
 
 ועדת הבחירות המרכזית

 02-לכנסת ה
 
 
 

 القاضي سليم جبران                                                       השופט סלים ג'ובראן

 رئيس لجنة االنتخابات المركزية                                  יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

 3מתוך  1עמוד 
 91912 ירושלים  ,גוריון-בן   דוד  קריית   ,משכן הכנסת

  95919العنوان: مجمع بن غوريون, أورشليم القدس, 

 : Fax  5669855-02:  فاكس , פקס , 6753407-02 : هاتف, טלפון

 
התשע"ג תמוזב זי"ירושלים,   

 5102 ביוני  52                                                                                                                          
 

 02/22תר"מ 
 
 

איתמר שמעוני, חבר מועצת עיריית אשקלון ויו"ר ועדת  :עותרה
 הביקורת

 

 נ ג ד 

 

 העיר אשקלוןבני ועקנין, ראש . מר 0 ים:שיבהמ
 אשקלון . עיריית5 

 

ב )א( לחוק הבחירות )דרכי 01עתירה למתן צווים לפי סעיף  
 0121-תעמולה(, התשי"ט

 

 החלטה
     
מפורסמים כי בדף הפייסבוק של עיריית אשקלון בעתירה שלפניי, טוען העותר  .1

בנוסף, טוען לזכותו של ראש העיר. אסורה  תמונות וקישורים המהווים תעמולת בחירות

 כי דף הפייסבוק העירוני כולל הפנייה לדף הפייסבוק האישי של ראש העיר.הוא 

 

דף להועלו אשר כי הפרסומים  טוענים הם, 01.2.0213בתגובת המשיבים מיום  .0

. עוד נכתב בתשובה כי לא קיים קישור 02.2.0213הוסרו ביום  הפייסבוק של העירייה

ורף הפייסבוק של העירייה לדף הפייסבוק האישי של ראש העיר, וכי הנספח שצ בדף

 לעתירה הוא של כרטיסים שחילק ראש העיר.
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לאחר שעיינתי בעתירה, בתשובה ובנספחים,  - פרסומים בדף הפייסבוק העירוני .3

הגעתי לכלל מסקנה כי הפרסומים בדף הפייסבוק של העירייה מהווים תעמולה אסורה 

מוש במשאבי ציבור, בהתאם למבחן הדומיננטיות )וראו לעניין זה החלטתי תוך שי

 ((. חופרי( )להלן: עניין 12.2.0213) "למען התושבים" נ' חופרי 11/02בתר"מ 

 

"הפצת מידע מטעם העירייה אינה פסולה קטגורית, אולם, חל איסור שם כתבתי:  .1

מכהן בכלל, וראש עיר  לכרוך אותה, במפורש או במשתמע, עם שמו של נבחר ציבור

 (.32 פסקה, שם) בפרט"

 

שעה ואין עוררין כי דף הפייסבוק העירוני מהווה דברים אלו יפים לענייננו,  .1

משאב ציבור. לא מצאתי כל סיבה בגינה יפורסמו תמונות של ראש העיר מעניק קביעות 

, קבעתי חופרילעובדי העירייה, או חונך רצועת חוף נפרדת. בעניין זה, אזכיר כי בעניין 

כי בכל הנוגע לתמונות של נבחרי ציבור יש לבחון "מהו הערך המוסף לתיאור פעילות 

? לדידי, בפרסום תמונה של נבחר ציבור מהאירוע עצמושמטרתה אינפורמטיבית, שגלומה 

אין בפרסום תמונה של נבחר ציבור או מתמודד בעיתון או אתר אינטרנט או פלטפורמה 

 (.32, פסקה שםפי ציבור, ערך אינפורמטיבי מוסף" )כלשהי הממומנת מכס

 
 כאמור, הפרסומים הוסרו זה מכבר מאתר האינטרנט העירוני. .2

 
המשיבים טוענים כי דף  – קישור מדף הפייסבוק העירוני לדף הפייסבוק האישי .7

 10/02הפייסבוק העירוני לא כולל קישור לדף הפייסבוק האישי של ראש העיר. בתר"מ 

ככל שמדובר חל איסור לתעמולה מעין זאת. ((, קבעתי כי 10.2.0213) זוהר נ' צור-אבן)

אינה מודפסת תוך שימוש בכספי ציבור,  היאבגלויה אשר מחלק ראש העיר, כל עוד 

  .האינני רואה כיצד במועד זה מדובר בתעמולה אסור

 
דווקא כי לא מדובר בקישור, אלא אציין כי באחד מהנספחים מציין העותר  .8

בגלויות, אשר מחלק ראש העיר באירועים רשמיים, כאשר הוא מלווה בצלם אשר מצלם 

טענה זו לא תמונות של תושבים עם ראש העיר ומעלה אותם לדף הפייסבוק האישי שלו. 

נטענה בגוף העתירה, ונראה כי כלל לא הועברה לידי המשיב, ולכן אינני נדרש אליה. 

כמובן שחל איסור על שימוש במשאבי ציבור, ובין זאת בהקשר זה אבקש רק לציין כי 

 בעובדים שמשכורתם ממומנת על ידי העירייה, לטובת קמפיין פוליטי.
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ים לפרסם כל פרסום מטעם העירייה ניתן צו האוסר על המשיבלאור האמור לעיל,  .9

של הנושא את שמו או תמונתו של ראש העיר, ובכלל זה גם באמצעות אתר "פייסבוק" 

 .עד למועד הבחירות, מדיום תקשורתי אחראו כל רייה העי

 

 בנסיבות העניין, אין צו להוצאות. .12

 
 (52.1.5102)תמוז התשע"ג ב זניתנה היום, י"

 
   

 סלים ג'ובראן
 שופט בית המשפט העליון
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