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   22/63 תב"כ
   65/22 תב"כ

  :תהעותר
                  

 בראשות בני גנץ ויאיר לפיד –כחול לבן 

 

 ד ג נ 
 

 תנועה לאומית ליברלית –הליכוד  :המשיבה

  1959- חוק דרכי תעמולה, התשי"טב ל17למתן צו מניעה לפי סעיף  ותעתיר
 
 

 בשם העותרת:
 
 

 עו"ד עודד גזית 
 
 

 

 : המשיבהבשם 
 
 

 עו"ד אבי הלוי 
 

  החלטה
 

 

חוק ב ל17כי יינתן צו מניעה לפי סעיף  תת העותרושבפני הוא בבקש ותשל העתיר ןעניינ .1

לחלק מזון,  :ההאוסר על המשיב(, דרכי תעמולהחוק )להלן:  1959-הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט

 הנושאים את הלוגו שלה בחינםלחלק תיקים ו (63/22בתב"כ התבקש )כך  או שתייה בחינם

חוק דרכי ל 8עומדות בניגוד להוראות סעיף ו פעילויות אל ען כינט , שכן(65/22בתב"כ  הבקשה)

 .תעמולה

 1פיסקה בה לפעול כאמור בעל המשי יםהאוסר יםארעי ויםצו ויצא ,17.09.2019היום,  .2

 שלעיל.

, מתוך רכב (ארטיקים)מזון בחינם חילקה , המשיבה 63/22כפי שנמסר בעתירה בתב"כ  .3

  קלפי.ה תחםלמעמה, שעמד בסמוך מט ממותג

, בחינםהנושאים את הלוגו שלה  , המשיבה חילקה תיקים65/22לפי העתירה בתב"כ  .4

 ל.למתחם הקלפי עם התיקים הנ"מצביעים נכנסו וה
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עם  ותיקים )מזון מתנותבכך שחילקה  נת העותרת, המשיבה ביצעה תעמולה אסורהלטע .5

. בתוך כך, נטען כי גם דרכי תעמולהחוק ל 8, והפרה את הוראות סעיף לבוחר (המשיבה הלוגו של

גם עותרת גורסת כי המשיבה הפרה על כן, היתר מתנות אסורות. הן  – וקלות ערך זולותמתנות 

הגדר המקיפה את מתחם הקלפי, מטרים מ 5-את האיסור על ביצוע תעמולה במרחק הפחות מ

 לתוך מתחם הקלפי. סו עימם ו את התיקים מהמשיבה נכנחרים שקיבלבושכן ה

משיבה מחלקת כי העותרת לא הביאה ראיות לכך שה  ,63/22, ביחס לתב"כ  ה גורסתהמשיב .6

כבדת את מ , אלאמשקאות אלכוהולייםארטיקים לבוחרים, וכי המשיבה לא מגישה מזון, או 

בבקבוק מים. משכך, נטען כי לא מדובר ב"מאכלים או משקאות עובדיה, פעיליה ותומכיה 

 . וק דרכי תעמולהחל 8הגדרתם בסעיף כ ,משכרים"

חולקו  אשרה"תיקים" הם שקיות העשויות נייר, , המשיבה טוענת כי 65/22באשר לתב"כ  .7

 חפץ בעל ערך משמעותי. נוסף, נטען כי לא מדובר בלפעיליה. ב

 דיון והכרעה

אפרט ה. נוכח סד הזמנים הקצר, כי יש לקבלסבורני  –לאחר עיון בעתירה ובחומר הנלווה  .8

 זו בתמציתיות. תיאת הנימוקים למסקנ

 קובע כדלקמן:עמולה חוק דרכי תל 8סעיף  .9

לא תהא תעמולת בחירות מלווה תכניות בידור, לרבות הופעות של "
לא תהא תעמולת ; אמנים, נגינה, זמרה, הצגת סרטים ונשיאת לפידים

לא תהא , ופרט למסיבות בבתים פרטיים בחירות קשורה במתן מתנות
האיסור על הצגת סרטים . קשורה בהגשת מאכלים או משקאות משכרים

א. לעניין זה, 15לא יחול על שידור תעמולת בחירות בטלוויזיה לפי סעיף 
" .1977-לחוק העונשין, התשל"ז 184כהגדרתו בסעיף  –"משקה משכר" 

 .(מח" –גשות שלי )ההד
 

טוהר ו לסעיף הנ"ל שלוש תכליות עיקריות: הבטחת חופש הבחירהבפסיקתנו נקבע כי  .10

והגבלת הוצאותיהן של  ונן להגיע אל הבוחרניסית שוויון בין המפלגות בת, הבטחהבחירו

 (2מו) ד, פ"עשרה-' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השלושזוילי נ 869/92המפלגות )ראו: בג"ץ 

 (23.08.2017) ח"כ ד"ר אחמד טיבי נ' מפלגת ישראל ביתנו 1525/15"ץ דנג(; 1992) 706-705, 692

 (.(עניין שארלי הבדולהלן: )

 – את הדבר יש לבחון לצורך הבדיקה האם מדובר במתנה אסורה, כי עוד נקבע בפסיקה .11

השאלה : "מהי התכלית הדומיננטית של הענקת החפץ ולברר ,טו של הבוחר הסבירנקודת מבמ

היא האם מבחינת הבוחר הסביר נועד החפץ בעיקרו לשמש כמדיום לקליטת המסר התעמולתי, 

, וכן נקבע כי אין נפקות לשוויו האובייקטיבי של החפץ "או שמא משרת הוא בעיקר תכלית אחרת

פסק דינה של )ראו:  מדובר במתנהיתכן כי בייקטיבי נמוך, עדיין יאם שוויו האו גםוכי  – המוענק

 .(ארלי הבדועניין שב מ' נאורהנשיאה 
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, בעיניי ידי המשיבה-עלשל חלוקת המזון והתיקים  בענייננו, נראה שהתכלית הדומיננטית .12

עם המשיבה, ממותג מטשהמזון חולק מתוך רכב  ותנוכח העובדתעמולתית,  היא – הבוחר הסביר

תוך מתחם ף נכנסו ל)וא  על התיקים שחולקוושירות שלה,  הבחקמפיין  סה בלוגו ובסיסמאות  המכו

 . הלוגו של המשיבההופיע גם  הקלפי(

ככל הנראה  ,מדובר במתנות שערכן האובייקטיבי איננו גבוהבענייננו יתר על כן, על אף ש .13

גם  –שכן כאמור בנסיבות,  את התוצאה שנותכדי ל בכךשאין הרי  ,(נטען, כ)ארטיקים ותיקי נייר

 להיחשב כמתנה אסורה.יכולה  –רכה איננו גבוה מתנה שע

בצע לבזאת צו מניעה האוסר על המשיבה  ומוצא, מתקבלתהעתירה  –נוכח האמור לעיל  .14

לעותרת הוצאות  בנסיבות,, תשלםבה המשי. חוק דרכי תעמולהל 8פעילויות נוספות בניגוד לסעיף 

 ש"ח.  7,500בסך של 

 
 
 

 .(17.09.2019התשע"ט ) באלול ז"י היום, ניתנה

 

 

 

 , שופטחנן מלצר
 בית המשפט העליון לנשיאתהמשנה 

 הבחירות ועדת ראש יושב
 22-המרכזית לכנסת ה
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