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העותר:

נגד
המשיבים:

 .0מר דוד בוסקילה ,ראש העיר
 .3עיריית שדרות
עתירה למתן צווים לפי סעיף 01ב(א) לחוק הבחירות (דרכי
תעמולה) ,התשי"ט( 0191-להלן :חוק הבחירות)

החלטה
.1

בעתירה ,מבקש העותר צו מניעה לאור שימוש שעושה ראש העיר בעמוד

הפייסבוק העירוני למען תעמולת בחירות אסורה.
.0

מנגד ,טוענים המשיבים כי עמוד הפייסבו ק אליו מתייחס העותר הוא עמוד

הפייסבוק האישי של ראש העיר ,אשר ממומן על ידו ולא מכספי ציבור .משכך  ,טוענים
המשיבים ש לא מדובר בתעמולה אסורה ,אלא ב"חלק בלתי נפרד מכל פעילות ציבורית,
ובכלל זה במהלך מערכת הבחירות" (סעיף  12לתשובה).
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.3

לשכת יושב ראש הוועדה

עוד יש לציין כי העותר הגיש "בקשה דחופה ובהולה לצירוף אסמכתא" ,אשר

במסגרתה צירף ראיון שנערך עם יועץ ראש העיר ,שלטענתו מוכיחה כי לטובת הפעלת
עמוד הפייסבוק נעשה שימוש במשאבי ציבור.
.4

במענה ,מתנגדים המשיבים לצירו ף האסמכתא ,ולגופו של עניין טוענים כי אין

בדברים המובאים מפיו של יועץ ראש העיר כדי להוכיח שהאחרון משקיע מזמנו בתחזוק
עמוד הפייסבוק האמור ,ומדובר "באמירה כללית של הכתב שאין לה כל יסוד עובדתי,
ואף אינה מפרשת מה טיב העזרה" (עמוד  1לתגובה).
דיון והכרעה
.1

סעיף  0א לחוק הבחירות (דרכי תעמולה) ,התשי"ט ( 1919 -להלן :חוק הבחירות ),

שכותרתו "איסור שימ וש בנכסי הציבור" קובע:
"  0א .לא ייעשה שימוש ,בקשר עם תעמולת בחירות,
בכספים של גוף מבוקר כמשמעותו בפסקאות ( ,) 3 ( ,) 0 ( ,) 1
(  ) 4ו  ) 9 (-של סעיף  9לחוק מבקר המדינה ,תשי"ח 1911-
[ נו סח משולב] ,או של תאגיד שהממשלה או רשות מקומית
משתתפת בהנהלתו או בהונו ,ולא ייעשה שי מוש כאמור
במקרקעין או במטלטלין המוחזקים למעשה ע ל ידי גוף או
תאגיד כזה. ".....
.6

יש לציין כי על אף שמרבית האיסורים בדבר תעמולת בחירות המצוינים בחוק

הבחירות חלים במועדים הסמוכים למועד הבחירות ,סעיף  0לחוק קובע כי האיסור בדבר
שימוש בנכסי ציבור חל בכל זמן ועת.
.7

לכך יש להוסיף ולציין כי לגישתי ,בתקופה הסמוכה למועד הבחירות "הפצת

מידע מטעם העירייה אינה פסולה קטגורית ,אולם ,חל איסור לכרוך אותה ,במפורש או
במשתמע ,עם שמו של נבחר ציבור מכהן בכלל ,וראש עיר בפרט" ( תר"מ " 14/02למען
התושבים" נ' חופרי פסקה  ( ) 16.6.0213 ( 32להלן :עניין חופרי ) .וכמו כן "כאשר ישנו
ספק אם פרסום שממומן על ידי כספי ציבור הוא בגדר תעמולה אסורה או לא ,לרוב יש
לנקוט בגישה מחמירה ולא לאפשר את פרסומו" (תר"מ  11/02דוידי נ' בוסקילה פסקה 1
( .)) 13.6.0213
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בעתירה שלפניי ,עולות שתי סוגיות הדורשות את הכרעתי :הראשונה  ,האם
.1
בקשר עם עמוד הפייסבוק המדובר נעשה שימוש במשאבי ציבור  .השנייה  ,האם
הפרסומים נשוא הבקשה הם בגדר תעמולה אסורה .
.9

לגבי השאלה הראשונה  ,אציין כי עיון פשוט בנספחים שצירף העותר מלמד כי

מדובר ב עמוד פייסבוק פרטי של ראש העיר ולא בעמוד הפייסבוק ה עירוני .בכ תב
התשובה ,טוען ראש העיר כי "דא עקא כי במקרה דנן אין מדובר בכספים השייכים לגוף
מבוקר כלל" (סעיף  6לכתב התשובה).
לכך יש להוסיף כי מתוך עיון באסמכ תא שצורפה על ידי העותר לא ניתן להסיק
.12
כי יועץ ראש העיר מעורב בצורה כלשהי בניהול עמוד הפייסבוק של המשיב  , 1ומכאן
שאין לראות בכך כי בהפעלת עמוד זה נעשה שימוש בכספי ציבור.
.11

לגבי השאלה השנייה  ,לאור העובדה שהתעמולה נעשתה ש לא תוך שימוש

במשאבי ציבור ,מדובר בבחינה של למעלה מן הצורך.
.10

סוף ד ב ר ,הבקשה למתן צו מניעה נדחית בזאת.

.13

בנסיבות העניין ,אין צו להוצאות.
נית נה היום ,כ " ה בתמוז התשע"ג ( .) 3.7.0213
סלים ג'ובראן
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה31-
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