
( " ) ר      ע בישראל השלטון איכות למען התנועה
 The Movement for Quality Government in Israel االحركة من أأجل جوددةة االسلطة في إإسراائيیل

  "  , "   ' ד:   תשע ה תשע אדר ז 26/02/15תאריך

        

דחוף

לכבודלכבוד 

 ' ובראן'    ג סלים השופט המרכזית   כב הבחירות ועדת חברי

ר" המרכזית   יו הבחירות ישראל ועדת כנסת

ישראל  ירושליםכנסת

ירושלים

, רב   שלום נכבדיי

הרבני          : הנדון הדין בית נשיא מצד בחירות תעמולת בגדר שהינן להתבטאויות  חשש

לישראל    הראשי והרב הגדול

"- ) להלן       בישראל השלטון איכות למען התנועה אליכם),    התנועה"בשם לפנות מתכבדות  הרינו

כדלקמן:

סעיף       להוראות בהתאם קובלנה בזאת -137מוגשת "  , ט    תשכ לכנסת הבחירות :1969לחוק )  להלן  

           (" "   " והרב"  הגדול הרבני הדין בית לנשיא תורה הוועדה כבוד כי בבקשה החוק או הבחירות  חוק

   ,      ,   , סעיף   להוראות בניגוד בחירות בתעמולת חלק מלקחת לחדול יוסף הרב לישראל הספרדי  הראשי

130         .    ( ) מכל  להימנע הרב לכבוד להורות הנכבדה הוועדה מתבקשת כן לכנסת הבחירות לחוק  א

שלושת            במהלך מסויימת מפלגה עם המזוהים ציבור במוסדות בכנסים והשתתפות ציבורית  הופעה
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       ,    , עמדה  כנקיטת להתפרש עלולים אלה שמהלכים משעה הבחירות לאחר עד הקרובים  השבועות

. אסורה    בחירות ותעמולת פוליטית

      " על,      "  המרמז באופן התבטא היוסף הרב השבת כיכר החרדי באתר מפרסומים שכעולה משעה  זאת

 - מהלך            נתיבות בעיר הקרובה בשבת לשהות עתיד הוא וכן שהעביר בשיעור הפוליטיות  העדפותיו

. " ס          ש במפלגת תמיכה כהבעת החרדי הציבור ידי על נתפס אשר

עובדתי  רקע

1. -    ,     , מ  החל מכהן הראשונה מהמעלה ציבורית דמות יוסף הספרדי   2013הרב הראשי  כרב

          . איסור      יוסף הרב על חל כדיין ובוודאי בכיר ציבור כעובד הגדול הרבני הדין בית וכנשיא  לישראל

 . בחירות        כתעמולת הנתפסת כזו ובוודאי פוליטית התבטאות על

2. '  , " הרב               כב ס ש מפלגת של הרוחני המנהיג שהיה מי של בנו הינו יוסף הרב כי נזכיר  עוד

 -         ,   ,  . " משרות   ראשי וכרב הגדול הרבני הדין בית כנשיא בכהונתו עליו חלה משכך ל זצ יוסף  עובדיה

       , פוליטית      פעילות מכל עצמו להבדיל מוגברת חובה כולו הציבור שירות על האמונות  ממלכתיות

. בפרט    הבחירות ובעת בכלל

3. , "   ' ה  תשע באדר ד - "23/2/15ביום להלן,     ( השבת כיכר באתר בשיעור  1")הכתבהפורסם  כי

,  ,        , לתפיסתו     הרצויה ההצבעה בדבר מאזיניו לקהל רמז הוא יוסף הרב שהעביר האחרון  השבועי

 " :        ,  ,   . הרב  אם כדלקמן בכתבה צוטטו יוסף הרב ידי על לכאורה שנאמרו הדברים הקרבות  בבחירות

-       ,          , שהרב  הרב של שלו ההלכתי הקו גם הרב של הקו על לשמור בשביל פה אמונים אנחנו חי  היה

 ,       , מרן   של ההנהגה הקו על גם עצמו את ,  מסר    - מבינים     אתם ראשי רב אני לדבר יכול לא  אני

כתבתו של ישי כהן, "פרסום ראשון: הראשל"צ הגר"י  יוסף ישהה בשבת הבאה בנתיבות", כיכר השבת ד' אדר תשע"ה,1   
23/2/15 : http://www.kikar.co.il/164660.html
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 , פוליטיקה     לדבר יכול לא רומז   שאני רק אני ,  אבל שמרן,       מה מרן של לקו טוב טוב  לשמוע

     ,    , מרן  של הדרך את לחזק הנהגה של בכיוון לנו ].הנחיל "  " מ" [   הח י ע הוספו ההדגשות

 " ב   מצ הכתבה /העתק ע  .  1  כנספח זו   לפנייה

4. - באדר            ט ח הקרובה בשבת לשהות עתיד יוסף הרב כי בכתבה הובהר לדברים  בהמשך

 , ה" ,        27-28/2/15תשע לישראל,   ראשי כרב לכהונה נבחר מאז לראשונה זאת נתיבות  בעיר

         , '    , לתלמידיו    וקורא יחד במפלגת תומך הוא כי הודיע יל אברג יורם הרב בעיר אחר שרב  ולאחר

.   " ובמפלגתו  ישי כ בחה ,   2לתמוך בחובה         צופנת אלא תמימה אינה זו שהייה כי בכתבה נטען  עוד

.   ,      "   - בכתבה   כך יחד מפלגת פני על ס בש תמיכה ברור פוליטי מסר

 "  ' ב        מצ ל אברג הרב אודות הידיעה פורסמה בה הכתבה /העתק ע  .  2  כנספח זו   לפניה

5., זה     (         מידע לאשר או להכחיש מיאן יוסף הרב לצערנו מדוייק בכתבה שהובא שהציטוט  ככל

   ,  ;          ( הוא   אם גם ודוק בחירות תעמולת משום יש יוסף הרב של שבדבריו הרי בהמשך שיובהר  כפי

,     .     -  " נערך    " בנתיבות שהביקור ככל בחירות בתעמולת המדובר עדיין עליה רומז רק הוא כי  מעיד

 ,     ,    ,    , הרי   אחרת או זו במפלגה במשתמע או במישרין תמיכה להביע כדי בכתבה שהובהר  כפי

. וכל    מכל פסול שהדבר

6. , מכך  כלל           יתרה מהווה אינה בנתיבות הקרובה בשבת לשבות יוסף הרב כוונת אם  גם

-          ,   , הציבור,  ידי על פוליטי כמהלך המהלך הבנת שנוכח הרי פוליטית אמירה מבחינתו  ועיקר

           , ממנה   להימנע יוסף הרב ועל משתמעת בחירות תעמולת משום בכך יש מהכתבה שעולה .כפי

 :19/2/15  כתבתו של ישי כהן, " הרב יורם אברג'ל: מבקש מכל מכירי לתמוך באלי ישי", כיכר השבת ל' שבט תשע"ה, 2
http://www.kikar.co.il/164427.html
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7.     , בפעילות,           חלק לוקח יוסף הרב מעמדו אף על כי מפורסם בה הראשונה הפעם זו אין  לצערנו

        ; מערכת     פתיחת בכנס חלק נטל כאשר למשל כך פוליטיות כפעולות להתפרש העלולות  ופעולות

    " ביום      ברק בבני ס ש מפלגת של המקומיות לרשויות .  21.09.2013הבחירות

ביום      .8 התנועה פנתה הכתבה פרסום העלולה       24/2/15נוכח מנסיעה ימנע כי בבקשה יוסף  לרב

ימנע               ואף בדבריו זהירות משנה ינקוט כי וכן אחרת או זו במפלגה תמיכה כהבעת  להיתפס

.  " בנושא" רמזים מ

יוסף       לרב התנועה מטעם המכתב " 1העתק ב  /מצ ע  .   3  כנספח זו   לפנייה

9.   , לא            יוסף והרב התנועה לפניית יוסף הרב תגובת התקבלה לא אלה שורות כתיבת למועד  עד

 . זו      בפניה לו המיוחס את הכחיש

10.          , יוסף   הרב תגובת צוטטה יוסף לרב התנועה בפניית עסקו אשר אינטרנט באתרי  מפרסומים

" ולפיה     תקשורת כלי למסירת"       לאותם להגיע תמיד נוהג לישראל הראשי והרב צ  הראשל

מוזמן         הוא אליו מקום לכל הרבים לזיכוי תורה 3".שיעורי

 "  ' ב        מצ ל אברג הרב אודות הידיעה פורסמה בה הכתבה /העתק ע  .  4  כנספח זו    לפנייה

    – ציבור    ועובד דיין לישראל הראשי הרב

3  , "   '  ,   ,"     :  "  "    " , ה    תשע באדר ה השבת כיכר בנתיבות לבקר לך אסור יוסף י הגר צ לראשל השלטון איכות כהן ישי של  כתבתו

24/2/15, http://www.kikar.co.il/164767.html .
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11.    , של         העליון הרבני והמוסד דת לשירותי במשרד סמך יחידת הינה לישראל הראשית  הרבנות

,           . לישראל  הראשית הרבנות חוק מכוח פועלת בישראל הראשית הרבנות מערכת ישראל  מדינת

- ם" -4סעיף.  1980תש " ו    תשט הדיינים הינם      1955לחוק לישראל הראשיים הרבנים כי  קובע

. תפקידם   מתוקף דיינים

,     (42.332עד  42.321הוראות .12 " דיינים  על כי קובעות ר )   42.321לתקשי ( רבנים ( על וכן  ג

המדינה    ( מאוצר משתלם )  " 42.321ששכרם ( חל ( , ד בכתב    פומבית בתעמולה להשתתף  איסור

...   , לכנסת   לבחירות פה בעל "42.322"(או     ( ( ) עליהם  חל וכן באספות  ד להשתתף  איסור

 , כיוון              שהוא נושא איזה על הרצאות לתת כדי מדיניים גופים של או מפלגות של  פומביות

מפלגתית             זיקה של רושם ליצור עלול מפלגתית במה מעל העובד של הופעתו (שעצם  "

42.322 .(( ה(

לממשלה    .13 המשפטי היועץ -"1.1902בהנחיות ) הקבוע")    ההנחיהלהלן  האיסור כי  הובהר

,     130בסעיף     , או       מינהלית סמכות בעלי שהם דרגה הבדל ללא המדינה עובדי כל על חל  לחוק

 ,  "  "    ,    . לצד      כולל מינהלית סמכות המונח כי בהנחיה הובהר עוד קהל עם מגע בו שכרוך  תפקיד

 ,            ,  - ובכלל  הציבור מן אנשים כלפי הכרעות להכריע הכוח עמה שיש סמכות כל דין פי על  סמכויות

סעיף        (  מינהליות סמכויות בעלי על הממונים של סמכותם ).6זה להנחיה 

14.  ,           , היתר  ובין בכלל מפלגתית בפעילות להשתתף לישראל הראשי הרב על איסור חל כן  אם

 ,     , עובד        ולמעשה דיין היותו מכוח לכנסת בבחירות פומבית בתעמולה השתתפות על איסור  קיים

          , סעיף.  להוראות בהתאם בעניינו לדון הסמכות המרכזית לוועדה קמה משכך  לחוק 137מדינה

הבחירות.
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15. - הגדול             הרבני הדין בית כנשיא מכהן יוסף הרב כי זה בהקשר נזכיר של  עוד פוליטית  פעילות

      :     , השופטת     ברשות הציבור באמון פוגעת היא בה רק לא אך בדיינות הציבור באמון פוגעת  דיין

    , תהא,         השיפוטית ההכרעה כי הישראלי הציבור של ובציפיותיו ממנה חלק היא שהדיינות  כולה

 . ב   וניטראלית נטיות '        732/84  בגץ ללא דתות"    לענייני השר נ צבן יאיר כ (  ח   ,    141  )   4  מ 

 , בנבו(  : "  )  10.07.1986  פורסם צבן"  להלן ( יאיר ץ : בג כי"   נקבע (

"     . בקלפי      ביטוי להן ייתן הוא משלו פוליטיות דעות להיות עשויות  לשופט

 .          . הציבור  זה סגור לתא מחוץ ביטוי להן ליתן לו אסור הבחירות  ביום

         , יימנע   הוא וכי הפוליטית למסגרת מחוץ יהא השופט כי לכך מצפה  בישראל

       . לא      השופט כי לכך מצפה בישראל הציבור פוליטי גוון בה שיש הבעה  מכל

 (    ,   ) להערכותיו     נסתר או גלוי פרטי או פומבי חיצוני ביטוי כל  ייתן

בהכרעה,         הציבור אמון את להבטיח ניתן כך רק  הפוליטיות

, זו..           פני על זה פוליטית פעילות או פוליטי זרם המעדיף שופט  השיפוטית

     , ללא     תהא השיפוטית ההכרעה כי הישראלי הציבור של בציפיותיו  פוגע

      ,   . שהובעו  אלה את נוגדות הפוליטיות שדעותיו דין בעל וניטראלית  נטיות

      , שווים   בין שווה עצמו ירגיש לא השופט ידי ( על של  14פסקה"   לדבריו

.( ברק   השופט כבוד

"      42.321בסעיף  .16   ( בסעיפים ( החלים האיסורים כי נקבע ר התקשי בהוראות  חלים 42.322ג

 ."          , אחרת  " שיפוטית משרה נושאי וכל דתיים דין בתי חברי דיינים על גם

". בשיפוטו           הציבור אמון את בפעולתו להבטיח צריך הדיין גם השופט  כמו

.      .. בכך        אסור דיין גם כך בכלל פוליטית בפעילות אסור ששופט שכשם  מכאן

 .     , היא        בה רק לא אך בדיינות הציבור באמון פוגעת דיין של פוליטית  פעילות

02-5000076 פקס: 02-5000073 * טל: 91043, ירושלים 4207 * מען למכתבים: ת.ד. 94383, ירושלים 208           רח' יפו 
5000076-02: فاكس !5000073-02: هھھھاتف ! 91043 ٬، االقدسس4207. صص. بب: االعنواانن للرسائل ! 94383 ٬، االقدسس208 شاررعع يیافا

208 Jaffa St., Jerusalem * Mailing Address: P.O.B.4207 Jerusalem 91043 * Tel: 02-5000073 * Fax: 02-5000076
E-mail: mqg@mqg.org.il * Web Site: www.mqg.org.il

13 מתוך 6עמוד 

http://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/PADI-N-4-141-L.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/PADI-N-4-141-L.htm


( " ) ר      ע בישראל השלטון איכות למען התנועה
 The Movement for Quality Government in Israel االحركة من أأجل جوددةة االسلطة في إإسراائيیل

    , ממנה      חלק היא שהדיינות כולה השופטת ברשות הציבור אמון  ".פוגעת

).16פסקה(    "  , צבן       יאיר ץ בג ברק השופט כבוד של לדבריו

-130בסעיף  .17 "  ,    ( ט( תשכ לכנסת הבחירות לחוק לא,      1969א מדינה עובד כי במפורש  נקבע

בחירות     בתעמולת חלק -   ייקח ברמז     לא אף היא הכוונה שבכך בזהירות " ונבהיר כ.   3/19בתב

          , "   ' בשירות    הציבור אמון על לשמור נועדה זו הוראה כי נאמר ס ש סיעת נ אמסלם חיים  הרב

. הניטרלית    תדמיתו ועל הציבורי

18. ,  . "       ,    , עליו    משכך ס ש למפלגת קשור יוסף הרב כי לעיל שנאמר כפי להזכיר ראוי זה  בהקשר

     , בתקופת           וכמה כמה אחת על זו מפלגה עם לזיהויו הנוגע בכל זהירות משנה ולנהוג עצמו  להבדיל

. בזמן      המוגבלת קצובה תקופה שהיא הבחירות

  - בחירות    תעמולת יוסף הרב דברי

19.     ,        , מאזיניו  לקהל רמז יוסף הרב שהעביר פומבי שבועי בשיעור כי עולה מהכתבה לעיל  כמפורט

    ,  ,   .   ,  , יוסף   הרב ידי על לכאורה שנאמרו הדברים הקרבות בבחירות לתפיסתו הרצויה ההצבעה  בדבר

        ,    " : של,    הקו על לשמור בשביל פה אמונים אנחנו חי היה הרב אם כדלקמן בכתבה צוטטו  לכאורה

 ,       , מרן,       -    של ההנהגה הקו על גם עצמו את מסר שהרב הרב של שלו ההלכתי הקו גם לא הרב  אני

 ,        ,    - פוליטיקה   לדבר יכול לא שאני מבינים אתם ראשי רב אני לדבר רומז   יכול רק אני  ,אבל

    ,    ,     , של      הדרך את לחזק הנהגה של בכיוון לנו הנחיל שמרן מה מרן של לקו טוב טוב  לשמוע

].מרן "  " מ" [   הח י ע הוספו ההדגשות

על            .20 השפעה הוא שבה הדומיננטי שהחלק פעולה היא בחירות תעמולת כי נקבע  בפסיקה
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 " כ.  בתב "12/15הבוחר  : )      ' להלן    נתניהו בנימין הממשלה ראש נ גולדשמיט  ענייןאלי

 "( נקבע: גולדשמיט

מפלגה          " למען ישירה הטפה הכולל שידור רק לא ייחשבו בחירות  כתעמולת

  , גם          אלא יריבה רשימה או מפלגה של תקיפתה או מועמדים רשימת  או

תעמולתי      הוא שלו הדומיננטי שהאפקט ( שידור כבוד  3פסקה".   לדבריי

 .( מצא  השופט

 ( - ם" ( י ץ :869/92בבג )       "  ' להלן    עשרה השלוש לכנסת המרכזית הבחירות ועדת ר יו נ זוילי  ניסים

זוילי" " ץ "בג    , כי" נאמר (      '  ' רחבה  פריסה בעל הוא העברית בלשון בחירות תעמולת  הדיבור

,          -   - בהרבה:    ואם במעט אם בו שיש חיצוני ביטוי כל הלשוני במישור בחובו כולל הוא  ביותר

     ) ויוצא          חריג ובין וממוצע רגיל בין כלשהו מאזין על הסתברות של שונות בדרגות להשפיע  כדי

 '    '  ' בחירות       תעמולת הדיבור של החיצון הגבול את מהווה זו לשונית משמעות ' דופן)  11פס' (

 .( ברק     השופט כבוד של לדבריו

            " הן   שלו הלוואי שהשפעות פרסום גם למעשה היא בחירות תעמולת כי זווילי ץ בבג נקבע  עוד

 ' )   ( פס ( הבוחר על עקיפה ). 20בהשפעה ברק      השופט כבוד של לדבריו

21. ' מס  נכתב      "1.1902בהנחיה לממשלה המשפטי היועץ עובד     של על כי היא פסוקה  הלכה

    , פוליטית...       להשקפה משועבדת שאינה ניטראלית תדמית על הציבור בעיני לשמור  הציבור

  ,     - מאושיות.      והיא בישראל הציבורי השירות של פוליטי הא מהמבנה נובעת זו הלכה  מוגדרת

          . מעורבות  מפני להיזהר מחייבת ציבור עובדי על החלה הנורמטיבית המסגרת הציבורי  השירות

הציבור           עובד של פוליטית פעילות בעניין למגבלות בהתאם ולנהוג פוליטיים ". בעניינים

הוא                .22 בה המפלגה שם את במפורש ציינו לא יוסף הרב של דבריו אם אף כי ונדגיש  נוסיף
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תעמולת,               שזוהי כך על להעיד כדי מספיקה המרומז מסרו את הבין הציבור כי העובדה  תומך

"  ,  "    . זוילי  ץ בבג שנאמר כפי אסורה )    בחירות ) למנוע  הינה החוק של הסובייקטיבית  תכליתו

        ...   " חוקית"   בלתי הינה לכשעצמה אשר להשפעה אינה הכוונה הבוחר על הוגנת בלתי  השפעה

     ,         .( אחר(  אפקט כל לה שאין הבוחר של מחשבתו על ישירה להשפעה היא הכוונה שוחד  כגון

   ,         ... למעשה   הלכה אף השפעה עניינו שעיקר לשידור המחבר נתכוון לא אפילו זו השפעה  זולת

   )     .    , של  מבטו מנקודת כלומר אובייקטיבי הוא המבחן בחירות תעמולת לפנינו התוצאה  זו

     ) השידור    יוצר של מבטו מנקודת לא סובייקטיבי ולא ( הצופה) כבוד   21פסקה.  של  לדבריו

 .( ברק  השופט

   – עד          להידחות דינה פוליטית כאמירה הציבור ידי על הנתפסת ציבור עובד  פעילות

הבחירות  לאחר

23.       , מסוימת      במפלגה פומבית פוליטית תמיכה מטרתן אשר בנתיבות יוסף הרב של ושהייה  נסיעה

 .      . מפורשות         כך על אוסר החוק כך על יחלוק לא שאיש ונדמה פסולה בוודאי הינה

24., ועיקר,              כלל מהווה אינה בנתיבות הקרובה בשבת לשבות יוסף הרב כוונת אם גם  אולם

 -          , כפי,   הציבור ידי על פוליטי כמהלך המהלך הבנת שנוכח הרי פוליטית אמירה  מבחינתו

           , ממנה  להימנע יוסף הרב ועל משתמעת בחירות תעמולת משום בכך יש מהכתבה .שעולה

או            .25 אסורה תעמולה בגדר הינם מסוימים וטלוויזיה רדיו שידורי האם השאלה נדונה  בפסיקה

 :      , כי   נקבע גולדשמיט בעניין כך לגיטימי חדשותי מידע

         , או"  תעמולתי הינו מסוים שידור של הדומיננטי האפקט האם השאלה  את

י,     פ על לבחון יש המאזין      חדשותי על או הצופה על הצפויה  השפעתו

, הסבירים  - תוצאתי.    אובייקטיבי הוא או  המבחן המוצהרת  וכוונתם

מורידה            ואינה מעלה אינה השידור של המגיש של או העורך של  .המשוערת
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        , לכאן    פנים יש השידור של אופיו בשאלת כאשר הגבוליים במקרים זאת  עם

 (  )     , של,     ריחוקו או קרבתו מידת כמו נסיבתיים במבחנים להיעזר ניתן  ולכאן

או            זה לצד הכף את להטות לעתים עשוי הבחירות למועד השידור  זמן

    , בימים...       גם כמותו שיש הקבועים השידורים מסוג הוא השידור אם  אחר

ובקשר,         הבחירות לקראת במיוחד שהוכן בשידור שהמדובר או  רגילים

( אליהן  [ "  " פסקה"[   מ הח י ע הוספו השופט    3ההדגשות כבוד של  לדבריו

מצא). 

26. )   , נספח,   מהכתבה כעולה לראות ניתן קרובה),       1בענייננו בשבת לשבות יוסף הרב כוונת  כי

  . בכתבה            נכתב בהצבעתם העיר תושבי על להשפיע באה אשר כפעולה נתפסת בהחלט נתיבות  בעיר

  . כי             נאמר העיר ברחבי רבות בקהילות כולה השבת במהלך שיעורים למסור צפוי יוסף הרב  כי

"   , הגעתו"          בעצם אך לישראל הראשי הרב היותו בשל בפוליטיקה מלהתעסק מנוע יוסף י  הגר

תומך        הרב במי במרומז המסר יעבור נתיבות ".לעיר

27. " מ    בתב נאמרו דומים : 23/01דברים   ' אינטרנט     מעריב נ אחת ישראל סיעת

"  , על          תיבחן לאו אם בחירות תעמולת בגדרי ייפול מסוים פרסום אם  השאלה

  . הוא         המבחן הסביר המאזין על או הצופה על הצפויה השפעתו  פי

כי,          עליו שייאמר הפרסום מן התוצאה מה היא והשאלה  אובייקטיבי

 ,          . והשאלה  להוריד או להעלות כדי בה אין המפרסם של כוונתו הוא  תעמולה

     , אותו        של האפקט יהא מה הפרסום את הסביר האדם יפרש כיצד אלא  אינה

     . בנסיבות        להיעזר יש גבול במקרי המניין מן המאזין על או הצופה על  פרסום

כדי.              בהם אין אחרת או זו במפלגה תלותו ואי המפרסם של ליבו תום  העניין

בחירות            תעמולת פלוני פרסום של היותו אי על או היותו על ". להשפיע
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28.  , להתקיים            העתידה יוסף הרב של לנסיעתו ביחס חשובה השפעה הזמן לגורם כי נבהיר  עוד

 - ה       לכנסת הבחירות לפני בלבד שבועות , 20כשלושה     , שכן;  רגיל בביקור מדובר אין  ודוק

  . אלו            כל בנתיבות לשבות נוסע יוסף שהרב בכהונתו הראשונה הפעם זו כי פורסם  בתקשורת

   , מטרה          מאחוריה ועומדת כתמימה בציבור נתפסת אינה יוסף הרב של נסיעתו כי  מעידים

 . פוליטית  תעמולתית

         - זהירות  יתר לנהוג יוסף הרב נדרש בה רגישה עת בחירות תקופת

29.        ,      , דיני  על וכמה כמה אחת על להקפיד יש הבחירות לפני בלבד שבועות שלושה זו  בתקופה

.    , וקפדני      דווקני באופן בפרט העין מראית ועל בכלל הבחירות

30. , העלולים             נוספים ביקורים דחיית גם כמו שבועות בשלושה יוסף הרב נסיעת דחיית כי  נדמה

 -     , הינה         זו קצרה תקופה במשך פוליטית עמדה הבעת משום בהם יש אשר כמהלכים  להתפרש

 . וראויה  מידתית

יוסף       .31 הרב כי זה בהקשר ונזכיר מפלגת        נשוב של הרוחני ההמנהיג שהיה מי של בנו  הינו

      ,   ,  . "     '  , הגדול" הרבני הדין בית כנשיא בכהונתו עליו חלה משכך ל זצ יוסף עובדיה הרב כב ס  ש

    ,        - עצמו  להבדיל מוגברת חובה כולו הציבור שירות על האמונות ממלכתיות משרות ראשי  וכרב

אחר                או זה מביקור הימנעות דורש הדבר אם גם בפרט הבחירות ובעת בכלל פוליטית פעילות  מכל

. וקצובה    קצרה תקופה במשך
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סיכום 

פעילות             .32 בכל חלק לקחת שלא חובה חלה בפרט ושופטים ודיינים בכלל מדינה עובדי  על

. בפרט       הבחירות בתקופת בחירות ובתעמולת בכלל פוליטית

33.  ,     ,    , גם     ביניהם ציבור עובדי אותם על ומוגדרת קצובה תקופה הבחירות בתקופת כי נבהיר  עוד

   - זהירות  יתר לנקוט יוסף .הרב

עם                 .34 בקשר שבקלים הקל ולו חשש מכל זהירות חובת להחיל יש יוסף הרב על כי נוסיף כך  על

. " ס     ש למפלגת קירבתו בשל תעמולה

35.   .         , הרב    שכבוד משעה חמורים יוסף הרב מאת מענה לכל זכו ולא לעיל תוארו אשר  הדברים

להורות     נבקשכם מהם להתעלם הספרדי        בחר הראשי והרב הגדול הרבני הדין בית  לנשיא

    ,      , סעיף,   להוראות בהתאם בחירות בתעמולת חלק מלקחת לחדול יוסף הרב )130לישראל )  א 

ציבורית.            הופעה מכל להימנע הרב לכבוד להורות הנכבדה הוועדה מתבקשת כן  לחוק

השבועות           שלושת במהלך מסויימת מפלגה עם המזוהים ציבור במוסדות בכנסים  והשתתפות

        , פוליטית,    עמדה כנקיטת להתפרש עלולים אלה שמהלכים משעה הבחירות לאחר עד  הקרובים

. אסורה   בחירות ותעמולת

36.. לממשלה           המשפטי היועץ של לבחינתו גם הועברה בנושא פניה כי נציין

37.. ליל         שתוארו הדברים נוכח הבהול ולטיפולכם המהירה לתגובתכם נודה

, רב  בכבוד
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"  , - ד  עו לוזון מידד צרויה
המשפטית  היועצת

   "  , ד   עו קרטן שינוק מיקה
ומדיניות    חקיקה תחום מנהלת

קמחי  ענבר
ומדיניות    חקיקה תחום רכזת
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