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 לכבוד

 ראשי הרשויות המקומיות
 

   
 שלום רב, 

 
 
 

 21-מיוחד בנושא הבחירות לכנסת ה חוזר :הנדון
 

 
מובא בזאת לידיעתכם ריכוז של מספר הנחיות מטעם היועץ המשפטי לממשלה, 

הרשויות המקומיות  ותן שלליאסור בפעהגבי המותר ומחויבים, ל שעניינן שינויים

 .2019באפריל  9לקראת הבחירות לכנסת, המתוכננות להיערך בתאריך 

 

 ההנחיות עוסקות, בין היתר, בנושאים הבאים:

שימוש בנכסי ציבור,  –איסור על תעמולת בחירות במימון גוף מבוקר  .א

 פרסומים ועריכת סקרים.

עריכת אירועים בתקופת  –בחירות במימון גוף מבוקר  עמולתתאיסור על  .ב

 בחירות.

 פעילות מפלגתית של עובדי מדינה ועובדי רשויות מקומיות. .ג

תחולת חוקי עזר של הרשויות המקומיות על תעמולת בחירות ועל שלטים  .ד

 ומודעות בעלי מסר פוליטי.

 

ולהקפיד על הנוגעים בדבר אבקשכם להביא את תוכנו של מסמך זה לידיעת כל 

ות בכל מקרה שבו קיים ספק, יש להקדים ולקיים התייעצ. קיום מלא של ההנחיות

 לפני ביצוע הפעולה. תעם היועץ המשפטי לרשות המקומי

 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,                                                        
 

 מרדכי כהן    
 המנהל הכללי     
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 משפט מינהלי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה
 בחירות 

 1985פברואר  1תאריך: י' שבט התשמ"ט, 
 1999אפריל  11עדכון: כ"ה ניסן התשנ"ט, 

 2003אדר ב' התשס"ג, פברואר             
 2005ר חשון התשס"ו, נובמב            

 2008כסלו התשס"ט, דצמבר 
 2012חשון התשע"ג, נובמבר 

 2014דצמבר  ,כסלו התשע"ה
 2019התשע"ט, ינואר  שבט

 )21.779( 1.1900מספר הנחיה: 

 
איסור על תעמולת בחירות במימון כספי גוף 

פרסומים המופצים על ידי משרדי  – מבוקר
 הממשלה

 
 
 

פרסומים המופצים על ידי משרדי  - ף מבוקראיסור על תעמולת בחירות במימון כספי גו

 הממשלה

 

 ) קובע לאמור: או חוק התעמולה  החוק –(להלן  1959 -א לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט 2סעיף  .1
 

  איסור שימוש בנכסי ציבור"
 בלתי או מוחשיים בנכסים אובחירות, בכספים -א. לא ייעשה שימוש, בקשר עם תעמולת2

לחוק  9של סעיף ) 9(-ו) 4( ,)3), (2), (1וף מבוקר כמשמעותו בפסקאות (של ג 1מוחשיים
, או של תאגיד שהממשלה או רשות מקומית 1958 -התשי"ח ], נוסח משולב[מבקר המדינה 

טלטלין ימשתתפת בהנהלתו או בהונו, ולא ייעשה שימוש כאמור במקרקעין או במ
 שימוש כמפורט להלן:ידי גוף או תאגיד כזה, למעט -המוחזקים למעשה על

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

) שימוש בנכסים שהועמדו על ידי המדינה לרשותו של שר, סגן שר או חבר הכנסת, או 2(
זו כדי שהועמדו על ידי הרשות המקומית לרשותו של ראש הרשות; אין בהוראות פסקה 

 לגרוע מהגבלות על שימוש בנכסים כאמור שהוטלו לפי כל דין או כללי אתיקה".
 

 

בחירות ל הבקשר עם תעמולמטיל איסור דומה על שימוש  1992-לחוק המפלגות, התשנ"ב 3כה28סעיף      

 כמשמעותושל גוף מבוקר מוחשיים או בלתי מוחשיים ם ובנכסים בכספיכהגדרתן באותו החוק  מקדימות

לחוק מבקר המדינה או של תאגיד שהממשלה או רשות מקומית משתתפת  9בסעיף  )9(-) ו4) עד (1בפסקאות (

 . בהנהלתו או בהונו

 

                                                      

(ס"ח  2014-חוק הבחירות (תיקוני חקיקה), התשע"הא במסגרת 2המלים "או בנכסים מוחשיים או בלתי מוחשיים" התווספו לסעיף  1

) לחוק האמור. מדברי ההסבר של הצעת החוק עולה 1(12ראו סעיף  -)) 2014בדצמבר  17מיום כ"ה בכסלו התשע"ה ( 104התשע"ה, עמ' 

 מוחשיים דוגמת סמל בנכסים בלתי שימוש נעשה מועמד של בחירות תעמולת לצורך כי התגלה כדי למנוע הישנות של מקרי עבר בהםכי 

 הגופים של מוחשיים בלתי אף בנכסים להשתמש איסור חל א בחוק כך שיובהר בו כי2סעיף את  לתקן הוצע המקומית הרשות של

 .)דוידי פרל נ' יאיר יששכר וולף 6/91הנכנסים בגדרי הסעיף (וראו תר"מ 
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א כמצוטט לעיל עניינן גופים 2אליהן מפנה סעיף לחוק מבקר המדינה  9סעיף ) ב9(-) ו4),(3),(2), (1פסקאות ( 

    :אלהמבוקרים 

 ;)1" (פסקה כל משרד ממשלתי" .א

 ;)2" (פסקה כל מפעל או מוסד של המדינה" .ב

מטעם  כל אדם או גוף המחזיק, שלא לפי חוזה, ברכוש המדינה או המנהל אותו או המפקח עליו" .ג

 ;)3" (פסקה המדינה

 ;)4" (פסקה כל רשות מקומית" .ד

כל ארגון עובדים כולל, וכל מפעל, מוסד, קרן או גוף אחר שארגון עובדים כאמור משתתף בהנהלתם, " .ה

ואולם הביקורת על גוף כאמור לא תופעל אלא  בלבד שהביקורת לא תופעל על פעילותם כאיגוד מקצועי;ו

 ... אם כן החליט על כך המבקר ובמידה שהחליט ובכפוף לאמנות בינלאומיות שמדינת ישראל צד להן;

 -לענין פסקה זו      

 ש או הגנת זכויותיהם כעובדים;ייצוג עובדים לשם קידום, מימו – 'יפעילות כאיגוד מקצוע'     

 ).9(פסקה  ארגון עובדים ארצי, הפועל כאיגוד מקצועי ביותר מענף עבודה אחד;" – 'ארגון עובדים כולל'     

 א חל אפוא על הגופים המבוקרים המנויים לעיל וכן על "תאגיד שהממשלה או רשות מקומית משתתפת2סעיף 

ובהמשך לו א 2סעיף  יםיש לציין כי על בסיס זה חל"גוף מבוקר").  -ן (כל אלה ייקראו להל בהנהלתו או בהונו"

. לעניין איסור תעמולה בחברות וחברות ממשלתיות סטטוטורייםבין השאר על תאגידים זו  הייהנח

  מטעם מנהל רשות החברות.נפרד חוזר אף ופץ מממשלתיות 

שרין או בעקיפין, בכספי אחד מהגופים חל אפוא איסור על עשיית שימוש, בקשר עם תעמולת בחירות, במי .2

פי הסעיף, ובכלל זה איסור על הוצאת פרסומים שיש בהם -האמורים, או בנכסים של הגופים הללו, על

חוזרים תונים, יתעמולת בחירות. האיסור משתרע על פרסום מכל סוג, לרבות דברי דפוס, מודעות בע

 . טלוויזיהברדיו ווכן תשדירים ב ם באמצעות האינטרנטפרסו ,אויסרטי קולנוע וויד שלטי חוצות, לתושבים,

 שהם ואפליקציות חברתיות ברשתות דפים, אינטרנט אתרי כי ספק הסר למען להבהיר נבקש זה בהקשר .3

 המנויים בגופים הנעשה על מידע לקבלת המדינה תושבי את המשמשיםלרבות אלה  עירוניים או ממשלתיים

 מאגרב אף הדין הוא .החוק להוראות מנוגד בחירות תעמולת לצרכי בהם ושימוש' ציבורי משאב' הם בסעיף

השופט  המרכזית הבחירות ועדת ר"יו לדוגמא החלטות וראו( אלה ואפליקציות דפים, אתרים לש המנויים

 ר"ד 22/20 מ"ותר, )17.9.2013 יום(ניתן ב 'ואח שמם אריה מר' נ כהן בועז מר 115/20 מ"בתר ובראן'ג סלים

 3/20(ראו תב"כ של משרד ממשלתי ל) "(בדוא רשימות תפוצהו ))1.7.2013 ביום ניתן( אדיב חי מר' נ זןרו יואב

  ))14.1.2015ניתן ביום ( חבר הכנסת אבי וורצמן 'התנועה למען איכות השלטון בישראל נ

 תעמולה ה אחרים בחוק רבים סעיפיםמבשונה אינה תחומה בזמן, והוא חל בכל עת. זאת א 2תחולתו של סעיף  .4

. עם זאת, נודעת לחוק זה) 2ום הבחירות (ראו סעיף הימים שלפני יום הבחירות ובי 90אשר חלים בתקופת 

עולה כדי היא נטען כי ר שאעיתוי הפעולה חשיבות רבה גם לממד הזמן, קרי, סעיף זה של עם יישומו   בקשר

 אסורה.   תעמולה

החשובות מאד העומדות ביסוד תכליות העל רקע היא כי ות עמדתם העקבית של יושבי ראש ועדות הבחיר .5

איסור  לפרש יש, בדמות שוויון ההזדמנויות, טוהר השירות הציבורי ואמון הציבור א2האיסור הקבוע בסעיף 
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 רעננה נ' חופרי חברי סיעת למען התושבים במועצת העיר 14/20לעניין זה, ראו לדוגמה תר"מ  .לחומרה זה

 ), שם נקבע כדלקמן: 16.6.13(ניתן ביום 

 

לאור הפוטנציאל הגלום לשימוש לרעה במשאבי ציבור על . ...לגישתי, 45"
. על פיה, ידי נבחרי ציבור מכהנים, יש לאמץ גישה פרשנית מחמירה

אינם בבירור בגדר תעמולת  –מקרים המצויים ב"תחום אפור", קרי 
ולה אסורה. בחירות אסורה או מותרת, נכריע לרוב כי הינם בגדר תעמ

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. 
 
, 19-הבחירות לכנסת ה. לעניין זה, יפים דבריו של יושב ראש ועדת 46

ראויה גישת בית שמאי,  –וזו ההנחיה  –השופט א' רובינשטיין: "ואולם 
קרי, מקום בו קיים ספק, יש להימנע מפרסום; וכמאמר הפתגם 'אם יש 

 ספק, אין ספק' " (עניין גור, פסקה יז)". 

  :לצד זאת צוין כי 

על  "אין באמור כדי להביא למסקנה שעל הממשלה ומשרדיה לקפוא

 -שמריה עד ליום הבחירות. גם בתקופת הבחירות, על הרשות המבצעת 

קיימת חשיבות כי הפעולות  -להמשיך לבצע ... עם זאת, בתקופת בחירות 

אסורים.  - פי החוק-על -לא יגלשו אל עבר מחוזות התעמולה, שהם 

ובעיקר המתמודדים המכהנים  -מן הראוי כי הגופים המבצעים ,בנוסף

יבחנו בקפדנות יתירה הן את הפעולות המבוצעות   - משלהבכנסת ובמ

להחלטת השופט  11סעיף (מם..." ועל ידם הן ובעיקר את  אופן פרס

 ניתן(, תנועת אומ"ץ נ' הרשות להגנת הצרכן ואח' 2/20ג'ובראן בתב"כ 

  ).)2015בינואר  18יום ב

 

אם פרסום מסוים מהווה רעה בשאלה הכצרכי ולא האמור 2לעניין המונח "תעמולת בחירות" שבסעיף  .6

זוילי נ' יו"ר  869/92 ץאותו קבע הנשיא ברק בבג" הדומיננטיותיש להפעיל, את מבחן  ",תעמולת בחירות"

 6פסקה ( הנ"ל 2/20לקביעה זו ראו למשל תב"כ  .)1992( 704, בעמ' 692) 2פ"ד מו( וועדת הבחירות המרכזית

בהחלטת  'פסקה ז( 2013בינואר  9מיום  וס ואח' נ' בן חמו ואח'גר 2/19תר"מ ) ובהחלטת השופט ג'ובראן

 :הדומיננטיותבהתאם למבחן  ).השופט רובינשטיין

  

רק אותו ביטוי שהאפקט הדומינאנטי שלו הוא בהשפעתו תעמולת בחירות הינה "

, כגון אפקט אמנותי ... אכן, האיזון על הבוחר ושאין לו אפקט דומינאנטי אחר

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 

 ". בהשפעה (עקיפה) על הבוחר
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תעמולת בחירות היא, בין היתר, כל  הנזכר לעיל, זוילי ץהדין בבג"לפסק  21יוזכר כי לפי האמור בסעיף  עוד

 שידור שעיקר עניינו יצירת אהדה או הסתייגות כלפי גופים או אנשים המתמודדים בבחירות.

 

מציין , )18.4.2019(ניתן ביום  ואח' רמי כהן נ' מירי רגב, שרת התרבות והספורט 2/21בתב"כ בהחלטתו 

) חידד בית המשפט 23.08.2017( חה"כ אחמד טיבי נ' מפלגת ישראל ביתנו 1525/15 ץבדנג""השופט מלצר כי 

והוסיף כי המבחן הראוי הוא 'מבחן התכלית הדומיננטית בעיני הבוחר  ,העליון את מבחן הדומיננטיות הנ"ל

 ). 2018באפריל  18מיום  להחלטתו 38" (סעיף הסביר'

 

ון ויושבי ראש ועדת הבחירות המרכזית כמו גם בהנחיות היועץ ידי בית המשפט העלי-לעבמהלך הזמן נקבעו 

מתן סימנים במבחן זה לסיווג פעולה תוך  שונים למבחן הדומיננטיות לעילמבחני עזר המשפטי לממשלה, 

 .מסוימת כתעמולת בחירות אסורה

   

השכל הישר חן פי נסיבותיו תוך נקיטה במב-לגופו ועלכל מקרה צריך להיבחן גם כי זו הודגש במסגרת 

 וההיגיון. 

 

 :הנ"ל 2/21השופט מלצר בתב"כ שלהלן של  לעניין מבחני העזר ראו למשל דבריו

  

ידי בית המשפט העלין מספר מבחני עזר למבחן -במסגרת זאת, נקבעו על"

הדומיננטיות. בין היתר, נפסק כי יש להתחשב: במועד הפרסום, בשאלת יוזם דבר 

ן בפרסום שגרתי של הרשות או בפעולה יחודית וחד הפרסום, בסוגייה האם עסקינ

פעמית; מה היקף ההשפעה הצפוי של הפרסום על ציבור הבוחרים ומה חשיבות 

התכלית האחרת העומדת בבסיס הפעולה והמחייבת את קיומה במתכונת זו; לבסוף 

נאמר כי יש לנקוט במבחן השכל הישר וההיגיון (ראו למשל החלטותיו של השופט 

ח"כ  12/15סיעת ישראל אחת נ' אינטרנט מעריב; תב"מ  23/2001ן: תב"מ מ' חשי

נת הדמוקרטיה בישראל ב מרכז להגקש 9/2001גולדשמיט נ' ראש הממשלה; תב"מ 

חברי  14/20(ע"ר) נ' ארץ הצבי; החלטת השופט ס' ג'ובראן בפרשת חופרי [תר"מ 

פרס נ' אבוטבול  26/20 )] ובתר"מ16.6.2013סיעת למען התושבים ברעננה נ' חופרי (

  להחלטה). 38" (הציטוט מסעיף ) ועוד)10.7.2013(

 

 תנועת אומ"ץ נ' הרשות להגנת הצרכן ואח' 2/20תב"כ בלהחלטה  8-6סעיפים בקשר עם מבחני העזר ראו עוד 

 תלסחר הוגן כחודשיים לפני הבחירוהעוסקת בקמפיין בו יצאה הרשות להגנת הצרכן ו ),18.1.15(ניתן ביום 

 ועניינו 1.1.2015, אשר נכנס לתוקף ביום 1981-. הקמפיין עסק בתיקון לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א20-לכנסת ה

), 17.2.13 (ניתן ביום גור נ' אדיב 23/19תר"מ כן ראו  באכיפה מנהלית ומתן קנסות לעסקים בגין הטעיית צרכנים.

  להחלטה.  'פסקה ז

 

הוסיף ), 20.1.19ביום  נה(נית ואח'חינוך השר נ' ו"ד שחר בן מאיר ע 3/21תשומת הלב לכך כי בהחלטתו בתב"כ 

כך ובין שופט מלצר מבחן עזר חדש לבחינת התכלית הדומיננטית הוא מבחן אמינות הפרסום והדיוק בעובדות. ה

לשיטתי, בין מבחני העזר לבחינת מרכיב התכלית " להחלטה) כי: 30שופט מלצר (בפסקה היתר מציין ה
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ככל שמדובר בפרסומים מטעם רשות ציבורית, יש לבחון גם את אמינות  טית בעיני הבוחר הסבירהדומיננ

הפרסום ואת הדיוק בעובדות הנזכרות בו. לעמדתי, למבחן עזר חדש ונוסף זה משקל משמעותי, שכן הכללתם של 

לציבור בפרסום מעין  נתונים מגמתיים, שאינם מדויקים, מעידה על קלישות הערך האינפורמטיבי והשימושי שיש

ין י". וראו לענזה, ועל האפשרות כי תכליות אחרות, המונעות משיקולים תעמולתיים, עומדות מאחורי הפרסום

אופי הפרסום כתעמולת בחירות. לעניין זה על האפשרית זה עוד גם את האמור לעניין אמינות המידע והשלכתו 

כי  בהכרחדי בפגמים שנפלו באמינות הפרסום כדי ללמד אין יצוין כי באותו סעיף מבהיר השופט מלצר כי "

  " (ההדגשה הוספה).מדובר בפרסום תעמולתי

 

א נבחנת אפוא בהתאם לנסיבות המקרה 2השאלה אם פרסום מסוים מהווה תעמולת בחירות כמשמעה בסעיף 

עלת הציבורית פרסום ובין התושב יתעמולתהאלמנט הוהיא תלויה במכלול רחב של משתנים, תוך איזון בין 

 ).)1993( 358, בעמ' 353) 3פ"ד מז(סיעת צומת נ' ממשלת ישראל  1/93 שבצדו (תב"כ

 

דלעיל איננה ממצה ואפשר שפרסום ייראה כתעמולת בחירות אף באין בו סימן מן הסימנים סימנים רשימת ה

 י הסעיף.  האמורים. כמו כן, לא נמנו בהנחיה זו כל אופני השימוש בנכסי המדינה, האסורים לפ

 

גם על פרסום המתיימר לסכם, או כמובן האיסור על שימוש בכספי המדינה בקשר עם תעמולת בחירות חל א.  .7

הוא  ודומיננטי שלהמרכיב התוי, התוכן והנוסח,  ילתאר, את פעילותו של אותו גוף מבוקר, אם  מבחינת הע

 ביום ןנית( חיים צורי ואח' נ' צבי אבישר 1/21ר"מ ע למי שמתמודד במערכת בחירות (ראו תעמולת בחירות

; לעניין העיתוי, השוו )1983( ]ז[188, 183) 4, פ"ד לז(נאות ואח' נ' עיריית חיפה, ואח' 2/83תר"מ ו )8.7.2018

). קיימת חובה להקפיד על קביעת חיץ ברור )1984( 47, 45) 3, פ"ד לח(חשאי נ' סיעת הליכוד ואח' 4/84תב"כ 

והשימוש בו, לבין תקציב בחירות והשימוש בו. שר או ראש רשות מקומית,  בין תקציבו של אותו גוף מבוקר,

הנוטל חלק במערכת הבחירות, זכאי לפרסם את מפעליו, אך זאת אך ורק מתקציב רשימתו ולא מתקציב 

 ). ]ד-ג[ 189דלעיל, בעמ'  נאות 2/83המשרד או הרשות המקומית (ראו תר"מ 

 אמין ומדויקמידע  ,כנוומבחינת ת ,יהיהה (כבכל פרסום ממשלתי) זיש להקפיד על כך שהמידע שבפרסום ב. 

שלאותו גוף מבוקר יש עניין אמיתי בהפצתו. הנ"ל)  3/21(ראו בהקשר זה כאמור ההחלטה בתב"כ  ומעודכן

כזה הוא, למשל, מידע המתאר את פעילות המשרד הממשלתי ככזה, ושאינו כולל את אחד הפרטים המנויים 

 להלן:

 גים אישיים של השר או של עובד המשרד;תיאור היש )1(

 ייחוס הישגי העבר של המשרד לאדם פלוני;  )2(

 דיוקן אישי של השר או של עובד המשרד;  )3(

  הישגי השר במישור המפלגתי (כגון, מילוי אחר מצע מפלגתי); )4(

המידע מתייחס לפעילות המשרד בתחום ובתקופה בה כיהן אותו שר, או עובד המשרד, בהשוואה  )5(

 קודמות, תוך שימת דגש על ההיבט האישי; לתקופות

של השר או של אחד מעוזריו הקרובים, הישגיהם והתוויית תכניותיהם לעתיד בו כלול סיכום פרסום  )6(

 המזוהים עם רשימה פלונית;
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פרסום שבו ישנה הדגשה והעדפה למדיניות השנויה במחלוקת ציבורית ואיננה בגדר מדיניות ברורה   )7(

 ומוצהרת של המשרד;

מידע הנמסר בצורה של מכתב אישי של השר או אחר מטעמו, לציבור הנזקק לשירותי המשרד, תוך   )8(

 ציון שמו של השר המכהן באותה עת או אחר מטעמו. 

פי מועדו, הקשרו ומשמעותו בעיני האדם -כל פרסום  עלנשוב ונדגיש אף בהקשר של סעיף זה כי יש לבחון ג. 

אזי מועד הפרסום, וכן כי ככל שאמורים הדברים ב) ]ה-ד[ 189, בעמ' דלעיל נאות 2/83הסביר (ראו תר"מ 

אולם ברור כי ככל שמועד הבחירות קרוב יותר, כך , מדובר במבחן גמיש, שאין בו פרק זמן מוגדר ומדויק

רשימת בני תורה בעיר מודיעין עילית  182/20(ראו למשל תר"מ  מתחזקת ההנחה שמדובר בתעמולת בחירות

פרסום אשר אינו כולל ולו אחד מן הפרטים המנויים בסעיף קטן גם משכך  ).20.10.2013ביום ן נית( נ' גוטרמן

 (ב) עלול בנסיבותיו של מקרה נתון לעלות כדי תעמולת בחירות אסורה.

בהקשר זה יש להסב את תשומת הלב להתפתחות הפסיקתית המשמעותית אשר חלה בסוגייה של שילוב שם  .8

גרוס נ' בן  21/19תר"מ הציבור בפרסומי הרשות הציבורית. לעניין זה ראו למשל ובין היתר   ותמונה  של נבחרי

(ניתן  אוחנה נ' שוחט 3/20תר"מ ), 30.1.2013(ניתן ביום  ליבר נ' דרעי 22/19תר"מ , )9.1.13(ניתן ביום  חמו

יבות כל מקרה ומקרה, וטעון . מובן כי יישומם של העקרונות העולים מהחלטות אלו תלוי בנס)28.4.2013ביום 

 בחינה קונקרטית של כלל השיקולים הנוגעים בדבר.

על בסיס תשתית פסיקתית זו בהתייחס לשילוב שם ותמונה של נבחר ציבור, פסל השופט מלצר בהחלטתו 

הנ"ל תשדיר רדיו בו הזמינה שרת התרבות והספורט, בקולה ובציון תפקידה את הציבור בישראל  2/21בתב"כ 

למדינת ישראל. בהמשך לכך ובמבט צופה פני עתיד הוסיף השופט מלצר וקבע באותה  70-רועי חגיגות הלאי

א (ראו 2מכוח הוראת סעיף  בתשדיריםנבחרי ציבור  השתתפותהחלטה איסור גורף (וכמעט) קטיגורי על 

א נבחן כאמור 2 להחלטה). זאת אף שלרוב בהקשר של תעמולת בחירות אסורה לפי סעיף 49-ו 48, 45סעיפים 

כל מקרה לפי נסיבותיו המיוחדות ותוך התחשבות במגוון רחב של משתנים. לעניין זה קבע השופט מלצר 

 הנ"ל כדלקמן: 2/21בתב"כ 

 

מכאן ולהבא אין לבצע תשדירים בהשתתפות נבחרי ציבור, אלא במקרים חריגים "

אותו כשלעצמו, אין שבחריגים שבהם: השתתפות כזו חיונית לעניין בו מדובר ומקדמת 

בנמצא חלופה סבירה ומידתית אחרת, והשידור קיבל את אישורו של היועץ המשפטי 

לממשלה. גם במקרה כזה האישור יינתן רק לאירוע בודד ולהעברת מסרים מצומצמים 

 להחלטה). 45" (סעיף בלבד, מוגבלים בכמות, בזמן ורק במדיה של רדיו.

 

ניתן לפרסום אין בו כדי להכשיר את השימוש בכספים, אם השימוש במהותו יודגש גם, כי אישור תקציבי ש .9

 ם)-(י וכן ע"א ]ה-ד[ 188דלעיל, בעמ'  נאות 2/83נועד למטרה אסורה של תעמולת בחירות (ראו: תר"מ 

. באותו עניין חויב השר רפאל איתן )07.04.2002(פורסם בנבו,  מדינת ישראל נ' פלסטיין פוסט 4459/98

ספים ששולמו לצורך פרסום מודעה מטעם משרד החקלאות אשר יו"ר וועדת הבחירות המרכזית בהשבת כ

 .א לחוק2קבע כי היוותה למעשה כסות לתעמולת בחירות באופן המהווה הפרה של ס' 
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של חצי שנת  א לחוק, המטילות אחריות פלילית ועונש17 - ו 17לא למותר להזכיר גם את הוראות סעיפים  .10

כו לחוק המפלגות, המטילה אחריות 28ק וכן את הוראת סעיף א לחו2את הוראת סעיף  מי שמפרמאסר על 

לחוק המפלגות. בנוסף, יצוין כי ליושב ראש ועדת הבחירות  3כה28פלילית על מי שמפר את הוראת סעיף 

ראו לעניין לחוק המפלגות ( 3כה28המרכזית סמכות ליתן צווים המונעים ביצוע עבירה לפי החוק ולפי סעיף 

בנוסף להנחיות האמורות הנוגעות . 11(ב) לחוק המפלגות).3כה28סעיף וכן לחוק ג 17-וב 17סעיפים זה 

לתעמולת בחירות, יש להקפיד שהמידע שבפרסום יהיה ערוך באופן אובייקטיבי ומוצג בצורה מאוזנת 

עות לתעמולת בחירות באות יובהר כי ההנחיות האמורות הנוג כמו כן. 12ובהתאם לכללי המינהל התקין. 

לעניין שילוב  םראות התכ"הולהוסיף על כל יתר ההוראות הנוגעות לפרסומים ממשלתיים ובכלל זאת 

בדבר "פרסומים  15.3.2מס'  םתשומת לב מיוחדת בהקשר זה להוראת תכ"פרסומת מסחרית בפרסום. 

משפט המשפטי לממשלה ( של המשנה ליועץ 10.5.2018ממשלתיים שאינם מסחריים" ולמכתבה מיום 

ים ליועצים י"השתתפות עובדי ציבור בפרסומים ממשלתיים" אשר הופץ כהנחיית בינ מינהלי) בנושא-ציבורי

הנ"ל ומצורף כנספח להוראת  2/21המשפטיים למשרדי הממשלה בעקבות החלטת השופט מלצר בתב"כ 

 למכתב). 5-ו 4זו (ראו במיוחד סעיפים  םתכ"

שאלה אם פרסום מסוים יש בו משום תעמולת בחירות אסורה, אם מבחינת התוכן או במקרה של ספק ב .11

הצורה ואם מבחינת העיתוי, מן הראוי להתייעץ עם היועץ המשפטי של המשרד הממשלתי הנוגע בדבר או 

 יביאו אתבשעת הצורך אשר  ,הרשות המקומית או של משרד הפנים, לפי הענייןעם היועץ המשפטי של 

חלטתו של השופט מלצר את ההזכיר לבהקשר זה זאת נבקש  לצד רעת היועץ המשפטי לממשלה.להכהנושא 

 מרחיבהכאמור) וממנה עולה עמדה  2019בינואר  20הנ"ל אשר ניתנה  אך לאחרונה (ביום  3/21בתב"כ 

ף (סעילצורך בחינה בפני היועץ המשפטי למשרד הממשלתי תחילה באשר להיקף הפרסומים שראוי כי יובאו 

    להחלטה). 32

 1.1901ראו גם הנחיות היועץ המשפטי לממשלה כספי גוף מבוקר מימון בקשר עם האיסור על תעמולת בחירות ב

 1.1908-ו "עריכת סקרים על הממשלה בתקופת בחירות -כספי גוף מבוקר מימון "איסור על תעמולת בחירות ב

 ."יכת אירועים על ידי הממשלה בתקופת בחירותער -כספי גוף מבוקר מימון בת בחירות "איסור על תעמול
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 משפט מינהלי  הנחיות היועץ המשפטי לממשלה
 בחירות 

 1999פברואר  18תאריך: ב' אדר התשנ"ט, 
  2003עדכון: אדר ב' התשס"ג, פברואר 

 2005חשון התשס"ו, נובמבר 
 2008כסלו התשס"ט, דצמבר 

 2012חשון התשע"ג, נובמבר 
 1.1901מספר הנחיה: 

איסור על תעמולת בחירות במימון כספי גוף 
ידי הממשלה -עריכת סקרים על -מבוקר 

 בתקופת הבחירות

 

 

ידי משרדי הממשלה -עריכת סקרים על -כספי גוף מבוקר מימון איסור על תעמולת בחירות ב

 בתקופת הבחירות

 

במקביל לתפקידיהם במסגרת  – טבע הדבריםמ, עוסקים חברי הממשלה בעיצומה של תקופת הבחירות .1

כי  מערכת הבחירות. ברור לכלשל מפלגתית בהקשר -תגם בפעילות פוליטי  – המשרדים עליהם הם מופקדים

   יש להישמר מעירוב התחומין בכל הנוגע לשימוש בנכסי הציבור. 

נכסי הציבור מיועדים לשמש  הכלל הוא, כי חל איסור על שימוש בנכסי הציבור לצורך תעמולת בחירות, שהרי .2

את כלל הציבור ולא לתעמולה של מפלגה או רשימת מועמדים זו או אחרת, שהמקורות המותרים למימונה 

 .1959-א לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט2קבועים בחוק. כלל זה מצא את ביטויו, בין היתר, בסעיף 

ונקרטיות העולות על הפרק. ענייננו כאן עריכת סקרים ליתן את הדעת לסוגיות ק ישבמסגרת הכללית דלעיל,  .3

ידי משרדי הממשלה בתקופת הבחירות. משרדי הממשלה עורכים, במסגרת עבודתם השוטפת, סקרים -על

ידי המתמודדים בבחירות, לבחינת הלכי -בנושאים שונים. אך סקרים הם גם כלי שנעשה בו שימוש רב על

 הרוח בקרב הציבור.

  2להבהיר ולחדד על מנת להסיר מכשול.ויש בולות בתקופה רגישה זו הוא אפוא ממשי, החשש לטשטוש הג .4

ידי משרדי הממשלה במהלך הפעילות השוטפת, יש מקום -סקרים בנושאים שונים נערכים על ,הואיל וכאמור .5

הנעשים במסגרת העבודה  ,להבחין בין סקרים בנושאים מקצועיים, כמשמעותו הדווקנית של מונח זה

מיומית הרגילה, לבין סקרים הנוגעים לעמדות הציבור בנושאים שעל סדר היום הלאומי. בעוד שאין סיבה היו

עלול להעלות קושי סוג הסקרים האחרון, שלפגוע בעבודתה המקצועית של הממשלה בתקופת הבחירות, הרי 

נוסף רוח בקרב הציבור. לבחון את הלכי ה –או יכולים להיראות כאילו נועדו  –סקרים מסוג זה נועדים  שכן

בין שימוש בסקרים לצורך קבלת החלטות ועיצוב  –בתקופת הבחירות  –יש קושי של ממש להבחין  על כך,

מדיניות לבין שימוש במערכת הבחירות במידע שבתוצאות הסקרים על עמדות הציבור בנושאים שעל סדר 

, יש גם יסוד להניח כי קיימת חפיפה לעיל וין. כפי שצקרי שימוש במידע לצרכי תעמולת בחירות היום

 מסוימת בין סקרים בנושאים אלה לבין הסקרים שעורכים המתמודדים בבחירות.

אכן, הדברים הם בחינת "ועשו סייג לתורה", שכן נוכח הרגישות המיוחדת בתקופה דנן, גם שאלות שהן  .6

יש לגבש בהם עמדת ממשלה, לגיטימיות שלא בתקופת בחירות, כדי לבחון את עמדות הציבור בנושאים ש

                                                      

אשר כולל את מסקנות סיכום הדיון  4/98מנכ"ל משרד הפנים  לעניין בחירות לרשויות המקומיות יש להפנות את תשומת הלב לחוזר 2
 .1998שנערך בנושא במשרד המשפטים בשנת 
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להיות שאלות בעלות אופי פוליטי, או להיראות ככאלה. מכך ראוי להימנע, ולו  –בתקופת בחירות  –עלולות 

 מבחינת מראית פני הדברים.

-ה בנושאים שונים הקשורים בהם, עלילמשל, סקר שמטרתו לבחון את שביעות הרצון של מגזרי אוכלוסי ,כך

וני, שיכול שיהיה לגיטימי שלא בתקופת בחירות, עלול להיתפס כאילו נעשה בהקשר ידי משרד פלוני או אלמ

 של תעמולת הבחירות. 

מעריכת סקרים שאינם בנושאים  בתקופת הבחירותשמשרדי הממשלה צריכים להימנע  ,התוצאה היא, אפוא .7

ל הרשות והמהווים חלק מעבודתו המקצועית השוטפת של המשרד, כגון, סקר ש מובהקיםמקצועיים 

 יש למלחמה בסמים בדבר השימוש בסמים או סקר בעניין צרכי התחבורה מטעם משרד התחבורה. במיוחד 

להימנע מעריכתם של סקרי שביעות רצון וסקרים הכוללים שאלות על נבחרי ציבור או מועמדים בבחירות. 

ריכת הסקר לאישורו של בנוסף, כל השאלות הנשאלות במסגרת כל סקר שעורך משרד ממשלתי, יובאו טרם ע

היועץ המשפטי של המשרד, על מנת שיוודא כי לא יישאלו שאלות שעולה חשש כי יש בהן משום נגיעה 

את הנושא להכרעת היועץ המשפטי היועץ המשפטי של המשרד בשעת הצורך יביא לתעמולת בחירות. 

 לממשלה.

ולמניעת לזות שפתיים, מבלי לפגוע  קיון הדעתישהקפדה ניאותה על הכללים דלעיל תסייע לנ יש לקוות .8

 בעבודתם המקצועית של משרדי הממשלה בתקופת הבחירות.

 

 1.1900בקשר עם האיסור על תעמולת בחירות במימון כספי גוף מבוקר ראו גם הנחיות היועץ המשפטי לממשלה 

 1.1908-" וממשלהפרסומים המופצים על ידי משרדי ה -"איסור על תעמולת בחירות במימון כספי גוף מבוקר 

הממשלה בתקופת משרדי עריכת אירועים על ידי  -"איסור על תעמולת בחירות במימון כספי גוף מבוקר 

 .בחירות"
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 משפט מינהלי  הנחיות היועץ המשפטי לממשלה
 בחירות 

 2003תאריך: אדר ב' התשס"ג, פברואר 
 2005עדכון: חשון התשס"ו, נובמבר 
 2008כסלו התשס"ט, דצמבר 

 2012שון התשע"ג, נובמבר ח
 2014 דצמבר, ההתשע" כסלו
 2019התשע"ט, ינואר  שבט

 )21.862( 1.1902מספר הנחיה: 

עובדי עובדי מדינה ופעילות מפלגתית של 
 רשויות מקומיות

 

 

 

 רשויות מקומיותמדינה ועובדי פעילות מפלגתית של עובדי 

 

רשויות מדינה ועובדי לות בנושא פעילות מפלגתית של עובדי מטרת הנחיה זו להבהיר את המגבלות הח .1

עובדים בשלטון המקומי, אשר עובדי מדינה ועל לדון במגבלות החלות על יש מקומיות. במסגרת זו 

בעובדי האיסורים החמורים החלים על שימוש יובהרו מבקשים מיוזמתם לעסוק בפעילות פוליטית. בנוסף, 

 הפוליטיים של הדרג הנבחר.  ולצרכי מקומיותה תיובעובדי הרשומדינה או 

הנחיה זו תהווה אמת מידה לעוסקים באכיפת החוק, הן באכיפת האיסורים הפליליים והן באכיפת הדין  

הנחיות היועץ יודגשו  בהקשר זה. המשמעתי. הנחיה זו משלימה שורה של הנחיות היועץ המשפטי לממשלה

א לחוק הבחירות (דרכי 2העוסקות בהוראות סעיף  ,1.1908-ו 1.1900הנחיות  – המשפטי לממשלה

חוק דרכי תעמולה), אשר מטיל אחריות פלילית על האחראי לשימוש  –(להלן  1959-תעמולה), התשי"ט

 1.1704ת היועץ המשפטי לממשלה מס' י, וכן הנחיבכספים ובנכסים של גוף מבוקר לצורך תעמולת בחירות

תבצעת מלשכות שרים. למען הסר ספק, יובהר, כי בהתחשב בכך בנושא פעילות מפלגתית המהעוסקת 

שראש רשות מקומית אינו רשאי למנות לו עוזר פוליטי, על עובדי לשכתו של ראש רשות מקומית לא חל 

אשר עוסק בעוזרים פוליטיים, וכי מכלול המגבלות והסייגים החלים על עובדי  1.1704החלק בהנחיה מס' 

האיסור לעסוק בפעילות פוליטית, חלים גם על עובדים המועסקים בלשכת ראש רשויות מקומיות, ובהם 

 הרשות המקומית. 

בנוסף, לעניין המגבלות החלות על עובדי מדינה בנוגע לפעילות מדינית ומפלגתית בכלל ובתקופת הבחירות  .2

ראות בעניין בנושא הו 30.12.2018של נציבות שירות המדינה מיום  7/טעבפרט, ראו בהרחבה הודעה מס' 

נוספות שפרסמה נציבות שירות  הודעותלתקשי"ר ו 42.3הוראות פרק משנה וכן , 21-הבחירות לכנסת ה

  .המדינה בעניין זה

 המגבלות החלות על השתתפות עובדים בפעילות פוליטית חלק א':

יבור על הלכה פסוקה היא כי על עובד הציבור, ובכלל זאת על עובד הרשות המקומית, לשמור בעיני הצ .3

גדעון ספירו נ' נציב שירות  5/86טרלית, שאינה משועבדת להשקפה פוליטית מוגדרת (עש"מ יתדמית ני

פוליטי של השירות הציבורי בישראל, והיא -). הלכה זו נובעת מהמבנה הא)1986( 227) 4, פ"ד מ(המדינה

, פ"ד קומית תמרהשמא נ' המועצה המ 259/96ר"מ עמאושיות השירות הציבורי. עמד על כך השופט זמיר ב

 :)1996( 841, עמ' 837) 1נ(
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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 כוללות את מצוות 

מתנות בקשר לעבודה, המשמעת, את חובת הנאמנות, את האיסור לקבל 
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 

כלל, בשירות אלה משקפות את היחס הראוי בין העובד לבין מעביד בדרך 
ידי האינטרס -הציבורי כמו במגזר הפרטי. אך, נוסף לכך, הן נדרשות גם על
 ".הציבורי בתפקוד ראוי ותדמית הולמת של השירות הציבורי

 

 המגבלות בעניין פעילות פוליטית של עובד הציבור ביטוי מפורטככל שאמורים הדברים בעובדי מדינה, מצאו  .4

 .חוק הסיוג) – ׁ(להלן  1959-וג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), התשי"טבהוראות חוק שירות המדינה (סי

אין לראות בחקיקה זו כרשימה  אך על עובדי הרשויות המקומיות,באופן מפורש אינו חל הסיוג חוק יצוין כי  

 ל. עובדי ציבור שעליהם החוק חסוג סגורה, לא לעניין סוגי האיסורים החלים על עובדי המדינה ולא לעניין 

 147, בעמ' 141) 4, פ"ד מ(ח"כ יאיר צבן נ' השר לענייני דתות 732/84 ץהלכה מפורשת בעניין זה נקבעה בבג"

)1986(: 

 -חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), התשי"ט "
אינו כולל רשימה סגורה, לא לעניין אלה עליהם הוא חל, ולא לעניין  1959

המחוקק ביקש לקבוע הסדרים מיוחדים אלה עליהם הוא אינו חל. 
בנושאים מספר הנוגעים לפעילות מפלגתית, ואין בחקיקה זו כל היתר 
לפעילות פוליטית או אחרת. פעילות שאינה נתפסת בהוראות החוק 

מצאותה מחוץ יפי המערכת הנורמטיבית החלה עליה. ה-בחן לגופה, עלית
ומלשון האיסור  וק,לחוק השירות אין משמעותה הימצאותה מחוץ לכל ח

 ."של החוק אין ללמוד היתר לגבי כל עניין ודבר המצוי מחוצה לו

פני מעורבות בעניינים פוליטיים מכאמור לעיל, המסגרת הנורמטיבית החלה על עובדי ציבור מחייבת להיזהר  .5

העליון, כי המשפט -ולנהוג בהתאם למגבלות בעניין פעילות פוליטית של עובד הציבור. לעניין זה קבע בית

דרך כלל היא שהתנהגות שאינה הולמת את התפקיד של עובד מדינה, אף אינה הולמת את התפקיד של עובד 

ניתן ביום ( תירם נ' עירית תל אביב ;1430/05; ער"מ 841לעיל, בעמ'  שמאהרשות המקומית (פרשת 

 ).8בפס'  ,)7.11.2005

 איסורי החוק הפלילי

בכוח המשרה ובכוח השררה לקידום מטרות זרות, לרבות פוליטיות,  באשר לאיסורים העוסקים בשימוש .6

 ). 1977 -דומה כי הפרתם נכללת במסגרת הדין הפלילי הכללי (פרק ט', סימן ד' לחוק העונשין, התשל"ז 

מתקיימות  בהלגבי השתתפות בתעמולת בחירות לכנסת או בתעמולת בחירות בתחום רשות מקומית ש

בעל סמכות  שהוארשות מקומית, מדינה או עובד איסור פלילי קונקרטי על עובד  ר,, בין היתבחירות, נקבע

ירות (א) לחוק הבח130מינהלית או תפקיד שכרוך בו מגע עם קהל, לקחת חלק בתעמולת בחירות (סעיף 

מקומיות ) לחוק הרשויות הא(75; סעיף חוק הבחירות לכנסת) –(להלן  1969-לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט

 .1975-(בחירות), התשכ"ה
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בעלי  הםהרשות המקומית, ללא הבדל דרגה, שהמדינה ועל כל עובדי יודגש, כי איסור זה חל על כל עובדי 

סמכות מינהלית או תפקיד שכרוך בו מגע עם קהל. לעניין זה יובהר, כי המונח "סמכות מינהלית" כולל, לצד 

להכריע הכרעות כלפי אנשים מן הציבור, ובכלל זה סמכותם פי דין, כל סמכות שיש עמה הכוח -סמכויות על

בהמשך לכך יש להפנות את תשומת הלב להחלטתו של השופט  של הממונים על בעלי סמכויות מינהליות.

הרב חיים אמסלם נ' סיעת ש"ס  3/19בתב"כ  ,19-, כיו"ר וועדת הבחירות המרכזית לכנסת הרובינשטיין

(א) לחוק הבחירות לכנסת על עובדי תאגיד עירוני ועל עובדי 130לפיה חל סעיף  ,)26.12.2012(ניתן ביום  ואח'

  מועצה דתית לרבות ממונים על מועצות דתיות.

  

) נקבע כי יש לתת ללשון 23.9.18(ניתן ביום  יהורם לוי נ' עיריית כפר סבא ואח' 69/21כי בתר"מ יש לציין 

המקיימת את האינטרס הציבורי פרשנות מרחיבה " בהקשר של המונח "סמכות מינהלית"(א) 75 סעיף

להחלטה).  38" (סעיף ביצירת ושמירת מינהל תקין החף ממראית עין של משוא פנים או נגיעה פוליטית

עובד רשות מקומית על  (בין היתר) אוסרה ,זהסעיף  הוראת אתיש לפרש כי עוד נקבע ההחלטה בהמשך 

רשות עובד הבין אם ", כחלה מקומית שבה מתקיימות בחירותלקחת חלק בתעמולת בחירות בתחום רשות "

מזו  אחרתמקומית רשות לובין אם הוא מתמודד  בה הוא עובדאותה רשות בבחירות למתמודד המקומית 

(א) לחוק 75לצרכי פרשנות עדכנית של סעיף כן נקבע בהחלטה כי ". להחלטה) 48(ראו סעיף  בה הוא עובד

" תעמולת בחירותבחירות טומנת בקרבה, מיניה וביה, קיומה של ב מודדותעצם ההת -הבחירות לרשויות 

רשימת מהפך  87/20תר"מ בשופט ג'ובראן הת ש לציין את החלטעוד י להחלטה, ההדגשות במקור). 45(סעיף 

 75במסגרתה ניתן צו מניעה לפי סעיף  )8.9.2013 יוםניתן ב( בראשות נורית אבנר נ' יצחק רוכברגר ואח'

 83/20תר"מ עוד ראו ו(שאין להם סמכות מינהלית או מגע עם קהל רשות מקומית אף עובדי ר כנגד האמו

  .))10.9.2013 יוםניתן ב( וידל נ' לביא

 

חלות על עובד רשות מקומית בעת היותו בחופשה, לרבות באשר לתעמולת בחירות יובהר כי מגבלות אלה  .7

ה עד לאחר יום הבחירות על עובד שיצא לחופשה רצופלו יחולא  אלה ותבחופשה ללא תשלום. עם זאת, מגבל

לב סעיף שוו לעניין זה ה( לצורך התמודדות כמועמד בבחירות, ובכפוף לשאר הוראות הדין הרלוונטיות

 69/21בתר"מ  48וכן סעיף  וועמדת היועץ המשפטי לממשלה כפי שהיא מצוינת במסגרתהנ"ל  3/19 בתב"כ

אינו מוגדר בחוק, והוא מתפרש לפי מכלול הנסיבות, לרבות עיתויה ותכנה  "תעמולת בחירות"המונח .)הנ"ל

במבחן הדומיננטיות גם שימוש  המרכזיתיושבי ראש ועדת הבחירות בקשר עם מונח זה עושים  .של הפעילות

 )1992( )692) 2פ"ד מו(( ואח' 13 -זוילי נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה 869/92שנקבע בבג"ץ 

לחוק הבחירות א 2בסעיף  "תעמולת בחירות"ח נהמופרשנות לליישומו, מבחני העזר שנקבעו על שמש, והמ

  ;לעיל  1א הנזכרות בסעיף 2זה הנחיות היועץ המשפטי לממשלה שעניינן סעיף לעניין ראו (דרכי תעמולה 

 83/20תר"מ משל ל ראו.האיסור על עובד ציבור לקחת חלק בתעמולהלעניין דומיננטיות הלשימוש במבחן 

מבלי לגרוע . ))25.9.2018 (ניתן ביום הגר פרי יגור נ' המועצה המקומית פרדס חנה כרכור 5/21ער"מ ו הנ"ל

(א) לחוק 130עליהם חלים סעיף רשות מקומית מדינה ועובדי עובדי מכלליות האמור יצוין בהקשר זה כי 

אינם רשאים להרצות או לארגן חוגי בית ות) ) לחוק הרשויות המקומיות (בחירא(75הבחירות לכנסת וסעיף 

   .לקראת הבחירות

, כי תעמולת בחירות המתבצעת בשעות העבודה ותוך שימוש בנכסי או בכספי עוד יודגש בהיבט הפלילי

 א לחוק דרכי תעמולה2הרשות המקומית, עלולה להוות גם עבירה על הוראות סעיף המשרד הממשלתי או 

 . 1992-לגות, התשנ"ב(א) לחוק המפ3כה28וסעיף 
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 אחריות משמעתית

לצד האיסורים שהפרתם גוררת אחריה אחריות פלילית כאמור לעיל, חלות על עובדי המדינה הוראות  .8

. בהקשר זה, 1963-תשכ"גהלחוק שירות המדינה (משמעת),  17שהפרתן היא בגדר עבירת משמעת לפי סעיף 

במיוחד ההוראות וך לכך את הוראות התקשי"ר ובהמש הסיוגיש להזכיר את ההוראות הקבועות בחוק 

    .42.537 פסקהוכן הוראות  42.3 בפרק משנהש

עבירת  ככללפעילות של עובד רשות מקומית הסוטה מהמגבלות החלות עליו בעניין פעילות פוליטית, תהווה 

כי עובד  , בין היתר,, הקובע1978-), התשל"חמשמעתהרשויות המקומיות () לחוק 3(9משמעת לפי סעיף 

. כך למשל, בפרשת "התנהג התנהגות שאינה הולמת את תפקידומשמעת אם " תרשות מקומית אשם בעביר

המשפט העליון הרשעה בדין משמעתי של עובד אשר תקף פומבית את הרשות -לעיל, אישר בית שמא

 המקומית.

ולמת גם את עובד הרשות התנהגות שאינה הולמת עובד מדינה אינה הככלל בפסיקה כי נקבע כמפורט לעיל,  .9

המקומית. לפיכך מובן, כי להוראות התקשי"ר העוסקות בפעילות פוליטית מעמד חשוב בקביעת קריטריונים 

כל שכן במקרה בו החילה על עצמה רשות מקומית את הוראות  בכל הנוגע לעובדי רשות מקומית, בנושא

משמעתית יכול שתהיה רחבה יותר התקשי"ר כתקנון העסקת עובדים. בנוסף נדגיש, כי האחריות ה

תוטל אחריות משמעתית על עובד ברשות מקומית העוסק בתעמולת שמהאיסור הפלילי. כך למשל, יכול 

 בחירות, וזאת אף אם הדבר אינו נכלל בגדר האיסור הפלילי. 

 

 לצרכים פוליטיים םשימוש בעובדי חלק ב': 

הרשות המקומית לצרכים פוליטיים במסגרת שעות המדינה ועובדי איסור חמור מוטל על שימוש בעובדי  .10

לפקודת  221סעיף (ראו לעניין זה  העבודה. שימוש מעין זה עלול להוות עבירה פלילית, והוצאה בלתי חוקית

 . )[נוסח חדש] העיריות

כלל במסגרת האיסור יבנוסף, נראה כי שימוש מעין זה, כאשר הוא נעשה בקשר עם תעמולת בחירות, יכול שי

 א לחוק דרכי תעמולה.2ות שימוש "בכספים של גוף מבוקר" לפי סעיף לעש

על הדרג הנבחר, להימנע מלפנות וכן ת, ות המקומייוהרשועובדי מדינה ועל עובדי לצד האמור ובנוסף לו, על 

בין אם מדובר בפעילות שבמסגרת פעילות פוליטית, וזאת ב או יטלו חלק לכפופים להם בבקשה שיתנדבו

כך לדוגמא יש להימנע . או בפעילות התנדבותית במסגרת העבודה שאינהאם מדובר בפעילות ין העבודה וב

מלשתף עובדי מדינה או עובדי רשויות מקומיות בסיורים שעורך הדרג הנבחר במשרדי הממשלה וברשויות 

חשש , שכן קיים אינן ראויות אלהמעין אם הסיור נערך במסגרת מערכת הבחירות. פעולות  המקומיות,

 לניצול מעמד לשם השגת רווח פוליטי.
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 משפט מינהלי  הנחיות היועץ המשפטי לממשלה
 בחירות

 2002דצמבר  24תאריך: י"ט טבת התשס"ג, 
 2005חשון התשס"ו, נובמבר  עדכון:
 2012חשון התשע"ג, נובמבר  

 2014דצמבר  ,כסלו התשע"ה
 2019התשע"ט, ינואר  שבט

 
 1.1908מספר הנחיה: 

עמולת בחירות במימון כספי גוף איסור על ת
ידי משרדי -עריכת אירועים על -מבוקר 

 הממשלה בתקופת בחירות

 

 

ידי משרדי הממשלה -עריכת אירועים על - כספי גוף מבוקרמימון איסור על תעמולת בחירות ב

 בתקופת בחירות

 

קובע את האיסור  לה)חוק דרכי תעמו – (להלן 1959-התשי"ט ,א לחוק הבחירות (דרכי תעמולה)2סעיף  .1

גוף מבוקר של  מוחשיים או בלתי מוחשיים ובנכסים םשימוש בכספי ,בקשר עם תעמולת בחירות ,לעשות

 –להלן ( 1958-לחוק מבקר המדינה [נוסח משולב], התשי"ח 9בסעיף ) 9(-) ו4) עד (1כמשמעותו בפסקאות (

כי עם ן יצוי .או של תאגיד שהממשלה או רשות מקומית משתתפת בהנהלתו או בהונו )חוק מבקר המדינה

וכן  )חוק מבקר המדינה) ל4(9סעיף  אליהן מתייחס(קומיות א נמנים רשויות מ2הגופים עליהם חל סעיף 

"איסור על  1.1900 ההנחיל 1בסעיף לפירוט הגופים ראו . תאגידים סטטוטוריים וחברות ממשלתיות

הוראות לפי . "להפרסומים המופצים על ידי משרדי הממש -תעמולת בחירות במימון כספי גוף מבוקר 

של חצי  אחריות פלילית ועונשא נושאת עמה 2דרכי תעמולה הפרת הוראת סעיף  א לחוק17-ו 17סעיפים 

ג 17-ב ו17(לפי סעיפים ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית או קנס. מבלי לגרוע מכך נתונה שנת מאסר 

 סעיף האמור. וע עבירה לפי הביצגם  , בין היתר,יתן צווים המונעיםדרכי תעמולה) סמכות ל לחוק

 

בחירות ל המטיל איסור דומה על שימוש בקשר עם תעמול ,1992-לחוק המפלגות, התשנ"ב 3כה28סעיף 

כמשמעותו של גוף מבוקר מוחשיים או בלתי מוחשיים בכספים ובנכסים כהגדרתן באותו החוק  מקדימות

ל תאגיד שהממשלה או רשות מקומית לחוק מבקר המדינה או ש 9בסעיף  )9(-) ו4) עד (1בפסקאות (

 .משתתפת בהנהלתו או בהונו

 

ידי משרדי הממשלה, צריכים לעמוד אף הם באיסור הקבוע -כנסים, טקסים ואירועים שונים, הנערכים על .2

. הוראת הסעיף חלה בכל עת, גם לחוק מבקר המדינה עניינה משרדי ממשלה) 9) בסעיף 1(פסקה ( א2בסעיף 

ירות, אך בתקופה זו יש לשים לב ביתר שאת לכך שאירועים אלה לא יגלשו לכדי תעמולת מחוץ לתקופת בח

 בחירות.

 

אינו מוגדר בחוק, והוא מתפרש לפי מכלול הנסיבות, לרבות עיתויה ותכנה של בחירות  תהמונח תעמול .3

רות המרכזית ידי יושבי ראש ועדת הבחי-של כנסים טקסים ואירועים נעשה עלהנדון גם בהקשר הפעילות. 

 ואח' 13 -זוילי נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה 869/92שימוש במבחן הדומיננטיות שנקבע בבג"ץ 

מבחן הדומיננטיות ומבחני העזר שנקבעו ליישומו  .ובמבחני העזר שנקבעו ליישומו )1992( )692) 2פ"ד מו((
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ידי רשויות, יש להזכיר את -כת אירועים עלבהקשר הספציפי של עריהנזכרת לעיל.  1.1900פורטו בהנחיה 

עסק ר שא) 2018ביולי  12(ניתן ביום  עיריית חולון נ' עו"ד ניסן זכריה 3/21בער"מ  השופט הנדלדברי 

 תרבות ובידור לפיהם: אירועי עריכת ב

 

לא כל פעולה של נבחר ציבור או אירוע שעורכת רשות ציבורית הם בחזקת "

עם משאבי ציבור. מבחן העל שנקבע לבחינתו של תעמולה שאין לבצעה בקשר 

. השאלה שאותה יש לשאול היא שימוש בכספים או נכסים הוא מבחן הדומיננטיות

זוילי נ' יושב ראש  869/92 ץהאם הפן הדומיננטי בפעולה הוא תעמולתי אם לאו (בג"

אינו )). הפן הדומיננטי 1992( 704, 692) 2, פ"ד מו(ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

של הבוחר הסביר (דנג"ץ  נבחן מנקודת מבטו של מבצע הפעולה, אלא מנקודת מבטו

לפסק דינה של הנשיאה מ'  19 - 18, פסקאת טיבי נ' מפלגת ישראל ביתנו 1525/15

הם אותם "סימנים"  -. מבחני העזר לבחינת התכלית הדומיננטית )23.08.17נאור (

רוע וסמיכותו ינתונים הבאים: עיתוי האכוללים בין השאר את ה -שניתנו בפסיקה 

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

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

 נת היבטים כספיים, ויחסם לפעולות או אירועיםיהפעולה או האירוע, גם מבח

 עלבחירות; תכלית הפעולה או האירוע; זהות הדוברים באירושנערכים שלא בסמוך 

 ."עו בו; האם כרוך מועמד מכהן את האירוע או הפעולה בשמומותוכן הדברים שיוש

 להחלטה). 5(סעיף 

 

-קשה לקבוע מראש קווי תיחום ברורים אימתי ייחשב אירוע כזה לאירוע פוליטי הנדון בהקשר גם מובן כי  .4

עמולה שלא ניתן לממנה כדין מכספי המשרד, ואימתי ייחשב לאירוע ממלכתי, שמימונו מפלגתי, המהווה ת

ידי המשרד הוא לגיטימי. הדבר ייקבע לפי הצטברותן של הנסיבות הכרוכות בכל אירוע קונקרטי. -על

 , על מנת שיהוו מבחני עזרשלהלן מידההאמות ב להסתייע גם יש  דברי השופט הנדל, מציטוט לעיל להמשך ב

 בהם ייבחן כל אירוע:

 עד כמה סמוך האירוע למועד הבחירות; – העיתוי .א

האם נקבע האירוע מבעוד מועד, לפני יצירת העילה  –לגבי בחירות שמועדן לא היה ידוע מראש  .ב

 לבחירות;

 האם מדובר באירוע המתקיים במהלך הדברים הרגיל של פעילות המשרד; .ג

 טקס הענקת פרס עובד מצטיין, המתקיים מידי שנה);האם מדובר באירוע המתרחש תקופתית (כגון,  .ד

 האם יש סיבה עניינית לקיימו דווקא במועד זה; –אם אין מדובר באירוע תקופתי  .ה

האם יש חריגּות במספר האנשים שהוזמנו אליו, ברמת האכסניה בו הוא ממוקם,  –היקף האירוע  .ו

 בכיבוד המוגש בו, בהסעות המאורגנות אליו;

 עד כמה קשור לעבודת המשרד; – מהותו של האירוע .ז

 עד כמה מהווה במה לשר או לפוליטיקאים אחרים העומדים לבחירה; –מי הם הדוברים באירוע  .ח
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עד כמה עוסק התוכן בשכנוע ובהשפעה על הבוחר  –ברכות לעומת תעמולה  –תוכן הדברים שיינשאו בו  .ט

 או ביצירת אהדה או הסתייגות כלפי המתמודדים.

 

  :מה מקרים ממערכות בחירות קודמותלהלן כ יובאומחיש את אמות המידה הללו על מנת לה .5

כחודש לפני הבחירות היה אמור להתקיים כנס של המשרד לקליטת עליה בנושא מקבצי דיור, שאינו  .א

במהלך הרגיל של עבודת המשרד, אליו יובאו עולים מכל רחבי הארץ, ובמהלכו ישא השר נאום, 

ת תגובות והצעות לפועלו של המשרד בתחום זה. באותו עניין קבענו שיום העיון הזה והעולים יוזמנו לת

 פי החוק.-נופל בגדר תעמולה, שמימונה מכספי המשרד אסור על

במקרה אחר היה אמור ראש ממשלה לקחת חלק באירוע שבו תוכרז עיר פלונית כ"עיר חכמה",  .ב

ענות על שאלות הקהל. הפרויקט התחיל זמן רב כשבועיים לפני הבחירות, ובמסגרתו לשאת נאום ול

חשב לתעמולה ילפני הבחירות, וכדי לאפשר את השתתפותו של ראש הממשלה בטקס, מבלי שהדבר י

אסורה, הסכימו המעורבים בדבר לנקוט בצעדים הבאים: האירוע ינותק מהפרויקט "מחשב לכל ילד" 

דקות, ישא ראש הממשלה דברי  עשריםם של נתנו מחשבים במסגרת האירוע האמור, במקום נאויולא י

ברכה קצרים בלבד ולא יתקיים שלב השאלות מהקהל. בנוסף, העביר ראש הממשלה ליושב ראש ועדת 

 הבחירות המרכזית התחייבות שלא לנצל את האירוע לצורך תעמולת בחירות. 

ויקט "מחשב לכל בדומה למקרה זה, ביטל ראש ממשלה את השתתפותו באירוע רב משתתפים של פר .ג

ידי גופים מבוקרים אחרים, שנועד להתקיים כחודש -ידי משרדי ממשלה שונים ועל-ילד", שמומן על

וחצי לפני הבחירות, לאחר שסברנו כי גם אם ראשיתו של האירוע חפה מכל הקשר מפלגתי או 

 ות.תעמולתי, קיומו באותו עיתוי מעלה חשש כבד כי הוא יהווה הלכה למעשה תעמולת בחיר

אוצר התחייב בפני יושב ראש ועדת הבחירות שלא לשאת במהלך חגיגות ה"תימניאדה" בעיר השר  .ד

פלונית, שנועדו להתקיים כחודש לפני הבחירות, בהשתתפות אמנים וראש העיר, דברים שעניינם 

 ן.שעניינם תעמולת בחירות, במישרין או בעקיפי מעשיםבמהלך החגיגות ולא לעשות תעמולת בחירות 

בחולון כחמישה חודשים לפני הבחירות הכלליות ידוע מר תו של זהנ"ל עמדה לדיון הופע 3/21בער"מ  .ה

הביקוש לה רב ובהתאם גם . ההופעה אשר 2018נתקיימו בסוף אוקטובר שלרשויות המקומיות 

חר לאהייתה פתוחה לתושבי העיר חולון בלבד. וידי עיריית חולון -עלבמלואה מומנה המחירים לה, 

, מצא במסגרת תפקידו כיושב ראש ועדת בחירות אזוריתהאירוע הובא לבחינתו אשר  ,שופט מודריקשה

(אף כי נמנע מלאסור קיומו מטעמי  הפסולהיא באותה נקודת זמן חינמי מעין זה כי עריכת אירוע 

ר הצגת העניין גם לבחינת השופט הנדל במסגרת ערר על החלטת השופט מודריק. לאחהובא  ,שיהוי)

במקרה המסגרת הנורמטיבית החולשת על הסוגייה כפי שהובאה לעיל, מציין השופט הנדל כי: "

הקונקרטי שלפנינו נפלה בין הצדדים מחלוקת בשאלה אם ההופעה חורגת בהיקפה מאירועים שנערכים 

יית בעיר חולון מדי קיץ בשנים האחרונות. עיקרה של המחלוקת הוא עובדתי וקונקרטי, ולנוכח דח

העתירה בעניין זה מטעמי שיהוי אין מקום להידרש לסוגיה. נאמר רק כי שאלה זו אכן בעלת משקל 

גם  – לפעמים רבה – בגדרי מבחן הדומיננטיות, אף כי משקלה אינו מכריע. כך, למשל, יש חשיבות

 הופעה הנערכת בסמוך לבחירות כדין הופעה הנערכת שנתיים קודם ןלעיתוי ההופעה, ואין די
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כל אירוע שמתרחש ). בהמשך לכך מדגיש השופט הנדל כי יש לבחון להחלטה 5" (סעיף הבחירות

 . בתקופת הבחירות שלפני יום הבחירות ובמידת הצורך אף לפני כן, בהתאם לנסיבות

 

י תיחום מדויקים בענייני תעמולת בחירות, יש במקרים כאלה להמחיש את ואף כי, כאמור, קשה להתוות קו .6

בהתאם לפסיקת , כי יוסףהמידה לקיומם של כנסים או אירועים ולהשתתפות אישים פוליטיים בהם.  אמות

יושבי ראש ועדות הבחירות בעבר ולאור התכליות החשובות ביסוד איסורי התעמולה הנדונים, יש צורך 

וקרים שלא לקיים את החוק ולמנוע שימוש בנכסי המדינה וגופים מבעל מנת פרשנות מחמירה של האמור, ב

ומורכבות יישום הדין בהקשר זה בהתאם לפסיקת  כדין. ועוד, בתקופת בחירות, נוכח הרגישות המיוחדת

, יש להביא דבר עריכתו של אירוע ונסיבותיו לידיעת היועץ המשפטי של המשרד, אשר בשעת הצורך העבר

 יביא את הנושא להכרעת היועץ המשפטי לממשלה. 

 

 

 1.1901ולת בחירות במימון כספי גוף מבוקר ראו גם הנחיות היועץ המשפטי לממשלה בקשר עם האיסור על תעמ

 1.1900-עריכת סקרים על הממשלה בתקופת בחירות" ו -"איסור על תעמולת בחירות במימון כספי גוף מבוקר 

 פרסומים המופצים על ידי משרדי הממשלה". –"איסור על תעמולת בחירות במימון כספי גוף מבוקר 
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 משפט מינהלי 
 בחירות 

 הנחיות היועץ המשפטי לממשלה

תחולת חוקי עזר של רשויות מקומיות על 
רות ועל שלטים ומודעות בעלי תעמולת בחי
 מסר פוליטי

 2003תאריך: תמוז התשס"ג, יולי 
 2005חשון התשס"ו, נובמבר  עדכון:

 2008כסלו התשס"ט, דצמבר 
 2012חשון התשע"ג, נובמבר 

 2019התשע"ט, ינואר  שבט
 

  1.1912מספר הנחיה: 
 

 

ומודעות בעלי מסר תעמולת בחירות ועל שלטים  עלתחולת חוקי עזר של רשויות מקומיות 

 פוליטי

 

 רקע

 

בשאלת התחולה והאכיפה של חוקי עזר ברשויות מקומיות המסדירים הצבת שילוט ומודעות  הנחיה זו עניינה .1

לתחולת חוקי העזר על  געונשפניות שונות על להשיב ההנחיה נועדה ). חוקי העזר – בתחומי הרשות (להלן

רך לקבל היתר מן הרשות המקומית לצורך הצבת שלטים כאמור, הן בצו סקושילוט "פוליטי" באופן כללי, וע

ידי הרשויות המקומיות נגד נאשמים, בשל הצבת שלטים שעסקו בבחירות -והן בהגשת כתבי אישום על

 המוניציפליות הקרובות, לכאורה בניגוד להוראות חוקי העזר הרלוונטיים.

 

 החיקוקים המסדירים הצבת שילוט

 

ידי חיקוקים רבים ושונים, ובדרך כלל אין בעובדה -בתחומי רשות מקומית מוסדרת עלהצבת שלט או מודעה   .2

כי חיקוק אחד חל על הפעולה כדי להוציא את תחולתו של חיקוק אחר. כך למשל, על הצבת שלטים ומודעות 

, 1977-, חוק העונשין, התשל"ז1965-עשויים לחול חיקוקים שונים, כגון, חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה

, והמנון המדינה הסמל ,, חוק הדגל1966-, חוק הדרכים (שילוט), התשכ"ו[נוסח חדש] פקודת התעבורה

 חוק דרכי תעמולה).  – (להלן 1959-, וכמובן חוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט1949 - התש"ט

 

ק לרכוש, או את קיון בתחומה, מניעת נזיחוק עזר עירוני הבא להבטיח את המראה הנאה של העיר, את הנ

סמכות האת  בהתאם קבע בית המשפט העליון שיש לפרש  .שבים, אינו יוצא מכלל זההבטיחות העוברים ו

בעיקר בהקשרים העוסקים כך שהיא חלה הרשות המקומית להטיל מגבלות על פרסום מודעות בתחומה של 

(ראו  יל מהתערבות בתוכנהלהבד ,"בגודל המודעה, בצורתה, באופן הדבקתה ובמשך הזמן שתהא מודבקת"

 עיריית גבעת שמואל נ' מכון אריק לפיוס סובלנות ושלום ע"ש אריה צבי פרנקטל הי"ד 4058/16עע"ם 

, פ"ד ראם מהנדסים קבלנים בע"מ נ' עיריית נצרת עילית 105/92) המצטט את ע"א 26.6.2017פורסם בנבו, (

 עניין ראם)). –) (להלן 1993( 200, 189) 5מז(

 

jmpazitiz
Stamp



36 

 

ס החוקים השונים עומדות תכליות שונות, ובדרך כלל אין לומר כי חיקוק אחד ממצה את הסוגיה בבסי  .3

בכללותה. לכן, אין לקבל את הטענה כי קיומו של חוק דרכי תעמולה, שנועד בעיקרו להבטיח את הגינותו של 

גם שיקולים של  המאבק הפוליטי ושוויון ההזדמנויות להשתתף בו (אם כי חלק מהוראותיו מביאות בחשבון

חזות פני העיר), מוציא את תחולתו של חוק עזר עירוני, שתכליתו העיקרית שונה (אם כי הסדרה מושכלת של 

 .חלוקת שטחי מודעות לפי חוק עזר משרתת גם את המטרה של שוויון והגינות במשחק הפוליטי)

 

וק דרכי תעמולה, אשר מסמיך ) לח2()1א(10באים הדברים לביטויים המפורש בהוראות סעיף  ,בענייננו

במפורש רשות מקומית לקבוע בחוק עזר תנאים והגבלות להצגת מודעה על דירת מגורים או מטה מפלגה, 

לשם הבטחת בטיחות הציבור ואיכות הסביבה, ובלבד שעניינם של התנאים גודל המודעה, החומר שממנו 

ם בהם יחסי הגומלין בין חוק דרכי התעמולה היא עשויה או אופן הצגתה. עם זאת וכאמור לעיל, גם במקרי

 ובין חוק העזר אינם מוסדרים במפורש בחוק, אין להסיק כי הסדרת נושא בחוק דרכי תעמולה היא ממצה. 

 

 חוק דרכי תעמולה וחוק עזר 

 

לשונם של חוקי העזר המסדירים את נושא הצבת השילוט והמודעות בתחומי הרשות המקומית רחבה, בדרך   .4

דיוננו הן  מושאחלה לכאורה כמעט על כל שלט ולכל מטרה, ללא הבחנה בין סוגי מודעות ושלטים. כלל, ו

א), הקובע עיקרון של 10-ו 10מודעות הנושאות מסר פוליטי, עליהן חל כאמור גם חוק דרכי תעמולה (סעיפים 

ו מועדוניה של מפלגה על גבי דירת מגורים או על משרדיה א ,לוחות מודעותגבי על אך ורק הדבקת מודעות 

 או רשימת מועמדים

 

תכליתו המרכזית של חוק דרכי תעמולה היא החלה של "כללי משחק" הוגנים ושוויוניים על התחרות   .5

הפוליטית. תכליתו המרכזית של חוק עזר עירוני היא הגנה על חזות פני העיר ועל ערכים אסתטיים 

ל חיקוק משרת גם את המטרה האחרת). יש לתת את הדעת לעיל, כ 3 בסעיף שצויןובטיחותיים (אם כי, כפי 

 ליחס בין שני החיקוקים ולמתחם שיקול הדעת של הרשות בהפעילה את חוק העזר, לאור חוק דרכי תעמולה.

 

ככל שניתן, יש לפרש ולהפעיל חיקוקים באופן הרמוני. אולם, ראוי להדגיש, כי חוק העזר, בהיותו חקיקת   .6

לחוק דרכי תעמולה, ולפיכך, ככל שקיימת סתירה בין הוראותיהם, הרי הוראות  משנה, כפוף נורמטיבית

כן, לא רשאית הרשות המקומית לאסור כליל, במסגרת משטר הרישוי, הצבת שלטי -האחרון גוברות. על

תעמולה על דירת מגורים או על מבנים המשמשים מטות מפלגתיים. מנגד, הרשות גם מוגבלת מלהתיר הצבת 

 לה על מבנים אחרים אשר חוק דרכי תעמולה מונע הצבת מודעות עליהם. שלטים כא

 

בהפעילה את שיקול דעתה, הן בתחום הרישוי והן באכיפת סנקציות שמקורן בחוקי העזר, על הרשות 

המקומית לתת את הדעת על תכליתו והוראותיו של חוק דרכי תעמולה, ובמיוחד השאיפה להחלת כללי 

ת הפוליטית, הגם שתחולת חוקי העזר אינה מוגבלת בזמן, שלא כסעיפים הנזכרים משחק הוגנים על התחרו

 בחוק דרכי תעמולה, החלים בתקופה של תשעים הימים שלפני הבחירות.
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 שוויוניות באכיפת החוק

 

אכיפה שוויונית של הוראות החוק על כלל הכפופים לו היא ערך יסודי וחיוני בכל משטר מתוקן. במיוחד יש   .7

פיד על ערך זה כאשר מדובר בחיקוקים הנוגעים לחופש הביטוי הפוליטי בכלל, ולחופש הביטוי במסגרת להק

הקפדה יתרה על שוויוניות באכיפה  להקפידבחירות בפרט. מהאמור עולה, כי על הרשות המקומית מערכת 

ראות החוק הן במתן היתרים להצבת שלטים, והן במסגרת מדיניות התביעה, מקום שהיא סבורה כי הו

הופרו. אין לקבל בשום אופן מציאות לפיה מדיניות אכיפת החוק ויחידות הפיקוח של העיריה הופכות כלי 

המשפט העליון, כי אכיפת החוק ותלישת מודעות המופנות נגד -שרת במאבק פוליטי. בנושא דומה קבע בית

זקין נ'  6396/96 ץת ופסולה (בג"ראש העיריה, תוך הותרת מודעות אחרות על מקומן, מהווה אכיפה בררני

 ).)1999( 287) 3, פ"ד נג(ראש עיריית באר שבע

 

בחירות. השוויון הוא הערך הבסיסי הדבר זה נכון תמיד, ואולם הוא חשוב שבעתיים בתקופת מערכת    .8

ין זה . לעני))25.8.1993(ניתן ביום  סיעת מר"צ נ' מר טדי קולק ואח' 3/93שביסוד חוק דרכי תעמולה (תר"מ 

ב לחוק דרכי תעמולה את עקרון השוויון על חברות פרטיות 10נעיר, כי המחוקק מצא לנכון להחיל בסעיף 

 העוסקות בשילוט חוצות, ומובן שהדבר נכון מכוח קל וחומר לגבי רשות מקומית. 

 

 תחולת חוקי עזר (מודעות ושלטים) על הפגנות ואסיפות 

 

את נושא השילוט בתחומי רשויות מקומיות נוקטות בדרך כלל לשון הוראות חוקי העזר השונים המסדירים   .9

, על קשת רחבה ביותר של פרסומים. אולם, ככל שהוראות חוק עזר (מודעות ן, מבחינת לשונותרחבה, וחל

ושלטים) מתיימרות להשליט משטר רישוי ופיקוח של הרשות המקומית על שלטים הנישאים בהפגנה 

 ובאסיפה, הרי הן בטלות. 

 

מסוג זה הנישא  ארעי במהותו,בתמצית יאמר רק, כי חוק העזר לא נועד ליצור מנגנון רישוי על שילוט 

, מכוחה נחקקים חוקי העזר חסרה את ההסמכה המפורשת [נוסח חדש] בהפגנות ואסיפות, ופקודת העיריות

ת באמצעות פקודת הנדרשת כדי שיתאפשר פיקוח הכולל פגיעה בחופש ההפגנה והתהלוכה. סוגיה זו מוסדר

 עניין ראם (השוו הקובעת את מנגנון הרישוי ואת המבחנים להפעלתו, 1971-תשל"אההמשטרה [נוסח חדש], 

 .) 214עמ' 

 

 מסקנות

 

מהמקובץ עולה, כי אכיפת חוקי עזר של רשויות מקומיות על מודעות ושלטים שנושאם פוליטי, במיוחד בזמן  .10

כבת, הדורשת אחריות והפעלת שיקול דעת זהיר מצד הרשות מערכת בחירות, היא סוגיה רגישה ומור

 לנקוט: הרשות המקומיתשעל המקומית. נוכח רגישותה של הסוגיה יצוינו להלן מספר פעולות מעשיות 

 

על הרשויות המקומיות לוודא כי בשטח שיפוטן קיימת כמות מספקת של שטחי פרסום שנועדו לפרסום  )א

את כמותם בתקופת הבחירות. קיום כמות מספקת של שטחי פרסום,  מודעות, ובמידת הצורך להגדיל

בפיזור מתאים בתחומי הרשות המקומית, יצדיק משטר אכיפה קפדני יותר של חוקי העזר, וכך יצא 
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עדרם של שטחי פרסום, יחד עם מדיניות ינשכר חופש הביטוי, ללא שחזות פני העיר תיפגע. מנגד, ה

בחופש הביטוי ובאפשרות של  מעבר לנדרשעשויים לגרום פגיעה קשה ו של חוקי העזר, דווקניתאכיפה 

 ניהול תעמולת בחירות אפקטיבית ולגיטימית.

 

מחובתה של הרשות המקומית לקבוע בעוד מועד את אמות המידה לחלוקה של שטחי הפרסום לרשימות  )ב

אותה נוקט חוק דרכי עזר בשיטה יבאופן נאות. ניתן לההשונות על לוחות המודעות שלה, ולפרסמן 

שטח מינימלי לכל רשימה ותוספת  – יזיה, קריותעמולה, בקבעו את חלוקת הזמן לזמני שידור בטלו

 שטח בגין כל חבר במועצה היוצאת הכלול במסגרת אותה רשימה.

 

ניתן להגיע להסכם בין הרשימות לבין הרשות המקומית בדבר ההקצאה (דוגמא חיובית להסכם  ,לעתים 

 בנוגע לעיריית ירושלים).הנזכר לעיל,  3/93כרת בתר"מ כזה מוז

  

כדי לוודא הפעלת מדיניות רישוי ותביעה אחידות ושוויוניות, על הרשות המקומית לקבוע כללים  )ג

בהוראות פנימיות, לפיהם יונחו עובדיה, ברוח האמור לעיל, כיצד לפעול. על ההוראות הפנימיות לקחת 

תר הניתן בחוק דרכי תעמולה להצבת שלטי תעמולה על משרדי מפלגה  ואת בחשבון, בין השאר, את ההי

האיסור להציב שלטים כאמור שלא על לוחות מודעות ומשרדים. כן צריכה הרשות לקחת בחשבון את 

פרסם את תשקול להרשות המקומית שיש מקום  מספר ההיתרים ואת מסגרת הזמן בה מדובר.

 טפלדסאפרתי נ' או 5537/91אתר האינטרנט שלה (ראו בג"ץ ההוראות הפנימיות האמורות, למשל ב

 ))1992( 501) 3מו(

 

כי לוודא  על התובעים ברשויות המקומיותסנקציות חוקיות שונות,  בהפעלתכדי למנוע שימוש לרעה  )ד

הקנסות מוטלים על ידי פקחי הרשות, באופן התואם את מדיניות האכיפה של הרשות המקומית, ועל פי 

נים ענייניים ואחידים. כמו כן, על התובעים להקפיד על שיקולים ענייניים ועל שמירת עצמאות קריטריו

, גם בטיפול בבקשות לביטולי 4.1001התביעה הפלילית, כמפורט בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס' 

בי . בנוסף יש להקפיד, כי כת קנסות וכן בהחלטות על הגשות כתבי אישום, במקרים המתאימים לכך

אישום בעניין זה יהיו מפורטים דיים, באופן שהתשתית העובדתית תפורט במלואה לרבות הנסיבות 

, סוג המבנה עליו מוצב ארעי האם מדובר בשלט קבוע, או בשלט  – המדויקות של הצבת השלט, ובכלל זה

 צא באלה.וכיו -בית מגורים או מבנה המשמש כמטה של מפלגה  -השלט 

 

דרכי תעמולה ועל מנת שלא לפגוע יתר על המידה בחופש הביטוי  לחוק )1א(10יף כפי שעולה מסע )ה

 במסגרתו ר יהסדאפשרות להפוליטי, חוק העזר יאפשר לתושבים לתלות שלטים בדירות מגורים, תוך 

, ללא התערבות בתוכן וללא הטלת בלבד חומר ממנו עשוי השלטהצורה והגודל, ההנושא הטכני של את 

 ט זה.אגרה על שילו

 

אכיפת מכלול החיקוקים הנוגעים להצבה של שלטים ומודעות חיונית בתקופת בחירות, לא פחות ואף יותר  .11

פגע קשות בהעדר אכיפה. עם ימאשר בשאר ימות השנה, שכן בתקופה זו עלולים אינטרסים חיוניים שונים לה

יתן כלי רב עוצמה, ועליה זאת, במסגרת מדיניות האכיפה יש לתת את הדעת כי בידי הרשות המקומית נ

 להישמר שלא לעשות בו שימוש לרעה. 
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ביחס רשות המקומית ל מוחלט שיקול דעתהמעניקה לשונם של חוקי עזר היא לשון גורפת ורחבה,  בומצב  .12

, אינו מניח את הדעת. במקרה מעין זה, רצוי לתקן את חוקי העזר באופן שינתן למקרים הראויים לאכיפתה

יקולים הנזכרים לעיל, כך שלא יעשה שימוש בהוראות גורפות החלות על כל סיטואציה ביטוי למכלול הש

שום בלתי מבוקר שלה, עשויים לגרור קביעה יללא הבחנה. נעיר כי ניסוח רחב של הוראת החיקוק יחד עם י

"ץ ובג לעיל זקין ץמשפטית, לפיה לוקה הוראת חוק העזר בחוסר סבירות או אף חוסר סמכות (השוו: בג"

 המקומיות ותי). ליועצים המשפטיים לרשו)2003( 157) 2, פ"ד נז(עיריית ירושלים אינדור נ' ראש 6226/01

 נודעת לעניין זה חשיבות ומוטלת עליהם אחריות לבדיקת חוקי העזר.
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