ע מ ו ד 410

הנחיות היועמ"ש

הנחיות היועץ המשפטי לממשלה
תאריך :ב' אדר התשנ"ט 18 ,פברואר
1999
עדכון :אדר ב' התשס"ג ,פברואר 2003
חשון התשס"ו ,נובמבר 2005
כסלו התשס"ט ,דצמבר 2008
חשון התשע"ג ,נובמבר 2012
מספר הנחיה1.1901 :

ינואר 2021

משפט מינהלי
בחירות
איסור על תעמולת בחירות במימון כספי
גוף מבוקר  -עריכת סקרים על-ידי
הממשלה בתקופת הבחירות

איסור על תעמולת בחירות במימון כספי גוף מבוקר – עריכת סקרים על-
ידי משרדי הממשלה בתקופת הבחירות
 .1בעיצומה של תקופת הבחירות עוסקים חברי הממשלה ,מטבע הדברים – במקביל
לתפקידיהם במסגרת המשרדים עליהם הם מופקדים – גם בפעילות פוליטית-
מפלגתית בהקשר של מערכת הבחירות .ברור לכל כי יש להישמר מעירוב התחומים
בכל הנוגע לשימוש בנכסי הציבור.
 .2הכלל הוא ,כי חל איסור על שימוש בנכסי הציבור לצורך תעמולת בחירות ,שהרי
נכסי הציבור מיועדים לשמש את כלל הציבור ולא לתעמולה של מפלגה או רשימת
מועמדים זו או אחרת ,שהמקורות המותרים למימונה קבועים בחוק .כלל זה מצא
את ביטויו ,בין היתר ,בסעיף 2א לחוק הבחירות (דרכי תעמולה) ,התשי"ט.1959-
 .3במסגרת הכללית דלעיל ,יש ליתן את הדעת לסוגיות קונקרטיות העולות על הפרק.
ענייננו כאן עריכת סקרים על-ידי משרדי הממשלה בתקופת הבחירות .משרדי
הממשלה עורכים ,במסגרת עבודתם השוטפת ,סקרים בנושאים שונים .אך סקרים
הם גם כלי שנעשה בו שימוש רב על-ידי המתמודדים בבחירות ,לבחינת הלכי הרוח
בקרב הציבור.
 .4החשש לטשטוש הגבולות בתקופה רגישה זו הוא אפוא ממשי ,ויש להבהיר ולחדד
על מנת להסיר מכשול78.
 .5הואיל וכאמור ,סקרים בנושאים שונים נערכים על-ידי משרדי הממשלה במהלך
הפעילות השוטפת ,יש מקום להבחין בין סקרים בנושאים מקצועיים ,כמשמעותו
הדווקנית של מונח זה ,הנעשים במסגרת העבודה היומיומית הרגילה ,לבין סקרים

 78לעניין בחירות לרשויות המקומיות יש להפנות את תשומת הלב לחוזר מנכ"ל משרד הפנים  4/98אשר
כולל את מסקנות סיכום הדיון שנערך בנושא במשרד המשפטים בשנת .1998
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הנוגעים לעמדות הציבור בנושאים שעל סדר היום הלאומי .בעוד שאין סיבה לפגוע
בעבודתה המקצועית של הממשלה בתקופת הבחירות ,הרי שסוג הסקרים האחרון,
עלול להעלות קושי שכן סקרים מסוג זה נועדים – או יכולים להיראות כאילו נועדו
– לבחון את הלכי הרוח בקרב הציבור .נוסף על כך ,יש קושי של ממש להבחין –
בתקופת הבחירות – בין שימוש בסקרים לצורך קבלת החלטות ועיצוב מדיניות לבין
שימוש במערכת הבחירות במידע שבתוצאות הסקרים על עמדות הציבור בנושאים
שעל סדר היום קרי שימוש במידע לצרכי תעמולת בחירות .כפי שצוין לעיל ,יש גם
יסוד להניח כי קיימת חפיפה מסוימת בין סקרים בנושאים אלה לבין הסקרים
שעורכים המתמודדים בבחירות.
 .6אכן ,הדברים הם בחינת "ועשו סייג לתורה" ,שכן נוכח הרגישות המיוחדת בתקופה
דנן ,גם שאלות שהן לגיטימיות שלא בתקופת בחירות ,כדי לבחון את עמדות הציבור
בנושאים שיש לגבש בהם עמדת ממשלה ,עלולות – בתקופת בחירות – להיות שאלות
בעלות אופי פוליטי ,או להיראות ככאלה .מכך ראוי להימנע ,ולו מבחינת מראית פני
הדברים.
כך ,למשל ,סקר שמטרתו לבחון את שביעות הרצון של מגזרי אוכלוסייה בנושאים
שונים הקשורים בהם ,על-ידי משרד פלוני או אלמוני ,שיכול שיהיה לגיטימי שלא
בתקופת בחירות ,עלול להיתפס כאילו נעשה בהקשר של תעמולת הבחירות.
 .7התוצאה היא ,אפוא ,שמשרדי הממשלה צריכים להימנע בתקופת הבחירות מעריכת
סקרים שאינם בנושאים מקצועיים מובהקים והמהווים חלק מעבודתו המקצועית
השוטפת של המשרד ,כגון ,סקר של הרשות למלחמה בסמים בדבר השימוש בסמים
או סקר בעניין צרכי התחבורה מטעם משרד התחבורה .במיוחד יש להימנע
מעריכתם של סקרי שביעות רצון וסקרים הכוללים שאלות על נבחרי ציבור או
מועמדים בבחירות .בנוסף ,כל השאלות הנשאלות במסגרת כל סקר שעורך משרד
ממשלתי ,יובאו טרם עריכת הסקר לאישורו של היועץ המשפטי של המשרד ,על מנת
שיוודא כי לא יישאלו שאלות שעולה חשש כי יש בהן משום נגיעה לתעמולת בחירות.
בשעת הצורך יביא היועץ המשפטי של המשרד את הנושא להכרעת היועץ המשפטי
לממשלה.
 .8יש לקוות שהקפדה ניאותה על הכללים דלעיל תסייע לניקיון הדעת ולמניעת לזות
שפתיים ,מבלי לפגוע בעבודתם המקצועית של משרדי הממשלה בתקופת הבחירות.

ע מ ו ד 412

הנחיות היועמ"ש

ינואר 2021

בקשר עם האיסור על תעמולת בחירות במימון כספי גוף מבוקר ראו גם הנחיות היועץ
המשפטי לממשלה " 1.1900איסור על תעמולת בחירות במימון כספי גוף מבוקר -
פרסומים המופצים על ידי משרדי הממשלה" ו" 1.1908-איסור על תעמולת בחירות
במימון כספי גוף מבוקר  -עריכת אירועים על ידי משרדי הממשלה בתקופת בחירות".

