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תב"כ 30/23
העותרים:

 .1חבר הכנסת משה ארבל
 .2מפלגת ש"ס
נגד

המשיבה:

עיריית בת ים

עתירה לצו מניעה לפי סעיף  17ב לחוק הבחירות (דרכי תעמולה) ,התשי"ט 1959 -
בשם העותרים:

עו"ד ישראל באך
החלטה

מונחת לפני עתירה נגד אירוע "שבת תרבות" שעתיד להיערך בעיר בת ים ביום 22.2.2020
.1
– ביום שבת בשעה  , 11:00בעוד כ  26 -שעות .העותרים – מפלגת ש"ס וחבר כנסת מטעמה –
סבורים כי מדובר באירוע העולה לכדי תעמולת בחירות ,שאסור לקיימה לנוכח מימון של חלק
מן האירוע מכספי המשיבה – עיריית בת ים.
העותרים העלו שני טעמים המצדיקים ,לשיטתם ,מתן צו למניעת האירוע או מניעת
.2
השתתפותם של גורמים פוליטיים .הטעם הראשון נוגע לאופי האירוע ,כפ י שעולה משני
פרסומים .בפרסום הראשון שצורף לעתירה ,שכותרתו "שבת תרבות בת ים – ישראל בוחרת",
מצוינים שמו של מנחה האירוע ,העובדה כי המנחה הוא עובד תאגיד השידור הציבורי ,פרטים
טכניים ,ורשימת המשתתפים :שחקן ,חבר כנסת מרשימת ישראל ביתנו ,נציגה מטעם הליכוד
ומזכ"ל מפלגת העבודה .הפרסום השני הוא פוסט בפייסבוק של חברת מועצת העיר בת ים מטעם
מפלגת מרץ ,ובו נכתב ,בין היתר ,כי אחוז ההצבעה בבת ים בבחירות האחרונות לכנסת היה נמוך
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יחסית ,וכי "המציאות מבקשת מאיתנו לגשת לקלפי ולהכריע פעם נוספת .אם עדיין לא החלטתם
איזה פתק להכני ס למעטפה ...בואו לשמוע את מי שנלחם על הזכות לייצג אתכם בכנסת הבאה".
לאחר מכן ישנן תמונות של ארבעת משתתפי שבת התרבות ,וביניהם גם נציגי הליכוד וישראל
ביתנו.
.3

העותרים סבורים כי תשתית זו מלמדת ,כשלעצמה ,כי מדובר באירוע תעמולה" :ברי לכל

בר דעת כי כלל הנאומים . ..יהיו תעמולה לכל דבר ועניין .אין ספק כי ...לא ינאמו המשיבים אשר
מועמדים לכנסת ה  23 -על דבר מלבד עמדותיהם הפוליטיות .משמעות הדברים היא כי הלכה
למעשה יבצעו הם תעמולת בחירות" .טענה זו נסמכת ,לפי העותרים ,על החלטתי בתב"כ 13/23
ארבל נ' עיריית באקה אל גרבייה (  .) 12.2.2020דא עקא ,בהחלטה זו נקבע כי כל עוד מדובר
בדיון אקטואלי ,ולא ב"מקבץ של דברי תעמולה" – אזי האופי הדומיננטי של האירוע הוא
אקטואליה ולא תעמולה .כן נקבע כי כדי להבטיח שהאירוע שומר על מתכונת של דיון ,שבו
עולות שאלות קונקרטיות והמשתתפים עונים עליהן באופן ממוקד – יש לקיים מספר תנאים,
ובעיקר פיקוח בזמן אמת על הדיון בידי מנחה ,שיכול לקטוע מועמד שמנצל את הדיון לשם
תעמולת בחירות ,ולאחר הבהרה וחידוד של הכללים בידי היועץ המשפטי של הרשות המקומית
(שם ,פסקה  .) 6כאן ,מן החומר שצורף לעתירה עולה כי על פני הדברים מדובר בדיון אקטואלי,
שבו משתתפים נציגי מפלגות מקצוות שונים של הקשת הפוליטית ,כאשר המנחה מועסק גם
בשידורי טלוויזיה ואמון על האיסור מפני ניצול הדיון לטובת תעמולת בחירות .לא הוצג נתון
קונקרטי כלשהו המעלה חשש להעדר פיקוח או הנחיה מראש .לא הונחה אפוא תשתית התומכת
בטע נות העותרים לפיהן האירוע עתיד להיות מקבץ של דברי תעמולה ,ולא דיון אקטואלי בענייני
השעה.
הטעם השני שהעלו העותרים לתמיכה בטענתם הוא העדרה של היועצת המשפטית של
.4
עיריית בת ים מן הארץ בסוף השבוע הקרוב .העותרים טוענים כי בנסיבות אלה" ,אין ביכולתה
של [העירייה] ל קיים ...פיקוח בזמן אמת ,אזהרה מראש והגדרת התעמולה האסורה על ידי
היועצת המשפטית של המשיבה ,שאינה בארץ בשבת הקרובה" .יצוין כי העותרים לא צירפו
לעתירתם את תוכן הפניה אל היועצת המשפטית או את התשובה המדויקת שלה .בעתירה נאמר
רק כי העותרים פנו אל היועצת המשפטית ,והיא אמרה שתברר את העניי ן  .בנסיבות אלה אין נתון
המעלה חשש כי לא תקוימנה ההוראות שניתנו בהחלטתי בתב"כ  , 13/23או כי היועצת המשפטית
אינה פועלת כנדרש ,בעצמה או באמצעות גורם אחר .ויודגש כי טרם חלף המועד האחרון לחידוד
הדין למנחה האירוע .אף לא ברורה הטענה שלא יהי ה פיקוח על משתתפי הדיון בזמן אמת .כפי
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שהובהר ,האירוע יונחה על ידי מנחה מקצועי ,שיוכל לקטוע משתתף שיסטה מנושא הדיון וינצל
אותו לצרכי תעמולה .המסקנה היא שגם הטעם השני של העותרים אינו מניח תשתית כלשהי
לקבלת העתירה.
.5

סוף דבר ,העתירה נדחית מכיוון שלא הונחה תשתית כנדרש לחשש בדבר הפרת הדין.

הואיל ולא התבקשה תגובה אין צו להוצאות.
ניתנה היום כ" ו ב שבט ה תש " ף ( .) 21.02.2020
ניל הנדל
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה 23 -
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