיטיביים על המפרסמים שאינם מעבירים המבקר אינו מפעיל אמצע

את הנתונים לפני הפרסום כי מטרת העברתם "היא לא אינטרס של המבקר 

 אלא אינטרס הציבור ולכן זה לא מעניינו".

 
לאחר שבחנתי את טענות הצדדים הגעתי לכלל מסקנה כי יש להורות למשיבות  .6

)ב')ג10למסור דיווח למבקר המדינה בהתאם לסעיף  ) ( לחוק דרכי תעמולה 1'

וכי דיווח זה שאמור היה להימסר לפני תחילת השיווק של שטחי הפרסום, 

. לא ראיתי מקום למתן סעדים 13.2.19ימים ולא עד ליום  10יימסר בתוך 

נוספים או למניעת המשך הפרסום, סעד שהעותר ממילא לא דרש אותו נוכח 

 הסמיכות למועד הבחירות.

 
)10סעיף  .7 ג( ( ( לחוק דרכי תעמולה כולל הוראה ברורה ולפיה "לפני תחילת 1ב'

.." על משווק הפרסום למסור מידע על אודות מספרם,  השיווק של שטח פרסום.

מיקומם ושטח הפרסום של מתקני פרסום החוצות; פירוט חבילות הפרסום 

המוצעות לשיווק במועד מתן ההודעה וכאלה שהוצאו לשיווק בשלושת 

החודשים שקדמו לכך ופירוט מחירן של חבילות הפרסום. בהמשך לכך מורה 

יום לאחר  90-חוק דרכי תעמולה על מידע שיימסר למבקר המדינה לא יאוחר מ

 הבחירות. 

 
המכתב שצירפו המשיבות הכורך את מסירתם של שני פרטי המידע יחד עד  .8

חוק דרכי  למועד המאוחר יותר אינו עולה בהכרח בקנה אחד עם הוראות

תעמולה. מכאן שהעותר הניח יסוד לטענתו כי על המשיבות לפעול בהתאם 

 לחוק דרכי תעמולה.

 
עם זאת, מאחר והמשיבות פעלו בהתאם להנחיות שקיבלו ממבקר המדינה,  .9

ניתן לתקן  מצאתי כי אין מקום להוצאת צו מניעה או למניעת הפרסום אלא כי 
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את הליקוי במסירת הודעה בתוך פרק זמן קצר. נימוק נוסף התומך במסקנה 

לצרף שאין להוציא צווי מניעה או למנוע את הפרסום הוא כי העותר נמנע מ

את המשיבים הנדרשים לעתירה ובעיקרם המועמדים לראשות העיר. כפי 

שציינו המשיבות קבלת העתירה בעיתוי הנוכחי תפגע במועמדים, ובהתקשרות 

בינן לבין משווקי הפרסום. העותר שהיה ער לכך ויתר בתגובתו לכתבי 

 התשובה על סעד זה. 

 
)תוך מתן העתק לוועדת ניתן אפוא צו המורה למשיבות למסור למבקר המדי .10 נה 

)ג()10הבחירות המרכזית( את המידע הכלול בסעיף  ( לחוק דרכי תעמולה, 1ב'

ימים. אני מוחק את העתירה בכל הנוגע לסעדים האחרים  10וזאת בתוך 

נוכח הסתמכותן של המשיבות על מכתב משרד מבקר  שהתבקשו בגדרה. 

 המדינה לא ראיתי מקום לעשות צו להוצאות לחובתן.

 
ועדת הבחירות המרכזית תעביר העתק החלטה זו ליועץ המשפטי למשרד מבקר  .11

המדינה, שיבחן את המכתב שנשלח למשיבות וכן את דרך ההתנהלות למול 

 משווקי הפרסום האחרים.

 
(                                      (.11.11.18ניתנה היום ג' בכסלו, תשע"ט 

 
 ארנון דראל

 
 המחוזי ירושליםשופט בית המשפט 

 יושב ראש ועדת הבחירות
 האזורית יהודה
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 איסור על פרסום אותיות .ו
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 ועדת הבחירות המרכזית 

 21-לכנסת ה
          

 טלאברהם  לוד –בית המשפט המחוזי מרכז  נשיא
  יושב ראש ועדת הבחירות האזורית מרכז דרום  

 

 
 78/ 21תר"מ  

 העותרים: 
                 

 . יניב שחר1
 . "הכוח לשנות" בראשות יניב שחר2
 

 
 נ ג ד 

 
 . ליזי דלריצ'ה 1 המשיבות:

 . רשימת "את" בראשות ליזי דלריצ'ה2
 

ד לחוק הבחירות )דרכי 17-ג ו17ב, 17עתירה לצו מניעה ולצו להסרת מודעות לפי סעיפים 
 )להלן: חוק דרכי תעמולה( 1959-תעמולה(, התשי"ט

 
 בשם העותר:

 
 בשם המשיב:

 יניב שחר
 

 עו"ד גיא בוסי
 

  החלטה

   
ד לחוק דרכי תעמולה למתן צו להסרת מודעות 17ג ו17ב, 17בפניי עתירה שהוגשה לפי סעיפים 

לחוק האמור, וכן לאסור על המשיבות לעשות שימוש עד למועד הקבוע  7המפרות את סעיף 

 בחוק באותיות המציינות רשימת מועמדים. 

 

דברים באירועים  לקיים, להשתתף או לשאת 1כ"כ התבקשתי לתת צו האוסר על המשיבה 

( וכן לתת צו מניעה האוסר על המועצהשמקיימת המועצה המקומית גני תקווה )להלן: 

 א לחוק דרכי תעמולה.2המשיבות להשתמש בנכסי ציבור לקיום תעמולת בחירות בניגוד לסעיף 

 

 רקע וטענות הצדדים .א

ובות, מתעתד, לטענתו, להגיש מועמדות לראשות המועצה בבחירות הקר 1העותר  . 1

עומד בראשה,  1היא תנועה שהעותר  2. העותרת 30.10.2018העתידות להתקיים ביום 

 המתעתדת להגיש רשימת מועמדים למועצה.
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הדין שבפניי עולה שגם היא -היא ראש המועצה המכהנת, שמכתבי בי 1המשיבה  . 2

תהא,  2מתעתדת להגיש מועמדותה לראשות המועצה בבחירות הקרובות, והמשיבה 

 תגיש בבחירות למועצה. 1ל הנראה, רשימת המועמדים שסיעתה של המשיבה ככ

במסגרת העתירה, מלינים העותרים על שורת הפרות, לכאורה, של חוק דרכי תעמולה  . 3

 מצד  המשיבות, וכפי שיפורטו להלן.

העותרים מבקשים לתת צו האוסר את השימוש האסור באותיות כאמור, וכן צו המורה  . 4

ד לחוק דרכי תעמולה. 17-ג ו17ב, 17המודעות בהתאם להוראות סעיפים  על הסרת

במסגרת זאת, מבקשים העותרים בנוסף לכך לתת כל סעד שיראה לראוי ונכון בעניין 

הוא מועמד עצמאי,  1זה. שכן הסרת הפרסום לא ירפא את נזקם לנוכח זאת שהעותר 

מפלגת "יש עתיד", לא שבניגוד למשיבות המקבלות תמיכה ממפלגת "העבודה" ומ

 מקבל תמיכה מאף גורם מפלגתי.

 טענות העותרים

מזה מספר שבועות, המשיבות או מי מטעמן תלו מאות, אם לא אלפי פעמים במצטבר  . 1

את צמד האותיות "את", ששימשו אותן בבחירות המוניציפאליות הקודמות בשנת  -

 .לחוק דרכי תעמולה 7, כאשר הן מודפסות על פתקי בחירה בניגוד לסעיף 2013

העותרים צרפו שלל של תמונות לכתב העתירה, התומכות לכאורה בטענותיהם, לרבות  . 2

הכוללים פרסומים הנושאים אותיות  1צילומים מעמוד הפייסבוק של המשיבה 

 לחוק דרכי תעמולה. 7המפרות לכאורה את סעיף 

זקים על ידי הרשות המשיבה עושה שימוש בנכסי מקרקעין או מיטלטלין המוח . 3

המקומית או תאגיד שהרשות המקומית משתתפת בהנהלתו או בהונו, בניגוד לסעיף 

הציבה שלט תעמולת בחירות מטעמה בשטח אדמה  1א לחוק דרכי תעמולה. המשיבה 2

הגובל בפארק הציבורי "גן השלום ואהבה" כאשר השלט נתמך על ידי קירותיו 

 מטרים מול בניין המועצה. 45 -ק של כהחיצוניים של הפארק, וממוקם במרח

דוגמא נוספת לכך הציגו העותרים בשימוש המשיבות בגדר של מחלקת שיפור פני העיר 

והאגף הטכני של המועצה. העותרים צרפו לכתב העתירה תמונות ותמכו טענותיהם 

 בתצהיר.

הכותרת , היא דואגת לציין תחת 1בכל פרסומי שלטי החוצות, לצד שמה של המשיבה  . 4

"מקום ראשון" את הישגי המועצה תוך שהיא מוסיפה העתק של סמלי "פרס החינוך 

המחוזי", "פרס החדשנות", ו"פרס אחריות חברתית". פרסים אלו הוענקו למועצה 

מייחסת לעצמה את הישגי המועצה המקומית. במסגרת זאת ביקשו  1ואילו המשיבה 

לעשות שימוש בהישגים ובפרסים  1העותרים לתת צו מניעה האוסר על המשיבה 

 שקיבלה המועצה במסגרת תעמולת הבחירות שלה. 
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, בדף הפייסבוק האישי שלה, אשר תמונתה ושמה  1פרסמה המשיבה  2.7.2018ביום  .5

מתנוססים בהגדרת הפרופיל, הזמנה לתושבי המועצה לשורה ארוכה של אירועי קיץ, 

אירועים, שעה שהתקיימו במתקנים כאחראית על ה 1כאשר מההזמנה נחזית המשיבה 

 ציבוריים של המועצה ובמימון כספי ציבור. 

כי היא: "שמחה להציע לכם שורה ארוכה של אירועים  1בהזמנה ציינה המשיבה 

מיוחדים ומרגשים...". אופי הפרסום הוא תעמולתי, בניגוד לפרסום אינפורמטיבי, 

 .1ומהווה תעמולת בחירות אסורה מצד המשיבה 

דברים המהווים אף הם תעמולה אסורה  1רת אירועים אלה נשאה המשיבה במסג

א לחוק דרכי תעמולה, ובניגוד להנחיות 2העושה שימוש בנכסי ציבור בניגוד לסעיף 

היועץ המשפטי לממשלה וחוזר מנכ"ל משרד הפנים, כשהיא מנכסת לעצמה את הישגי 

 ות במימון משאבי ציבור.שורה ארוכה של פעילוי –באופן חריג  –הרשות ומקיימת 

הגישו העותרים בקשה לצירוף ראיות )להלן: בקשה לצירוף ראיות(  4.9.2018ביום  . 6

ובעמוד  1אשר במסגרתה הציגו פרסומים נוספים בעמוד הפייסבוק האישי של המשיבה 

נטלה חלק באירוע פתיחת  1, מהן עולה כי המשיבה 2הפייסבוק האישי של המשיבה 

 "גזרה את הסרט" באירוע. בית ספר, ואף 

 תגובת המשיבות

הכחישה הכחשה גורפת, הנתמכת בתצהיר, כי היא נשאה דברים באירועים  1המשיבה  . 1

אליהם התייחסו העותרים בעתירתם, והיא מצהירה שהיא לא עתידה לשאת דברים 

באירועי המועצה. בהתאם לדברי היועצת המשפטית של המועצה אירועים אלו הם 

קהילתיים, המתקיימים כחלק משגרת פעילות המועצה, אשר אין בינם  אירועים

או מי  1לבחירות דבר וחצי דבר. היועצת המשפטית של המועצה אישרה שהמשיבה 

מטעמה לא נשא דברים באירועים אלה )ראה דברי היועצת המשפטית במכתבה אשר 

 צורף כנספח א' לכתב התשובה(.

ואין כל פסול, בכפוף להוראות הדין,  1המשיבה  דף הפייסבוק הוא הדף הפרטי של .2

לפרסם בו דברי תעמולה. האיסור החל בדין הוא שימוש בדף הפייסבוק של המועצה. 

בדף הפייסבוק האישי שלה.  1אין כל פסול לפרסם את הפרסומים שפרסמה המשיבה 

לו אדרבה, מן הראוי שמועמד לראשות מועצה יחשוף בפני הבוחרים את הישגי העבר ש

ונתונים רלבנטיים נוספים שיסייעו להם בבואם להחליט על הצבעתם )ראה תר"ם 

 (.3.7.2013דוידי נ' בוסקילה ) 19/20

לחוק דרכי תעמולה. שכן, שמה של המשיבה  7יש לדחות את הטענות הנוגעות לסעיף  . 3

, במצב זה לא ייתכן כי יאסר "את" –היא  1, היא הרשימה בראשותה עומדת המשיבה 2

על המשיבות לפרסם את שם רשימתן, שהיא אותיות הרשימה. שם הרשימה שנבחר בא 

 להדגיש את המגדר של המתמודדת. 
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בעצת יועציהן המשפטיים של המשיבות נפסלו פרסומים מסוימים המותרים לפרסום  .4

תעמולה. עובדה זו לחוק דרכי  7שלפני מועד הבחירות כמצוות סעיף  42-רק ביום ה

 7מהווה אינדיקציה לכך שהפרסומים שפורסמו לא מפרים את  הוראותיו של סעיף 

 לחוק דרכי תעמולה. 

 

הטענה ביחס לשימוש המשיבות בשטחים ציבוריים לשם תליית שלטי תעמולה  . 5

מוכחשת מכל וכל. כתמיכה להכחשתן, צורפה לכתב התשובה "חוות דעתו" של מר אורן 

שנים כאחראי פרויקטים במחלקת הנדסה )להלן: מר הלוי(,  10-שמש מזה כהלוי, המ

במסגרתה הוא קובע שהשלטים נתלו בשטח פרטי )"חוות דעתו", שאינה אלא מכתב 

ממנו, צורפה כנספח ג'(. לא היה בראיות הנוספות שהוצגו במסגרת הבקשה לצירוף 

למשיבות להתייחס ראיות כדי לשנות את החלטתי ומשכך לא מצאתי לנכון לתת 

 לבקשה הזו.

 דיון והכרעה .2

 שימוש בנכסי ציבור ו"ניכוס" פעולות הרשות למועמד הפרטי

 המסגרת הנורמטיבית

 

 א לחוק דרכי תעמולה, שכותרתו "איסור שימוש בנכסי הציבור" קובע:2.      סעיף 1

לא ייעשה שימוש, בקשר עם תעמולת בחירות, בכספים או בנכסים  א.2"
(, 2(, )1או בלתי מוחשיים של גוף מבוקר כמשמעותו בפסקאות )מוחשיים 

]נוסח משולב[,  1958-לחוק מבקר המדינה, תשי"ח 9( של סעיף 9)-( ו4(, )3)
או של תאגיד שהממשלה או רשות מקומית משתתפת בהנהלתו או בהונו, 
ולא ייעשה שימוש כאמור במקרקעין או במטלטלין המוחזקים למעשה על 

 תאגיד כזה...."ידי גוף או 

יושבי ראש ועדת הבחירות המרכזית וועדות הבחירות האזוריות קבעו פעם אחר פעם  . 2

כי "שימוש ראש מועצה מכהן במשאבי המועצה או בנכסיה לצורך תעמולת בחירות 

 104/03א לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(" )תר"מ 2אינו ראוי, והוא אסור מכוח סעיף 

 (, השופטת ד' דורנר(.19.10.2003)אילון נ' לוי 

א לחוק הבחירות יש להקפיד ביתר שאת בכל הנוגע 2עוד נקבע, כי על הוראת סעיף  . 3

לנבחרי ציבור מכהנים, ובפרט בנוגע לראשי מועצה או עיריות. זאת, כדי לצמצם את 

 32/03היתרון וחוסר השוויון האינהרנטי בגיוס תמיכה למועמד מכהן )ראו: תר"מ 

פיינשטיין נ' מלול,  2/19(, השופטת ד' דורנר; תר"מ 13.8.2003עת "לב" נ' סויסה )סי

 (, השופטת א' פרוקצ'יה(.8.11.2009) מ"מ ראש העיר רחובות

הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, כפי שעוגנו בחוזר מיוחד של מנכ"ל משרד הפנים  גם . 4

ר לשימוש במשאבי הרשות קובעות שורת איסורים ומגבלות בכל הקשו 5/2018מספר 

אין לפרסם במהלך ששת החודשים כי ככלל,  כך נקבע,המקומית לצרכי בחירות. 
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הקודמים למועד הבחירות המקומיות פרסום כלשהו בשמו או בתארו של נבחר ציבור 

 גור נ' אדיב 23/19; תר"מ 5/2018)חוזר מנכ"ל מיוחד מס'  מטעם הרשות המקומית

, זוהר נ' צור-אבן 12/20(; תר"מ גורלהלן: עניין ובינשטיין )א' ר(, השופט 17.2.2013)

 ((.זוהר-אבן( )להלן: עניין 12.6.2013)ס' ג'ובראן  השופט

כמו כן, לאור החשש משימוש פסול במשאבי ציבור, חלה חובה לקבל את אישורו של  . 5

היועץ המשפטי לרשות המקומית בטרם הפצת כל פרסום מטעם הרשות המקומית, 

 במהלך ששת החודשים טרם מועד הבחירות.

בקשר עם תעמולת א לחוק הבחירות קובע איסור לשימוש בכספי ציבור "2סעיף  . 6

 ". בחירות

על מנת לקבוע אם פרסום כלשהו או פעולה פלונית הם פרסומים תעמולתיים אם לאו, 

 מבחן הדומיננטיות, אשר נקבע בבג"ץ זוילי:יש לבחון אותם לפי 

בחירות הינה רק אותו ביטוי שהאפקט הדומינאנטי שלו הוא "תעמולת 
בהשפעתו על הבוחר ושאין לו אפקט דומינאנטי אחר, כגון אפקט 
אמנותי... אכן, האיזון הראוי בין הערכים המתחרים מחייב, כי הדיבור 
'תעמולת בחירות' יכלול אותו שידור אשר פועלו הוא בשכנוע ובהשפעה על 

דור שהאפקט שלו הוא אחר )כגון אמנותי, חדשותי, הכרעת הבוחר, ולא שי
דתי(, גם אם השפעות הלוואי שלו הן בהשפעה )עקיפה( על הבוחר". )בג"ץ 

 (.1992) 704, 692( 2זוילי נ' יו"ר וועדת הבחירות המרכזית, פ"ד מו) 869/92
 

היתר, על מנת לרדת לקנקנו של מבחן הדומיננטיות, נקבעו בפסיקה מבחני עזר. בין  . 7

נקבע כי יש להתחשב במועד הפרסום, יוזם דבר הפרסום, האם מדובר בפרסום שנעשה 

באופן קבוע או באופן מיוחד לקראת הבחירות, ההיגיון הישר, ועוד )ראו למשל 

סיעת ישראל אחת נ' אינטרנט מעריב;  23/2001החלטותיו של השופט מ' חשין: תב"מ 

קשב מרכז להגנת  9/2001שלה; תב"מ ח"כ גולדשמידט נ' ראש הממ 12/15תב"מ 

 זוהר(.-הדמוקרטיה בישראל )ע"ר( נ' ארץ הצבי, עניין אבן

 

חברי סיעת "למען התושבים" במועצת העיר רעננה ואח' נ' מר נחום  14/20בתר"מ  . 8

( )להלן: עניין חופרי( נקבע על ידי כב' 16.6.2013חופרי, ראש עיריית רעננה ואח' )

 דלהלן:השופט ס' גו'בראן כ

"... צודקים המשיבים בטענתם כי אופי הפרסום כשלעצמו הוא בעיקרו 
בגדר מידע חשוב לתושבי העיר. אולם, וכאן העיקר, את אופי הפרסום יש 
לבחון בנסיבות העניין. במקרה דנן, כאשר פעילויות שונות אשר מקיימת 
העירייה נשלחות מתיבת הדואר האישית של ראש העיר, ושמו מתנוסס 

פני ואחרי המידע האינפורמטיבי, עולה החשש ממשי כי קורא סביר יסיק ל
מכך כי פעילויות אלו יש לייחס לזכותו ולפועלו של ראש העיר )השוו 

גרוס נ' בן חמו  21/19להחלטותיו של השופט א' רובינשטיין: תר"מ 
(; עניין גור; עניין 11.3.2013תנועת אומ"ץ נ' צור ) 26/19(; תר"מ 9.1.13)

 זוהר; עניין ליבר(. -בןא

הפצת מידע מטעם העירייה אינה פסולה קטגורית, –.   אבהיר שוב 30
אולם, חל איסור לכרוך אותה, במפורש או במשתמע, עם שמו של נבחר 

אלגון נ' ראש  24/18ציבור מכהן בכלל, וראש עיר בפרט )השווה: תר"מ 
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עניין גור; עניין  (, השופט א' ריבלין;28.7.08עירית חדרה, חיים אביטן )
 זוהר(."  -ליבר; עניין אבן

אומנם בעניין חופרי, מדובר היה בפרסום מטעם הרשות אשר כרך את פעילותה עם 

שמו של נבחר ציבור מכהן. ואולם, גם פרסום תעמולתי על ידי מועמד שהוא נבחר 

ציבור, הכורך את נבחר הציבור בפעילות כשרה של הרשות עלול להביא לכך שיראה 

כאילו התכלית הדומיננטית של הפעילות היא תעמולת הבחירות, ולא הפעילות 

 השגרתית של הרשות. 

( )להלן: 18.4.2018רמי כהן נ' שרת התרבות והספורט, מירי רגב ואח' ) 2/21בתב"כ  .9

עניין רגב( קבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיאה, כב' השופט ח' 

 ם היפים גם לענייננו:מלצר את הדברים הבאי

"... נקבע כי גם אם הפרסום עצמו יהיה מותר, זהות המפרסם אף היא 
מפרסום מותר לתעמולה אסורה,  –עלולה לשנות את סיווגו של פרסום 

וככלל חל איסור על כריכה במפורש או במשתמע של שמו של נבחר ציבור 
 מכהן עם פעילותיה של הרשות הציבורית.

... 

. מקובלת עלי טענת המשיבים כי הודעה לציבור לגבי אירועי חגיגות 40
השבעים למדינת ישראל והזמנתם לקחת חלק באירועים אלה היא פרסום 
אינפורמטיבי כשלעצמו. כלומר, באם הפרסום היה מובא על ידי קריין 
שאינו נבחר ציבור, ולא היה מנוסח כהזמנה אישית של השרה רגב 

עם זאת השאלה , הרי שהוא היה בגדר פרסום מותר. להשתתף באירועים
 .בהקשר שלנו היא לא מה מפורסם, אלא מי מפרסם

 

האם העובדה כי השרה רגב, בעצמה, מקריינת  –. נותרה איפוא השאלה 41
את התשדיר, ומציגה את ההזמנה כהזמנה אישית ממנה, משנה את 

ב 2נין סעיף האיזון, וגורמת לכך שהתשדיר ייחשב כתעמולה אסורה לע
 .לחוק דרכי תעמולה, אפילו נניח שהשרה רגב היא אכן פרזנטורית טובה

... 

תשדיר רדיו בו מזמין נבחר ציבור)בקולו( את הציבור להשתתף  –זאת ועוד 
באירוע, כורך באופן בלתי אמצעי את האירוע עם נבחר הציבור, כך שבפני 

א האחראי בלעדית הבוחר הסביר מוצג מצג כאילו נבחר הציבור עצמו הו
 לאירוע והוא, ולא הרשות הציבורית, יזם את האירוע.

משראינו כל אלה, דומה שבמבחן התכלית הדומיננטית בעיני הבוחר 
פרסום בקולו של נבחר ציבור,  –הסביר, כפי שחודד בפרשת שרלי הבדו 

המזמין את הציבור לאירוע, נופל לכאורה לקטגוריה של מה שעלול 
ואם הדבר כרוך  –תעמולת בחירות לטובת נבחר הציבור להיחשב כקשור ל

ב לחוק דרכי 2הוא אסור במשמעות סעיף  –בשימוש בכספי ציבור 
 התעמולה. 

 1הזמנה לאירועים המממונים בכספי ציבור על ידי המשיבה 

 

בו  1הצטלבות ההלכות בעניין חופרי ובעניין רגב, מעלה כי הפרסום שפרסמה המשיבה  . 10

הציבור באופן אישי להשתתף באירועים הממונים מכספי ציבור, עלול  הזמינה את



343 
 

, 1להוביל למסקנה כי האירועים עצמם "יצבעו" כאירועי תעמולה, בחסות המשיבה 

 בעיני הבוחר הסביר. כתוצאה מכך, ייתכן שייקבע כי ביצוע האירוע עצמו יהיה אסור.

ת עורכת אירוע שנתי קבוע, כך, ניתן לראות את הסיטואציה שבה הרשות המקומי .11

בהיקף דומה כל שנה, וכך גם בשנת הבחירות היא מזמינה על חשבונה הופעת זמר 

מפורסם. אמנם למועמד, נבחר הציבור, אין כל קשר לפעילות, ולפי כל מבחני העזר של 

מבחן הדומיננטיות, הפעילות לא תיחשב תעמולת בחירות אסורה אך הפרסום העיקרי 

ל ידי המועמד, כך שנוצר מצג בפני הבוחר הסביר כי האירוע כולו נערך לאירוע נעשה ע

 בחסות המועמד, והוא, ולא הרשות הציבורית, יזם את האירוע. 

נוכח העובדה כי האירועים המפורטים בכתב העתירה התקיימו זה מכבר, המדובר  .12

לתשומת לבה במעשה עשוי שלא יינתן נגדו צו מניעה. יחד עם זאת, על המשיבה לקחת 

ולהקפיד כי אירועים אשר עורכת המועצה יפורסמו על ידי הרשות, למצער בששת 

 החודשים שלפני מועד הבחירות, שאחרת הם עלולים להיחשב אירועי תעמולה.

עתידה לשאת דברים באירועים אלו, מקובלת  1ביחס לטענות העותרים כי המשיבה  . 13

לא כך היה, ולא כך עתיד להיות. משכך אני  עלי טענת המשיבות, הנתמכת בתצהיר, כי

כי היא פועלת בהנחיית  1לא מוצא לנכון לתת צו בעניין, ובשים לב להצהרת המשיבה 

יעוץ משפטי, לעניין זה אבקש להבהיר שבפעולתה כראש מועצה, ובהשתתפותה 

באירועים כראש מועצה היא כפופה לייעוץ המשפטי של המועצה. משכך, ובהתאם 

מנכ"ל שאוזכר לעיל, עליה לקבל את אישור היועצת המשפטית למועצה, בכתב, לחוזר ה

בטרם כל הופעה באירוע או נשיאת דברים באירועים שעורכת המועצה, על מנת 

 שתבטיח שלא נעשה שימוש אסור במשאבי ציבור.

לא היה בבקשה לצירוף ראיות כדי לשנות מהחלטתי זו שכן ככל שמדובר ב"גזירת  . 14

בלבד, ללא נשיאת דברים בטקס עצמו, לא מן הנמנע כי בהתאם למבחן הסרט" 

הדומיננטיות אין מדובר בתעמולת בחירות. בין כך ובין כך, העותרים לא ביקשו צווי 

באירועים הנוגעים לחניכת מוסדות חינוך,  1ביניים כנגד השתתפותה של המשיבה 

 ב של העניין. וביחס לאירועים אלה מדובר ב"מעשה עשוי", במובנו הרח

שימוש בהישגים ובפרסים שקיבלה המועצה במסגרת תעמולת הבחירות של המשיבה 

1 

בניגוד להזמנות להשתתף באירועים המתקיימים מכספי ציבור, אין כל פסול כי  . 15

את הישגיה של המועצה שהושגו בזמן  –בכפוף להוראות הדין  –תפרסם  1המשיבה 

 כהונתה. 

(, אין מניעה שנבחר 3.7.2013דוידי נ' בוסקילה ) 19/20בתר"מ בהתאם להלכה שנקבעה 

ציבור יידע את הבוחרים על הישגי הרשות שהושגו בזמן כהונתו ואף מדובר בפעולה 

 .1מבורכת. פרסומים אלו, מחויבים כמובן להיעשות מכספה האישי של המשיבה 
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סמליל הפרסים יחד עם זאת, המצב שונה ביחס לסמליל של הפרסים שהתקבלו.  . 16

שהתקבלו עלול להיות נכס בלתי מוחשי של הרשות, שאסור בשימוש בקשר עם תעמולת 

א לחוק דרכי תעמולה )ראו החלטת השופטת )כתוארה דאז( 2בחירות בהתאם לסעיף 

 דוידי פרל נ' יאיר יששכר וולף(.  6/19מ' נאור, בתר"מ 

ני מוצא לנכון לתת צו בעניין זה, נוכח העובדה שנושא זה לא התברר כיאות בפניי, אי .17

 ואת היועצת המשפטית למועצה להוראת הדין ולדבריי לעיל. 1ואני מפנה את המשיבה 

 הטענה ביחס לשימוש המשיבות בשטחי ציבור לשם תליית שלטים מטעמן

בסוגיה זו נפלה מחלוקת עובדתית בין הצדדים כאשר העותרים טוענים שהמשיבות  . 18

א לחוק דרכי תעמולה ואילו 2במקרקעין שחל עליהם סעיף  תלו שלטי תעמולה

 המשיבות טוענות שכל השלטים נתלו במקרקעין פרטיים, ברשות ובסמכות. 

אני מוצא טעם לפגם בכך שהמומחה שהובא מטעם המשיבות הוא עובד ציבור הכפוף  . 19

מקום כאשר על עובד ציבור נאסר לקחת חלק בתעמולת בחירות, ולא היה  1למשיבה 

שיש  1לערב עובד ציבור בשאלה שבמחלוקת. ככל שסברה המשיבה  1מצד המשיבה 

להזמין עובד ציבור לעדות בהליך, היה עליה לנקוט בהליך המתאים לצורך כך, על מנת 

 שהציבור לא יישא בעלות התגובה שהוגשה מטעמה. 

 

עליו להבחין בין שטח  אינני מטיל דופי במקצועיותו או ביושרו של מר הלוי, אשר חזקה . 20

פרטי לבין שטח בבעלות ציבורית אך נכון שראוי היה כי עובדות שמביא עובד ציבור 

היו נערכות בדרך של תעודה ציבורית, או לכל הפחות בתצהיר ערוך כדין. יחד עם זאת, 

נוכח העובדה שהעותרים לא הביאו תימוכין נוספים לטענותיהם, אני מקבל את האמור 

 .  1גובה בתצהיר המשיבה  במכתב, שאף

א לחוק 10עד  9יחד עם זאת, מעיון בעתירה עולה שהצדדים לא נתנו דעתם לסעיפים  . 21

דרכי תעמולה, ולכך שייתכן שחלק בלתי מבוטל מהשילוט עליו מלינים העותרים אינו 

 עומד בהוראות הסעיפים האמורים. 

א לחוק דרכי 10-ו 10, 9ים העותרים לא ביקשו להסיר מודעות ושילוט מפר את סעיפ

א לחוק דרכי תעמולה, 2תעמולה, אלא כל שהתבקש על ידם הוא לתת צו מכוח סעיף 

שיורה על הפסקת ה"שימוש" בנכסי ציבור ששימשו עזר או תמך לתליית השלטים, 

 ומשכך, אינני נותן צו בנושא זה. 

 

 



345 
 

 שימוש באותיות המציינות רשימת מועמדים

הימים שלפני יום הבחירות לא  42פרט לתקופת "קובע כי:  ירותלחוק הבח 7סעיף  . 22

באות  –אם בכתב ואם בצורה אחרת  –תהיה תעמולת בחירות באמצעות השימוש 

  המציינת רשימת מועמדים".

, ולכן המועד המותר לשימוש באותיות 30.10.2018הבחירות צפויות להתקיים בתאריך 

 29/20עדיין לא חל והשימוש באותיות המציינות רשימת מועמדים אסורה )ראו: תר"מ 

קמיל נ' מועצה מקומית מזכרת  34/20(; תר"מ 22.7.2013)צילקר נ' עיריית אשדוד

 ((.14.7.2013) בתיה

לחוק דרכי תעמולה היא לשמור על השוויון בין רשימות המועמדים  7ף תכליתו של סעי .23

כך שגם רשימת מועמדים שאין לה עדיפות בקבלת אות או אותיות לפי דיני הבחירות, 

לא תינזק, בפן התעמולתי, מכך, וכן על מנת למנוע הטעיית הבוחרים )ראו והשוו: 

 ( והאסמכתאות דשם(.02.09.2013)אפרוינד נ' צבי גור, ראש עיריית יבנה  84/20תר"מ 

המשיבות טוענות כי כינוייה של רשימת המועמדים, וככל הנראה אף כינוייה של סיעתה  . 24

 , כוללים את המילה "את". 1של המשיבה 

הפרשנות לפיה תיאסר הדפסת שם הרשימה במסגרת תעמולת בחירות, או סיסמת  .25

בחירות, רק מכיוון ששם הרשימה מורכב מהאותיות המציינות את הרשימה בקלפי, 

היא פרשנות מרחיקת לכת, ואף עלולה לפגוע בשוויון בין המועמדים, ושימוש בכינוי 

הוא כפוף לאישור מנהל הבחירות רשימת מועמדים אינו אסור בתקופה זו )על אף שגם 

 (. 1965-לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה 39לפי סעיף 

לחוק דרכי  7השימוש באותיות גופן, כסימונה של רשימת מועמדים אסור לפי סעיף  . 26

תעמולה. משכך, כאשר אותיות אלו מובדלות מיתר המלל המודפס, ועומדות בפני עצמן 

זיקה בין האות המציינת את הרשימה לבין פתק ההצבעה שישלשל יש בכך כדי ליצור 

 הבוחר בקלפי ולא ניתן לומר שמדובר בשימוש בכינוי הרשימה, אלא באותיות. 

פרסומי התעמולה המופצים על ידי המשיבות מציינים את שם הרשימה באופן מובהק  . 27

עמדים. כך, ניתן כנחזה לפתק הצבעה, ולא כסתם ציון של כינוייה של  רשימת המו

 לראות את מודעת הפרסום שנגדה עותרים:
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בנסיבות אלה, אינני מקבל את טענת המשיבות בכך שלא נעשה שימוש באותיות לצרכי  .28

 תעמולה, אלא בכינוי הרשימה. 

ד לחוק דרכי 17-ב ו17אשר על כן אני מקבל את העתירה בחלק זה ונותן צו לפי סעיפים  . 29

ל המשיבות לעשות כל שימוש באותיות המסמנות רשימת מועמדים, תעמולה, האוסר ע

שלפני יום הבחירות, וזאת באופן  42-לחוק דרכי תעמולה, עד היום ה 7בניגוד לסעיף 

מיתר המלל המופיע  1שמבדיל את האותיות המציינות את שם רשימת המשיבה 

 .בפרסום, ולבטח באופן שהאותיות מודפסת על רקע הנחזה כפתק הצבעה

ד לחוק דרכי תעמולה, לפיו המשיבות יסירו או יכסו 17-ג ו17אני נותן צו לפי סעיפים  . 30

ימי עבודה מיום מתן החלטה זו.  4-את השילוט המפר, ללא דיחוי, ולא יאוחר מ

המשיבות יודיעו החלטה זו לכל ספק שירות העובד עמן. המשיבות רשאיות לכסות את 

עי שלא ניתן להסירו בנקל ושהחשש ש"יפול" מעצמו החלק המפר בשילוט, על ידי אמצ

 קטן. 

במידה והעותרים ימצאו, לאחר המועד הנקוב לעיל, כי נותר שילוט מפר, יפנו במישרין 

 לב"כ המשיבות, אשר ידאג להסירו בתוך יומיים לכל היותר.  

בנסיבות העניין, ומשהחלטתי לקבל את העתירה בחלקה בלבד, יישא כל צד  .31

 ותיו. בהוצא

 .2018ספטמבר  5ניתנה היום, כ"ה אלול תשע"ח, 

 אברהם טל
 

 נשיא בית משפט מחוזי 
 יושב ראש ועדת הבחירות

 דרום-האזורית מרכז
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 ועדת הבחירות המרכזית 

 21-לכנסת ה
          

 טלאברהם  לוד –בית המשפט המחוזי מרכז  נשיא
  יושב ראש ועדת הבחירות האזורית מרכז דרום  

 

 79/ 21תר"מ  
 העותר: 

                 
 עדי שטרנברג

 
 

 נ ג ד 
 

 . מיכאל וידל1 המשיבים:
 . סיעת הליכוד במועצת העיר רמלה2

 
ד לחוק הבחירות )דרכי 17-ג ו17ב, 17עתירה לצו מניעה ולצו להסרת מודעות לפי סעיפים 

 )להלן: חוק דרכי תעמולה(  1959-תעמולה(, התשי"ט
 

 העותר:בשם 
 

 בשם המשיבים:

 עו"ד עדי סדינסקי לוי; עו"ד שרי זאנה
 

 עו"ד אבי הלוי
 החלטה

   
ד לחוק דרכי תעמולה למתן צו להסרת מודעות 17ג ו17ב, 17בפניי עתירה שהוגשה לפי סעיפים 

לחוק האמור, וכן צו מניעה האוסר על המשיבים לעשות שימוש באותיות  7המפרות את סעיף 

המציינות רשימת מועמדים, עד למועד הקבוע בחוק. בליבה של העתירה מצויה מערכת 

 (.העירייהות, ובכלל זה לראשות העיר רמלה )להלן: הבחירות לרשויות המקומי

העותר מתמודד לטענתו לראשות העירייה בבחירות הקרובות, העתידות להתקיים  .1

 .30.10.2018ביום 

לטענת העותר "בימים האחרונים עדים תושבי רמלה לתלייתם של עשרות רבות של  .2

פתקי  2שלטים בכל רחבי העיר וכן על גבי רכבים, כאשר רובם המוחלט של השלטים צלמית של 

ועל השני מופיעות האותיות "מחל" ושמה של  1הצבעה: על האחד מצוין שמו של המשיב 

  לכתב העתירה(. 5" )סעיף 2המשיבה 

העותר צרף לעתירתו צילומים של שמונה שלטים המפרים לכאורה את הוראות סעיף  .3

 מקומות בהם תלויים שלטים מפרים כאמור. 22לחוק דרכי תעמולה, וכן רשימה של  7
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העותר מבקש כי אורה על הסרת השלטים המפרים ועל מתן צו מניעה קבוע האוסר על  .4

 ימת מועמדים, לפני המועד הקבוע בדין.המשיבים לעשות שימוש באותיות המציינות רש

ביקשתי את תשובת המשיבים אשר טענו כי עם קבלת מכתבו של העותר ביום  .5

הם עמלו לכסות את האותיות "מחל" מעל גבי רוב השלטים שהועלו בקמפיין  21.8.2018

 הבחירות בעיר מטעמם.

ביום עוד טענו המשיבים, כי הם סבורים שעד למועד הגשת תגובתם )שהוגשה  .6

( יעלה בידם לכסות את אותיות רשימת "מחל" מעל גבי כל השלטים והמודעות 28.8.2018

 לתשובה לעתירה(. 5שעליהם הם הודפסו )סעיף 

לטענת המשיבים הם תיקנו את ההפרה וכי השילוט הקיים אינו מהווה עבירה על חוק  .7

בלי להסיר את דרכי תעמולה, שכן בהתאם להוראות הפסיקה ניתן לכסות את האותיות מ

 השלט כולו.

העותר ביקש ואף קיבל היתר ליתן תגובה לתשובת המשיבים )להלן: התגובה  .8

 לתשובה(.

במסגרת התגובה לתשובה טען העותר כי חרף הצהרת המשיבים ובניגוד לצו הארעי  .9

שנתתי בסמוך לקבלת העתירה, תלויים בכל רחבי העיר נכון למועד הגשת התגובה לתשובה, 

אציין  .שלטים הכוללים את אותיות "מחל" אשר לא כוסו כלל על ידי המשיבים 30-למעלה מ

 כי לתגובה לתשובה צורפו ראיות רבות, המעידות על ההפרות.

 דיון והכרעה

הימים שלפני יום הבחירות לא תהיה  42פרט לתקופת "קובע:  לחוק הבחירות 7סעיף  .10

באות המציינת רשימת  –אחרת  אם בכתב ואם בצורה –תעמולת בחירות באמצעות השימוש 

  מועמדים".

, ולכן המועד המותר לשימוש 30.10.2018הבחירות צפויות להתקיים בתאריך  .11

באותיות עדיין לא חל והשימוש באותיות המציינות רשימת מועמדים אסורה )ראו: תר"מ 

 ת בתיהקמיל נ' מועצה מקומית מזכר 34/20(; תר"מ 22.7.2013)צילקר נ' עיריית אשדוד 29/20

(14.7.2013.)) 

לחוק דרכי תעמולה הינה לשמור על השיוויון בין רשימות  7תכליתו של סעיף  .12

המועמדים כך שגם רשימת מועמדים שאין לה עדיפות בקבלת אות או אותיות לפי דיני 

הבחירות, לא תינזק, בפן התעמולתי, מכך, וכן על מנת למנוע הטעיית הבוחרים )ראו והשוו: 

 ( והאסמכתאות דשם( 02.09.2013אפרוינד נ' צבי גור, ראש עיריית יבנה ) 84/20תר"מ 
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אכן, מקובלת עלי טענת המשיבים לפיה במקרים מסוימים ניתן לרפא את ההפרה  .13

באמצעות כיסוי החלק המפר, מבלי להסיר את השלט כולו, ואולם, כיסוי כאמור חייב להיות 

 ידי כך שיפול מעצמו. כיסוי שלא ניתן יהיה להסירו בנקל, או אף על 

יתרה על כך, הדין אוסר על השימוש באותיות בתקופה זו, וראוי היה שראש עירייה  .14

מכהן, שזו לא מערכת הבחירות הראשונה שבה הוא מתמודד, קל וחומר סיעתו הוותיקה, יפעלו 

 לפי הדין מלכתחילה, ולא יידרשו לעתירות נגדם, בגין הפרת הוראת דין ברורה.  

, לאחר הפנייה המוקדמת, הגשת העתירה ומתן צו ארעי בו, נותרו שלטים זאת ועוד .15

לחוק דרכי תעמולה. המשיבים אף הצהירו בפניי כי הם "תיקנו את  7רבים המפרים את סעיף 

 ההפרה". מלבד העבירה על החוק, מדובר בזלזול בהליך השיפוטי כולו, ועם כך אין להסכין. 

 ה.אשר על כן החלטתי לקבל את העתיר .16

 צווים אופרטיביים –סוף דבר 

ד לחוק דרכי תעמולה, האוסר על המשיבים לעשות 17-ב ו17ניתן בזאת צו לפי סעיפים  .17

 לחוק דרכי תעמולה. 7כל שימוש באותיות המסמנות רשימת מועמדים, בניגוד לסעיף 

ימים  4ד לחוק דרכי תעמולה, הקובע כי בתוך 17-ג ו17ניתן בזאת צו לפי סעיפים  .18

מקבלת צו זה, המשיבים יסירו כל שלט שעליו סימון אותיות הרשימה, וכך גם יודיעו לכל ספק 

שירותים העובד עמם. המשיבים רשאים לכסות את החלק המפר בשילוט, על ידי אמצעי שלא 

 ש"יפול" מעצמו הינו קטן.  ניתן להסירו בנקל ושהחשש

מצא העותר, לאחר המועד הנקוב לעיל, כי נותר שילוט מפר, יפנה במישרין לב"כ  .19

 המשיבים, אשר ידאג להסירו בתוך יומיים לכל היותר.  

 שלפני יום הבחירות.  42-צווים אלו יעמדו בתוקפם עד ליום ה .20

 . ₪ 7,500המשיבים ישאו בהוצאות העותר בסך של  .21

 

 (2018בספטמבר  02ום כ"ב אלול תשע"ח )ניתנה הי

 

 אברהם טל
 

 נשיא בית משפט מחוזי 
 יושב ראש ועדת הבחירות

 דרום-האזורית מרכז
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 ועדת הבחירות המרכזית 

 21-לכנסת ה
          

 השופט ארנון דראל        
 יושב ראש ועדת הבחירות האזורית יהודה

 

 153/21תר"מ 
 
 
 
 

 העותרת: 
                 

 
 
 
 

 דגל התורה-רשימת יהדות התורה המאוחדת אגודת ישראל
 ע"י עוה"ד אורי הברמן, אור א. ווזנה

 
 נ ג ד 

 
 

 המשיבות:
 
 

 
 .  רשימת עיר מאוחדת למועצת העיר בראשות ד"ר עליזה בלוך1
 . ד"ר עליזה בלוך2

 ע"י עו"ד אלי בוטבול
 

 
חוק  –)להלן  1959-ד לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט17-וב 17עתירה לצו מניעה לפי סעיפים 

 דרכי תעמולה(
  

 החלטה
 

 מבוא

לפני עתירה למתן צו מניעה המורה למשיבות להסיר כל פרסום הנושא את האות ג' כשהיא  .1

נחזית לפתק הצבעה או כשהיא מובלטת מן הטקסט, וכן למתן צו מניעה המורה למשיבות שלא 

לעשות כל שימוש באות ג' בפרסומים מטעמן או עבורן באופן שיש בו כדי להטעות את ציבור 

 הבוחרים. 

 
ולאחר הגשתה הוריתי על הגשת כתב תשובה עד ליום  17.10.18גשה ביום העתירה הו .2

. בקשת המשיבות למתן ארכה להגשת כתב התשובה נענתה בחלקה והמשיבות הגישו את 18.10.18

תשובתן עתה. ביני לביני הגישה העותרת בקשה למתן צו ארעי, שעניינו הפצת עלונים הכוללים 

 בפרסומי המשיבות.גם הם את האות ג' כשהיא מובלטת 

 
 עניינה של העתירה בשלטים ובעלונים הבאים: .3
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 הטענות

העותרת טוענת כי הפרסומים האמורים, שמצויים על גבי שלטי חוצות בבניינים וכן  .4

במודעות המודבקות על גבי כלי רכב, כוללים שימוש בולט באות ג', תוך שהיא נחזית לפתק הצבעה 

שישמש להצבעה עבור העותרת, כאשר לצד הפתק הלבן מופיע הפתק  לבן, בדומה לפתק ההצבעה

. לטענתה מטרת הפרסומים היא "לגנוב" את דעתם של הבוחרים, ובפרט 2הצהוב עם שם המשיבה 

הבוחרים מקרב הציבור החרדי, וליצור מסר תודעתי מטעה ושגוי לפיו העותרת הציגה את 

 במועמדותה או כי יש ביניהן זיקה כלשהי. לראשות העיר או תומכת 2מועמדותה של המשיבה 

 
בכתב העתירה מסבירה העותרת כי תעמולת הבחירות שלה כוללת את האות ג' ותומכת  .5

במועמד אחר לראשות העיר. הפרסומים המטעים עלולים להפריע למסר הרצוי מבחינת העותרת 

 . 2בדבר הזיקה בין רשימתה לבין מועמד אחר ולא המשיבה 

 
לדידה של העותרת מדובר בתעמולת בחירות "בצורה או בדרך שיש בה משום הפרעה בלתי  .6

לחוק דרכי  13הוגנת" לתעמולת בחירות מטעם רשימת מועמדים אחרת, ועל כן אסורה לפי סעיף 

( צור( )להלן: עניין 14.8.2013)צור נ' נחמני  63/20תעמולה. העותרת נסמכת על ההחלטה בתר"מ 

תנועה לאומית ליברלית ואח' נ' רשימת רחובותי  –הליכוד  139/20נוספת בתר"מ וכן על החלטה 

(. היא למדה מאותן החלטות כי הצמדת שני הליכוד)להלן: עניין ( 3.10.2013)בראשות מתן דיל 

פתקים של רשימה ומועמד די בה כדי להקים וודאות קרובה להטעיית ציבור הבוחרים כי הרשימה 

 כי המועמד מתמודד במסגרת הרשימה, וכך קרה גם בענייננו. והמועמד קשורים או 

 
המשיבות טוענות כי מדובר "בזוטי זוטות", וכנקמה בשל העובדה כי רשימה אחרת  .7

עתרה כנגד העותרת לבית המשפט המחוזי בירושלים. עוד  2התומכת במועמדותה של המשיבה 

נת רמת בית שמש ג' בבית שמש ביקשו נטען כי השלטים נתלו לפני זמן רב וכי מספר תושבים משכו

תוך ציון האות "ג", ולהביע את תפיסתם לפיה  2להציב בביתם שלטים המביעים תמיכה במשיבה 

כל אדם זכאי לבחור בהתאם לצו מצפונו ולצרכיו, וכן את אמונתם לפיה לתושבי השכונה מגיע 
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נטען כי הופנתה דרישה  יותר. המדובר בשלטים בשני בניינים בלבד, ולבקשת תושבים. בהמשך

 מתושבים נוספים ועל כן הוחלט להפיץ גם עלונים "ברוח הדברים".

 
אשר לטיעון המשפטי המשיבות טוענות כי השלטים עוצבו במטרה למנוע הטעיה, שכן  .8

כפי שנעשה במקרים  2פתק ההצבעה של העותרת אינו מוצב לצד פתק ההצבעה של המשיבה 

שאליהם הפנתה העותרת אלא האות ג' כלולה בתוך הטקסט. טענה נוספת היא כי הסלוגן שנבחר 

מדובר בתמיכה במועמד המכהן וכן כי ידוע שנשים אינן נכללות "מגיע לך יותר" מסביר כי אין 

ברשימתה של העותרת. על כן, כך המשיבות, אין חשש להטעיה.  המשיבות חולקות על קיום מבחן 

הוודאות הקרובה וכן טוענות כי לא הודבקו מודעות על רכבים. לצד טענות אלה נטען כי מאחר 

דת הבחירות אינו מוסמך להורות על הסרתם, והיה והשלטים נתלו בשטח פרטי יושב ראש וע

 מקום לשמוע את הנוגעים בדבר, שלא צורפו כמשיבים. 

 
 

 דיון והכרעה

לאחר העיון במודעות ופרסומים, ובטענות הצדדים החלטתי לקבל את הבקשה ולהורות  .9

בתוך למשיבות להסיר את הפרסומים וכן להימנע מלעשות שימוש באות ג', כשהיא על רקע לבן, 

 מה שנחזה להיות פתק הצבעה בפרסומיה.

 
 לחוק דרכי תעמולה קובע כי: 13סעיף  .10

 
"לא תהא תעמולת בחירות מטעם מפלגה או רשימת מועמדים אחת או למענה 
בצורה או בדרך שיש בהם משום הפרעה בלתי הוגנת של תעמולת בחירות 

 מטעם מפלגה או רשימת מועמדים אחרת או למענה".
 
 

באי כוח העותרת הוראה זו באה למנוע פרסום דבר תעמולה המהווה הטעייה  כפי שציינו .11

(, והמבחן שנקבע האם הפרסום מהווה הטעייה הוא מבחן 26, פסקה צורשל הציבור )עניין 

(. הכללת מה שנחזה להיות פתק הצבעה לבן המיועד לרשימות 28הוודאות הקרובה )שם, פסקה 

קומית, שנושא את האות של רשימה אחרת, לצד פתק המועמדים לבחירות למועצת הרשות המ

הצבעה צהוב, הנושא את שמו של מועמד לתפקיד ראש הרשות, באותו פרסום, עלולה להביא 

להטעיית ציבור הבוחרים בדבר האפשרות שהרשימה תומכת באותו מועמד או שהמועמד נכלל 

 בתוך השלט והפרסומים.  ברשימת המועמדים, ואין לי אלא להפנות לאופן שבו נראים הדברים

 
בהיעדר כל סיבה אחרת להדגשת האות ג', ולהצבתה על רקע לבן בצורה המדמה פתק  .12

 הצבעה, קשה שלא לתהות האם אין המטרה של תעמולת בחירות כזו היא אך ורק הטעיית הציבור. 

 

 
כך או כך, מצאתי כי מבחן הוודאות הקרובה מתקיים במקרה זה ועל כן יש לאסור את  .13

הפרסום. ממילא לא ראיתי כל פגיעה בחופש הביטוי של ציבור הבוחרים. אין כל מניעה כי 

הבוחרים יתלו שלטי תמיכה ברשימה שבה הם תומכים, יעצבו את השלטים כראות עיניהם 

במסגרת הוראות חוק דרכי תעמולה, אך אין בכך כדי לאפשר הטעיה כתוצאה מהכללת פתק 
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פרסום לצד פתק הצבעה של מועמד לראשות הרשות המקומית, הצבעה של רשימה אחת, באותו 

 כאשר אין כל קשר בין הרשימה לבין המועמד.

 
לא נעלם מעיני כי בשונה למקרים שאליהם הפנתה העותרת ההטעיה בוטה פחות שכן לא  .14

, זה לצד זה )כפי שנעשה 2הוצבו הפתקים: זה בצבע לבן של העותרת וזה בצבע צהוב של המשיבה 

, כמוצג בהחלטה והובא במסגרת כתב התשובה( אלא במרחק, ואולם עדיין מדובר הליכוד בעניין

בהצגת דברים מטעה שיש למנוע אותה. ממילא לא ראיתי לייחס משקל לטענה בדבר ההרכב 

השונה של הרשימות, לכך שידוע לכל מי עומד בראשה של איזה רשימה ולכך שידוע מי מהרשימות 

 כוללת נשים. 

 
משיבות לפיה יש לצרף כל אחד ואחד מבעלי הדירות שתלה שלט כזה או אחר לטענת ה .15

אין יסוד. על המשיבות המספקות את השלטים לתושבים לדאוג להסרתם. ככל שהדבר לא יתרחש 

בתוך פרק הזמן שנקבע תפנה העותרת למי שתולה את המודעות ותודיע לו על תוכן ההחלטה. 

פנית כלפי כל תושב שלא יקיים את ההחלטה, וזו תידון במידת הצורך תוגש עתירה נוספת המו

 .בתוך פרק זמן קצר. יש לקוות כי לא יהיה בכך צורך

 
 

 סיכום

 על יסוד כל האמור ניתן צו מניעה המורה למשיבות: .16

 

להסיר כל שלט או מודעה הנושאים את האות ג' כשהיא נחזית לפתק הצבעה או כשהיא  .א

 21.10.18שבפתח החלטה זו(, וזאת לא יאוחר מיום  מובלטת מן הטקסט )כמופיע בתמונות

. למניעת תקלות מובהר כי על המשיבות לפנות באופן מידי ולא יאוחר מיום 12:00בשעה 

לכל אחד מהתושבים שבביתו מוצב שלט ולהודיע לו על תוכן  09:00בשעה  21.10.18

מדובר מילא  החלטה זו תוך תיעוד למי נמסרה ההודעה ומתי. מאחר ולטענת המשיבות

 במספר מצומצם של שלטים, יש לעשות כן מוקדם ככל הניתן.

 
להימנע החל מרגע המצאת ההחלטה לידי בא כוחן מהפצת כל חומר פרסומי הכולל את  .ב

 האות ג' על רקע לבן, באופן המדמה פתק הצבעה. 

 
להימנע מלעשות כל שימוש עתידי באות ג' באופן שבו היא מופיעה על רקע לבן בתוך מה  .ג

 שנחזה להיות פתק הצבעה בפרסומים מטעמן או עבורן. 
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בהינתן שהמשיבות לא נעתרו לפנייה המוקדמת וחייבו את העותרת בהגשת עתירה,  .17

 ימים. 7בתוך  ₪ 11,700המשיבות ישלמו לעותרת שכר טרחת עורך דין בסכום של 

 

 . 13:10( בשעה 19.10.18ניתנה היום י' בחשון התשע"ט )

 

 
 ארנון דראל

 
 שופט בית המשפט המחוזי ירושלים

 יושב ראש ועדת הבחירות
 האזורית יהודה
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 פרסום תעמולה באופן אנונימי .ז

 
 
 
 
 



356 
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 ועדת הבחירות המרכזית 

 21-לכנסת ה
          

  השופט עודד מודריק          
-יושב ראש ועדת הבחירות האזורית דן

 צפון
 

 

 2/21תר"מ  
 3/21תר"מ 

 
 
 

 (                   2/21העותרת )תר"מ 

 
 

 ליאת שוחט    
 ע"י עו"ד מאיר לסרי    

     
 

 
 נ ג ד           

 
 עפר בוזי ראש עיריית אור יהודה בפועל .1 (:2/12המשיבים )תר"מ (

 ע"י עו"ד סהר פינטו      
 

 עיריית אור יהודה .2
ע"י עו"ד שלומית שפינדל המח' המשפטית של 

 עיריית אור יהודה
 

חוק דרכי  –להלן ) 1959-ב לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט17בקשה לצו מניעה לפי סעיף 
 (תעמולה

 
  

 (: 3/21העותר  )תר"מ 
 
 
 
 

 (             3/21המשיבה )תר"מ 

 עפר בוזי 
 ע"י עו"ד סהר פינטו

 
 נ ג ד

 
 ליאת שוחט 

 ע"י עו"ד מאיר לסרי
 
 

  החלטה

  
 :הבא ההסדר את שבכותרת בעתירות לצדדים הצעתי 18.8.15 ביום

 

 (.3/21-ו 2/21) עתירותיהם את ימחקו הצדדים שני .א

 שילוט כל( זו החלטה המצאת לאחר שעות 24-מ יותר לא) לאלתר יסירו הצדדים שני .ב

 הדין הוראות את תואם שאינו פרסום או
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 שייראה תעמולה מהלך כל בעניין הצדדים כוח באי בין הדברות תהיה ולהבא מכאן .ג

 בין) ביום שעות 6 של זמן מסגרת בתוך תתקיים ההדברות. כמפר הצדדים מן לצד

 הנדרש וככל להן להגיב, הטענות את לבדוק צד כל יוכל שבמהלכן( 22:00 לבין 08:00

 תהיה צלחה לא שההידברות במקרה או דחופים במקרים רק. הסרה הטעון את להסיר

 . בעתירה פנייה

 קיום ועל בכלל תעמולה דרכי חוק הוראות קיום על מקפידים הם כי יצהירו הצדדים .ד

 .בפרט, לדין בהתאם סקרים ופרסום

 עירוני טקס בכל העירייה ראש מ"כמ תפקידו מכוח בוזי להשתתפות מניעה תהיה לא .ה

 ולא הישגים הצגת לא) תעמולה של מימד כל בהם שאין קצרים ברכה דברי יינשאו ובו

 לו מיועד שהמיזם מי אל תכוון הברכה( לעירייה או למועמד, עצמית שכם  טפיחת

 1 שהמשיב ומובהר(, בו המשתמשים או ס"המתנ באי אל – ס"מתנ בפתיחת למשל)

 בהתאם, אירוע בכל דבריו את לעיונה ויעביר, לעירייה המשפטית היועצת ידי על יודרך

 . 2/2013' מס הפנים משרד ל"מנכ של מיוחד לחוזר 2 לסעיף

 

 :ההסדר של" המרכזי הרעיון" את הבהרתי( 20.8.15) נוספת בהחלטה

 

; הדין הוראות את למלא מתחייבים הצדדים שני( 1: )משולש הוא הרעיון

 כל( 3; )כדין שאינו ופרסום שילוט כל ויסירו קו יישרו הצדדים שני( 2)

 שעדיין או אחר או זה שלט הוסר לא שעדיין טענה למשל) מחלוקת נקודת

 אותה לפתור במאמץ הצדדים בין תתברר( ב"וכיו אסורים שלטים מציבים

 . עתירה של במסגרת השופט לפני תונח מכן לאחר ורק

 

 מטליה שהיא המחויבות על, ההסדר הצעת  את קיבלו( בוזי עפר) והעותר( שוחט ליאת) העותרת

 . סייג ללא, עליהם

 

 העתירה למחיקת שמסכימה יהודה אור עיריית של המשפטית המחלקה מן תגובת גם התקבלה

 הנחיות ניתנו, מותרים תעמולה פרסום דרכי בדבר למועמדים הנחיות שניתנו מציינת אך נגדה

 דרישות מוצגות, העירייה מטעם באירועים דברים ונשיאת הופעות בעניין בוזי לעפר

 שלטים להסיר הונחו העירייה ופקחי מותרים שאינם תעמולה שלטי להסרת למתמודדים

 . כדין שלא שהוצבו

 

 . החלטה של תוקף מלפניי שיצאה ההסדר להצעת נותן אני המתוארות בנסיבות

 

 של מקרים. העירייה פקחי להוראות לציית מצווים המועמדים שככלל זאת את רק אוסיף

 במנגנון הצורך ובמידת לעירייה המשפטי הייעוץ מול יוסדרו הפקחים הוראות על מחלוקת

 . בהחלטתי שנקבע ההדברות

 ". אחרון מוצא" רק תהיה בעתירה פנייה
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 שנים רבת התנסות פרי הם המרכזית הבחירות ועדת ל"מנכ חוזרי וכן ותקנותיו החוק

 וגם הוגן לפרסום מותאם הדין. המקומי במישור והן הארצי במישור הן, בחירות במערכות

 ויצליחו יכולים שהמתמודדים חזקה. ממנו לחרוג סיבה כל אין(. אפקטיבי) ומשפיע יעיל

 הדדית ובהגינות חוקיות בדרכים גם, יהיו כאשר, ונוקבים חדים יהיו, מסריהם להעביר

 

 09:00 בשעה( 2015, אוגוסט 21) ה"תשע, אלול' ו היום ניתנה

 
 

 שופט, מודריק עודד ר"ד

 
 אביב תל המחוזי המשפט בית נשיא סגן

 הבחירות ועדת ראש יושב
 צפון-דן האזורית
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 ועדת הבחירות המרכזית 

 21-לכנסת ה
          

 השופט ארנון דראל               
 יושב ראש ועדת הבחירות האזורית יהודה

 

 133/21מ תר"
 
 

 העותרים: 
                 

 
 

 השר זאב אלקין .1
 רשימת "ירושלים תצליח וירושלמים בראשות זאב אלקין" .2

 ע"י עו"ד עדי סדינסקי לוי
 

 
 

 נ ג ד

 
 המשיבים:

 
 

 
 משה ליאון .1
 רשימת ירושלים שלנו .2
 אתר כיפה .3

 
  

 החלטה
  

העתירה הועברה לעיוני. לאחר עיון בכתב העתירה החלטתי לעשות שימוש בסמכותי 

, 1)8לפי סעיף  )סדרי הדין בבקשות ועררים( )דרכי תעמולה(  ( להוראות הבחירות 

, ולמחוק את העתירה על ההוראות)להלן:  2015–התשע"ה  הסף.(

 

 להוראות קובע כי: 2סעיף 

 

ייכללו כל אלה: ")ב(  בעתירה 
 . . .   
יצורפו  –נעשתה פניה מוקדמת בכתב למשיב  (6) 

 –העתקים של ההתכתבות לעניין זה; לא נעשתה פניה מוקדמת 
 יפורטו הנימוקים להגשת העתירה בלא פניה מוקדמת;"

  
 

העותרים מציינים בכתב העתירה כי נוכח הדחיפות ובשל כך שבפרסום צופים עלפי 

משתמשי האתר לא פנו בפנייה מקדימה למשיבים, שכן נדרש סעד מיידי ובהול על רקע 

 "ההפרה הגסה, האלימה והאסורה בתכלית". 

 

לא מצאתי כי קמה הצדקה למניעת הפרסום בטרם פנייה מקדימה למשיבים וקבלת 

 ם וכי העותרים היו רשאים להימנע מכך.עמדת

 



361 
 

לפרסום אינה ברורה דיה והיה מקום לאפשר  1-2על פני הדברים זיקתם של המשיבים 

להם להתייחס לכך טרם הגשת עתירה ולא לאחריה. בנוסף ההפרה בה מדובר רחוקה 

ההפרה הנטענת היא  1-2מלהיות "גסה, אלימה ואסורה בתכלית". בכל הנוגע למשיבים 

ך שהפרסום אינו נושא את שמו ומענו של האדם שאחראי להזמנתה של המודעה. לכ

אחראים לפרסום יכול ויש בכך עילה למתן סעד אלא שספק  1-2אכן, ככל שהמשיבים 

זו מבוססת דיה.    אם זיקה 

 

, לפיהן הוא עתיד לפעול 1הטענה היא כי האמירות כלפי העותר  3באשר למשיבה 

וכי  ניסיון להתחזות והפרעה ל"חלוקת ירושלים"  הוא בוגד בתנועת הליכוד הם בגדר 

בלתי הוגנת לתעמולה של מפלגה אחרת. אעיר בזהירות המתבקשת כי הטלת מגבלה על 

ביחס למשמעותן של עמדות מצד מועמד אחר, מכוח דיני  הבעת דעהפרסום, ועל  תוכן

 התעמולה אינה ברורה מאליה.

 

, לא ראיתי מקום למתן ס-אשר על עדים זמניים או לדיון בעתירה טרם בוצעה פנייה כן

מקדימה כנדרש. אני מוחק את העתירה על הסף. משלא נתבקשה תגובה אין צו 

 להוצאות.

 

יפנו למשיבים בפנייה מקדימה,  ככל שיהיה מקום להגשת עתירה לאחר שהעותרים 

וגע תוגש עתירה חדשה. מוצע לעותרים לבחון את המסד המשפטי לטענותיהם בכל הנ

לתוכן הפרסום ולהגבלתו בשל היותו "הפרעה בלתי הוגנת של תעמולת בחירות" 

לחוק  13ולתמוך את הטענות לעניין האפשרות למתן צו מניעה בשל הפרת סעיף 

 באסמכתאות מתאימות. 1959-הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט

 

(                                              (.10.10.18ניתנה היום, א' בחשוון תשע"ט 

 
 ארנון דראל

 
 שופט בית המשפט המחוזי ירושלים

 יושב ראש ועדת הבחירות
 האזורית יהודה
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 ועדת הבחירות המרכזית 

 21-לכנסת ה
 סגן נשיא )בדימ( של בית  משפט מחוזי  פרופ'  עודד מודריק

 1959הבחירות )דרכי תעמולה ( תשי"ט ד לחוק 17שופט ממונה לפי סעיף 
 

   
 151/21תר"מ 

                                        

 . ליאת שוחט ראש עיריית אור יהודה1העותרים        

 . סיעת "אור חדש"  2                      

 ע"י עו"ד יעקב עוז   

 

 נ ג ד                                                    

 

 .   עוזי אהרון , מ"מ ראש עיריית אור יהודה1המשיבים:    

 .   סיעת "ראש בראשות עוזי אהרון"2                     

 ע"י עו"ד אופיר הילל                     

 . נפתלי דדוש3                     

                             

               

 החלטה

 

עניינה של עתירה זו הוא בחלוקת דברי דפוס הנחזים להיות כמין עיתון אך מתפרסמים בלי 

ציון שם עורך הפרסום ושם ומיקום בית הדפוס. דברי הדפוס מכילים תעמולת בחירות 

 ומכוונים נגד העותרת וסיעתה. 

 

נמנה עם  3ביצע את חלוקת הפרסום האמור ושיש ראיות שהמשיב  3העותרות טוענות שמשיב 

 מחנה המשיבים ואף השתתף בישיבת מטה של המשיבים. 

 

( להפיץ תעמולת 3)3)א( 10אוסר, בסעיף  1959נטען כי חוק הבחירות )דרכי תעמולה( תשי"ט 

ענו של המדפיס והאחראי להזמנת בחירות במודעות מודפסות בלי שהמודעה תישא את שמו ומ

המודעה ואם המודעה היא מטעם סיעה יש לנקוב בשם הסיעה ותישא את האות המציינת 

 אותה.

 

 משבוצעה הפרה בעניין זה מוסמך השופט הממונה למנוע את הישנותה. 
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תומך  3הגיבו לעתירה בטענה שאין להם חלק ונחלה בפרסום. ייתכן שהמשיב  2 -ו 1המשיבים 

 בים אך פעולותיו נעשו על דעתו בלבד ובלי ידיעתם. במשי

 

 המשיב השלישי לא השיב לעתירה. 

 

 עתירה זו בדין יסודה אולם ניתן לייחס אחריות להפרה רק למשיב השלישי. 

 

הפרסום האמור הוא בחזקת מודעה גם אם הוא מופץ ברבים במתכונת של עלון או עיתון. הוא 

לי להסיר את מעטה האנונימיות כדרישת החוק. הפרסום פרסום אסור משום שהוא נעשה מב

 במתכונת הזאת אסור בין שהמשיב השלישי הוא עיתונאי ובין שאינו עיתונאי. 

 

בהקשר לזיקת המשיבים לפרסום חסרה ראיה חותכת. מוטב להם למשיבים שידרשו מן המשיב 

המשך פרסומים שפרסומים כאלה יישאו את שמו ומענו ויציינו שהם על דעתו בלבד.  3

אנונימיים אלה בלי שהמשיבים ינקטו צעד כאמור עלול להביא לתוצאה של הטלת אחריות 

 עקיפה עליהם. 

 

אני מקבל את העתירה במובן זה שאני מוציא צו מניעה האוסר על המשיב השלישי להפיץ 

פרסום מעין הפרסום המתואר לעיל. אם יפר את הדבר הוא עלול להיות מחויב לפי פקודת 

 ביזיון בית המשפט. 

 

 ש"ח. 2500יישא בהוצאות העתירה בסך  3המשיב 

 

 אין צו להוצאות ביחס לשני המשיבים הנוספים

 

 

( שלא במעמד הצדדים ותשלח לצדדים 20:24 22/10/2018י"ג חשון, תשע"ט  ) ניתנה  היום 

 בדוא"ל

 

 
 פרופ' עודד מודריק

 סגן נשיא )בדימוס( של בית המשפט המחוזי תל אביב
 1959ד לחוק הבחירות )דרכי תעמולה ( תשי"ט 17שופט ממונה לפי סעיף 
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 תעמולת בחירות בעיתונים .ח
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 ועדת הבחירות המרכזית 

 21-לכנסת ה
 

 יצחק כהן, שופט
יושב ראש ועדת הבחירות 

 האזורית חיפה

 
 171/21תר"ם 

 
 

 
 ט"ו בחשוון, תשע"ט

  
24.10.2018 

  רינה פיימן גרינברג 

 העותרת  ע"י ב"כ עו"ד אושרי שלוש ואח' 

 
 נגד

 

 קונינסקי. משה 1 

 

 . שלום אטיאס, מנהל עיתון מלך הגליל2

 בעצמו    

 

  המשיב    
  

 החלטה

 

 א. ההליך

 

 1959 –ב' לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, תשי"ט 17עתירה למתן צו מניעה, לפי סעיף  .1

 "(.חוק דרכי תעמולה" -)להלן 

 

 

 ב. הצדדים להליך

 

מתמודדים בבחירות לרשויות המקומיות, הצפויות להתקיים  1העותרת והמשיב מס'  .2

 , לכהונת ראש עיריית כרמיאל. 30.10.2018בתאריך 

 

הוא בעל השליטה בחברת ש. א. מו"ל פרסום ועיתונות בע"מ )ח"פ  2המשיב מס'  

 –לן "(, המוציאה לאור שבועון בשם "מלך הגליל" )לההחברה" –( )להלן 515182764

 "(, המופץ בעיר כרמיאל וסביבתה.השבועון"
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 )ב( לחוק דרכי תעמולה10ג. סעיף 

 

בעתירתה עותרת העותרת לכך שיינתנו צווי מניעה נגד המשיבים, באשר לטענתה  .3

)ב( לחוק דרכי 10)ב( לחוק דרכי תעמולה. סעיף 10המשיבים מפרים את הוראות סעיף 

 תעמולה, מורה כדלקמן:

 

תעמולת בחירות באמצעות מודעות מודפסות המתפרסמות לא תהא  )ב("

 בעתונים יומיים, בשבועונים או בירחונים, אלא בהגבלות אלה:

 אינץ'; 40-מודעה לא תהא גדולה מ (1)

 )בוטלה(; (2)

 לא תפורסם יותר ממודעה אחת ביום מטעם כל מפלגה בעתון אחד; (3)

בסך הכל במשך שלושת אינץ'  10,000-לא תפרסם מפלגה יותר מ (4)

החדשים שלפני יום הבחירות. הוראה זו לא תחול בבחירות לכלל 

 הרשויות המקומיות;

המודעה תישא את שמו ומענו של האדם האחראי להזמנתה, ואם פעל  (5)

אותו אדם מטעם סיעה, רשימת מועמדים, מועמד כאמור בסעיף קטן 

רשימת המועמדים, ( או גוף אחר, תישא המודעה את שם הסיעה, 3)א()

המועמד או הגוף כאמור, או את האות או הכינוי של הסיעה או של 

 רשימת המועמדים."

 

חרות התנועה  212/03על מטרת חוק דרכי תעמולה עמד בית המשפט העליון בבג"צ  

(, 2003) 762בעמ'  750( 1, פ"ד נ"ז)הלאומית נ' יו"ר ועדת הבחירות לכנסת השש עשרה

יא  "השמירה על השוויון בבחירות, הגינות הבחירות, טוהר הבחירות וקבע, כי מטרתו ה

ותקינותן, מניעת הטעיה של הבוחרים ומניעת עיוותים בהליך הבחירות ותוצאותיו". 

)ב( לחוק דרכי התעמולה, נועד להגשים מטרות אלה, בכל הנוגע 10מאליו מובן, שסעיף 

צעי התקשורת הכתובים לתעמולת בחירות במודעות מודפסות, המתפרסמות באמ

 )"עיתונים יומיים, שבועונים וירחונים"(.

 

 

 ד. תמצית טענות הצדדים

 

בעתירתה טוענת העותרת, כי בשבועון מתפרסמות מודעות תעמולה, במסווה של כתבות  .4

 , ואגב כך מתבצעות ההפרות הבאות:1עיתונאיות, בהזמנתו ובמימונו של המשיב מס' 

 

השבועון פורסמו שתי מודעות, הנחזות להיות כתבות בנושא באחד מגיליונות  )א(

( לחוק דרכי תעמולה, האוסר פרסום יותר 3)ב()10הבחירות, בניגוד לסעיף 

 ממודעה אחת ביום מטעם כל רשימת מועמדים.
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בשבועון,  1מודעות הבחירות, הנחזות לכתבות, המתפרסמות מטעם המשיב מס'  )ב(

 ( לחוק דרכי תעמולה.1)ב()10ותרת לפי סעיף אינץ' המ 40 -גדולות ממידת ה

 

, מתפרסמות ללא ציון 1מודעות הבחירות המתפרסמות מטעמו של המשיב מס'  )ג(

 ( לחוק דרכי תעמולה.5)ב()10, וזאת בניגוד לסעיף 1שמו ופרטיו של המשיב מס' 

 

לכתב העתירה צרפה העותרת תמונות של המודעות המפרות, והיא עותרת למתן צו 

מניעה משום החשש שבסוף השבוע הקרוב תתפרסמנה מודעות נוספות מטעם המשיב 

 המפרות את הוראות החוק. 1מס' 

 

 

השיב בתשובתו לעתירה, כי השבועון מצוי בבעלות פרטית, וממומן מכסף  2המשיב מס'  .5

פרטי, ומכיוון שהחברה אינה מסתייעת בכספי ציבור או במימון ממשלתי "זכותה 

 2גרת החוק וכללי האתיקה לנהוג בעיתון כראות עיניה". המשיב מס' המלאה במס

מוסיף, כי השבועון הוא עיתון פרסומי ושיווקי, המקדם עסקים, מוסדות וצרכים של 

פוליטיקאים במחיר מלא, והראיה לכך היא, ש"כל עמודי העיתון מכילים פרסום וכתבות 

, כי ידיעות הכוללות חומר רלוונטי וטוען 2יח"צ בתשלום". עם זאת, מוסיף המשיב מס' 

לחיים באזור כרמיאל, מתפרסמות בכתבות התוכן של העיתון ללא תשלום, אלא רק על 

 פי ערכן החדשותי הרלוונטי לאזור כרמיאל.

 

, עתירת העותרת הוגשה בחוסר תום לב, שכן הובהר לה כי תוכל 2לדעת המשיב מס'  

כפוף למגבלות חוק איסור לשון הרע כנגד לרכוש פרסום או כתבות יח"צנות בעיתון, 

מתמודדים אחרים, ואכן, במהלך הקמפיין של העותרת פורסמו כתבות יח"צ ומודעות 

 פרסום בתשלום, על פי המחירון שנשלח אל העותרת.

 

וטען, כי המשיבה )וכוונתו לחברה( לא קיבלה פניה מוקדמת  2עוד הוסיף המשיב מס'  

ת הודבקה על דלת דירת מגוריו, ובתמונה שהציגה מהעותרת, שכן הפניה המוקדמ

העותרת ניתן להבין כי מדובר במשרד הגרפיקה של השבועון ולא בכתובתה הרשמית של 

על כך שהעותרת לא פנתה בעתירתה גם כנגד שאר  2החברה. עוד מלין המשיב מס' 

 .1העיתונים בכרמיאל, אשר גם הם מפרסמים מודעות מטעמו של המשיב מס' 

 

, כי יש להבחין בין 2התייחס לטענות העותרת בנוגע לגודל המודעות, טוען המשיב מס' ב 

מודעות פרסום, המעוצבות באופן גרפי, ובין כתבת יח"צ, שרובה הוא מלל. על כן, 

האינץ', בה בשעה  40לא חורגים מגודל  1פרסומי המודעות מטעמו של המשיב מס' 

מוסיף, כי "נדמה שלעותרת ישנו  2משיב מס' שהעותרת מציגה בעתירתה כתבות יח"צ. ה

חשבון פתוח עם ]החברה[" שכן היא השקיעה אלפי שקלים בהדפסתו והפצתו של עיתון 

הנושא את השם "חדשות כרמיאל", בו הכפישה את החברה והוציאה דיבתה רעה. לטענת 
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ול המשיב, בעיתון שהפיקה העותרת, "חדשות כרמיאל" כתבות היח"צ שלה עברו את גב

 האינץ'. 400

 

 טוען כי יש לדחות את עתירתה של העותרת. 2על כן, המשיב מס'  

 

 

, והוא מלין על הזמן הקצר בו ניתן 23.10.2018צורף לעתירה רק בתאריך  1המשיב מס'  .6

לו להגיב עליה. אעיר, כי הזמן הקצר בו הורתי למשיב להגיש תגובתו, נובע מכך שמדובר 

בוע, ויש צורך ליתן ההחלטה לפני שהעיתון יודפס ותחל בעתון המתפרסם בסוף הש

 הפצתו.

 

בא כוח המשיב מוסיף וטוען, כי העותרת לא קיימה את חובת ההודעה המוקדמת, ואף  

הקדימה ושלחה לו את כתב העתירה מתוך מניעים פוליטיים וכדי להשיג חיוב בהוצאות 

לא התקיים הרציונל של  ויתרונות פוליטיים. לטענתו, בהודעה המוקדמת שנשלחה,

 הזדמנות להגיב להתראה. 1משלוח התראה, והעותרת, במתכוון לא נתנה למשיב מס' 

 

 2שלח אל המשיב מס'  23.10.2018וטען, כי בתאריך  1עוד הוסיף בא כוח המשיב מס'  

 בקשה, "שלא להדפיס יותר חומר עד לקבלת הודעה חדשה".

 

, כי יש להפריד בין פרסום מודעות 1המשיב מס'  בהתייחס לגופם של דברים טען בא כוח 

ובין כתבות. האחרונות הן "כתבות מלל" הכוללות מידע שמתקבל מהמועמדים או 

מיועצי התקשורת שלהם, והוא מתפרסם בהתאם לשיקול הדעת של המוציאים לאור של 

ס' , "המשיב מ1העיתונים, ללא הנחיה ספציפית או תשלום. לטענת בא כוח המשיב מס' 

הינו עיתון פרטי ונוקט במדיניות פרסום בהתאם לשיקול דעתו". לטענתו, המשיב מס'  2

שלא לפרסם יותר ממודעת פרסום אחת לכל עיתון, וככל  2הנחה את המשיב מס'  1

. עוד הוסיף 2שפורסמה יותר ממודעת פרסום אחת, הדבר נעשה על דעתו של המשיב מס' 

 2הנחה את המשיב  1בעניין גודל המודעות המשיב  וטען, כי אף 1בא  כוח המשיב מס' 

 אינץ'. 40שלא לפרסם מודעות שגודלן עולה על 

 

בנוסף לטענות אלה הוסיף בא כוח המשיב וטען, כי העותרת עצמה מבצעת פרסומים  

 הפרסומים אליהם הוא מתכוון. 1אסורים, ובתשובתו פרט בא כוח המשיב מס' 

 

, כי ככל שבוצעו הפרות הן הפרות ספורות 1המשיב מס' לסיכום טענותיו, טען בא כוח  

ונעשו בשגגה, כאשר העותרת ביצעה הפרות חמורות יותר. לטענת בא כוח המשיב יש 

לדחות את עתירת העותרת מטעמים של חוסר תום לב, השתק או מניעות, ולחייבה 

 בהוצאות לדוגמה.
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 ה. דיון

 

, 1ובת ההודעה המוקדמת אל המשיב מס' אכן יש ספק אם העותרת קיימה כדין את ח .7

 1ונראה לכאורה שקיימה חובה זו רק כדי לצאת ידי חובה, ולא כדי לתת למשיב מס' 

הזדמנות לתקן שגגות שנפלו במחנהו, ככל שנפלו כאלה. עם זאת, לא אוכל להימנע 

מלקיים דיון לגופן של טענות העתירה, שכן לדעתי קויימה חובת ההודעה המוקדמת 

 .2י המשיב מס' כלפ

 

 

, בשבועון מתפרסמים שני סוגי תוכן. הסוג האחד הוא 2כעולה מתשובתו של המשיב מס'  .8

ידיעות בעלות ערך חדשותי לתושבי כרמיאל והאזור. ידיעות אלה, כלשון תשובתו של 

,  "כוללות חומר רלוונטי לחיים באזור כרמיאל והסביבה וסיקור אירועים 2המשיב מס' 

"חומר פרסומי  - 2באזור". הסוג האחר הוא תוכן ממומן, ובלשון המשיב מס'  ופעילויות

או יחצ"ני", המתפרסם בשבועון "תמורת תשלום עפ"י מחירון קבוע מראש". התוכן 

הממומן המתפרסם בשבועון, מביא אפוא לציבור את הדברים שהגורם הממן מבקש 

 להביא לציבור, וכפי שהוא רוצה להציגם.

 

, שאף את התוכן הממומן המתפרסם בשבועון, מחלק 2מתשובת המשיב מס' עוד עולה  

הוא לשני סוגים. הסוג האחד הוא "מודעות פרסום", המעוצבות באופן גרפי והנחשבות 

ליצירות מוגנות בזכויות יוצרים, והסוג השני הוא כתבות יחסי ציבור, שברובן המלא הן 

 עיתון"."מלל שגודלו ומידתו כגודל של שאר הכתבות ב

 

כבר מדברים אלה נראה שקיים קושי עם התוכן הממומן שהוא "כתבות יח"צ". הטעם  

לכך הוא, שהקורא הסביר יכול על נקלה לטעות, ולהניח, שכתבות היח"צ הן כתבות 

מודה בתשובתו, כי הן "מלל שגודלו  2בעלות ערך חדשותי, במיוחד כאשר המשיב מס' 

יתון". קושי זה, העלול לגרום להטעיית הציבור, ניתן ומידתו כגודל של שאר הכתבות בע

( 5)ב()10לפתור אם לצד כתבות היח"צ הממומנות, יקיים השבועון את הוראת סעיף 

לחוק דרכי תעמולה, ויציין את שמו ומענו של האדם האחראי להזמנתו, ואם פעל אותו 

הסיעה, רשימת  אדם מטעם סיעה, רשימת מועמדים, מועמד או גוף אחר, יירשם שמה של

 המועמדים או המועמד, או הכינוי של הסיעה או רשימת המועמדים.

 

 

על פי כתבי הטענות שלפני, כל כתבות יחסי הציבור המתפרסמות בשבועון, הנוגעות  .9

לאנשים המתמודדים בבחירות, הן כולן כתבות ממומנות. ראשית, המשיב בתשובתו 

ם פרסום וכתבות יח"צ בתשלום". זאת ועוד, לעתירה מאשר, ש"כל עמודי העיתון מכילי

שלח לעותרת, ואשר העתקו צורף לכתב העתירה, נכתב: "אני  2במסרון שהמשיב מס' 

 לא מפרסם כתבות בחינם למתמודדי בחירות". 
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הנני סבור שאין מקום להבחנה שהמשיב עושה, בתחום התוכן הממומן, בין מודעות ובין  .10

ודעה, המעוצבת באופן גרפי, וגם כתבת יחסי הציבור, הן כתבות יחסי ציבור. גם המ

 "תעמולת בחירות". 

 

((, 1992) 704, 692( 2, פ"ד מ"ו)זוילי נ' יו"ר וועדת הבחירות המרכזית 869/92בבג"ץ  

קבע בית המשפט העליון את המבחן לפיו ייקבע מה יחשב לתעמולת בחירות ומה לא, 

 א' ברק(: וכך קבע )מפי כב' השופט )כתוארו אז(

 

 "תעמולת בחירות הינה רק אותו ביטוי שהאפקט הדומינאנטי שלו הוא

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

על כן, שידור שיש לו ערך חדשותי, אין לראות בו תעמולת בחירות, שכן 

ותי ערכו הדומינאנטי אינו בהשפעה על הבוחר, אלא במסירת מידע חדש

 לכול."

 

בפסיקה ענפה, שבאה לאחר מכן, ואשר דנה בשאלה מה ייחשב לתעמולת בחירות, אומץ  

מבחן זה, והוא משמש אותנו עד היום. בעניין שלפני, מודעות התעמולה המתפרסמות 

כמו גם כתבות יחסי הציבור, הן כולן ביטויים, שהאפקט הדומיננטי שלהן נועד להשפיע 

פקט דומיננטי אחר. כתבות יחסי הציבור אף נעדרות ערך חדשותי על הבוחר, ואין להן א

כלשהו, שכן אלמלא היו ממומנות על ידי הגורם המעוניין בפרסומן, הן לא היו 

 מתפרסמות.

 

 

כיוון שהגעתי למסקנה, שדין כתבות יחסי הציבור כדין המודעות, הרי יש להחיל על  .11

 )ב( לחוק דרכי התעמולה, כדלקמן:10כתבות יחסי הציבור את הדין הקבוע בסעיף 

 

 אינץ'. 40 -מודעה או "כתבת יח"צ", לא תהיה גדולה מ )א(

 לא תפורסם יותר ממודעה אחת או כתבת יח"צ אחת ביום. )ב(

את שמו ומענו של האדם האחראי להזמנתה, ואם המודעה או כתבת היח"צ תישא  )ג(

( 3)א()10כאמור בסעיף קטן פעל אותו אדם מטעם סיעה, רשימת מועמדים, מועמד 

או גוף אחר, תישא המודעה את שם הסיעה, רשימת המועמדים, המועמד או הגוף 

 כאמור, או את האות או הכינוי של הסיעה או של רשימת המועמדים.

 

 

יובהר ויודגש, כי האחריות לפרסום מודעות, שיש בהן משום הפרת הוראות חוק דרכי  .12

 7/19נה על אמצעי התקשורת המפרסם אותן )וראו: תב"כ התעמולה, חלה בראש ובראשו

 ((. 25.12.2012רחמים כהן נ' עיתון ישראל היום )
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טען, כי מכיוון שהחברה המוציאה לאור את השבועון אינה  2כזכור, המשיב מס'  

מסתייעת בכספי ציבור או במימון ממשלתי, "זכותה המלאה במסגרת החוק וכללי 

כראותה עיניה". כידוע, על פרסומים הנעשים בעיתונות הכתובה האתיקה לנהוג בעיתון 

חלים חוקים שונים, ובין היתר חל עליהם חוק דרכי תעמולה. על כן, מלבד חובת השבועון 

לקיים את כל החוקים החלים על פעילותו, חייב הוא לקיים בתקופת הבחירות גם את 

כך ייקטן נפח הפרסום שמבצע הוראותיו של חוק דרכי תעמולה, וזאת גם אם כתוצאה מ

 בשבועון, וכפועל יוצא מכך אף הכנסותיו של השבועון תקטנה. 1המשיב מס' 

 

 

העותרת עתרה לצוות על המשיבים להימנע מלפרסם פרסומים אחרים, בכל אמצעי  .13

תקשורת אחר, בניגוד לכללים בקבועים בחוק דרכי התעמולה. לא מצאתי מקום להיעתר 

זאת. ככל שהכוונה העומדת מאחורי הדברים היא לפרסומים באתר לבקשה כללית 

האינטרנט או דף הפייסבוק של השבועון, כי אז לא מצאתי מקום להחיל על פרסומים 

)ב( לחוק דרכי התעמולה, המתייחסים באופן 10אלה את הכללים הקבועים בסעיף 

מתוך התנאים הקבועים מפורש לעיתונים יומיים, שבועונים וירחונים. אעיר, כי למעשה, 

)ב( לחוק דרכי התעמולה, התנאי היחיד שניתן להחיל על פרסומים דיגיטליים, 10בסעיף 

 ( לחוק.5)ב()10הוא התנאי הקבוע בסעיף 

 

 

)ב( לחוק דרכי התעמולה מצדה של 10על הפרות סעיף  1בתשובתו הלין המשיב מס'  .14

שיש צורך להעניק למשיב סעד  העותרת עצמה. לא אוכל להתייחס להפרות אלה, וככל

 בגינן, עליו להגיש עתירה מתאימה. 

 

 

 על כן, הנני מחליט לקבל את העתירה, והנני מורה כדלקמן: .15

 

, להימנע ש. א. מו"ל פרסום ועיתונות בע"מועל חברת  2הנני מצווה על המשיב מס'  )א(

ד למועד מלפרסם בגיליונות הקרובים של שבועון "מלך הגליל", שיתפרסמו ע

, מודעות או כתבות יחסי ציבור 30.10.2018הבחירות לרשויות המקומיות בתאריך 

או לרשימת המועמדים שהוא עומד בראשה,  1ממומנות, המתייחסות למשיב מס' 

)ב( לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, 10שלא מקיימות את התנאים שנקבעו בסעיף 

 , והם:1959 -תשי"ט 

 

או רשימת  1י ציבור ממומנת מטעם המשיב מס' מודעה או כתבת יחס (1)

 אינץ'. 40 -המועמדים שבראשותו, לא תהיה גדולה מ

 לא תפורסם יותר ממודעה אחת או כתבת יחסי ציבור ממומנת אחת ליום. (2)

את שמו ומענו המודעה או כתבת היח"צ הממומנת שתפורסמנה, תישאנה  (3)

ם מטעם סיעה, רשימת של האדם האחראי להזמנתה, ואם פעל אותו אד
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( או גוף אחר, תישאנה את שם 3)א()10מועמדים, מועמד כאמור בסעיף קטן 

הסיעה, רשימת המועמדים, המועמד או הגוף כאמור, או את האות או הכינוי 

 של המועמד, הסיעה או של רשימת המועמדים.

 

על כן בנסיבות העניין לא מצאתי מקום לחייב את המשיבים בתשלום הוצאות, ו )ב(

 כל צד ישא בהוצאותיו.

 

 , בהעדר הצדדים.24.10.2018ניתן היום, ט"ו בחשוון, תשע"ט, 

                                                                                    

 

 יצחק כהן, שופט
 יושב ראש ועדת הבחירות

 האזורית חיפה
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 ועדת הבחירות המרכזית 

 21-לכנסת ה
          

 טלאברהם  לוד –בית המשפט המחוזי מרכז  נשיא
  יושב ראש ועדת הבחירות האזורית מרכז דרום  

 

 
 175/ 21תר"מ  

 
 הרשימה החסידית חברתית אגודת ישראל העותרת:    

 
 נ ג ד 

 
 והשכונות. היהדות הדתית המאוחדת ש"ס דגל התורה 1 המשיבות:

 . עיתון הד העיר היגרי יצחק2
 

 1959-ד לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט17-ב ו17עתירה לצו מניעה לפי סעיפים 

 )להלן: חוק דרכי תעמולה(

 
 בשם העותרת:

 
 :1בשם המשיבה 

 
 :2המשיבה 

 

 עו"ד שלום פנחס וייס
 

 עו"ד ישראל באך
 

 בעצמה
 

  החלטה

   
ד לחוק דרכי תעמולה למתן צו האוסר על המשיבים 17-ב ו17בפניי עתירה שהוגשה לפי סעיפים 

לחוק דרכי תעמולה ולמתן צו האוסר פרסום של  10לפרסם מודעות בעיתונות בניגוד לסעיף 

ה לחוק דרכי תעמולה. בליבה של העתירה מצויה מערכת 16סקר בניגוד להוראות סעיף 

 (. העירייהיות ובכללן לראשות העיר רחובות ומועצתה )להלן: הבחירות לרשויות המקומ

 רקע וטענות הצדדים: .א

הן רשימות המתמודדות למועצת העירייה בבחירות הקרובות  1העותרת והמשיבה  .1

 .30.10.2018שיתקיימו ביום 

 הוא עיתון שבמסגרתו פורסמה המודעה נושא העתירה )להלן: העיתון(. 2המשיב  .2
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 טענות העותרת

אינץ' בניגוד להוראות  40-פורסם בעיתון מודעת תעמולה הגדולה מ 22.10.2018ביום  .3

 ( לחוק דרכי תעמולה )להלן: המודעה(.1)ב() 10סעיף 

בין היתר, נכללו במודעה תוצאות סקר בחירות אשר בוצע על ידי מכון סקרים בשם "ג.ב.  .4

הנדרשים בהוראות מדגמים", מכון, אשר לא קיים. לא הופיעו בסקר מלוא הפרטים 

ה לחוק דרכי תעמולה, ובינהם שמו של מזמין הסקר, שם הגורם שערך את 16סעיף 

הסקר, תאריך ביצוע הסקר, האוכלוסייה שמתוכה נלקח מדגם המשיבים ומרווח 

 הטעות.

העותרת מבקשת להורות על הסרת המודעה מכל מדיה שהיא, לרבות בתפוצה  .5

ל צו, לאסור את הפצת המודעה בכל מדיה שהיא, דיגיטאלית, כמו כן נתבקשתי שאורה ע

לרבות ברשתות החברתיות, ולהורות על איסוף פיזי מעמדות החלוקה של העיתונים בהם 

 מופיעה המודעה האסורה.

 

 1טענות המשיבה 

המודעה נושא העתירה היא העתק של מודעה שפורסמה בעיתון "המקום רחובות"  .6

)להלן: הפרסום הראשון(. משכך המודעה נושא  2המשיב  –והועתקה בשלמותה לעיתון 

ה לחוק דרכי תעמולה, שכן העיתון הוא לא "הראשון 16העתירה איננה נופלת בגדר סעיף 

 שמשדר לציבור תוצאותיו של סקר".

פרסמה את המודעה הזהה  2פרסמה מודעה זהה בעיתון אחר, ואילו המשיבה  1המשיבה  .7

 . 1ללא תיאום עם המשיבה 

מפרסמת פרסומים בעיתונות באותו הגודל ומפרה גם היא את הוראות  העותרת עצמה .8

החוק. כבר בעת זו אדגיש כי, אין בטענה של הפרת הדין על ידי העותרת משום טענת 

 הגנה, ולכן אין בכוונתי להידרש אליה.

 

 2טענות המשיב 

המודעה פורסמה בעיתון זה מכבר, וכי אין לו כל התנגדות להסיר את המודעות  .9

פרסום הדיגיטאלי של העיתון, כפי שאכן כבר ביצע, וכפי שהובהר לעותרת עובר מה

 להגשת העתירה, משכך לא ברור מדוע הוא צורף כמשיב לעתירה.
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איננו אחראי  2, והמשיב 1הטענות המפורטות בכתב העתירה מהוות הפרות של המשיבה  .10

למחוק את  2משיב על תוכן המודעות שהועברו אליו לפרסום בעיתון. על כן, מבקש ה

 העתירה נגדו ללא צו להוצאות.

 

 תגובת העותרת לתשובות

המודעה לא הועתקה מעיתון אחר, אלא הובאה רק בחלקה. ציטוט מהפרסום הראשון  .11

אכן הובא במודעה, ואולם גרף ה"עוגה" המראה את חלוקת הקולות הוסף במודעה נושא 

, אלא 1לא נבדקה המשיבה העתירה ולא התפרסם קודם, מה גם שבפרסום הראשון 

 כפי שמופיע בגרף ה"עוגה". 5מנדטים ולא  3נבחנה רק סיעת ש"ס, אשר קיבלה 

 המסגרת הנורמטיבית: .ב

 ( לחוק דרכי תעמולה קובע:1)ב() 10סעיף  .12

לא תהא תעמולת בחירות באמצעות מודעות מודפסות   ")ב(
המתפרסמות בעתונים יומיים, בשבועונים או בירחונים, אלא 

 לות אלה:בהגב

 אינץ';" 40-מודעה לא תהא גדולה מ   (1)

 ה לחוק דרכי תעמולה קובע:16סעיף  .13

..." 

הראשון שמשדר לציבור על תוצאותיו של סקר בחירות ומי   )ב(
שעות מאז שתוצאות הסקר נמסרו לציבור  24שמשדר כאמור בתוך 

 לראשונה, יציין בצד התוצאות את כל אלה:

 את הסקר; שמו של הגוף שהזמין   (1)

 שמו של הגורם שערך את הסקר;   (2)

 התאריך או התקופה שבה בוצע הסקר;   (3)

 האוכלוסיה שמתוכה נלקח מדגם המשיבים לסקר;   (4)

מספר האנשים שהתבקשו להשתתף בסקר ומספר    (5)
 האנשים שהשתתפו בו בפועל;

 מרווח הטעות לגבי הנתונים שהושגו.   (6)

 

לציבור על תוצאותיו של סקר בחירות כאמור המפרסם בכתב    )ג(
בסעיף קטן )ב(, יפרט, נוסף על האמור באותו סעיף קטן, גם את 

 השאלות שנשאלו בסקר.

 

)ג(, מי שמשדר או מפרסם -על אף האמור בסעיפים קטנים )ב( ו  )ד(
לציבור בכתב, על תוצאות של סקר בחירות שלא מבוססות על שיטות 

כת סקרים, יציין בהבלטה שהסקר לא סטטיסטיות מוכרות לערי
התבסס על שיטות סטטיסטיות מוכרות ולפיכך אי אפשר להסיק ממנו 
מסקנות לגבי דפוסי הצבעה או עמדות של הציבור, וכן יציין את 

 ( של סעיף קטן )ב(."2)-( ו1הנתונים האמורים בפסקאות )
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 דיון והכרעה: .ג

המשיבות, לא מצאו לנכון להשיב לעתירה לגופה, אלא ביקשו להסיט מהן את האשמה,  .14

 אחת לרעותה. 

 40-חובתן של המשיבות נובעת במישרין מהחוק האוסר על פרסום מודעה הגדולה מ .15

אינצ', ומטיל חובות נוספות על מפרסמי סקר בחירות. היה על המשיבות, כל אחת 

 החוק, ולקיימן, כלשונן.  בתחומה, לבדוק את החובות שקובע

ככל שהפרסום הראשון של הסקר הפר את הוראות הדין, לא ניתן לחזור על פרסום זה  .16

אלא יש לתקן את הטעון תיקון, בפרסום שבא לאחריו. לא ניתן להפר  –פעם אחר פעם 

את החוק פעם אחת, ולטעון כי כל פרסום עוקב אינו עומד בהוראותיו כי "אינו פרסום 

השעות שחולפות לאחריו". משהפרסום הראשון אינו כדין,  24-פרסום ב ראשון או

 הפרסומים העוקבים אחריו גם הם אינם כדין. 

לא טרחה לתמוך דבריה בתצהיר, ולא טרחה לפרט לגבי אותו "פרסום  1המשיבה  .17

ראשון" באיזה תאריך הוא פורסם, מי אחראי לאותו פרסום ולא צורף כל העתק 

 בה. מהפרסום לכתב התשו

עיינתי בתגובת העותרת, לה צורף הפרסום הראשון, ומצאתי כי בדין טענה העותרת  .18

שבמודעה אין ציטוט שלם של הפרסום הראשון, גרף ה"עוגה" הופיע לראשונה רק 

 במודעה נושא העתירה, והוא אינו תואם לתוצאות המפורטות בפרסום הראשון. 

איננה נופלת בגדר של "פרסום ראשון"  כי המודעה 1משכך, אני דוחה את טענות המשיבה 

 ה לחוק דרכי תעמולה.16כמשמעות מונח זה בסעיף 

לא הרימה את נטל  1ביחס לגודל המודעה שכן המשיבה  1אני דוחה את טענות המשיבה  .19

ההוכחה כי המודעה פורסמה בניגוד לדעתה. לא ייתכן שעיתון פרסם מודעה ללא כל 

החלטתי ולאור מועד הבחירות הקרב ובא, אינני מורה מזמין. אין בטענה זו כדי לשנות מ

 להגיב לטענה זו ואני דוחה אותה.   2למשיב 

ה לחוק, אלא 16לחוק והן את הפרת סעיף  10המשיבים לא מכחישים את הפרת סעיף  .20

 מבקשים להסיט את האשמה אחת לשניה. 

 מאחר והמודעה מ פרה את הדין אני נותן צו בגינה.

רסום מודעה, בין בצו ובין בהוראת החוק, הרי שהוראה זו חלה כלפי אם הדין אוסר על פ .21

להימנע מפרסומה, גם אם כבר עלתה על הדפוס, וגם אם  2כולי עלמא, ועל המשיב 

שהסיר לאלתר את  2משמש כפלטפורמת פרסום בלבד. טוב עשה המשיב  2המשיב 

 המודעה מהפלטפורמה הדיגיטלית.
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ד לחוק דרכי תעמולה האוסר על המשיבים 17-ב ו17יפים אשר על כן, אני נותן צו לפי סע .22

להפיץ את המודעה בכל מדיה שהיא, לרבות באמצעים דיגיטאליים. במידה ונותרו 

עיתונים בעמדות חלוקה שטרם הופצו לציבור, יש להסיר מהם את המודעה בטרם 

 הפצתם לציבור.

 7תשלם לעותרת תוך  והיא 1לאור כל האמור לעיל אני מקבל את העתירה נגד המשיבה  .23

 .₪ 5,000ימים הוצאות בסך 

 ללא צו להוצאות. 2אני מוחק את העתירה נגד המשיב 

 

 

 (2018באוקטובר  28י"ט בחשון התשע"ט )ניתנה היום 

 

 

 

 אברהם טל
 

 נשיא בית משפט מחוזי 
 יושב ראש ועדת הבחירות

 דרום-האזורית מרכז
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 ועדת הבחירות המרכזית 

 21-הלכנסת 
          

 טלאברהם  לוד –בית המשפט המחוזי מרכז  נשיא
  יושב ראש ועדת הבחירות האזורית מרכז דרום  

 

 131/ 21תר"מ  
 

 העותר: 
               

 מיכאל וידל

 
 נ ג ד 

 
 . עדי שטרנברג1 המשיבים:

 . גל קינן בע"מ2
 

 1959-ד לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט17-ב ו17עתירה לצו מניעה לפי סעיפים 
 חוק דרכי תעמולה(  –)להלן 

 
 בשם העותר:

 
 :1בשם המשיב 

 
 :2בשם המשיבה 

 עו"ד אילן נימני
 

 עו"ד עדי סדינסקי לוי; עו"ד שרי זאנה
 

 ציון קינן
 

  החלטה

   
ד לחוק דרכי תעמולה למתן צו האוסר על המשיבים 17-ב ו17בפניי עתירה שהוגשה לפי סעיפים 

לחוק דרכי תעמולה, וסקרי בחירות  10לפרסם שילוט הכולל תעמולת בחירות, בניגוד לסעיף 

ה לחוק האמור. בלב העתירה מצויה מערכת הבחירות 16שאינם עומדים בהוראות סעיף 

 (.העירייהלל זה לראשות עיריית רמלה )להלן: לרשויות המקומיות, ובכ

 

 רקע וטענות הצדדים: .א

, 30.10.2018העותר מתמודד לראשות העירייה בבחירות הקרובות שיתקיימו ביום  .1

 2הוא ראש העירייה המכהן המתמודד גם הוא לראשות העירייה. המשיבה  1והמשיב 

, אשר לטענת העותר מפעילה מקומון המתפרסם תחת השם "גל שבע" )להלן: העיתון(

 פורסמו בו פרסומים המפרים את הוראות החוק כאמור.
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 טענות העותר

 5.10.2018)להלן: הסקר הראשון(, והשני ביום  7.9.2018בשני גיליונות שונים )אחד ביום  .2

)להלן: הסקר השני((, של העיתון, התפרסמו סקרים, שלא כללו את המידע בדבר ציון 

האוכלוסייה שמתוכה נלקח המדגם ומרווח הטעות לגבי הנתונים מזמין הסקר, איפיוני 

 ה לחוק דרכי תעמולה.16או השאלות שהוצגו למשתתפים, בניגוד להוראות סעיף 

לצד הסקר פורסמה "כתבה" שמנתחת את תוצאות הסקר, שאינה אלא תעמולת בחירות,  .3

 אשר  חורגת מגודל הפרסום המותר על פי חוק. 

ה כתבה, תחת הכותרת "סקר בחירות התפלגות מגזרית: עדי לצד הסקר השני פורסמ .4

שטרנברג מנצח במגזר היהודי מיכאל וידל מנצח במגזר הערבי". מדובר בסקר פיקטיבי, 

 .2, ופורסמה על ידי המשיבה 1במודעת בחירות שמומנה על ידי המשיב 

לחוק דרכי )ב( 10-( ו3)א()10פרסום המודעות על ידי המשיבים מנוגד להוראות סעיפים  .5

תעמולה האוסרות פרסום מודעות תעמולה ללא ציון שם המזמין, וכי המודעות שפורסמו 

 חורגות מהגודל שנקבע בחוק.

 1טענות המשיב 

העתירה מערבבת בין שתי עילות חוק, ושתי הפרות לכאורה של חוק דרכי תעמולה. בכל  .6

הונחה כל תשתית  לחוק דרכי תעמולה, לא 10הנוגע לפרסום תעמולה בניגוד לסעיף 

 ראייתית בעניין, והיא מוכחשת.

עובר לתקופת הבחירות, כהגדרתו של מונח זה בסעיף  7.9.2018הסקרים פורסמו ביום  .7

 לא הזמין את הסקרים אלא גורמים אחרים. 1ה. המשיב 16

מודעה מיוחדת שפורסמה בעיתון, ובה הבהרה של הסקר  1לנוכח העתירה, הזמין המשיב  .8

 חסרים, משכך אין כל מקום ליתן צו מניעה בעניין.וכל הפרטים ה

 2טענות המשיב 

איננו צד דרוש לעתירה, הוא לא הזמין את הסקרים אלא רק פרסם את  2המשיב  .9

הסקרים, כפי שהתבקש לפרסם. גם במקרה זה פרסם העיתון סקרים אשר הופיעו בריש 

 גלי בעמודי הפייסבוק השונים. 

 תגובת העותר

 הטענות המפורטות בכתב העתירה.  מודה בכל 1משיב  .10

איננה מפרטת את מלוא הפרטים הנדרשים בהתאם  1הודעת ההבהרה שפרסם המשיב  .11

 ה.16להוראות סעיף 
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המשיב התנער מכל חובותיו כמפרסם על פי דין, משכך ונוכח התנערותם של המשיבים,  .12

סיבות מחיקת העתירה היתה מביאה להמשך ההפרות מצידם ועל כן נדרש ליתן צו בנ

 העניין.

 

 המסגרת הנורמטיבית  .ב

 ( לחוק דרכי תעמולה, קובע:3)א() 10סעיף  .13

"המודעה תישא את שמו ומענו של המדפיס שהדפיס 
אותה ושל האדם האחראי להזמנתה; ואם פעל אותו 
אדם מטעם סיעה, רשימת מועמדים, מועמד בבחירות 
מיוחדות לראש רשות מקומית או גוף אחר, תישא 

שם הסיעה, רשימת המועמדים, המועמד המודעה את 
או הגוף כאמור, או את האות או הכינוי של הסיעה או 

 ;רשימת המועמדים

 )ב( לחוק דרכי תעמולה, קובע: 10סעיף  .14

"לא תהא תעמולת בחירות באמצעות מודעות 
מודפסות המתפרסמות בעתונים יומיים, בשבועונים 

 :או בירחונים, אלא בהגבלות אלה
 אינץ'; 40-לא תהא גדולה מ(   מודעה 1)

... 
(     המודעה תישא את שמו ומענו של האדם האחראי 5)

להזמנתה, ואם פעל אותו אדם מטעם סיעה, רשימת 
( או גוף 3מועמדים, מועמד כאמור בסעיף קטן )א()

אחר, תישא המודעה את שם הסיעה, רשימת 
המועמדים, המועמד או הגוף כאמור, או את האות או 

 ".הסיעה או של רשימת המועמדים הכינוי של

 ה לחוק דרכי תעמולה קובע:16סעיף  .15

 –בסעיף זה   )א( "
סקר הנערך בתקופת  –"סקר בחירות"            

הבחירות והבודק דפוסי הצבעה של בוחרים בבחירות, 
או הבודק נושאים הקשורים במישרין במי שמתמודד 

 בבחירות;
 –ת בחירות" "מתמודד בבחירות", "תקופ           

 ב)א(;10כהגדרתם בסעיף 
משדר בכלי התקשורת  –"משדר לציבור"            

 האלקטרוניים;
לרבות בעיתון או  –"מפרסם בכתב לציבור"            

 באינטרנט;
למעט ציבור האנשים העוסקים  –"ציבור"            

 בניהול מערכת הבחירות, בשכר או שלא בשכר.
לציבור על תוצאותיו של סקר  הראשון שמשדר  )ב( 

שעות מאז  24בחירות ומי שמשדר כאמור בתוך 
שתוצאות הסקר נמסרו לציבור לראשונה, יציין בצד 

 התוצאות את כל אלה:
 שמו של הגוף שהזמין את הסקר;   (1)
 שמו של הגורם שערך את הסקר;   (2)
 התאריך או התקופה שבה בוצע הסקר;   (3)
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כה נלקח מדגם האוכלוסיה שמתו   (4)
 המשיבים לסקר;

מספר האנשים שהתבקשו להשתתף    (5)
 בסקר ומספר האנשים שהשתתפו בו בפועל;

 מרווח הטעות לגבי הנתונים שהושגו.   (6)
המפרסם בכתב לציבור על תוצאותיו של סקר    )ג(

בחירות כאמור בסעיף קטן )ב(, יפרט, נוסף על האמור 
 שנשאלו בסקר.באותו סעיף קטן, גם את השאלות 

)ג(, מי -על אף האמור בסעיפים קטנים )ב( ו  )ד(
שמשדר או מפרסם לציבור בכתב, על תוצאות של סקר 
בחירות שלא מבוססות על שיטות סטטיסטיות מוכרות 
לעריכת סקרים, יציין בהבלטה שהסקר לא התבסס על 
שיטות סטטיסטיות מוכרות ולפיכך אי אפשר להסיק 

וסי הצבעה או עמדות של ממנו מסקנות לגבי דפ
( 1הציבור, וכן יציין את הנתונים האמורים בפסקאות )

 ( של סעיף קטן )ב(."2)-ו
 

 דיון והכרעה: .ג

ה מטיל חובות שונות שעניינם שקיפות על מי ש"מפרסם סקר בכתב" או על מי 16סעיף  .16

"שמשדר לציבור" על תוצאותיו של סקר. דהיינו, הוראות החוק מטילות את האחריות 

 . הזמין אותוואין נפקא מינא מי ערך או  –על מפרסם הסקר 

איננו מכחיש כי הוא הגורם שהזמין את פרסום הסקרים בעיתון, ומכתב  1המשיב  .17

התשובה אף עולה "הודאה" משתמעת מכך. משכך אין חולק שהחובות שבדין, בעניין 

 פרסום הסקרים, חלו עליו )ככל שהסעיף היה בתוקפו במועד הפרסום(.

לפיהן הוא לא הגורם שחייב לשאת באחריות להפרת  1אני דוחה את טענות המשיב  .18

ה לחוק דרכי תעמולה בנוגע לסקרים נושא העתירה, ככל שימצא שהם 16הוראות סעיף 

 עומדים בניגוד להוראות החוק כאמור.

לפיהן הוא מבקש להסתלק מחובותיו לפי חוק. ככל  2אני דוחה את טענות המשיב  .19

וימת  מפירה את הוראות הדין, הרי שגם העיתון מנוע מלפרסמה, וככל שמודעה מס

 הרי שעליו לעמוד בצו. -שפרסם אותה, ונקבע כי עליו להסירה  

 הסקר הראשון

גוב ארי  100/21הסקר הראשון פורסם במועד בו הוראות החוק טרם השתכללו )ר' תר"מ  .20

ה לחוק 16בהוראות סעיף  ((. משכך, לא נדרש המפרסם לעמוד13.09.2018נ' שטרית )

 דרכי תעמולה שעניינן פרסום סקרים. 

ה לחוק דרכי תעמולה לא עומד בתוקפו הרי שיתר סעיפי החוק, 16עם זאת, גם אם סעיף  .21

 בדבר מודעות כן עמדו בתוקפן, ונדרש היה לעמוד בהן.  10ובכלל זה הוראות סעיף 

, אינה כתבה עיתונאית אלא יחד עם זאת, לא הוכח בפניי שהכתבה שפורסמה לצד הסקר .22

 .  1מודעת תעמולה. לעניין זה לא הביא העותר כל ראייה, וטענתיו הוכחשו על ידי המשיב 
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פרשת ישראל  –( )להלן 24.2.2015שחר בן מאיר נ' בנימין נתניהו ואח' ) 16/20בתב"כ  .23

השופט  היום(, דן כב' השופט ס' ג'ובראן בסוגייה הדומה למקרה שבפניי. בפרשה זו, קבע

ג'ובראן, כי מודעות תעמולה יכולות להתחזות לכתבות עיתונאיות, ועקב כך להיות 

חשופות לביקורת יו"ר ועדת הבחירות, ולהוראות חוק דרכי תעמולה. יחד עם זאת, השופט 

 ג'ובראן הדגיש כי:

"מגבלות מעין אלה על תוכן הנחזה לידיעות חדשותיות 
היר. זאת, נוכח צריכות להיעשות במשורה ובאופן ז -

אותה זיקה,   -אם תוכח  –העובדה כי עד שתוכח 
נקודה המוצא היא שמדובר בפרסומים המוגנים מכוח 
חופש העיתונות. אשר הוא, כידוע, בגדר 'תנאי הכרחי 
למשטר ייצוגי, לממשל תקין והוגן, לחירויות האדם. 
בפועל היא יכולה לשמש נייר לקמוס של הדמוקרטיה: 

יש דמוקרטיה; אין עיתונות  -ופשית יש עיתונות ח
ידי נ'  7325/95אין דמוקרטיה' )דנ"א  –חופשית 

 ('".1998) 52, 1( 3קראוס, פ"ד נב)

בפרשת ישראל היום השופט ג'ובראן הדגיש כי על מנת להחיל הגבלות על ידיעות  .24

עיתונאיות, חייב העותר להוכיח ברמת הוכחה גבוהה כי מדובר "במצבים שבהם מדובר 

רסום שאינו אלא מודעה ממומנת ומוזמנת במסווה של כתבה עיתונאית, ולא בפתח בפ

לרגולציה של ידיעות חדשותיות וטורי דעה אשר נוטים לטובת מועמד זה או אחר, או 

לרעתו", כאשר השאלה המרכזית שהוצגה היא האם מדובר במודעה בכסות של ידיעה 

 חדשותית עיתונאית. 

מגבלות על ידיעות חדשותיות, אשר נחזות ככאלה, יש צורך משכך, על מנת להטיל את ה .25

להוכיח כי מדובר בתעמולה בהיקף נרחב וזיקה ברורה וממשית בין כלי התקשורת לבין 

קונינסקי נ'  16/20המועמד, באופן שפוגע בצורה ממשית בשוויון שבין המועמדים )תר"מ 

 ((.21.8.2013חלבי נ' נסראלדין ) 64/20(; תר"מ 23.6.2013אלדר )

בעניין ידיעה ספציפית, קבעה הפסיקה כי נדרשת הוכחת זיקה בין המועמד לכלי  .26

התקשרות, על פי מאזן הסתברויות מוגבר, שניתן אף ללמוד עליו מתוכן הידיעה עצמה 

, השופט 30.10.2008בן דוד נ' עובד ) 117/17)א(; תר"מ 39)פרשת ישראל היום, פסקה 

 ריבלין(. 

מור תשתית ראייתית מספקת, במאזן ההסתברויות כי מדובר במודעת העותר לא הניח כא .27

תעמולה ולא בכתבה עיתונאית )על אף התוכן שבכתבה(, ובשים לב להכחשתה הגורפת של 

 בכתב תשובתה.  2המשיבה 

 אשר על כן, אני דוחה את העתירה ביחס לסקר הראשון ולכתבה שבצידו. .28
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 הסקר השני

ה לחוק דרכי תעמולה, 16אין חולק כי הסקר השני פורסם במועד שבו חלות הוראות סעיף  .29

וכי הפרסום הפר את הוראותיו. יחד עם זאת, עם פרסום הודעת ההבהרה אין מקום לתת 

 צו אופרטיבי. 

 

לטענת העותר בתגובתו לתשובות, לפיה הודעת ההבהרה אינה כוללת את כלל הפרטים  .30

 –ה לחוק דרכי תעמולה מפריד בין שני סוגי סקרים 16ן בחוק. סעיף הנדרשים, אין עיגו

והוא נדרש לחובות גילוי מוגברות כי הוא  –סקר הנערך בשיטות סטטיסטיות מוכרות 

צביקה גוב ארי נ' רונית ארנפרוינד  153/20עלול להטעות את הבוחרים )ראו והשוו: תר"מ 

לבין סקר שלא נערך בשיטות כאמור, ואזי  ; השופט ס' ג'ובראן((,10.10.2013כהן ואח' )

יש להדגיש לצידו שלא ניתן ללמוד ממנו על עמדות הציבור, וכן מי הזמין את הסקר ומי 

ערך אותו. אכן, מודעת ההבהרה הפרטים בדבר זהות מזמין הסקר חסרים אך היא ציינה 

חברה, אלא  שהסקר לא נערך על ידי 1כי הוא נערך ברשתות החברתיות וחזקה על המשיב 

 בדפי הרשתות החברתיות עצמן. משכך, אינני נותן צו בעת הזו.

ביחס לכתבה שהתפרסמה לצד הסקר השני, אין לי אלא להפנות לאמור בנושא הכתבה  .31

הראשונה, ואני דוחה את הבקשה למתן צו בנושא. יחד עם זאת, גם הצטברות של כתבות 

קה הנדרשת )כך, למשל, מספר כתבות בעלות גוון דומה, יכולה להיות ראיה חלקית לזי

המנתחות סקר שמפורסם לצידן, כאשר הסקר הוא מודעה, אך נטען שהכתבה היא 

 עיתונאית(. 

 לאור כל האמור לעיל, אני דוחה את העתירה, אך לאור ההערות אין צו להוצאות. .32

 

 (.2018באוקטובר  18ניתנה היום ט' חשון תשע"ט )

 

 

 אברהם טל
 

 נשיא בית משפט מחוזי 
 יושב ראש ועדת הבחירות

 דרום-האזורית מרכז
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 ועדת הבחירות המרכזית 

 21-לכנסת ה
          

 טלאברהם  לוד –בית המשפט המחוזי מרכז  נשיא
  יושב ראש ועדת הבחירות האזורית מרכז דרום  

 

 85/ 21תר"מ 
 העותרים:

 
                 

 ראש עיריית יבנה  –. צבי גוב ארי 1
 . תנועת "יבנה שלנו" בראשות צבי גוב ארי2
 

 
 נ ג ד 

 
 המשיבים: 

 
 . מאיר שטרית1
 . תנועת "מקומי" בראשות מאיר שטרית2

 
)להלן: חוק  1959-ד לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט17-ב, ו17עתירה לצו מניעה לפי סעיפים 

 דרכי תעמולה(
 

 העותרים:בשם 
 

 בשם המשיבים:  
 

 עו"ד שמואל פז
 

 עו"ד עשור שמעון

  החלטה

   
ד לחוק דרכי תעמולה, למתן צו האוסר על 17-ב ו17בפניי עתירה שהוגשה לפי סעיפים 

המשיבים לפרסם מודעות תעמולה במקומונים, בעיתונים ובחוברות ללא שם ראש הרשימה 

וכן צו האוסר על פרסום כאמור יותר מאשר מודעה מזמין המודעה, מממן המודעה ושם הסיעה 

לחוק דרכי תעמולה. בליבה של העתירה עומדות הבחירות  10אחת בעיתון אחד, ובניגוד לסעיף 

 לרשויות המקומיות, ובכלל זה לראשות עיריית יבנה )להלן: העירייה(.

 

מתעתד  הדין שבפניי עולה שהוא-הוא ראש עיריית יבנה המכהן, שמכתבי בי 1העותר  .1

להגיש מועמדותו לראשות העירייה בבחירות הקרובות העתידות להתקיים ביום 

יגיש  1תהא, ככל הנראה, רשימת המועמדים שסיעתו של העותר 2, והעותרת 30.10.2018

 בבחירות לעירייה.

הוא שר וחבר כנסת לשעבר, והוא מתעתד, לטענתו, להגיש מועמדותו לראשות  1המשיב  .2

היא ככל הנראה תהא רשימת המועמדים בראשה  2הקרובות, והמשיבה העירייה בבחירות 

 יעמוד. 

העותרים מפרטים שורה של מודעות פרסום שפורסמו על ידי המשיבים, לטענתם, אשר  .3

לחוק דרכי תעמולה. הפרסומים נושא עתירה זו פורסמו  10מפרים לכאורה, את סעיף 
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במקומונים "יבניתון" ו"סטטוס" ובחוברת שכותרתה "להתראות  10.8.2018בתאריך 

 לקמן: בילויים שלום לימודים" )להלן: החוברת(, כד

תודה אבל הגיע הזמן לפרוש בכבוד". לטענת  –מודעה תחת הכותרת "צבי גוב ארי  .א

העותרים מדובר במודעה המתיימרת להיות מודעה מטעם תושבי העיר, כאשר 

 –, ובין היתר היועץ המשפטי שלה 2מופיעים בתמונה גורמים הפעילים במשיבה 

טה הבחירות של המשיבים, מר עו"ד עשור שמעון )להלן: עו"ד עשור( ויושב ראש מ

 קוקי ביטון )מודעה זו תכונה להלן: פרסום א'(.

מודעה שניה נחזית להיות "כתבה" תחת הכותרת "חינוך רע מאוד", ובגוף הכתבה  .ב

נטען כי העירייה מציגה מצג שווא כאילו מערכת החינוך של העיר היא מהמובילות 

 בישראל )כתבה זו תכונה להלן: פרסום ב'(.

שלישית היא "בקשה אישית מראש העיר מר צבי גוב ארי", שמתוכנה עולה  מודעה .ג

בבקשה ממנו "לפרוש  1כי היא "מטעם תושבת העיר" ועניינה פניה אישית לעותר 

בכבוד". לטענת העותרים המודעה מומנה כמודעת פרסום ו"ברור לכל בר בי רב כי 

 ן: פרסום ג'(.היא מומנה על יד המשיבים ומטעמם" )מודעה זו תכונה להל

, ללא שם התנועה בראשה הוא עומד 1מודעות בהן מופיעה תמונה של המשיב  .ד

 )מודעות אלו יכונו להלן פרסום ד'(.

לטענת העותרים, כל הפרסומים המוזכרים מהווים מודעות תעמולת בחירות מצד  .4

 המשיבים, ומשכך ונוכח העובדה כי פורסמה "יותר ממודעה אחת ביום, מטעם כל מפלגה,

 ( לחוק דרכי תעמולה.3)ב()10בעיתון אחד", מדובר בהפרה של הוראות סעיף 

באף אחד מהפרסומים "לא פורסם שמו ומענו של האדם האחראי להזמנתה". מדובר  .5

במודעה מטעם סיעה, אשר לא נשאה  "את שם הסיעה, רשימת המועמדים, המועמד או 

 ( לחוק דרכי תעמולה.5)ב()10גוף כאמור", הפרסומים מפרים את הוראות סעיף 

 תגובת המשיבים:

)שהחלטה בגינו  83/21הגשת העתירה מהווה "תגובת נגד" לעתירת המשיבים בתר"מ  .6

(, ולכן היא מוגשת בחוסר תום לב. טענות בגין הפרות נוספות של 9.9.2018ניתנה בתאריך 

 68/20תר"מ  חוק דרכי תעמולה אינן "טענות הגנה", ודינן להתברר בפני עצמן )ראו והשוו:

רון כץ נ' רשימת "ביחד"  105/20(; תר"מ 19.08.2013קוניק נ' בן שחר )השופט ס' ג'ובראן; 

(. הטענות לפיהן גם העותרים מפרים את הדין אינן טענות 15.09.2013)השופט ס' ג'ובראן 

 הגנה כשלעצמן, אלא יש לבררן כדין. משכך, אין בכוונתי להידרש לטענות אלו כלל ועיקר. 

המשיבים פעלו כחוק שכן כל תושב בעיר רשאי לממן מכיסו מודעה הפונה לראש העיר  .7

 בשאלה, בביקורת, בתגובה או בכל דרך אחרת, ואין על כך הגבלה בחוק.
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פרסום א' הוא מודעה שהוזמנה ושולמה על ידי עו"ד עשור וע"י חלק מהמצולמים במודעה  .8

עתם וגם לשלם עבור ההודעה. שהם "אנשים פרטיים לגמרי" אשר מוכנים להביע ד

שנה הוא  20שנים כנבחר ציבור בעיר, שמתוכם  25-, מכהן למעלה מ1לטענתם, העותר 

מכהן כראש העיר ומן הראוי שיפרוש ויאפשר לדור הבא להנהיג את העיר. עוד טוענים 

, ואין במודעה 1המשיבים, כי המודעה פורסמה בלשון מכובדת והגונה ומתוך דאגה לעותר 

 ם קריאה לתמוך במשיבים.משו

 23.5.2018עצמו הודיע שבכוונתו לפרוש מן החיים הפוליטיים, ואף זימן ליום  1העותר  

את כל מנהלי האגפים והמחלקות בעירייה בכדי להיפרד מהם לשלום, ואולם הוא ביטל 

 במפתיע את הזימון וחזר בו מהחלטתו עת החליט להתמודד פעם נוספת לראשות העיר.

ב' מדובר במודעה שפורסמה לפי חוק, והיא חלק מהבעת עמדה והעלאת נתונים בפרסום  .9

מצולמת בתמונה ורשומה הערה  1באשר למערכת החינוך בעיר. תמונתו של המשיב 

 המציינת כי מדובר במודעה ולא בכתבה.

. זכותה של בפרסום ג' אכן מדובר בבוחרת "אמיתית", והאמור בו משקף את עמדתה .10

לראש העיר המכהן, על ידי רכישת עמוד שלם בעיתון, לאחר שלדבריה המפרסמת לפנות 

 הוא מעולם לא היה מוכן לפגוש אותה. 

לא נהיר למשיבים על מה תלונותיהם של העותרים בקשר לפרסום ד'.  זכותו של המשיב  .11

לפרסם את תמונתו עם המסר שברצונו להעביר, ואין לו כל חובה על פי חוק לציין את  1

ודעות, מה גם שאין צורך לציין את שמו, שכן אין אדם בעיר יבנה שלא מכיר שמו על המ

שנה כחבר כנסת ושר בממשלה,  35שנה ראש העיר, ולאחר מכן  13-שכיהן כ 1את המשיב 

ואף התמודד על נשיאות המדינה.    פרסום ד' פורסם באוסף של מנשרים אשר חולקו 

מהעיתונים נושא העתירה. בסעיף               לציבור על ידי מפרסמים אחרים, ולא כחלק   

)ב( לחוק דרכי תעמולה מצוין כי "לא תפורסם יותר ממודעה אחת ביום מטעם כל מפלגה 10

בעתון אחד", אך במקרה זה מדובר במנשרים אשר פורסמו פעם אחת בלבד, ולא בכל יום,  

 ולפיכך אין כל מניעה בפרסום האמור.

ימים על המשיבים, תוך פגיעה בכבודם כאדם ופגיעה בחופש העתירה היא ניסיון להלך א .12

הביטוי שלהם, וניסיון להרתיע אותם ולפגוע בעקרון השווין העומד בבסיס חוק דרכי 

 תעמולה.

לטענתם, אשר לא הובאו על ידם לבחינה  1המשיבים מציינים הפרות שונות של העותר  .13

ליהם. אם סוברים המשיבים כי שיפוטית. אין בכוונתי לפרט טענות אלו או להידרש א

פעולה מסויימת היא בניגוד לדין, יערכו מיצוי הליכים אל מול המפרים, לכאורה, וככל 

שתשובתם לא תניח דעתם, יביאו אותה לבירור בפני הערכאה המוסמכת, מבלי שאני קובע 

 מסמרות באשר לכך, או לתוצאות ההליכים.
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 דיון והכרעה .א

 

 המסגרת הנורמטיבית 

 )ב( לחוק דרכי תעמולה, קובע:10סעיף .  1

"לא תהא תעמולת בחירות באמצעות מודעות מודפסות המתפרסמות בעתונים 
 :יומיים, בשבועונים או בירחונים, אלא בהגבלות אלה

... 

 ;(     לא תפורסם יותר ממודעה אחת ביום מטעם כל מפלגה בעתון אחד3)

... 

האדם האחראי להזמנתה, ואם פעל אותו (     המודעה תישא את שמו ומענו של 5)
( או גוף אחר, 3אדם מטעם סיעה, רשימת מועמדים, מועמד כאמור בסעיף קטן )א()

תישא המודעה את שם הסיעה, רשימת המועמדים, המועמד או הגוף כאמור, או 
 ".את האות או הכינוי של הסיעה או של רשימת המועמדים

פעולה פלונית הם תעמולה אם לאו, יש לבחון אותם  .   על מנת לקבוע אם פרסום כלשהו או2

 לפי מבחן                הדומיננטיות, אשר נקבע בבג"ץ זוילי:

"תעמולת בחירות הינה רק אותו ביטוי שהאפקט הדומינאנטי שלו הוא בהשפעתו 
על הבוחר ושאין לו אפקט דומינאנטי אחר, כגון אפקט אמנותי... אכן, האיזון 

כים המתחרים מחייב, כי הדיבור 'תעמולת בחירות' יכלול אותו הראוי בין הער
שידור אשר פועלו הוא בשכנוע ובהשפעה על הכרעת הבוחר, ולא שידור שהאפקט 
שלו הוא אחר )כגון אמנותי, חדשותי, דתי(, גם אם השפעות הלוואי שלו הן 

 זוילי נ' יו"ר ועדת הבחירות 869/92בהשפעה )עקיפה( על הבוחר". )בג"ץ 
 (.1992) 704, 692( 2המרכזית, פ"ד מו)

.  בפסיקה נקבעו מבחני עזר להכרעה במבחן הדומיננטיות. בין היתר, נקבע כי יש להתחשב 3

במועד הפרסום, יוזם דבר הפרסום, האם מדובר בפרסום שנעשה באופן קבוע או באופן מיוחד 

: תב"מ מ' חשיןופט )ראו למשל החלטותיו של השלקראת הבחירות, ההיגיון הישר, ועוד 

; ח"כ גולדשמידט נ' ראש הממשלה 12/15; תב"מ סיעת ישראל אחת נ' אינטרנט מעריב 23/2001

, 56/20תר"ם  ראוקשב מרכז להגנת הדמוקרטיה בישראל )ע"ר( נ' ארץ הצבי(; כן  9/2001תב"מ 

רשימת  18/19תב"כ (, השופט ס' ג'ובראן; 8.8.2013מר אבירם דהרי נ' מר ישי לוי ואח' ) 57/20

 (.(, השופט א' רובינשטיין6.1.2013)הירוקים והצעירים נ' שידורי רשת 

 ומן הכלל אל הפרט

.   כל הפרסומים נושאי העתירה  מהווים תעמולת בחירות שכן מטרתם להשפיע על הבוחר 4

הסביר להצביע בדרך זו או אחרת, ואין להם בנמצא כל תכלית אחרת. בעניין זה אין הבדל 

הצבעה -מהותי אם מודעה מסוימת מעודדת הצבעה עבור מועמד אחד, או שמא מעודדת אי

, 1965-( לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה1)88 ליריבו )ראו לעניין זה סעיף

מנת להשפיע על בוחר להצביע או -המגדיר שוחד בחירות כמתת המוצעת או ניתנת לבוחר "על

 להימנע מלהצביע, בכלל או בעד רשימת מועמדים מסויימת"(. 
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תעמולה אחת, ( לחוק דרכי תעמולה, קובע כי לא תפורסם יותר ממודעת 3)ב()10.  אכן, סעיף 5

"מטעם מפלגה" )קרי, מטעם מתמודד פלוני, בין אם יהיה מפלגה, סיעה, רשימת מועמדים 

ומועמדה לראשות העירייה או מטעמם, וכן כל שילוב של האמורים(, ואולם לא ניתן יהיה 

לעקוף את המגבלה שבחוק על מנת לפצל את המועמדים לקבוצות. כך, לשיטת המשיבים, 

מדים לפרסם מודעה אחת, המועמד בראשה מודעה נוספת, היועץ המשפטי רשאית רשימת מוע

ברשימה מודעה רביעית וכהנה וכהנה. מובן כי אין  4שלה יפרסם מודעה שלישית, חבר מספר 

ליתן יד לאופן זה של פרסום, המפר את תכלית השוויון שבדין )ראו והשוו: החלטת השופט א' 

(. לשיטתי, 1.1.2013תר של רשימת ישראל ביתנו מיום רובינשטיין בעניין היקף הפרסום המו

ואף בהתאם להודאת המשיבים עצמם, המפרסמים של מודעה א' הם גורמים הקשורים בקשר 

המשיבים אפילו לא טרחו להכחיש את מעורבותם  –, וביחס לפרסום ב' 2הדוק למשיבה 

הדברים מובנים מאליהם. המודעה. ביחס לפרסומים ד'  מזמיןבפרסום, אם כי לא פירטו מיהו 

לאור האמור קובע שכל הפרסומים הם תעמולת בחירות מטעם המשיבים  והפרסומים נופלים 

 ( לחוק דרכי תעמולה.3)ב( ) 10בגדרו של סעיף 

. פרסום ב' הוא מודעה הנחזית לכתבה עיתונאית, אך הוברר בפני כי מדובר במודעה מוזמנת 6

יבים. אמנם הוא עוצב ככתבה עיתונאית, אך הדבר בא לכל דבר ועניין, ובכך גם הודו המש

להסוות את תכליתה התעמולתית, כאשר הוא בא להוות "משקל נגד" לפרסומים מטעם 

 העותרים בנוגע להישגי העיר בתחום החינוך. 

משכך, חלות על הפרסום האמור הוראות הדין ויש לציין בגוף הפרסום כי הוא מודעת תעמולה 

 רות ומי הוא המתמודד. מטעם מתמודד בבחי

.  בקשר לפרסום ג' המשיבים טענו כי הוא פורסם לכאורה על ידי אדם פרטי, היא הגב' 7

וורטהיים, אולם המשיבים לא טרחו לתמוך את דבריה של הגב' וורטהיים בתצהיר מטעמה, 

ה, וכל שטענו הוא כי הגב' וורטהיים היא גברת אמיתית שזכותה לפנות לראש העיר. בעניין ז

ולנוכח אופי הפרסום וזיקתו הברורה לפרסום א'  ומאחר שהוכח הקשר בין פרסום א' לבין 

 המשיבים, הרי שגם פרסום זה עולה כדי פרסום "מטעם מפלגה", גם אם באופן עקיף.

מתן היתר ל"גורמים פרטיים" לפרסם תעמולת בחירות הקשורה בקשר מובהק והדוק למועמד  

רמים "פרטיים" קשורים בעצמם בקשר הדוק לאותו מועמד, עלול ספציפי, בפרט אם אותם גו

 )ב( והופכת אותו לאות מתה,  ולכך אין להסכין. 10לרוקן מתוכן את הוראותיו של סעיף 

.  ביחס לפרסום ד', וחלוקתו בחוברת נפרדת לעיתון )אינסרט(, אציין כי כל עוד האינסרט 8

ק מהעיתון, ויש למנותו, לצורך בחינת מגבלת האמור מחולק בתוך עיתון פלוני, הרי הוא חל

כמות המודעות, כחלק מהעיתון. היה האינסרט מחולק בנפרד, ניתן היה לפרסם בו מודעה אחת 

 (. 16.10.2013מרציאנו נ' ניצן )השופט ס' ג'ובראן;  164/20בלבד )ראו והשוו: תר"מ 

מדובר  בפרסום תעמולתי, הרי יחד עם זאת, אין בעובדה זו כדי להועיל למשיבים. שכן מאחר ו

( 3)א()10שחלות עליו כל המגבלות החלות על דברי תעמולה מודפסים. בכלל זה הוראות סעיף 

"המודעה תישא את שמו ומענו של המדפיס שהדפיס אותה ושל האדם האחראי הקובעות כי: 
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ת להזמנתה; ואם פעל אותו אדם מטעם סיעה, רשימת מועמדים, מועמד בבחירות מיוחדו

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".

(,  אשר אף מפנה אליה. מכאן שהיה 5)ב()10הוראה זו מקבילה להוראה הקבועה בסעיף 

אחד מהפרסומים נושא העתירה. תכלית על המשיבים לפרסם את הפרטים הללו בכל 

סעיפים אלו הנן לשמור על השקיפות בתעמולת בחירות, ולאפשר קשר בין יוזם התעמולה 

הליכוד נ' אתר האינטרנט "ליכודניק"  25/19למסר אותו הוא מבקש למסור )תב"כ 

 (. וכך קבע לעניין זה השופט ס' ג'ובראן:13.01.2013)השופט א' רובינשטיין, 

יונאל מאחורי הגבלה זו ברור: עקרונות השקיפות "הרצ 
וההגינות 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. 

ם הם על מנת שהבוחרים מידע מלא ושקיפות הכרחיי
יצביעו על פי צו מצפונם, ולא על סמך אינטואיציות והנחות 

(; 1.9.2013דוידי נ' בוסקילה ) 80/20לא מבוססות" )תר"מ 
תנועת הליכוד נ' מפלגת העבודה  8/20וראו גם תב"כ 
 ((.22.02.2015הישראלית ואח' )

בי ראש ועדת הבחירות המרכזית הוראות החוק ברורות, תכליתן פורטה בהחלטות רבות של יוש

ויושבי ראש ועדות הבחירות האזוריות, אשר אך את חלקן אוזכרו לעיל. גם הנימוק לפיו "כולם 

 מכירים את המועמד מר מאיר שטרית" אינו מאפשר להפר את הדין.

היה על העותרים לצרף את המקומונים שבהם פורסמו מודעות התעמולה שבנדון דידן  .9

רשימת  7/19אי צירופם מנע אפשרות לדון באחריותם לפרסום )ראו תב"כ  כמשיבים, שכן

(. משכך, אינני 25.12.2012"הבית היהודי" נ' עיתון ישראל היום ואח' )השופט א' רובינשטיין; 

נותן צו החלטי נגד המקומונים, אך אבקש כי העותרים יביאו דבר החלטתי זו לעורכים 

 ויסבו את תשומת ליבם לאמור בה.  הראשיים של המקומונים האמורים, 

לאור כל האמור לעיל, אני מקבל את העתירה ואוסר על המשיבים לפרסם דברי  .10

 )ב( לחוק דרכי תעמולה.10תעמולה בעיתונות, בין בעצמם ובין באמצעות אחר, בניגוד לסעיף 

 .₪ 8,000המשיבים ישאו בהוצאות העותרים בסך של  . 11

 (2018בספטמבר  12תשע"ט )ניתנה היום ג' בתשרי ה

 אברהם טל
 

 נשיא בית משפט מחוזי 
 יושב ראש ועדת הבחירות

 םדרו-האזורית מרכז
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 ועדת הבחירות המרכזית 

 21-לכנסת ה
          

 טלאברהם  לוד –בית המשפט המחוזי מרכז  נשיא
  יושב ראש ועדת הבחירות האזורית מרכז דרום  

 

 96/ 21תר"מ  
 העותר: 

                 
 נועם ששון

 
 נ ג ד 

 
 . מועצה מקומית באר יעקב1 המשיבים:

 . ניסים גוזלן2
 . אריק זורגר3
 . גלעד גולדמן4
 . ענת שאואר5
 . מקומון "השקמה" מקבוצת רשת שוקן בע"מ 6
 באר יעקב" –. "חדשות הבאר 7
 
  1959-ד לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט17-ב ו17עתירה לצו מניעה לפי סעיפים 

 
 בשם העותר:

 
 :3-4, 1בשם המשיבים 

 
 :2בשם המשיב 

 
 :6בשם המשיבה 

 
 :7בשם המשיבה 

 

 עו"ד ניסן חונה
 

 עו"ד ברוך חייקין
 

 עו"ד אילן נימני
 

 עו"ד זאב ליאונד; עו"ד דור ליאונד
 

 צ'רכי מסוריאביגיל נטלי 

  החלטה

   
-ד לחוק דרכי הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט17-ב ו17בפניי עתירה שהוגשה לפי סעיפים 

חוק דרכי תעמולה( למתן צו האוסר על המשיבים לעשות שימוש במשאביה של  –)להלן  1959

צו האוסר א לחוק דרכי תעמולה, וכן למתן 2לצרכי תעמולת בחירות, בניגוד לסעיף  1המשיבה 

 לחוק האמור. 10על כל המשיבים לפרסם מודעות תעמולה בניגוד להוראות סעיף 

 

בליבה של העתירה עומדות הבחירות לרשויות המקומיות, ובכללן לראשות המועצה המקומית 

 באר יעקב )להלן: המועצה(.
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 רקע וטענות הצדדים .א

והוא עומד בראש סיעת העותר הינו חבר מועצה ויושב ראש ועדת הביקורת במועצה,  .1

"כח", שהיא סיעה קיימת במועצה, אשר לטענתו הוא וסיעתו יתמודדו בבחירות הקרובות, 

 .30.10.2018למועצה ולראשותה, העתידות להתקיים בתאריך 

 היא המועצה המקומית באר יעקב. 1המשיבה  .2

 ת.הוא ראש המועצה, ומתעתד להתמודד לתפקיד האמור גם בבחירות הקרובו 2המשיב  .3

 5הינו מנהל מחלקת החינוך במועצה והמשיבה  4הוא מנכ"ל המועצה, המשיב  3המשיב  .4

 הינה מנהלת מחלקת הגנים במועצה.

היא חברה שבבעלותה רשת מקומונים המופצים במספר אזורים ברחבי הארץ  6המשיבה  .5

 תחת המותג "השקמה", ובכלל זה ברחבי המועצה.

התאם לחומר שבפניי, מנוהל על ידי הגברת אביגיל הוא דף פייסבוק פרטי, אשר ב 7המשיב  .6

 נטלי צ'רכי מסורי )להלן: הגב' צ'רכי מסורי(, שהינה תושבת המועצה.  

, ובטרם אבחן את העתירה לגופה, אני 7כבר בעת הזו, לאחר שקיבלתי את תשובת המשיב  .7

, 7שיב , על הסף, שכן לא נערך מיצוי הליכים אל מול המ7מוחק את העתירה נגד המשיב 

שמנוהל על ידי אזרחית פרטית כתחביבה האישי, ולהצהרתה )כאשר לא הוגשה כל ראיה 

הסותרת הצהרה זו(, אין בניהולו משום עסק או הכנסה, ומאחר ולא הוכחה ראשית עילת 

 או נגד מפעילתו.  7עתירה נגד המשיב 

 טענות העותר

בעניין מערכת החינוך במהלך החודשים האחרונים העותר הפיץ במועצה את משנתו  .8

, 2במועצה )להלן: תכנית העותר לחינוך(. לאחר הפצת תכנית העותר לחינוך, החל המשיב 

כראש המועצה, להפיץ בפרסומים תכניות דומות מטעמו, בתגובה ובסמוך להפצת תכנית 

 העותר לחינוך.

סרטוני  מפרסם בדף הפייסבוק האישי שלו את תכניותיו לחינוך, תוך שהוא מעלה 2המשיב  .9

תדמית של המועצה המקומית וכן את פעילויותיה לקראת פתיחת שנת הלימודים התשע"ט 

 וכן צילומים של נכסי המועצה תחת הלוגו והסיסמא של קמפיין הבחירות שלו.

, מפרסמת האחרונה ראיונות ופרסומים שונים, 6עקב ההתקשרות בין המועצה למשיבה  .10

, ונמנעת אף מלפרסם דברי ביקורות נגד 2ב תומכת במשי 6אשר מרמזים כי המשיבה 

 או המועצה בראשותו.  2המשיב 
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משמש "מושך  2ומקדמת את ענייניו. המשיב  2מזוהה פוליטית עם המשיב  6המשיבה  .11

,  במימון כספי 6בחוטים" במועצה, ובכך הוא זוכה לתעמולת הבחירות בעיתוני המשיבה 

 המועצה.

בקשר לתכנית החינוך במועצה,  2לקמפיין המשיב הצטרפה  6במסגרת זו, גם המשיבה  .12

, שפורסם בתאריך 1632כמשקל נגד לתכנית העותר בחינוך. כך, הוקדש גיליון מס' 

 , לענייני חינוך, ובין היתר פרסמה בגיליון את הכתבות הבאות:30.8.2019

תחת הכותרת "שנת הלימודים נפתחת: לראשונה בבאר יעקב התקיימו "בחינות  .א

 ללא אישור או חוות דעת מהמועצה. 4ורסם ראיון עם המשיב בגרות" פ

ערעורים על שיבוצים לגנים" פורסם ראיון  350טופלו  –תחת הכותרת "פותחים שנה  .ב

 וזאת למרות חוות דעת שאסרה על חלק מהפרסום. 5עם המשיבה 

 לכתב העתירה. 5העתק הפרסומים הנ"ל צורפו כנספח 

עיר אקדמיה" פורסמה תמונתו של המשיב  -עקב בשער הגיליון תחת הכותרת "באר י .ג

מאחל שנת  2ובה הודעה בנוגע לתכנית החינוך שהוא מקדם בעיר ותוך שהמשיב  2

לימודים מוצלחת. כל זאת בשעה שבשולי המודעה מופיע הלוגו של סיעתו ושלו 

 . 2כמתמודד, וכן סלוגן הקמפיין של המשיב 

עה המפורסמת על שער העיתון היא אציין כי לא ברור מכתב העתירה באם המוד

לכך  –מודעת תעמולת בחירות או שמא מבוא לכתבה שהתפרסמה בגוף הגיליון 

 באופן מפורש וכפי שנביא להלן. 6התייחסה המשיבה 

וכל הגיליון  2צילום השער של העיתון הועלה בעמוד הפייסבוק האישי של המשיב 

 , במסווה לכתבות עיתונאיות.2הנ"ל הוקדש לקדם את תעמולת הבחירות של המשיב 

העותר שלח הודעת דוא"ל לחשב המלווה של המועצה, מר עמוס סעדון,  29.8.2018ביום  .13

ובה ביקש לדעת האם מומנו הפרסום והראיונות על ידי המועצה והאם ניתנו האישורים 

 הנדרשים לקיום ראיונות של עובדי המועצה בהתאם להנחיות היועץ המשפטי לממשלה.

 , בעניין זה. 3המשיב  –שלח העותר הודעת דוא"ל, והפעם למנכ"ל המועצה  1.9.2018ביום  .14

, שהינו עובד מועצה, העלה אף הוא 4במסגרת זו הוסיף העותר והלין על כך שהמשיב 

 סרטונים בעמוד הפייסבוק שעניינם תעמולת בחירות.

המפקחת  – שלח העותר הודעת דוא"ל, והפעם לגב' ענת אסרף חיוט 2.9.2018ביום  .15

הארצית על הבחירות ברשויות המקומיות במשרד הפנים. במסגרת פניה זו, טען העותר כי 

ומעלה לדף הפייסבוק האישי  2בהם משתמש גם המשיב  –סרטוני החינוך של המועצה 

 , שהינו עובד ציבור.4נערכים, ככל הנראה, על ידי המשיב  –שלו 
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ועצה, עוה"ד אילנית הומינר, ובמסגרתה פניה זו הועברה גם ליועצת המשפטית של המ .16

שאל העותר האם הפרסומים של מנהלי מחלקות במועצה אושרו על ידה, האם אושר 

לקחת  2בדף הפייסבוק שלו והאם יכול המשיב  2לקיים את כנס החינוך שמפרסם המשיב 

 תמונה מכנס החינוך ולהוסיף תחתיה את סלוגן הבחירות שלו.

בה היועצת המשפטית של המועצה לפניית העותר וציינה כי הראיון ( השי2.9.2018בו ביום ) .17

הוסיפה תכנים שלא אושרו לפרסום;  6אושר באופן חלקי שכן המשיבה  4עם המשיב 

באופן  2וכנס החינוך לא אושר וככל שהצילומים צולמו מצד המשיב  5הראיון עם המשיבה 

ועצה לשם איסוף חומר תעמולה פרטי אין בכך פסול, אך ככל שצולמו על ידי גורמים במ

 מדובר בפעולה שאינה תקינה. –

 לסיכום דבריו מלין העותר כי: .18

א 2מבצע תעמולת בחירות תוך שימוש במשאבי ציבור וזאת בניגוד לסעיף  2המשיב  .א

)א( לחוק  75לחוק דרכי תעמולה ותוך שימוש בעובדי ציבור ובניגוד להוראות סעיף 

 )להלן: חוק הרשויות המקומיות(. 1965-שכ"ההרשויות המקומיות )בחירות(, ת

( כאשר דבר 5)ב()10מפרסם מודעות תעמולה בעיתונים בניגוד לסעיף  2המשיב  .ב

הפרסום אינו מציין את שמו ומענו של האדם האחראי להזמנתן, שכן כל אותן כתבות 

אינן אלא תעמולת בחירות  –וראיונות ובפרט אלו הנוגעות לענייני החינוך במועצה 

הסוואה לכתבה עיתונאית. מאחר ובהתאם למבחן הדומיננטיות מדובר בפרסום ב

תעמולה, הרי שיש לציין את מזמין המודעה ואת כל הפרטים הנדרשים בהתאם 

 להוראות החוק.

שיתף בתעמולת בחירות מטעמו ילד מתחת  2ברישא לכתב העתירה טוען העותר שהמשיב  .19

ג לחוק דרכי 2השגרתית וזאת בניגוד לסעיף  שלא במסגרת צילום ילד בפעילותו 15לגיל 

מועד  –תעמולה, ואולם לא ניתנה כל התייחסות מפורטת בגוף העתירה לגבי הפרה זו 

 הפרסום, מיקומו, אילו ילדים מדובר, ומה הסעד המבוקש בגין הפרה זו.

 העותר מבקש כדלקמן:   .20

ולמשך פרק זמן  ליתן צו שיורה למשיבים לפרסם הבהרות ראויות, במקומות ראויים .א

והכתבות העוקבות, אינן אלא מודעת  4-5סביר, לפיהן הראיונות עם המשיבים 

בחירות שמומנו מכספי המועצה, כשהוא סומך יתדותיו בעניין זה בהחלטתו של 

 ( )להלן: עניין פדלון(.3.11.2013פדלון נ' הדר ) 221/20השופט ס' ג'ובראן בתר"ם 

ם בכלי התקשורת השונים כתבות הממומנות על לפרס 2ליתן צו האוסר על המשיב  .ב

, דהיינו צו האוסר על 2ידי המועצה ובהן מרכיבים מתעמולת הבחירות של המשיב 

 להשתמש בכספי ציבור לשם קיום תעמולת בחירות. 2המשיב 
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להשתמש בנכסי המועצה, הן באמצעות סרטוני תדמית  2ליתן צו האוסר על המשיב  .ג

, תוך כדי פרסום 6-7והן בדף הפייסבוק של המשיבות  2בדף הפייסבוק של המשיב 

להסיר מדף הפייסבוק האישי שלו את כל  2לוגו הבחירות מטעמו וכן להורות למשיב 

 הסרטונים כאמור.

 5-3, 1טענות המשיבים 

 . 4-5הוא פרסום הראיונות עם המשיבים  –העתירה נוסחה בעמימות ונוגעת למעשה עשוי  .21

יתן להם צו למתן הבהרה. צו כגון זה אינו נתון לסמכותי הסעד המבוקש נגדם הוא ל .22

ד)א( לחוק דרכי תעמולה הקובע כי יו"ר 17במסגרת עתירה זו, וזאת בהסתמך על סעיף 

ב. שעניינם מניעת 17ועדת הבחירות האזוריות "רשאי לדון בבקשות למתן צווים לפי סעיף 

 ג...". 17ביצוע עבירה לפי חוק זה, ולפי סעיף 

של הצו הוא למנוע ביצוע עבירה ואילו הצו המבוקש בעתירה בוחן מעשה שכבר  עניינו

 בוצע, ולכן יש לדחות את העתירה על הסף מחמת היעדר סמכות.

 25/21אומנם בעניין פדלון הורה כב' השופט ג'ובראן על מתן צו הבהרה, ואולם בתר"ם  .23

ההחלטה בעניין פדלון,  צבי אבישר נ' חיים צורי קבע כב' השופט יצחק כהן, כי על אף

סמכותו של יו"ר ועדת בחירות אזורית מצומצמת מסמכותו של יו"ר ועדת הבחירות 

 המרכזית, כאשר לראשון אין סמכות לצוות על המשיבים לפרסם הבהרות.

יש לדחות את העתירה לגופה, שכן המועצה אינה אחראית על פרסומים שעושים אנשים  .24

 .4-5המועצה לא מימנה את הראיונות עם המשיבים בדפי הפייסבוק הפרטיים שלהם. 

הראיונות עצמם אינם מהווים תעמולת בחירות, שכן לא מוזכר בהם ראש המועצה או  .25

מערכת הבחירות. הראיונות עוסקים בנושאים מקצועיים הקשורים למערכת החינוך 

מטיבי ולפתיחת שנת הלימודים, הם נעשים באופן שגרתי מידי שנה והם בעלי פן אינפור

 מובהק.

 2טענות המשיב 

יש לדחות את העתירה על הסף מחמת אי מיצוי הליכים וחוסר ניקיון כפיים, שכן העותר  .26

לא פנה אליו עובר להגשת העתירה וכל תכליתה הוא ניגוח פוליטי כחלק מקמפיין 

 הבחירות של העותר.

הסעדים שהתבקשו אינם מצויים בסמכותו של יו"ר ועדת הבחירות שכן אין בידו ליתן  .27

 סעד שעניינו פרסום "הבהרות" בכלי התקשורת. 

יתר הסעדים המבוקשים בעתירה הם סעדים כוללניים, ללא דרישה קונקרטית, ונטענו  .28

 בצורה סתמית.
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 ת הוראות החוק. העותר לא צירף לעתירה את הסרטונים בהם נטען כי הוא הפר א .29

 אציין כי כתב העתירה המונח בפניי כולל קישורים אל הסרטונים נושא העתירה. 

עמוד הפייסבוק עליו מלין העותר הוא עמודו האישי ומופעל במימונו האישי והסרטונים  . 30

המופיעים   בו הם פרסומים אישיים שונים שלא נעשה במסגרתם כל שימוש במשאב 

 ציבורי. 

העותר מנסה בכתב העתירה לטשטש במכוון אלה פרסומים נעשו על ידי המועצה ואלה  .31

מכספו האישי. הצילומים אותם צירף העותר צולמו  –כאדם פרטי  –פרסומים נעשו על ידו 

על ידי אנשי יחסי ציבור מטעמו ובאירוע שלא נערך במבנה של המועצה המקומית וחלקם 

 בצילומים המהווים נחלת הכלל. 

העותר לא הציג כל ראיה לטענותיו ולא עמד בנטל שרובץ עליו. הראיונות שפורסמו מצד  .32

עצמה היא גוף  6היו אינפורמטיביים, לא נכרך בהם שמו, ואילו המשיבה  6המשיבה 

 עצמאי, מכובד וותיק. 

 6טענות המשיבה 

מדובר בפרסום  – 2בכל הנוגע לפרסום כתבות שפורסמו על ידה בדף הפייסבוק של המשיב  .33

 ולכן אין לה כל שליטה על כך. –בדף פרטי של כתבות שפורסמו בפומבי 

לא מקבלת תמורה כספית מהמועצה בגין פרסומיה העיתונאיים, ולא מקדמת  6המשיבה  . 34

 . 2את ענייניו הפוליטיים של המשיב 

רי לא מבוטל, אשר הם פרסום עיתונאי, שיש לגביו עניין ציבו 4-5הראיונות עם המשיבים  . 35

. אין מדובר בפרסום מטעם המועצה, אלא 4-5מצוי בתחום האחריות של המשיבים 

בכתבות עיתונאיות מובהקות, ומשכך לא נדרשה, וגם לא היתה מתבקשת, מעורבות נציגי 

 המועצה. 

נערכים מתוך שיקול דעת עצמאי, ולא מדובר בפרסומים בתשלום אלא  6פרסומי המשיבה  . 36

 ת לכל דבר ועניין.בכתבו

המודעה שהופיעה על שער הגיליון נושא העתירה היא אמנם מודעת תעמולת בחירות  .37

בתשלום אך היא לא מומנה על ידי המועצה. אין מדובר בכתבה עיתונאית ואין היא מוצגת 

 40ככזו. לא נעברה כל עבירה על חוק דרכי תעמולה שכן גודל המודעה לא עלה על גודל של 

או סיעתו, ומודעת  2, לא פורסמה באותו גיליון מודעה נוספת מטעמו של המשיב אינץ'

 תעמולה דומה פורסמה על ידי מועמד אחר.
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 דיון והכרעה .ב

לאחר שבחנתי את טענות הצדדים ואת הראיות שהובאו בפניי, מצאתי שדין העתירה  . 38

 כלפי מי מהמשיבים.להידחות, שכן העותר לא עמד בנטל המוטל עליו להוכחת טענותיו, 

 המסגרת הנורמטיבית 

 א לחוק דרכי תעמולה קובע כדלהלן:2סעיף  .39

"לא ייעשה שימוש, בקשר עם תעמולת בחירות, 
בכספים או בנכסים מוחשיים או בלתי מוחשיים של 

( 9)-( ו4(, )3(, )2(, )1גוף מבוקר כמשמעותו בפסקאות )
וסח ]נ 1958-לחוק מבקר המדינה, תשי"ח 9של סעיף 

משולב[, או של תאגיד שהממשלה או רשות מקומית 
משתתפת בהנהלתו או בהונו, ולא ייעשה שימוש 
כאמור במקרקעין או במטלטלין המוחזקים למעשה על 

 ידי גוף או תאגיד כזה..."

שבו, על הבחירות לכנסת ועל הבחירות  1חוק דרכי תעמולה חל, בהתאם לאמור בסעיף  .40

 ומיות.לעיריות ולמועצות המק

הסעיף האמור אוסר על שימוש במשאבים של כל גוף ציבורי, ובכלל זה רשויות מקומיות,  . 41

 לצורך תעמולת בחירות, בין היתר לכנסת, לרשויות המקומיות ואף לבחירות מקדימות. 

 ביסוד איסור זה עומדות מספר תכליות:

"האיסור לעשות שימוש בנכסי הציבור לצורך תעמולת 
בעל משמעות מהותית ורבת חשיבות  בחירות הוא

להגנה על כללי היסוד של חופש בחירות ושויון הליך 
הבחירות, שלהם ממד חוקתי במשטר דמוקרטי. הוא 
מבטא את רעיון היסוד כי התמודדות בבחירות 
חופשיות צריכה לחתור, ככל האפשר, בין היתר, 
לשויון האמצעים ויכולת הנגישות לבוחר, שיובטחו 

ודדים. מתן אפשרות למתמודד בבחירות לכל המתמ
לעשות שימוש בנכסי ציבור, אליהם יש לו נגישות 
מיוחדת מכוח התפקיד אותו הוא ממלא בפועל, פוגע 
פגיעה ממשית בערך השויון בבחירות, בהפלותו לטובה 
את המתחרה, המכהן במשרה ציבורית עובר לבחירות. 

בנכסי  פן נוסף של האיסור נובע מהצורך למנוע שימוש
ציבור למטרת קידום עניינו האישי של מתמודד, שלא 
לשמו נועדו נכסים אלה שבידי הרשות מלכתחילה" 

, מפי השופטת 7פיינשטיין נ' מלול, פיסקה  2/19)תר"מ 
 א' פרוקצ'יה(.
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יושבי ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ראו באיסור על שימוש במשאבי ציבור כאחת  . 42

רמי כהן נ' מירי רגב ואח', השופט  2/21חוק דרכי תעמולה )ראו: תב"כ מאבני הראשה של 

 פרשת רמי כהן((. –( )להלן 18.04.2018ח' מלצר )

א לחוק דרכי תעמולה בכל הנוגע 2עוד נפסק, כי יש להקפיד ביתר שאת על הוראת סעיף  .43

י בגיוס לנבחרי ציבור מכהנים, זאת כדי לצמצם את היתרון וחוסר השוויון האינהרנט

(, השופטת ד' 13.8.2003סיעת "לב" נ' סויסה ) 32/03תמיכה למועמד מכהן )ראו: תר"מ 

(, השופטת א' 8.11.2009פיינשטיין נ' מלול, מ"מ ראש העיר רחובות ) 2/19דורנר; תר"מ 

חברי סיעת למען התושבים המועצת העיר רעננה נ' חופרי  14/20פרוקצ'יה; תר"מ 

 פרשת חופרי(; ועוד(.  –ג'ובראן )להלן  (, השופט ס'16.6.2013)

 בפרשת חופרי אף הרחיב השופט ס' ג'ובראן וציין כי: . 44

"לגישתי, לאור הפוטנציאל הגלום לשימוש לרעה 
במשאבי ציבור על ידי נבחרי ציבור מכהנים, יש לאמץ 
גישה פרשנית מחמירה. על פיה, מקרים המצויים 

גדר תעמולת אינם בבירור ב –ב"תחום אפור", קרי 
בחירות אסורה או מותרת, נכריע לרוב כי הינם בגדר 
תעמולה אסורה. זאת, לאור הפגיעה האפשרית בשוויון 
בין המועמדים, טוהר השירות הציבורי, ואמון הציבור 
שייפגע אם כספיו שלו המוחזקים על ידי העירייה 
בנאמנות ולטובתו, ינותבו למען הגדלת סיכויו של 

 ן להיבחר בשנית. "נבחר ציבור מכה
 

הבחינה אם פעולה פלונית היא תעמולה, ולכן אין לבצעה בקשר עם משאבי ציבור, תיבחן  .45

לפי מבחן תכליתה הדומיננטית של הפעולה )תהא היא פרסום, קיום אירוע, העברת מידע 

חה"כ אחמד טיבי נ' מפלגת ישראל ביתנו  1525/15וכיוצ'(, בעיני הבוחר הסביר )דנג"ץ 

 704, 692( 2זוילי נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, פ"ד מו) 869/92(; בג"ץ 23.08.2017)

 ( )להלן: בג"צ זוילי(, ופרשת רמי כהן(. 1992)

לצורך בחינת התכלית הדומיננטית של פעולה, קבעה הפסיקה מספר מבחני עזר למבחן  .46

הדומיננטיות. בין היתר, נפסק כי יש להתחשב במועד ביצוע הפעולה, ביוזם הפעולה, האם 

עסקינן בפעולה שגרתית הרשות, או בפעולה ייחודית וחד פעמית; בהיקף ההשפעה הצפוי 

של הפעולה על הבוחרים ובחשיבות התכלית האחרת העומדת בבסיס הפעולה והמחייבת 

 את קיומה במתכונת זו. 

עיריית חולון נ' עו"ד  3/21לבסוף נאמר כי יש לנקוט במבחן השכל הישר וההיגיון )ער"מ  

 להחלטת השופט נ' הנדל, והאסמכתאות דשם(. 5(, פסקה 12.7.18זכריה )ניסן 

 לחוק הבחירות לרשויות קובע כי: 75במקביל, סעיף  .47

"עובד המדינה, כולל עובד שירות התעסוקה, רשות 
הפיתוח וכן עובד של רשות מקומית, של הסוכנות 



400 
 

היהודית, של הקרן הקימת לישראל או של תאגיד 
, אשר יש להם סמכות מינהלית, השידור הישראלי

, 1945לרבות סמכות לפי תקנות ההגנה )שעת חרום(, 
או תפקיד שכרוך בו מגע עם קהל, לא יקחו חלק 
בתעמולת הבחירות בתחום רשות מקומית שבה 

 מתקיימות בחירות."
 
 

א לחוק הבחירות. שימוש בעובדי 2תכליתה של הוראה זו דומה לתכליתה של הוראת סעיף  .48

בור למען קמפיין פוליטי של נבחר ציבור מכהן פוגע בעיקרון השוויון בבחירות, צי

בעקרונות של מנהל תקין וחסר פניות, בטוהר השירות הציבור, ובאמון הציבור  )ראו: 

מרציאנו נ' ניצן  44/20(, השופט א' ריבלין; תר"מ 28.10.2008צור נ' ניצן ) 93/18תר"מ 

ן(. האיסור מגן מפני החשש שמא עובד הציבור פועל כפי ( השופט ס' ג'וברא5.08.2013)

שפועל שלא מרצונו החופשי, לאור יחסי השררה החלים, במישרין או בעקיפין, בינו לבין 

 ( השופט ס' ג'ובראן(.17.7.2013גרוס נ' בן חמו ) 31/20נבחר הציבור )תר"מ 

 

 , קובע:)ב( לחוק דרכי תעמולה 10ביחס לפרסומים בעיתונות, סעיף  . 49

"לא תהא תעמולת בחירות באמצעות מודעות 
מודפסות המתפרסמות בעתונים יומיים, בשבועונים 

 :או בירחונים, אלא בהגבלות אלה
... 

(     לא תפורסם יותר ממודעה אחת ביום מטעם כל 3)
 ;מפלגה בעתון אחד

... 
(     המודעה תישא את שמו ומענו של האדם האחראי 5)

אותו אדם מטעם סיעה, רשימת להזמנתה, ואם פעל 
( או גוף 3מועמדים, מועמד כאמור בסעיף קטן )א()

אחר, תישא המודעה את שם הסיעה, רשימת 
המועמדים, המועמד או הגוף כאמור, או את האות או 

 ".הכינוי של הסיעה או של רשימת המועמדים

 

 ומודעת השער בגיליון 5-4הראיונות שקיימו המשיבים 

-החלטתי נוגעת לבחינת הטענות בעניין הפרת הוראות חוק דרכי תעמולה בלבד. כתבי בי .50

הדין שבפניי העלו שלל טענות והגנות שונות, שעניינן במישור האתיקה העיתונאית או 

 אינני נדרש להן.  –אתיקה של עובדי ציבור, ומשאלו אינן בסמכותי 

פרשת ישראל היום(,  –( )להלן 24.2.2015ו ואח' )שחר בן מאיר נ' בנימין נתניה 16/20בתב"כ  .51

קבע כב' השופט ס' ג'ובראן בסוגייה הדומה לכגון דה. בפרשה זו קבע כי מודעות תעמולה 

יכולות להתחזות לכתבות עיתונאיות, ועקב כך להיות חשופות לביקורת יו"ר ועדת 

 הדגיש כי  הבחירות, ולהוראות חוק דרכי תעמולה. יחד עם זאת, השופט ג'ובראן
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"מגבלות מעין אלה על תוכן הנחזה לידיעות חדשותיות 
צריכות להיעשות במשורה ובאופן זהיר. זאת, נוכח  -

אותה זיקה,   -אם תוכח  –העובדה כי עד שתוכח 
נקודה המוצא היא שמדובר בפרסומים המוגנים מכוח 
חופש העיתונות. אשר הוא, כידוע, בגדר 'תנאי הכרחי 

לממשל תקין והוגן, לחירויות האדם. למשטר ייצוגי, 
בפועל היא יכולה לשמש נייר לקמוס של הדמוקרטיה: 

יש דמוקרטיה; אין עיתונות  -יש עיתונות חופשית 
ידי נ'  7325/95אין דמוקרטיה' )דנ"א  –חופשית 

 ('".1998) 52, 1( 3קראוס, פ"ד נב)
 

יל הגבלות על ידיעות בפרשת ישראל היום השופט ג'ובראן הדגיש כי על מנת להח .52

עיתונאיות, חייב העותר להוכיח, ברמת הוכחה גבוהה, כי מדובר "במצבים שבהם מדובר 

בפרסום שאינו אלא מודעה מממונת ומוזמנת במסווה של כתבה עיתונאית, ולא בפתח 

לרגולציה של ידיעות חדשותיות וטורי דעה אשר נוטים לטובת מועמד זה או אחר, או 

שאלה המרכזית שהוצגה היא האם מדובר במודעה בכסות של ידיעה לרעתו", כאשר ה

 חדשותית עיתונאית. 

משכך, על מנת להטיל את המגבלות על ידיעות חדשותיות, אשר נחזות ככאלה, יש צורך  .53

להוכיח כי מדובר בתעמולה בהיקף נרחב וזיקה ברורה וממשית בין כלי התקשורת לבין 

קונינסקי נ'  16/20משית בשוויון שבין המועמדים )תר"מ המועמד, באופן שפוגע בצורה מ

 ((.21.8.2013חלבי נ' נסראלדין ) 64/20(; תר"מ 23.6.2013אלדר )

בעניין ידיעה ספציפית, קבעה הפסיקה כי נדרשת הוכחת זיקה בין המועמד לכלי  .54

צמו התקשורת, על פי מאזן הסתברויות מוגבר, שניתן אף ללמוד עליו מתוכן הידיעה ע

, השופט 30.10.2008בן דוד נ' עובד ) 117/17)א(; תר"מ 39)פרשת ישראל היום, פסקה 

 ריבלין(. 

כאשר מדובר בסעד כלפי העיתון כולו, יש להוכיח זיקה חזקה במיוחד, ולבססה בראיות  .55

ברורות וחד משמעיות, בהינתן בפגיעה המשמעותית הגלומה במתן סעד כגון דא בחופש 

 )ב((. 39בחופש העיסוק )פרשת ישראל היום, פסקה  העיתונות ואף

להשלמת התמונה אציין כי עתירה לבג"צ נגד החלטה השופט ג'ובראן בפרשת ישראל היום  

בן מאיר נ' יו"ר ועדת הבחירות  1453/15נמחקה, לאחר שמיעת הערות בית המשפט )בג"צ 

 ((.4.3.15המרכזית )

רה, לא מצאתי שמדובר בתעמולת בחירות במבחן לאחר שבחנתי את הראיונות נושא העתי .56

הדומיננטיות, והעותר לא הוכיח בפניי, אפילו במאזן הסתברויות הרגיל, כי יש זיקה בין 

 לבין המועמד.  6המשיבה 
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ביחס למודעת השער בגיליון, הרי שמדובר במודעת תעמולה רגילה, שחלות עליה הוראות  .57

לחוק דרכי תעמולה, והיא לא נחזתה לידיעה עיתונאית. משכך, אין בפרסומה  10סעיף 

 הפרת הוראה מהוראות חוק דרכי תעמולה. 

 צו שיורה למשיבים לפרסם הבהרות ושאלת הסמכות בנוגע אליו

נטושה מחלוקת בשאלת סמכות יו"ר ועדת בחירות אזורית ליתן צו שיורה  בין הצדדים .58

למשיבים לפרסם כי הראיונות לא היו אלא תעמולת בחירות. העותר נסמך על עניין פדלון 

 צבי אבישר נ' חיים צורי.  25/21מסתמכים על תר"ם  3-5, 1ואילו המשיבים 

 2/21כבוד השופט ח' מלצר במסגרת ער"מ החלטת  3-5, 1אציין כי נשמטה מעיני המשיבים  .59

 צבי אבישר נ' חיים צורי, אשר בה נקבע מפורשות כי:

"בשאלה המשפטית הנוספת שעלתה בערר הנוגעת 
להגדרת סמכויותיו של יושב ראש ועדת בחירות 
אזוריות, אל מול סמכויותיו של יושב ראש ועדת 
הבחירות המרכזית, אבהיר כי אין שוני בהיקף 

ת בין שני בעלי התפקידים הנ"ל לעניין הסמכויו
הוצאת צו למניעת ביצוע עבירה או המשכתה, ככל 

בנתון לכך  שהדברים נוגעים בחוק דרכי תעמולה,
שליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית סמכויות 
כאמור גם לגבי חוקים נוספים מעבר לחוק דרכי 

 תעמולה"

בגדר תעמולת בחירות, אינני נדרש לכך, אך  בין כך ובין כך, משקבעתי כי הראיונות אינם .60

 מובן כי הדין הינו בהתאם להחלטת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית.

 

 2הפרסומים בדף הפייסבוק של המשיב 

( קבעתי את 9.9.2018עדי שטרנברג ואח' נ' מיכאל וידל ואח' ) 80/21בהחלטתי בתר"ם  .61

 הדברים הבאים היפים גם לענייננו:

מכספו שלו  –פסול כי נבחר ציבור מכהן יפרסם "אין 
במסגרת תעמולת הבחירות את הישגי הרשות אשר  –

הוא עומד בראשה. ההלכה שנקבעה בעניין חופרי 
אוסרת כריכת שמו של ראש עיר מכהן בפרסומים של 
העירייה )להבדיל מפרסומים של המתמודד(. פרסומים 

מדים אלו, מטבע הדברים, נעשים מכספי ציבור ועו
 א לחוק דרכי תעמולה.2בניגוד לסעיף 

אדרבה, נפסק לא אחת כי תצמח לבוחר תועלת מכך 
שנבחר ציבור יציג את הישגיו על מנת שהבוחר יוכל 

דוידי  19/20לקבל את החלטתו באופן מושכל )ר' תר"מ 
 (, השופט ס' ג'ובראן("3.7.2013נ' בוסקילה )
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המתפרסמת מתוך דף פייסבוק של המועצה, העותר לא הבחין בעתירתו בין תעמולה  .62

בדף הפייסבוק האישי שלו,  2שנעשית כולה מכספי ציבור, לבין הפרסומים שעשה המשיב 

 שנעשו כולם, על פי הצהרתו, במימונו.

ביחס לפרסום תמונות שצולמו על ידי המועצה והם נגישים לכל, אין כל פסול כי כל אדם  .63

 אכן פתוחים לשימושו של כל מועמד(. ישתמש בהם לצרכיו )ובלבד שהם

העותר לא הוכיח כי הפרסומים נושא העתירה בדף הפייסבוק נעשו תוך שימוש במשאבי  .64

א לחוק דרכי תעמולה בדף 2ציבור או אף בזיקה אליו, ולכן לא הפרו את הוראות סעיף 

 הפייסבוק הפרטי.

 אשר על כן, אני דוחה את העתירה בראש זה. .65

 

 יה המוקדמתחובת הפנ

 ( להוראות סדרי הדין קובע כי:6)ב()2סעיף  .66

יצורפו העתקים  –נעשתה פנייה מוקדמת בכתב למשיב 
של ההתכתבות לעניין זה; לא נעשתה פנייה מוקדמת 

יפורטו הנימוקים להגשת העתירה בלא פנייה  –
 ;מוקדמת

העתירה, היא חלק  כפי שצוין פעמים רבות מספור, חובת הפניה המוקדמת עובר להגשת .67

חשוב ומרכזי בשמירתו של חוק דרכי תעמולה. פעמים רבות מאוד, לאחר הפניה המוקדמת 

חזות  83/21מתייתר הצורך בהגשת עתירה ]ר' לעניין זה החלטתי לפני מספר ימים בתר"ם 

רחמים כהן נ' ניר ברקת  55/20(; עוד ר' תר"ם 9.9.2018משה ואח' נ' צבי גוב ארי ואח' )

איתמר שמעוני נ' בני וקנין  50/20, תר"ם 46/20(, השופט ס' ג'ובראן; תר"ם 8.8.2013) ואח'

 (, השופט ס' ג'ובראן[.31.7.2013)

ולמשיבה  2יש להצר כי העותר פעל באופן זה והזדרז להגיש עתירתו עוד בטרם פנה למשיב  .68

 יותרים., שמא היו תשובותיהם מניחות את דעתו, ובכך היו נחסכים הליכים מ6

 

משכך, ניתן היה אף לדחות את העתירה על הסף. כאמור בנסיבות, מצאתי לברר את  .69

 העתירה לגופה.

 סוף דבר

 . לאור כל האמור לעיל, אני דוחה את העתירה על כל חלקיה.70
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 , על פי החלוקה כדלקמן: ₪ 10,000העותר ישלם למשיבים הוצאות בסך כולל של  

 .₪ 5,000סך של  – 1למשיבה  א.  

 .₪ 2,000סך של  - 2למשיב  ב.  

 .₪ 2,000סך של  - 6למשיבה  ג. 

 .₪ 1,000סך של  -לגב' צ'רכי מסורי  ד.  

 

 

 .2018בספטמבר  20ניתנה היום יא' תשרי תשע"ט, 

 

 אברהם טל
 

 נשיא בית משפט מחוזי 
 יושב ראש ועדת הבחירות

 דרום-האזורית מרכז
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תעמולה וחלוקת איסור על מופעי  .ט
 מתנות אוכל ושתיה במסגרת תעמולה
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 ועדת הבחירות המרכזית 

 21-לכנסת ה
          

 השופט אליהו ביתן                
 יושב ראש ועדת הבחירות האזורית באר שבע

 

 139/21תר"מ  
 

 העותרות: 
                 

 רשימת "הליכוד בראשות נילי אהרון" .1
  הליכוד תנועה לאומית ליברלית .2
 

 נגד
 

 רשימת ירוחם אחת בראשות טל אוחנה המשיבה:
 

 

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

 

 נוכחים:
 עו"ד ניבה הלוי 

 הגברת טל אוחנה 
 מר מלול אברהם

 עו"ד שחר סקברר ועו"ד נמרוד גירון 
 

 פרוטוקול

 עו"ד סקברר:

אפ, שצורף לעתירה, לוקה בדיסאינפורמציה. האלמנטים שבתוכן ההודעה, -הפרסום בהודעת הוואטס 

לא תוכננו להתבצע באירוע של מחר. יש פעילה במטה שבטעות, ולא בשם המטה, סברה שאילו הפעילויות 

ת, שיהיו מחר. בפרסום הרשמי, מטעם הרשימה, אנו רואים שאלמנטים אלה לא מופיעים.  יתרה מזא

 פנינו לחברינו לפני הגשת העתירה וכתבנו מכתב, וזה המכתב שצורף. 

לאחר הגשת העתירה, פניתי לב"כ העותרים והצעתי לו, כדי לחסוך את הטרחה שבברור העתירה ואת 

זמנו של בית המשפט, שניתן הצהרה כתובה ומפורטת שתניח את דעת העותרים שאף אחד מהאלמנטים 

ירה, לא יתקיימו והכוונה היא לכל מרכיב שאסור על פי החוק. משום מה הם הספציפיים שמופיעים בעת

 התעקשו שנבוא לכאן. הצעתי אפילו שהצהרה כזו תקבל תוקף של החלטה מבלי להגיע לדיון. 

 

 ב"כ העותרת:

אני מאשרת שב"כ המשיבה פנה אלינו והציע למסור הצהרה לפיה הדברים הכלולים בפרסום לא 

לא קיבלנו את ההצעה הזאת מכמה סיבות. ראשית, חברי אמר שהפעילה מאוד  יתקיימו מחר. אנו

מוערכת והיא זו שפרסמה את התוכן. לא ברור מדוע עד רגע הדיון הפרסום  בפייסבוק לא הופסק. 
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הפרסום הרשמי פונה להפנינג משפחות. השטח מסר לנו שהפרסום מתנוסס בכל מיני מקומות. מפאת 

 צמי איפה זה פורסם. קוצר הזמן לא בדקתי בע

בנוסף, גם הפרסום המינימליסטי שלהם גרם לנו להבין שהם מתכוונים אירוע ופסטיבל. האירוע מחר, 

אפילו במתכונת משופרת ותואמת לא חוק לא יכול להתקיים. הם הזמינו אנשים וזה גרם לצפי מאוד 

ות ובלונים ושערות סבתא, גדול של אנשים שאמורים להגיע. הם פרסמו שיש מתנפחים והפנינג משפח

 ואני סבורה שזה נועד לגייס אנשים שיבוא לאירוע ולא בכדי. 

 אני מניחה שמחר יגיעו אנשים שאלמלא הפרסום לא היו מגיעים ואת הנקודה הזאת החוק נועד למנוע.  

 

 הגברת אוחנה:

הרשמית לא  אנשים. כולם תומכים שלנו. ההודעה 46אפ שבה נעשה הפרסום, -יש בקבוצת האוואטס

כוללת דבר מהדברים שצוינו. כתבנו הודעת הבהרה לכל אנשי הקבוצה, שמבהירה שלא יהיה הפנינג ולא 

 יהיו הדברים שצוינו בהודעה המקורית. 

 

 החלטה

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

נים, נגינה, זמרה וכו' וכן שלא תהא תעמולת בחירות קשורה במתן תוכניות בידור, לרבות הופעות אמ

 מתנות ובהגשת מאכלים או משקאות משכרים. 

 

אפ שפורסמה על ידי פעילה של המשיבה עולה כי המשיבה תכננה למחר כינוס משפחות -מהודעת הוואטס

 תא" וכדומה. בידורי. המדובר ב"מתנפחים" "שערות סב –הכולל כיבוד וסוג של מרכיב הופעתי 

 

דומה שגם המשיבה איננה חולקת על כך שהדברים המתוארים בהודעה האמורה אסורים בתעמולת 

בחירות. טוב עשתה המשיבה שהודתה בטעותה והתחייבה מפורשות כי דבר מהדברים האלה לא יהיה 

 מחר וכי היא תשמור על כל הוראות וכללי חוקי הבחירות. 

 

צע אסורה בעליל, במובן זה שאין המדובר במשהו שנמצא בתחום התוכנית שהמשיבה התכוונה לב

האפור. משכך, יש להניח שהמשיבה ידעה על הפסול שבדבר ובכל זאת לא נמנעה מלתכנן אותו ונראה 

 שרק התערבות העותרים גרמה לבלימת העניין. 

 

שכן ההפנינג של לוחות הזמנים הצפופים חייבו קיום דיון דחוף בשעות אחר הצהרים במעמד הצדדים, 

המשיבה תוכנן למחר בצהרים. נתונים אלה בהצטברותם מצדיקים הטלת הוצאות משמעותיות על 

המשיבה. ואולם, העובדה, שאינה שנויה במחלוקת, שב"כ המשיבה פנה לב"כ העותרים זמן מספיק לפני 

שב ראש ועדת הדיון שאפשר הודעה על ביטול הדיון, והסכים להגיש תצהיר ואף לקבל את אישור יו

 הבחירות, שהיה מייתר את הדיון, מרככת במידת מה את ההצדקה להטלת הוצאות משמעותיות. 

 

העמדתי את המשיבה על חובתה לקיים את הכינוס המתוכנן למחר בהתאם לדין ולהימנע ממעשים 

 אסורים ורשמתי את הודעתה שכך אכן יהיה. 
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בכינוס שלה הקבוע למחר כל אלמנט מהאלמנטים אני מקבל את העתירה ואוסר על המשיבה לערב 

 המתנפחים, שערות הסבתא, והשימוש בבני נוער. –אפ שצורפה לעתירה -המופיעים בהודעת האוואטס

 

 . ₪ 3,000לפנים משורת הדין ותוך התחשבות במשיבה, אני מחייב את המשיבה  בהוצאות בסך 

 

  
 

 
 אליהו ביתן , שופט  בית משפט מחוזי באר שבע 

 יושב ראש ועדת הבחירות האזורית באר שבע
  

  



410 
 

 
 

 
 ועדת הבחירות המרכזית 

 21-לכנסת ה
          

 טלאברהם  לוד –בית המשפט המחוזי מרכז  נשיא
 יושב ראש ועדת הבחירות האזורית מרכז דרום  

 

 110/ 21תר"מ  
 העותר: 

                 
 רונית לב

 
 נ ג ד 

 יוסי ברודני, ראש עיריית גבעת שמואל .4 המשיבים:
 1סיעת גבעת שמואל  .5

 
חוק  –)להלן  1959-ד לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט17-ב ו17עתירה לצו מניעה לפי סעיפים 

 דרכי תעמולה(
 

 בשם העותר:
 

 בשם המשיבים:

 עו"ד גיא בוסי
 

 הלויעו"ד אבי 
 החלטה

 
 –)להלן  1959-ב לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט17בפניי עתירה לפי סעיף  .1

לחוק דרכי  8חוק דרכי תעמולה(, שבגדרה התבקשתי ליתן צו המונע הפרת סעיף 

 תעמולה. 

 

, וצורפה לה הזמנה לאירוע שצפוי להתקיים 20.09.2018העתירה הוגשה בתאריך  .2

, ראש העיר, מזמין את נוער העיר, "לשבת איתי 1המחרת, שבו המשיב בצהרי יום 

 לחומוס שישי צהריים נשב נדבר, נעדכן ונתעדכן", במתנ"ס בגבעת שמואל.

 

לחוק דרכי תעמולה,  8עם קבלת העתירה, ולנוכח הוראתו המפורשת של סעיף  .3

אחד, עד מתן  וההזמנות שצורפו לעתירה, נתתי בו במקום בזאת צו ארעי, במעמד צד

החלטה אחרת, האוסר על המשיבים להגיש מאכלים או משקאות משכרים בכל אירוע 

תעמולה שיבוצע על ידם או בהשתתפותם, ובפרט האירועים שפורטו בעתירה 

 ובנספחיה. וכן הוריתי למשיבים להגיש כתב תשובה לעתירה גופה. 

 

, המודיע לי 2ות של המשיבה בסמוך לאותו מועד קיבלתי את הודעת יו"ר מטה הבחיר .4

 שהאירוע נושא העתירה בוטל, וכי במקומו יתקיים חוג בית בבית פרטי.

 

בתשובת המשיבים לעתירה ציינו המשיבים כי הצו הארעי קויים, האירוע בוטל  .5

 והמשיבים מתחייבים לקיים אותו גם לעתיד לבוא, ולכן העתירה מתייתרת.
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, כי לטעמם אין בהגשת החומוס בגין מתנה, וכי בנוסף ציינו המשיבים, בקצרה .6

העותרים לא ציינו דבר לגבי עלותו של החומוס ולגבי הנשיאה בהוצאותיו, וכך גם ציינו 

 לגבי חלוקת יין שבוצעה על ידם בראשית שנת הלימודים. 

 

 . שדינה של העתירה להתקבללאחר בחינת כתבי הטענות, מצאתי  .7

 

 ולה קובע במפורש: לחוק דרכי תעמ 8סעיף  .8

 

"....לא תהא תעמולת בחירות קשורה במתן מתנות, ופרט 
למסיבות בבתים פרטיים לא תהא קשורה בהגשת מאכלים או 

כהגדרתו  –משקאות משכרים. ....לעניין זה, "משקה משכר" 
 "1977-לחוק העונשין, התשל"ז 184בסעיף 

 

או משקאות משכרים, פרט  הדין אוסר על ליווי תעמולת בחירות בהגשת מאכלים .9

חוגי בית(. אין נפקא מינה עלות המאכלים  –למסיבות בבתים פרטיים )המכונות כיום 

רמי כהן נ'  12/20או מי נשא בעלותם )ראו והשוו: תב"כ  15או המשקאות המשכרים

(, השופט ס' ג'ובראן(. ליווי תעמולת בחירות בהגשת מאכלים או 4.2.15הבית היהודי )

כרים, אסורה הינה, כאשר האירועים שפורטו בעתירה הם אירועים משקאות מש

 שנועדו לתעמולת בחירות. 

 

ד לחוק דרכי תעמולה, 17-ב ו17אני נותן תוקף של צו מניעה קבוע לפי סעיפים  .10

להתחייבות המשיבים שלא להגיש מאכלים או משקאות משכרים בכל אירוע תעמולה 

 נפקא מינה לעלותם או לזהות הנושא בעלותם.  שיבוצע על ידם או בהשתתפותם, אין

 

 נוכח התחייבות המשיבים אין צו להוצאות.  .11

 

 (. 2018באוקטובר  5ניתנה היום כ"ו בתשרי התשע"ט )

 

 אברהם טל
 

 לוד-נשיא של בית משפט מחוזי מרכז
 יושב ראש ועדת הבחירות

 דרום-האזורית מרכז
 
 
 
 
 

                                            
משקה תוסס או אלכוהולי שנועד לצריכת אדם והמכיל, בבדיקת  "-בשולי הדברים אציין כי משקה משכר הוגדר כ 1

מוכנים או נמכרים על ידי רוקח מדגם ממנו, שני אחוזים או יותר אלכוהול לפי הנפח, למעט סמים ותרופות ה
" )סעיף כדין; צויינה תכולת האלכוהול שבמשקה הנמצא במיכל, ישמש ציון זה הוכחה לכאורה למידת התכולה.

 (.1977-לחוק העונשין, התשל"ז 184, בהתאם להפניה בסעיף 1968-)ב( לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח2
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 ועדת הבחירות המרכזית 

 21-הלכנסת 
 

 יצחק כהן, שופט
יושב ראש ועדת הבחירות 

 האזורית חיפה

 
 43/21תר"ם 

 
 

 
11.6.2018 

  
 כ"ח בסיוון, תשע"ח

  חיים צורי 

 העותר  ע"י ב"כ עו"ד רון ברנט 

 
 נגד

 

 .   צבי אבישר1 

 .   תנועת רוח חדשה במוצקין2

 

  המשיבים    

  
 החלטה

 

 

 "(.החוק" -)להלן  1959 -הבחירות )דרכי תעמולה(, תשי"ט ב' לחוק 17עתירה לפי סעיף  .1

 

 

העותר הוא ראש עיריית קרית מוצקין מזה שנים רבות, ובעתירתו טוען הוא, כי המשיב  .2

, המתכוון להתמודד בבחירות לרשויות המקומיות הצפויות להתקיים בתאריך 1מס' 

 , מחלק במתנה צלונים למכוניות פרטיות, הנושאים את שמו ואת תמונתו. 30.10.2018

 

נים היא תעמולת בחירות הכרוכה בחלוקת מתנות, נטען על ידי העותר, כי חלוקת הצלו 

 לחוק. 8דבר האסור על פי הוראת סעיף 

 

 

המשיבים בתגובתם טוענים, כי אין מדובר בצלונים אלא במדבקות לרכב, ובפיהם  .3

 הטענות הבאות:
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המדבקות המחולקות על ידי המשיבים אינן "מתנה", שכן ערכן נמוך ועל פי מבחן  )א(

ננטית" הן נועדו לקדם את המסר התעמולתי הגלום בהן, במיוחד "התכלית הדומי

לאחר, שלטענתם, העירייה, בראשות העותר, חוסמת בפניהם כל דרך תעמולה 

 אחרת.

 

, הנמנים על 2עד כה מרבית המדבקות חולקו לפעילי התנועה המשיבה מס'  )ב(

 מייסדיה, תורמיה ותומכיה.  

 

, הרי שחלוקתן אינה אסורה בשלב זה, שכן אף אם נחשיב את המדבקות כמתנה )ג(

 לחוק טרם נכנסה לתוקף. 8תקופת ההגבלה על פי סעיף 

 

 

 ראשית למחלוקת האם מדובר בצלון או במדבקה: .4

 

כעולה מהתמונה שצורפה לכתב העתירה, מדובר במדבקה המודבקת על מרבית שטחו  

שייתכן שאף  -המדבקה )ואולי אף על כל שטחו( של החלון האחורי של המכונית. על 

 -חוסמת במידת מה את קרני השמש המחממות, ועל כן יכולה להיחשב אף כצלון 

 ומופיע הכיתוב: "מוצקין מתחדשת עם ציקי אבישר". 1מודבקת תמונתו של המשיב מס' 

 

לדעתי, אכן מדובר במדבקה. ואולם, בין אם במדבקה עסקינן או בצלון, אין להבחנה זו  

כך, נראה שמדובר באביזר שערכו נמוך, ועיקר תכליתו הוא במסר נפקות. כך או 

 התעמולתי שהוא נושא.

 

 

לחוק אינם חלים בשלב  8בטענתו, כי האיסורים הקבועים בסעיף  1צודק המשיב מס'  .5

 זה.

 

הימים שלפני  90לחוק, האיסורים וההגבלות הקבועים בחוק חלים בתקופת  2על פי סעיף  

איסורים והגבלות שהוחרגו מהוראה זו במפורש. האיסורים יום הבחירות, למעט 

לחוק לא הוחרגו, ועל כן הם ייכנסו לתוקף רק בתאריך  8וההגבלות הקבועים בסעיף 

2.8.2018. 

 

 למעשה די בנימוק זה כדי לדחות את העתירה. 

 

 

ם מעבר לנדרש, וכדי לחסוך מהצדדים את הצורך לשוב אלי בעניינן של המדבקות/הצלוני .6

 הנזכרים, אתייחס גם לשאלה האם במתנה אסורה עסקינן.
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(, 23.8.2017) ח"כ טיבי נ' מפלגת ישראל ביתנו 1525/15על פי פסק הדין שניתן בדנג"ץ  

המבחן שיש להפעיל הוא "מבחן התכלית הדומיננטית בעיני הבוחר הסביר". על פי מבחן 

עיקרו לשמש כמדיום לקליטת זה "השאלה היא האם מבחינת הבוחר הסביר נועד החפץ ב

, 18המסר התעמולתי, או שמא משרת הוא בעיקר תכלית אחרת" )שם, בסיפא לסעיף 

 מפי כב' הנשיאה מ' נאור(.

 

ערכן של המדבקות/צלונים בעיני הבוחר הסביר הוא זעום, ותכליתם הדומיננטית היא  

לות ההגבלות לשמש כמדיום תעמולתי. על כן, חלוקתם אינה אסורה גם בתקופה בה ח

 לחוק.  8לפי סעיף 

 

 

 אשר על כן הנני מחליט לדחות את העתירה. .7

 

 .₪ 2,000הנני מחייב את העותר לשלם למשיבים, ביחד ולחוד, הוצאות בסכום כולל של  

 

 , בהעדר הצדדים.11.6.2018ניתן היום, כ"ח בסיוון, תשע"ח,  

 

 לצדדים.מזכירות הוועדה מתבקשת לשלוח העתק מהחלטה זו  

                                                                                    

 

 יצחק כהו, שופט
 הבחירות ועדת ראש יושב

 חיפה האזורית
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 תעמולה גזענית .י
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21-ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה  

 21 للكنيست المركزية االنتخابات لجنه
Knesset stThe Central Elections Committee for the 21 

 

 השופט חנן מלצר
המשנה לנשיאת בית המשפט 

 העליון
יושב ראש ועדת הבחירות 

 המרכזית
 

 ملتسر حنان القاضي
 العليا المحكمة رئيس نائب

 االنتخابات لجنه رئيس

 المركزية

Justice Hanan Melcer 
Deputy President of the Supreme Court 

Chairman of the Central Elections 

Commitee 

 
 

 נ ג ד 
 

  :154/21תר"מ -המשיבים ב
 הבית היהודי ברמלהרשימת  .1
 היועץ המשפטי לממשלה .2
 

 רשימת הבית היהודי ברמלה :162/21תר"מ -המשיבה ב
 

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

תר"מ -בשם העותר ב
154/21: 

 
תר"מ -השם העותרת ב

162/21: 
 

תר"מ -ב 1בשם המשיבה 
תר"מ -בוהמשיבה  154/21
162/21: 

 
תר"מ -ב 3בשם המשיב 

154/21: 

 
 עו"ד אורלי ארז לחובסקי; עו"ד אורי נרוב

 
 

 עו"ד יורם אברהמי
 
 
 

 מר הראל שוהם
 
 

 עו"ד ליאורה וייס בנסקי
 

  החלטה

 154/21תר"מ 
 162/21תר"מ 

 
 

 : 154/21תר"מ -העותר ב
                 

 
 

 המטה למאבק בגזענות בישראל

תר"מ -העותרת ב

162/21: 

 
 מפלגת מרצ

  
-לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"טב 17בפני עתירות לצו מניעה לפי סעיף  .1

 1(, בגדרן התבקשתי להוציא צו מניעה המורה למשיבה חוק דרכי תעמולה)להלן:  1959
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( להסיר רשימת הבית היהודי ברמלה)להלן:  162/21תר"מ -והמשיבה ב 154/21בתר"מ 

 מודעות תעמולה שנתלו מטעמה, שנטען שהן מסיתות לגזענות. 

 

, על הוספת 17.10.2018הנ"ל הוריתי, בתאריך:  154/21תר"מ -עם קבלת העתירה ב .2

 המשפטי לממשלה כמשיב לעתירה, ועל קבלת תשובות מהמשיבים כולם.היועץ 

 
, התקבלה לרישום במזכירות הוועדה עתירה נוספת, 21.10.2018ביני לביני, בתאריך:  .3

 (. 162-21להסרת אותם פרסומי תעמולה, באותה עילה )תר"מ 

 
ת, או כי, מבלי שיהיה בכך כדי להודו רשימת הבית היהודי ברמלהבתשובתה, ציינה  .4

. 17.10.2018כל המודעות, נושא העתירה, הוסרו, נכון לתאריך  –להסכים לטענות העותר 

כי העתירה התייתרה, והיא מבקשת שלא לחייבה הבית היהודי ברמלה  רשימתמשכך, טוענת 

 בהוצאות, שכן המודעות הוסרו עוד טרם שהומצאה לה העתירה. 

 
עמדת היועץ המשפטי לממשלה היא שהעתירה הפכה לעיונית, ולכן דינה להימחק,  .5

והוא אף מפנה בהקשר זה להחלטת חברי, ממלא מקום יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית 

המטה למאבק בגזענות נ' רשימת הליכוד בתל  124/21, בתר"מ נ' הנדל, השופט 21-לכנסת ה

(. למעלה מן הצורך, מציין ן רשימת הליכוד בתל אביבעניי( )להלן: 17.10.2018) אביב יפו

היועץ המשפטי לממשלה כי סמכות יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ליתן צו מניעה 

דנג"צ -בנסיבות מעין אלו שלפני איננה נטולת ספקות, בהתאם לפרשנות שלו למה שנאמר ב

 (. 23.08.2017) ח"כ ד"ר אחמד טיבי נ' מפלגת ישראל ביתנו ואח' 1525/15

 
לאחר בחינת מכלול החומר שבפניי, נחה דעתי כי דין העתירות להימחק, נוכח הסרת  .6

רשימת הליכוד בתל בעניין  נ' הנדלהמודעות, נושא העתירה. מסקנתו של חברי, השופט 

, בהקשר זה מקובלת גם עלי. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, אינו אמור להכריע אביב

ניים, כאשר אין נפקות למתן צו אופרטיבי בנדון דידן, שכן המודעות כבר הוסרו. בעניינים עיו

 , לשאלת הסמכות, או לעתירות לגופן.זו הפעםמשכך, לא מצאתי להידרש, 

 
יחד עם זאת, לא אוכל לחתום את החלטתי, מבלי להדגיש כי לשיטתי תעמולת בחירות  .7

קשים לייחס תכונות שליליות לאדם הכוללת ביטויים גזעניים, במפורש או במשתמע, המב

מחמת מוצאו, גזעו, צבע עורו, דתו, הלאום שלו, מינו, נטייתו המינית, השקפתו, גילו, מעמדו 

איננה יכולה לדור בכפיפה אחת עם עקרונות  –האישי, או השתייכותו לקבוצת מיעוט כלשהי 

מסיתים לגזענות מנוע  הדמוקרטיה והשוויון. לא בכדי קבע המחוקק כי מי שמטרתו או מעשיו

(, או למועצה של רשות מקומית )סעיף יסוד: הכנסת-לחוק( 2א)7מהתמודד לכנסת )סעיף 

)ראו גם המלצת הוועדה  1965-לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה( 3א)39

, בראשות הנשיאה )בדימוס( 1959-הציבורית לבחינת חוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט

 , שהמליצה לאסור, במפורש, על תעמולת בחירות גזענית, או המסיתה לאלימות((.  ד' ביניש
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, תוך שמירת זכויות וטענות, לרבות פסיקה אפשרית העתירה נמחקת –בנסיבות העניין  .8

 של הוצאות, היה ויפורסמו מודעות כאלו, או דומות להן, בעתיד.

 

 (.28.10.2018ניתנה היום, י"ט בחשוון התשע"ט )

 

 
  

 

 

 חנן מלצר, שופט
 

 
 
 
 

 המשנה לנשיאת בית המשפט העליון
 הבחירות ועדת ראש יושב

 21-המרכזית לכנסת ה
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21-ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה  

 21 للكنيست المركزية االنتخابات لجنه
Knesset stThe Central Elections Committee for the 21 

 

 ניל הנדל
 שופט בית המשפט העליון

ממלא מקום יושב ראש ועדת 

  הבחירות המרכזית לכנסת
 

 

 124/21תר"מ 
 135/21תר"מ 

 
 המטה למאבק בגזענות :124/21העותר בתר"מ 

 
 : 135/21העותרות בתר"מ 

                 
 מפלגת מרצ .1
 יפו-אביב-סיעת מרצ במועצת עיריית תל .2

 
 נ ג ד 

 
 :124/21המשיבים בתר"מ 

 
 יפו-תל אביברשימת הליכוד בעיר  .1
 היועץ המשפטי לממשלה .2

 
 מפלגת הליכוד .1 :135/21המשיבים בתר"מ 

 יפו-רשימת הליכוד בעיר תל אביב .2
 

 1959-ב לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט17עתירות לצווי מניעה לפי סעיף 
 

  :124/21בשם העותר בתר"מ 
 עו"ד אורלי ארז לחובסקי

 
בשם העותרות בתר"מ 

135/21: 
 

 יורם אברהמי עו"ד
 

בתר"מ  1בשם המשיבה 
בתר"מ  2-1והמשיבות  124/21
135/21: 

 
בתר"מ  2בשם המשיב 

124/21: 

 
 

 עו"ד אבי הלוי
 
 

 בנסקי-עו"ד ליאורה וייס
 

  החלטה
   

ב לחוק הבחירות )דרכי 17מונחות לפניי שתי עתירות למתן צווי מניעה לפי סעיף  .1

דרכי תעמולה(, שעניינן שילוט תעמולה מטעם המשיבה )להלן: חוק  1959-תעמולה(, התשי"ט

 )להלן: הליכוד(. 135/21בתר"מ  2-1והמשיבות  124/21בתר"מ  1
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העתירות, שהועברו אלי בעקבות החלטת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת  

)ג( לחוק 17, המשנה לנשיאה ח' מלצר, על דעתה של הנשיאה א' חיות, בהתאם לסעיף 21-ה

, עוסקות באותו עניין, ומפלגת הליכוד היא 1969-בחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"טה

 המשיבה בשתיהן. לכן החלטתי לדון בהן במאוחד.

 

העתירות נסובות סביב מודעות תעמולה שנתלו על ידי הליכוד בתל אביב, לקראת  .2

 30ון התשע"ט )יפו, שצפויות להתקיים בתאריך כ"א בחשו-הבחירות למועצת העיר תל אביב

(. כותרת המודעות היא "זה אנחנו או הם", כאשר בגוף המודעות הופיע 2018באוקטובר 

הכיתוב "העיר העברית או התנועה האיסלמית ביפו" או הכיתוב "העיר העברית או עיר 

המסתננים". העותרים סבורים כי מודעות אלה מסיתות לגזענות, ומטעם זה יש להורות על 

קת השימוש בהן. מנגד, עמדת הליכוד היא שיש לדחות את העתירות. ראשית הסרתן ועל הפס

נטען כי העתירות התייתרו, שכן מסע הפרסום נושא הבקשה נועד מלכתחילה להתפרסם 

הוגשה  124/21. יצויין כי העתירה בתר"מ 10.10.2018לעשרה ימים בלבד, שהסתיימו בתאריך 

. שנית נטען כי יש לדחות 10.10.2018הוגשה ביום  135/21, והעתירה בתר"מ 7.10.2018ביום 

את העתירות גם לגופן, שכן אין בפרסומים נושא העתירות הסתה לגזענות, ולכן אין בהם, 

 ברמה של ודאות קרובה, פוטנציאל לפגיעה ברגשות הציבור. 

 
)ב( להוראות הבחירות )דרכי תעמולה( )סדרי הדין בבקשות ובעררים(, 5בהתאם לסעיף 

, הוריתי על צירוף היועץ המשפטי לממשלה כמשיב נדרש. לעמדת היועץ 2015-התשע"ה

המשפטי לממשלה יש למחוק את העתירות, שהפכו תיאורטיות נוכח מועד סיום פרסומן של 

ה בכך להצדיק או לתת "גושפנקא" כלשהיא למודעות המודעות נושא העתירות, ומבלי שיהי

 האמורות ולדומותיהן. 

 
הלכה היא כי בית משפט אינו נדרש לעתירות שאין נפקות ממשית לסעד המבוקש בהן,  .3

 שכן הוא הפך תיאורטי:

 
כלל, הכרעה בעתירה תיאורטית אינה עולה בקנה -"דרך

אחד עם התפקיד השיפוטי המובהק שנועד להכריע 
קות ממשיות ולמצוא להן פתרון; היא עלולה להסיג במחלו

בכך את גבולן של רשויות שלטון אחרות; נעדר בה תיחום 
קונקרטי של ענין שיש להכריע בו; וקיים חשש, הטבוע 
בשיטה האדוורסרית, כי טיעון תיאורטי לא ימצה את כל 
רבדיו של הענין; מתלווה לכך גם חשש מהכבדה לא ראויה 

עניינים שאינם מחייבים הכרעה, לאור על בית המשפט ב
הנטל הכבד הרובץ על שכמו המחייבו לפסוק בעניינים בעלי 

אילן נ' -אוניברסיטת בר 1181/03נפקות מעשית." )בג"ץ 
 ((.2011) 227, 204( 3בית הדין הארצי לעבודה, פ''ד סד)

 

הלכה זו יפה גם בנוגע להליכים בפני יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, בשבתו בתפקידו 

עיריית חולון נ'  3/21השיפוטי, להכריע בעתירות לפי חוק דרכי תעמולה )ראו למשל ער"מ 

((. מטבע הדברים, הכרעת יושב ראש ועדת הבחירות 12.7.2018) 5, 3זכריה, פסקאות 

פת הבחירות, בסד זמנים קצר, ותוך התחשבות במועדי המרכזית ניתנת במהלך תקו

הכרעה בעתירות תיאורטיות זה יש גם יוצא מן הכלל. כאשר -התעמולה. אכן, לכלל בדבר אי
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פי רוב בשל שיקולי זמן לא ניתן להכריע בו בטרם הפך -טבעו של הענין הוא כזה שעל

מדה, ולו כללית, בסוגיה לתיאורטי, ובית המשפט או יושב ראש ועדת הבחירות לא הביע ע

ישקול בית המשפט לדון בו ביתר פתיחות. אך זהו אינו המצב במקרה שלפנינו.  –המתעוררת 

מעבר לתקופה הקצרה של מסע הפרסום, שאינה נחלת כלל הפרסומים מסוג זה, הרי שנקבעו 

 1/19בהחלטות יושבי ראש ועדות הבחירות קריטריונים רלוונטיים להכרעה )ראו למשל תב"כ 

בר לב נ' גלעדי  178/20בר לב נ' נוימרק ותר"מ  177/20(; תר"מ 12.12.2012פרנקטלר נ' אלדד )

(17.10.2013 .)) 

 

בנסיבות שבהן פרסומי התעמולה נושא עתירה זו הוסרו זה מכבר, אין כל נפקות למתן  .4

ותוך  סעד אופרטיבי בנדון דידן. אני מורה אפוא על מחיקת העתירות, מבלי להידרש לגופן

 שמירת טענות הצדדים. 

 
 בנסיבות העניין ובראי התוצאה, אין צו להוצאות. 

 

 (.17.10.2018ח' בחשון התשע"ט )ניתנה היום,   

 

 ניל הנדל
 
 

 שופט בית המשפט העליון
 ממלא מקום יושב ראש ועדת 

 הבחירות המרכזית לכנסת
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21-ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה  

 21 للكنيست المركزية االنتخابات لجنه
Knesset stThe Central Elections Committee for the 21 

 

 ניל הנדל
 שופט בית המשפט העליון

ממלא מקום יושב ראש ועדת 

  הבחירות המרכזית לכנסת
 

 

 124/21תר"מ 
 135/21תר"מ 

 
 המטה למאבק בגזענות :124/21העותר בתר"מ 

 
 : 135/21העותרות בתר"מ 

                 
 מפלגת מרצ .1
 יפו-אביב-סיעת מרצ במועצת עיריית תל .2

 
 נ ג ד 

 
 :124/21המשיבים בתר"מ 

 
 יפו-רשימת הליכוד בעיר תל אביב .1
 היועץ המשפטי לממשלה .2

 
 מפלגת הליכוד .1 :135/21המשיבים בתר"מ 

 יפו-רשימת הליכוד בעיר תל אביב .2
 

 1959-הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"טב לחוק 17עתירות לצווי מניעה לפי סעיף 
 

  :124/21בשם העותר בתר"מ 
 עו"ד אורלי ארז לחובסקי

 
בשם העותרות בתר"מ 

135/21: 
 

 עו"ד יורם אברהמי
 

בתר"מ  1בשם המשיבה 
בתר"מ  2-1והמשיבות  124/21
135/21: 

 
בתר"מ  2בשם המשיב 

124/21: 

 
 

 עו"ד אבי הלוי
 
 

 בנסקי-עו"ד ליאורה וייס
 

  החלטה

   
-ב לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט17שתי העתירות שלפני הוגשו מכוח סעיף  .1

בתר"מ  1)להלן: חוק דרכי תעמולה(, והן מופנות כלפי מודעות שנתלו מטעם משיבה  1959

)המשיבה דלעיל ומפלגת  135/21בתר"מ  2-1יפו( ומשיבות -)רשימת הליכוד בתל אביב 124/21

ד( ברחבי העיר תל אביב לקראת הבחירות למועצת העיר. כותרת הליכוד. להלן ביחד: הליכו
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המודעות היא "זה אנחנו או הם", כאשר בגוף המודעות הופיע הכיתוב "העיר העברית או 

 התנועה האיסלמית ביפו" או הכיתוב "העיר העברית או עיר המסתננים". 

  

אש ועדת הבחירות העותרים טענו כי מודעות אלה מסיתות לגזענות וביקשו כי יושב ר .2

המרכזית יורה על הסרתן ועל הפסקת השימוש בהן. הליכוד, בתגובתה לעתירות, טענה כי 

ימים בלבד,  10"הבקשות התייתרו, שכן... הקמפיין נשוא הבקשות... היה לתקופה של 

שהסתיימה זה מכבר". נציגת היועץ המשפטי לממשלה )להלן: היועמ"ש( הביעה עמדתה 

ההכרעה בעתירות היא תיאורטית, ועמדה זו התקבלה בהחלטתי מיום  – שלנוכח הצהרה זו

17.10.2018 . 

 

הודעה לפיה מסע הפרסום מטעם  124/21לאחר מתן החלטתי הגיש העותר בתר"מ  .3

הליכוד ממשיך, בניגוד למה שהוצהר, וצירף תמונה של מודעה בנוסח שתואר לעיל המופיעה 

ת בתל אביב. הליכוד, בתגובתה, הסבירה כי לשיטתה על גבי גב מושב של מונית שירות הפועל

העתירות כוונו רק כנגד "מודעות שנתלו על גבי שלטי חוצות בתחנות אוטובוסים ועל גבי 

מוניות", וכי אלה אכן הוסרו, ואילו המודעות שעודן תלויות הן "על גבי מושבי ראש של 

-, קמפיין זה יירד ביום הכיסאות ישיבה במונית. על פי ההסכם של ]הליכוד[ עם הספק

", לאחר קיום הבחירות. עוד צוין כי הגם שהכיתוב בפרסומות שהורדו ובפרסומות 1.11.2018

שעודן מתפרסמות זהה, יש הבדל בין הקמפיינים, המתבטא בהעדרן של תמונות דגל ישראל 

 והדגל הפלסטיני מהמודעות שעודן מתפרסמות. 

 

עולה כי הליכוד נהגה, במצב הטוב, בחוסר תום לב דיוני בדרגה גבוהה, תוך התחכמות  

מכוונת; ובמצב החמור יותר ניתן להציג את התנהלותה כמצג שווא ביודעין. ראשית, העתירות 

לא כוונו רק כלפי סוגים מסויימים של שלטי פרסומת, אלא כלפי "כל הפרסומים ובכלל זה 

(. שנית, 135/21תחנות אוטובוסים וכל פרסום אחר" )הפתיחתא לתר"מ שלטי חוצות, שלטים ב

וגם אם אניח כי הליכוד אכן הבינה את העתירות כנוגעות רק לחלק מן הפרסומים, הרי שנדרש 

היה לכל הפחות לציין כי קמפיין זהה כמעט לגמרי ממשיך להתפרסם. מתגובת הליכוד השתמע 

דק בין שלטים -מכל-סוג מסויים שלהם. ההבחנה הדקהכאילו כלל הפרסומים הורדו, ולא רק 

על גבי מוניות ושלטים בתוך מוניות, ככל שהייתה כזו, לא זכתה ולו להבלטה מועטה, לא 

בעתירות ולא בתגובת הליכוד. התנהלות מעין זו רחוקה מלהיות ראויה, ונפקות העניין תידון 

ירות אינן תיאורטיות, ולפיכך יש להלן בסוגיית הוצאות ההליך. מכל מקום, עולה כי העת

 להידרש לטענות ולסעדים שהתבקשו. 

 

הליכוד טענה בתגובתה כי לגופם של דברים, ובניגוד לטענות העותרים, הפרסומות אינן  .4

מסיתות לגזענות. נציגת היועמ"ש הסכימה אף היא כי לפי המבחנים שנקבעו בפסיקה, אין 

 ות. עילה משפטית לפסילת המודעות מושא העתיר

 

נציגת היועמ"ש הוסיפה וטענה כי בכל מקרה דין העתירה להידחות על הסף, לנוכח  

העדרה של סמכות עניינית ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית להעניק את הסעד המבוקש. 
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ב לחוק דרכי תעמולה, הקובע כי "יושב ראש ועדת 17כאמור, העתירות הוגשו לפי סעיף 

אי, לאחר שנתן לנוגע בדבר הזדמנות להביא טענותיו לפניו, ליתן הבחירות המרכזית לכנסת רש

צו המונע ביצוע מעשה עבירה לפי חוק זה...", ולפי דברי חקיקה נוספים המנויים בסעיף. נציגת 

טיבי נ' מפלגת ישראל ביתנו  1525/15היועמ"ש הפנתה בהקשר זה להלכה שנקבעה בדנג"ץ 

ב היא רשימה 17רשימת דברי החקיקה המופיעה בסעיף  (, שם נקבע בדעת הרוב כי23.08.2017)

סגורה, ולפיכך סמכותו של יושב ראש ועדת הבחירות מוגבלת לעבירות לפי אותם דברי חקיקה. 

העילות שבגינן  –חוק דרכי תעמולה אינו כולל עילה של הסתה לגזענות או פגיעה ברגשות 

סמכות עניינית למתן הסעד המבוקש ולכן טוענת נציגת היועמ"ש כי אין  –הוגשו העתירות 

 בעתירות. 

 

בנוגע לפרסומים שבפניי, הניתוח המשפטי שערכה נציגת היועמ"ש בכל הנוגע לסוגיית  .5

הסמכות העניינית מקובל עלי, ואסתפק בכך. לאמור, הנסיבות הספציפיות שהוצגו אינן עולות 

אינן מקימות עבירה לפי לכדי תעמולת בחירות אסורה לפי אחד מסעיפי חוק דרכי תעמולה ו

ב לחוק דרכי תעמולה, וכתוצאה מכך אין בסמכות יושב 17יתר דברי החקיקה המנויים בסעיף 

ראש ועדת הבחירות לתת צו מניעה מכוח סעיף זה. ודוק, אין לשלול כי במצבים מעין אלה 

ע כל וזאת כמובן מבלי להבי –תהיינה פתוחות בפני הצדדים דרכי פעולה אחרות על פי דין 

עמדה לגוף הטענות במקרה דנן. אף יתכן, למשל, שבנסיבות קיצוניות, תעמולת בחירות 

הכוללת מסרים חמורים של גזענות תיכנס לגדר אחד מסעיפיו של חוק דרכי תעמולה או אחד 

, ותקים סמכות לתת 1965-מסעיפי העונשין שבחוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה

ב. אך לא זהו המצב שלפנינו. על רקע האמור, והגם שדין העתירות 17צו מניעה מכוח סעיף 

 לא ניתן להתעלם מהתנהלותה של הליכוד. –להידחות 

 

העתירות נדחות אפוא על הסף בהעדר סמכות עניינית. לנוכח התנהלותן של רשימת  .6

יפו ומפלגת הליכוד, כמפורט לעיל, וגם בהתחשב בתוצאת ההליך, הן -הליכוד בתל אביב

, העותרות 124/21ישאנה בהוצאות הצדדים שהגישו כתבי טענות, דהיינו העותר בתר"מ ת

ש"ח לכל אחד מהם,  15,000והיועמ"ש )הוצאות לטובת אוצר המדינה(, בסך של  135/21בתר"מ 

 ימים מיום מתן החלטה זו. 14, שישולמו בתוך ₪ 45,000ובסך הכל 

  

 

 (.28.10.2018י"ט בחשון התשע"ט )ניתנה היום,  

 

 

 ניל הנדל
 
 

 שופט בית המשפט העליון
 ממלא מקום יושב ראש ועדת 

 הבחירות המרכזית לכנסת
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 אי מיצוי הליכים .יא
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 ועדת הבחירות המרכזית 

 21-לכנסת ה
          

 השופט ארנון דראל          
 יושב ראש ועדת הבחירות האזורית יהודה

 
 

 93/ 21תר"מ  
 
 

 העותר: 
                 

 
 

 מר אבי נעים, ראש המועצה המקומית בית אריה
 

 
 

 נ ג ד

 
 המשיב:

 
 

 
 מר יהודה אלבוים

 

 –)להלן  1959-ד לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט17-ב ו17עתירה לצו מניעה לפי סעיפים 
 חוק דרכי תעמולה(

  
 החלטה

   
העתירה הועברה לעיוני. לאחר עיון בכתב העתירה החלטתי לעשות שימוש בסמכותי 

, 1)8לפי סעיף  )סדרי הדין בבקשות ועררים( )דרכי תעמולה(  ( להוראות הבחירות 

, ולמחוק את העתירה על הסף.ההוראות)להלן:  2015–התשע"ה ) 

 

 להוראות קובע כי: 2סעיף 

 

ייכללו כל אלה: ")ב(  בעתירה 
 . . .   
יצורפו  –נעשתה פניה מוקדמת בכתב למשיב  (6) 

של ההתכתבות לעניין זה; לא נעשתה פניה   העתקים 
יפורטו הנימוקים להגשת העתירה בלא    –מוקדמת 

 מוקדמת;"    פניה 
  

 
מתוך העתק הפנייה למשיב, שצורפה לעתירה, עולה כי הפנייה נעשתה אתמול ובתוך 

מצב דברים זה, שבו לא ניתנה שהות מספיקה שעות הוגשה עתירה. ב 24 -פחות מ

 למשיב להתייחס לפנייה, הוגשה העתירה טרם זמנה.
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אין צורך להרחיב בדבר החשיבות שיש לפנייה מקדימה, שיכול ותייתר מתן החלטה, 

וכמובן המתנה של פרק זמן סביר לקבלת מענה, וזאת בטרם הפנייה לוועדת הבחירות. 

 ר המתין, אין מקום לדון בה.משהוגשה העתירה מבלי שהעות

 

בשולי הדברים אבהיר כי הפנייה לוועדת הבחירות אינה מחליפה את הפעלת הסמכויות 

המסורות על פי דין אחר לכל רשות אחרת, ככל שיש בהצבת השלטים כדי להקים 

עבירה. משכך אין לראות בפנייה מוקדמת יותר שנעשתה על ידי מוסד התכנון המקומי 

 כנון והבנייה כדי למלא אחר הנדרש. מכוח דיני הת

 

ככל שיהיה צורך בהגשתה של עתירה בעניין זה בעתיד, על העותר להפנות בעתירתו 

 באופן מפורש להוראת החוק שעליה הוא נסמך.

 
 

צו  לאור האמור לעיל, אני מוחק את העתירה על הסף. משלא נתבקשה תגובה אין 

 להוצאות.

 

(  (. 3.9.18ניתנה היום כ"ג באלול, התשע"ח 

                                                                                     

 
 ארנון דראל

 
 שופט בית המשפט המחוזי ירושלים

 יושב ראש ועדת הבחירות
 האזורית יהודה
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 סקרי בחירות  .יב
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 ועדת הבחירות המרכזית 

 21-לכנסת ה
          

 טלאברהם  לוד –בית המשפט המחוזי מרכז  נשיא
  יושב ראש ועדת הבחירות האזורית מרכז דרום  

 

 197/ 21תר"מ  
 

 ליאל אבן זהר העותרת:    
 

 
 נ ג ד 

 
 דורון אוזן המשיבים:

 
 1959-התשי"טד לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, 17-ב ו17עתירה לצו מניעה לפי סעיפים 

 )להלן: חוק דרכי תעמולה(

 
 בשם העותרת:

 
 בשם המשיב:

 

 עו"ד סורין גנות
 

 עו"ד יעקב עוז
 
 

  החלטה

   
ד לחוק דרכי תעמולה למתן צו שיורה למשיב 17-ב ו17בפניי עתירה שהוגשה לפי סעיפים  .1

ה 16להעביר סקר בחירות שערך לידי ועדת הבחירות המרכזית בהתאם להוראות סעיף 

 לחוק האמור. 

פרסם המשיב סקר בחירות לראשות עיריית ראשון  22.10.2018העותרת טוענת כי ביום  .2

ה לחוק 16המציא את הסקר לוועדת הבחירות המרכזית כמצוות סעיף לציון, ואולם לא 

דרכי תעמולה. המשיב טוען כי לא מדובר בסקר בחירות אלא "במשאל טלפוני", וכי הדבר 

נעשה, שלא על פי שיטות סטטיסטיות מוכרות לעריכת סקרים וכי "הממצאים אינם סקר 

 ואינם מדגם מייצג".

 מצאתי שדין העתירה להידחות, בנתון להערותי שלהן. לאחר שבחנתי את צילום הפרסום, .3

 )ה( לחוק דרכי תעמולה קובע כדלהלן:-ה)ד( ו16סעיפים קטנים  .4

)ג(, מי שמשדר או מפרסם -")ד( על אף האמור בסעיפים קטנים )ב( ו
לציבור בכתב, על תוצאות של סקר בחירות שלא מבוססות על שיטות 

שהסקר לא  בהבלטהין סטטיסטיות מוכרות לעריכת סקרים, יצי
התבסס על שיטות סטטיסטיות מוכרות ולפיכך אי אפשר להסיק 
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ממנו מסקנות לגבי דפוסי הצבעה או עמדות של הציבור, וכן יציין 
 ( של סעיף קטן )ב(.2)-( ו1את הנתונים האמורים בפסקאות )

, המיועד בשיטות סטטיסטיות מוכרות)ה( העורך סקר בחירות 
דור לציבור, ישלח העתק של תוצאות הסקר לפרסום בכתב או לשי

 לועדת הבחירות המרכזית..."

צא ולמד, בפני מפרסם סקר בחירות, שתי אפשרויות )ואין נפקא מינה מהו אופן עריכת  .5

 הסקר, באמצעות משאל טלפוני או בכל דרך אחרת(: 

באם תוצאות הסקר התבססו על שיטות סטטיסטיות מוכרות, על מפרסם הסקר,  (א)

 צידו מידע, ולהעביר לוועדת הבחירות העתק הימנו, בצירוף מידע נוסף. לפרסם ב

באם תוצאות הסקר לא התבססו על שיטות סטטיסטיות מוכרות, על מפרסם הסקר  (ב)

כי "הסקר לא התבסס על שיטות סטטיסטיות מוכרות  בהבלטהלציין לצידו, 

 ל הציבור". ולפיכך אי אפשר להסיק ממנו מסקנות לגבי דפוסי הצבעה או עמדות ש

בבחינת הפרסום של הסקר, מצאתי כי לא פורסם לצידו, בהבלטה כנדרש, כי הוא לא  .6

להסיק ממנו מסקנות לגבי דפוסי הצבעה  לאהתבסס על שיטות סטטיסטיות מוכרות, וכי 

או עמדות של הציבור. בטקסט שצורף לסקר נכתב "המשאל הזה מביא לידי ביטוי בצורה 

ל תושבי ראשון.....". בתגובה השניה לסקר, צויין כי: "המשאל הטובה ביותר את הרצון ש

נערך על ידי טלמרקטינג פנימי בהתייעצות עם מומחים בתחום, תוך דגימה ראויה..... 

 הממצאים אינם סקר ואינם מדגם מייצג". 

בכל הכבוד, ואם נקבל את טענתו של המשיב, דומה שהמשיב ביקש לפסוח על שני הסעיפים  .7

רסום הדומה לסקר, שלא נערך בשיטות סטטיסטיות מוכרות, ללא ציון לפרסם פ –

את  העובדה, שתוצאותיו לא התבססו על שיטות סטטיסטיות מוכרות ולכן אי  בהבלטה

אפשר להסיק ממנו לגבי דפוסי הצבעה או עמדות של הציבור. הדין דורש ציון העובדה 

אות לצד הסקר, אלא אם כן הקורא בהבלטה ובבירור, ורישום, בתגובה שניה )שלא ניתן לר

 מבקש לסקור את התגובות(, כי "הממצאים אינם סקר", אינו עומד בחובה זו כלל ועיקר.

משסעד תיקון הפרסום לא התבקש, ובהתחשב במועד מתן החלטתי זו, החלטתי לדחות את  .8

, שישולמו בתוך שבעה ₪ 5,000העתירה, ואולם המשיב יישא בהוצאות העותרת, בסך של 

 ימים ממועד מתן החלטתי זו. 

 (2018בנובמבר  4ניתנה היום כ"ז בחשון התשע"ט )

 

 אברהם טל
 

 נשיא בית משפט מחוזי 
 יושב ראש ועדת הבחירות

 דרום-האזורית מרכז
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 ועדת הבחירות המרכזית 

 21-לכנסת ה
          

 טלאברהם  לוד –בית המשפט המחוזי מרכז  נשיא
  האזורית מרכז דרום יושב ראש ועדת הבחירות  

 

 100/ 21תר"מ  
 העותרים: 
                 

 צבי גוב ארי .1
 סיעת "יבנה שלנו" .2

 
 נ ג ד 

 
 מאיר שטרית .1 המשיבים:

 תנועת "מקומי" ביבנה .2
 

-ד לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט17-ב ו17עתירה למתן צו מניעה לפי סעיפים 
1959 

 
 בשם העותרים:

 
 עו"ד שמואל פז

 
  החלטה

   
ה 16בעתירה שבפניי מלינים העותרים על סקרי בחירות שפורסמו שלא בהתאם להוראות סעיף 

 חוק דרכי תעמולה(. –)להלן  1959-לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט

 

לאחר שעיינתי בכתב העתירה, מצאתי כי דינה להידחות על הסף, מבלי להידרש לתשובת 

 המשיבים. 

 

מפלגת עלה ירוק  27/20ה לחוק דרכי תעמולה, אשר אין חולק על חשיבותו )ראו תב"כ 16סעיף 

 (, מגדיר "סקר בחירות" 23.3.2015נ' עיתון "הארץ" ואח' )השופט ס' ג'ובראן, 

, והבודק דפוסי הצבעה של בוחרים בבחירות, או הבודק בתקופת הבחירות"סקר, הנערך -כ

 י שמתמודד בבחירות". נושאים הקשורים במישרין במ

 

ב)א( לחוק דרכי תעמולה, 10תקופת הבחירות הוגדרה, על דרך הפנייה להגדרת מונח זה בסעיף 

"תקופה שתחילתה ביום הגשת -בעניין בחירות לרשות מקומית ולראש רשות מקומית, כ

 ". 1965-)ח( לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה35רשימות המועמדים לפי סעיף 

 

)ח( לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(, קובע כי: "רשימת מועמדים, בצירוף הסכמת 35סעיף 

לפני יום הבחירות  33-המועמדים בכתב או במברק, תוגש למנהל הבחירות לא יאוחר מהיום ה

 ; ימי ההגשה, שעותיה ומקומה, ייקבעו בתקנות.".

 



436 
 

קובעת כי: "רשימות  1965-התשכ"ה )א( לתקנות הרשויות המקומיות )סדרי בחירות(,11תקנה 

לפני  11עד  9שלפני יום הבחירות, בין השעות  34-המועמדים יוגשו למנהל הבחירות ביום ה

 בערב". 9 -אחרי הצהרים ו 3שלפני יום הבחירות, בין השעות  33 -הצהרים או ביום ה

 

מתאריך  2/2018חוזר המפקחת הארצית על הבחירות ברשויות המקומיות במשרד הפנים מס' 

, מציין כי הגשת רשימות המועמדים בבחירות שבנדון דידן, יחלו ביום ד', 04.09.2018

26.09.2018 . 

 

 ה לחוק דרכי תעמולה.  16, חלות הוראותיו של סעיף 26.09.2018כלומר, רק החל מתאריך 

 

משכך, העתירה נדחית על הסף מחוסר עילה ומשלא נתבקשה תשובת המשיבים, אין צו 

 צאות. להו

 

 

 (.2018בספטמבר  13ניתנה היום, ד' תשרי תשע"ט )

 

 
 אברהם טל

 
 נשיא בית משפט מחוזי 
 יושב ראש ועדת הבחירות

 דרום-האזורית מרכז
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שימוש בילדים וחיילים בתעמולת  .יג
 בחירות
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 ועדת הבחירות המרכזית 

 21-לכנסת ה
          

 טלאברהם  לוד –בית המשפט המחוזי מרכז  נשיא
 יושב ראש ועדת הבחירות האזורית מרכז דרום  

 

 105/ 21תר"מ  
 העותר: 

                 
 גבריאל גאון

 
 נ ג ד 

 
 . מאיר דהן1 המשיבים:

 . מועצה מקומית מזכרת בתיה2
 

תעמולה(, ד לחוק הבחירות )דרכי 17-ב ו17עתירה לצו מניעה לפי סעיפים 

 1959-התשי"ט

 
 בשם העותר:

 
 :1בשם המשיב 

 
 :2בשם המשיבה 

 

 עו"ד שלום קמיל
 

 עו"ד יצחק פסטרנק
 

 עו"ד ענת צדוק וינוגרד

 החלטה
 

   
)להלן:  1959-ד לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט17-ב ו17בפניי עתירה לפי סעיפים 

חוק דרכי תעמולה(, בעניין הבחירות לראשות המועצה המקומית במזכרת בתיה )להלן: 

 המועצה(. 

 

לעשות שימוש במשאבי ציבור בקשר עם תעמולת  1בעתירה מבקש העותר לאסור על המשיב 

א לחוק דרכי תעמולה ולאסור עליו לעשות שימוש בילדים לצרכי תעמולת 2בחירות לפי סעיף 

 ג לחוק האמור. 2בחירות לפי סעיף 

 

 רקע עובדתי:   .א

יתקיימו הבחירות לרשויות המקומיות ובכלל זה לראשות  30.10.2018בתאריך  .1

 . 2המועצה, היא המשיבה 
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הוא ראש  1המשיב העותר הוא חבר במועצה היוצאת והוא מתמודד לראשות המועצה.  .2

 המועצה המכהן ומתמודד לכהונה נוספת בתפקיד זה.

 

 טענות העותר

שולח הודעות ומסרוני תעמולה מטעמו לתושבי המועצה ובמסגרתם הוא צירף  1המשיב  .3

קישור אלקטרוני אשר לחיצה עליו מביאה אל דף האינטרנט של המועצה. צירוף 

, ובכך 1נחזית כפעילותו של המשיב הקישור באופן זה מביא לכך שפעילות המועצה 

 במשאבי ציבור לצורכי תעמולה. 1משתמש המשיב 

 ג לחוק דרכי תעמולה. 2משתמש בילדים לצרכי תעמולה בניגוד לסעיף  1המשיב  .4

לעתירה צילום מעמוד הפייסבוק האישי של המשיב  2כתמיכה לכך, צירף העותר כנספח 

 ילדים. עם 1ובו תמונה של המשיב  5.9.2018מיום  1

מבצע סיורים יחד עם עובדי מועצה ומנהלי בית ספר  1בתקופה האחרונה המשיב  .5

 . 5/2018במועצה, וזאת בניגוד להנחיות חוזר מנכ"ל משרד הפנים 

, 1שימוש המשיב בתמונות מסיורים אלה, שהועלו בדף הפייסבוק האישי של המשיב  .6

שימוש במשאבי ציבור. לא ניתן א לחוק דרכי תעמולה האוסר 2עולה כדי הפרת סעיף 

יחד עם עובדי המועצה, שכן נחזה כי עובדי המועצה  1להעלות צילומים של המשיב 

 .1תומכים במשיב 

באמצעות שימוש באותיות  1העותר מלין גם על פרסום תעמולה מטעם המשיב  .7

לחוק דרכי תעמולה, אך במועד הגשת  7במועדים שנאסרו לשימוש זה על פי סעיף 

, ונוכח התמשכות ההליך, אין 7ה, היה בסמוך מאוד לפקיעת האיסור שבסעיף העתיר

 מקום ליתן הכרעה בנושא זה כעת.

 

 1טענות המשיב 

כלל בתשובתו טענות ומענות אישיות נגד העותר, שאין להן דבר עם הכרעה  1המשיב  .8

יות משפטית בעתירה. אינני מתייחס לשלל טענות אלה, שכן אין בהם כדי להוסיף לסוג

 העובדתיות או המשפטיות שבפניי, ומוטב היה שלא היו נטענות. 

העותר לא ביצע פניה מוקדמת בנושאים המפורטים בעתירה, למעט פניה מוקדמת  .9

בעניין פרסום התמונות עם צוות מנהלי בית הספר ועובדי המועצה. העתירה הוגשה 

 בשיהוי ועל כן יש לדחותה על הסף.

 סבוק האישי שלו ואין כל פסול בהעלאת תמונות באופן זה.התמונות פורסמו בדף הפיי .10

משלוח המסרונים אינו תעמולת בחירות אסורה ומשכך אין הדבר מצוי במסגרת  .11

במסרונים באספקלריית חוק  1סמכות יו"ר ועדת הבחירות. בעניין זה דן המשיב 

 )להלן: חוק הספאם(.  1982-התקשורת )בזק ושידורים(, התשנ"ב
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בחוק הספאם נעשה ללא צורך שכן חוק זה איננו עומד במוקד העתירה  1דיון המשיב 

 ואיננו דרוש לצורך הכרעה בה. 

פרסום תמונת הילדים איננו תעמולת בחירות, שכן מדובר בתמונה שצולמה במהלך  .12

 פעילות שגרתית של הילדים.

נע עם מנהלי בית הספר, כדי לשכ 1בהתאם למבחן הדומיננטיות אין בתמונות המשיב  .13

לתמוך בראש המועצה. מדובר בתמונות שפורסמו באתר המועצה תוך כדי פעילות 

שגרתית שוטפת במסגרת הכנת מוסדות החינוך לפתיחת שנת הלימודים. התמונות 

עצמן לא צולמו על ידי צלם מטעם המועצה והן אינן מהוות רכוש המועצה ומשכך אין 

 בשימוש בהן משום שימוש במשאבי ציבור. 

 1לכל מתמודד במערכת הבחירות יש את הנגישות לפרסם פרסומים כפי שהמשיב  .14

 פרסם. 

כל מתמודד יכול לצרף קישור לאתר המועצה במסרונים שהוא שולח לתושבים, וכל 

 מתמודד יכול לפרסם צילומים מסיורים שהוא עורך בהם נוכחים עובדי מועצה.

 

 2טענות המשיבה 

ם אותם שלח איננו מוביל לאתר המועצה כי אם למסרוני 1הקישור שצירף המשיב  .15

ל"ניוזלטר" של המועצה ובו מידע חיוני אינפורמטיבי לתושבי המועצה בגין הנעשה 

 בתחומה.

הקישור מפנה לאתר החדשות של המועצה, שהוא אתר ציבורי הפתוח לכולם, וכי  .16

 הכתבות החדשותיות המובאות בו נושאות מידע אינפורמטיבי בלבד.

ניוזלטר" נשלחות ליועצת המשפטית של המועצה לצורך בחינה האם יש בהן כתבות ה" .17

תעמולה אסורה, והיא בוחנת כל אחד ואחד מהם בהתאם להוראות חוק דרכי תעמולה, 

 הנחיות היועמ"ש והחלטות קודמות של יו"ר ועדת הבחירות.

 

 טענות נוספות

, נטען כי טענת לעתירה )להלן: תגובת העותר( 1בתגובת העותר לתשובת המשיב  .18

השיהוי נטענה בעלמא ללא נימוקים, ואילו הטענה בנוגע להיעדר פניה מוקדמת נסתרת 

 מיניה וביה בנספחים שצורפו לכתב העתירה. 

ביחס למסרונים טען העותר כי תוכנם מהווה ניסיון להטעות את הציבור, פעולה  .19

מיד לאחר המילים: שנאסרה על ידי יושבי ראש ועדת הבחירות, שכן בכיתוב במסרון 

"תושבים יקרים הנה עוד קצת מהעשייה השבוע, שבת שלום לכולם<<" מופיע הקישור 

 לאתר המועצה. 

 תמונות הילדים אינן תמונות מפעילות שגרתית. .20
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 . 1תמונות עובדי המועצה לא פורסמו באתר המועצה אלא בדף הפייסבוק של המשיב  .21

תמונות אלא עצם העובדה כי בתמונות במקרה זה לא רלוונטי מי הגורם שצילם את ה

עצמן מופיעים עובדי ציבור, והשימוש בהן מהווה כשלעצמו שימוש במשאבי המועצה. 

לאף מתמודד אין אפשרות להצטלם עם מנהלי בתי הספר ועם עובדיה הבכירים של 

 המועצה.

טוען בתשובה לתגובה, ביחס לטענות ההטעיה הקשורה למסרונים כי המדובר  1המשיב  .22

בזלזול באינטליגנציה של הבוחרים; ביחס לתמונות הילדים הובא תצהירה של הגב' 

ורד מחאני, שארגנה את הפעילות עם הילדים, לפיו אכן מדובר בפעילות שגרתית 

, 1הנעשית מידי שנה; ביחס לתמונות עם עובדי המועצה נטען כי אין לצפות מהמשיב 

 טפת לפני הבחירות.העומד בראש המועצה, להשבית את פעילותו השו

בתגובה השניה של העותר הוא טען שתמונת הילדים מבויימת, שכן לפי התמונה רואים  .23

שהילדים כולם הסתדרו לצורך הצילום. העותר הוסיף מספר תמונות מחגיגות שמחת 

, ואשר גם הם מהווים עבירה על סעיף 1תורה במועצה, שפורסמו גם הם על ידי המשיב 

 ה.ג לחוק דרכי תעמול2

 

 חובת הפניה המוקדמת

( להוראות הבחירות )דרכי תעמולה( )סדרי הדין בבקשות ועררים(, 6)ב()2סעיף  .24

 , קובע כי:2015-התשע"ה

יצורפו העתקים של  –נעשתה פנייה מוקדמת בכתב למשיב 
יפורטו  –ההתכתבות לעניין זה; לא נעשתה פנייה מוקדמת 

 ;הנימוקים להגשת העתירה בלא פנייה מוקדמת
 

חובת מיצוי ההליכים היא חלק מרכזי בשמירתו של חוק דרכי תעמולה. פעמים רבות  .25

כהן נ'  55/20מאוד, לאחר הפניה המוקדמת מתייתר הצורך בהגשת עתירה )ר' תר"ם 

(, 31.7.2013שמעוני נ' וקנין ) 50/20(, השופט ס' ג'ובראן; תר"ם 8.8.2013ברקת ואח' )

 השופט ס' ג'ובראן(.

בחובת מיצוי ההליכים, על העותר הפוטנציאלי לפנות למשיבים, ככל על מנת לעמוד  .26

שיש בידו לעשות כן, וליתן להם הזדמנות לבחון את ההפרות הנטענות, לתקנן או 

להשיב לו בגינן, במועד סביר. חובה על המשיבים לעשות כן, בסד זמנים קצר, שנגזר, 

מבוצעות, וממועד  בין היתר, ממהות ההפרות הנטענות, מסד הזמנים בהן הם

הבחירות. יחד עם זאת, אין בהפרת חובת מיצוי ההליכים בכדי לגרוע מחובתו של משיב 

 לעמוד בהוראות הדין. 

במקרה דנן, נעשו פניות שונות למשיבים, וניתן לומר שחובת מיצוי ההליכים בוצעה,  .27

גופה,  למצער באופן חלקי. נוכח כך, ונוכח התוצאות אליהן הגעתי, אני דן בעתירה

 ומשקלה של סוגייה זו יבוא בפסיקת הוצאות העתירה. 
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 טענת השיהוי

. 14.9.2018ומיום  6.9.2018טענות המסרונים מתייחסות למשלוח הודעות מיום  .28

, ואילו תמונות עובדי המועצה 5.9.2018תמונות הילדים מתייחסות לפרסום מיום 

. יצויין כי 31.8.2018, 28.8.2018, 23.8.2018, 17.8.2018, 16.8.2018פורסמו ביום 

)מכתב בקשר לתמונות על הילדים( וביום  28.8.2018מכתבי ההתראה נשלחו ביום 

 )מכתב בקשר לתמונות עם עובדי הציבור(. 29.8.2018

, משכך, ייתכן שהעתירה הוגשה בשיהוי 16.9.2018העתירה התקבלה לרישום רק ביום  .29

יית העתירה, וגם סוגיה זו תובא בחשבון מה. יחד עם זאת, אין בכך כדי להביא לדח

 בפסיקת הוצאות ההליך. 

 

 דיון והכרעה: .ב

 א לחוק דרכי תעמולה קובע כדלהלן:2סעיף  .1

"לא ייעשה שימוש, בקשר עם תעמולת בחירות, בכספים או 
בנכסים מוחשיים או בלתי מוחשיים של גוף מבוקר 

לחוק  9( של סעיף 9)-( ו4(, )3(, )2(, )1כמשמעותו בפסקאות )
]נוסח משולב[, או של תאגיד  1958-מבקר המדינה, תשי"ח

שהממשלה או רשות מקומית משתתפת בהנהלתו או בהונו, 
ולא ייעשה שימוש כאמור במקרקעין או במטלטלין 

 המוחזקים למעשה על ידי גוף או תאגיד כזה..."
 

הבחירות שבו על הבחירות לכנסת ועל  1חוק דרכי תעמולה חל, בהתאם לאמור בסעיף 

 לעיריות ולמועצות המקומיות.

הסעיף האמור אוסר על שימוש במשאבים של גוף מבוקר )ובכלל זה רשויות מקומיות(,  .2

בקשר עם תעמולת בחירות. תכליות האיסור הינן לשמור על השוויון בין המועמדים, 

 2/19ולשמור על ניצול משאבי ציבור לצרכים להם נועדו, ולא לצרכי בחירות )תר"מ 

 2/21פרשת פיינשטיין; תב"כ  –(; הש' א' פרוקצ'יה )להלן 8.11.2009פיינשטיין נ' מלול )

 פרשת רמי כהן((. –( )להלן 18.04.2018רמי כהן נ' מירי רגב ואח', השופט ח' מלצר )

הפסיקה מורה כי נוכח תכליות חוק דרכי תעמולה, יש להקפיד הקפדה יתרה בכל הנוגע  .3

לנבחרי ציבור מכהנים, זאת כדי לצמצם את היתרון וחוסר השוויון האינהרנטי בגיוס 

חברי סיעת  14/20תמיכה למועמד מכהן )ראו: פרשת פיינשטיין, פרשת רמי כהן, תר"מ 

 –(, השופט ס' ג'ובראן )להלן 16.6.2013נ' חופרי )למען התושבים המועצת העיר רעננה 

 פרשת חופרי((. 

השאלה אם פעולה פלונית היא תעמולה, ולכן אין לבצעה בקשר עם משאבי ציבור,  .4

 1525/15תיבחן לפי מבחן תכליתה הדומיננטית של הפעולה בעיני הבוחר הסביר )דנג"ץ 

זוילי נ' יו"ר  869/92; בג"ץ (23.08.2017חה"כ אחמד טיבי נ' מפלגת ישראל ביתנו )

(, פרשת רמי כהן(, והיא בתורה 1992) 704, 692( 2ועדת הבחירות המרכזית, פ"ד מו)
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נבחנת באמצעות שורה של מבחני משנה, ובין היתר: מועד ביצוע הפעולה, זהות יוזם 

הפעולה, האם עסקינן בפעולה שגרתית של הרשות, או בפעולה ייחודית וחד פעמית; 

שפעה הצפוי של הפעולה על הבוחרים והחשיבות של התכלית האחרת העומדת היקף הה

בבסיס הפעולה והמחייבת את קיומה במתכונת זו, ולצד כל אלה במבחן השכל הישר 

להחלטת  5(, פסקה 12.7.18עיריית חולון נ' עו"ד ניסן זכריה ) 3/21וההיגיון )ער"מ 

 השופט נ' הנדל, והאסמכתאות דשם(.

 

 

 המסרונים: (5)

אין חולק כי אתר האינטרנט של המועצה מהווה משאב ציבורי, והשימוש בו אסור  .5

בקשר עם תעמולת בחירות. עם זאת כל אדם רשאי לקשר לאתר האינטרנט, ולכן מדובר 

עיריית  10/20במשאב פתוח העומד, כרגיל, לשימוש הציבור )פרשת פיינשטיין; אבעיה 

 ובראן(.(, כב' השופט ס' ג'22.7.2013פתח תקווה )

גם אם תכני האתר ועלון החדשות האינטרנטי )ניוזלטר(, אינם תעמולה לכשעצמם,  .6

 המפרסם עלול להפוך את המסר לתעמולה )ראו והשוו: פרשת רמי כהן(. 

כאשר ראש המועצה המכהן שולח מסרוני תעמולה, ומקשר בהם לאתר העירייה או  .7

ת לכרוך את הישגיו עם פעילות לעלון חדשות אינטרנטי שהמועצה מפיקה יש בכך על מנ

המועצה, ויתרה על כך, לעשות שימוש בנכסים שהפיקה המועצה לצרכים 

 אינפורמטיביים, לתעמולת בחירות מטעמו.

לשלוח מסרוני תעמולה בליווי קישורים לאתרי  1לאור האמור אני אוסר על המשיב  .8

פעילותו, עליו מבקש להתהדר ב 1המועצה או לעלון אינטרנטי מטעמה. ככל שהמשיב 

 לעשות כן על חשבונו ובהפקתו.

אין בהחלטה זו בכדי לקבוע מסמרות הנוגעות להפצת מסרונים לצרכי תעמולה,  .9

 בהתאם לחוק הספאם, שכן הדבר אינו מצוי בסמכותי.

 פרסום תמונות עם ילדים: (6)

 ג לחוק דרכי תעמולה קובע:2סעיף  .10

; 15"לא ישותף בתעמולת בחירות ילד שגילו מתחת לגיל 
למעט שימוש,  –לענין זה, "שיתוף", בתעמולת בחירות 

בתעמולת בחירות, בצילום או בהקלטה שבהם מופיע ילד 
 בפעילות שגרתית"

 

בדף הפייסבוק האישי שלו, נושא  1אין חולק כי תכליתם העיקרית של פרסומי המשיב  .11

העתירה, היא תעמולתית. על כן, יש לבחון האם שימוש בתמונות הילדים מותר נוכח 

ג לחוק דרכי תעמולה, המתיר שימוש בילדים בצילום או הקלטה של 2החריג לסעיף 

 ילדים בפעילות שגרתית. 
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חשין ז"ל, במסגרת מכתבו "סיכומי דברים מן הבחירות המיוחדות  כב' השופט מישאל .12

 ליו"ר הכנסת דאז, מר אברום בורג, קבע כי: 14.3.2001לראשות הממשלה" מיום 

החוק שלפנינו, לא -"בתיתנו דעתנו לתכליתה של הוראת
יהא זה נכון, לדעתי, לפרש את המושג "פעילות שגרתית" 

בהם מופיעים ילדים כפורש עצמו על מעמדים מבויימים 
בפעילות שניתן היה לאפיינה כ"פעילות שגרתית" לולא 

 ".הייתה מבוימת

ולראש הממשלה, "החלטות  16-)פורסם על ידי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה

 (2001והנחיות" מהבחירות לראשות הממשלה, שבט תשס"א, פברואר 

ג לחוק דרכי תעמולה מחייב קיום שני רכיבים מצטברים כדי 2החריג הקבוע בסעיף  .13

  –שצילום או הקלטה של ילדים, בתעמולת בחירות, תהא מותרת 

 התמונה עצמה נלקחה במסגרת פעילות שגרתית.  (א)

צילום התמונה נעשה מתוך הפעילות השגרתית עצמה, והיא מתעדת את הפעילות  (ב)

לום בוים )קל וחומר אם הפעילות השגרתית נקטעה השגרתית, ולא כאשר הצי

 במיוחד לצורך צילום התמונה(. 

, 1התמונה נושא העתירה צולמה לאחר שכל המצולמים בה לרבות ילדים והמשיב  .14

הסתדרו לצורך התמונה, שהשימוש בה נועד לצרכי תעמולה. דהיינו, לצורך צילום 

ותם, וצירפו אותם, באופן תמונה שתכליתה תעמולתית, עצרו את הילדים מפעיל

 . 1מבויים, למשיב 

 משכך, התמונה אסורה בשימוש, שכן היא תעמולה בשיתוף ילדים.

 לא כך הדבר בנוגע לתמונות הילדים שצולמו במהלך חגיגות שמחת תורה.  .15

מעיון בתמונות אלו, ניתן לראות כי מדובר בצילומים שגרתיים שצולמו במהלך 

ם הנוטלים חלק בחגיגות. משכך, מדובר בשימוש החגיגות, להם השתרבבו ילדי

בתמונות של ילדים במהלך פעילות שגרתית, ולכן הן מותרות בפרסום. גם במקרה זה, 

השתרבבו תמונות "מבויימות" בהן העמידו ילדים לצורך התמונה והן אסורות 

 בשימוש.

 

 

 פרסום תמונות עובדי ציבור: (7)

להשתמש בתמונותיהם לצורך תעמולת  עובדי ציבור מהווים "נכסי ציבור" ואסור .16

ובמימונו.  1בחירות, גם אם הפרסום נעשה בעמוד הפייסבוק האישי של המשיב 

הדברים נכונים גם לגבי מורים ועובדי הוראה, וגם אם הם מועסקים באופן ישיר על 

סהר פינטו ואח' נ' יואל גמליאל ואח'  90/21ידי גורם פרטי )ר' ההחלטה בתר"מ 

חדו"ש נ' ש"ס ומעיין החינוך  24/20(; דברי השופט ס' ג'ובראן בתב"כ 2.10.2018)

 ((.03.03.2018התורני )
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העלאת תמונות בשיתוף עובדי ציבור, עלולה לגרום לבוחר הסביר לחשוב כי עובדי  .17

הציבור לוקחים חלק במסע הבחירות, ונוטלים צד בבחירות, ועם זאת אין להסכין )ראו 

 לוי נ' עיריית כפר סבא )השופט ח' מלצר((.   יהורם 69/21והשוו תר"מ 

להסיר  1ד לחוק דרכי תעמולה אני מורה למשיב 17-ב ו17אשר על כן, בהתאם לסעיף  .18

מעמוד הפייסבוק האישי שלו כל פרסום שבו מופיעים עובדי ציבור, לרבות צילומים של 

 מורים ועובדי הוראה, גם אם המעסיק הישיר שלהם אינו גוף ציבורי. 

 

 וף דבר:ס .ג

 :1לאור כל האמור העתירה מתקבלת בחלקה העיקרי, ואני אוסר על המשיב  .19

לשלוח מסרונים או הודעות דוא"ל תוך שיתוף הודעות העירייה באתר האינטרנט  (א)

 שלה או בעלון חדשות אינטרנטי שלה.

שלא  –לעיל  14-ו 13לעשות שימוש בילדים, לצרכי תעמולה, כמפורט בסעיפים  (ב)

 שגרתית גרידא, ועליו להסיר תמונות אלה.במהלך פעילות 

 לעשות שימוש בעובדי ציבור לצרכי תעמולה, ועליו להסיר תמונות אלה.    (ג)

 1אשר על כן, נוכח השיהוי בהגשת העתירה, ומיצוי ההליכים החלקי, ישא המשיב  .20

 , שלא יבואו מקופת המועצה.₪ 5,000בהוצאות העותר, בגובה של 

 

 

 (.2018באוקטובר  15התשע"ט )ניתנה היום, ו' בחשוון 

 

 

 אברהם טל
 

 נשיא בית משפט מחוזי 
 יושב ראש ועדת הבחירות

 דרום-האזורית מרכז
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 ועדת הבחירות המרכזית 

 21-לכנסת ה
 

 יצחק כהן, שופט
יושב ראש ועדת הבחירות 

 האזורית חיפה

 
 112/21תר"ם 

 
 

 
 כ"ח בתשרי, תשע"ט

  

7.10.2018 

 העותרת בעתירה א' סיעת "מוצקין נטו" .1 

 העותר בעתירה ב' .  מיכאל וייצמן2 

 העותר בעתירה ג' .  יהושע כהן3 

 
 נגד

 

 .  צבי )ציקי( אבישר1 

 .  תנועת רוח חדשה2

 

  המשיבים    

  
 החלטה

 

ב' לחוק 17למזכירות ועדת הבחירות המרכזית הוגשו שלוש עתירות למתן צווי מניעה, לפי סעיף  .1

"(. שלוש העתירות אוחדו לתיק אחד, החוק" –)להלן  1959 –הבחירות )דרכי תעמולה(, תשי"ט 

 וזה עניינן:

 

בעתירה זו נטען כי המשיבים "מתחזים בפייסבוק", וגורמים להטעיית  - עתירה א' )א(

מוצקין", בו הם עושים שימוש  NETOהציבור, וזאת משום שפתחו דף פייסבוק בשם "

עים ובדוגמת הלוגו בהם משתמשת העותרת במסע הבחירות שהיא מנהלת עבור ראש בצב

העיר המכהן, מר חיים צורי. נטען, כי מעשי המשיבים מהווים "הפרעה לבחירות" לפי 

 לחוק. 13סעיף 

 

בעתירה זו נטען, כי המשיבים עושים שימוש בשמותיהם של חללי צה"ל מבני  – עתירה ב' )ב(

 2פלו במערכות ישראל. נטען, כי בדף הפייסבוק של המשיבה מס' קריית מוצקין, שנ

הועלה סרטון הכולל שמות חללי צה"ל מבני הקריה, המשמש את ארגון יד לבנים בקריית 

 מוצקין ואת העיריה, והמשיבים עושים בו שימוש שלא כחוק.
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מונות שפורסמו בעתירה זו טוען העותר, כי הוא סב גאה לנכדים. לטענתו, בת –עתירה ג'  )ג(

מטעם המשיבים במסגרת תעמולת הבחירות שהם מנהלים, עולה, כי במסגרת תעמולת 

שנים. על כן,  15הבחירות מטעמם, המשיבים עושים שימוש בילדים שגילם מתחת לגיל 

העותר טוען, כי "אינו יכול לעמוד מנגד ולטמון ראשו בחול עת נעשה שימוש בלתי חוקי 

 ת".בילדים בתעמולת בחירו

 

 

 המשיבים הגישו תגובה לעתירה, ולהלן תמצית טענותיהם: .2

 

העותרים לא פנו אליהם פניה מוקדמת, כנדרש לפי הוראות הבחירות )דרכי תעמולה(  )א(

 .2015 –)סדרי הדין בבקשות ועררים(, תשע"ה 

 

 באשר לדף הפייסבוק המתחזה, טענו המשיבים, כי אינם עומדים מאחורי דף הפייסבוק )ב(

המתחזה, "ואין למשיבים מושג קלוש מיהו מנהלו של דף הפייסבוק". על כן, לטענת 

המשיבים, הם אינם יכולים להיות אחראים לתוכנו ואין הם יכולים לפעול להסרתו. 

המשיבים מוסיפים, כי דווקא העותרת בעתירה א' היא שעושה שימוש בדפי פייסבוק 

"הכפשות מזעזעות ושקרים".  1מס'  "מתחזים", באמצעותם היא מפיצה על המשיב

לטענת המשיבים, נודע להם, כי מי שעומדים מאחורי דפי הפייסבוק המתחזים שפורסמו 

 נגדם, הם עובדי לשכת ראש העיר המכהן, בניצוחה של מנהלת לשכתו.

 

, כי בעת שעמד בראש אגף 1בהתייחס לשימוש בשמות חללי צה"ל, טען המשיב מס'  )ג(

בעיריית קרית מוצקין, פעל לעדכון סרטון ההנצחה של בני הקריה  התקשוב וההסברה

טען, כי פעל בשעתו לעדכון הסרטון חינם אין כסף,  1שנפלו במערכות ישראל. המשיב מס' 

כדי לחסוך לארגון יד לבנים סכום כסף נכבד, שנדרש לשלם עבור עדכון הסרטון. לטענת 

ב' 2ני המועד בו האיסור שנקבע בסעיף המשיבים, הסרטון הועלה לדף הפייסבוק עוד לפ

ימים לפני מועד הבחירות(, ובכל מקרה, הסרטון, כמו גם הטקסט  90לחוק נכנס לתוקף )

המלווה אותו, אינם עולים כדי תעמולת בחירות. המשיבים מוסיפים וטוענים, כי יש 

רה להצטער על כך, שהעותר בעתירה ב', המשמש כחבר מועצת העיר מטעם העותרת בעתי

א' ואף כיו"ר ארגון יד לבנים בקרית מוצקין, "בחר לעשות שימוש פוליטי וציני במעמדו 

כיו"ר יד לבנים המקומי, ובזכרם של החללים בני הקריה, לרדת לזירת ההתגוששות 

 הפוליטית, ולמשוך עמו אליה את המוסד עליו הוא מופקד". 

 

יבים, טענו המשיבים, כי התמונות בנוגע לתמונות ילדים בתעמולת הבחירות מטעם המש )ד(

ימים לפני מועד  90ג' לחוק נכנס לתוקף )2הועלו לפני המועד בו האיסור שנקבע בסעיף 

הבחירות(, למעט תמונה אחת. לטענת המשיבים, דווקא ראש הרשימה, עליה נמנה העותר 

בעתירה ג', עושה שימוש תכוף בתמונות ילדים, ואך לפני ימים ספורים, בתאריך 

, העלה סרטון ובו נראים ילדים האוחזים שלטים "ובהם שבח והודיה" לראש 26.9.2018

העיר המכהן. לדעת המשיבים, על העותר לפנות תחילה לראש סיעתו של העותר, הוא 

 ראש העיר המכהן, ולבקש ממנו להסיר את הסרטון וכן להסיר תמונות נוספות של ילדים.

 

ה אליהם פניה מוקדמת, ביקשתי התייחסות העותרים לטענה נוכח טענת המשיבים, כי לא נעשת .3

זו. העותרים, בהודעה שהגישו, אישרו כי לא פנו אל המשיבים לפני הגשת העתירה. עם זאת, 
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לטענת העותרים, יש לראות את התקופה שמאז הגשת העתירות ועד היום כהתרעה מוקדמת, 

נטענות בעתירות, מלמדת, כי אף אם והעובדה שעד היום המשיבים לא פעלו לתיקון ההפרות ה

 היו מקבלים פניה מוקדמת, הם לא היו פועלים לתיקון ההפרות.

 

לאחר ששקלתי טענות הצדדים, הנני מחליט לדחות את שלוש העתירות, וזאת בשל כך שלא  .4

 נעשתה פניה מוקדמת אל המשיבים. 

 

כזית, כי חובת הפניה בשורה ארוכה של החלטות, קבעו יושבי ראש ועדות הבחירות המר 

 16/20(; תר"ם 8.8.2013) כהן נ' ברקת 55/20המוקדמת היא חובה מהותית )וראו למשל: תר"ם 

סיעת  54/20(; תר"ם 18.7.2013) דידי נ' לביא 37/20(; תר"ם 23.6.2013) קונינסקי נ' אלדר

תרים, כי הגישו ((. העובדה הנטענת על ידי העו4.8.2013) "רק ראשון בראשות דב צור" נ' דעבול

את העתירות מבלי שקיבלו יעוץ משפטי קודם לכן, ועל כן נעלמה מעיניהם החובה לפנות אל 

המשיבים קודם לכן, אינה יכולה להיות נימוק הפוטר את העותרים מחובת הפניה המוקדמת. 

אוסיף לכך, כי להתרשמותי, וכעולה מהאופן בו נוסחו העתירות, כמו גם מהאופן בו נוסחו 

שובות שהוגשו מטעם העותרים, העותרים מופעלים מטעמה של יד מכוונת אחת. חבל שאותה הת

 יד מכוונת לא כיוונה את העותרים לקבל יעוץ משפטי מתאים לפני הגשת העתירות.

 

 

 אשר על כל האמור לעיל, הנני מחליט כדלקמן: .5

 

 הנני דוחה את שלוש העתירות. )א(

 5,000חד ולחוד, לשלם למשיבים, ביחד ולחוד, הוצאות בסך הנני מחייב את העותרים, בי )ב(

₪. 

 

 , בהעדר הצדדים.7.10.2018ניתן היום, כ"ח בתשרי, 

                                                                                    

 

 יצחק כהן, שופט
 יושב ראש ועדת הבחירות

 האזורית חיפה
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תיקון פנקס 

 הבוחרים
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21-ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה  

 21 للكنيست المركزية االنتخابات لجنه
Knesset stThe Central Elections Committee for the 21 

 

 ניל הנדל
 שופט בית המשפט העליון

ממלא מקום יושב ראש ועדת 

  הבחירות המרכזית לכנסת
 

 

 

 7/21ה"ש 
 

 המבקש: 
                 

 אביהו בניה בן משה

 נ ג ד 
 

 מנהל הבחירות לעיריית רמת גן המשיב:
 

)להלן: חוק  1965-ה לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה39בקשה מוסכמת לפי סעיף 
 הבחירות לרשויות(

 
 הברמןעו"ד איתן הברמן; עו"ד מיכל רומנו ברטהולץ; עו״ד אורי  בשם המבקש:

 
 
 

  החלטה

 
ה לחוק הבחירות לרשויות, לפיה התבקשתי להורות 39מונחת לפניי בקשה מוסכמת, לפי סעיף 

כי שמו של המבקש יועבר מרשימת הבוחרים של העיר פתח תקווה, לרשימת הבוחרים של העיר 

 רמת גן.

  

-)ג( לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ״ט17הבקשה הועברה לטיפולי, לפי סעיף 

1969 . 

 

ה לחוק הבחירות לרשויות, בהיוועצות עם 39לאחר עיון בבקשה, בתוקף סמכותי לפי סעיף 

סגני יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, ונוכח הסכמת המשיב לקבלת הבקשה, אני 

 –גם היום  –מבקש ייגרע מרשימת הבוחרים של העיר פתח תקווה, ויכלל מורה כי שמו של ה

ברשימת הבוחרים של העיר רמת גן. זאת, נוכח כך שגריעתו של המבקש מרשימת הבוחרים של 

העיר רמת גן נבעה ממעין "טעות סופר" בלשכת רישום האוכלוסין, והעובדה כי המבקש לא 

 , כאמור, קודם למועד שבו נודע לו הדבר. ידע ולא יכל היה לדעת על גריעתו בטעות
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לחוק הבחירות  41כפועל יוצא מהחלטה זו, יאשר מנהל הבחירות לעיר רמת גן, לפי סעיף 

לרשויות את הכללתו של המבקש ברשימת המועמדים "רמתגנים עם אביהוא" למועצת העיר 

 רמת גן, ואת מועמדותו של המבקש לראשות העיר. 

 

 

 (.2018באוקטובר  15' בחשוון  התשע"ט )וניתנה היום, 

 

 

 ניל הנדל
 
 

 שופט בית המשפט העליון
 ממלא מקום יושב ראש ועדת 

 הבחירות המרכזית לכנסת
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החלטות בעניין 

  קלון
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21-ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה  

 21 للكنيست المركزية االنتخابات لجنه
Knesset stfor the 21The Central Elections Committee  

 

 השופט חנן מלצר
המשנה לנשיאת בית המשפט 

 העליון
יושב ראש ועדת הבחירות 

 המרכזית
 

 ملتسر حنان القاضي
 العليا المحكمة رئيس نائب
 المركزية االنتخابات لجنه رئيس

Justice Hanan Melcer 
Deputy President of the Supreme Court 

Chairman of the Central Elections 

Commitee 

 
 

 

 4/21ה"ש 
 
 

 המבקש: 
                 

 
 

 אמל זיאדה

 
 נ ג ד 

 
 היועץ המשפטי לממשלה המשיב:

 
 בקשה לקביעת היעדר קלון

 
 

 עו"ד ואליד חיר בשם העותר:
 

  החלטה

   
, כי אכריז שאין בהליך הסדר נושים אמל זיאדהמונחת בפני בקשת המבקש, מר  .1

 –( שנערך בעניינו : הפקודהלהלן) 1980-לפקודת פשיטת רגל ]נוסח חדש[, התש"םא 19לפי סעיף 

המועצה )להלן:  סנאן-אבומשום קלון, אשר מונע ממנו מלהתמודד בבחירות למועצה המקומית 

קש טוען כי הוא לא הוכרז בתוך כך, המב  .2018(, שצפויות להתקיים בחודש אוקטובר המקומית

ולפיכך הוא כשיר, לתפיסתו,  – פקודהכפושט רגל, ולא ניתן צו כינוס נכסים בעניינו בהתאם ל

 .מועצה המקומיתלהתמודד בבחירות הקרובות ל

 

)להלן:  2013-נוהל הטיפול בבקשות לקביעת היעדר קלון, התשע"ד( ל2)8בהתאם לסעיף  .2

ו הונחה בפני, כי יודיע, מהו המקור הנורמטיבי, (, הוריתי למבקש, לאחר שבקשתהנוהל

לשיטתו, לפיו ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת קיימת סמכות לדון ולהכריע 

 בבקשה. 
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המבקש טען כי מקור הסמכות "הקלאסי" של יושב  – 01.02.2018בהודעתו מתאריך  .3

חוק ל)ב( 7ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת לדון בבקשות מסוג זה, נובע מהוראת סעיף 

 (, הקובע כדלקמן:חוק הבחירות לרשויות)להלן:  1965-הרשויות המקומיות )בחירות(, תשכ"ה

 
מועמדים ולהיבחר חבר המועצה מי "אינו זכאי להיכלל ברשימת 

שנידון בפסק דין סופי לעונש מאסר בפועל, לתקופה העולה על 
שלושה חודשים, וביום הגשת רשימת המועמדים טרם עברו שבע 
שנים מהיום שגמר לשאת את עונש המאסר בפועל, אלא אם כן קבע 
יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית כי אין עם העבירה שבה 

 בות הענין, משום קלון".הורשע, בנסי
  

 
לצד האמור, נטען כי מקור הסמכות של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, 

המגביל את היכולות של מועמד  לחוק הבחירות לרשויות,( 8)א()7עשוי לנבוע גם מהוראות סעיף 

לון", להיבחר, מקום בו הוא הוכרז כפושט רגל.  לגישתו של המבקש, סעיף זה יוצר "מעין ק

 ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, יש סמכות לדון בנושא.  –ומשכך 

 
על  להידחותדין הבקשה שבפני , מצאתי שלנוהל( 1)8בהתאם לסעיף אציין כבר בפתיח ש .4

. הנימוק העיקרי לכך הוא חוסר סמכות, מבלי לבקש תשובה עניינית, וזאת מטעמים של הסף

, או "מעין קלון", כפי שטוען המבקש, חזקת קלון"אין מדובר ב" –שלגבי מי שהוכרז כפושט רגל 

 ולפיכך אין בידי יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית הכוח לדון בנושא זה. 

 

  להלן אפרט בקצרה את נימוקי להחלטה זו. 
  

מסדיר את הזכות להתמודד בבחירות למועצה של רשות  חוק הבחירות לרשויותל 7סעיף  .5

( לחוק האמור קובע לענייננו 8)א()7מקומית, ואת הסייגים לזכות האמורה. כך למשל, סעיף 

 הגבלה על הזכות להיבחר לגבי מי שהוכרז: 

 

ואם ניתן לו צו שחרור  1 1936"פושט רגל לפי פקודת פשיטת הרגל, 
ו המבטל את ההכרזה משום החלטי לפי הפקודה האמורה או צ

עברו שנתיים ממועד  –שחובותיו של פושט הרגל שולמו במלואם 
 תחילתו". 

 
קיימת גם  "חזקת קלון" לגבי מי שנידון בפסק דין סופי  –בצד ההוראה הישירה הנ"ל  .6

חוק הבחירות לרשויות )ב( ל7לעונש מאסר בפועל העולה על שלושה חודשים, וזאת מכוח סעיף 

הכלל . (24.09.2003) טהא עבד אלחלים נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת 8290/03)עיינו: בג"ץ 

גורס איפוא כי מי שנידון לעונש מאסר כאמור, וביום הגשת רשימת המועמדים הכוללת את 

רואים את  –טרם חלפו שבע שנים מהיום שבו סיים לרצות את עונש המאסר שנגזר עליו  –שמו 

שבהן הורשע כנושאות עמן קלון, אלא אם כן החליט יושב ראש ועדת הבחירות  העבירות

 המרכזית לכנסת, כי בנסיבות העניין אין קלון עם העבירות.

 

______________________ 
ועדת החוקה קבעה  1948-תש״חהלפקודת סדרי השלטון והמשפט,  16סעיף לשם שלמות התמונה אציין כי בהתאם ל 1

 .1936פקודת פשיטת הרגל, תבוא במקום  - 1980-תש״םהפקודת פשיטת הרגל ]נוסח חדש[, כי  הכנסת,חוק ומשפט של 
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קובע כי: "השר ימנה מנהל בחירות לרשות מקומית,  לחוק הבחירות לרשויות 29סעיף  .7

 בה עומדים לקיים בחירות". 

 

קובעים כי: "רשימת מועמדים... תוגש למנהל  לחוק הבחירות לרשויות 41 -ו 35סעיפים 

הבחירות", וכי: "רשימת מועמדים שהוגשה כהלכה... יאשר אותה מנהל הבחירות, לאחר 

 התייעצות עם ועדת הבחירות". 

 

, קורא כך: "סירב מנהל הבחירות לאשר רשימת לחוק הבחירות לרשויות)א( 42סעיף  .8

מועמדים כולה או חלקה... יודיע על כך בכתב בצירוף נימוקיו... למועמד שסירבו לאשרו והם 

 רשאים לעתור נגד הסירוב... בפני בית המשפט לענינים מינהליים...". 

 

מקום בו ניתנה סעיף זה, מעגן את האפשרות לביקורת שיפוטית על החלטת מנהל הבחירות, 

ידו החלטה כי רשימת מועמדים, או מועמד מסוים אינם עומדים בתנאים הדרושים לשם -על

 הגשת מועמדות.

 

הנה כי כן, הסמכות הראשונית לקבוע כי מועמד מסוים כשיר, או איננו עומד בדרישות   .9

ו כוללת נתונה למנהל הבחירות. סמכות ז –הקבועות בדין להתמודד לבחירות לרשות המקומית 

( 8)א()7גם את הסמכות לסרב לאשר את מועמדותו של אדם "בשל הכרזתו כפושט רגל לפי סעיף 

רשאי להגיש עתירה  –. משכך, מועמד שמנהל הבחירות סירב לאשרו לחוק הבחירות לרשויות"

 לבית המשפט לעניינים מינהליים ולהשיג על החלטת מנהל הבחירות.

 

חוק )ב( ל7ה בדבר העדר קלון כאמור בסעיף סעיף הבקשה שבפני, עניינה לא בקביע .10

שלעיל, כי אם בקביעה בדבר כשירות המבקש להתמודד בבחירות. על פי סעיף הבחירות לרשויות 

 .חוק הבחירות לרשויות)א( ל7

 

לפיכך מבלי להביע כל עמדה באשר לגוף הבקשה, אציין כי זו איננה מצויה בסמכותו 

, נ' הנדלכזית לכנסת )השוו להחלטתו של חברי, השופט של יושב ראש ועדת הבחירות המר

 ((.19.11.2017) יצחק רוכברגר נ' היועץ המשפטי לממשלה 2/21בה"ש 

 

מצאתי כי אין בידי הסמכות להכריע בבקשתו של המבקש.   –נוכח כל האמור לעיל  .11

 אני דוחה את הבקשה, מבלי להביע עמדה לגופה.  –משכך 

 

הארצית על הבחירות ברשויות המקומיות במשרד הפנים, החלטתי זו תועבר למפקחת  .12

 , לכשימונה. מועצה המקומיתאשר תעביר אותה למנהל הבחירות ל
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 (.13.5.2018כ"ח באייר התשע"ח )ניתנה היום,  

 

 

 
 חנן מלצר, שופט

 
 

 המשנה לנשיאת בית המשפט העליון
 יושב ראש ועדת הבחירות

 21-המרכזית לכנסת ה
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21-ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה  

 21 للكنيست المركزية االنتخابات لجنه
Knesset stThe Central Elections Committee for the 21 

 

 ניל הנדל
 שופט בית המשפט העליון

ממלא מקום יושב ראש ועדת 

  הבחירות המרכזית לכנסת
 

 

 5/21ה"ש 
 

  :המבקש
                 

 אורי וייס

 
 ד ג נ 

 
 היועץ המשפטי לממשלה :המשיב

 
)בחירות(,  א לחוק הרשויות המקומיות7-ו (ג)7בקשה לקביעת היעדר קלון לפי סעיפים 

 1965-התשכ"ה
 

 עו"ד עמרי קאופמן; עו"ד יונתן ניסנהויז בשם המבקש:
 

 
  החלטה

  
מונחת לפני בקשה לקבוע כי המבקש כשיר להיכלל ברשימת מועמדים למועצת עיריית  .1

גבעת שמואל, במסגרת הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות שעתידות להתקיים 

. המבקש מכהן כעת בתפקיד חבר מועצת עיריית גבעת שמואל. בשנת 30.10.2018בתאריך 

יב יפו, בעבירת גרימת מוות ברשלנות. אב-, הורשע המבקש, בבית משפט השלום בתל2017

, גזר בית המשפט את דינו של המבקש, והשית עליו שישה חודשי 15.08.2017בתאריך 

מאסר לריצוי בדרך של עבודות שירות, מאסר על תנאי ופיצוי למשפחת המנוח. בית 

 9216-11-16המשפט לא נדרש לשאלה האם יש עם מעשיו של המבקש משום קלון )ת"פ 

 ((. 15.8.2017) ישראל נ' וייס מדינת

 

חוק הבחירות  –)להלן  1965-)ג( לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה7סעיף  .2

 (, קובע כי:לרשויות

"אינו זכאי להיכלל ברשימת מועמדים ולהיבחר חבר המועצה 
מי שנידון בפסק דין סופי לעונש מאסר בפועל, לתקופה העולה 

שת רשימת המועמדים טרם עברו על שלושה חודשים, וביום הג
שבע שנים מהיום שגמר לשאת את עונש המאסר בפועל, אלא 
אם כן קבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית כי אין עם 

 העבירה שבה הורשע, בנסיבות הענין, משום קלון"
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צא ולמד כי כאשר נידון אדם למאסר לתקופה העולה על שלושה חודשים, לא יהיה אותו אדם 

כשיר להתמודד בבחירות לחברות במועצה, במהלך שבע השנים שחלפו מהיום שבו סיים לרצות 

אלא אם כן יקבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית כי אין עם העבירה, בנסיבות  –את עונשו 

החל המבקש לרצות את ששת חודשי המאסר בפועל  7.11.2017ן. בתאריך העניין, משום קלו

שהוטלו עליו, ומכאן שבמועד הבחירות הקרובות לא יחלפו שבע השנים הקבועות בחוק. 

הודיעה מנהלת הבחירות בגבעת שמואל על פסילת מועמדות  2018באוקטובר  7בהתאם, ביום 

 המבקש בשל "רישום פלילי". 

 

כאמור, להתמודד בבחירות למועצת עיריית גבעת שמואל, והוא מבקש, אפוא, המבקש מעוניין, 

כי יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית יפעיל את סמכותו, ויקבע כי בעבירה בה הורשע אין 

משום קלון. זאת, משני טעמים עיקריים: הראשון, כי עבירה של גרם מוות ברשלנות הינה 

תן לייחס למורשע בה כוונה או מודעות פלילית. השני, כי עבירה נטולת יסוד נפשי, ולכן לא ני

למבקש אין אחריות ישירה לאירוע מושא העבירה, שכן האירוע התרחש באחד מתוך מגוון 

פרויקטים שמבצעת החברה שבבעלות המבקש; אינו קשור בתפקידו הציבורי; והמבקש עצמו 

 כלל לא נכח במקום. 

 

הועברה לטיפולי בעקבות החלטת יושב ראש  – 7.10.2018שהוגשה ביום  –הבקשה  .3

א' , על דעתה של הנשיאה ח' מלצר, המשנה לנשיאה 21-ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה

 .1969-לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט)ג( 17, בהתאם לסעיף חיות

 

( לנוהל הטיפול בבקשות לקביעת היעדר קלון, 1)8לאחר עיון בבקשה, ובהתאם לסעיף  .4

, החלטתי כי יש לדחות את הבקשה על הסף, אף מבלי לבקש את תשובת 2013-התשע"ד

 המשיב, שכן הבקשה לא הוגשה במועד. 

 
 ()א( לחוק הבחירות לרשויות קובע כדלהלן: 2א)7סעיף  .5

 
מועמד, שנידון למאסר בפסק דין "מועמד או מי שרוצה להיות 

)ב(, המבקש כי יושב ראש ועדת הבחירות 7סופי כאמור בסעיף 
המרכזית יחליט כי אין עם העבירה שבה הורשע משום קלון, 
יגיש ליושב ראש הועדה בקשה לכך, לפני הגשת רשימת 
המועמדים הכוללת את שמו; לבקשה יצורפו כתב האישום, 

 גע לענין".פסק הדין וכל חומר אחר הנו
 

בבחירות שבנידון דידן, המועד האחרון להגשת רשימות המועמדים חל בתאריך  .6

לתקנות הרשויות המקומיות  11)ח( לחוק הבחירות לרשויות; תקנה 35)ראו סעיף  27.09.2018

; וחוזר המפקחת הארצית על הבחירות ברשויות המקומיות 1965-)סדרי בחירות(, תשכ"ה

גשת רשימות מועמדים והצעות מועמד ברשויות המקומיות" בעניין "ה 02/2018מס' 

(04.09.2018.)) 

 

המבקש אינו חולק על הוראה זו, אך טוען כי עד הודעת מנהלת הבחירות בעיר גבעת  .7

שמואל כי הוא אינו כשיר להתמודד, לא היה מודע לחזקת הקלון שחלה עליו, שכן הוא הוסיף 
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מר לו דבר בקשר עם מגבלה עתידית כלשהיא לכהן לאחר הרשעתו כחבר המועצה, ולא נא

באשר להתמודדותו בבחירות. הוא סבור כי יש לקבל את בקשתו למרות האיחור בהגשתה, 

, בכובעה כיושבת ראש ועדת הבחירות המרכזית, בה"ש ד' דורנרומפנה להחלטתה של השופטת 

 (.בונפילהלן: עניין ( )ל20.5.2003) 849( 4, פ"ד נז)בונפיל נ' היועץ המשפטי לממשלה 2/03

 

אין לקבל את טענתו של המבקש, שכן יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית אינו מוסמך  .8

פייגלין  11243/02, בבג"ץ ש' לויןלהאריך את המועדים הקבוע בחוק. כפי שקבע המשנה לנשיא, 

בפסק דין אליו  –( פייגלין( )להלן: עניין 2003) 153, 145( 4, פ''ד נז)ראש ועדת הבחירות-נ' יושב

 מחברי המותב: 9הצטרפו 

 
"על חשיבות ההקפדה על המועדים שנקבעו בדין לעניין קיום 

פי דבר המחוקק, נקבע -משפט זה לא  אחת. על-בחירות עמד בית
לוח זמנים קשיח אשר המועדים המרובים הקבועים בו רודפים 
זה את זה ותלויים זה בזה. כורח המציאות הוא שמועדים אלה 

רו כדי שמערכת הבחירות כולה לא תשתבש, השווה: בג"ץ יישמ
הרשימה "חי" למועצת עיריית גבעתיים נ' פקיד  705/78

אברץ נ' פקיד הבחירות לעיריית  6790/98הבחירות, בג"ץ 
גד נ' ועדת הבחירות לכנסת, ולפני -בא 2573/99ירושלים, ע"ב 

 חמזה נ' פקיד הבחירות בשעב. זהו אחד 5769/93כן: בג"ץ 
המקרים שבהם עשוי האינטרס של תקינות הבחירות וקיומן לפי 
לוח המועדים  שנקבע  בחוק  לגבור  גם על האינטרס של מועמד 
להיבחר לכנסת. הגישה הדווקנית  למועדים בסוגיה שלפנינו 

לחוק הבחירות. כך  143-ו 142באה לכלל ביטוי גם בסעיפים 
מקום שחוק זה לחוק הבחירות כי "כל  142למשל קובע סעיף 

קובע שפעולה מסויימת תיעשה מספר מסויים של ימים לפני יום 
ש' ל'[, רשאית הועדה  –הבחירות ]וזה אינו המקרה שלפנינו 

המרכזית, אם ראתה סיבה מספקת לכך וברוב של שני שלישים 
מהמשתתפים בהצבעה, להאריך את המועד לאותה פעולה עד 

חוק הבחירות, כפי ל 143לחמישה ימים נוספים", ובסעיף 
שתוקן בחוק לתיקון דיני בחירות לכנסת ולרשויות המקומיות 

, נאמר ש"על עתירות וערעורים 2002-)פנקס הבוחרים(, תשס"ג
או כל הוראה בחיקוק המאפשרת  142לפי חוק זה לא יחול סעיף 

 הארכת מועדים". 
ראש ועדת הבחירות -פרקליטו של פייגלין טען לפנינו שיושב

קלון". -האריך למרשהו את המועד להגשת בקשת "אי המרכזית
מעשה שהיה כך היה, שלאחר שהוגשו הבקשות למחיקתו 
מרשימת המועמדים הגיש פייגלין בקשה להאריך לו את המועד 

ראש ועדת הבחירות המרכזית -להגשת תגובתו לבקשות. יושב
נעתר לבקשה וקבע בהחלטתו כי "לפנים משורת הדין אני 

יפקע  –בעצם: להגשת בקשתו  –להגשת תגובתו  מסכים שהמועד
". אין בטענה זו כל ממש. יש 14:00, בשעה 20.12.02ביום ששי, 

בהחלטה אישור להגשת בקשה עד למועד שנקבע בה; אין 
בהחלטה אישור שהגשת הבקשה במועד זה תיחשב כבקשה 

ראש ועדת הבחירות המרכזית -לא זו אף זאת: יושבשהוגשה בעתה; 
)ההדגשה אינה וסמך להאריך מועדים שנקבעו בחוק" לא היה מ

 במקור(.
 

אמנם, פסיקה זו ניתנה בבקשת היעדר קלון בבחירות לכנסת, אך ההוראות בעניין קלון, 

ובעניין הגשת הבקשה לקביעת היעדרו, זהות, ותכליותיהן דומות. על כך מעידות גם שורת 

, וקבעו כי פייגליןת מן ההכרעה בעניין החלטות בהן הקישו יושבי ראש ועדת הבחירות המרכזי
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()א( לחוק הבחירות לרשויות, העומד 2א)7לרבות סעיף  –היא יפה גם ביחס להוראות מקבילות 

אבו ליל נ' היועץ  9/20בה"ש ס' ג'ובראן להחלטת המשנה לנשיאה  5במוקד ההליך דנן )פסקה 

בעניין צבי ' רובינשטיין א(; ראו גם החלטות המשנה לנשיאה 8.10.2013) המשפטי לממשלה

)ב( 19( ]בנוגע למועצות אזוריות עליהן חל סעיף 25.11.2012( ונחמיה חג'בי )19.11.2012גואטה )

( 14.11.2012[; ובעניין יעקב יובל )1958-לצו המועצות האזוריות )מועצות אזוריות(, התשי"ח

-ה ושומרון(, התשל"ט]בנוגע למועצות אזוריות עליהן חל תקנון המועצות האזוריות )יהוד

, אליה הפנו ב"כ המבקש, יוער כי הבקשה נדחתה מטעמים בונפיל[(. באשר להחלטה בעניין 1979

אחרים, כאשר יושבת ראש ועדת הבחירות נמנעה מלהכריע בנושא הארכת המועד משום 

(. 852-853, עמודים שםאם כי לגורם הלא מתאים ) –שבאותו מקרה הוגשה בקשה במועד 

, ואין להניח פייגליןהצטרפה לדעת הרוב בעניין  דורנרו מתבקשת גם משום שהשופטת הבחנה ז

 כי סטתה ממנה בהחלטה שניתנה ימים ספורים לאחר פרסום נימוקי פסק הדין באותה פרשה.

 

המועד להגשת בקשה לקביעת היעדר קלון הוא מועד שנקבע במפורש בחוק, ולא ניתנה  .9

ת סמכות להאריכו. יתרה על כך, רק לאחרונה החליטה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזי

הכנסת להקדים מועד זה, באופן המלמד על החשיבות שייחס המחוקק לעמידה דווקנית בו. 

, הוקדם 2018-()ב( לחוק לתיקון דיני הבחירות לרשויות המקומיות, התשע"ח2)1כך, בסעיף 

הבחירות, למועד הקודם להגשת שלפני יום  32-מהיום ה –המועד להגשת בקשה להיעדר קלון 

ונקבע כי על המבקש להגיש, ביחד עם  –רשימת המועמדים הכוללת את שמו של המבקש 

 רשימת המועמדים, אישור מוועדת הבחירות המרכזית על הגשת הבקשה. 

 

התוצאה של דחיית בקשת מתמודד בבחירות בשל איחור בהגשתה אינה קלה לחפץ  .10

להתמודד. כשם שיש זכות לבחור, כך קיימת גם זכות להיבחר. ואולם, זכויות אלה אינן 

מוחלטות. יש לזכור כי קביעת מועד אחיד למועמדים שומרת על השוויון בין המועמדים 

יים, ושומרת על גישה אחידה וידועה לכל. הפוטנציאליים, מונעת סכסוכים פוטנציאל

המועמדים כולם נדרשים לעמוד בתנאי הכשירות להגשת מועמדות במועדים זהים. טלו שני 

מועמדים פוטנציאלים, שהורשעו בעבירה זהה. האחד, לא היה סיפק בידו להגיש בקשה 

דותו, ולאחר לקביעת היעדר קלון במועד, ולכן לא הגיש מועמדותו כלל, והשני הגיש מועמ

שנפסל הגיש בקשה לקביעת היעדר קלון, וזאת לאחר חלוף המועד האחרון לעשות כן. קבלת 

בקשתו של האחרון, פוגעת בהכרח בשוויון מול הראשון. על אף השוני בין התחומים, ניתן 

להשוות רציונלים אלו לרציונלים החלים בדיני המכרזים לפיהם, ככל שאין הוראה מפורשת 

כל המועמדים לעמוד בתנאי הסף במכרז במועד הגשת המועמדות למכרז )ראו  אחרת, על

 16, פסקה אסום חברה קבלנית לבנין בע"מ נ' מועצה אזורית שדות נגב 1811/09והשוו: עע"מ 

 ((. 06.01.2010) א' חיותלפסק דינה של הנשיאה 

 

ר בהליך אזרחי, בדיני בחירות עיני הדין אינן מופנות לשני צדדים לסכסוך כאילו מדוב .11

אלא אל הציבור בכללותו. הכללים חייבים להיות אחידים, ויש לקחת בחשבון גם את המועמד 

הפוטנציאלי שלא הגיש מועמדות תוך הכרה בכך שחלף המועד. תכלית המועדים שנקבעו היא 

להגן על אינטרסים מהותיים של תקינות הבחירות, והתנהלותן בצורה שוויונית, נטולת 
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שהובא לעיל שם דגש על תקינות הבחירות וניהולן  פייגליןמסודרת ויעילה. עניין פניות, 

הסדיר. כפי שסופיות הדיון מוכרת במערכת המשפט, כך סופיות הרשימה בת משקל במערכת 

הבחירות. אף נראה שלא תצמח תועלת ציבורית מכך שיושב ראש ועדת הבחירות המרכזית 

ו בהקשר של הארכת מועדים. בחינה פרטנית כזו, על טיב ישקול עניין עניין על פי נסיבותי

יהיה ועדת הבחירות המרכזית אש השיקולים הרלוונטיים, עלולה לפתוח פתח לכך שיושב ר

. מוטב, אפוא, אף שאין לדבר בסיס –חשוף לביקורת ששיקוליו גולשים לארינה הפוליטית 

ודוקו, המיקוד אינו באשמת המועמד שיהיו תאריכים קבועים, והחפץ להתמודד יעמוד בהם. 

על יעילות שהגיש את בקשתו באיחור, אלא בשמירה על עקרון השוויון בהיבט העקרוני, ו

 כשבתווך השאיפה לתקינות הבחירות.  –הליך הבחירות בהיבט המעשי 

 
 הבקשה נדחית, אפוא, על הסף נוכח אי הגשתה במועד. .12

 

פקחת הארצית על הבחירות ברשויות מזכירות ועדת הבחירות תעביר החלטה זו למ .13

 המקומיות ולמנהלת הבחירות לעיריית גבעת שמואל. 

 
 

 

 

 (.8.10.2018כ"ט בתשרי התשע"ט )ניתנה היום,  

 
 

 ניל הנדל
 
 

 שופט בית המשפט העליון
 ממלא מקום יושב ראש ועדת

 הבחירות המרכזית לכנסת
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 ביזיון בית משפט
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 ועדת הבחירות המרכזית 

 21-לכנסת ה
          

 טלאברהם  לוד –בית המשפט המחוזי מרכז  נשיא
  יושב ראש ועדת הבחירות האזורית מרכז דרום  

 

 142/ 21תר"מ  
 

 המבקש: 
                 

 חיים חפצי 
 

 
 נ ג ד 

 
 אריה גארלה  המשיב:

 
 בקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט 

 המבקש:בשם 
 

 בשם המשיב:

 עו"ד אברהם מוזס
 

 עו"ד נחל אוזלבו
 

  החלטה

   

פקודת הביזיון(, בה טוען  –בפניי בקשה לפי פקודת ביזיון בית משפט ]נוסח חדש[ )להלן  .1

, 24.10.2018המבקש כי המשיב לא קיים את החלטתי בהליך העיקרי, שניתנה בתאריך: 

 שונים.ובה ציוויתי עליו להסיר שלטי בחירות 

לאחר קבלת הבקשה שבנדון, הגיש המשיב ערר ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית  .2

לכנסת, ובקשה לעיכוב ביצוע. הבקשה נדחתה ערב הבחירות, ובחלוף זמן מה, דחה כב' 

 (. 30.10.2018חפצי נ' גארלה ) 9/21המשנה לנשיאה את הערר גופו )ער"מ 

תי, ואף שהגשת ערר אינה מעכבת במועד הגשת הבקשה לא קיים המשיב את החלט .3

להוראות הבחירות )דרכי תעמולה( )סדרי הדין בבקשות  28ביצוע ההחלטה )סעיף 

 (, והוא לא הסיר את השלטים המפרים, עד יום הבחירות עצמו. 2015-ועררים(, התשע"ה

משכך, אין מקום ליתן סעד לפי פקודת הביזיון, שתכליתה לאכוף צווים שיפוטיים  .4

(, 7.10.2013מיכאל וידל נ' יואל לביא ואל' ) 131/20פני עתיד )ראו: תר"מ  במבט צופה

 44/20(; תר"מ 2004) 49( 4שרבט נ' שרבט, פ"ד נט) 3888/04כב' הש' ס' ג'ובראן; רע"א 

 (.29.9.2013מרציאנו נ' ניצן, החלטה בעניין ביזיון מיום 
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פרתה אף עלולה להוות יחד עם זאת, בעניין נושא הבקשה ניתנה החלטה שיפוטית, שה .5

לחוק דרכי תעמולה(. יתרה על כך, עמידה בהוראות צו שיפוטי  17עבירה פלילית )סעיף 

אמורה להיות נר לרגלי מתמודדים בבחירות למשרה ציבורית, קל וחומר למשרת ראש 

מועצה, כפי שנקבע: "המבקש לשמש נבחר ציבור אינו יכול להקל ראש בצווים 

חוק ולהוראות בתי המשפט להיות לעמוד האש שלאורו יפסע כל שיפוטיים. על הציות ל

חמוד נ' יו"ר וועדת  6614/13הרואה עצמו מבקש להיבחר לתפקיד ציבורי" )בג"ץ 

 (( . 14.10.2013הבחירות המרכזית )

לאור כל האמור לעיל, אני דוחה את הבקשה. ואולם, עקב התנהלות המשיב, הוא יישא  .6

 . ₪ 2,500, ובהוצאות לטובת אוצר המדינה בסך של ₪ 7,500בהוצאות המבקש, בסך של 

 ימים ממועד מתן החלטתי זו.  10ההוצאות ישולמו תוך       

 

 (2018בנובמבר  5ניתנה היום כז' חשון תשע"ט )

 

 אברהם טל
 

 נשיא של בית משפט מחוזי 
 יושב ראש ועדת הבחירות

 דרום-האזורית מרכז
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רותייום הבח  
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21-הבחירות המרכזית לכנסת הועדת   
 21 للكنيست المركزية االنتخابات لجنه

Knesset stThe Central Elections Committee for the 21 
 

 השופט חנן מלצר
המשנה לנשיאת בית המשפט 

 העליון
יושב ראש ועדת הבחירות 

 המרכזית
 

 ملتسر حنان القاضي
 العليا المحكمة رئيس نائب
 المركزية االنتخابات لجنه رئيس

Justice Hanan Melcer 
Deputy President of the Supreme Court 

Chairman of the Central Elections 

Commitee 

 
 

 

 204/21תר"מ 
 

 העותרים: 
                 

 נדב דואני .1
 סיעת "רק השרון" .2

 
 נ ג ד 

 
 אמיר כוכבי .1 המשיבים:

 סיעת קצב .2
 
ג לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, 17-ב ו17להוראות סעיפים עתירה למתן צו על תנאי בהתאם 

 1959-התשי"ט
 
 

 בשם העותרים:
 

 בשם המשיבים:

 
 עו"ד עדי סדינסקי לוי; עו"ד עמיחי ויינברגר

 
 עו"ד עודד גזית

 
  החלטה

  
ידי העותרים  -בתגובת המשיבים שהוגשה לפני זמן קצר, נטען כי בניגוד לנטען על .1

בוועדות הקלפי לפעול, כפי שפעלו, לאחר  2מנהל הבחירות אישר לנציגי המשיבה  –בעתירתם 

הם אישרו  –שזה נועץ ביועץ משפטי של משרד הפנים. למעשה בתשובת העותרים לתגובה הנ"ל 

 עובדה זו.

 

אני מורה בזאת על קבלת  – ומבלי לקבוע מסמרות עובדתיות בדברלנוכח האמור לעיל,  .2

 בא:העתירה במתווה ה

 

 מבוטל. –הצו הארעי שניתן בהחלטתי הקודמת ביום זה  (א)

 

שתוקפו מוצא בזאת צו מניעה קבוע,  –מבלי לפגוע באמור בס"ק )א( שלעיל     (ב)

, המורה לנציגי המשיבים בוועדות הקלפי להימנע מללבוש היום 18:30החל משעה 
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בכך חולצות בצבעים המזוהים עם תעמולת הבחירות מטעם המשיבים, שכן יש 

חוק הרשויות המקומיות ( ל4)93לכאורה משום הפרה של האיסור הקבוע בסעיף 

 .1965-)בחירות(, התשכ"ה

 

( 4)93למען הסר ספק מובהר בזאת כי ההשלכות שתיתכנה להפרת הוראות סעיף      (ג)

לא תחולנה על ההפרות הנטענות בעתירה, ככל שאלה נעשו, או תיעשנה עד  – הנ"ל

 עה הקבוע לתוקף.למועד שיכנס צו המני

 
 (. 2018באוקטובר  30כ"א חשון תשע"ט  )ניתנה היום 

 
 חנן מלצר

 
 המשנה לנשיאת בית המשפט העליון

 יושב ראש ועדת הבחירות
 21-המרכזית לכנסת ה
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 ועדת הבחירות המרכזית 

 21-לכנסת ה
          

 טלאברהם  לוד –בית המשפט המחוזי מרכז  נשיא
  ועדת הבחירות האזורית מרכז דרוםיושב ראש   

 

 209/ 21תר"מ  
 העותרת: 
                 

 עפרה ברק
 

 
 נ ג ד 

 
 גלית שאול המשיבה:

 
)להלן  1959-ד לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט17-ב ו17עתירה לצו מניעה לפי סעיפים 

 חוק דרכי תעמולה( –

 
 בשם העותרת:

 
 בשם המשיבה:

 שיאוןעו"ד יונתן 
 

 עו"ד עמוס נווה
 

  החלטה

   
ב לחוק דרכי תעמולה, להורות למשיבה להימנע מהפצת 17בפניי עתירה לפי סעיף  .1

 סקר ביום הבחירות, ולהורות לה לתקן את הודעותיה שנשלחו היום בעניין הסקר. 

 

 

העותרת טוענת כי המשיבה הפיצה היום מסרונים, ובהם תוצאות סקר בחירות,  .2

 ה לחוק דרכי תעמולה.16בניגוד להוראת סעיף וזאת 

 

בתשובתה, טוענת המשיבה כי הסקר נערך עוד בתקופה המותרת לפרסום  .3

. משכך, טוענת המשיבה 26.10.2018סקרים, ופורסם באתר האינטרנט שלה בתאריך 

 כי המסרון הוא מותר.

 

זו, שכן המסרון שהופץ היום בשעה  .4 בהוראת אינו עומד  11:05אינני מקבל טענה 

 ה)ח( לחוק דרכי תעמולה, הקובע כדלהלן:16סעיף 

 

בתקופה שתחילתה בתום יום שישי שלפני פתיחת הקלפיות  "
והמסתיימת במועד סגירת הקלפיות, לא ישדר ולא יפרסם אדם 
בכתב לציבור על תוצאותיו של סקר בחירות שלא שודרו או 
פורסמו בכתב לציבור לפני תחילתה של התקופה האמורה. 
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המשדר או המפרסם בתקופה האמורה על תוצאותיו של סקר 
בחירות ששודרו או פורסמו לפני תחילתה של אותה תקופה, 
יציין בהבלטה שהסקר אינו עדכני ואין ללמוד ממנו על דפוסי 

 הצבעה או עמדות של הציבור ביום השידור או הפרסום."
 

י כלומר, בהתאם להוראת החוק, היה על המשיבה לציין, במסר ון, כי "הסקר אינו עדכנ

 ואין ללמוד ממנו על דפוסי הצבעה או עמדות של הציבור ביום השידור או הפרסום".

 

, בכל אמצעי שבו ללא דיחוילא כל האמור לעיל, אני מורה למשיבה, להפיץ,  .5

 פורסם הסקר בימים האחרונים, לרבות באמצעות מסרונים, הודעה בזו הלשון:

 

לחוק דרכי תעמולה, והוראת יושב ראש ועדת ה)ח( 16"בהתאם לסעיף 

הבחירות האזורית, מובהר כי הסקר שפורסם היום על ידי פורסם 

, ולכן אינו עדכני ואין ללמוד ממנו על 26.10.2018לראשונה ביום שישי, 

 דפוסי הצבעה או עמדות של הציבור ביום השידור או הפרסום".

 

, אני אוסר על המשיבה לפרסם כל סקר .6 נוסף, שלא בהתאם להוראות  כמו כן

 החוק. 

 

 . ₪ 7,000המשיבה תישא בהוצאות העותרת בסך  .7

  

 .2018אוקטובר  30כ"א חשון תשע"ט,ניתנה היום, 

 

 

 

 אברהם טל
 

 נשיא בית משפט מחוזי 
 יושב ראש ועדת הבחירות

 דרום-האזורית מרכז
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 ועדת הבחירות המרכזית 

 21-לכנסת ה
          

 טלאברהם  לוד –בית המשפט המחוזי מרכז  נשיא
 יושב ראש ועדת הבחירות האזורית מרכז דרום  

 

 214 /21  מ"תר
  :העותרות

                 
 מרים פיירברג איכר .1

 סיעת נתניה אחת .2
 

 
 ד ג נ 

 
 יוני שטבון :השמיב

 
 1959-ט"התשי(, תעמולה דרכי) הבחירות לחוקד 17-ו ב17 פיםסעי לפי מניעה לצו עתירה

 חוק דרכי תעמולה( –)להלן 

 
 בשם העותרות:

 
 בשם המשיב:

 לוי-עו"ד עדי סדינסקי
 

 עו"ד אייל יפה
 

  החלטה

  
ב לחוק דרכי תעמולה, להורות למשיב להסיר סקר בדמות 17בפניי עתירה לפי סעיף  .1

"מדגם חלקי" שפורסם ביום הבחירות, ולהורות למשיב להפיץ הודעות תיקון 

 למדגם האמור. 

 

העותרות טוענות כי המשיב הפיץ היום, באמצעות מסרונים ובאמצעות אתר  .2

שנחזה ממנו כאילו נערך מדגם על ידי משרד אינטרנט, תוצאות סקר בחירות מזוייף, 

היום, ולפי תוצאותיו קרובים העותרת והמשיב במספר קולות  16:00הפנים, בשעה 

, וזאת בניגוד להוראת סעיף  ה לחוק דרכי תעמולה. אציין כי 16הבוחרים שהצביעו

 לעתירה צורפו דוגמאות, תמונות מסך ותצהיר לתמיכה בעובדות שבה.

 

, ללא כל אסמכתא בתשובתו של המ .3 שיב, שנשלחה בהודעת דואר אלקטרוני

, וכן טוען טענות למכביר  ידיו שהיא, טוען המשיב שהסקר נושא העתירה לא הופץ על 

נגד שילוט בחירות של העותרת. תשובתו של המשיב לא נתמכה בתצהיר, ולו של 

ן בבקשות ( להוראות הבחירות )דרכי תעמולה( )סדרי הדי4)9המשיב, כנדרש לפי סעיף 

, כאמור, לא צורפה לה כל אסמכתא, וכפי שאני מבין המשיב 2015-ועררים(, התשע"ה
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תולה זאת בקוצר הזמן להגשת תשובה, ובכך שבא כוחו לא היה מצוי באותה עיר 

, והשיב בדוא"ל לאחר בירור טלפוני בלבד.   כמוהו

 
, עתירות רב .4 ות הוגשו אני דוחה טענות אלה. מצויים אנו ביום הבחירות עצמו

וניתנו להם תשובות כסדרן לצורך בירור שיפוטי בפניי יושבי ראש ועדות  היום, 

ויושב ראש ועדת הבחירות המרכזית. ככל שבא כוחו של המשיב  הבחירות האזוריות 

היה עמוס בעיר אחרת, היה יכול המשיב להשיב בעצמו או באמצעות אחר. מכל מקום, 

 ירות שהופץ לטובתו הוא, לא הובא על ידו. המשיב לא הציג בדל ראייה, שסקר בח

 
אין חולק שאתר האינטרנט שהוצג הוא כוזב. משרד הפנים אינו עורך מדגמים  .5

ה לחוק דרכי תעמולה, 16במהלך יום הבחירות, ומדגמים כאמור אסורים, הן לפי סעיף 

 . 1965-והן לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה

 
עתירה, כך שצו המניעה הארעי שנתתי לפני שעה קלה, משכך, אני מקבל את ה .6

, אני מורה למשיב  יעמוד בתוקפו עד מחצית השעה לאחר סגירת הקלפיות. כמו כן

 לפרסם בדף הפייסבוק שלו, ללא דיחוי, כי המדגם שפורסם אינו אמת. 

 
יועברו למשטרת  .7 זו, בצירוף כתב העתירה והתשובה שהתקבלה,  החלטתי 

, ותשקול לפתוח בחקירה, לפי שיקול ישראל, אשר תבחן  אותם בראי הדין הפלילי

 דעתה.

 
, ₪ 10,000לאור כל האמור, יישא המשיב בהוצאות העותרות, בסכום של  .8

 ימים. 7שישולמו בתוך 

 

 
( ן בתשרי תשע"ט  . 30.10.18ניתנה היום כ"א בחשו ) 

 

 

 

 טל אברהם
 

  מחוזי משפט בית נשיא
 הבחירות ועדת ראש יושב

 דרום-מרכז האזורית
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 החלטות שונות
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21-ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה  

 21 للكنيست المركزية االنتخابات لجنه
Knesset stThe Central Elections Committee for the 21 

 

 ניל הנדל
 שופט בית המשפט העליון

ממלא מקום יושב ראש ועדת 

  הבחירות המרכזית לכנסת

 

 

 

 9/21ה"ש 
 

 המבקשת: 
                 

 חגית גיבור

 נ ג ד 
 

 מנהלת הבחירות אפרת המשיבה:
 

)להלן:  1965-ה לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה39בקשה מוסכמת לפי סעיף 
 חוק הבחירות לרשויות(

 
 בעצמה בשם המבקשת:

 
 
 

 
 

  החלטה

  
המבקשת מעוניינת להיכלל ברשימת מועמדים למועצה המקומית אפרת. מנהלת הבחירות 

במועצה מקומית זו הודיעה למבקשת על פסילת מועמדותה שכן היא אינה מופיעה בפנקס 

)ג( לחוק הבחירות 17שהועברה לטיפולי, לפי סעיף  –היישוב אפרת. מכאן בקשתה הנוכחית 

בה נטען כי גריעתה מפנקס הבוחרים נעשתה בטעות,  – 1969-לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ״ט

 שלא בידיעתה ולא לבקשתה. 

 

 

ביקשתי את תגובת המשיבה. בתגובה מסר נציג פרקליטות המדינה כי אכן, כטענת המבקשת, 

מדובר במעין "טעות סופר", וניתנה הסכמה להחזרת הרישום של המבקשת לפנקס הבוחרים 

נסיבות אלה, שבהן המבקשת לא ידעה ולא יכלה לדעת על של המועצה המקומית אפרת. ב

הטעות קודם למועד שבו נודע לה הדבר, ובהיוועצות עם סגני יושב ראש ועדת הבחירות 

אני מורה כי גם היום, שם המבקשת ייכלל ברשימת הבוחרים של המועצה  –המרכזית לכנסת 

 המקומית אפרת. 
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לחוק  41ירות למועצה המקומית אפרת, לפי סעיף כפועל יוצא מהחלטה זו, תאשר מנהלת הבח

הבחירות לרשויות את הכללתה של המבקשת ברשימת המועמדים "אפרת שלי" למועצה 

 המקומית אפרת. 

 

 

 (.18.10.2018ט' בחשון התשע"ט )ניתנה היום,  

 

 
 ניל הנדל

 
 שופט בית המשפט העליון

 ממלא מקום יושב ראש ועדת 
 הבחירות המרכזית לכנסת

 


