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החלטה
.1

למזכירות ועדת הבחירות המרכזית הוגשו שלוש עתירות למתן צו וי מניעה  ,לפי סעיף  17ב' לחוק
הבחירות (דרכי תעמולה) ,ה תשי"ט – ( 1959להלן – " החוק ") .שלוש העתירות אוחדו לתיק אחד,
וזה עניינן:
(א)

עתירה א'  -בעתירה זו נטען כי המשיבים "מתחזים בפייסבוק" ,וגורמים להטעיית הציבור,
וזאת משום ש פתחו דף פייסבוק בשם "  NETOמוצקין" ,בו הם עושים שימוש בצבעים
ובדוגמת הלוגו בהם משתמשת העותרת במסע הבחירות שהיא מנהלת עבור ראש העיר
המכהן ,מר חיים צורי  .נטען ,כי מעשי ה משיבים מהווים "הפרעה לבחירות" לפי סעיף 13
לחוק.

(ב)

עתירה ב' – בעתירה זו נטען ,כי המשיבים עושים שימוש בשמותיהם ש ל חללי צה"ל מבני
קריית מוצקין ,שנפלו במערכות ישראל .נטען ,כי בדף הפייסבוק של המשיבה מס'  2הועלה
סרטון הכולל שמות חללי צה"ל מבני הקריה ,המשמש את ארגון יד לבנים בקריית מוצקין
ואת העיריה ,והמשיבים עושים בו שימוש שלא כחוק.
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עתירה ג' – בעתירה זו טוען העותר ,כי הוא סב גאה לנכדים .לטענתו ,בתמונות שפורסמו
מטעם המשיבים במסגרת תעמולת הבחירות שהם מנהלים ,עולה ,כי במסגרת תעמולת
הבחירות מטעמם ,המשיבים עושים שימוש בילדים שגילם מתחת לגיל  15שנים  .על כן,
העותר טוען  ,כי "אינו יכול לעמוד מנגד ולטמון ראשו בחול עת נעשה שימ וש בלתי חוקי
בילדים בתעמולת בחירות".

.2

המשיבים הגישו תגובה לעתירה ,ולהלן תמצית טענותיהם:
(א)

העותרים לא פנו אליהם פניה מוקדמת ,כנדרש לפי הוראות הבחירות (דרכי תעמולה) (סדרי
הדין בבקשות ועררים) ,תשע"ה – . 2015

(ב)

באשר לדף הפייסבוק המתחזה ,טענו המשיבים  ,כי אינם עומדים מאח ו רי דף הפייסבוק
המתחזה" ,ואין למשיבים מושג קלוש מיהו מנהלו של דף הפייסבוק"  .על כן ,לטענת
המשיבים ,הם אינם יכולים להיות אחראים לתוכנו ואין הם יכולים לפעול להסרתו.
המשיבים מוסיפים ,כי דווקא העותרת בעתירה א' היא שעושה שימוש בדפי פייסבוק
"מתח זים"  ,באמצעותם היא מפיצה על המשיב מס' " 1הכפשות מזעזעות ושקרים" .לטענת
המשיבים ,נודע להם ,כי מי שעומדים מאחורי דפי הפייסבוק המתחזים שפורסמו נגדם ,הם
עובדי לשכת ראש העיר המכהן ,בניצוחה של מנהלת לשכתו.

(ג)

בהתייחס ל שימוש בשמות חללי צה" ל ,טען המשיב מס'  , 1כי בעת שעמד בראש אגף
התקשוב וההסברה בעיריית קרית מוצקין ,פעל לעדכון סרטון ההנצחה של בני הקריה
שנפלו במערכות ישראל .המשיב מס'  1טען ,כי פעל בשעתו לעדכון הסרטון חינם אין כסף,
כדי לחסוך לארגון יד לבנים סכום כסף נכבד  ,שנדרש לשלם עבור עדכון הסרטון .לטענת
המשיבים ,הסרטון הועלה לדף הפייסבוק עוד לפני המועד בו האיסור שנקבע בסעיף  2ב'
לחוק נכנס לתוקף (  90ימים לפני מועד הבחירות)  ,ובכל מקרה ,הסרטון ,כמו גם הטקסט
המלווה אותו ,אינם עולים כדי תעמולת בחירות .המשיבים מוסיפים וטוענים ,כי יש
להצטער על כך ,שהעותר בעתירה ב' ,המשמש כחבר מועצת העיר מטעם העותרת בעתירה
א' ו אף כיו"ר ארגון יד לבנים בקרית מוצקין" ,בחר לעשות שימוש פוליטי וציני במעמדו
כיו"ר יד לבנים המקומי ,ובזכרם של החללים בני הקריה ,לרדת לזירת ההתגוששות
הפוליטית ,ולמשוך עמו אליה את המוסד עליו הוא מופקד".

(ד)

בנוגע לתמונ ות ילדים בתעמולת הבחירות מטעם המשיבים ,טענו המשיבים ,כי התמונות
הועלו לפ ני המועד בו האיסור שנקבע בסעיף  2ג' לחוק נכנס לתוקף (  90ימים לפני מועד
הבחירות)  ,למעט תמונה אחת  .לטענת המשיבים ,דווקא ראש הרשימה  ,עליה נמנה העותר
בעתירה ג' ,עושה שימוש תכוף בתמונות ילדים ,ואך לפני ימים ספורים ,בתאריך
 , 26.9.2018העלה סרטון ובו נראים ילדים האוחזים שלטים "ובהם שבח והודיה" לראש
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העיר המכהן .לדעת המשיבים ,על העותר לפנות תחילה לראש סיעתו של העותר ,הוא ראש
העיר המכהן ,ולבקש ממנו להסיר את הסרטון וכן להסיר תמונות נוספות של ילדים.
.3

נוכח טענת המשיבים ,כי לא נעשתה אליהם פניה מוקדמת ,ביקשתי התייחסות העותרים לטענה
זו .העותרים ,בהודעה שהגישו ,אישרו כי לא פנו אל המשיבים לפני הגשת העתירה .עם זאת,
לטענת העותרים ,יש לראות את התקופה שמאז ה גשת העתירות ועד היום כהתרעה מוקדמת,
והעובדה שעד היום המשיבים לא פעלו לתיקון ההפרות הנטענות בעתירות ,מלמדת ,כי אף אם
היו מקבלים פניה מוקדמת ,הם לא היו פועלים לתיקון ההפרות.

.4

לאחר ששקלתי טענות הצדדים ,הנני מחליט לדחות את שלוש העתירות ,וזאת בשל כך שלא
נעשת ה פניה מוקדמת אל המשיבים.
בשורה ארוכה של החלטות ,קבעו יושבי ראש ועדות הבחירות המרכזית ,כי חובת הפניה
המוקדמת היא חובה מהותית (וראו למשל :תר"ם  55/20כהן נ' ברקת (  ;) 8.8.2013תר"ם 16/20
קונינסקי נ' אלדר (  ;) 23.6.2013תר"ם  37/20דידי נ' לביא (  ;) 18.7.2013תר" ם  54/20סיעת "רק
ראשון בראשות דב צור " נ' דעבול (  .)) 4.8.2013העובדה הנטענת על ידי העותרים ,כי הגישו את
העתירות מבלי שקיבלו יעוץ משפטי קודם לכן ,ועל כן נעלמה מעיניהם החובה לפנות אל
המשיבים קודם לכן ,אינה יכולה להיות נימוק הפוטר את העותרים מחובת הפניה המוקדמת .
אוסיף לכך ,כי להתרשמותי ,וכעולה מהאופן בו נוסחו העתירות ,כמו גם מהאופן בו נוסחו
התשובות שהוגשו מטעם העותרים ,העותרים מופעלים מטעמה של יד מכוונת אחת  .חבל שאותה
יד מכוונת לא כיוונה את העותרים לקבל יעו ץ משפטי מתאים לפני הגשת העתירות .

.5

אשר על כל האמור לע יל ,הנני מחליט כדלקמן:
(א)
(ב)

הנני דוחה את שלוש העתירות.
הנני מחייב את העותרים ,ביחד ולחוד ,לשלם למשיבים ,ביחד ולחוד ,הוצאות בסך 5,000
.₪

ניתן היום ,כ"ח בתשרי , 7.10.2018 ,בהעדר הצדדים.
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