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 ט''ז בטבת התש''ףירושלים, 
 2020בינואר  13

 71220 סימוכין:
 

 
 
 

 לכבוד

 23-באי כוח רשימות המועמדים לכנסת ה

 

 

 

 שלום רב,

 

 שידורי תעמולת בחירות ברדיו ובטלוויזיההנדון: 

(, ועד ליום ראשון, ה' באדר התש''ף, 2020בפברואר  17החל מיום שני, כ''ב בשבט התש"ף, ) .1

, יתקיימו שידורי התעמולה ברדיו ובטלוויזיה בהתאם להוראות 19:00( בשעה 2020במרץ  1)

 (.חוק דרכי תעמולה )להלן: 1959-חוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט

דקות לשם שידור  15לכל רשימת מועמדים יינתנו  נקבע, כי חוק דרכי תעמולה)א( ל15בסעיף  .2

מועמדים שהוגשה על ידי מפלגה שהיא סיעה בכנסת , ולכל רשימת ברדיותעמולת בחירות 

 דקות נוספות לכל חבר שלה בכנסת. 4 –היוצאת 

 7, כי לכל רשימת מועמדים יינתנו נקבע חוק דרכי תעמולהא)ב( ל15נוסף על כך, בסעיף  .3

, ולכל רשימת מועמדים שהוגשה על ידי מפלגה בטלוויזיהדקות לשידור תעמולת בחירות 

 דקות נוספות לכל חבר שלה בכנסת. 2 –היוצאת שהיא סיעה בכנסת 

א)ד( לחוק דרכי תעמולה, לא תשודר אלא תעמולת בחירות 15בהתאם להוראות סעיף  .4

שניתן לגביה אישורו של יושב  שהופקה על ידי המפלגות או רשימות המועמדים, ועל חשבונן;
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בחירתה של לא תשודר תעמולה מטעם רשימה לכמו כן,  ראש ועדת הבחירות המרכזית;

 רשימת מועמדים אחרת.

נוסף על האמור לעיל, אבקש להסב את תשומת לבכם לאיסורים כלליים בחוק דרכי  .5

 תעמולה, אשר חלים, בין היתר, גם על שידורים ברדיו ובטלוויזיה, כדלקמן:

 –א לחוק התעמולה 2איסור שימוש בנכסי הציבור, בקשר לתעמולת בחירות )סעיף  (א

 התנועה למען איכות השלטון נ' חבר הכנסת אבי וורצמן 3/20 לעניין זה ראו תב"כ

(14.1.2015  ;)) 

איסור שימוש בשמם או בדמותם של אנשי כוחות הביטחון שנפצעו או נהרגו עקב היותם  (ב

בלא הסכמת בן  –, בלא הסכמה בכתב של הנפגע, ואם אינו בחיים אנשי כוחות הביטחון

מהדי יוסף נ' ראש  40/21תבכ לעניין זה ראו:  –חוק דרכי תעמולהב)א( ל2)סעיף  משפחתו

התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' רשימת הימין  46/21כ ''תב ((;31.3.2019) הממשלה

 (;(8.4.2019) החדש

איסור שימוש בשמם או בדמותם של נפגעי פעולת איבה, בלא הסכמתם בכתב או הסכמת  (ג

 (; ק דרכי תעמולהחוב)א( ל2משפחתם, במידה שאינם בחיים )סעיף 

איסור שימוש בצה"ל באופן העשוי ליצור רושם כי צה"ל מזוהה עם מפלגה או עם  (ד

מפלגת  13/21לעניין זה ראו:  – חוק דרכי תעמולהב)ב( ל2רשימת מועמדים )סעיף 

 24/21((, בתב"כ 18.2.2019) העבודה הישראלית נ' הליכוד תנועה לאומית ליברלית ואח'

 ((; 21.3.2019)ואח' הליכוד נ' כחול לבן 

, למעט שימוש בתעמולת בחירות שבהם 15איסור שימוש בילדים שגילם מתחת לגיל  (ה

 5/20כ ''תבלעניין זה ראו:  – חוק דרכי תעמולהג ל2מופיע ילד בפעילות שיגרתית. )סעיף 

 ((;20.1.2015) התנועה לאיכות השלטון בישראל נ' חבר הכנסת בנימין נתניהו

פקודת סדרי תעמולת בחירות בימי המנוחה הקבועים כמשמעותם ב איסור על שידורי (ו

 (.חוקא)ג( ל15)סעיף  1948-השלטון והמשפט, התש"ח

 בהמשך להחלטות קודמיי בנוגע לתשדירי התעמולה, אבקש:  .6

 אין לכלול בתשדירים דברים אשר פרסומם אסור בשל הוראות הדין.  (א

 ,שמיעההכבדי אוכלוסיית גם ל אודה אם תתנו דעתכם להנגשת התשדירים בטלוויזיה (ב

)ראו החלטתו של  ת הבחירות לכלל בעלי הזכות לבחורחשיבות מיוחדת בהנגשיש שכן 

ארגון שמע לחינוך ושיקום ילדים ונוער חרשים וכבדי שמיעה  15/20בתב"כ  ס' ג'ובראןהשופט 

 ((.11.02.2015)נ' המחנה הציוני ואח' 
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כיבודם של האיסורים הנ"ל הקבועים בחוק : אבקשכם להקפיד הקפדה יתרה על לסיכום .7

דרכי תעמולה, וכן על הדינים הרלוונטיים, כדי להימנע ממצב שבו יתעורר צורך לפסול 

 שידורי תעמולה. 

 
 ניל הנדל

 
 שופט בית המשפט העליון
 יושב ראש ועדת הבחירות

 23-המרכזית לכנסת ה
 

 
 
 

 עו"ד אורלי עדס –נסת המנהלת הכללית של ועדת הבחירות המרכזית לכ העתקים:
 הסגנים ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת  
 עו"ד דין ליבנה –היועץ המשפטי לוועדה   
 מר אבי פירסט –הממונה על שידורי התעמולה   
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