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 2664 -לחוק הכנסת, תשנ"ד   56 סעיףהוראות על הפרת התראה ן: הנדו 

 : כדלקמן שר לנדון קבהנני לפנות אליך 

ח .1 חברת  של  והמנהלים  מהמייסדים  אחד  )להלן:    . ב.אתה  בע"מ  ישראל  הקבינט 

 "(. החברה"

כשדלן .2 רשומה  הכנסתלהוראות  ם  בהתאבכנסת    החברה  לחוק  י"ב  ופרק  חלות  ,  כן  על 

, הוראות פרק  כמייסד ומנהל של החברה, ובוודאי  כמי שפועל בכנסת מטעמה  ועליךעליה,  

)ושל   י"ב הנ"ל, בקשר למעשים אשר מותר, נוכח המעמד שלך  ובעיקר אסור לך לעשות, 

 החברה( כשדלן. 

לעשות  69סעיף   .3 שדלן  על  נאסר  אשר  מעשים  מונה  הכנסת  לחוק  היתר  ובהם    ,)א(  בין 

 :  3ו  1מעשים אלו, בסעיפי משנה 

יציע או יעניק לחבר הכנסת טובת הנאה במסגרת מאמציו לקדם    (2)
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 את ענייניהם של לקוחותיו;

לחץ,   (0) לרבות  פסולים,  באמצעים  הכנסת  חבר  לשכנוע  פעולות  ינקוט 
 איום, פיתוי או הבטחה לטובת הנאה;

 

 לחוק הכנסת מגדיר טובת הנאה )לעניין פרק י"ב( כך: 65סעיף  .4

 לרבות כסף, שווה כסף, נכס, מוצר או שירות; –"טובת הנאה"   

 
ה של טובת ההנאה בעבירת שוחד כאמור בסעיף  להגדר  ,הגדרה זו דומה מאד, כמעט זהה .5

 כך:י כי שוחד יכול לבוא לידי ביטוובע הק  ,1977 –לחוק העונשין, תשל"ז (  1) 293

 "חרתה כסף, שווה כסף, שירות או טובת הנאה א הים א"  

 
 יוסברו להלן. וההקשר    והדברים .6

האחרוןביו .7 חמישי  מראיי  התחלת  1.9.2022,  ם  ולשמש  בערולהנחות  קבוע,  של  ן  רדיו  ץ 

 לאי. מורן אזוגב' פוליטית של האתר הכתבת הביחד עם   YNETאתר 

זו,   .8 משמש  עובדה  אתה  אחד  לפיה  רדיובכובע  בערוץ  ר  מנחה  תפוצה  אתר חבעל  של  בה 

בישראל מוביל  עור"חדשות"  הדברים  מטבע  אשר  כנסת,  ,  חברי  עם  ראיונות  במיוחד  ך 

פוליטית,   כתבת  עם  שלך  בהנחיה  מדובר  משמש  כאשר  השני    כשדלן   –בשכר    –ובכובע 

הדברים(אמור  אשר   מטבע  אשר לה  )גם  חקיקה  במעשי  לתמוך  הכנסת  חברי  על  שפיע 

בכל פעם  חשד משמעותי, המתקיים  תחת    , מציבה אותךשלך  החברה לקוחות  ישרתו את  

סעיף  שהינך מראיין ח של  סעיפי המשנה  הוראות  של  הן בהפרה  כנסת,  לחוק  )א(    69בר 

 בחשד לעבירת שוחד ואפרט להלן את הדברים.אף ו הכנסת, 

כתב כב' השופט    רמי כהן נ' מדינת ישראל  5405/21"פ  בע   28.4.2022ממש לאחרונה, ביום   .9

 שוחד כך: הבעבירת  הגלומה  לאחת האפשרויות של טובת ההנאהעמית בהתייחס 

פע   לנבחר "  של  תקשורתי  בסיקור  מובהק  אינטרס  יש  על  ציבור  ילותו, 
נוספת   דוגמה  ולפנינו  אוהד,  תקשורתי  סיקור  וכמה  כמה    לפניה אחת 

 " (. 211  בעמוד ,  חן-אבן  ראו )   הנאה   טובת המגוונות של  
 

 מועד מתן השוחד והלכת "שלח לחמך" כך: בהקשר ל ,עוד קודם לכן הוא כותב .10

  עובד   של   קונקרטית   פעולה   בעד   ניתנה   שהמתת   להוכיח   צורך   אין 
  המתת   נותן   של   דרכיהם   יצטלבו   בעתיד   כי   סבירה   באפשרות   ודי ,  הציבור 

  עניין )   הציבור   עובד   של   יו לחסד   הנותן   או   התורם   יזדקק   שמא ,  ומקבלה 
בפסקה  מילר  בפסקה  בר עניין  ;  20,  השופט    06,  של  דינו  נ'  לפסק 
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ישראל נס א ולי לופ   5556/24ע"פ    ; סולברג  מדינת  נ'    לפסק   25  פסקה ,  קי 

בנבו[    פוגלמן '  ע   השופט   של   דינו  עני   ( 16.21.1225) ]פורסם  ין  )להלן: 
  405,  426(  2) , פ"ד מה מדינת ישראל נ' עינב   512/61  פ " ע   ; ( קי נס א ולי לופ 

יתן להידרש, בין היתר, גם לנסיבות  נ "   זו   אפשרות   בחינת לשם  ((.  2662) 
קיים   )האם  מקבלה  לבין  ההנאה  טובת  נותן  בין  הקשרים  טיב  הבאות: 

מה  שחורג  חברי(;  קשר  או  משפחתי  קשר  דוגמת  פורמלית,  יכרות 
של   ונגיעתו  ההנאה;  טובת  נותן  של  והכלכליים  האישיים  האינטרסים 

 מקבל טובת ההנאה לאינטרסים אלה" 
 

 סקנות הבאות. הדברים האמורים לעיל, עולות הממ .11

בערוץ הרדיו מהווה, אליבא    יתנת לחבר כנסת להיות מרואיין, על ידךעצם האפשרות הנ  .12

בו.  תקשורתי  סיקור  השוחדדיני   אינטרס  הכנסת  לחבר  שיש  לידי  ,  יבוא  בוודאי  הדבר 

ב ומשמעותביטוי  בולט  הרי   יאופן  עם    יון  יא ותר, כאשר  יטיב  אוהד" אשר  "ראיון  יהיה 

 ו, במסגרת אותו ראיון. ראות והנשמעות שלחבר הכנסת, מעבר ובנוסף לעצם הנ

משמעו כי    מסקנה ה .13 נקודות  לו  מוסיפה  בתקשורת  פוליטי  איש  של  מוגברת  ת  תיוהופעה 

הפוליטית,  בה ב  תמקובל צלחה  העוסקים  כל  העל  כפי  מחקר  המדינה,  ומדע  תקשורת 

 שאציין בתמצית להלן. 

הפוליטית " .14 התקשורת  וחוקרי  המדינה  מדעי  חוקרי  שמגלים  וגובר  ההולך  העניין 

והפוליטית  התקשורתית  ההצלחה  על  תקשורתיות  מיומנויות  של  של    בהשפעה 

אקדמיה   ואנשי  המקצוע  אנשי  הציבור,  בקרב  המתפשטת  מההכרה  נובע  פוליטיקאים 

פוליטית   בהישרדות  ביותר  חיוני  גורם  הם  תקשורתיים  וכישורים  שמיומנויות 

(Altheide & Snow, 1979; Iyenger, 2001; Meyrowitz, 1985; Sheafer, 2001, 

forthcoming).צלחה תקשורתית ופוליטית, בתוך  " )תמיר שפר, איכות חברי הכנסת וה

דן כספי,   ופוליטיקה בישראל, בעריכת  בירושלים  2007"תקשורת  ליר  ון  , בהוצאת מכון 

 "( 2007והקיבוץ המאוחד. להלן: "שפר 

במאמרו זה של שפר המפרט תוצאות מחקר בנושא, אשר נערך על חברי כנסת בישראל,  .15

 –נכתבו בין היתר הדברים הבאים 

התקשורת  " ואיכות  בזירת  זמן  הם  המרכזיים  המוגבלים  המשאבים  הפוליטית 

הסיקור   ואיכות  בכמות  שיטתית  עדיפות  להשיג  המצליח  ושחקן  הסיקור, 

התקשורתי שלו יכול להיות מוגדר כשחקן שהשיג לגיטימיות תקשורתית. ישנם  

שני תהליכים המאפיינים את הזירה הפוליטית ואת תחום התקשורת הפוליטית 

להסבי תקשורתיות. העשויים  מיומנויות  של  לכאורה  הגדלה  החשיבות  את  ר 

הפוליטית   זירות,  שתי  בין  וגדלה  ההולכת  החפיפה  הוא  הראשון  התהליך 

http://www.nevo.co.il/case/17954217
http://www.nevo.co.il/case/17939609
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והתקשורתית. חוקרי תקשורת פוליטית מכנים תהליך זה בשם "מדיהטיזציה" 

של   השפעתה  בהתעצמות  המתאפיינת  הפוליטיקה,  של  "תקשורתיזציה"  או 

 Blumler    &Kavanagh, 1999; Mazzoleniפוליטי )התקשורת על התהליך ה

  &Schulz, 1999; Peri, 2004    ,פוליטיקאים רבים מודעים לתהליך זה. למשל .)

אלא   שטח,  עבודת  לא  זה  "פוליטיקה  כי  לפיד  טומי  ח"כ  טען  עיתונאי  בראיון 

כתבה  אבל  בעד.  אני  נחמד.  זה  עלונים,  פלקטים,  דגל,  ...הפגנה,  תקשורת. 

 ." שינוי, אפילו באיזה מקומון, שווה פי מיליוןאוהדת על 

בו   תהליך  זהו  פרסונליזציה.  הוא  הראשון,  לתהליך  הקשור  השני,  התהליך 

הולכת וגדלה חשיבותו של השחקן הפוליטי הבודד בהשוואה למפלגות פוליטיות 

 ,Gitlin, 1980; Jacobson, 1989; Mazzoleni    &Schulzבתהליך הפוליטי )

1999; Miller    &Shanks, 1996; Patterson, 1994; Peri, 2004; Rahat    &

Shaefer, forthcoming; Swanson    &Mancini, 1996; Wattenberg, 1995  

.) 

בעידן שבו המועמד עומד במרכז התהליך הפוליטי "הבוחרים... התרגלו להביט  

 Cook .(Wattenberg, 1995, p. 21ישירות במועמדים באמצעות התקשורת" )

(1989, p. 113  מכהנים פוליטיקאים  יותר  רואים  שהבוחרים  ש"ככול  טוען   )

בטלוויזיה או קוראים עליהם בעיתונים, כך גבוה יותר הדירוג שהם נותנים להם  

ביניהם   נוספים,  חוקרים  עבורם."  שיצביעו  יותר  סביר   ,Zaller (1992וכן 

1996), Iyengar    &Kinder (1987  ו ,)Bartels (1988 הראו גם ,)    הם ממצאים

לבולטות   זוכה  שהמועמד  שככל  לשער  נוכל  לכך,  אי  דומים.  אמפיריים 

 תקשורתית רבה יותר, כך תהיה ההצלחה האלקטוראלית שלו גדולה יותר.

הוא   הזה  שהסיקור  וככל  יותר,  רב  תקשורתי  סיקור  מקבל  כנסת  שחבר  ככל 

 ".חיובי יותר, כך הוא או היא יזכו בהצלחה אלקטוראלית גדולה יותר

   –במקום אחר מציינים שפר וחבריו כך  .16

"In the age of “mediatization,” it is claimed that voters are 

unlikely to support candidates they do not know enough about, 

mostly from media (Just et al. 1996), and that politicians are well 

aware of this (Ericson et al. 1989). Hence, political actors are 
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likely to compete for media coverage because they believe that 

media coverage influences the public and that it is a prerequisite 

for reelection. Some empirical research shows that media 

coverage of candidates indeed affects their electoral success 

(Bartels 1988; Zaller 1992)."  

(Cohen, Jonathan, Yariv Tsfati, and Tamir Sheafer. "The 

influence of presumed media influence in politics: Do politicians’ 

perceptions of media power matter?." Public Opinion 

Quarterly 72.2 (2008): 331-344.   " :( 1226שפר ואח' )להלן" 

אך הם מצביעים על    המזלג",שני מאמרים ומחקרים אלו, הם כמובן בבחינת "על קצה   .17

האלקטורלית   ההצלחה  לבין  בתקשורת  מוגברות  הופעות  בין  הקורלטיבי  הישיר,  הקשר 

 של איש פוליטי. 

מראיין   .18 היותך  בעצם  כבר  לטעמי,  לעיל,  האמור  תוכנית  ומנוכח  של  פוליטית,    רדיונחה 

רך ההלכה של  דסתכן בביצוע עבירה של שוחד,  אשר מעניקה סיקור לחברי כנסת, אתה מ

הוראות סעיף  "שלח לחמך",   ק הכנסת, אשר המשמעות של הפרתם לחו  69ובהפרה של 

 השדלן של החברה.  היתרלילת היא ש

וכא ואולם גם אם לא כן .19 , בפעולת  אי פעםשר אתה תפנה  , מבחינת שלח לחמך, אזי אם 

אל חברת  חבר  אותו    שדלנות,  "זכאו  אשר  שלך, ו הכנסת  בהנחיה  בתוכנית  להתראיין   "

שבמ שהבוודאי  לאחר  שכן  במלואה,  השוחד  עבירת  תתבסס  כאמור,  יאיון  ר  ענקת קרה 

גבות" את התשלום, דרך ביקשת "ל,  טובת הנאה עבורולחבר הכנסת, דבר שהוא בבחינת  

 תמיכה באינטרסים של הלקוחות שלך. 

לקיים   .20 בכוונתי  כי  האמור,  בהקשר  לך  להודיע  מדויקהנני  הכנסת    רישום  חברי  כל  של 

האם פנית אל מי מהם, ישירות או דרך וק לאחר מכן,  ך, ולבדעל יד להתראיין  "יזכו" אשר 

שלה   השתתפות או  הכנסת,    שלו  של  ועדה  של  הופיעו  בישיבה  או  בעצמך  הופעת  בה 

חקיקה  למטעמך,   בדבר  שלך.    עבורתמיכה  תוגש  לקוחות  הדבר,  כך  כי  ואמצא  במידה 

 חשד לביצוע עבירת שוחד, ללא כל התראה מוקדמת. ך על ידי תלונה על כנגד

כ .21 זה  במכתבי  באמור  הזאין  כל  את  למצות  לרשות די  העומדות  והטענות  בעניין,  כויות  י 

שניתן לחברה, שכן   השדלן   היתרלרבות פניה מיידית אל יו"ר הכנסת לשלול מהחברה את  
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לטעמי עצם ההנחיה שלך   הוראות  כאמור  בתוכנית הרדיו, מהווה כשלעצמה, הפרה של 

 כויות והטענות בעניין. צמי את כל הזעל כן אני שומר לע סת.לחוק הכנ 69סעיף 

תמיכה  חשד לעצמו, על    YNETאין באמור במכתבי זה כדי לגרוע מכל טענה כלפי אתר   .22

ואני שומר לעצמיצוע עבירת השוחד על ידסיוע לבלאו   והטענות גם י את כל הזך,  כויות 

 . , בהקשר האמורכנגד האתר

 ב בכבוד ר

 שחר בן מאיר עו"ד 

 העתק: 

 לכנסת. היועצת המשפטית ית אפיק, ו"ד שע


