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עתירה
העותרת מתכבדת לפנות לכב' יו"ר ועדת הבחירות בעתירה לפי סעיף 17ב(א) לחוק הבחירות (דרכי
תעמולה) ,התשי״ט( 1959 -להלן" :חוק דרכי תעמולה") ,כדלקמן.
כב' יו"ר ועדת הבחירות מתבקש להורות על מתן צו מניעה בהתאם להוראות סעיף 17ב(א) לחוק דרכי
תעמולה ,אשר יורה למשיבים להימנע מביצוע עבירה לפי חוק זה  -אשר מהותה שימוש פסול ,בקשר
עם תעמולת בחירות ,עם משאבים כספיים ו/או אנושיים של מוסדות חינוכיים מתוקצבים ,וזאת בניגוד
להוראות סעיף 2א לחוק הבחירות (דרכי תעמולה) תשי"ט ( 1959 -להלן" :חוק דרכי תעמולה");
נוכח שהעבירה כבר בוצעה ,ובאופן חמור שבו המשיבים מסרו (אולי אף דרשו) ממלאי תפקיד במוסדות
מתוקצבים לפעול באופן אקטיבי ולקרוא להורים של תלמידים להצביע למפלגתם ,מתבקש כב' יו"ר
הועדה להורות כדלקמן –
א .צו האוסר על קיום מפגשים כאמור.
ב .צו המורה למשיבים לשלוח מכתב אישי לכל מי שהשתתף במפגש לפיו הם חוזרים בהם,
בהתאם להחלטת כב' יו"ר הועדה מכל מה שנתבקש ונאמר באותו מפגש ,ומצטערים על כך.
להלן יפורטו טעמי ונימוקי העתירה.

מבוא
 .1ביום  ,06.03.2019התקיים מפגש בין גורמים בכירים מטעם המשיבה  ,3מפלגת ״איחוד מפלגות הימין״
(להלן" :המפלגה")  -עם ראשי גרעינים תורניים ,תנועות נוער ,מכינות וישיבות .מדובר במוסדות
המתוקצבים באופן ישיר על ידי משרד החינוך ו/או משרדי ממשלה אחרים ו/או על ידי רשויות מקומיות.
מטרת המפגש הייתה דרישה לסיוע בקמפיין הבחירות של המפלגה .
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 .2על מטרותיו המובהקות של כנס זה ניתן ללמוד מן הזימון אשר נשלח מטעם המשיבים לראשי ישיבות,
ראשי גרעינים ומנהליהן ,בו התבקשה באופן מפורש  -ובניגוד לכל דין התגייסותם לטובת הצלחת
המפלגה .
נספח א'  -זימון לכנס ,מצ"ב לעתירה זו כחלק בלתי נפרד הימנה;
 .3להלן יוטעם כי עצם עריכתו של הכנס ,דרישת המשיבים לקבלת סיוע מן המשתתפים בו  -ובעיקר,
פעולותיהם העתידיות של ראשי ומנהלי הישיבות  -תוך שימוש פסול ואסור מכל וכל במשאבים העומדים
לרשותם  -לרבות משאבים אנושיים וכספי ציבור ,מהווים הפרה ברורה של סעיף 2א .לחוק דרכי
תעמולה .מדובר בפעולה חמורה אשר בוצעה לאורו של יום ,אותה יש לאסור בכל לשון או דרך של איסור.
הצדדים לעתירה
 .4העותרת הינה חברת כנסת מטעם מפלגת העבודה.
 .5המשיב  1הינו חבר כנסת מטעם מפלגת "הבית היהודי" והינו מועמד בבחירות לכנסת ,מטעם מפלגת
"איחוד מפלגות הימין"
 .6המשיב  2הינו מועמד בבחירות לכנסת ,מטעם מפלגת "איחוד מפלגות הימין".
 .7המשיבה  3הינה מפלגת "איחוד מפלגות הימין".
עובדות העניין
 .8כפי שלמדה העותרת מפרסומים בתקשורת ,ביום  06.03.2019נערך כנס מטעם המפלגה ,בהשתתפות
המשיבים  , 1-2בו לקחו חלק עשרות ראשי ישיבות וגרעינים תורניים .כנס זה כונס תחת הכותרת "איך
לפעול נכון על מנת לצבור כוח כמה שיותר גדול בבחירות".
נספח ב'  -כתבתו של חיים לוינסון בעיתון "הארץ" ,10.03.2019 ,מצ"ב לעתירה זו כחלק בלתי נפרד הימנה;
 .9הכנס התקיים בישיבת בני עקיבא בגבעת שמואל -מוסד חינוכי המתוקצב בידי משרד החינוך ,דבר
המהווה כשלעצמו עבירה על סעיף 2ב .לחוק דרכי תעמולה ,לנוכח השימוש במבנה אשר "הממשלה או
רשות מקומית משתתפת בהנהלתו או בהונו ".
 .10לקראת הכנס ובמהלכו ,פנו המשיבים למשתתפים בו ,אשר רובם משמשים כמנהלי גופים המתוקצבים
ומפוקחים על ידי המדינה ,לרבות עמותות רשומות המתוקצבות או נתמכות על ידי הממשלה ,בבקשה
"להתגייסותם המלאה לטובת הצלחת המפלגה שהיא כל כולה הצלחת עם ישראל ".
 .11עוד נאמר במהלך הכנס כי "בני עקיבא ,הגרעינים ,כל אחד ואחד מהמנהלים ואנשי העשייה יכולים
וצריכים לקחת אחריות" ,ו" -לעבוד קשה וקשה מאוד בחודש הקרוב כדי שבעזרת השם נוכל לשמר
להמשיך את הטוב" (כך בציטוטים מתוך הקלטות שפורסמו בכלי התקשורת) .כן דובר בכנס על פעילות
פוליטית מעשית ,אותה יבצעו בפועל תלמידי וחניכי המוסדות אשר מנהליהם נכחו בכנס.
 .12פנייה שכזו ,מטעם מועמדים לבחירות לכנסת ,שמטרתה לגרום לגופים מתוקצבים ונתמכים על-ידי
המדינה לפעול למען מפלגתם המתמודדת בבחירות ,באופן מרוכז ומתואם ולקדם תעמולה של מפלגה
ספציפית  -מהווה עבירה על האיסור המפורש בסעיף 2א .לחוק דרכי תעמולה ,הקובע כי "לא ייעשה
שימוש ,בקשר עם תעמולת בחירות ,בכספים או בנכסים מוחשיים או בלתי מוחשיים של גוף מבוקר ".
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 .13מעבר לצורך יובהר ,כי החיבור הברור והמידי בין תמיכתה הכספית של המפלגה בגרעינים התורניים,
בעבר וככל הנראה גם בעתיד  -לבין הנחיות מפורטות (שלא לומר  -פקודות) באשר לפעילות תעמולתית,
לרבות התחייבות  -במפורש או במשתמע ,להמשך התמיכה ,ככל שיבוצעו אותן הפקודות (ומאידך  -איום
חבוי בדבר הפסקת התמיכה ,ככל שפעילותם הפוליטית של הגופים המתוקצבים לא תהא משביעת רצון)
 עשויה להגיע לכדי עבירה פלילית ו/או עבירה על חוק המפלגות ,תשנ"ב .1992-מכל מקום ,מדוברבשימוש פסול ואסור של כספי ציבור ,לרבות כספי ציבור אשר ישולמו לידי המוסדות הנ"ל בעתיד ,מידי
גורמים מפלגתיים ו/או ממשלתיים.
 .14יצוין כי המוסדות החינוכיים אותם ביקשו המשיבים לרתום לצרכי תעמולה  -מונים עשרות אלפי
חניכים ומדריכים .מדובר בהון אנושי עצום אשר עשוי לעמוד לרשות המשיבים לצרכיהם הפוליטיים,
ולהגשמת האינטרס המפלגתי ,וזאת מעבר לתקציביהם של מוסדות אלו.
 .15למען שלמות התמונה יצוין כי ביום  15.03.2015נערכה פנייה מטעם העותרת ליועץ המשפטי לממשלה,
בעקבות ניסיון דומה של המשיב  1והשר אורי אריאל  -לצבירת הון פוליטי תוך שימוש במשאבים
ציבוריים של גופים מתוקצבים .פנייה זו היוותה בסיס לבדיקה שבוצעה בידי מבקר המדינה ,אולם ככל
הנראה  -לא הביאה למניעת התופעה הפסולה  -המתרחשת גם במערכת הבחירות דנן.
במכתב זה עמדה העותרת על ניסיונה של מפלגת "הבית היהודי" ,להתנות את תקצוב פעילותם החינוכית
והחברתית של מוסדות חינוך תורני ,ישיבות ותנועות נוער  -בהתגייסותם לתעמולת הבחירות של מפלגה,
תוך שימוש במשאבים ציבוריים לצורך כך.
נספח ג'  -מכתב העותרת ליועץ המשפטי לממשלה ,מצ"ב לעתירה זו כחלק בלתי נפרד הימנה;
הסעד המבוקש בעתירה
 .16עתירה זו נועדה למנוע תעמולת בחירות אסורה  -אשר יש להניח כי תתבצע תוך שימוש פסול במשאבים
כספיים ,אנושיים ,מוחשיים ו/או או בלתי מוחשיים של גופים מבוקרים ו/או תאגידים אשר הממשלה
משתתפת בהנהלתם או בהונם.
 .17העותרת תבקש אפוא כי כב' יו"ר ועדת הבחירות יורה על מתן צו ,כאמור בסעיף 17ב(א) לחוק דרכי
תעמולה ,אשר ימנע מן המשיבים לבצע כל פעילות מפלגתית ותעמולתית ,תוך שימוש במשאביהם של
גופים מתוקצבים (כהגדרתם בסעיף זה)  -שאינם אלא כספי ציבור.
העותרת תטען כי יש להורות למשיבים ,להימנע מכל קשר ו/או מכל שימוש במשאבי גופים המתוקצבים
על ידי המדינה לטובת תעמולת בחירות ,בין אם מדובר בשימוש ישיר במשאבים כספיים ובין אם מדובר
בשימוש פסול במשאבים אנושיים.
 .18וכן מבוקש כי כב' יו"ר ועדת הבחירות יורה למשיבים לשלוח מכתב אישי לכל מי שהשתתף במפגש לפיו
הם חוזרים בהם ,בהתאם להחלטת כב' יו"ר הועדה מכל מה שנתבקש ונאמר באותו מפגש ,ומצטערים
על כך
 .19לנוכח סד הזמנים הקצר ולנוכח היעדר מידע מהותי באשר לעובדות המבססות את העתירה דנן ,לא היה
בידי העותרת להוסיף פירוט עובדתי לעתירתה מלבד האמור לעיל .ככל שידרשו לכב' וועדת הבחירות
פרטים נוספים ,הרי שמן הראוי כי פרטים אלו יסופקו על ידי המשיבים ,אשר בידיהם המידע המדויק
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באשר לזהות הנוכחים בכנס ,מהם דרשו לבצע פעולות תעמולה עבור המפלגה ,כמו גם באשר למטרות
ולשאיפות אותן ניסו להשיג באמצעות פגישתם עם עשרות מנהלי הגופים כאמור.
יחד עם זאת וככל שתידרש ,תספק העותרת כל מידע נוסף המצוי ברשותה.
 .20לעתירה זו מצורף תצהיר העותרת ,המבסס את ידיעתה כאמור.
 .21אשר על כן ,מתבקש כב' יו"ר וועדת הבחירות להורות כמבוקש בעתירה זו וכן להורות על כל סעד ראוי
וצודק בנסיבות ,בהתאם לשיקול דעתו.
 .22נוכח החומרה הרבה של קיום כנס פוליטי עם בעלי תפקיד בגופים מתוקצבים ,וביצוע תעמולה ואף
דרישות בנוגע להצבעה בבחירות ,מבוקש כי כב' יו"ר הועדה יקבע מועד דיון דחוף בעתירה זו.

____________________
חה"כ סתיו שפיר
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תצהיר:
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נספחים לעתירה
נספח א'  -זימון לכנס
נספח ב'  -כתבתו של חיים לוינסון -
 10.03.2019בעיתון הארץ
נספח ג'  -מכתב ליועמ"ש מיום 15.03.2015
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נספח א'
זימון לכנס
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'נספח ב
כתבתו של חיים
10.03.2019 - לוינסון
בעיתון הארץ
https://www.haaretz.co.il/news/elections/.premium-1.7004265
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נספח ג'
מכתב ליועמ"ש מיום
15.03.2015
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תאריך15.03.2015 :
עבור :היועץ המשפטי לממשלה ,מר יהודה ויינשטיין

הנדון :חשד למינהל לא תקין והתנהלות בלתי חוקית של ראשי מפלגת הבית היהודי
אני פונה אלייך בעקבות מכתב פנימי שהגיע לידי (מצ"ב העתק המכתב) ,במסגרתו פנו ביום ראשון
שעבר גורמים בכירים במפלגת ״הבית היהודי״ לראשי ומנהלי גרעינים תורניים ולמנהלי ישיבות
ומכינות ,מוסדות אשר רובם ממומנים באופן ישיר על ידי משרד הבינוי ומשרד החינוך בהתאמה
ב״בקשה״ לסיוע בקמפיין הבחירות של המפלגה .המסר העולה מהמכתב ברור ,וחושף באופן מובהק
שוחד פוליטי הלכה למעשה וקניית קולות באמצעות כספי מדינה .החיבור הברור המיידי בין התמיכה
של המפלגה בגרעינים (בעבר ובעתיד) ,להנחיות עבודה מפורטות מהווה למעשה הבטחה ברורה
להמשך התמיכה למי שיבצע את ההנחיות ,וגם איום חבוי  -כלפי מי שלא יתגייס לפעילות המפלגתית
המובהקת.
להלן פירוט הממצאים:
 .1מלשון ההזמנה אשר נחשפה בעיתון "ידיעות אחרונות" ביום שישי האחרון עולה כי מדובר
ב"כנס חירום" שיעסוק בהתארגנות דחופה לקראת הבחירות לכנסת העשרים ב 17-במרץ.
מטרת הכינוס היא לגייס את פעילי הגרעינים והישיבות לפעילות מפלגתית בגלל חשש לירידה
במספר המנדטים בבחירות הקרובות .לשון ההודעה אף מבהירה כי קיימת ״סכנה מוחשית״
וכי ראשי הבית היהודי מפחדים כי ״אנחנו נישאר על ספסלי האופוזיציה״ .הכינוס התקיים
עוד באותו היום.
 .2המכתב ,עליו חתומים שר הבינוי אורי אריאל ,סגן שר החינוך אבי וורצמן ,ומועמד המפלגה
לכנסת בצלאל סמוטריץ׳ ,נפתח בהדגשת התמיכה וה״טיפוח״ שמפלגת הבית היהודי סיפקה
לארגונים אלה בקואליציה .תמיכה זו ,כך עולה מהמכתב ,תיפסק אם לא יפעלו אותם
ארגונים לסיוע המוני ומיידי לקמפיין של המפלגה .במכתב אף מצוינות הוראות פעולה
מפורטות ,בין השאר דרישה לגיוס  4פעילים מכל גרעין וארגון עבור "הפעלת המוסד" לקראת
הבחירות.
 .3פרטים על הכינוס הנ״ל פורסמו גם במודעה שפורסמה בעלון השבת ״ישראלי״ המופץ בבתי
כנסת ברחבי הארץ ,שכותרתה ״חוגגים עצמאות עם נשמה״ (מצ״ב העתק המודעה) .על
המודעה חתומה התארגנות רבנים בשם ״מנהיגות רוחנית וחברתית לישראל״ .על פי דיווח
בתקשורת ,1מי שיזם ועומד מאחורי ההתארגנות הוא לא אחר מאשר ח״כ הבית היהודי ,ניסן
סלומינסקי .מן הדיווח עולה כי הפורום הוקם שבועות בודדים לפני מועד הבחירות וכי
סלומינסקי ,אשר עומד בראשו ,חבר לרבנים העומדים בראש מוסדות חינוך הממומנים על
״פונים לציבור המסורתי – תרגישו בבית היהודי״ ,עדו בן פורת ,08.03.15 ,ערוץ ,7
1
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/294169
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ידי המדינה על מנת לגייס את תמיכתם ואת השפעתם לטובת מפלגת ״הבית היהודי״ .בלשון
הידיעה אף נכתב כי מטרת הפורום הוא ״להניע את המהלך ש"ידליק את האור בעיניים"
ויפנה לציבור רחב שתורת ישראל ,עם ישראל וארץ ישראל חשובים לו״.2
 .4מן המודעה עולה כי אורחי הכבוד באירוע כוללים אך ורק את צמרת ״הבית היהודי״ :השר
נפתלי בנט ,השר אורי אריאל ,ח״כ ניסן סלומינסקי ,ח״כ איילת שקד ,ח״כ הרב אלי בן דהן
וח״כ מוטי יוגב .לאור תכתובת המייל שהובאה לעיל עולה בבירור כי מטרת הכינוס היא לא
לחגוג את יום העצמאות (החל למעלה מחודש שבועיים לאחר הכינוס) אלא לתכנן לפרטים
את פרטי התגייסות הגרעינים לשירות המפלגה ליום הבחירות.
 .5מן ההודעה עולה חשד חמור ביותר לשורה של עבירות על החוק ,מינהליות ואף פליליות ,מצד
אנשי הבית היהודי .יתרה מכך ,אני רואה בחומרה רבה את מעורבותם של שר הבינוי אורי
אריאל וסגן שר החינוך אברהם וורצמן ,החתומים על ההודעה.
 .6מנוסח הקריאה הבהולה עולה כי מועמדי ה״בית היהודי״ לכנסת ,ובראשם סגן שר החינוך
אריאל וורצמן ושר הבינוי אורי אריאל ,הזמינו וארגנו ביודעין ובכוונת מכוון כינוס שמטרתו
לגייס עמותות הממומנות על ידי משרדיהם הממשלתיים ,לטובת מפלגת ״הבית היהודי״
בבחירות הקרובות .למעלה מזאת ,בהודעה כורכים החתומים ,אריאל ,וורצמן וסמוטריץ',
קשר ישיר בין המשך תקצוב הגופים ומספר המנדטים לה תזכה המפלגה בבחירות הקרובות.
כך למשל הם מזהירים מ״ישיבה באופוזיציה״ וההשלכות של ״כל המשתמע מכך ,לגורל
הזהות היהודית של מדינת ישראל ,וכמובן לגורלה של ארץ ישראל ולגורל מוסדות הרווחה״.
 .7התנהלות זו מעלה חשדות חמורים ביותר לשורה של עבירות מנהליות ואף פליליות הכוללות
הפרה של חוק מימון מפלגות ,הפרה של חוק יסודות התקציב ונוהל התמיכות הממשלתי,
ניגודי עניינים ,שוחד בחירות ועוד.
שוחד בחירות
 .8מלש ון ההודעה עולה כי היא נשלחה ל"ראשי ומנהלי הגרעינים התורניים" ו"מנהלי הישיבות
והמכינות" .לכאורה ,מדובר ברשימת תפוצה נרחבת של מוסדות חינוך ועמותות של הציונות
הדתית .כידוע ,ישיבות ,מכינות וגרעינים תורניים הם גופים שנהנים מתקציבים ממשלתיים
גדולים ,במיוחד אלו המועברים ומנוהלים על ידי משרד הבינוי ומשרד החינוך ,בראשם עומדים
אריאל וורצמן .השר אריאל וסגן השר וורצמן מ״הבית היהודי״ אף התגאו בהזדמנויות שונות
בתקציבים הנדיבים שהם דואגים להעביר למוסדות חינוך אלו ,תוך חזרה על הזיהוי הברור
בינם לבין מפלגת ״הבית היהודי״.3

2
 3לדוגמא ראה סרטון הבחירות ״אני מודה״ שפרסם השר אורי אריאל לקראת הבחירות לכנסת ה:20-
https://www.youtube.com/watch?v=WM9JmH5BLbM
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להלן מספר דוגמאות לראשי גרעינים אשר נטלו חלק באירוע הפוליטי אשר מוסדותיהם מתוקצבים על
ידי המדינה:
•

להלן רשימה חלקית של מנהלי הגרעינים הנתמכים על ידי המדינה אשר השתתפו בכינוס:

א .על פי דיווח מהאירוע 4עולה כי בין המשתתפים בכינוס נכח הרב שמעון כהן ,ראש הגרעין התורני
בבאר שבע .הגרעין התורני בבאר שבע ,הפועל במסגרת עמותת ״בית מוריה״ זוכה לתקציבים
נדיבים מהמדינה .בשנת  2014החטיבה להתיישבות אישרה לגרעין שהרב כהן עומד בראשו תמיכה
בגובה  230אלף שקלים .בשנת  2014עמותת ״בית מוריה״ קיבלה היא תקציבים גם ממשרד החינוך
(אושרה תמיכה בגובה  86אלף שקל כתמיכה באגף למוסדות תורניים ב ,)2014-ותמיכה ממשרד
הכלכלה ( 130אלף שקל כתמיכה בפרט) .במהלך הכנס סיפר ראש הגרעין התורני הרב שמעון כהן,
כי הוא מעביר את תמיכתו ממפלגת ״יחד״ למפלגת ״הבית היהודי״ .הוא הוסיף כי :״אין לנו בית
אחר .הבית היהודי הוא הבית שלנו .הבית היהודי שיחד עם זקני רבותינו אנחנו צועדים ואומרים
בקול ברור צריך בית יהודי חזק כי צריך שמירה על הזהות התורנית שלנו״.
ב .הרב דוד תורג׳מן ,ראש הגרעין התורני בדימונה נכח גם הוא בכינוס .במהלך שנת  2014החטיבה
להתיישבות הקצתה לגרעין של הרב תורג׳מן  709אלף שקל .במקביל ,משרד החינוך תקצב את
הגרעין ב 488-אלף שקל .במהלך הכנס אמר תורג'מן כי ״שילוב הכוחות הזה בין הרבנים לבין אנשי
הציבור בבית היהודי הוא הביטוי לנשמה המיוחדת שאנחנו מבקשים לדבר עליה בעת הזאת .ראינו
אצל חברינו שבסיעה יש אוזן קשבת ולב פתוח״.

ג .מההזמנה הרשמית לאירוע עולה כי אחד ממשתפי הכנס הוא גם הרב רחמים נסימי ,יו״ר עמותת
״שעלי תורה״ המאגדת בתוכה גרעינים תורניים המפוזרים בכל רחבי הארץ .נסימי הוא פעיל
מרכזי במפלגת ״הבית היהודי״ ובבחירות  2013הוא הוצב במקום ה 16-ברשימת המפלגה לכנסת.5
על-פי הערכות ,הוא פקד כ 3,000-איש למפלגה .6רשת ״שעלי תורה״ תוקצבה על ידי החטיבה
להתיישבות במיליון ושלוש מאות אלף שקל .באותה השנה ,משרד החינוך תקצב את העמותה של
הרב נסימי  865אלף שקל תחת הסעיף :״תשלומי תמיכה נוספים״.
ד .עוד עולה מהמודעה ,כי גם גם הרב אופיר כהן ,ראש הגרעין התורני באשקלון ,השתתף בכנס.
החטיבה להתיישבות תקצבה את הגרעין של הרב כהן בשנת  2014ב 330-אלף שקל ואילו משרד החינוך
אישר לגרעין תמיכה בגובה  459אלף שקל .בבחירות  2009התמודד הרב כהן לכנסת מטעם ״הבית
היהודי״.7
 . 7כאמור ,לא אחת נציגי ״הבית היהודי״ הצהירו והתגאו בריש גלי במעורבותם האישית לטובת
הישיבות והגרעינים התורניים .לאחרונה אף נחשפה שורה ארוכה של פרשיות בהן עולה חשד ממשי

4

״רבני קהילות תומכים בבית היהודי״ ,שלמה פיוטרקובסקי ,ערוץ http://tinyurl.com/q4wfk9c09.03.15 ,7

5

"ח"כ סתיו שפיר מובילה מרד בועדת הכספים" ,גלובסhttp://tinyurl.com/kltkbf2 ,11.09.14 ,
שם.
http://flix.tapuz.co.il/v/watch-3057506-.html
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להתנהלות בלתי תקינה ,במיוחד במשרד הבינוי ,כמו לדוגמא מינוי פעילים בולטים בגרעינים התורניים
המזוהים עם ״הבית היהודי״ לתפקידים בכירים בהנהלת משרד הבינוי .8כמו כן נחשף כי המשרד
התכוון למכור דירות של הדיור הציבורי לעמותות של גופים המזוהים עם ״הבית היהודי״ ,ביניהן
ישיבות הסדר .9בחודש אוגוסט  2014חשף העיתון ״ידיעות אחרונות״ את ממצאי תחקיר מרכז ״מולד״
ממנו עולה כי משרד הבינוי העביר באמצעות החטיבה להתיישבות תמיכות כספיות גדולות במיוחד
לשורה של עמותות המזוהות עם ״הבית היהודי״ אשר מנוהלות על ידי מקורבים למנגנון הכוח במפלגה.
העברת תמיכות אלו העלו חשד לניגוד עניינים ומתן טובות הנאה פסולות .10בנוסף ,בחודשים האחרונים
נחשפו מקרים בהם השתמשו אנשי הבית היהודי באותם גופים נתמכים על ידי משרדיהם על מנת לקדם
את סדר היום הפוליטי של המפלגה .11בהקשר זה יש לציין כי במהלך ״כנס החירום״ השר אריאל אף
רמז כי ההעברות הכספיות לגרעינים נעשו בדרכי עקלקלות :״צריך לאפשר את הפעילות הזאת בתקציב
ראוי שיהיה בבסיס התקציב .להכניס את הדברים בצורה מכובדת וראויה בדרישות במו"מ
הקואליציוני בלי טריקים ובלי שטיקים".12
 .9אולם ,נדמה כי במקרה זה נחצה קו אדום אשר מאיים על תקינות מערכת הבחירות הקרובה .בהודעה
דחופה ובהולה פונים ראשי ״הבית היהודי״ ,בשעה שהם עדיין בתפקידם במשרדי הממשלה ,מפצירים
ולוחצים על אותם גופים להתגייס בעצמם ולגייס את מוסדותיהם לפעילות דחופה ונמרצת לטובת
המפלגה בבחירות בשבוע הבא .אם לא די בכך ,מנסחי ההודעה כורכים באופן מפורש את סוגיית המשך
תקצוב הגופים הללו במידת הצלחתה של המפלגה בבחירות הקרובות .הצלחה זו ,על פי ההודעה ,תלויה
במידת הירתמותם של המוזמנים ובעיקר מוסדותיהם לטובת המפלגה.
 . 10מלשון ההודעה עולה כי השר אריאל ,סגן השר וורצמן והמתמודד לבחירות מטעם המפלגה
סמוטריץ׳ אף מבקשים מפורשות שיתייצבו בכינוס לפחות " 4נציגים מכל גרעין או ישיבה שיהוו את
חוד החנית בהפעלת המוסד במהלך השבוע הקרוב".
 . 11לשון ההודעה אינה מותירה כל מקום לספק .המשך תקצוב המוסדות תלוי במידת התגייסותם
לקמפיין הפוליטי של מפלגת הבית היהודי .ימים בודדים לפני קיום הבחירות ,בשל חששם לאור
הסקרים האחרונים ,לא בוחלים בכירים בממשלה בשום אמצעי .על מנת להגדיל את כוחם בכנסת
הבאה הם אינם מהססים לשדל את הגופים אותם משרדיהם מממנים מהקופה הציבורית לעבור על
החוק ולגמול להם בחזרה בצורת פעילות שטח פוליטית מתואמת ויזומה.
למעלה מזאת ,הפער בין הצגת הכנס בציבור ובתקשורת כ"חגיגת עצמאות" ,שלכאורה אינה קשורה
בכל צורה שהיא לקמפיין הבחירות של המפלגה ,אל מול ההודעה הפנימית שנחשפה כעת על ידי ״ידיעות
אחרונות״ מחזקת את התחושה המדאיגה שמדובר בניסיון פסול להשפיע על ניהולה התקין של מערכת
הבחירות .המודעה והפרסומים בתקשורת אינם אלא ניסיון מכוון לשוות מצג שווא של חוקיות לכנס
שעל פי הודעת המייל הפנימית שהופצה על ידי אריאל ,וורצמן וסמוטריץ ,אינה אלא כינוס פוליטי
מפלגתי שמטרתו העיקרית הוא תיאום פעולות תעמולה ושטח לקראת הבחירות.
 .12עוד עולה מהפרסומים כי רבנים אשר הודיעו בשבועות האחרונים על תמיכה במפלגת ״יחד״ החליטו
במהלך הכינוס להודיע על העברת תמיכתם בחזרה למפלגת הבית היהודי .13מדוע החזירו הרבנים את
 8״מינויים טריים במשרד הבינוי :חבר מועצה של הבית היהודי ומנכ״ל גרעין תורני ,נמרוד בוסו ,הארץ05.03.2015 ,
http://www.themarker.com/realestate/1.2581416
" 9שוד הדיור הציבורי הגדול" ,חיים ריבלין ,חדשות ערוץ http://tinyurl.com/pwo8n9d ,30.12.15 ,2
http://tinyurl.com/mso375h 10
http://tinyurl.com/n39qw2b 11
 12רבני קהילות תומכים בבית היהודי״ ,שלמה פיוטרקובסקי ,ערוץ http://tinyurl.com/q4wfk9c ,09/03/15 ,7
13

שם.
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תמיכתם במפלגה? לאור העובדה כי חברי הכנסת מטעם ״הבית היהודי״ קושרים קשר ישיר בין תמיכה
ואף גיוס פעיל של המוסדות למען המפלגה לבין המשך העברת התקציבים למוסדות התורניים מתחזק
החשד שמא הדבר נעשה כתוצאה מהבטחות כלשהן לטובות הנאה או תמורות אחרות להן יזכו "נאמני
המפלגה" לאחר הבחירות.
 .13הדברים מעלים ,כאמור ,חשד ממשי לשוחד בחירות ,או לכל הפחות לניסיון לשוחד בחירות .מעבר
לכך ,יש צורך לבחון את חוקיות מעורבותם האישית של חברי הממשלה בקרב מועמדי המפלגה ,כולל
אורי אריאל ,אברהם וורצמן ונפתלי בנט.
עבירות על חוק מימון מפלגות
 .14על פי סעיף  8לחוק מימון מפלגות מפלגה רשאית לקבל תמורה או שווה תרומה אך ורק מבוחרים
כהגדרתם בחוק ,ובכל מקרה לא ממקור מימון זר או תאגיד .במקרה הנדון ,עולה בבירור כי מטרת
הכנס הייתה לגייס את המוסדות ,אשר הינם גופים מאוגדים ,לרוב כעמותות ,באמצעות מנהליהם
ו ראשיהם על מנת שיתרמו ויפעלו לטובת קמפיין בחירות מתוכנן של המפלגה .למען הסר ספק דאגו
מנסחי ההודעה הפנימית שהופצה להדגיש כי הם מצפים שלפחות " 4נציגים מכל גרעין או ישיבה שיהוו
את חוד החנית בהפעלת המוסד במהלך השבוע הקרוב״.
 .15על פי הדין החל ישנם שני מאפיינים לתעמולת בחירות פסולה .המאפיין הראשון הוא שאכן מדובר
ב"תעמולת בחירות" .במקרה דנן ,אין כל ספק שמדובר בקריאה לטובת קיום תעמולת בחירות פר-
אקסלנס .הקריאה היא לאותם מנהלי מוסדות ועמותות להתגייס על מנת לצאת לשטח ״לייצר אווירת
התלהבות״ ולהיפגש עם "עם ישראל" ברחבי הארץ במטרה להגדיל את כוחה של מפלגת ״הבית היהודי״
בכנסת הבאה .אין כל ספק שמדובר בתעמולת בחירות כהגדרתה בחוק.
 .16כך למשל ,מנסחי ההזמנה מציינים כי "אנו ,כולנו ,חייבים לשנס מותניים ולעשות הכל לבניית בית
יהודי גדול וחזק" .אין כל ספק כי יוזמי הכנס כורכים כאן יחד את המפלגה והעמותות המוזמנות.
בהמשך הם אף מוסיפים "אנו חייבים להביא לידי ביטוי במעט הימים שנשארו את אלפי פעילי הבית
היהודי המכירים את עם ישראל לגווניו ...אם נתגייס כולנו ,נצליח לייצר אווירת התלהבות בכל הארץ.
ניפגש עם עם ישראל ,כפי שאנו יודעים לעשות תמיד ,ובעזרת ה' נצליח לחדור ללבבות ומשם לייצר
הצלחה גדולה ביום הבחירות".
 . 17המאפיין השני הוא הזיקה לסיעה .מלבד העובדה כי רבים מראשי הישיבות והגרעינים התורניים
המדוברים מקיימים זיקה קבועה ואף משמשים בתפקידים שונים במוסדות מפלגת הבית היהודי,14
במקרה דנן עצם הוצאת ההודעה וקיום "כנס חירום" שבוע לפני הבחירות מעידים על התיאום והזיקה.
 . 18ראשית ,כפי שמובהר לעיל מן הציטוטים הנבחרים ,יוזמי הכנס כורכים את המוזמנים יחד עם
המפלגה ומזהים את המוסדות עצמן ואנשיהם כחלק ממערך "פעילי הבית היהודי".
 .19למעלה מזאת ,מדובר בניסיון יזום של מפלגת ״הבית היהודי״ לתאם באופן מפורש את המאמץ
האחרון של קמפיין הבחירות המפלגתי עם אותם גופים .לשון ההודעה אף מבהירה מה יתרחש בכנס:
״מקבלים תדריך מסודר ומפורט ,חלוקת משימות ,ויוצאים לשבוע של מסירות נפש״ .המטרה
המוצהרת של הכנס ,על פי לשון ההודעה ,היא גיוס נרחב של המוסדות ואנשיהם ,כולל תלמידים
ותלמידות ,לטובת המפלגה במטרה להגדיל את מספר המנדטים בבחירות הקרובות.
14

שניים מן הדוברים בכינוס ,הרב רחמים נסימי יו״ר ״שעלי תורה״ שהתמודד בבחירות האחרונות לכנסת מטעם ״הבית
היהודי״ ופקד כ 3000-איש למפלגה http://tinyurl.com/l84k4op ,והרב אופיר כהן ,ראש הגרעין התורני באשקלון שהתמודד
מטעם ״הבית היהודי״ לכנסת בשנת .http://flix.tapuz.co.il/v/watch-3057506-.html ,2009
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 .20מדובר אם כן במקרה מובהק של גיוס תרומות באופן פסול ובלתי חוקי תוך קשירת הדבר לתמיכות
הממשלתיות להן יזכו המוסדות בעתיד .המסר הסמוי של כינוס מעין זה הוא ברור .מנהל ישיבה או
גרעין שלא יפעל בכל המרץ על מנת לגייס את המוסד שלו לטובת המפלגה בשבוע הקרוב עלול למצוא
את עצמו מחוץ לרשימת מוטבי המפלגה לאחר הבחירות .חמור במיוחד בהקשר זה כי הדבר נעשה תוך
ידיעה מראש של ראשי ״הבית היהודי״ כי מדובר בין היתר במוסדות חינוך ציבוריים במהלך שנת
הלימודים ובתלמידות ותלמידים קטינים שיגויסו לבצע את הפעילות שטח המדוברת.
הפרת נוהל התמיכות הממשלתי
 .21לפי סעיף  3ל"נוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה ולדיון בהן לפי חוק יסודות התקציב"
(להלן "הנוהל") נקבע כי תמיכת הממשלה תשמש אך ורק למטרה לשמה ניתנה .בכל אופן אסור לגופים
הנתמכים לעשות שימוש ישיר או עקיף בכספי התמיכה לצורך פעילות פוליטית.
 . 22כידוע ,הגרעינים התורניים והישיבות של הציונות הדתית ממומנות במידה רבה על ידי המדינה.
תקציבים אלה מועברים לעיתים במסגרת הקצאות למוסדות חינוך ציבוריים ,באמצעות משרד החינוך
והרשויות המקומיות ,ולעיתים באמצעות תמיכות ממשלתיות .בכל מקרה רוב רובו של המימון
הממשלתי של גופים אלה מגיע ממשרדי ממשלה בראשותם של שרי ״הבית היהודי״  -משרד החינוך,
משרד הבינוי והמשרד לשירותי דת .בהקשר זה ראוי לציין את חלקם הישיר של השר אורי אריאל וסגן
השר אברהם וורצמן החתומים על ההודעה ואשר משרדיהם משמשים כצינורות הכספיים הראשיים
לישיבות והגרעינים.
 . 24עולה החשד כי במקרה הנדון לא היססו ראשי הבית היהודי להפר ברגל גסה את החוק ,כל זאת על
מנת להשיג יתרון בלתי הוגן לקראת הבחירות הקרובות .אותם גופים שהם אחראים על מימונם
במסגרת תפקידיהם הממלכתיים במשרד הבינוי והחינוך נקראים כעת להעמיד את המשאבים של
מוסדותיהם לטובת קמפיין הבחירות של הבית היהודי.
 . 25מדובר בתופעה חמורה במיוחד .לא רק שחברי הכנסת מטעם ״הבית היהודי״ מודעים לעובדה כי
הגופים הללו עוברים על החוק בכך שהם עוסקים בפעילות פוליטית ,אלא שהם אלה המשדלים אותם
לעשות כן .הם אף עושים זאת תוך שימוש ציני באיום שמא אם הם לא יהיו במשרדי הממשלה
הרלוונטיים לאחר הבחירות ,יקוצצו התמיכות להן זוכות הישיבות והגרעינים .בצורה זו מארגני הכינוס
כורכים יחד את התמיכות הממשלתיות עם פעילות למען המפלגה.
 .26לבסוף ,הצטברות הדברים :לשון ההודעה הפנימית שנחשפה בתקשורת ,הפער בין הפרסומים
הפומביים וההודעה הפנימית ,העברת תמיכת הרבנים לבית היהודי ,הסמיכות למועד הבחירות ועוד;
מבססים חשדות ממשיים לשורה של עבירות חמורות מצד אנשי הבית היהודי והמוסדות ועמותות
שהשתתפו בכנס .מן התמונה המצטיירת עולה חשש ממשי כי בימים אלה פועלים עשרות גופים
מאוגדים הזוכים לתמיכות ממשלתיות רחבות היקף לטובת הבית היהודי באופן מתואם ,לקראת
הבחירות בשבוע הבא .מדובר בתופעה בלתי חוקית ופסולה המטילה צל כבד על הוגנות ותקינות מערכת
הבחירות כולה.
 .28במהלך כהונת הכנסת האחרונה התגלו פעם אחר פעם תקציבים וכספים קואליציוניים שהועברו
ישירות לעמותות וגרעינים אלה ,בעיקר דרך ועדת הכספים שבראשות ח״כ ניסן סלומיאנסקי מהבית
היהודי .עכשיו יצא המרצע מהשק .גורמים בכירים במפלגה דאגו במהלך הקדנציה האחרונה לתקצוב
אותם הגופים וכעת פורעים את החוב בפעילות פוליטית ממוקדת לטובת המפלגה ,כמו גם מבטיחים
תקציבים נוספים בתמורה לאותו סיוע.
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 .29יש לפעול מידית על מנת למנוע את המשך הפרת החוק ובכדי להשיב את מערכת הבחירות למסלולה
החוקי והתקין.
 . 30לאור החשדות החמורים האלה אני סבורה כי עליך להורות הן על בדיקה מיידית של התנהלות
המפלגה ומשרדי הממשלה הרלוונטים והן על חקירה פלילית לבירור החשדות החמורים כנגד האישים
המעורבים .בנוסף יש לנקוט בשורה של צעדים מיידיים:
א .להוציא בהקדם הנחיה ברורה האוסרת על כל מגע ,תיאום או מפגש מעתה ועד לאחר הבחירות בין
אנשי ״הבית היהודי״ ,ובמיוחד השר אורי אריאל וסגן השר אברהם וורצמן ,לבין פעילי הגופים
הנתמכים על ידי משרדיהם.
ב .לדרוש דיווח מלא של כל המעורבים בפורום שיזם ח״כ סלומינסקי ״מנהיגות רוחנית וחברתית
בישראל״ ולהבהיר כי אסור לגופים הנתמכים ו/או ראשיהם לקחת כל חלק בפורום זה.
ג .להפעיל לאלתר את הסנקציות הקבועות בנוהל התמיכות ,ובפרט סעיפים  13-19לנוהל ,כולל השבת
כספים שניתנו באופן פסול מקופת המדינה למוסדות הנתמכים .יש לפעול להקפאת העברות מתוכננות
ל 2015-ולשלול מגופים אשר השתתפו בכנס הפוליטי זכאות לתמיכה לשנתיים הבאות ,כפי שקובע
הנוהל.
ד .יש לשלול מהשר אורי אריאל ומסגן השר אברהם וורצמן את סמכויותיהם להעניק תמיכות באופן
גורף עד לאחר הבחירות.
ה .על היועץ המשפטי לממשלה לדרוש הבהרות ונתונים מכל המעורבים ,ובראשם השר אריאל וסגן
השר וורצמן ,כולל דיווח מלא מן הכנ oכולל הקלטות ו/או צילומים ו/או מסמכים .כמו כן ,יש לקיים
בירור מקיף האם הבטיחו אנשי המפלגה טובות הנאה או תמורות כלשהן עבור תמיכת הרבנים
ומוסדותיהם במפלגה בבחירות הקרובות.
ו .בנוסף ,יש להוציא הנחיות ברורות לכל משתתפי הכנס ולוודא שהם לא פועלים בכל צורה שהיא
לטובת מפלגת ״הבית היהודי״ בשבוע הקרוב .במידה ויימצא מי שיפר הנחיות אלה ,ובמיוחד מוסדות
חינוך שיגייסו תלמידים ותלמידות לטובת העניין ,יש לנקוט נגדם הליכים מנהליים ואף פליליים על פי
כל דין.
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