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טוהר הבחירות

מספר הנחיה)21.776( 1.1910 :

טוהר הבחירות

 .1טוהר הבחירות מחייב שכל בוחר יצביע בבחירות בהתאם לדעתו על המצעים והמועמדים
של הרשימות המתמודדות בבחירות .מתן טובת הנאה אישית לבוחר כדי להשפיע על
הצבעתו בבחירות ,עלול לשבש ולסלף את שיקול דעתו .גם איומים או הטבות באופנים
שונים ,כמפורט להלן ,בכוחם להשפיע על הצבעת הבוחר .לפיכך ,ניסיון להשפיע על שיקול
הדעת של הבוחר באמצעות טובת הנאה אישית או באמצעות איומים נקבע בחוק כעבירה
חמורה .במסגרת זו הוכללה במפורש גם עבירה של שידול להצביע או להימנע מלהצביע
בדרך של השבעה ,קללה ,נידוי וכדומה.
 .2לעניין טוהר הבחירות ,פסק בית-המשפט העליון בע"פ  71/83פלאטו שרון ואח' נ' מדינת
ישראל ,פ"ד לח( )1984( 757 )2כך:
"חובה להקפיד על כך ,שהבחירות תהיינה חופשיות וטהורות מכל רבב
של כפיה ,השפעה לא הגונה ושחיתות ,וכי יהיה ברור שהאזרח הבוחר,
כשמימש את זכותו להצביע ומיצה את רצונו הפוליטי בפתק הבוחר,
עשה כן כבן-חורין ועל-פי שיקול-דעתו החופשי .בחירה כפויה או בחירה
קנויה מעוותות ומסלפות את יסוד היסודות של ההוויה הדמוקרטית
האמיתית( ".שם ,עמ' )765 - 764
ועוד נאמר שם:
"חופש הבחירה משמעו לא רק החופש הפיסי להטיל לקלפי את פתק
ההצבעה ,אלא גם ,ובעיקר ,החופש הגמור לעבור כבן-חורין את תהליך
ההצבעה מהבחינה הנפשית והשכלית .לכן ,כל מעשה ,שיש בו כדי
לצמצם או לבטל ,בין במישרין ובין בעקיפין ,את חירות חשיבתו של
הבוחר ויכולתו לתת ביטוי אמיתי לתכנית הפעולה הרצויה בעיניו
ולהשקפת עולמו ,על-פי שיקול-דעתו העצמי  -אם משום טובת הנאה,
ששיבשה חירותו זו ,ואם משום כפיית דעתם של אחרים עליו  -פוגע
בעיקרון הבסיסי של טוהר הבחירה ואי-תלותה .מכאן ,שמעשים כאלה
פסולים הם מיסודם .גישה שונה או מקילה בנושא זה ,השלמה עם
מעשים מעין אלה והיגררות אחריהם ,יביאו בהכרח לשיבוש התהליך
הדמוקרטי ולסילוף דמותו ,שכן ,התוצאה הבלתי נמנעת תהיה ,כי בעל
המאה יהיה גם בעל הדעה ,וכפועל יוצא מכך גם בעל השררה ,על כל
המשתמע מכך; אין לך עיוות חמור יותר מזה של עקרון השיטה
הדמוקרטית בחברה נאורה( ".שם ,עמ' .)767 - 766

 .3סעיף  122לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] ,התשכ"ט( 1969-להלן – חוק הבחירות
לכנסת) וסעיף  88לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) ,התשכ"ה ,1965-קובעים כי העושה
אחת מאלה ,דינו מאסר חמש שנים או קנס:

שחיתות
ואיום

"( )1הנותן או המציע שוחד על מנת להשפיע על בוחר להצביע או להימנע
מהצביע בכלל או בעד רשימת מועמדים מסוימת;
( )2המקבל או המסכים לקבל שוחד ,לעצמו או לאדם אחר,
כדי שיצביע או יימנע מהצביע ,בכלל או בעד רשימת
מועמדים מסוימת;
( )3המאיים על בוחר בגרימת נזק ,לו או לאדם אחר ,אם
הבוחר יצביע או יימנע מהצביע ,בכלל או בעד רשימת
מועמדים מסוימת;
( )4המבטיח לבוחר עבודה אם יצביע או יימנע מהצביע בעד
רשימת מועמדים מסוימת;
( )5המפטר או מאיים לפטר אדם מעבודה או מונע או מאיים
למנוע ממנו קבלת עבודה כדי שיצביע או לא יצביע או משום
שהצביע או לא הצביע בעד רשימת מועמדים מסוימת או
משום שנמנע או לא נמנע מהצבעה ,או כדי שיימנע או לא
יימנע או משום שנמנע או לא נמנע מתעמולת בחירות ,בכלל
או בעד רשימת מועמדים מסוימת.
( )6המשדל אדם להצביע או להימנע מלהצביע ,בכלל או
בעד רשימת מועמדים מסוימת ,בדרך של השבעה ,קללה,
נידוי ,חרם ,נדר ,התרת נדר ,הבטחה להעניק ברכה ,או מתן
קמיע; לעניין זה" ,קמיע"  -לרבות כל חפץ שבעיני חלק
מהציבור יש ביכולתו להיטיב או להרע עמו".
ראוי להדגיש ,כי העבירה המוגמרת שלפי ס'  )1(122לעיל מתקיימת בעצם ההצעה לשוחד
הבחירות ,זאת אף ללא מתן שוחד בפועל .יובהר ,כי האיסור על מתן שוחד על מנת להשפיע
על בוחר להצביע ,חל גם אם השוחד נועד לעודד או לרפות ידיו של בוחר להצביע באופן
כללי ולא למועמד או לרשימה ספציפיים (תר"מ  198/20מר חיים לוי נ' רוח-חדשה ואח'
(ניתן ביום  )21.10.2013וכן תב"כ  55/22חה"כ משה ארבל ואח' נ' ראש עיריית תל אביב
ועיריית תל-אביב יפו ואח'( ,ניתן ביום  ,)16.9.2019לעניין עידוד הצבעה באופן כללי
באמצעות הטבות שונות למי שיצביעו בבחירות) .יתרה מכך ,בפסיקה אף נקבע כי אין צורך
בהוכחת קיומה של השפעה בפועל על הבוחר ,ולמעשה די בקיומה של אפשרות להשפיע על
אופן הצבעתו של הבוחר (עמנ (חי')  14450-11-08פייסל שחייבר נ' מחמוד בוקאעי ואח'
(ניתן ביום  ,)16.2.2009בעמ'  .)10די אפוא בהבטחת טובת הנאה כדי להשלים את המעשה
הפלילי ,ובדומה די באיום על בוחר כדי שתושלם עבירה לפי סעיף  ,)3(122ודי בעצם שידול
הבוחר כדי שתושלם עבירה לפי סעיף  .)6(122כמו כן ,יובהר כי אין להבחין לעניין זה בין
הבטחה למתן ברכה לבין מתן ברכה בפועל ,ושתי הפעולות אסורות בהקשר של תעמולת
בחירות על פי סעיף  )6(122לחוק הבחירות לכנסת .יצוין כי דברים אלו נקבעו כאמור
בהתייחס לסעיף  122לחוק הבחירות לכנסת אך הם יפים גם לעניין ס'  88לחוק הבחירות
לרשויות המקומיות.

 .4המחוקק מצא לנכון להבהיר בסעיף  123לחוק הבחירות לכנסת ובסעיף  89לחוק הרשויות
המקומיות (בחירות) ,כי:

דרכי
שוחד

"אין נפקא מינה בשוחד -
( )1אם היה כסף ,שווה-כסף ,שירות או טובת-הנאה אחרת ,למעט הובלת הבוחר
בכלי-רכב אל מקום הקלפי וממנו לצורך הצבעתו;
( )2אם היה בעד פעולה של הלוקח עצמו או בעד השפעתו על
פעולת אדם אחר;
( )3אם ניתן מידי הנותן או באמצעות אדם אחר ,אם ניתן לידי
הלוקח או בשביל הלוקח לידי אדם אחר ,אם ניתן מתחילה
או בדיעבד ,ואם הנהנה מן השוחד היה הלוקח או אדם אחר".
הוראות אלו חשובות ביותר .ראשית ,יש בהן כדי להבהיר שכל טובת הנאה יכולה להיחשב
כשוחד בחירות אם ניתנה על מנת לשכנע בוחר להצביע .לעניין זה ,גם תשלום בעבור חדר
במלון ואף עבור ארוחה ,למעט כיבוד קל כגון ,משקה קל ,קפה ועוגה במסגרת אירוע
במערכת הבחירות ,מהווים טובת הנאה ,ויכול שיהוו שוחד בחירות על-פי הדין ,אם נעשו
במטרה להשפיע על בוחר או על קבוצת בוחרים (ראו למשל :ע"פ  70722/06נעמי בלומנטל
נ' מדינת ישראל (ניתן ביום  .))22.3.2007בהקשר זה ,תשומת הלב גם להחלטה בתב"כ
 46/23מפלגת ישראל ביתנו נ' הליכוד תנועה לאומית ליברלית (ניתנה ביום  )2.3.2020לפיה
"אמנם סעיף  123לחוק הבחירות מחריג מדרכי השוחד 'הובלת בוחר בכלי-רכב אל מקום
הקלפי וממנו לצורך הצבעתו'; ברם ,לימוזינה היא בגדר 'פינוק'  -שדרוג וטובת הנאה .אשר
להצעת כיבוד ושתיה  -גם אם קלים  -הרי שמדובר בוודאי בטובת הנאה .בנסיבות העניין
יש במעשה חומרה יתירה ,שכן הוא נעשה ביום הבחירות והסעת הבוחר מבוצעת בדרך
שמהווה עבירה" (הציטוט מעמוד  3להחלטה) .שנית ,יש בהוראת סעיף  )2(123כדי להבהיר
כי מתן טובת הנאה לאדם על מנת שיפעיל השפעתו על אדם אחר מהווה שוחד בחירות.
במסגרת זו ,ניתנה על-ידי בית-המשפט העליון בפרשת פלאטו שרון דוגמא של הבטחת
טובת הנאה לרב על מנת שיקרא למאמיניו להצביע בדרך מסוימת ,או ,להבדיל ,הבטחת
טובת הנאה לספורטאי על מנת שיקרא לאוהדי קבוצתו להצביע עבור מפלגה מסוימת.

 .5בפסק הדין בפרשת פלאטו שרון נדונו מקרים שונים של מתן הטבות ונקבע כי יש לראות
כשוחד בחירות ,בין היתר את המצבים אלה:
(א) מתן הבטחה על-ידי מועמד בבחירות שיסייע לאנשים מסוימים בהשגת דיור זול ,מתוך
המקורות הכספיים של המועמד ,ומתוך כוונה להשפיע באמצעות טובת הנאה על
הבוחרים להצביע בעבורו בבחירות;
(ב) העסקת אנשים כפעילים בתשלום מטעם רשימת מועמדים ,כאשר ההעסקה אינה אלא
מסווה ואין בה ממש ,או שהיא מצטמצמת בעיקר לפעולות סרק שאין בהן צורך ,וכל
זאת כדי להצדיק את התשלום ,שנועד כולו או בעיקרו כדי להשפיע על הפעיל ועל
מקורביו להצביע בעד אותה רשימה .יודגש ,כי תשלום תמורה מופרזת בגין ההעסקה
בנסיבות האמורות עלול להגיע לכדי שוחד בחירות (ראו למשל ,ת"פ (קרית-גת) 738/00
מדינת ישראל נ' אסל אהרון (ניתן ביום  )23.5.2001בו נקבע שתשלום  30,000ש"ח בגין

שבועיים עבודה למועמד מתחרה שפרש ,מהווה שוחד בחירות שכן מדובר בתשלום
מופרז שמטרתו לקנות את השפעתו של המועמד שפרש).
(ג) מתן טובת הנאה לבעלי השפעה ,לרבות ראש קהילה או עדה או מנהיג חברתי וכיוצא
באלה ,שעה שטובת ההנאה ניתנת להם לא משום יכולתם להסביר ולא בגין עשייתם
האמיתית ובתום לב בתחום ההסברה ,אלא למען יושפעו הם עצמם וישפיעו על הנתונים
להשפעתם להצביע עבור המועמד.
 .6נוסף על המצבים האמורים ,ניתן להזכיר כי בפסק הדין בעת"מ (חי')  1365/03סאלח סלים
נ' מנהל הבחירות למועצה המקומית אעבלין (ניתן ביום  )20.2.06נקבע אגב ערעור בחירות
כי ניתן לראות כשוחד בחירות גם ביצוען בסמיכות לבחירות של עבודות בניה רחבות היקף,
תוך מימון של המועצה לבניית קירות תומכים בשטחים פרטיים וכל זאת לפי שיקול דעתו
הבלעדי של ראש המועצה בלא תכנית ביצוע שיטתית ,כוללת ומסודרת .עוד ניתן להזכיר
כי בת"פ (חי)  1135/07מדינת ישראל נ' מחמד ח'יר (ניתן ביום  )31.12.2007נדון שוחד בדרך
של הבטחת משרה בשכר תוך הפרת הוראת סעיף  )4(88לחוק הרשויות המקומיות
(בחירות).
 .7ייתכנו מקרים של מתן טובות הנאה בקשר לבחירות שאינן מגיעות כדי שוחד בחירות ,ואף-
על-פי -כן הן אסורות לפי החוק ,בהיותן מתנות בקשר לתעמולת הבחירות .לעניין זה קובע

סעיף  8לחוק הבחירות (דרכי תעמולה) ,התשי"ט( 1959-להלן – חוק דרכי תעמולה) כי" :לא
תהא 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 ".סעיף  17לחוק דרכי תעמולה
קובע כי העבריין צפוי לעונש מאסר של ששה חודשים או לקנס.
בעניין האיסור על תעמולת בחירות מלווה בתכניות בידור יובהר ,כי אין נפקא מינה אם
מדובר על פעילות שנעשית בהתנדבות ,ובנוכחות נציגי המועמדים ,אם לאו (תר"מ 105/20
מר רון כץ נ' רשימת "ביחד" (ניתן ביום .))15.09.2013
האיסור לפיו לא תהא תעמולת בחירות קשורה במתן מתנות נדון בהרחבה בפני בית
המשפט העליון בהרכב מורחב (דנג"ץ  1525/15טיבי נ' מפלגת ישראל ביתנו ואח' (פורסם
בנבו .)23.08.2017 ,באותה פרשה נדונה השאלה אם חלוקת גיליון של השבועון הצרפתי
"שרלי הבדו" במסגרת מסע הבחירות לכנסת ה ,20-בעקבות הטבח שהתרחש במערכת
השבועון ,באה בגדר "מתנה" שאסור לחלקה לפי סעיף  8האמור ,תוך שבמוקד הדיון עמדה
השאלה מהי "מתנה" שהענקתה אסורה .לעניין זה נקבע ברוב דעות ותוך הבדלי גישה ודגש
בין שופטי הרוב ,כי המבחן לפיו יש לקבוע אם הענקת חפץ מסוים היא בגדר מתנה אסורה
לפי סעיף  8האמור הוא מבחן התכלית הדומיננטית של הענקת החפץ מנקודת מבטו של
הבוחר הסביר (להבדיל מנקודת מבטו של מעניק המתנה) .קרי ,השאלה היא אם מבחינת
הבוחר הסביר נועד החפץ בעיקרו לשמש כמדיום לקליטת המסר התעמולתי (שאז תותר
הענקתו) או שמא הוא משמש בעיקר תכלית אחרת שאז תיאסר הענקתו .במסגרת זו נודעת

כמובן בעיני שופטי הרוב (שוב ,תוך הבדלי גישה ודגש) חשיבות גדולה גם לערכו הכלכלי
של החפץ .ביישום המבחן על המקרה החריג והמיוחד של חלוקת השבועון והנסיבות בהן
חולק לא הייתה תמימות דעים בין שופטי הרוב (גם על רקע ההבדלים בגישה ובדגש) .לדעת
מרביתם לא באה חלוקת השבועון בנסיבות המתוארות בגדר מתנה אסורה ,שכן מדובר
במקרה חריג בו כרוכה תעמולת הבחירות בעצם חלוקתו של השבועון חרף ערכו הכלכלי.
יש לשוב ולהדגיש כי המקרה שעמד לדיון בדנג"ץ  1525/15הנ"ל הוא מקרה חריג ומיוחד.
לפיכך והגם שכל מקרה נבחן כמובן לפי נסיבותיו ,דומה כי בקשר לשאלה אם מדובר
ב"מתנה" ניתן להסתייע אגב בחינה פרטנית (ותוך שניתנת הדעת כמובן גם לגישות השונות
בדנג"ץ  1525/15הנ"ל) גם בהבחנה ,אשר נכללה בהנחיה זו קודם לפסק הדין הנ"ל .בהתאם
להבחנה זו יש להבחין בין חפצים שאין להם ערך כלכלי בפני עצמם ועיקר שימושם הוא
לצורך תעמולת בחירות לבין חפצים שיש להם ערך כלכלי בפני עצמם ושימוש במנותק
ממערכת הבחירות.
השאלה אם מדובר ב"מתנה אסורה" לפי סעיף  8האמור נדונה גם בתב"כ  44/21התנועה
למען איכות השלטון בישראל נ' ש"ס  -התאחדות הספרדים שומרי התורה (ניתנה ביום
 .)4.4.2019באותו עניין עמדה לדיון השאלה אם הבטחה (שנכללה בפרסומים מטעם רשימת
ש"ס) ועניינה "מתן אות בספר תורה שיוכנס לכותל המערבי כנגד הצבעה לש"ס או לשכנוע
של אחרים להצביע לש"ס נכנסת בגדר מתנה אסורה לפי סעיף  8לחוק דרכי תעמולה או
בגדר האיסורים הקבועים בסעיף  122לחוק הבחירות לכנסת" (הציטוט מסעיף 13
להחלטה) .במענה לשאלה האמורה קבע השופט מלצר כי הבטחה כאמור היא בגדר מתנה
אסורה לפי סעיף  ,8זאת תוך שהוא מתבסס על פסק דינו של בית המשפט העליון בדנג"ץ
 1525/15בעניין סעיף  8הנ"ל ובהתחשב ,בין היתר ,על כך שמנקודת מבטו של הבוחר
הסביר ,לזיכויו באות בספר תורה יש ערך רוחני או מיסטי ממשי אף אם השווי הכלכלי
שבדבר נמוך ,וזוהי אפוא מבחינתו התכלית הדומיננטית שבהקדשת האות .על רקע
מסקנתו כי מדובר במתנה אסורה ,נמנע השופט מלצר מלהכריע בשאלת התחולה של סעיף
 )1(122או ( )6לחוק הבחירות לכנסת בנסיבות אותו עניין (אם כי התייחס גם אליה בהרחבה
יחסית ,תוך שסבר כי טעמה של תחולה כאמור עמה) .ראו גם ההחלטה בתב"כ 66/21
מפלגת מרצ נ' ש"ס (ניתנה ביום  ,)9.4.2019בה נקבע כי בגדר מתנה אסורה לפי סעיף 8
האמור כלולה גם חלוקתן ביום הבחירות ,במספר מוקדי קלפיות ברחבי הארץ ,של
קופסאות שבתוכן שני נרות שבת והנושאות את לוגו ואותיות הרשימה ועליהן ברכות אותן
יש להתפלל לפני ההצבעה ואחריה וכן כיתובים דוגמת "מצווה להצביע ש"ס" ו"יש אבא
בשמים" בצירוף תמונה של הרב עובדיה יוסף ז"ל .אף זאת בהתבסס על דנג"ץ 1525/15
הנ"ל ובהתחשב במהותה של המתנה (נרות בקופסת קרטון) ,על הערכים המוספים
הטמונים בה מבחינת הבוחר ,בשים לב לכיתובים על-גבי הקופסה בה הובאה.
יצוין כי גם לעניין סעיף  8לחוק דרכי תעמולה יפה המשמעות שניתנה למונח "תעמולת
בחירות" בבג"ץ  869/92זוילי נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה 13 -ואח' (פ"ד
מו( )1992( )692 )2בהקשר של שידורים בטלויזיה (ראו לעניין זה החלטת השופט ג'ובראן

בשבתו כיו"ר ועדת הבחירות לכנסת ה – 20-תר"מ  53/20סיעת "רק ראשון בראשות דב צור"
נ' עו"ד ליאל אבן זוהר (ניתן ביום  28ביולי .)2013
 .8לאורך השנים עלו טענות שלפיהן נהוגות במערכת הפוליטית פרקטיקות מסוימות שאינן
מתיישבות עם הוראות הדין ,וכי קיומן של אלו מצדיק הימנעות מאכיפת הדין הפלילי.
טענה זו אינה חדשה ,והיא נדונה ונדחתה בפסק הדין בפרשת פלאטו שרון הנזכרת לעיל
(בעמ' :)773
"האם טענת המערערים ,במיוחד חלפון ,כי המעשים המיוחסים להם
בארבעת האישומים משקפים את דרכי הבחירות המקובלות בישראל,
יכולה לסייע להגנתם?
התשובה לשאלה זו היא שלילית .טענה זו אינה יכולה להוות מגן מפני
הרשעת המערערים ,אם אמנם יימצאו אשמים ,שכן עובדת ביצוע
מעשים פליליים בעבר בידי אחרים ,בלי שאלה ייענשו ,אינה יכולה להוות
הכשר לביצוע מעשים כאלה בהווה ובעתיד".

