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 -בהול  -

 שלום רב,

המפר את חוק לכנסת פרסום לעידוד הצבעה בבחירות סיר להדרישה  הנדון:

 ומהווה שוחד בחירות הבחירות לכנסת

 להלן:כ ךמתכבדים לפנות אלי ו"(, הרינהתנועהבשם התנועה למען איכות השלטון בישראל, ע"ר )להלן: "

" )להלן: 90-ברת "הדקה הפניות ביחס לקמפיין פרסומי שמבצעת חלאחרונה התקבלו בתנועה מספר  .1

, במסגרתו מתקיימות הודעות פרסומיות הקוראות להצביע למועמד ברשימה המתמודדת "(החברה"

 ש"ח, לטובת רכישה באתר החברה.  150שובר על סך בתמורה ל

 בתמורה – ורשימתו ידיח למועמד להצביעכך, נחשף קהל הבוחרים להודעות פרסומיות הקוראות לו  .2

 1.שובר רכישה לקבלת

ות בלטו בהעדרן רשימ פרסומי ההחברה הקוראים להצביע למועמד יחיד ורשימתו,בלא זו אף זו,  .3

דוגמת "חופש כלכלי",  אחרות רשימותוכן בל"ד,  ,תע"ל-חד"שהמזוהות עם המגזר הערבי דוגמת 

כלומר, החברה מבצעת קמפיין המקדם מועמדים מרשימות  "ישראל חופשית" ועוד. ,"צעירים בוערים"

 2מסויימות אל מול רשימות אחרות שאינן מקודמות.

, "(חוק הבחירות" )להלן: 1969–]נוסח משולב[, התשכ"ט( לחוק הבחירות לכנסת 1)122סעיף כידוע,  .4

, החוק מפר את, כללי הצבעה עידוד לטובת אף טובת הנאהקובע כי המציע , ואיום' 'שחיתותשכותרתו 

  :ובלשונו

להשפיע על בוחר להצביע או להימנע מהצביע, בכלל  מנתנותן או המציע שוחד על "ה
 "מסויימת מועמדיםאו בעד רשימת 

אף אם , וזאת הטיה של הבחירות למנוע אם כן, חל איסור על מתן טובות הנאה לטובת עידוד הצבעה, כדי .5

 עידוד הצבעה לרשימה מסוימת.  דווקא כללי ולאועידוד ההצבעה נעשה בכסות של עידוד הצבעה 

                                                            
 TheMarker" 90-שקל מתנה": מסע הפרסום הבעייתי של הדקה ה 150בוחרים יאיר לפיד? מקבלים "רפאלה גויכמן  1
(13.10.2022 )-d8cc-d0e4-article/.premium/00000183-13/ty-10-https://www.themarker.com/advertising/2022

feec83c80000-afc7 
-רשימות בלבד  12ות פתקי ההצבעה של קישור לפרסום החברה, בו מופיע 2

https://box.daka90.co.il/elections2022?ref=zoomanalytics_banner_header 

https://www.themarker.com/advertising/2022-10-13/ty-article/.premium/00000183-d0e4-d8cc-afc7-feec83c80000
https://www.themarker.com/advertising/2022-10-13/ty-article/.premium/00000183-d0e4-d8cc-afc7-feec83c80000
https://www.themarker.com/advertising/2022-10-13/ty-article/.premium/00000183-d0e4-d8cc-afc7-feec83c80000
https://box.daka90.co.il/elections2022?ref=zoomanalytics_banner_header


 התנועה למען איכות השלטון בישראל )ע"ר(
 The Movement for Quality Government in Israel إسرائيل في السلطة جودة أجل من الحركة

 02-5000076פקס:  02-5000073* טל: 9136001ירושלים  36504למכתבים: ת.ד. * מען  9438303, ירושלים 208רח' יפו 
 5000076-02 فاكس:  5000073-02هاتف:   9136001، القدس 36504العنوان للرسائل: ص. ب.   9438303، القدس 208شارع يافا 

208 Jaffa St., Jerusalem * Mailing Address: P.O.B 36504 Jerusalem 9136001 * Tel: 02-5000073 * Fax: 02-5000076 
E-mail:  office@mqg.org.il * Web Site: www.mqg.org.il 

 
 2  מתוך 2 עמוד

 

הוגשה בקשה לצו  "(עניין חולדאי)להלן: " (16.09.2019)נבו ארבל נ' חולדאי  55/22בתב"כ נזכיר, כי  .6

מניעה כנגד עיריית תל אביב והעומד בראשה, מר רון חולדאי, בדרישה להפסיק פרסומים המעודדים 

בהחלטתו, קיבל  ., לאלו אשר ייצאו להצביעעה מגוון הטבותהצילצאת להצביע כאשר העירייה מצידה 

כב' השופט הנדל את העתירה נגד מתן הטבות לכלל קהל , 22-הבחירות לכנסת היו"ר ועדת מ"מ 

 המצביעים וקבע כי על העירייה לחדול מפרסומיה וממתן ההטבות: 

. לאמור, פי חוקאסור על  –ולו באופן כללי  –הטבה מן הסוג הנדון לשם עידוד הצבעה "
לצורך ההכרעה בעתירה זו ניתן להניח כי ההטבות נועדו לעודד את הציבור בכללותו 

אין מחלוקת על כך  ]...[להצביע, ללא כל הכוונה או עמדה ביחס למפלגה זו או אחרת. 
יכולות  –לכל הפחות שנדמה כי ערך חלקן הוא עשרות שקלים  –שההטבות המדוברות 

של דרכי השוחד  –אך לא היחידה  –למעשה ההגדרה המפורשת  שוחד"."לעלות לכדי 
(. 123כסף, שווה כסף, או טובת הנאה אחרת" )שם, סעיף "בחוק הבחירות לכנסת היא 

המחוקק הבהיר במפורש, כאמור, כי מדובר גם על הצבעה "בכלל", ולא רק "בעד 
 ."רשימת מועמדים מסוימת

-החברה נכונות כלפי מגוון של מועמדים לבחירות לכנסת ההנה כי כן, גם במצב שבו ההטבות שמחלקת  .7

מתקבל מצג ברור לפיו החברה מפרה את החוק הבחירות ומעניקה טובות הנאה חומריות בתמורה  – 25

 לעידוד הצבעה.

 מצומצםיתרה מכך, מבדיקה שערכה התנועה נדמה כי החברה מעודדת הצבעה אך ורק למספר רשימות  .8

 לעיל. 3 בסעיף כאמור

המפר  האסור הפרסום את להוריד בהולהפונים אליכם בדרישה  אנוכל האמור לעיל,  ולאורעל כן,  אשר .9

 . את הוראות חוק הבחירות

 .12:00בשעה  20.10.2022 ליום עד הפרסום הסרת את נבקש .10

 במידה ולא תסירו את כלל הפרסומים כאמור, נשקול את צעדינו הבאים בעניין, ולרבות המשפטיים. .11

 

 

  בכבוד רב,

 

 

 
 

 הידי נגב, עו"ד
 מנהל מחלקת מדיניות וחקיקה

 
 

 יובל אוחיון
 רכז מחלקת מדיניות וחקיקה


