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 10ינואר2013 ,
כ"ח טבת ,תשע"ג
לכבוד
חברי וחברות תנועת הליכוד
שלום רב,
הנדון :הנחיות בדבר ניהול קמפיין ההסברה במערכת הבחירות לכנסת
 .1לקראת הבחירות לכנסת ה ,19 -שתתקיימנה ביום ה 22.1.2013 -ובהתאם להחלטתו של כבוד
השופט אליקים רובינשטיין ,יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ,מיום ה,2.1.2013 -
אנו מבקשים להדגיש ,כי רק מטה ההסברה הארצי של התנועה ושל רשימת הליכוד  -ישראל
ביתנו ,מוסמך לנהל את קמפיין ההסברה של הרשימה לכנסת וכי חברי התנועה ו/או חוגים
שונים בליכוד ,אינם מוסמכים לנהל קמפיין הסברה אלטרנטיבי ,מכל מן וסוג שהו ,גם אם
כוונתם טובה והם רוצים לסייע לליכוד.
 .2תעמולת הבחירות של המפלגות כפופה ,להוראות חוק הבחירות )דרכי תמולה( ,התשי"ט1959-
שקובע ,בין היתר ,הגבלות ואיסורים שונים בנוגע לתוכן התעמולה ולדרכי פרסומה וכן
להוראות חוק מימון מפלגות ,תשל"ג ,1973-וחוק המפלגות ,תשנ"ב .1992-מערכת הבחירות
וקמפיין הסברה כפופים לביקורת של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה.19 -
 .3התכנים של קמפיין ההסברה של הרשימה והשימוש באמצעי ההסברה השונים נקבעים על ידי
מטה ההסברה הארצי ,בהליכים מקצועיים וקפדניים הבוחנים ,בין היתר ,גם את עמידתם של
התכנים בהגבלות שנקבעו בחוק.

.4

יוזמה עצמאית של חברי התנועה ו/או של חוגים שונים בליכוד לקיים קמפיין בחירות
אלטרנטיבי או תעמולת בחירות מכל מן וסוג שהו ,שלא אושרה על ידי מטה ההסברה הארצי,
עלולה לגרום לתנועה נזק.

 .5כך לדוגמה ,ביום ה 1.1.2013 -התפרסמה באתר "ליכודניק" מודעה שעשתה שימוש ציני
במוטיבים הנוגעים לזיכרון השואה וסמלי השואה ושהתכוונה להזיק לליכוד .הליכוד גינה את
הפרסום והביע שאט נפש מהמעשה ואולם ,לאור האזכור של הליכוד במודעה קיים חשש
ממשי ,כי פרסום המודעה ומודעות אחרות עלול להטעות את הציבור וליצור מצג שווא ,ממנו
עלול להשתמע ,כי מדובר בפרסום של מודעה מטעם הליכוד ו/או בחסות הליכוד ואכן ,למרות
שהליכוד לא פרסם את המודעה ,הוא נדרש על ידי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ליתן
תגובה לפשר פרסומה.
 .6מטה ההסברה הארצי ישמח להמשיך ולקבל מחברי התנועה רעיונות שונים ויבחן את שילובם
בקמפיין ההסברה הארצי של התנועה.
בברכה ובהצלחה בבחירות

העתקים:
השר גדעון סער ,יו"ר מטה הבחירות
השר גלעד ארדן ,יו"ר מטה ההסברה
מר צחי ברוורמן ,מנהל מטה הבחירות
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