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 00260720: رقم مرجع
 2020 الثاني كانون 19, القدس

 بيان صحفي

  

على اإللتماس الذي قدمته  قاٍض المحكمة العليا، القاضي نيل هندلرئيس لجنة اإلنتخابات المركزية، وافق 

أمر به ديوان رئيس الحكومه بإزالة ، الذي (תנועה למען איכות השלטוןمن أجل جودة الحكم )حركة ال

 من صفحة الفيسبوك الخاصة بديوان رئيس الحكومةالمقطع والنص بعنوان "تلخيص العقد" 

 

إلتماس لرئيس لجنة اإلنتخابات المركزية  (תנועה למען איכות השלטון)جودة الحكم من أجل حركة القدمت 

 ضد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وديوان رئيس الوزراء.بطلب منح إنظار قضائي 

في صفحة الفيسبوك الخاصة بمكتب رئيس لقطات دعائية "... تم نشر  هأنب جودة الحكمالحركة من أجل إدعت 

وبهذا تطلب المستنأنفة أمر منع . إنتخابية اتالجمهور من أجل دعايبالرغم من المنع إلستخدام ممتلكات  الحكومة

 .بشأن المنشور والذي يأمر بإزالة المنشور المتحدث عنه من صفحة الفيسبوك"

طاب خ الحكومة تحت أسم "رئيس حكومة إسرائيل" اأضاف المستأنفين "... نُِشر في صفحة الفيسبوك التي تديره

بعنوان "تلخيص العقد" ويتمحور  2019لسنة األخيرة يام األفي  جلسة الحكومةرئيس الحكومة خالل إفتتاح ل

الخطاب.  قسم مننشر التسجيل على صفحة الفيسبوك باإلضافة إلى إقتباس لدولة إسرائيل.  مةحول إنجازات مه

لعمل في ا قسوتصاد، حال قواإلقتصادية مع دول أخرى، الوضع األمني، اإل علق بالعالقات الدوليةتتباسات تقاإل

  .شبكات محسوبة وشبكات إتصال )سايبر(و ،إستثمار بالثقافة، البنية التحتيةإسرائيل، وضع السياحة، 

 افةوإضتعتبر إسرائيل في "ذورة" هذه المجاالت، وهنالك "إنجازات" أو مصطلحات أخرى مشابهة بنفس القصد، 

 لقسم من المجاالت. معطيات إحصائية  على ذلك

عقب مكتب رئيس الوزراء "... مبادرة نشر المنشور كانت فكرة مكتب الناطق بلسان ديوان رئيس الحكومة، وقد 

 تصريحات أخرى يقدمها رئيس  الحكومة في بداية كل جلسة وزارية. مع مقارنة المنشور بقام مكتب الناطق بلسان 

مسشتار لنائب ابلسان ديوان رئيس الحكومة ل على ذلك، وبسبب إقتراب اإلنتخابات، توجه مكتب الناطق إضافة  

ا لنشر القضائي للحكومة, الذي بدوره  عد بعض ، وبنتلخيصات من هذا النوع في السنتين االخيرتيأفاد انه نظر 

مستشار تقرير نائب الالنص الذي تم تحميله على صفحة الفيسبوك مطابق لالتعديالت من الممكن نشر المنشور. 

 التعديالت المطلوبة".القضائي للحكومة و

يوان على يد دممتلكات عامة, التي يتم ادارتها  "... صفحة الفيس تعتبر ذكر القاضي هندل في قراره المفصل

ي حول هذا أال يوجد إختالف بالررئيس الحكومة وجهات من أخرى من طرفه، من خالل استعمال أموال عامة. 
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دل ت وحسب تجارب سابقة،في هذه الحالة، . المصطلح "دعاية"إختالف األراء تدور حول إستعمال اإلستنتاج. 

 دعاية لدعم أراء وأهداف معينة. كوتارة  أخرى  دعاية إعالميةعلى ازدواجية اإلعالم تارة  ك

ة نشر أراء سياسيتشخيص الحالة يدل على ان الجانب المسيطر من الدعاية هو لغرض يشدد القاضي هندل "... 

ل بشكلتفاخر باإلنجازات المذكورة لدف الى عرض معطيات انّما فقط هالمنشور ال ي. ةمعينة وأهداف شخصي

 إعالمي وبالتأكيد ليس هنالك جانب "إخباري" بالمنشور".  غير

عامة وليس لوصف األحداث الجارية أو "الجزء األكبر من فحوى المنشور مكرس لوصف سلسلة "إنجازات" 

 تصريح تفاصيل"

 تم قبول اإللتماس 

يسبوك من صفحة الف ر، الفيديو والنص،ديوان رئيس الحكومة إزالة المنشو فيالجهات المسؤولة "... يتوجب على 

 "₪3000يتكفل بكل تكاليف اإللتماس بمبلغ  فديوان رئيس الحكومة سو. بشكل فوري

 . مرفق القرار

 
 مع خالص التقدير، 
 جيورا بورداس 

  الناطقين بلسان وتوجهات الجمهوررئيس قسم 
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