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 גיא לייטנרמר  :העותר
 

 נ ג ד 

 
 מר אהוד אביר לב .0 :יםהמשיב

 תנועת "התחדשות" .3
 

ב לחוק הבחירות )דרכי 01שה למתן צו מניעה לפי סעיף בק 
 (חוק הבחירות)להלן:  0191-תעמולה(, תשי"ט

 
 החלטה

     
בעתירה שלפניי מבקש העותר כי יינתן צו מניעה נגד המשיבים, זאת בגין  .1

פרסומים ממומנים ברשת הפייסבוק מטעם המשיבים הכוללים את סמליה הרשמיים של 

העותר טוען כי סמלים אלה הם סמלים רשמיים של  כרת בתיה.המועצה המקומית מז

 א לחוק הבחירות.0המועצה המקומית, ולפיכך מהווים משאב ציבורי העומד בגדר סעיף 

 

היישוב הוא יישוב קטן "בו המשיבים טוענים כי דין העתירה להידחות. לדידם,  .0

ומי המתמודדים  הכל מכירים את הכל וודאי כולם יודעים מיהו ראש המועצה המכהן

 לתשובה(. 0האחרים, לכן אין ולא יכולה להיות הטעיה כפי שמנסה העותר לציין" )סעיף 

 פרסומים הוסרו מדף הפייסבוק.כי ה טענובנוסף, 

 

אומנם, כל עוד מדובר במשאב ציבור אשר לא נוצר למען דין העתירה להתקבל.  .3

לא נוצר למען המקומית  תעמולת בחירות )ואין עוררין כי במקרה דנן סמל המועצה
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תעמולת בחירות(, והוא זמין באופן שווה לכלל המתמודדים, שימוש בו אינו בגדר הפרה 

 12202אבעיה ; (1.0.0213) סלע נ' סיני 9202ר"מ תא לחוק הבחירות )ראו: 0של סעיף 

 ((.12.2.0213) ליבר נ' דרעי 01202; תר"מ (00.2.0213מיום  תקווה-פתחבעניין 

 

, במקרה דנן עולה והיסודיתי שמציין העותר בעתירתו התמציתית אולם, כפ .4

כי תושב יסבור כי דברי תעמולה  –החשש להטעיה בגין השימוש בסמלי המועצה. קרי 

פרסום מטעם המועצה המקומית המופיעים באתר הפייסבוק של המשיבים הם בגדר 

(; תר"מ 14.2.0213) צור נ' נחמני 03202; תר"מ פיירברג נ' פרידריך 94202)השוו: תר"מ 

 (.מ' נאור(, השופטת 0.0.0210) פרל נ' וולך 0219

 

ניתן בזאת אומנם, המשיבים טוענים כי הפרסומים הוסרו, אולם, למען הזהירות,  .1

 צו האוסר על המשיבים לעשות שימוש במשאבי ציבור במסגרת תעמולת בחירות.

 

בנסיבות העניין, אין צו  סוף דבר, העתירה מתקבלת בזאת כאמור לעיל. .0

 להוצאות.

 
 (.12.9.0213) דהתשע" ' בתשריוניתנה היום,          

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