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  מלאה הארץ דממה

  לחוק מימון מפלגות 35לחוקתיות ופרשותו הראויה של תיקון מס' 

     מאת

   ****רותם דווביץ' ואילה עטרון

. הרציול של חוק מימון מפלגות; 2. מהו חוק מימון מפלגות?; 1 מבוא. א. סקירת המצב המשפטי;
  .15Vותועת  2015היסטורי שקדם לו: בחירות - לחוק והרקע הפוליטי 35. הצגת תיקון 3

  ;35ג. חוקתיות תיקון  . תחולת היתר של החוק.2. סוגיות פרשיות; 1; 35ב. הבעייתיות בתיקון 
  . תיאור הזכויות הפגעות; (א) חופש הביטוי; (ב) חופש ההתאגדות; (ג) הזכות לבחור ולהיבחר;1
   .וםסיכ . האם הפגיעות האמורות עומדות בפסקת ההגבלה?3. פרשות מקיימת; 2

  מבוא

טרם חקיקת החוק, היו  1במטרה להסדיר את מימון המפלגות בתקופת הבחירות. 1973חוק מימון מפלגות חקק בשת 

רגולציה של התחום מאחר שכספים רבים הושקעו בהליך הבחירות, והדבר מע במידה רבה מתן שוויון הזדמויות  תיסיוו

על מפלגות באשר לאופן מימון והיקפו. החוק מגביל גם גופים הקשורים החוק מטיל הגבלות רבות  2למפלגות ולבוחרים.

  לסיעות, כדי למוע את עקיפתו. 

לאחר בחירות אלה,  3, שקרא להחלפת השלטון אך לא הוגדר כגוף הקשור לסיעה.V15פעל ארגון בשם  2015בבחירות 

) באופן שיחול גם על 35ון מפלגות (להלן: תיקון לחוק מימ 35, הוסיפה הכסת את תיקון V15ועל רקע פעילותו של ארגון 

התיקון מכפיף גופים אלה לפיקוח מבקר המדיה ומטיל  4גופים שאים מפלגתיים אך שפעילותם מוגדרת "פעילות בחירות".

  הגבלות רבות על היקף המימון שבאמצעותו ארגוים אלה יכולים לפעול. 

תעמולה לות בחירות" הקובעת שגוף ייחשב לפעיל בבחירות אם עשה "בהארה זו תמקד בחלופה הרביעית להגדרת "פעי

באמצעות מודעות פרסום, שמטרתה להשפיע על בוחרים להצביע בעד רשימת מועמדים מסוימת או להימע מלהצביע בעד 

או סבורות שהגדרה זו מעלה סוגיות פרשיות וחוקתיות רבות באשר למהות החלופה  .״רשימת מועמדים מסוימת

  . 35אסורה, כמו גם בוגע להיקף הגופים שעליהם חל תיקון ה

או טען כי תיקון זה איו חוקתי מפי שהוא פוגע באופן לא מידתי בחופש הביטוי, בחופש ההתאגדות ובזכות לבחור 

תחולתו, ולהיבחר של אזרחי המדיה. זאת בשל החלת יתר של הגבלות החוק על ארגוים שלדידו צריכים להיות מוחרגים מ
_____________________________________  

רותם דווביץ׳ ואילה עטרון, סטודטיות למשפטים באויברסיטת חיפה וחברות מערכת כתב העת ״הארת דין״ בשת הלימודים תשע״ח. ברצוו   *
 להודות לעורכת כתב העת, ד״ר קארין כרמית יפת, על ההחיה, ובמיוחד לעו״ד שי אוצרי, סגן העורכת, על הערותיו המועילות לטיוטות קודמות

  .הארה זושל 
 (להלן: החוק). 1973–חוק מימון מפלגות, התשל״ג  1

  .48, ס״ח 1969–(מימון, הגדלת הוצאות וביקורת), התשכ״ט בשת תש"ל חוק הבחירות לכסת ולרשויות המקומיות  2
 ).2016( דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבוות הסיעות ורשימות המועמדים לתקופת הבחירות לכסת העשריםמבקר המדיה   3

 .520, ס״ח 2017–), התשע״ז35חוק מימון מפלגות (תיקון מס׳   4
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ייצוג פוליטי. זאת ועוד, או טען כי יש לפרש את החלופה הרביעית - ובפרט בשל פועלם לייצוג קבוצות הסובלות מתת

יהיה חוקתי דרשות  35האמורה פירוש מצמצם. לא זו אף זו, שתי טעותיו הן מצטברות ולא חלופיות, כלומר כדי שתיקון 

  קית של החוק באופן שיוחרגו ממו הארגוים האמורים.לדעתו הן פרשות מצומצמת הן פסילה חל

ציג את חוק מימון מפלגות ואת הרציול שעליו הוא מתבסס.  בפרק הראשוןהמבה המארגן של ההארה הוא כדלקמן: 

עסוק תחילה בסוגיות הפרשות שעולות מהתיקון  בפרק השיותאר את מהות התיקון.  35דון גם ברקע הפוליטי לתיקון 

חוק. לאחר מכן טען כי גם לפי הפרשות המצומצמת של החוק, הוא לוקה בהחלת יתר על גופים חברתיים. בהמשך עמוד ל

פרלמטריים לחברה דמוקרטית וציין את ההשלכות של המצב החוקי החדש על פעילותם של - על חשיבותם של ארגוים חוץ

תיות הפגעות מהחוק ועמיד פגיעה זו במבחי פסקת ההגבלה. בחן את הזכויות החוק בפרק השלישיארגוים חברתיים. 

  בפרק זה דון באפשרויות לצמצם את הפגיעה וציע להוסיף קריטריוים לחוק כדי להפחית את הפגיעה שהוא מסב.

  המשפטי המצב סקירת. א

  ?. מהו חוק מימון מפלגות1

 אשרתקופת הבחירות ובכלל. בב ,ם הקשורים אליהןוגופי ,חוק מימון מפלגות מיח את התשתית התקציבית של סיעות

גבלות ה, החוק מטיל עליהן וסף על כך 5החוק קובע את זכאותן למימון הוצאות הבחירות בתקופת הבחירות. ,לסיעות

באופן שתוכל לקבל ומגביל סיעה  6גודלה, על פילהוציא כהוצאת בחירות יכולה סיעה שסכום ל התקר קובעהוא כך וחובות. 

החוק אוסר על סיעות, מפלגות ורשימות  7תאים.כמה בכפוף לעמידה בו, בלבד ואה מאוצר המדיה או מתאגיד בקאיהלו

כמו כן הוא מחייב את הסיעות להל את מערכת החשבוות שלהן לפי  8מועמדים לקבל כל תרומה מתאגיד בארץ ובחו"ל.

  9אודות אופי ההכסות וההוצאות שלהן.על ישה מידע ולספק לפי דר ,החיות מבקר המדיה, לעמוד לביקורת המבקר

ההסדרה  רשימות מועמדים הייתה מצומצמת.של גופים שאים סיעות או הסדרת פעילות הבחירות של טרם התיקון, 

חבר בי אדם המשתתף בפעילות מפלגתית, ויתן לראות כך: הוגדר . גוף מעין זה לסיעה יםהקשור פיםגופעילות  חלה רק על

זו עשית בהתחשב במאפייים רבים: מטרותיו של הגוף, פעולותיו,  קביעה, לעמדת המבקר, כזרוע ארוכה של הסיעה. אותו

  הגדרה. ההסתדרות עובדים ואגודה שיתופית להתיישבות הוחרגו מ 10זהות בעליו וכן הלאה.

כך  ף מטיל עליהם חובות דומות., ואמסוימים גוף אחד לצורך עייים כלכליים סיעהובגוף הקשור לסיעה רואה בהחוק 

תרומות שקיבל גוף הקשור חל על ודין דומה  11הוצאות הסיעה,לחשבו ילמשל, הוצאות שהוצאו על ידי גוף הקשור לסיעה י

באשר  13לא תיחשב לתרומה מתאגיד. ,החוק מוסיף כי תרומה לסיעה בידי גוף הקשור אליה ,לעיין התרומה 12לסיעה.

  14ביקורת מבקר המדיה חלה גם על גוף הקשור לסיעה.החובה להיחשף ל ,לחובות
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 .(א) לחוק2ס'   5

  .(ג) לחוק7ס'   6
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  . הרציול של חוק מימון מפלגות2

הכסת מדברי ללמוד מדברי ההסבר ו אפשרעל הרציול של החוק הצעת חוק מימון מפלגות לא לוותה בדברי הסבר, אך 

מאחר שחוק זה חקק באופן זמי  זאת חוק הבחירות לכסת ולרשויות המקומיות (מימון, הגדלת הוצאות וביקורת).ל בוגע

סדיר את מימון המפלגות בישראל, והוא היווה את התשתית לחקיקת חוק מימון הל ראויבו שלבחון את האופן  כדי

  15מפלגות.

בקביעת ההסדר למימון מפלגות ובפיקוח על דרכי מימון עמדו לגד עיי המחוקק כמה תכליות. התכלית הראשוה היא 

החשיבות של הסדרת מימון מפלגות ובעת  16ועל תקיותם. ״הליכים פוליטיים״מוקרטיה, על היושר של שמירה על ערכי הד

ישחרר אותן אשר  ,מימון המפלגות על ידי המדיהלאור תכלית זאת קבע הסדר ל 17בחרי ציבור.מהרצון למוע ״קיית״ 

להיאבק בשחיתות  ללים ומגוי פיקוח כדיוסף על כך, החוק קובע כ 18.ומהתלות בהם גופים כלכלייםל ההזדקקותמ

  הסדרים אלו מתיישבים אף הם עם תכלית החוק האמורה. 19.פוליטית

טרם חוקק החוק הייתה שגובה בשכן הביקורת  ,פעילות הבחירות בגיןצמצום ההוצאות היא  תכלית שייה של החוק

בהה הרב של ההוצאה הכללית של המשק על במילים אחרות, אחד התמריצים לחקיקת החוק היה גו 20ההוצאות מופרז.

עד חקיקת החוק גופים רבים בחרו לתרום למפלגות בין היתר הבחירות מאחר שלא הייתה כל רגולציה בעיין זה. כמו כן, 

מצא שלא זו בלבד שההוצאה של המשק  21על חשבון משלם המיסים. ובא הןממס, ועל כן  פטורותהיו  שהתרומות בגלל

  לא שגם המדיה הפסידה כספי מיסים רבים שהייתה יכולה להרוויח אלמלא הפטור ממס.הייתה גבוהה, א

המילה ״שוויון״ איה מופיעה במפורש לבסוף יש לציין את תכלית השוויון שגם היא עמדה לגד עיי המחוקק. אמם 

תכלית  22בושא החוק. הדיוים במליאת הכסתמ אולם התכלית האמורה יתת להילמד ,בחוק או בדברי ההסבר לחוק

המליאה  עם זאת ראוי לציין כי המתגדים לחוק טעו עוד בדיוי 23.את החוק בבואה לפרש הפסיקה החתה גם את השוויון

  24.כי ההסדר הקבוע בו פוגע למעשה בשוויון

ל זה מדגיש מוד 25ציבורי.המימון , הוא מודל ה, כפי שחוקק ופורשאפשר לראות כי המודל שאומץ בחוק מימון מפלגות

משאבים שווים למפלגות השוות, והוא מוע השקעת משאבים שאיה  את קידום השוויון בין מפלגות על ידי מתן

 זו בלבדלא  את,ה זסעל פי תפי 27ה הדוגלת במימון פרטי.סה הדוגלת במימון ציבורי עומדת תפיסתפיכגד ה 26מידתית.

_____________________________________  

; דברי הסבר להצעת חוק הבחירות לכסת ולרשויות המקומיות בשת תש״ל (מימון, הגבלת הוצאות ובקורת), )התשכ״ט( 1351, 53ד״כ   15
 .)התשל״ג( 1062, 65; ד״כ 57, 54, ה״ח 1969–התשכ״ט

 ).1993עורך ראשי, יר יצחק זמ( 361, 359 ספר קליגהופר על המשפט הציבורימרדכי א ראבילו ״מתה למפלגות״   16

 תשס״ז).ה( 675, 667לז  משפטיםארז ״המשפט המהלי והמאבק בשחיתות השלטוית״ -לחוק; דפה ברק 8ס׳   17

, 65; ד״כ 57 בעמ' ,15לעיל ה"ש דברי הסבר להצעת חוק הבחירות לכסת ולרשויות המקומיות בשת תש״ל (מימון, הגבלת הוצאות ובקורת),   18
 .)התשל״ג( 1063

 .675 בעמ' ,17לעיל ה"ש ארז -ברק לחוק; 8ס׳   19

 772, 53; ד״כ 57בעמ'  ,15לעיל ה"ש דברי הסבר להצעת חוק הבחירות לכסת ולרשויות המקומיות בשת תש״ל (מימון, הגבלת הוצאות ובקורת),   20
 .)התשכ״ט(

 .57 בעמ' ,15לעיל ה"ש דברי הסבר להצעת חוק הבחירות לכסת ולרשויות המקומיות בשת תש״ל (מימון, הגבלת הוצאות ובקורת),   21

 .)התשל״ג( 1072, 1063, 65כ ; ד״)התשכ״ט( 1354–1353, 53ד״כ   22

) (להלן: פרשת 23.2.2011לפסק דיה של השופטת פרוקצ׳יה (פורסם בבו,  39פס׳  סיעת קדימה בכסת ׳ יושב ראש הכסת, 10451/08בג״ץ   23
 ).קדימה

באופן שאיו שוויוי, שכן הוא  הטעה הייתה כי האופן שבו חוקק החוק מקצה את המימון .)התשל״ג( 1067, 65; ד״כ )התשל״ג( 1355, 66ד״כ   24
 משמר את כוחן של המפלגות הגדולות ואיו מאפשר שוויון הזדמויות למפלגות קטות. 

לפסק דיה  39, פס' 23, לעיל ה"ש קדימהפרשת ); 1991(מהדורה רביעית,  375 אהמשפט הקוסטיטוציוי של מדית ישראל אמון רובישטיין   25
 של השופטת פרוקצ'יה.

 .לפסק דיה של השופטת פרוקצ׳יה 39פס׳  שם,  26

 .לפסק דיה של השופטת פרוקצ׳יה 32פס׳  שם,  27
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ההליך של וא גם מקדם את ההליך הדמוקרטי. קידום וחיזוק , אלא שהתקציב המדיהיותר לחסכוי שמימון פרטי 

ככל שהאזרח  כך. הפוליטיים של האזרח הפעולה וחופשהביטוי  חופש מקדם את פרטי שמימוןהדמוקרטי ובע מההחה 

  28בה הוא תומך, יש לו אפשרות גדולה יותר להשפיע על המפלגה שלו.שלמפלגה  רב יותר היישרהפרטי יכול לתרום כסף 

  29עקרון השוויון. וובראש ,לעיל דוןבארץ בשל הרציול שכאמור ת המימון הפרטי לא אומצה ספית

  15Vותועת  2015: בחירות והיסטורי שקדם ל- והרקע הפוליטי לחוק 35 תיקון. הצגת 3

שכל  V15. לראשוה פעל ארגון גדול בשם עד אותה עת השתתה מעט מציאות הבחירות כפי שהייתה מוכרת 2015בבחירות 

ספציפית, בהיקף רחב במיוחד ובתקציב גדול חלופה להמליץ על בלי ממטרתו הייתה להחליף את השלטון הקיים, 

מפלגה לכיוון שהגוף לא קרא להצביע  31מגורמים במדיות זרות. יכרהגוף קיבל מימון  ,לפי הדיווחים השוים 30.במיוחד

"גוף הקשור לסיעה". לכן לא חלו בו לראות יתן , לא היה כאמור, ולא היה אפשר לקשר אותו למפלגה מסוימת מסוימת

לא צלחה והשלטון לא הוחלף  V15לאופן המימון שלו והשקיפות הדרשת בעייו. מטרתו של  באשרגבלות שוות העליו 

  V15."32שמו השגור של התיקון היה "חוק ולחוק מימון מפלגות,  35 תיקון חקקבעקבות פעילותו,  בבחירות אלה.

  : את אחת מאלה "פעילות בחירות"כהתיקון מגדיר 

יצירת מאגר מידע ובו פרטים מזהים של בוחרים בבחירות לכסת לצד מידע בדבר כווות ההצבעה ) 1"(

) שלהלן, ושלא לשם מכירתו למפלגה; 4) עד (2שלהם בבחירות, לשם ביצוע הפעילויות האמורות בפסקאות (

ת לכסת, שלא לפי חוק ושלא בתמורה מלאה, לשם הבטחת הצבעתם בשל ) הסעת בוחרים ביום הבחירו2(

) פייה ישירה בתקופת הבחירות לבוחרים בעלי עמדות פוליטיות 3כווות ההצבעה שלהם בבחירות; (

מסוימות שמטרתה להשפיע עליהם להצביע בעד רשימת מועמדים מסוימת או להימע מלהצביע בעד רשימת 

  מועמדים מסוימת;

באמצעות מודעות פרסום, שמטרתה להשפיע על בוחרים להצביע בעד רשימת מועמדים מסוימת  עמולה) ת4(

  .או להימע מלהצביע בעד רשימת מועמדים מסוימת"

. חשוב להדגיש כי החוק חל על גוף המקיים פעילות בחירותהמוטלות גבלות שוות המגדיר חובות ותיקון לאחר מכן, ה

  בי אדם, בין מאוגד ובין שאיו מאוגד. במפורש גם על אדם או חבר 

 פעילותבאשר ל גבלה או חובה כלשהי על הגוף.ה, לא חלה ש"ח 100,500-בחירות בשווי של פחות מ פעילותבאשר ל

על הגוף להירשם אצל  כי קובע החוק חובותישן חובות והגבלות מימון. בדבר ה ,ש"ח 100,500-בחירות בשווי של יותר מ

_____________________________________  

ית אשר מקדשת את חופש הביטוי. דוגמאות ה האמריקסלפסק דיה של השופטת פרוקצ׳יה; מודל המימון הפרטי מאפיין את התפי 33פס׳  שם,  28
 יתן לראות בפסיקות: לכךBuckley v. Valeo, 424 U.S. 1 (1976); Citizens United v. Fed. Election Comm’n, 558 U.S. 50 (2010); Lilian R. 

BeViert, Money and Politics: A Perspective on the First Amendment and Campaign Finance Reform, 73 CAL. L. REV. 1045 (1985); 

Hanoch Dagan, Political Money, 8 ELECTION L.J. 349 (2009); Jan Witold Baran, Stampede Toward Democracy, N.Y. TIMES, Jan. 26, 

2010, at A23362 בעמ' ,16, לעיל ה"ש ; ראבילו.  
  לפסק דיה של השופטת פרוקצ'יה.  32פס' , 23, לעיל ה"ש קדימהפרשת   29
 .1.2.2015www.israelhayom.co.il/article/254851 2015בחירות  –ישראל היום מתי טוכפלד וחזי שטרגליכט "המטרה: הפלת תיהו"   30

 )12.7.2016( חדשות –הארץ ארה"ב" השתמש בחומרים שמומו על ידי ממשלת  V15ברק רביד "דו"ח של הסאט: ארגון   31
www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.3005290. 

 20-ה הכסת של 207' מס ישיבה פרוטוקול." לפי דבריו של יואב קיש ., או התיקון לחוק מימון מפלגות שאחו מובילים בכסת.V15"לפי חוק   32
193 )20.2.2017(.fs.knesset.gov.il//20/Plenum/20_ptm_369184.doc.  
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מבקר המדיה לא ירשום כגוף פעיל בבחירות תאגיד שאיו עמותה או חברה לתועלת  33;וף פעיל בבחירותכג מבקר המדיה

הציבור (דהייו, פעילות בחירות בהיקף כאמור אסורה לחלוטין על תאגידים שאים עמותות וחברות לתועלת הציבור). זאת 

תר איטרט שבו יפורסמו הפרטים שאותם הוא מחויב ועוד, לצורך הרישום על ידי המבקר, על הגוף למסור למבקר פרטי א

לפרסם לפי חוק, וכן עליו להסמיך אדם או שי בי אדם לפעול בשמו בקשריו עם רשויות המדיה ולפרסם את שמם 

חובה עליו  34כל תרומה שקיבל או החזיר;והסכמתם באתר האיטרט האמור. כמו כן, על הגוף לפרסם באתר האיטרט 

 36דוח למבקר המדיה על מערכת החשבוות שיהל; חובה למסור 35חשבוות לפי החיות מבקר המדיה; מערכת להל

  37.לו לשם בירור זיקה בין גוף פעיל בבחירות לגוף אחר שלמבקר המדיה כל מידע או מסמך הדרו וחובה למסור

איסור קבלת תרומות ממי  38ל;מתאגיד בארץ ובחו" תרומות מוחלט לקבל איסור קובע החוק ,מגבלות מימוןבאשר ל

איסור קבלת ממי שאיו בגיר; איסור תרומות בעילום שם; איסור תרומות במזומן;  –שאיו בוחר, ולעיין תורמים מחו"ל 

גוף המקבל תרומות מחו"ל מוגבל  39ש"ח. 30,200מאדם אחד ובי ביתו הסמוכים על שולחו בסכומים שעולים על תרומות 

 41.מחו"ל, הכללים בסכום הכולל שמתוכם לכל היותר שליש 40ש"ח, 603,000 שלסכום ובחו"ל, עד לבגיוס תרומות, בארץ 

   42אחת מחובותיו. את לקייםמאחר שאו  מקיים איוסקציות כלכליות שוות לגוף פעיל בבחירות שלבסוף, החוק קובע 

שבין בחירות לכסת לבין הבחירות  "בתקופה זאת, ואוסרת ארוכת טווחתרומות היא  הקבלה של גבלתיש לציין כי ה

 מספר, משך שיםבמוגבל בהיקף גיוס התרומות שלו  ,משמע, גוף המבצע פעילות בחירות בהיקף האמור 43שאחריהן".

  תקופת הבחירות.בבין הבחירות, ולא רק שחולף זמן שהוא פרק ה

כעמותה על הגוף להירשם  , וספות החובות האלה:ש"ח 402,000- מ יותר של בהיקףהיא  בחירותה פעילותכש

רואה  עליו למות 44;(דהייו איו יכול לפעול כך כאדם או כחבר בי אדם בלתי מאוגד) ביצוע פעילות בחירותהיא שמטרתה 

ולפרסם את שמו והסמכתו באתר האיטרט שפרטיו  חשבון לשם עריכת דוח בדבר הכסותיו והוצאותיו כגוף פעיל בבחירות

   ;45מסרו

סקציות עושיות של עד שת חלות  ש"ח 502,500- פעילות בחירות בשווי של יותר מאורגיו של גוף המבצע לבסוף, על 

גוף עומת זאת, ל 46רשם אצל מבקר המדיה או לא מסר לו דוח על מערכת החשבוות שיהל. איוגוף זה אם  מאסר,

  ת כלכליות.עליו חלות רק סקציוש –המבצע פעילות בחירות בשווי פחות מסכום זה 

התיקון חל על . ראשית, קודם לכןמתמקד בשי מאפייים שלא היו קיימים  תיקוןלאור האמור לעיל, יתן לראות כי ה

הגדרה של "גוף הקשור ל אים מתאימיםש גופים , הוא חל עללמפלגה. משמע גוף בין יבהם אין קשר ארגושמצבים 

 יכלל בהגדרת "גוף הקשור בסיעה" לפי המצב המשפטי שקדם לתיקון.ואף על אשים פרטיים שלא יכלו כלל לה ,לסיעה"

_____________________________________  

 חוק סכומים לפי עדכון בדבר . הסכומים כאן, ולאורך כל ההארה, הם בהתאם לסכומי הכסף העדכיים כפי שעודכו בהודעהג(א) לחוק10ס'   33
  .4704התשע"ח  פ", י1973–ג"התשל, מפלגות מימון

 .ג(ז) לחוק10ס'   34

  .ג(ח) לחוק10ס'   35
 .ג(י) לחוק10ס'   36

  .וקג(יג) לח10ס'   37
  .לחוק )3(ג(ו)10ס'   38
  .לחוק )1(ג(ו)10ס'   39
 .) לחוק4ג(ו)(10ס'   40

 שם.  41

  .ג(טו) לחוק10ס'   42
 .) לחוק1ג(ו)(10ס'   43

 .ש"ח 402,000פעילותו עולה על שווי  אם) לחוק, 1ג(ג)(10ס'   44

 .ש"ח 402,000פעילותו עולה על שווי  אם, ק) לחו2ג(ג)(10ס'   45

  ) לחוק.5א(א)(9ס'   46
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רשימה ספציפיים, אלא בוחר בדרך השלילה ומשכע לבהם גוף איו קורא להצביע למועמד או שמצבים התיקון חל על שית, 

אצל מבקר של רישום  דרךהפיקוח על גופים כאלה ב להגביר את. התיקון שואף לרשימת מועמדים מסוימת שלא להצביע

 המדיה, הגבלות מימון שוות וחובת פרסום תרומות. 

  35 בתיקון הבעייתיות. ב

הרקע לתיקון  הדגשתרשו את הרציול של החוק, תוך יופ ,עד כה סקרו את המצב המשפטי לפי תיקון החקיקה ולאחריו

  . 35של תיקון  והשיויים הובעים ממו. עתה פה להציג את טעתו המרכזית בוגע לבעייתיות

לדעתו, החוק המתוקן יוצר בעיות בשי מישורים: מישור אחד הוא בעיות פרשיות העולות מהתיקון, והמישור השי 

  הוא תחולת הֶיתר של התיקון. כעת ציג את שי המישורים האמורים.

  . סוגיות פרשיות1

מה אופים, וחלקם פוגעים פגיעה של ממש בחופש מבחיה לשוית, התיקון מוסח בצורה עמומה המאפשרת לפרש אותו בכ

הביטוי, ולפיכך ייתכן שהם וגדים את ערכי היסוד של השיטה. לא מיותר לשוב ולהציג את ההגדרה האמורה של פעילות 

  בחירות:

תעמולה באמצעות מודעות פרסום, שמטרתה להשפיע על בוחרים להצביע בעד רשימת מועמדים מסוימת  )4(״

  ."להצביע בעד רשימת מועמדים מסוימתאו להימע מ

כמה מהביטויים שהסעיף וקט יתים לפירוש לכאן ולכאן. ראשית, לעיין הצירוף ״תעמולה באמצעות מודעות פרסום״, 

מילון אבן שושן מגדיר מודעה: ״ידיעה שפורסמה בציבור, הודעה  47החוק איו מגדיר מהי מודעת פרסום לעיין חוק זה.

פרשות רחבה של ההגדרה תגדיר כתעמולה כל ביטוי כתוב במרחב הציבורי שמטרתו להעביר מסר.  48כתובה, כרזה״.

כלומר, פרשות זו תחול, למשל, גם על אדם פרטי שביתו משקיף אל עבר תיבי איילון, ואשר תלה שלט חוצות שמסריו 

וצג, יעלה שוויו בהתאמה. יתר על כן, החוק כסים לגדר החוק. שוויו של שלט זה הוא רב, וככל שיימשך הזמן שבו הוא י

איו מגביל במפורש את התקופה שבה אסר על ארגון להפיץ תעמולה. בהיעדר הגבלה מפורשת, תיאסר תעמולה לא רק 

בתקופת הבחירות אלא מתקופת הבחירות ועד תקופת הבחירות הבאה. כך ייווצר אפקט מצן שיפגע בחופש הביטוי, שכן 

אזרח כסף ויהיה כפוף להגבלות שבחוק. מגד, פרשות מצמצמת של ביטוי זה תגדיר כמודעת פרסום רק עתה הוא יעלה ל

מודעה בתשלום המיועדת לפרסום. אמם החוק, בהתייחסו לשווי הכולל של פעילות הבחירות, מתייחס גם ל"שווה כסף", 

הפרשות המצמצמת. לפי פרשות זאת, יש אך לטעמו אין בכך כדי לשלול את האפשרות הלשוית לפרש את החוק לפי 

לפרש את קביעתו של החוק כי יש לכלול בסכום הכולל של פעילות בחירות גם את ערכה שווה הכסף של פעילות, באופן 

שתחול רק על יתר החלופות המויות בהגדרת "פעילות בחירות". צמצום פרשי וסף אפשרי יהיה קביעה כי התקופה שבה 

  ״פעילות בחירות״ תוגבל רק לתקופת הבחירות. תעמולה תיחשב ל

בהמשך הסעיף, הביטוי ״שמטרתה להשפיע על בוחרים״ גם הוא מעורפל משום שיתן לפרשו בכמה אופים. פרשות 

רחבה תסיק כי כל דבר אשר יש ביכולתו להשפיע אובייקטיבית על הבוחר הוא בגדר מודעת תעמולה. פרשות אחרת, רחבה 

_____________________________________  

גבלות על פרסום באמצעות מודעות. חוק הבחירות (דרכי הוק הבחירות (דרכי תעמולה) אין הגדרה למודעת פרסום, אולם חוק זה מטיל גם בח  47
 .1959–תעמולה), התשי״ט

  .)2004, ראשי עורך אזר משה( 478 האלפים לשות ומעודכן מֻחדש – הֻמרכז שושן-אבן מלון שושן-אבן "מודעה" אברהם  48
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את מטרת יוצר התעמולה, ובכך מהווה גישה סובייקטיבית. לפי פרשות זו, כל דבר שהמטרה  אף היא, בוחת

הסובייקטיבית של מפרסמו היא השפעה על בוחרים, יוגדר כתעמולת בחירות שבגדר החוק. המשמעות של פרשויות רחבות 

חול גם על גוף או על אדם פרטי המביע אלה היא פגיעה עמוקה וקשה בחופש הביטוי. לכאורה, מבחיה לשוית החוק יכול ל

עמדה בושא מסוים, כיוון שמטרתו היא לעודד הצבעה למפלגה מסוימת או להימע מלהצביע לה. מאחר שמתוסס מעל גוף 

או אדם פרטי שכזה האיום שבחוק, הוא ישקול אם להביע את עמדותיו, וכך יפעל עליו אפקט מצן. מגד יתן לחשוב על 

ל הביטוי באופן שיחול רק על אמירה מפורשת של ארגון הקוראת להצביע או שלא להצביע לרשימה מסוימת, פרשות צרה ש

ולא יהיה יתן להכיס לגדר החוק אמירות משתמעות הובעות מתוקף האג׳דה של הארגון. עם זאת, ייתכן שפרשות זו 

צביע, אלא היא מציית למשל כי ״מפלגת פלוי צרה מדי, מאחר שלרוב תעמולת בחירות איה וקטת במפורש קריאה לה

  טובה לעם". 

ייתכן שיש מקום גם לפרשות מעט רחבה יותר המבחיה בין ביטוי המקדם הצבעה לרשימת מועמדים מסוימת ובין 

ביטוי המקדם הצבעה לרשימת מועמדים מסוימת ביטוי המיא מהצבעה לרשימת מועמדים מסוימת. על פי גישה זאת, 

אם הוא תופס אותה כתעמולה אם לאו.  –מדדים אובייקטיביים, כלומר מה אדם סביר מבין מקריאת המודעה אור ייבחן ל

לעומת זאת, כאשר ישה קריאה שלא להצביע, יתן לדבוק במבחן האמירה המפורשת, כלומר מודעה כזאת תיחשב 

  שלא להצביע. ל"תעמולה [...] שמטרתה להשפיע על בוחרים" רק כאשר היא קוראת במפורש 

לבסוף, לעיין הצירוף ״רשימת מועמדים מסוימת״ עולה השאלה אם על הארגון או על האדם הפרטי לקוב בשמה של 

רשימה, או שמא אם ידוע לכול אילו מפלגות מזוהות עם הרעיון שבו תומך גם הארגון או האדם, הדבר עוה על הגדרת 

החוק בהרחבה, וצר מצב שבו אין הכרח לציין את שמה המפורש של  החוק. במילים אחרות, בהחה שמפרשים את לשון

רשימה מסוימת ומספיק להביע הזדהות ברמה גבוהה עם רעיוותיה. אף במצב זה ייווצר אפקט מצן קשה על חופש הביטוי. 

רטי וקב בשמה מגד, פרשות מצמצמת של ביטוי זה תגרוס כי כוות המחוקק היא אך ורק למצב שבו הארגון או האדם הפ

  של רשימה ספציפית.

לפיכך ראה כי התיקון לחוק בכל הוגע להגדרת "פעילות בחירות" מוסח באופן מעורפל ועמום, היתן להבה בכמה 

אופים, והדבר יוצר אפקט מצן הפוגע בחופש הביטוי, שאותו בהיר להלן, ומשפיע בדרך זאת על מגוון רחב של ביטויים, 

  ת הפגיעה בזכות חוקתית מוגת. וממילא על עוצמ

  של החוק הֶיתר תחולת. 2

הגבלות רבות על כל מי  ותמטיל –״פעילות בחירות״ ו״גוף פעיל בבחירות״  –לחוק  ווספשהחדשות  ותהגדרכפי שראיו, ה

   , בעיה שבה תמקד בחלק זה.ת תחולה רחבה מדי של החוקויוצרגם  אך הן. כלול בהןש

ארגוים  וביןוכפועל יוצא מכך יש להן השפעה פוליטית,  ,ן תועות שעיקר פעילותן היא חברתיתבי ןמבחי ואיהתיקון 

ן ארגוי מגזר שלישי כגון המכון בי יתר על כן, לגישתו ראוי להבחין בחירות לשם פעילות בחירות.תקופת הוק ב-שקמים אד

 בין ארגוים שכל מטרתם היא שיוי השלטון.ו ,ייצוג-הישראלי לדמוקרטיה וארגוים המייצגים קבוצות הסובלות מתת

פוליטי בתקופת  מסע בחירותמעוייים לקיים הגבלות על ארגוים הלהטיל  היא לכאורה החוק המטרה המוצהרת של

וארגוי  , ארגוים לזכויות הערביםארגון הכים כגוןבו וסח החוק מכיס לגדרו ארגוים וספים שבחירות. עם זאת, האופן 

   .למייהםים ש

אם ייטען כי ארגוים חברתיים מלכתחילה אים צריכים לעסוק בפעילות שיכולה להיחשב לתעמולה לפי החוק, שיב כי 

תו, ישה בעיה מהותית בהבחה בין ארגוים שעיקר פעילותם היא פוליטית, לארגוים פלהשק לדעתו אין לקבל טעה זאת.

ם. כיום, בחברה הישראלית ישם ושאים שתפסים בלשון היומיומית כחברתיים, חברתיים המשתמשים באמצעים פוליטיי
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וושאים שתפסים כפוליטיים, אך או גורסות שהקו המפריד בייהם מעורפל, שכן כמעט כל תחום חברתי שען על תפיסות 

שארגוי שים מזוהים  פוליטיות. לשם המחשת העמימות שבהבחה זו, יתן להתייחס לסוגיית מעמד האישה. בו בזמן

בחברה כארגוים חברתיים, מדובר למעשה בסוגיה פוליטית השעת על רעיוות פוליטיים. פעילותם של ארגוים חברתיים 

משיקה לא אחת למעורבות פוליטית של ממש, אשר על קלה יכולה להתפרש כפעילות בחירות לפחות לפי הפרשויות 

   49המרחיבות של החוק.

שקה זאת היא לגישתו חשובה כיוון שהיא ותת כוח והשפעה פוליטית לקבוצות המודרות בדרך כלל זאת ועוד, ה

מהיכולת להשפיע על המערכת הפוליטית באמצעות פעילות מפלגתית רגילה. המאפיין הבסיסי של הקבוצות שמו לעיל 

הקבוצה מאידך גיסא. כך, ארגוים אלו הוא בעיית הייצוג הפוליטי שלהן מחד גיסא, וחוסר היכולת לצאת או לעבור מ

מהווים למעשה את הציור המרכזי שדרכו מיעוטים מוחלשים יכולים להשפיע על המצב הפוליטי. מאחר שהחוק כפי שתוקן 

  עלול לחול על הארגוים הללו, יעוקר הכלי האפקטיבי המרכזי שבאמצעותו יכולות קבוצות אלו להשפיע על הפוליטיקה. 

שום מיעה פרשית המגבילה את תחולת החוק על מטה מאבק הכים. כדי לבחון את האפשרות להחלת  כך למשל, אין

יתר, ציג לדוגמה את היקף פעילותו של מטה מאבק הכים, הן בפן מעשי הן בפן היפותטי, ובדוק כיצד התיקון עלול 

ד, וזאת למען שיפור תאי חייהם ומימוש לייצג את הכים מול הממס כדימטה מאבק הכים הוקם להשפיע על פעילותו. 

המטה רשם  50השתייכותם המפלגתית.לזכויותיהם. המטה מייצג את כלל הכים ללא קשר לתפיסותיהם הפוליטיות ו

כון  51קם לצורך מערכת בחירות.הואיו בגדר ארגון ש שהואברור  ולכן, רציפותומאז הוא פועל ב 2000כעמותה כבר בשת 

 עזרתש״ח ב 82,597רק בקיץ האחרון גייס המטה  52ש״ח. 369,646ר השתי של המטה היה המחזו 2016לשת 

אף אם לא כל הסכום יוחד לפעילות המוגדרת כפעילות בחירות, יתן להצביע על הקלות שבה גוף בסדר  53."הדסטארט"

ום בעיתוים מובילים כבר ש"ח בפעילות כזו. לשם המחשה, מחירן של שתי מודעות פרס 100,000גודל זה יוכל להשקיע 

יכול המטה ערך פעילות  י תוים אלה,, ראה כי על פבמילים אחרות 54חוצה את סכום הסף לקיום פעילות בחירות.

  להשתוות בקלות לערך הכולל של פעילות בחירות המכיס אותו לגדר "גוף פעיל בבחירות".

, כגון מפלגתו של ירות למפלגות המזוהות עם מאבק הכיםבבחלהצביע באופן אקטיבי קורא  ההיכך למשל, אילו גוף זה 

חבר הכסת אילן גילאון, כדי לקדם את מטרותיו (ובכפוף לעמידה בתאי השווי הכולל של פעילות בחירות, שהוא כאמור 

ה כיוון מוך למדי), הוא היה מוגדר "גוף פעיל בבחירות". בה במידה, לו היה קורא שלא להצביע למפלגה השלטת בקואליצי

  שאיה מקדמת את זכויות הכים, גם במקרה זה היה הגוף כס לגדרי החוק.

או גורסות כי החלת הגבלות החוק על גוף כגון מטה מאבק הכים איה מידתית. לפי השקפתו, החוק איו אמור לחול 

צוג, ובשל חשיבות הארגוים יי- על ארגוים כאלה, בשל הפגיעה הבלתי מידתית בזכויות אדם של קבוצות הסובלות מתת

  הללו לחברה דמוקרטית.

_____________________________________  

להבה רחבה יותר  ולאדון ב"פעילות בחירות" בהארה זו, תייחס לתחום מצומצם של פעילות פוליטית בתחומי המפלגות והכסת,  לפיכך כאשר  49
  של המוח שדה בכל פעילות חברתית שמטרתה שיוי מדייות. 

 www.matenechim.co.il/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%יתן לצפייה בכתובת:  .תקון העמותה –מטה מאבק הכים בישראל   50
%D7%94%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%94/-D7%9F .  

 /www.justice.gov.il/Unitsכתובת: . יתן לצפייה ב30.8.2000מטה המאבק רשם כעמותה בתאריך  ,על פי רשות התאגידים  51
RasutHataagidim/units/RashamAmutot/services/Pages/amuttview.aspx . 

 . www.guidestar.org.il/he/organization/580365302תובת: על פי אתר גיידסטאר ישראל. יתן לצפייה בכ  52

במהלך המאבק. יתן לצפייה מהמשטרה ים ילכסות את הוצאות הקסות שקיבלו המפג כדיהקמפיין ערך בשיתוף ארגון ״עומדים ביחד״   53
 . my.fundme.org.il/he/campaign/standingבכתובת: 

, )2018 (obes.co.il/news/article.aspx?did=66363www.glכון ליוי וזאת על פי הכתוב במחשבוי המודעות באתרי "גלובס" ו"ידיעות אחרוות"   54
%D7%A2%D-yads.co.il/%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9F/%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9F

%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%-%D7%99%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%AA-7%99%D7%AA%D7%95%D7%9F

A0%D7%95%D7%AA/.   
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ציין בקצרה כי יש פוטציאל לתחולת יתר של החוק גם על אשים פרטיים, המבקשים לתלות שלט התומך ברשימה 

מסוימת על חלון ביתם. כך למשל, אם אדם מתגורר במיקום גאוגרפי אסטרטגי, ולכן מודעת פרסום בו עשויה להיות יקרה, 

ש"ח. או גורסות כי החוק איו  100,500- בוחר לשים במקום שלט פוליטי, הרי כעבור זמן מסוים הוא יגיע לרף ה אך הוא

  מתכוון לחול על מקרים מסוג זה, והחלתו עליהם תהיה בלתי מידתית. 

  35 תיקון חוקתיות. ג

  תיאור הזכויות הפגעות .1

תיקון החוק:  שלשלוש זכויות שוות פגעות ב ,קון החוק. לטעתופגעות מתיהה את הזכויות תאר עת ,לאור האמור לעיל

, חופש ההתאגדות והזכות לבחור ולהיבחר. בשלוש הזכויות שמיו עובר כחוט השי הרעיון חופש הביטוי

   55.שתי האחרות מימושן שלל החוצהזכות משה  היא גםפוליטי. כל זכות -הדמוקרטי

  ) חופש הביטויא(

א ואמר השופט שמגר כי חופש הביטוי ה יימן עייןב 56.כזכות יסוד םקול הע עייןיטוי הוכרה כבר בהזכות לחופש הב

עקרון חופש הביטוי ועד להגן על תהליך בירור  57לקיים מדיה דמוקרטית. אפשר- איובלעדיה  ,הזכות החשובה ביותר

הגשמה אידאלית של ל שתביאייות המיטבית המד לגיבוש המדיה ואזרחיי בידי הכלעיקרון זה משמש בין היתר  .האמת

. לפיכך בית המשפט רואה בחופש הביטוי זכות , ובכך חופש הביטוי מקדם גם את המשטר הדמוקרטימטרות אזרחי המדיה

לצד הרציול הדמוקרטי  58תאי מוקדם למימוש חירויות וספות. שהיא גםבעלת חשיבות מכרעת למשטר הדמוקרטי, 

להגן על עייו של כל אדם, באשר הוא  ועד, עומד גם האיטרס הפרטי. חופש הביטוי ר הדמוקרטיורעיון קידום המשט

  59סגולותיו האישיות.ללתת ביטוי מלא לתכוותיו וואדם, 

וכל למות שלוש תכליות מרכזיות: חקר האמת, אוטוומיה והגשמה עצמית  ,אם סכם את התכליות של חופש הביטוי

עם  61.חוסה בצל חופש הביטוי כלומר כל ביטוי, לחופש הביטוי רחבהבישראל יש תפיסה  60רטי.וקידום המשטר הדמוק

   63היא רחבה במיוחד.מקבלים ביטויים פוליטיים שההגה  62סיווגם. לפיהיקף ההגה המוקית לביטויים משתה  ,זאת

הבעת דעה כך גם בכל הוגע ל .טייחלק מחופש הביטוי הפולהיא במובהק מפלגה מסוימת או גד קריאה להצביע בעד 

הביטויים שעליהם חל החוק הם מן הביטויים הזכאים להגה הרחבה ביותר, והם  בסוגיות המזוהות עם מפלגות מסוימות.

_____________________________________  
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) 5, פ״ד מז(ראם מהדסים קבלים בע״מ ׳ עיריית צרת עילית 105/92כזכות התוה גם לתאגידים, אולם ההגה עליה מצומצמת יותר. ע״א 

  ).1993לפסק דיו של השופט ברק ( 26, פס׳ 189
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התכליות של חופש הביטוי. אם זה המצב בכלל, הרי חשיבותם של ביטויים מפי בצורה מובהקת את שלוש  מיםמקיי

בשכלול יכולת המצביעים לגבש דעה  מרכזיתפקיד  ודעארגוים חברתיים תוקף. לארגוים חברתיים מקבלת משה 

סדר היום ולעקוב אחר עייים הרלווטיים לקידום מטרות חשובות לאזרחים טיות העומדות על יבסוגיות ציבוריות ופול

שימוש בכלי ות, הפגיציאה ל כגוןארגוים אלו משתמשים באמצעים  לשם כך המזדהים עם מטרות ארגוים אלה.

למימוש מיטבי  הוא בעל זיקה הדוקה ביותרחופש הביטוי של ארגוים חברתיים  באופן זה, ימי הסברה.וקיום  התקשורת

   חקר האמת וקידום המשטר הדמוקרטי. – של חופש הביטוי ותהעיקריתיים מהתכליות של ש

ויכולתם הפוטציאלית של ארגוים חברתיים זאת ועוד, מלבד יידוע הציבור, האפשרות להשתמש בכלים האמורים, 

להשפיע באמצעים אלה על מצביעים, מקה לארגוים חברתיים כוח והשפעה במגעם עם המערכת הפוליטית ועם בחרי 

  ציבור. שלילתם או הגבלתם של כלים אלה תעקר או תגביל במידה רבה את כוחם ויכולתם לקדם את מטרותיהם. 

ל הארגוים החברתיים בתיקון לחוק? ראשית, התיקון מתה את יכולתם של ארגוים כיצד פגע חופש הביטוי ש

חברתיים לממש את חופש הביטוי הפוליטי שלהם בכפיפותם להגבלות שוות על היקף גיוס התרומות. כפי שראיו לעיל, 

תרומות מתאגידים, ובכללם ש"ח תשלול לחלוטין את יכולתו של הגוף לגייס  100,500- פעילות בחירות בהיקף של יותר מ

חלק מהגופים התורמים סכומים גבוהים ביותר לעמותות, מאוגדים בארץ או בחו"ל. כך,  ."לבחו או בארץ אחרות עמותות

בהיקף  65האזרח בישראל זכויותתורמת לעמותות רבות בארץ כגון האגודה ל 64הקרן החדשה לישראל, המאוגדת בארה"ב,

ות וספות הן הקרן לידידות, המאוגדת בישראל ותורמת גם היא דרך קבע לעמותות של מיליוי שקלים בשה. דוגמא

  67וקרן תקווה. 66רבות,

זאת ועוד, יכולתו של גוף לגייס תרומות מאשים פרטיים גם היא מוגבלת במידה יכרת, וכך כל תרומה מחו"ל תביא 

ח. תיה זאת מעמידה גופים רבים לפי הברירה ש" 603,000-מייה וביה להגבלה של היקף סכום גיוס התרומות הכללי ל

  לוותר על חופש הביטוי שלהם או לצמצם באופן יכר את פעילותם.

ודוק, לכאורה הגבלת תעמולה בדרך של מודעות פרסום חלה גם בין מערכות בחירות, ולכן אין מדובר בהגבלה זמית של 

ליידע את הציבור באשר לפעילות המפלגות בושאים שבהם חופש הביטוי של ארגוים אלה. הגבלת ארגון האוסרת עליו 

הוא עוסק או להמליץ כיצד להצביע, משמעותה פגיעה בלב ליבה של הזכות לחופש הביטוי הפוליטי. מדובר בפגיעה קשה 

  וממשית, שהשלכותיה החוקתיות תיבחה בהמשך.

שכן  ,אפקט מצןגם הם שפורטו לעיל, יוצרים  ,35הבירוקרטי הובעים מתיקון  ךהמגבלות הרבות והסבולא זו אף זו, 

 ותהלכה למעשה קשה יותר להוציא דברים לפועל, והבירוקרטיה עצמה מרתיעה את הפועלים. המגבלות המתוארות עלול

. תמקד בשתיים מהן: האחת רישום ושקיפות והשייה לסכל כליל את חופש הביטוי של העמותות והארגוים החברתיים

   .הגבלות מימון

  רישום ושקיפות 

להירשם אצל עליהם ג החדש, החוק מטיל חובה אקטיבית על גופים פעילים בבחירות בושאים שוים. בין היתר, 10בסעיף 

מבקר המדיה, להירשם כעמותה, לפתוח אתר ולפרסם בו את התרומות המתקבלות, להיות זמיים לרשות מבקר המדיה 

  . עודלצורך עיון בדוח מערכת חשבוות ו
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מביא  35עליהן גם כן חלים חוקי שקיפות, אך תיקון ואמם חלק גדול מהארגוים החברתיים כבר רשומים כעמותות, 

דוח ה לבדגופים אלה יהיו כפופים גם לפיקוח של מבקר המדיה, ומ 68איתו קשיים וספים. פרט לפיקוח של רשם העמותות,

י תאי החוק, ולדאוג שיהיה זמין בכל עת לעיון מבקר המדיה. פרט להל דוח וסף לפ םעליה 69,יםמגיש םאותו השהשתי 

לפי מגבלות החלות ה מלבדגופים חברתיים שאים מעוייים להירשם כעמותות. כמובן לעמותות שכבר רשומות, ישם 

 72כלליתכיוס אסיפה  71מיוי גוף מבקר פימי, 70הקמת ועד מחליט, –תיקון החדש, על עמותה מוטלות חובות רבות ה

  גופים קטים לא בהכרח ירצו להירשם כעמותות. ו יחידים . מובן אפוא מדועעודו

הוא  –מו לעמותות רשומות ולגופים שאים מעוייים להירשם כעמותות יהמכה המשותף שהתיקון מביא ע

, החסמים ככלל 73הבירוקרטיה. זו ידועה כמרכיב עיקרי המדיר רגליהן של שחקיות חברתיות מהשיח הציבורי.

הבירוקרטיים מועלים שוב ושוב כקודות מחלוקת בין הרשויות לארגוים החברתיים, באופן המקשה על האחרוים 

יעמדו  בטרםוהרלווטיות שלהן  תופהזמן רב, דבר שעלול לגרום לתועות רבות לאבד את ה גוזלתהבירוקרטיה  74לתפקד.

   76ה חדה במוטיבציה הראשוית להקמת תועות חברתיות.מביאה איתה ירידהיא כמו כן,  75בתאים הדרשים.

. כלי התקשורתם מחשש לפרסומם ביוסף על ההיבט הבירוקרטי, חוקי השקיפות עלולים להרתיע תורמים פוטציאלי

שיהיה התורמים כדי להקטין את ההון שמות יש בעצם הרישום וחובת פרסום  הלן,דוו ליכך, אף ללא מגבלות המימון שי

  . לקידום פעילותםארגוים חברתיים לזמין 

  הגבלות מימון

קיומם של  לסכן אתעל דרך המימון של גופים פעילים בבחירות הן רחבות ובעלות פוטציאל המוטלות ההגבלות 

סך כל לכמות התרומות מתורמים פרטיים, וכן לכמות התרומות מחו"ל, לגבול עליון  קובעארגוים חברתיים. התיקון 

 ארבע שים.  –בחירות שאחריהן, משמע ה ועדהבחירות  מתקופתחלות  ההגבלות התרומות. כל

שכן מרבית  77,, שאים מתקרבים לסכומים האמורים בחוקקטיםעל ארגוים גם השפעה מצת להגבלות אלו 

וים ארגעל  על אחת כמה וכמה השפעתן רבה הארגוים שואפים לגדול, לצמוח ולהרחיב את ההשפעה שלהם על החברה.

המויים העולים על אלה סכומים בכל שה זקקת ל שפעילותם שתידון להלן,שדולת השים  כגוןחברתיים גדולים יותר, 

מדובר דה פקטו  –יתכותו של אפקט מצן הגדולה הרבה יותר מהשפעת ההגבלות  ,ארגוים מסוג זהב כשמדובר 78בחוק.

 םבו פעלו טרם החוק ותקופת הבחירות, יהיה עליהשדר הגודל בסלפעול יבקשו להמשיך  אם. םבצמצום הפעילות שלה
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מסתמן כי הגבלת התרומות היא המקשה  79.םלקוט צעדים משמעותיים כדי לצמצם את קלפי המיקוח הפוליטיים שלה

   80פרלמטריים לפעול בתקופת הבחירות.-ביכולתם של גופים חוץ פגיעה של ממשביותר, ויש בה כדי לפגוע 

  אגדות(ב) חופש ההת

הפסיקה מגדירה זכות זו  81המשפט הישראלי הכיר בחופש ההתאגדות כזכות חוקתית ועמד על חשיבותה זה מכבר.

זכות ההתאגדות היא ״תאי שאין  82לות וקידום מטרות משותפות.יכזכות הן של היחיד הן של הכלל להתאגד יחדיו לשם פע

  83בלעדיו לקיומה של הדמוקרטיה״.

התאגדות לשם  :הבולטות הן שתייםו, מספר אזרח את האפשרות להתאגד לצורך מטרותחופש ההתאגדות מקה ל

עמותות,  ההתאגדות מתאפשרת באמצעות .מטרות אזרחיותהשגת לשם  והתאגדותחברתיות -מטרות פוליטיותהשגת 

טוי, יצירת קלף חופש הבי :, חופש ההתאגדות משרת זכויות וחירויות וספותבמילים אחרות 84תאגידים ואיגודי עובדים.

  יצירת אמצעי ליהול הון. אומיקוח 

ולמימושו של חופש ההתאגדות, ולכן הם  לגופים החברתיים שדוו לעיל, חשיבות מכרעת לקיומה של חברה דמוקרטית

האחריות הציבורית האחת היא קידום  . חשיבות זו יתן לפרוט לשתי סיבות:משתייכים לגרעין הקשה של זכות ההתאגדות

  .מימוש ערכים דמוקרטייםוהשייה היא  התושבים ומימוש אזרחותם הפעילהשל 

משחר ההיסטוריה אחד העקרוות שבבסיס  ,אחריות הציבורית של התושבים ומימוש אזרחותם הפעילהל אשר

אזרח טוב הוגדר כאזרח משפיע ופעיל בחיים  85בחיי הציבור.והמעורבות  התפתחות הדמוקרטיה הוא האזרחות הפעילה

של דמוקרטיה השתתפותית בתועות לא ממשלתיות הפועלות לקידום  דרךביטוי ב בא לידיכיום רעיון זה  86הציבוריים.

 להביא לידימשפיעה על יכולתו של היחיד להיות מעורב ולממש את אזרחותו כדי  הההתארגות בקבוצ 87מטרות חברתיות.

   88הוא חי. הבשות במדיה המציאשיוי 

עצם ההתארגות בקבוצה חברתית לצורך קידום עקרוות מגלמת את חופש הביטוי,  ,מימוש ערכים דמוקרטייםל אשר

, פעמים רבות ארגוים שאים ממשלתיים מעיקים קול יתרה מזו 89חלק מאבי היסוד של משטר דמוקרטי תקין.ה המהוו

  90כך משרתים עקרוות של פלורליזם וחופש.קבוצות מיעוט, ובלועזרה ליחידים ו
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, פ״ד טז כרדוש ׳ רשם החברות 16/61; ד״ )כהא'  העמותות רשם(להלן עיין  )1993לפסק דיו של השיא שמגר ( 6, פס׳ 100) 4, פ״ד מז(׳ כהא

כוכבי  124/70); בג״ץ 1964( 679, 673) 4, פ״ד יח(ג׳ריס ׳ הממוה על מחוז חיפה 253/64); בג״ץ 1962השופט זוסמן (לפסק דיו של  12, פס׳ 1202
לפסק  6, פס׳ 294) 3, פ״ד מח(אסר ׳ רשמת העמותות 4531/91); ע״א 1971לפסק דיו של השופט עציוי ( 2, פס׳ 505) 1, פ״ד כה(׳ רשם החברות

 ).1994(דיו של השיא שמגר 

  .81, לעיל ה״ש יאסיןפרשת   82
 לפסק דיו של השיא שמגר. 6פס׳  ,81לעיל ה"ש  ,רשם העמותות ׳ כהאעיין   83

 ).2014( 851 הזכות החוקתית ובותיה –כבוד האדם אהרן ברק   84
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לצמצום פעילותם של  להביאעלולה  35, החלת היתר שבתיקון השקפתולכיצד פגעת זכות ההתאגדות על ידי התיקון? 

הציבורי כדי  מרחבב , וקטים אמצעי לחץארגוים חברתיים. מרבית הגופים בארץ ובעולם המקדמים מטרות חברתיות

לא שות ומטרות חברתיות באמצעות חקיקה או יחסים קואליציויים. כך, כאשר שדולת השים קוראת להביא לקידום יוזמ

היא משתמשת ביכולתה ליצור לחצים פוליטיים בקרב החברה כדי לקדם  91ייצוג שי מספק,בהן אין שלהצביע למפלגות 

ידי העברת ידע ותכים לציבור כדי שהציבור זאת ועוד, ארגוים אלה מגדילים את כוחם על שוויון מגדרי ברשות המחוקקת. 

  יכיר את המטרות החברתיות ויפעיל שדולה חברתית למימושן. 

, ולהטיל עליהם מימון מפלגות עלול להכיס ארגוים חברתיים שוים לגדרי חוק באמצעים אלה, השימוש אמורכ

 –ויים העלולים להיכס לגדר פעילות בחירות בכך התיקון מעמיד גופים אלה לפי הברירה: להימע מביטהגבלות שוות. 

מה שעלול להגביל במידה משמעותית את כוח השפעתם ואת יכולתם לקדם את המטרות שעמדו ביסוד ההתאגדות, או 

  לקבל עליהם הגבלות מימון, רישום ושקיפות שגם הם יגבילו ויצמצמו את יכולתם לפעול, ובכך שוב יוגבל חופש ההתאגדות. 

 י היבטי פגיעה בחופש ההתאגדות.באופן זההראשון הוא הגבלות המימון והבירוקרטיה, שיש להן  92יתן להבחין בש

אפקט מצן על ההתאגדות עצמה. השי הוא שהפגיעה בחופש הביטוי מגבילה את יכולת מימוש הכוח שבהתאגדות. ככל 

ומדים על סדר היום, יכולתם להשיג את שארגוים חברתיים יוגבלו ביכולתם להביא לידיעת הציבור את הושאים הע

  תמריץ שלילי להתאגד. רמטרותיהם תפחת וייווצ

  (ג) הזכות לבחור ולהיבחר

ההגה על זכות זו  94וכן הוכרה במשפט הישראלי כזכות חוקתית. 93יסוד: הכסת,- הזכות לבחור ולהיבחר עוגה בחוק

לאור הקשר ההדוק בין שתי  95ועמד לבחירות הן של הבוחר.זכות לחופש ביטוי פוליטי הן של המל מישריןקשרה בפסיקה ב

או למדים כי פגיעה בחופש הביטוי הפוליטי גורמת לפגיעה בזכות  ,וכן לאור האופן שבו פירשה הפסיקה קשר זה ,הזכויות

יות מזעריש לאפשר זרימת מידע ודעות בהגבלות  ,שמערכת הבחירות תהיה דמוקרטית כדילבחור ולהיבחר. לשון אחר, 

  96גם הזכות לבחור ולהיבחר. מישריןפגעת ב ,בו אין חירות להביע דעות ולעצב את דעת הקהלשבכפוף לחוק. במצב 

שחופש הביטוי הפוליטי מצא בלב הזכות לבחור  משוםחופש הביטוי הפוליטי, ול התיקון מסבהפגיעה ש וכחלפיכך, ל

גוים חברתיים ופוליטיים להביע עמדות בושאים מסוימים, על ארהמוטלת זכות זו. ההגבלה התיקון פוגע ב ,ולהיבחר

בחירה מודעת  גבשלהביע עמדה כלשהי, פוגעת ביכולתו של הציבור לאפשרות תמע מהם שבמקרי קיצון אף ייתכן ש

  .ושכלתומ
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 פגעות מהחוק. הזכויותהאף הפסיקה רואה את הקשר הברור בין שלוש הזכויות ראה שכפי שתיארו קודם לכן, 

  כי היא בהכרח יוצרת פגיעות וספות. ,מצאות אלו בליבן של אלו. לכן הפגיעה בהן היא חמורה אף יותר

  מקיימת פרשות. 2

צייו לעיל את הבעיות הפרשיות שעולות מלשון החוק. הראיו כי יש בו שלושה ביטויים פרדים אשר יתן לפרשם גם 

של החוק, אף אם הוא מתיישב עם התכלית הספציפית של החוק, פוגע  בהרחבה וגם בצמצום. לטעתו, הפירוש המרחיב

בעקרוות יסוד של השיטה. כדי שהחוק יהיה חוקתי, כלומר שפרש אותו באופן מקיים, עליו להיות מפורש בצורה שמחד 

יתן  גיסא תואמת את תכליתו ומאידך גיסא מתיישבת עם עקרוות השיטה. לפי שיטת המשפט בישראל, בכל עת שבה

  97לבחור בפרשות מקיימת, יש לעשות כן.

תכלית החוק הספציפית, כפי שתוארה בהארה זו, היא למוע את ההשפעה של כסף פרטי על מערכת הבחירות בישראל. 

עם זאת, הפרשות הרחבה של החוק, הגם שאיה סותרת את תכלית החוק הספציפית, מתגשת בזכויות בסיס בחברה 

  ש הביטוי הפוליטי, הזכות להתאגד והזכות לבחור ולהיבחר. הדמוקרטית כגון חופ

פרשות זו אם כן, כדי לבחור באפשרות של פרשות מקיימת, או סבורות שיש לפרש את החוק אך ורק בפרשות הצרה. 

מבחיה בין ביטויים המקדמים הצבעה לרשימת מועמדים מסוימת ואך ורק כמודעה בתשלום,  "מודעת פרסום"מגדירה 

כי כוות של פרשות זו היא מוצא הם. כמו כן, החת יקריטריוים אובייקטיבי בשלהצבעה לה מהמיאים  הבין כאלו

אמם במצב זה יחולו  פרשות הרחבה שהוצגה לעיל.עומת הוזאת ל ,בשמה המפורש של הרשימה קיבהל יתההמחוקק הי

ו של כסף פרטי על הבחירות, אולם תצומצם הפגיעה ההגבלות שקבע המחוקק בתיקון, ולכן יוצבו חסמים בפי השפעת

  בעקרוות היסוד של השיטה.

להשקפתו, אף שיש אפשרות לבחור בפרשות המצמצמת, אין די בכך. יש לבחון את הפגיעות שתוארו בזכויות האדם 

ם בפרשותו אף לאור פסקת ההגבלה. במילים אחרות, לדעתו פרשות מצמצמת לא תהפוך את החוק לחוקתי מאחר שג

  המצמצמת החוק איו מידתי. עם זאת, כפי שראה, הפרשות המצמצמת תאפשר קיטת פסילה חלקית בלבד של החוק.

  ?. האם הפגיעות האמורות עומדות בפסקת ההגבלה3

   98כעת, משהראיו שהזכויות האמורות פגעות, בחן את חוקתיות הפגיעה באמצעות פסקת ההגבלה.

רה עשית בחוק. באשר לתכלית ראויה, אפשר לזהות בחוק הן תכלית ראויה הן תכלית שאיה ראשית, הפגיעה האמו

ראויה. הרצון להגביל את המימון הפרטי בשל רציול של שוויון, כפי שדון, הוא בגדר תכלית ראויה בשל חשיבותו של ערך 

אותן כסמויות. ראשית, עצם העובדה  השוויון בחברה דמוקרטית. עם זאת, מדיוי הכסת עלו מטרות שיתן להגדיר

 –שהמפלגה הזוכה קידמה חוק גד הגוף שיסה למוע ממה להיבחר שוב, דבר שיתן ללמוד מכיויו הפופולרי של החוק 

שית, ציג משרד המשפטים ציין כמה פעמים שלא ברור אם ישה בעיה  35.99מעיקה ופך פוליטי ואישי לתיקון  –V15חוק 
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כמו כן, כמה חברי כסת העלו את ההשערה שמטרתו הסמויה של החוק היא  35.100שמעוררת צורך בתיקון  אמיתית בשטח

אף כי מבחיה תוצאתית דומה שהחוק משפיע על כל  102ומיעת השתתפות פעילה בשל מיעים פוליטיים. 101"סתימת פיות"

קיים באמצעות הצבת חסמים השלטון את ההגבלת כוחם של ארגוים חברתיים עלולה לבצר קצוות המפה הפוליטית, 

דבר  – המחזיקים כעת בעמדות הכוח הים יותר מהגבלת פעילות כאמור באופן זה, ראה כיליצירת אופוזיציה יעילה. 

  שיכול לבסס תכלית סמויה.

ת עם זאת, קבע בפסיקה זה מכבר כי כאשר יתן לפרש חוק באופן שתהיה לו תכלית ראויה ובאופן שתהיה לו תכלי

   103שאיה ראויה, יש להעדיף את התכלית הראויה בשל עקרון תקיות הִמהל.

מתקיימים. עתה עבור  105וכן התאי של ״הקשר הרציולי״ 104לצורך הדיון יח כי התאי של ״ערכי מדית ישראל״

   לבדיקת יתר מבחי המידתיות.

  מבחן האמצעי שפגיעתו פחותה

  היתר תחולת

מון מפלגות כפי שוסח מוחל גם על ארגוים חברתיים המשתמשים באמצעים פוליטיים כדי להשיג כפי שצייו לעיל, חוק מי

מטרות חברתיות. ארגוים אלו אים אמורים להיות מוגבלים באמצעות החוק, שכן הם פועלים שלא לשם בחירות 

מוגברת. באשר למבחן זה, ראה  ספציפיות, וכן מכיוון שהם מייצגים קבוצות מוחלשות בחברה שאמורה לחול עליהן הגת

  כי האמצעי של החוק פוגע באופן לא מידתי בארגוים אלו. 

באמצעות הגדרת קריטריוים  –מיעת השפעתו של כסף פרטי על הבחירות  –להשקפתו, יתן להגשים את תכלית החוק 

ותם היא פוליטית. כך למשל, או אחרים שיאפשרו להבחין בין גופים שעיקר פעילותם היא חברתית, לכאלה שעיקר פעיל

מציעות לבחון את שיעור הכספים שהוציא גוף מסוים לצורכי פעילות פוליטית, יחסית להוצאותיו הכלליות של הגוף במהלך 

השה. או סבורות כי אם בחן את מרבית הגופים החברתיים, שיש להם פעילות מגוות לאורך השה, ראה כי הסכומים 
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א הגה על זכויות המיעוט. התיקון כפי עם זאת סייג דבריו בכך שאמר כי ככלל, יתן לטעון כי אחד מערכיה המרכזיים של הדמוקרטיה הו  104
שתוקן פוגע בעיקרו בארגוים שמטרתם היא להגן על קבוצות מיעוט בחברה הישראלית ולהביא לשיפור זכויותיהן. לפיכך יתן לטעון כי יש 

ן תאי זה ייקבע כי התיקון בתיקון פגיעה בערכים הבסיסיים של חברה דמוקרטית. עם זאת, תאי זה פורש בפסיקה בצמצום, וראה כי לא בגי
 ).2012לפסק דיו של השופט לוי ( 21, ס' 44) 2, סה(זהבה גלאון ' היועץ המשפטי לממשלה 466/07איו חוקתי. בג"ץ 

של ועדת הכסת ושל ועדת החוקה, חוק  2פרוטוקול ישיבה מס׳ ציין כי בדיוי הוועדה הועלו ספקות באשר ליכולת לממש את תכלית החוק.   105
אשים יבחרו שלא להתאגד ולאגם שאשר תמכה בתיקון, הצביעה על האפשרות  ,יעל גרמן חברת הכסת – )20.9.2016( 43, 20-ומשפט, הכסת ה

של ועדת הכסת ושל ועדת  2דברי מיה רוזין בפרוטוקול ישיבה מס׳ ש"ח;  100,000משאבים, ויקיימו פעילות בחירות בסכום שאיו עולה על 
ועדות שהתיקון מטיל טל כבד על מבקר המדיה. היקף תפקידו הוכחי עתיד ובאחת ה צייה – )20.9.2016( 15, 20- ומשפט, הכסת ה החוקה, חוק

דבר המוביל לקשיים ולבקר אותו, לקראת תקופת הבחירות, בשל החובה לפקח על כל ארגון שמבצע פעילות בחירות,  מידה יכרתב התרחבל
 .השלכות תקציביות לחוקשאין מצוין  לדיון מוקדם חוקצעת ההבדברי ההסבר לאף ש –תקציביים ולוגיסטיים 
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כלומר, לשם ההבחה או מציעות קריטריון הבוחן ת בחירות הם מוכים ביחס לפעולותיהם הכלליות. המושקעים בפעילו

  את פח פעילות הארגון לצורכי "בחירות״ ביחס לכלל פח פעילות הארגון.

ף זאת עוד, או גורסות כי יש להעיק למבקר המדיה את הסמכות להפעיל שיקול דעת, בדומה לזה התון לו בעיין גו

מטרותיו, פעולותיו, ייעוד רווחיו וכן הלאה. באופן זה  –שיקול הדעת יופעל בהתחשב במאפייי הגוף  106הקשור למפלגה.

יהיה יתן להבטיח הבחה מהותית בין גופים חברתיים, או גופים אחרים מהמגזר השלישי שדוו לעיל, לגופים פוליטיים 

שיגה את מטרת התיקון, אך מועת פגיעה קשה בגופים שאיו רוצים שמטרתם ועיקר פעילותם פוליטיים. הבחה זו מ

  להטיל עליהם הגבלות מסוג זה.

אם הקריטריון המוצע לא יתקבל, יש לכל הפחות לשות את ההגבלות הכלכליות שבחוק, כדי שאלו יפגעו במידה פחותה 

  בזכויות שצויו לעיל.

  הכלכליות המגבלות

 גוףל להיחשב כדי להשתמש צריך בוש סכוםב כלומר ש"ח, 100,500 שווי עד בחירות פעילות של הגבלהתחילה דון ב

כסכום סף  בחוק הקוב הסכום, הכסת של ומשפט חוק, החוקה ועדת בדיוי רבות פעמים צויןש כפי. בבחירות הפעיל

 פרסום למודעת ערך שווה זה שסכום הטעה עלתה הוועדה בדיוי. ביותר מוך הוא" בבחירות הפעיל גוף"להגדרת  לכיסה

 כלכלי כיסה רף כלאמם . אפסית היא הבחירות על להשפיע זה סכום בשווי פעילות של היכולתש ברור 107.בעיתון אחת

 הפגיעה את להפחית כדי הכיסה רף את להגביה יש לטעתו אך, השרירותיות מןמטבע הדברים  בו יש החוק תחולת לגדר

 קיום על תשמור אחר צדמו ,יסוד זכויות מימוש על המצן האפקט אתתחליש  אחד דמצ הרף הגבהת שכן, מסב שהחוק

 .החוק תכלית

 הן הארגוים לפעילותהמותר  התרומות היקף את להגדיל יש לטעתו, לחוק הכיסה סף שיויצד ל, תרומותאשר ל

 לכל ספר שלהם הכספים גיוס ולכן ,השה כל לאורך פועליםה ארגויםבו בגופים מדובר. מתאגידים הן יחידים מאשים

 ולא קשה היא וצרתה הפגיעה, אחריה באהה עד אחת בחירות מתקופת חלה התרומות גיוס מגבלתו הואיל. אורכה

 קשה. אחת שה של זמן בפרק בחוק הקוב התרומות סך את עובריםה חברתיים ארגוים ישם, לעיל כאמור 108.מידתית

 המותר התרומות היקף את להגדיל יש לפיכך. בפעילותם תפגע ,שים ארבע לאורך וסההפר ,סכום תקרת אותה כיצד לתאר

 .הארגון של תקיה פעילות לאפשר כדי

המוגדרות בחוק,  יתר העבירותוסיף בקצרה כי לתפיסתו, גם הסקציה העושית שוספה בתיקון, איה מידתית. 

גוף פעיל לעומת זאת, והוא הבחירה לכסת. ן איטרס אישי עשות למעהמשמע עבירות  ,עשות על ידי המפלגות עצמן

בבחירות פועל לכאורה מתוך מעורבותו החברתית והאזרחית וללא היסוד הוסף המתקיים במפלגות ובגופים הקשורים בהן 

ותו יסוד התועלת האישית. אדרבה, לו היה אפשר לבסס תועלת אישית כאמור, יש להיח כי היה אפשר לבסס גם את הי –

בהרבה: עדר מהמעשים איטרס אישי להיבחר ולכן  הפסול המוסרי הוא מוךשל הארגון גוף הקשור לסיעה ממש. מכאן ש

  יש לגוף איטרס מופחת להפר את החוק. 

סקציות פליליות כרוכות בפגיעה בזכויות יסוד וספות, ולכן יש להימע מהן, לגישתו, כאשר הרתעה יעילה יכולה 

ת גם באמצעות סקציה כלכלית, וזה המצב לדעתו בעייו. פגיעה כלכלית יכולה לערער את יסודותיו של להיות מושג

 הארגון, ולהביא לפירוקו. 

_____________________________________  

 לחוק. 1ס'   106

 ).20.9.2016( 4, 20-של ועדת הכסת ושל ועדת החוקה, חוק ומשפט, הכסת ה 2בפרוטוקול ישיבה מס׳ מקלב דברי אורי   107

 .5, בעמ' 80חוו"ד המכון הישראלי לדמוקרטיה, לעיל ה"ש   108
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  מבחן המידתיות הצר

לעיות דעתו, ההסדר הקבוע בחוק איו מידתי גם במובן הצר כאשר הוא מוחל על הארגוים הדוים. הדבר ובע מכך 

וק וקב מגביל מאוד את יכולת הפעילות של הארגוים, ה״זק״ שפעילות בחירות בהיקפים הקבועים שבעוד הסכום שהח

  בחוק יכולה לגרום, הוא מועט. 

באשר לסך התרומות, כפי שכתב, מרבית הארגוים שדוו לעיל מגייסים תרומות בסכום גבוה יותר מזה שהחוק 

ל איסוף הכספים איה חלה רק בתקופת הבחירות, אלא מתקופת מאפשר. בעיה זו מתעצמת בגלל שההגבלה המוטלת ע

בחירות אחת לבאה אחריה. מצב דברים זה מביא לצמצום פעילותם של הארגוים, וזאת אל מול תועלת שאיה ודאית, שכן 

 צמצום הפעילות לא בהכרח יביא גם לצמצום ההשפעה הפוליטית.

ייצוג גם פוגעת בהם באופן לא מידתי ביחס - ות הסובלות מתתלטעמו, הכללה בחוק של ארגוים המייצגים קבוצ

לתועלת המופקת מהכללתם. בין כה וכה מדובר בקבוצות מוחלשות בחברה המיוצגות במידה פחותה ובאופן בלתי מספק. 

ו הבירוקרטיה הלווית להגבלות החוק יוצרת אפקט מצן חזק ביותר הן על חופש הביטוי הן על חופש ההתאגדות, ואיל

התועלת המופקת מהכפפתם של ארגוים אלו לתחולת החוק היא מועטה. השפעתם על המפה הפוליטית ממילא איה רבה 

באופן המצדיק את החלת החוק עליהם. מעצם הייצוג של קבוצות מוחלשות יתן ללמוד שיכולת ההשפעה של הגופים 

  המייצגים היא מועטה ביותר.

, יש לפסול את החוק באופן חלקי כדלקמן: לסחו באופן שלא תרשות המצמצמאו גורסות אפוא שגם אם תאומץ הפ

יחול על ארגוים שמבקר המדיה מתרשם שעיקר פעילותם איה פוליטית, להעלות את שווי פעילות הבחירות המותרת, 

   .ולפסול את סעיפי העושין המופיעים בחוק ווגעים לגופים הפעילים בבחירות

  סיכום

וק מימון מפלגות ועד לצמצם את השפעתו של כסף פרטי על הבחירות. מטרה זו שעת על הרציול של עקרון לח 35תיקון 

השוויון. עם זאת, גרסו כי התיקון איו חוקתי וזאת בין היתר מאחר שהוא פוגע, במתכותו הוכחית, בקבוצות הסובלות 

  ייצוג.- מתת

. תיארו גם את השיוי 35ויים והתיקוים בו בעקבות תיקון בהארה זו סקרו את חוק מימון מפלגות ואת השי

. לאחר מכן, הראיו כי החוק כפי שתוקן 35ושבגיו תוקן תיקון  2015פוליטי שעבר על החברה הישראלית בבחירות - החברתי

ים לחברה חל באופן רחב מדי על ארגוים שיש צורך להוציאם מתחולתו, וכן הדגשו את חשיבותם של ארגוים חברתי

  האזרחית. בהמשך דו בזכויות הפגעות עקב התיקון ובחו אותן במבחי פסקת ההגבלה. 

 אין ,בצמצום החוק יפורש אם גם כי סברו זאת עם. בזכויות הפגיעה שתפחת דיככי יש לפרש את החוק בצמצום  מצאו

יוכפפו  ארגוים אילו ולהגדיר למקדיש  .חלקילפסול את החוק באופן  גם יש ולפיכך ,שבו המידתיות- אי את לרפא כדי בכך

הממויות המופיעות  גבלותאת הה להקל ישיוחרגו ממו כאמור. כמו כן גרסו כי  ואילו ארגוים חברתיים החוקלתחולת 

שלהן ולבטל את הסקציות העושיות המופיעות בחוק בעיין גופים פעילים בתיקון כדי לצמצם את האפקט המצן 

 . בבחירות

  




