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, והסרטון 2.7.2022, ראש הממשלה, ביום 1נאומו של המשיב בעניינה של העתירה,  .1

המתעד נאום זה. העותרת מבקשת סעדים פרטניים הנוגעים לסרטון זה, לצד סעדים 
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 רקע 

א לחוק יסוד: 43יף לפני תום כהונתה. בהתאם לסע 24-התפזרה הכנסת ה 30.6.2022ביום  .2

בשעות  2.7.2022ביום  לכהן כראש הממשלה. 1החל המשיב  1.7.2022הממשלה, ביום 

שארך כעשר דקות נאום , במשרד ראש הממשלה, 1הערב )במוצאי שבת( נשא המשיב 

 ,(הסרטון–)להלן הוסרט על ידי לשכת העיתונות הממשלתית הנאום  (.הנאום –)להלן 

ופורסם לאחר מכן בעמוד הפייסבוק של משרד ראש הממשלה, וכן, להבדיל, בעמוד 

 מפלגת יש עתיד., 2המשיבה וכן של  1הפייסבוק הפרטי/פוליטי של המשיב 

 

השיבו בו  2-1פנתה העותרת למשיבים בעניין הסרטון ופרסומו. המשיבים  3.7.2022ביום  .3

 4-3 ותהמשיב , ובטרם היה סיפק בידי4.7.2022וכבר למחרת היום, ביום , לפנייה ביום

אחר הגשת העתירה הוריתי למשיבים להגיש  .שלפנינו , הוגשה העתירהלעותרת להשיב

 . משהוגשו התגובות, נפנה להציג בתמצית את טענות הצדדים.את תגובתם לעתירה

 
 טענות הצדדים

 

. מובהקת" בחירותתעמולת "הנאום הוא תוכנו של העותרת, תנועת הליכוד, טוענת כי  .4

צילום הסרטון השימוש במשרד ראש הממשלה כמקום מסירת הנאום, לטענת העותרת, 

, פרסומו בעמודים הציבוריים (מ"לע –)להלן גם  על ידי לשכת העיתונות הממשלתית

ושידורו בתקשורת, מהווים שימוש בנכסי ציבור לצורך תעמולת ברשתות החברתיות 

חוק  –)להלן  1959-תשי"טהא לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, 2בחירות, איסור לפי סעיף 

 (.דרכי תעמולה

 

לאורם של מאפיינים של תעמולת  –לטענת העותרת, "ניתוח מאפייני נאומו של מר לפיד 

כל אלו מלמדים על כך –בחירות, ביניהם: מבנהו של הנאום, סגנונו, קצבו, תוכנו ועיתויו 

בכלל זה ציינה העותרת שמדובר ברטוריקה של בחירות ובתעמולת בחירות מובהקת". 

 שראש הממשלה השתמש בנאומו שבעה עשר פעמים )מניין "טוב", כידוע( בביטוי "אנחנו

עוד מוסיפה למפלגת יש עתיד. מתייחס מאמינים", כאשר לטענתה הביטוי "אנחנו" 

העותרת כי ראש הממשלה השתמש בנאומו בביטוי "פוליטיקה", וביארה מדוע לשיטתה 

השימוש בביטוי בהקשרו בנאום הוא תעמולת בחירות. ולבסוף, ציינה העותרת שהנאום 

 מהוות "סיסמת בחירות קלאסית".הסתיים במילים "רק ביחד ננצח", ה

 

כאמור בראשית הדברים, העותרת מבקשת סעדים פרטניים בעניין הנאום והסרטון, 

 .2-1וסעדים כוללניים בעניין תעמולת בחירות על ידי המשיבים 
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, , ראש הממשלה וסיעת יש עתיד, מבקשים לדחות את העתירה. לטענתם2-1המשיבים  .5

הייתה "ממלכתית". על פי שלו והתכלית הדומיננטית ת בחירות תעמולכלל נאום לא ה

, נוכח העובדה שלראשונה נכנס ראש ממשלה לתפקידו 2-1הנטען בתגובת המשיבים 

במסגרת מנגנון של חלופי ראש ממשלה הקבוע בחוק יסוד: הממשלה, "נוצרה חשיבות 

ת, את ההמשכיות ציבורית להציג בפני אזרחי המדינה את העברת השלטון המסודר

הנאום ופרסומו. באמצעות והרציפות בעבודת הממשלה והעומד בראשה...", וזאת נעשה 

 , הנאום לא כלל תעמולה כלשהי. 2-1כאמור, לטענת המשיבים 

 

כי אין כל הצדקה לסעדים הפרטניים המבוקשים בעניין  2-1ממילא, טוענים המשיבים 

 ה לסעד כוללני כלשהו בעניינם.הנאום והסרטון, ובוודאי אין הצדק

 

הגישו תגובה מפורטת, הכוללת סקירה מקיפה של הוראות הדין, פסיקת  4-3המשיבות  .6

בית המשפט העליון, פסיקת יושבי ראש ועדת הבחירות לדורותיהם והנחיות היועץ 

המשפטי לממשלה הרלוונטיות לסוגיית תעמולת בחירות בכלל, והאיסור על שימוש בנכסי 

 ציבור בתעמולת בחירות בפרט. 

 
דינה של העתירה להידחות. זאת, שכן "ההיבט הדומיננטי  4-3לעמדת המשיבות  בתמצית,

 4-3של הסרטון שבמוקד העתירה איננו תעמולתי אלא מסירת מידע לציבור". המשיבות 

מציינות כי אמנם ישנם משפטים ספציפיים בנאום "אשר עשויים להשמיע מסר תעמולתי 

דע לציבור, ואינו כולל, לדוגמה, "התפארות פוליטי", ואולם מכלול הנאום הוא מסירת מי

 עצמו או של מפלגתו". 1בהישגיו של המשיב 

  

מציינות עוד שבהתאם להנחיית היועץ הרלוונטית, נדרש להביא את הסרטון  4-3המשיבות 

רות על כך שהדבר שלה, ומצטרם לפרסומו לאישור היועצת המשפטית של משרד ראש הממ

 אין בכך בכדי לשנות מעמדתן ביחס לנאום ולסרטון.. עם זאת, לעמדתן לא נעשה

 

 דיון והכרעה

 

דינה של העתירה להידחות. טרם נידרש לגופם מצאנו שנקדים אחרית לראשית ונאמר כי  .7

אף התכיפות המובנת בדיני הבחירות, ותעמולת בחירות בפרט, לא על של דברים נעיר כי 

 4-3, עוד טרם שהתאפשר למשיבות בהילותב הגשת העתירההצדקה של ממש ל ההיית

 להשיב לפניית העותרת.
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ולגופם של דברים. אף שאין דרכנו להאריך במקום שניתן לקצר, עתירה זו היא ראשונה 

לכנסת העשרים מערכת הבחירות  אחר התפזרות הכנסת העשרים וארבע וראשיתה של

ננצל הזדמנות זו להציג קווים מנחים בכל הנוגע לסוגיה של  ,על כןוחמש שהתרגשה עלינו. 

ושאר בתקווה שרשימות המתמודדים  . זאת,שימוש בנכסי ציבור לתעמולת בחירות

, יימנעו מתעמולת םישימו דברים אלו על ליבהשחקנים הרלוונטיים למערכת הבחירות 

ומעתירות מיותרות בחירות אסורה ושימוש בנכסי ציבור לתעמולת בחירות מחד גיסא, 

 מאידך גיסא.

 

 א לחוק דרכי תעמולה, הקובע:2נקודת המוצא לדיון בעתירה שלפנינו היא סעיף  .8

 
 איסור שימוש בנכסי הציבור

לא ייעשה שימוש, בקשר עם תעמולת בחירות, בכספים או בנכסים מוחשיים או בלתי א. 2

לחוק מבקר  9( של סעיף 9)-( ו4)(, 3(, )2(, )1מוחשיים של גוף מבוקר כמשמעותו בפסקאות )

]נוסח משולב[, או של תאגיד שהממשלה או רשות מקומית משתתפת  1958-המדינה, תשי"ח

בהנהלתו או בהונו, ולא ייעשה שימוש כאמור במקרקעין או במטלטלין המוחזקים למעשה על 

 ידי גוף או תאגיד כזה, למעט שימוש כמפורט להלן:

בתמורה, באולמות ובמקומות פומביים פתוחים העומדים כרגיל שימוש, בתמורה או שלא   (1)

 לשימוש כאמור;

שימוש בנכסים שהועמדו על ידי המדינה לרשותו של שר, סגן שר או חבר הכנסת, או   (2)

שהועמדו על ידי הרשות המקומית לרשותו של ראש הרשות; אין בהוראות פסקה זו כדי לגרוע 

 .שהוטלו לפי כל דין או כללי אתיקהמהגבלות על שימוש בנכסים כאמור 

 

א חל גם מחוץ לתקופת הבחירות. נזכיר 2לחוק, האיסור בסעיף  2כידוע, בהתאם לסעיף 

אף  –הימים שלפני יום הבחירות  90 –עם זאת שתקופת הבחירות כהגדרתה בסעיף זה 

היא ביום ו' אב  ,25-לכנסת ההנוכחית, היא הולכת וקרבה, ותחילתה במערכת הבחירות 

 .2022באוגוסט  3תשפ"ב, 

 

בהחלטתו של יו"ר ועדת הבחירות  8לעניין תכליותיו של איסור זה, נבקש להפנות לסעיף 

אטדגי נ' ראש עיריית  1/24, כבוד השופט ע' פוגלמן, בתר"ם 24-המרכזית לכנסת ה

 (. תר"ם אטדגי –( )להלן 3.11.2020) אשקלון

 

 –לצורך הכרעה בעתירה  א לחוק דרכי תעמולה נדרשים2סעיף  שני עניינים בפרשנותו של .9

 בלתי מוחשי". מוחשי" ו"נכס הגדרת "תעמולת בחירות", והגדרת "נכס 
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. כאמור, הסרטון צולם במשרד ראש הממשלה, על ידי "נכסים" פרשנות המונחב נפתח .10

לשכת העיתונות הממשלתית ופורסם לאחר מכן בעמוד הפייסבוק של משרד ראש 

 ממשלה.ה

 

פסיקה עקבית של יושבי ראש ועדת הבחירות התאם להוראות החוק, וכפי שאלו פורשו בב

שת "הנכסים" האמורים לעיל, כי אסור לעשות בהם ולכל אחד משל סהמרכזית נקבע, ביח

 שימוש בקשר עם תעמולת בחירות.

 

חל איסור לעשות שימוש במשרד ראש הממשלה לצורך  –צילום במשרד ראש הממשלה  .11

על כן, ככל שיוכרע כי המדובר בתעמולת בחירות, אסור היה לצלמו תעמולת בחירות. 

 9א לחוק דרכי תעמולה לסעיף 2הפניה בסעיף העניין זה עולה מבמשרד ראש הממשלה. 

חלה גם על  . נעיר, כי הגבלה דומה]נוסח משולב[ 1958-תשי"חהלחוק מבקר המדינה, 

את החלטת יושב ראש ועדת ראש הממשלה. לעניין זה, ראו לדוגמה הרשמי של מעון ה

 כחול לבן נ' הליכוד 41/21, כבוד השופט ח' מלצר בתב"כ 21-הבחירות המרכזית לכנסת ה

(20.3.2019). 

 

איסור על תעמולת בחירות  1.1900עוד ראו לעניין זה, הנחיית היועצת המשפטית לממשלה 

נחיה ה –)להלן  פרסומים המופצים על ידי משרדי הממשלה –במימון כספי גוף מבוקר 

1.1900.) 

 

על  צילום תעמולת בחירותדעת לנבון נקל כי  – צילום על ידי לשכת העיתונות הממשלתית .12

. הנחיית היועצת ידי לשכת העיתונות הממשלתית אסור אף הוא מכוח החקיקה האמורה

העברת חומר המוסרט בוידאו מלשכת העיתונות הממשלתית  1.1906המשפטית לממשלה 

, מסדירה את אופן השימוש בחומרים של לשכת לגות לצורך תעמולת בחירותפלמ

בהתאם להנחייה זו, לכל אדם רשות העיתונות הממשלתית לצורך תעמולת בחירות. 

העיתונות הממשלתית תמורת תשלום, וכאשר השימוש בחומרים של לשכת לעשות שימוש 

ולכן, אף אם מתמודד בבחירות מעוניין לעשות  בחומרים אלו מתאפשר באופן שיוויוני.

לעניין זה, ראו החלטתו של יו"ר ועדת הבחירות באותם התנאים. אך הוא רשאי,  –כן 

ראש הממשלה  בן מאיר נ' 6/21, כבוד השופט ח' מלצר בתב"כ 21-המרכזית לכנסת ה

, כבוד השופט ע' 24-( וכן החלטת יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה23.1.2019)

 (. 29.1.2021) טאובין נ' הליכוד מפלגה לאומית ליברלית 12/24פוגלמן בתב"כ 
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על ידי  , מראש,כדי להתיר צילום של תעמולת בחירותיחד עם זאת, מובן שאין באמור 

, או שמאן דהו יכווין את פעולתה של לע"מ להפיק פרסום לשכת העיתונות הממשלתית

שתכליתו העיקרית היא תעמולה, אלא אך אם לע"מ הפיקה פרסום, שהיתה מפיקה דרך 

או בפרסום אחר  ,או פרסום עבר שלה, ומתמודד בבחירות מעוניין לעשות בו –שגרה 

 . שימוש לצרכיו שנעשה בעבר על ידי לע"מ,

 

פרסום בעמוד הפייסבוק של אין חולק ש – הממשלה ראש משרד של הפייסבוק בעמוד פרסום .13

, הוא נכס ציבורי פרסום בעמודים ציבוריים של משרדי ממשלה –משרד ראש הממשלה 

  .תעמולת בחירות לצורךלעשות בו שימוש  איןו שאינו מוחשי

 
, כבוד 23-לעניין זה ראו, לדוגמה, את דבריו של יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה

 התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' ראש הממשלה 6/23השופט נ' הנדל, בתב"כ 

 :(השלטוןתב"כ התנועה למען איכות  –)להלן  (19.1.2020)

 

ס ציבור", ואין לעשות שימוש "דף הפייסבוק המופעל מטעם משרד ראש הממשלה הוא בגדר "נכ

 .בנכס כזה לשם תעמולת בחירות"

 

 ועמולת בחירות, אסור היה לצלמת שנמצא שפרסום פלוני הוא ככל –נסכם חלק זה  .14

בעמוד הפייסבוק של משרד ראש  ור היה לפרסמוסמ, ואבמשרד ראש הממשלה על ידי לע"

אמנם ואולם, נקודת המוצא היא "ככל". כעת, עלינו לבחון אם הנאום והסרטון  הממשלה.

 ."תעמולת בחירות"עולים כדי 

 

דרכו של מונח זה שהוא פתוח, ייחשב.  "תעמולת בחירות"סתם המחוקק ולא פירש מה ל .15

מחייבת מבט כולל ובחירות, על תעמולת  בהתאם לתכליות האיסוריםתיעשה ופרשנותו 

 הספציפי שאנו בוחנים. פרסום עוטפות את הקונקרטיות העל הנסיבות ה

 

של יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת לעניין זה, נבקש להביא, באריכות מה, את דבריו 

 :תר"ם אטדגיבלהחלטתו  9, כבוד השופט ע' פוגלמן בסעיף 24-ה

 

לא הוגדר בדין, ונקבע כי יש לפרשו בהתאם לתכליות האיסורים  'תעמולת בחירות'המונח "

זוילי נ' יו"ר ועדת  869/92בבג"ץ  ...שבהם נכלל, וכי פרשנותו של המונח תלוית הקשר ונסיבות 

יבואו רק אותם  'תעמולת בחירות'(, נקבע כי בגדרי 1992) 692( 2הבחירות המרכזית, פ"ד מו)

(. בהמשך נקבע 709יים שהאפקט הדומיננטי שלהם הוא בהשפעה על הבוחר )שם, בעמ' ביטו

כי בחינת תכליתו הדומיננטית של פרסום תיערך מנקודת מבטו של הבוחר הסביר )דנג"ץ 
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(. על פי מבחן 34, פסקה 11/21(; ער"מ 23.08.2017טיבי נ' מפלגת ישראל ביתנו ) 1525/15

 לבחון אפוא את תכליתו העיקרית של הפרסום. , יש 'התכלית הדומיננטית'

אם התכלית העיקרית היא להשפיע על הציבור לבחור בפלוני או להימנע מלבחור בו, ותכלית זו 

, כמשמעה בחוק דרכי 'תעמולת בחירות'יראו בפרסום משום  –גוברת על תכליות אחרות 

פותחו בפסיקת בית המשפט תעמולה. כדי לבחון את תכליתו הדומיננטית של פרסום פלוני, 

העליון ובהחלטות יושבי ראש ועדת הבחירות המרכזית מבחני משנה שיש להתחשב בהם. בין 

 היתר, נקבע שיש להתחשב בעניינים הבאים: 

 מועד הפרסום ובקרבתו למועד הבחירות; )א(

 יוזם דבר הפרסום; )ב(

 וחד פעמית;האם מדובר בפרסום שגרתי של הרשות, או בפעולה ייחודית  )ג(

מהי התכלית האחרת )שאיננה בעלת היבט תעמולתי( הניצבת בבסיס הפרסום )אם יש  )ד(

 כזו(, והאם תכלית זו אכן מתממשת ועולה מן הפרסום;

מהי זהות המפרסם, והאם הפרסום כורך את הישגי הרשות הציבורית עם שמו של נבחר  )ה(

 ציבור מכהן )ראו והשוו: עניין כהן(;

פרסום או עלותו, וחריגותו של היקף זה אצל הרשות הציבורית לפרסומים כגון היקף ה )ו(

 דא; 

 ."אמינות הפרסום ודיוקו –ככל שמדובר בפרסום מטעם רשות ציבורית  )ז(

 

אם מדובר בתכלית  ,התכלית הדומיננטית של הפרסום הנבחןהעל הוא -מבחןכלומר, 

הפרסום נועד להשפיע על הבוחר הסביר מלבחור )או תעמולתית או אחרת, קרי, אם 

שנקבעו מבחני המשנה באמצעות תכלית זו עלינו לאתר מלהימנע מלבחור( בבחירות. 

. אין מדובר בהכרח ברשימה סגורה של בפסיקת יושבי ראש ועדת הבחירות המרכזית

המובילה אל בחינת התכלית  מבחני משנה, אך מבחנים אלה מתווים בעיקרם את הדרך 

 . תהדומיננטי

 

ראש וראשונה למבחנים, הוא התוכן של הפרסום. וכדבריו של השופט נ' הנדל בהחלטתו 

 :התנועה למען איכות השלטון בתב"כ

הערכת ההיבט הדומיננטי של הפרסום, שחלקם "אכן, בפסיקה נקבעו מספר מבחני עזר לשם 

מתייחסים לנסיבות הפרסום ולאו דווקא לתוכנו ... ברם נתון בעל משקל רב ואף מכריע הוא תוכן 

הפרסום, שצריך לזכות לזרקור מרכזי בכל מקרה. ככל שהתוכן הוא בעל היבט תעמולתי 

ניתן יהיה להכשירו, ככלל, על יסוד הליך הפרסום או נתונים חיצוניים  דומיננטי ובולט, לא

אחרים. הדגש חייב להיות מושם  אפוא בראש ובראשונה על ניתוח הפרסום עצמו, ורק לאחר 

 מכן יש לפנות, ככל שהדבר נדרש, לבחינת נתונים נוספים..."
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. אחר עיון 2.7.2022נאום ראש הממשלה ביום  –אחר דברים אלו, נפנה לפרסום הספציפי  .16

תעמולת אינו מהווה הפרסום בתוכן הנאום, בעתירה ובתגובות המשיבים, נחה דעתי כי 

 .בחירות אסורה

 

הנאום אינו מתייחס כמעט בכלל )למעט חריג כך, בראש ובראשונה בשל תוכן הנאום.   .17

אחד( לפועלה של הממשלה; אינו מתייחס לפועלו של ראש הממשלה )שנכנס לתפקידו ערב 

ודומה כי עיקרו אכן ביידוע האזרח בחילופי השלטון שאירעו למעשה. ככל שניתן הנאום( 

להניע את הבוחר הוא לא נועד הכוללות כפי שיפורטו(, לשפוט מתוכן הנאום )ומנסיבותיו 

 לפעולה מסוימת, ולהימנע מפעולה אחרת.

 

ולפיה במהלך הנאום חזר הביטוי "אנחנו מאמינים" שבע  לעיל הובאה טענת העותרת

עיתים שימוש "בסלוגן" מסוים יכול לעלות לעשרה פעם. תמים דעים אני עם העותרת כי 

עמולת בחירות. לעניין זה, ראו לדוגמה החלטתו של יושב ראש ועדת הבחירות כדי ת

ישראל הבית  –אחריות לאומית  35/24בתב"כ , השופט ע' פוגלמן 24-המרכזית לכנסת ה

(, בה נאסר על תנועת הליכוד לעשות שימוש 16.3.2021) שלי בע"מ נ' ח"כ בנימין נתניהו

 באותה העת שימוש על ידי משרד הבריאות.  בסיסמה "חוזרים לחיים", שכן נעשה בה

 

אין הנדון דומה לראייה. העותרת לא ביססה את מהותו של הביטוי "אנחנו ואולם, 

שימוש נעשה בו אשר  "בשונה, למשל מהמונח "חוזרים לחיים ,מאמינים" כנכס ציבורי

המדינה. במקרה דנן לא שקעת משאבים ניכרת על ידי התוך  משרד הבריאות, יתדיר על יד

אף לא הוצגו פרסומים על הוצג אף פרסום ממשלתי אחד העושה שימוש בביטוי הנ"ל, ו

 העושים שימוש באותו ביטוי.  2-ו 1ים ידי המשיב

 

כי הביטוי "אנחנו מאמינים", קנה שבת אצל הבוחר ה בידי העותרת להוכיח אם הי, אכן

, או כי ביטוי זה הוא "סלוגן" שהושקע בו ממון 2הסביר, בקישור למסריה של המשיבה 

 אזי ייתכן שמסקנתי היתה שונה. אך אין כך הדבר.  –ציבורי 

 

העותרת טענה כי ראש הממשלה הזכיר את המילה "פוליטיקה", וכי בהקשר של הנאום, 

יש בכך משום תעמולת בחירות. לדידי, עצם הפנייה לכלל האזרחים, אלו שהצביעו עבור 

שלא, אינה עולה כדי תעמולת בחירות, בהקשר הכולל של מפלגתו של ראש הממשלה ואלו 

 הנסיבות. 
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התייחסות לשני ביטויים ספציפיים אשר "עשויים להשמיע מסר יש  4-3בעמדת המשיבות 

פוליטי". הביטוי האחד הוא "רק ביחד ננצח", אשר אף בעתירה נטען כי הוא -תעמולתי

מהווה "סיסמת בחירות קלאסית". בנסיבות הכוללות, כפי שאמשיך ואפרט, איני נדרש 

למשפט המתאר את פעולות להכריע האם ביטוי זה אכן עולה כדי תעמולת בחירות. באשר 

הממשלה כ"הישגים כלכליים ובטחוניים אשר לא נראו פה שנים", אכן משפט זה נושא 

, אין מעבר לכך התייחסות 4-3אופי תעמולתי, ואולם, וכאמור גם בעמדת המשיבות 

 לפועלה של הממשלה, בנאום בן העשר דקות.

 

ראש הממשלה עם כניסתו  הנאום. כאמור, הנאום נישא על ידינשיאת באשר לנסיבות  .18

מתרחש רק בשנים האחרונות כבר אינו שהגם לתפקיד. הדעת נותנת שאירוע מסוג זה, 

דבר נדיר יחסית, ויש בו בכדי להצדיק פנייה של ראש הממשלה ודנו אחת לארבע שנים, ע

 לאזרחים.

 

אמנם, אין להכחיש כי בנסיבות השוררות עיתוי הפרסום אף הוא רחוק יחסית מהבחירות. 

ומתכווננת כיום, כאשר הכנסת כבר פוזרה והמערכת הפוליטית כולה דורכת את עצמה 

למערכת בחירות, תקופת הבחירות החלה כבר למעשה )גם אם לא להלכה(. עם זאת, בתוך 

 מהבחירות. חסית מרוחק יטווח זמנים זה, הנאום נישא במועד 

 

אותן לא פירטנו, דוגמת ש, ובכלל זה נסיבות נוספות ונסיבותיו הנאוםכן בחינה של תו

תעמולת  ההייתתכליתו הדומיננטית של הנאום לא עלות הפרסום, הביאו אותי למסקנה כי 

 בחירות. 

 

ממילא, לא היה איסור לצלם את הנאום במשרד ראש הממשלה, על ידי לע"מ, ואין מניעה 

 ד ראש הממשלה ברשת החברתית.לפרסמו בעמוד של משר

 

בנכסי לחדול מלהשתמש "העתיד, צופה פני עשה הכללי שביקשה העותרת, הבאשר לצו  .19

ת בחירות עבור לצורך שידור תעמול ועובדיוראש הממשלה  המדינה ובכלל זה במשרד

רד ראש הממשלה שבחשבונות הרשמיים של מחדול מלהשתמש ל ... "יש עתיד"מפלגת 

יש אינטרס "ש נימוקב, "יש עתיד" לשברשתות החברתיות לפרסום תעמולת בחירות 

 2-ו 1לא תתבצע על ידי המשיבים א לחוק 2של סעיף ל מנת שהפרתו עליתן הצו ציבורי 

אין לי אלא להביא כלשונם את דבריו של יו"ר ועדת הבחירות  , (לעתירה 27סעיף ) "בעתיד

 :אטדגי בתר"מלהחלטתו  13פוגלמן בסעיף , כבוד השופט ע' 24-המרכזית בכנסת ה

 



  לשכת יושב ראש הוועדה המרכזית  ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 10מתוך  10עמוד 

 2-1בכל הנוגע לסעד השני, שבגדרו כאמור ביקש העותר למעשה ליתן צו שיורה למשיבים "

לפעול לפי הוראות הדין, מקובלת עלי עמדת המשיבים כי צו שנותן יושב ראש ועדת הבחירות 

עבירה או להפסקתה. משכך, ב לחוק דרכי תעמולה הוא צו אופרטיבי למניעת ביצוע 17לפי סעיף 

אין מקום בנסיבות העניין ליתן את הסעד המבוקש שהוא סעד כללי וצופה פני עתיד )ראו והשוו: 

((, וכמובן שחזקה על המשיבים שיפעלו 12.7.2018) 3עיריית חולון נ' זכריה, פסקה  3/21ער"מ 

 ."בכפוף לדין

 

 לצד זאת, נבקש לציין שתי הערות.  .20

 

חומרי לע"מ מחוייב להיות על פי הנוהל הרלוונטי שצויין לעיל. השימוש ב –האחת 

 הצהירה כי כך פעלה. 2המשיבה 

 

, כבר בבוקר שלמחרת הפרסום, שלחה 4-3על פי האמור בתגובת המשיבות  –הערה שניה 

היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה מסמך מקיף המפרט את ההנחיות לראשי 

 ה בהתייחס לפרסומים ממשלתיים בתקופת בחירות. הממשלה לקראת בחירות, ובכלל ז

 

כאמור במסמך הנחיות זה, יש להעביר לאישור היועצת המשפטית של המשרד פרסומים 

 דומים בעתיד, טרם פרסומם. 

 

אבקש כי משרדי הממשלה, והעומדים בראשם, יקפידו הקפדה יתירה על איסור השימוש 

רות. זאת, בין היתר על מנת להבטיח את במשאבי ציבור, מכל סוג שהוא, בתעמולת בחי

 השוויון של כלל המועמדים בבחירות.

 

 סוף דבר, ונוכח כל האמור, העתירה נדחית, ובנסיבות ללא צו להוצאות. .21

 

  (2022ביולי  25בתמוז התשפ"ב ) ו"כניתנה היום, 

          
 יצחק עמית

 שופט בית המשפט העליון
 יושב ראש ועדת הבחירות

 25-לכנסת ההמרכזית 
 

 
 

 


