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לכבוד
ערוצי השידור בטלוויזיה וברדיו
לידי :המנהל י ם הכלליים  ,העורכים והיועצים המשפטיים

נכבד י י,
הנדון :השידורים ביום הבחירות לכנסת  -דגשים

בהמשך למכתבי מתאריך  01.04.2019לתאגיד השידור הציבורי הישראלי ,הרשות השנייה לטלוויזיה
ולרדיו וגלי צה"ל ,שהועברו אליכם ,ולבקשתכם מהבוקר  ,אני מ תכבד להעביר לעיונכם את ההנחיות
שלהלן:
.1

סעיף  129לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] ,התשכ"ט  ( 1969 -להלן  :חוק הבחירות )  ,קובע

כדלקמן :

" משעה  7בערב ביום שלפני יום הבחירות ובכל יום הבחירות לא
תהיה תעמולת בחירות על  -ידי אסיפות ,תהלוכות ,רמקולים או
שידורים ברדיו ובטלוויזיה " .
.2

איסור זה מצטרף לאיסור על שידורי תעמולה ברדיו ובטלוויזיה ב  60 -הימים שלפני יום הבחירות ,

לפי סעיף  5לחוק הבחירות (דרכי תעמולה) ,התשי"ט  ( 1959 -להלן  :חוק דרכי תעמולה ) ( אותו פירשתי ,
כידוע לכם ,בליברליות )  ,ו הם נושאים בציד ם סנקציה פלילית.
.3

תכליתו של סעיף  129לחוק הבחירות היא לייצר ,ביום הבחירות גופו ,הפסקה ,ואף רגעית  ,של

התעמולה המשודרת ,כך שהבוחרים יוכלו לכלכל את צעדיהם ללא תעמולה עוד .
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ככל שהבוחרים יבקשו להיחשף ,בעצמם ,למסרי רשימות המועמדים ,הן יוכלו לעשות זאת על
ידי עיון בעיתונות הכתובה או גלישה ל אתרי האינטרנט  ,שלגביהם אין איסור בדין  .חשיבותם של הגופים
המשדרים ,מעבר לאמצעים הנ " ל ,מומחשת בעו בדה שהמועמדים מבקשים להיחשף בעיקר במדיה
המשודרת ,עליה חל האיסור הנ " ל ,ודבר זה את מדגיש את חשיבותו של האיסור האמו ר.
.4

אכן ,אין באיסור זה כדי למנוע דיווח חדשותי או אי נ פורמטיבי ,אך ביום הבחירות גופו האיזון

בין הערך התעמולתי והערך החדשותי משתנה .כמעט כל דבר שיאמר על ידי מועמד הינו בחזקת תעמולה
(או כפי שנמסר לי על ידי נ ציג מ ה ייעוץ המשפטי לאחת המערכות – "על מה נראיין א ת המועמדים – על
מזג האוויר?").
.5

כפי שציינתי בעבר ,מועמדים ,מטבעם ,נושאים עמם תעמולה לכל אשר ילכו (עיינו בהחלטתי:

בתר"מ  69/21יהורם לוי נ' עיריית כפר סבא ) .גם בעבר הנחו חבריי ,יושבי ראש ועדות הבחירות המרכזית,
בדבר איסור מיוחד זה של תעמולה ביום הבחירות ,ו הצורך לפרשו באופן דווקני  ,ביום הבחירות  .לצערי
חלק מ המשדרים לא עמדו  ,בעבר ,באיסור זה במלואו  ,ולפיכך יושבי הראש נדרשו להוציא צווי מניעה
פרטניים ,ש על הפרתם חלים כללי ביזיון בית משפט  ,על כל הנובע מכך ( ראו למשל את החלטת חברי,
השופט א' רובינשטיין  ,מיום הבחירות לכנסת ה  , 22.01.2013 , 19 -שבמהלך יום הבחירות אסר אף על
שידור הצבעתם של ראשי הרשימות ,שכן דבריהם גלשו לתעמולה ,ואף בוטה).
.6

איסור זה אף חיוני לשמירה על עקרון השוויון בין רשימות המועמדים ,ואני מצ רף לכם ,לדוגמא,

את פנייתו של עו"ד אבי הלוי ,היועץ המשפטי של מפלגת הליכוד ,כנספח למכתבי זה ,שביקש כי אחדד
בפניכם איסור זה.
כדי ל א לשים בפניכם מכשול ,ולמנוע את הצורך בהשתת צווים פרטניים שכאלו ,על נפקויותיהם,
.7
ראיתי לנכון להזהיר מראש עוד במכתבי מתאריך  , 01.04.2019ואיסור זה ייאכף על ידי בקפ ד נות .

.8

משכך ,אדגיש – ערוצי השידור רשאים ,ואף ראוי שייעשו כן ,לשדר דיווחים חדשותיים על יום

הבחירות  ,ואף לצלם את המועמדים בוחרים ,ללא כל דברי תעמולה וללא הצגת "פתק ההצבעה" .ואולם,
ראיונות עם מועמדים אסורים הם ,שכן דבריהם יהיו בחזקת תעמולה שאסור לשדרה ברדיו ובטלוויזיה.
.9

נוסף על כך ,ונוכח פ ניות שקיבלתי ,אבקש להדגיש בפניכם את האיסור המיוחד על פרסום סקרי

בחירות ומדגמי בחירות ,לפני שעת סגירת הקלפ יות ,בהתאם לסעיף  16ה(ח) לחוק דרכי תעמולה  .איסור
זה קרדינלי ,לטעמי ,לשמירה מפני השפעה בלתי הוגנת על הבחירות ,וגם בשמירה על השוויון בין הגופים
המשדרים השונים ,ולכן אבקש לחדדו ולהדגישו – אין לשדר כל מידע בדבר סקרי בחירות ומדגמי
בחירות בטרם סגירת הקלפיות היום  ,בכל כלי תקשורת ואף ברשת האינטרנט .ככל שיובא בפני י מידע
כי איסור זה הופר ,אני מתכוון להפעיל כל סנקציה שברשותי ,לרבות האפשרות להורות על העמדה לדין
פלילי של האחראים לכ ך .
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. 10
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אנא שמרו על הנחיות אלה ,לצורך שמירה על יום הבחירות כ יום חגה של הדמוקרטיה ,ושיהיה

לכולנו בהצלחה בביצוע המטלה הקריטית המוטל ת על כתפינו – ועדת הבחירות המרכז ית בתורה ,וכלי
התקשרות בתורם.

בכבוד רב,
חנן מלצר ,שופט
המשנה לנשיאת בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה 21 -
העתקים :המנהלת הכללית של ועדת הבחירות המרכזית  -עו"ד אורלי עדס
היועץ המשפטי לוועדת הבחירות המרכזית – עו"ד דין ליבנה
דובר ועדת הבחירות המרכזית – מר גיורא פורדס
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