ועדת הבחירות המרכזית
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השופט סלים ג'ובראן
יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

תב"כ 50/20
העותרות:

 .1רשימת יש עתיד
 .2רשימת המחנה הציוני
נגד

המשיבים:

 .1חבר הכנסת בנימין נתניהו ,ראש הממשלה
 .2רשימת הליכוד
 .3ערוץ 10
 .4ערוץ 2
 .5רשות השידור
 .6תחנות הרדיו האזורי
עתירה למתן צו מניעה לפי סעיף 17ב לחוק הבחירות (דרכי תעמולה),
התשי"ט( 1959-להלן :חוק הבחירות)

החלטה
.1

ראש הממשלה הודיע כי יערוך מסיבת עיתונאים לתקשורת בשעה .17:45

העותרות מבקשות כי אאסור את שידור ה בערוצי הטלוויזיה והרדיו  ,ולמצער – כי אורה
שהיא לא תועבר בשידור חי  .עם קבלת העתירה ,החלטתי לתת צו ארעי האוסר של שי דור
מסיבת העיתונאים הנ"ל .
.2

המשיבים  , 2-1בתגובתם ,טוענים כי העותרות לא הניחו תשתית ראייתית לכך כי

מסיבת העיתונאים של ראש הממשלה יעלו לכדי תעמולת בחירות .לשיטתם  ,מתן צו
מניעה מראש לקיומה של מסיבת עיתונאים מהווה הגבלה דרקונית של חופש הביטוי של
המועמד ,אשר זכ אי להתבטא במהלך יום הבחירות ולהעניק ראיונות לכל אמצעי
התקשורת ,ללא יוצא מן הכלל .עוד טוענים המשיבים  2-1כי במהלך יום הבחירות,
התראיינו מועמדים אחרים מרשימות מועמדים נוספות ,ולכן "לא ברור מדוע ייאסר
באופן סלקטיבי שידור מסיבת עיתונאים עם ראש הממשלה ,שבה הוא מתכוון לקיים
שיח ולהביע את עמדתו בנושאים שעליהם דיברו במהלך כל היום המועמדים מטעמם של
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כל המפלגות האחרות ,ביניהם של העותרים" (סעיף  6לתגובה).
.3

בהתאם לאלה ,לשיטת המשיבים  , 2-1יש לדחות את העתירה ולחילופין –

להתיר את שידור מסיבת העיתונאים בשיהוי של  5דקות (בדו מה להחלטתי ב -תב"כ 6/20
גלאון נ' רשות השידור ( .)) 16.2.2015
המשיבים  6-3הותירו את העניין לשיקול דעתי .העותרות ,בתשובה לתגובה,
.4
מציינות כי לאחר מתן הצו הארעי ,יצאה הודעה לתקשורת ביחס להנ"ל מפי ראש
הממשלה  ,ובה נכתבו דברים העולים לכדי תעמולה.
דיון והכרעה

דין העתירה להתקבל .סעיף  5לחוק הבחירות אוסר על תעמולה בטלוויזיה
.5
וברדיו ב  60-הימים שלפני יום הבחירות .סעיף  129לחוק הבחירות לכנסת [נוסח
משולב] ,התשכ"ט ( 1969-להלן :חוק הבחירות לכנסת ) אוסר על תעמולה "משעה 7
בערב ביום שלפני יום הבחירות ובכל יום הבחירות" ברדיו ובטלוויזיה .ביום ,10.3.2015
שלחתי מכתב לערוצי הטלוויזיה והרדיו ,בו עמדתי על כך שמכוח איסור פרטני זה  ,יש
להקפיד קלה כחמורה בכל הנוגע לשידור תעמולת בחירות מערב לפני יום הבחירות ועד
לסגירת הקלפיות .
.6

מכוח איסור מחמיר זה ,קבע בבחירות לכנסת ה  19-חברי השופט רובינשטיין :

"מצויים אנו ביום האחרון בתעמולת הבחירות ,וכל דברי אנשי המערכת הפוליטית

יהיו שידורי תעמולה ,באופן הבולט ביותר ; על כן ניתן בזה צו כי לא ישודרו אירועי
בחירות ,כמו מסיבות עיתונאים ,שבהם ניתנים נאומים והצהרות – להבדיל מדיווח
חדשותי על ידי הכתבים על דברים שנאמרים באירועי ה בחירות ,שהוא כשלעצמו
לגיטימי .האמור בא כדי לכבד את החוק כמות שהוא ולהקפיד על קיומו " (החלטה בעניין
שידורי תעמולת בחירות באמצעי התקשורת מיום  , 21.1.2013ההדגשות הוספו ).
.7

דברים אלה ,יפים – אחד לאחד  -לענייננו .בדומה לעמדתו של חברי השופט

רובינשטיין  ,סבורני ,כי מסיבת עיתונאים מפיו של מועמד בבחירות ,ודאי יו"ר רשימת
מועמדים ,שעות ספורות לפני שהקלפיות נסגרות  ,מהווה תעמולת בחירות .ומשכך,
אסורה הן בהתאם לסעיף  5לחוק הבחירות הן ובעיקר בהתאם לסעיף  129לחוק הבחירות
לכנסת .משכך ,ניתן בזאת תוקף קבוע לצו הארעי שניתן בהחלטתי הקודמת מהיום.
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ביחס ל טענת המשיבים  2-1כי יתר המועמדים התראיינו במהלך היום לאמצעי
.8
התקשורת  .המשיבים  , 2-1או כל אחד אחר ,לא הגיש עתירה בבקשה למתן צו מניעה
בנוגע להתבטאויות אלה .כידוע ,בכל הקשור לדיני התעמולה ,בתור גורם שיפוטי –
סמכותי מוגבלת לסכסוך קונקרטי שתחילתו בעתירה למתן צו מניעה ל פי סעיף  17ב לחוק
הבחירות .ודוק; ו כפי שהמשיבים אומרים בעצמם ,יו"ר ועדת הבחירות המרכזית אינו
"צנזור על" ביחס לתעמולה בטלוויזיה וברדיו.
.9

בהתאם לאלה  ,במהלך כל מסע הבחירות – וכן ביום הבחירות – הפעלתי את

סמכויותיי רק כאשר הוגשה לפתחי עתירה למתן צו מניעה .ודוק; לא מן הנמנע – ואף
סביר נוכח האמור לעיל – כי אם עתירות מעין אלה היו מוגשות ביחס לראיונות מפיהם
של מועמדים אחרים ,הייתי מונע גם את קיומם .עתירות מעין אלה ,כאמור ,לא הוגשו.
.10

יובהר  .אין באמור כדי למנוע דיווח חדשותי על הנאמר במסיבות עיתונאים מפי

מועמדים כדוגמת ראש הממשלה .כל זאת ,כמובן ,בכפוף לכך ש הדיווח לא יעלה לכדי
תעמולה ,שהיא כ אמור אסורה  ,ודאי בעת זו .
יחד עם זאת ,ונוכח סד הזמנים ,סבורני כי יש מקום למתן צו מניעה כללי האוסר
.11
על ערוצי הטלוויזיה והרדיו לשדר באופן גורף ראיונות או את דבריהם של יתר
המועמדים בבחירות ,עד לסגירת הקלפיות.
.12

סוף דבר ,העתירה מתקבלת .בנסיבות העניין ,אין צו להוצאות.

ניתנה היום ,כ" ו באדר התשע"ה ( .) 17.3.2015
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