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העותרת:

רשימת מרץ – העבודה – ישראל חופשית – התנועה
הירוקה
נגד

המשיבה:

רשימת התעוררות
בקשה למתן צו מניעה לפי סעיף 11ב לחוק הבחירות (דרכי
תעמולה) ,תשי"ט( 1191-להלן :חוק הבחירות)

החלטה
.1

העותרת הגישה היום עתירה למתן צו מניעה ,זאת בשל אירועים שונים ש עתידה

לקיים המשיבה החל מהיום (וגם בימים  00.9.0212ו  ) 02.9.0212 -הכוללים מופעים
בידוריים ובכניסה חופשית של הקהל הרחב ,בניגוד לסעיף  8לחוק הבחירות .עוד טוענת
היא כי מופעים דומים נערכו גם במהלך חודש אוגוסט על ידי המשיבה.
.0

ביקשתי את תגובת המשיבה .בתשובתה ,נכתב שדין העתירה להידחות .לטענתה,

העתירה הוגשה בשיהוי ,ובחוסר ניקיון כפיים  .לגופם של דברים ,טוענת היא כי מופע
הבידור עליו מלינה העותרת אינו בגדר תעמולה אסורה .לטענתה ,היא "תנועה חברתית
הפועלת זה שנים במגוון של נושאים הקשורים ברווחת התושבים ,לרבות ארגון אירועים
שאין בינם לבין מערכת הבחירות הנוכחית ולא כלום" (סעיף  6לתשובה) .במסגר ת זאת,
מפרטת היא מספר אירועים דומים שקיימה בחודשים האחרונים ,ביניהם הקרנת סרט
בקולנוע ,מסיבת נוער בסינימטק ,הקרנת גמר היורו ,וערב ניגונים .לדידה ,נוכח הישנות
אירועים דומים ,אין מדובר בתעמולה אסורה.
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דיון והכרעה

.2

דין העתירה להתקבל .סעיף  8לחוק הבחירות קובע א יסור על קיום תעמולת

בחירות "מלווה תכניות בידור ,לרבות הופעות של אמנים ,נגינה ,זמרה ,הצגת סרטים
ונשיאת לפידים [ ]...לא תהא תעמולת בחירות קשורה במתן מתנות ,ופרט למסיבות
בבתים פרטיים לא תהא קשורה בהגשת מאכלים או משקאות משכרים".
.4

תכליתו של הסעיף היא שמירה על ט והר הבחירות ,מתוך החשש כי בוחר יראה

במופע בידור או בהגשת כיבוד או במתן מתנה טובת הנאה .בכך ,קיים חשש להטיה
בלתי לגיטימית של אופן הצבעתו (ראו :תר"מ  86/02ממן נ' אליאל (  ;) 08.8.0212תר"מ
 02/02שחר נ' טל ( .)) 18.8.0212
.1

במקרה דנן ,העותרת מלינה בגין אירוע בשם "פטל ונשירה" .על פי העלון

שצירפה העותרת לעתירה ,מדובר במופע שירה ,כאשר הכניסה לקהל הרחב חופשית.
בתחתית העלון ,מופיע מפורשות שם המשיבה .פעילות זו וודאי שנכנסת להגדרת
האיסורים הקבועים בסעיף  8לחוק הבחירות .לכך יש להוסיף כי כאמור לעיל ,עלון
הפרסום מציין את שם המשיבה באופן ברור ,וכורך בין המופע לבין סיעה המתמודדת
בבחירות הקרובות .כל זאת נכון ביתר שאת בכל הנוגע לפעילויות הניתנות בחינם.
.6

בהקשר זה ,אין נפקא מינה אם מדובר בפעילו יו ת שמקיימת המשיבה באופן

קבוע .במועד זה ,כאשר הבחירות "מעבר לפינה" ,ניתן להניח כי תושב אשר יגיע לאירוע
יראה במופע בידורי שניתן בחינם כטובת הנאה מטעם המשיבה.
.0

לפיכך ,ניתן בזאת צו האוסר על המשיבה לקיים את המופע "פטל ונשירה" ,וכל

מופע בידורי אחר הנוגד את סעיף  8לחוק הבחירות.

.8

סוף דבר ,העתירה מתקבלת .בנסיבות העניין ,אין צו להוצאות .
ניתנה היום ,י" ב בתשרי התשע" ד ( .) 16.9.0212
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