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 ד"ר יואב רוזן, יו"ר סיעת "כיוון חדש" בהוד השרון :מבקשה
 

 נ ג ד 

 

 חי אדיב, ראש עיריית הוד השרוןמר  המשיב:
 

 בקשה להארכת מועד להגשת תגובה מטעם המשיבה  

 

 החלטה
     

להימנע " 1 משיבל, נעתרתי לבקשת העותר ונתתי צו מניעה, המורה 12020211ביום       

לסגור באופן מיידי  1לשם כך, על המשיב  לשם תעמולת בחירות. זה משימוש בדף פייסבוק

אנשים(, או  0,222-בוק בו הוא משתמש כעת )שאליו כאמור עשו "לייק" כאת דף הפייס

לחילופין למצוא פיתרון טכני שיאפשר להפוך דף זה חזרה לדף עירוני ללא כל קשר 

 להחלטה(2 11אליו" )סעיף 

 

, אשר במסגרתה ביקש את אישורי 1, התקבלה הודעה מטעם המשיב 32020211ביום       

המדובר, על מנת "להודיע לאלפי החברים על לעמוד הפייסבוק להעלאת הודעת סגירה 

סגירת הדף של מר אדיב ופתיחת דף חדש, כמו גם, על העובדה שעל החברים בדף לפנות 
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 1באופן עצמאי לדף הרשמי על עיריית הוד השרון )אם ברצונם לעשות כן(" )סעיף 

 להודעה(2

 

במסגרתה, טוען הוא כי בקשתו של  12היום התקבלה תגובת העותר להודעת המשיב       

מהווה "סתירה ברורה להפסיק את התעמולה האסורה של המשיב, ואף יתרה  1המשיב 

ניצול ציני של ההחלטה ושימוש בדף הסגור לשם המשך פרסומו של המשיב  –מזו 

 לתגובה(2  1)סעיף 

 

העותר מציע לדידו, הודעה מעין זו תהווה המשך של שימוש אסור במשאבי ציבור2       

, ועל כך 12020211אחר לפרסום בדף הפייסבוק חדש, אשר יודיע על החלטתי מיום נוסח 

 שדף פייסבוק זה מחליף את הדף הקודם אשר נסגר2

 

2 הודעה בדף הפייסבוק הישן על 1יש לדחות את בקשתו של המשיב  – הכרעה      

 0,222, כל זאת בהודעה אשר תתקבל אצל 1פרטי של המשיב  סגירתו ופתיחת דף חדש

 לתכלית בבסיס המנויים )אשר כאמור נקבע לגביהם שהם מהווים משאב ציבורי(, מנוגדת 

אינני רואה מניעה על פרסום הודעה בדף הפייסבוק עם זאת, 2 12020211החלטתי מיום 

הישן החדש2 זאת על מנת שמנויים של הדף  לדף הפייסבוק העירוניהישן, אשר מפנה 

 2 , אשר בו מתפרסמות ידיעות אינפורמטיביות על הנעשה בעירדף החדשל יוכלו להצטרף

 

בשעה  .12.1.1.2ניתן בזאת צו המורה על סגירת עמוד הפייסבוק הישן עד ליום לפיכך,       

יפרסם בדף הפייסבוק הישן הודעה אשר תכלול הפניה לדף  2. עד למועד זה, המשיב ..:20

 וני החדש, זאת ותו לא.הפייסבוק העיר

 

 (1120202112התשע"ג ) באב ח'ניתנה היום, 

 
 

 סלים ג'ובראן
 שופט בית המשפט העליון
 יושב ראש ועדת הבחירות
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