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'אלולתשע"וט

1122ספטמבר21



לכבוד

 2191-הוועדההציבוריתלבחינתחוקהבחירות)דרכיתעמולה(,התשי"ט


א.ג.נ.,

 

רשימת מועמדיםבעניין פרסום מטעם  פניה - 9191-)דרכי תעמולה(, התשי"ט הצעה לתיקון חוק הבחירות



המנדטלנצלאתמבקשמהוועדההנכבדהת,אניכראשרשותהתאגידים,המשמשביןהיתרגםכרשםהמפלגו

דרכי  -"חוק הבחירות להלן:) 2191-)דרכיתעמולה(,התשי"טהבחירותחוקלתיקוןולבחוןאתהצעתישניתןלה

.("תעמולה

 לפיה שלי התפקיד תפיסת עם מתיישבת להלן שתתואר ההצעה כרגולטור לקידוםעלי האפשר ככל לשאוף

 כחלקמתפיסהכוללתשלהענקתשירותמיטבילציבור.והנגשתמידעלציבורזאת,גילוינאותשקיפות



 הינה הצעתי על להמליץ הבחירות חוק תיקון תעמולה, כדרכי לצשך חובה תהא זהיין )ובכלל פרסום בכל

הטעמים.האשררשימתהמועמדיםהוגשהמטעמהמפלגהאתפרטימטעםרשימתמועמדיםפרסומת(מודעה/

וקיוםהתכליתהעומדת,ונגישותלמידעקידוםשקיפותמניעתהטעיהשלהציבור,:,הםלהצעהזו,בקליפתאגוז

.ונטיותבבסיסהוראותהדיןהרלו



 :בהרחבהלהלןיפורטוהנימוקיםלהצעה

 

 מעמדה של מפלגה: .א

 

ומרכזי .2 חיוני תפקיד למפלגות הדמוקרטי במשטר חייהוהן אורח בעיצוב מרכזי תפקיד בעלות

)להלן:חוקהמפלגות(מגדירמפלגהכ2111-לחוקהמפלגות,התשנ"ב2סעיף .נההדמוקרטישלהמדי

אדם שהתאגדו כדי לקדם בדרך חוקית מטרות מדיניות או חברתיות ולהביא לייצוגם -חבר בני"

מפלגה רשומה היא "גןאתאישיותההנפרדתוקובעכילחוקמע21וסעיף .בכנסת על ידי נבחרים"

 ., זכות ופעולה משפטית"תאגיד כשר לכל חובה
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 .1 המפלגהבשל ותפקידהשל ייחודיתאשרמעמדה רישוםהוחלהעליהרגולציה כוללתסייגיםבדבר

וכו'עלנכסים,הוצאותוהכנסותלרשםשינויים,חובתהגשתדיווחהמפלגה,חובהלדווחלרשםעל

כטלחוק12חסעיףוציבורמכלועומדיםלעיונולרשםהמפלגותגלוייםכאשרכלהמסמכיםשמוגשים

 המפלגות.

 

שלהמפלגות.חוקותפקידןמעמדן,מהותןלהליךכינונהשלמפלגהנודעתמשמעותמיוחדתהנגזרתמ .1

מייסדיםשחתימתםעל211כולל,ביןהיתר,חובתייסודע"יאשרמפורט,רישוםהליךקובעהמפלגות

ירתושבות,הגשתבקשהכדיןאשרכוללתאתהבקשהלרישוםמפלגהאומתהע"יעו"דונתמכהבתצה

שםהמפלגה,מטרותיהותקנונה,תשלוםאגרהוכו'.החוקקובעחובהלפרסםאתהבקשותהמוגשות

לסייגים נתון כולו וההליך מפלגה לרישום התנגדותו להגיש הזכות עומדת לציבור כאשר בפומבי,

העליון.משפטביתהלביקורתהקבועיםבחוק,לאישוררשםהמפלגותו



 מפלגה: רק באמצעותלכנסת  הגשת רשימת מועמדיםחובת  .ב


מעוגןזוהרקעהנורמטיבילחובהבהתאםלהוראותהדיןרשימתמועמדיםלכנסתתוגשע"ימפלגה. .4

 בסעיפיםהבאים:



אלחוקיסוד:הכנסתקובע:9סעיף

      ; דרכי התאגדותן ורישומן של תוגש על ידי מפלגה בלבדרשימת מועמדים לכנסת "

)הדגשהאינהבמקור(."מפלגות ותנאים להגשת רשימת מועמדים ייקבעו בחוק



קובע:חוקהבחירות(–)להלן2121-לחוקהבחירותלכנסת]נוסחמשולב[,התשכ"ט4ס'

."אית להגיש רשימת מועמדים לכנסתמפלגה רש"

 

המבואלהצעות .9 בדברי מס' )הזכותלהציערשימתמועמדים(,הצעתחוק11חוקיסוד:הכנסת)תיקון )

()הזכות11()הזכותלהציעמועמד(,הצעתחוקהבחירותלכנסת)תיקוןמס'1יסודהממשלה)תיקוןמס'

מועמדים(,התשנ"ו רשימות 2112-להגיש בה"ח 1411)פורסם העומדים21.1.2112, העקרונות הובאו ,)

 אלחוקיסוד:הכנסת:9קתושלסעיףבבסיסחקי

-מטרת הצעות החוק היא לקבוע כי רק מפלגות  הרשומות לפי חוק המפלגות, התשנ"ב"

חוק המפלגות(, יהיו זכאיות להגיש רשימות מועמדים בבחירות לכנסת  –)להלן  9111

 ולראש הממשלה.
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, בתיקון 9191-בעת חקיקתו של חוק המפלגות תוקן חוק הבחירות לכנסת, התשכ"ט

 א:4עקיף על ידי הוספת סעיף 

 , אלא על ידי מפלגה הרשומה לפי חוק4א. לא תוגש רשימת מועמדים כאמור בסעיף 4"

 .״9111-ב"המפלגות, התשנ

 שלא לאפשר הגשת רשימת מועמדים -בבסיס חקיקת הוראה זו עמדה, כאמור, המטרה 

 לכנסת אלא על ידי מפלגה רשומה לפי חוק המפלגות.

 פלגות הסדיר לראשונה את מעמדן המשפטי של המפלגות וקבע חובות בדבר דרכיחוק המ

הצעות  ..ניהולן וארגונן, תוך חיזוק מנגנוני הפיקוח ועקירת אלמנטים כלכליים עסקיים.

 החוק המובאות כאן, מטרתן להשלים ולהבהיר מהלך חקיקתי זה..."



()הזכותלהציערשימתמועמדים(נכתב:11ןמס'ובדבריההסברלהצעתחוקיסוד:הכנסת)תיקו

 רשימת  העקרון הכללי בדבר הגשתהחוק(, את  -מוצע לקבוע בחוק־יסוד: הכנסת )להלן "

בסיסית ויסודית ומן הראוי שתצורף ליתר  מועמדים על ידי מפלגות בלבד. זוהי הוראה

 ".בחרולהי העקרוניות שבחוק היסוד, המתייחסות לזכות לבחור ההוראות



 .2 אתא21סעיף .המשפטיתהנפרדתשלהמפלגהשיותהילחוקהמפלגותמעגן רשימתללעומתזאת,

1.משלעצמהאישיותמשפטיתנפרדתאין,אשרחייבתלהיותמוגשתבאמצעותמפלגה,מועמדים
 


 

 בין המפלגה לבין רשימת המועמדים מטעמה: קשר הצורך באמצעי המעיד על  .ג


"מפלגותמדף"שאינןפעילותאירעומספרמקריםבהםנעשהשימושבבמערכותהבחירותהאחרונות .7

 והפיכתןלפלטפורמהלצורךהגשתרשימתמועמדיםוהתמודדותבבחירותלכנסת.


שימושב .2  "מפלגותמדף" במפלגהחששמעלה כדין הכגלשימוששלא עלשתלטותשלאברשותון:

לעיוותהוראותהחוקותכליתןמביאמצבדבריםזה,בנוסף,"מפלגתמדף"ופעולהבניגודלתקנונה.

 התמודדותבבחירותלכנסתמבלילהקדיםלכךהליךהכרחישלהקמתמפלגה.ומאפשר

                                                           
1

כל עוד החוק לא נקבע כי ,  202( 2)ברמוב נ' הממונה על מרשם המקרקעין, פ"ד נאילה זקס א 49/64רע"א ב 
וכדי   מתייחס וקובע במפורש שהקדש ציבורי הוא אישיות משפטית נפרדת, הוא לא יהיה אישיות משפטית נפרדת

פי -לשלתופעה מסוימת יוקנה האופי של אישיות משפטית, בהיעדר הוראה מפורשת, נדרש כי הוראת החוק, ע
וכי יש לנהוג בזהירות כאשר קובעים כי  קנה לאותה תופעה, במשתמע, מעמד של אישיות משפטייפירושה הראוי, 

במקרה  .גוף מסוים הוא אישיות משפטית וזאת מאחר ש"עלולים יחסי משפט להשתבש וזכויות עלולות להפגע"
 הקיימות הדיןשפטית נפרדת והוראות דנן לא קיימת הוראת דין מפורשת המעניקה לרשימת מועמדים אישיות מ

 אף תומכות בכך.ב לחוק המפלגות (96א לחוק יסוד: הכנסת וסעיף 5)סעיף 
 

http://www.nevo.co.il/case/17924115
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במפלגת"אותוגורםשעושהשימושאפשרלוהואמלהטעייתהציבורעלוללהובילהמצבהמתוארלעיל .1

הציג,מבליששהציגאתהמייסדיםהתומכיםביסודהמפלגהמבליאלביתהמחוקקיםכנסילה"מדף

מידאתעצמולבחינהואישורשלרשםהמפלגותמנעותמלהעיתוךה,תקנוןומטרותמפלגהאתבפומבי

במקרהשהיתהמוגשתגדותלרישוםהמפלגהתנלהגישהותוךחסימתדרכושלהציבוראשרזכאיהיה

 .בקשהלרישוםמפלגה


ואולםללאקשרלתוצאותשלמשפטיתנמצאבימיםאלהבבחינה"מדף"הקושישמעוררותמפלגות .21

.שקיפותזואשרעומדתמאחורירשימתהמועמדיםעולההצורךלשקףלציבורמיהמפלגהבחינהזו

 הציבור לידיעת מצביתביא הם כילמי ותבהיר בפועל חדשהעים במפלגה מדובר .אין יעלההדבר

הרשימה?האםניתן המפלגהלבין שאלותרלוונטיותכגון:מהטיבהקשרבין לסדרהיוםהציבורי

הדבריאפשרלציבורלעתורנגדמהמקורותהמימוןשלתשלוםזה?תשלוםעבורהשימוש? בנוסף,

 .שימושזהבמקרהשנעשהשלאכדין


שיסודסבירלהניחכישקיפותזו,תגרוםלמבקשיםלעשותשימושבמפלגתמדףלזנוחאתתכניתםי .22

וללכתבדרךהמלךשלהקמתמפלגהוזאתמחששלביקורתציבורית.בכךתקדםהשקיפותאתקיום

 התכליתהעומדתבבסיסהוראותהדיןשלהקמתמפלגה.

 

מועמד .21 רשימת מגישה מפלגה כאשר גם  כי לחלוטיןיצוין השונה אחר בכינוי ובוחרת מטעמה ים

 נגרמתהטעיהשל לחשובשמדוברמשמהשלהמפלגהואשרלאמאזכראותהכלל, הציבורשעשוי

 .אובמפלגהחדשהבמפלגהאחרת


לחייב .21 מוצע לעיל האמור הרשימותנוכח שימושאת על,כלשהואבאמצעילעשות לעמוד שיאפשר

חייבה.לכתחילהנשקלההאפשרותלהציעהצעהשתשמההוגשההרשיממפלגהשבהקשרבינןוביןה

ואולםלאחרבחינהשלבשמןשםשמעידעלהמפלגהמטעמההוגשההרשימהלשלבאתהרשימות

לצייןהצעהבסברנוכידייהיההנושאמצאנוכימדוברבדרישהשעלולהליצורהכבדה.אשרעלכן

פ ברסוםמטעםהרשימהאתשםהמפלגהבכל איןהצעה. היאתמנע,משמעותיתמשוםהכבדהזו

 הגורםשעומדמאחוריהרשימה.ותאפשרלציבורלדעתמישקיפותתקדםהטעיה,


לפיהישלכלול,דרכיתעמולה-חוקהבחירותבעולהבקנהאחדעםהדרישההנזכרתלעילההצעה .24

אות פעל ואם האדםהאחראי ושל אותה שהדפיס מי של ומענו שמו את מודעה אדםמטעםבכל ו

.2רשימתמועמדיםתישאהמודעהאתשםהרשימהאוכינויה



                                                           
2

 0151-א לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט01 -( ו5()0)א 01(, 3)א()01סעיפים  
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הרישגםמטעםזהנפרדתאיןאישיותמשפטיתלרשימתמועמדיםכפישציינולעילמאחרוזאתועוד, .29

 פרסוםמתבקשלציין ,האתשםהמפלגהשהגישהאתהרשימבכל שנפגעמהפרסוםומבקשכך מי

 .להגורםשישלהגישנגדואתהתביעהלתבועיוכללהגיעישירותא


 סיכום:


נוכחהאמורלעיל,הנניפונהבבקשהלוועדהלהמליץעלתיקוןחוקהבחירותדרכיתעמולה,כךשתהא

המפלגהאשררשימתהמועמדיםהוגשה פרסוםמטעםרשימתמועמדיםאתפרטי בכל חובהלציין

עיהשלהציבורותקדםתמנעהטוגילוינאות,שקיפותאניסבורכיקבלתהצעהזותאפשרמטעמה.

קיוםהתכליתהעומדתבבסיסהוראותהדיןהרלוונטיות.את



למותרלצייןכיאשמחלהופיעבפניהועדההנכבדהעלמנתלהסבירולהרחיבאודותהצעתיולהיות

רשםהמפלגות.דברוענייןהקשורבבכללעזרלוועדה









,בכבודרב


 

______________

איילגלובוס,עו"ד

רשםהמפלגות

ראשרשותהתאגידים





העתק:

מחלקתיעוץוחקיקה,משרדהמשפטיםבאיילזנדברג,ראשתחוםמשפטציבורי


