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עתירה למתן צו מניעה לפי סעיף 11ב לחוק הבחירות (דרכי
תעמולה) ,התשי"ט( 1151-להלן :חוק הבחירות)

החלטה
.1

העותר מלין בעתירתו נגד המשיבים בגין הפרות שונות של חוק הבחירות ,הן

בתליית שלטים במקומות א סורים (בין במקומות ציבוריים ,בין בבתיהם של עובדי
עירייה) ,הן בפרסום תעמולה אסורה על ידי עובדי עירייה  ,והן בפרסום תעמולה אסורה
על ידי העירייה ומתקציבה  .ביקשתי את תגובת המשיבים .אלה הכחישו את רוב הטענות
שהופנו כלפיהם ובאשר לחלקן ,טענו שההפרות תוקנו ,או לחילו פין אינן הפרות .אקדים
ואומר שדין העתירה להידחות ,ולהלן הטעמים לכך.
תליית שלטים במקומות ציבוריים ובבתי עובדי העירייה

.0

טענות אלה הוכחשו כולן על ידי המשיבים  ,באופנים שונים ,כל שלט לגופו .
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באשר למקרה אחד (עניינו של המשיב  ,) 4נטען כי השלט הוסר לפני זמן רב ,והת מונה
שצולמה אינה עדכנית .לפיכך ,העתירה בעניין זה התייתרה .למעלה מן הצורך ,יוער כי
המשיבים טענו כי התמונות הוגשו ללא ציון תאריך ,ובכך יש פגם כפי שקבעתי בתר"מ
 02/02רשימת מהפך ברמה בראשות נורית אבנר נ' רוכברגר (  .) 0.9.0213הצדק בטענה זו
עימם.
פרסום תעמולה אסורה על ידי עובד עירייה

העותר טען כי המשיב  , 3ה מנהל את ה ארכיון האלקטרוני ב עיריית מעלות
.3
תרשיחא ,מפרסם בפרופיל שלו ברשת החברתית "פייסבוק" תמונות המהוות תעמולה
אסורה ,והשתתפות פעילה של המשיב  3ב בחירות ,בניגוד לחוק ולהחלטותיי בנושא.
בתגובתו ,המשיב  3טען כי הו א משמש כצלם בארכיון העירייה ומתעד באופן קבוע את
האירועים של העירייה .במסגרת זו ,הוא טוען כי הוא מעלה חומרים שהוא מצלם לדף
ה"פייסבוק" האישי שלו ,שם קיימים  022אלבומים ,אשר פתוחים לצפייה ל 0322-
חבריו .עוד הוסיף המשיב כי אין הוא שולט על תיוגים.
.4

בתר"מ  01/02ליבר נ' דרעי ( ( ) 10.0.0213להלן :עניין ליבר ) דנתי בסוגיה

קרובה ,וקביעתי שם יפה גם לעניין זה .בעניין ליבר מוקד העניין היה שימוש במשאב
ציבורי קיים ,שלא הוכן במקור למען תעמולה ,על ידי מועמד המתמודד בבחירות  .שם
קבעתי כי כל עוד המשאב זמין באופן שוויוני לכל החפצים בשימוש בו ,אין עסקינן
בהפרה של סעיף  0א לחוק הבחירות (ראו שם  ,פסקה  . ) 2במקרה זה ,מתגובת המשיב 3
עולה כי מדובר אמנם בדף "פייסבוק" של עובד עירייה ,אך זה פתוח ,ומתאפשר בו תיוג,
ובתוך כך ,שיוך התמו נות לכל חבר ברשימת חבריו באתר .התמ ונות בהן מתויג העותר ,
אותן צירף המשיב  3לתגובתו ,מהווה הוכחה לכך.
.1

משכך ,בעניין זה העתירה נדחית.

פרסום תעמולה אסורה על ידי העירייה ומתקציבה

לעניין זה העותר טען כי עיריית מעלות תרשיחא הוציאה מסמך המתאר את
.0
הניהול הכספי המוצלח של העיר בשנה האחרונה .מסמך זה  ,שצירף העותר לעתירתו ,
מהלל את הניהול הכספי של הנהלת העירייה המכהנת וחתום בידי המשיב  . 0המשיבים 1
ו  0-הגיבו לטענה זו והבהירו כי מדובר במסמך שנגנז ולא הגיע לתושבים ,בין השאר
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לאור עמדת היועצת המשפטית לעירייה אשר קבעה שאין לפרסמו .לאור הכחשה זו,
ולאור כך שהעו תר לא צירף את העירייה כמשיבה לעניין זה ,גם בנושא זה העתירה
התייתרה.
.2

סוף דבר ,דין העתירה על כל ראשיה ,להידחות .בנסיבות העניין ,אין צו

להוצאות.
ניתנה היום ,י" ב בחשון התשע" ד ( .) 10.12.0213
סלים ג'ובראן
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה 02-
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