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  :ותרהע
                 

 
 

 חיים מנדל שקד

 
 ד ג נ 

 
 

 :יםהמשיב
 
 

 חן פיליפוביץ .1
 ע"י עו"ד מנחם מור

 
 המועצה המקומית הר אדר .2

 ע"י עו"ד גילעד רוגל
 

 
 החלטה

 

( ראש המועצהאו  המשיב)להלן:  1לאחר עיון בעתירה ובתגובות המשיבים לה עולה כי המשיב 

 מסכים להימנע מהפעולות הבאות:

 

הכללת שמו ותוארו כשולח הודעות במערכת "רב מסר", באופן שדיווחו המועצה לא יכללו  .א

 (.30-31עוד את פרטי שמו ותוארו )סעיפים 

 

וכן את חתימת ראש המועצה מהפרסום בדף האינטרנט הסרת המלים "הבטחתי וקיימתי"  .ב

 (.33של המועצה )סעיף 

 
 (.34הסרת תמונתו של ראש המועצה מעמוד השער של אתר האינטרנט של המועצה )סעיף  .ג

 
 (.36הסרת שמו ותוארו של ראש המועצה מדיוורי המועצה באפליקציה )סעיף  .ד
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ועד לבחירות  1.5.18 -הסרת שמו ותוארו וכן תמונתו מפרסומים של המועצה שנעשו החל מ .ה

 .במסגרת דף הפייסבוק של המועצה והאפליקציה

 
הימנעות משיתוף פוסטים מדף הפיסבוק האישי של ראש המועצה בדף הפייסבוק של  .ו

 (.50המועצה )סעיף 

 
צת הפייסבוק "הדרך להר אדר" הימנעות ממעורבותה של מנהלת לשכת ראש המועצה בקבו .ז

 )ה((. 53)סעיף 

 
 

לפיכך, ניתן תוקף של החלטה להתחייבויות שניתנו בגדרה של תשובת ראש המועצה לעתירה, ובכך 

 תם הטיפול בנושאים אלה.

 

באלו חלקים ממנה הוא מבקש  ,על העתירה וככל שכן עוד על רקע זה יודיע העותר האם הוא עומד

 להכריע. 

 

על פני הדברים ומבלי לקבוע מסמרות אציין כי ספק אם יש בסיס לדרישה הנוגעת לדף הפייסבוק 

 של ראש המועצה, או לדפי פייסבוק אחרים שאינם בבעלות או בהפעלת המועצה המקומית. האישי

אפ ובלבד -כך גם ספק אם יש יסוד לדרישה לכך שראש המועצה לא יהיה חבר בקבוצות וואטס

בקבוצה שמנוהלת על ידי המועצה המקומית. עוד ספק אם יש ממש בטענה לעניין שאין מדובר 

 "הדלת הפתוחה" או להסרת פרסומים ישנים.

 

, ככל שהעותר עומד על הכרעה בעתירה או חלקים ממנה יפרט, כאמור, במה הוא מבקש הכרעה

  . והחלטה תינתן בקשר לאותם נושאים שבהם היא נדרשת

 

. )במהלך כתיבת החלטה זו הגיעה לידי בקשתו של העותר 15.7.18הודעת העותר תוגש עד ליום  

. העותר יכלול את טענותיו במסגרת ההודעה שיגיש בנושאים הרלוונטיים 1להשיב לתגובת המשיב 

 (., ככל שאכן יש כאלהלהכרעה

 

 לשאלת ההוצאות אתן דעתי בתום ההליך.

 



  51/21תר"מ   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 3מתוך  3עמוד 

 9195015, أورشليم القدس, غوريون-مجمع بن: العنوان   9195015גוריון, ירושלים -משכן הכנסת, קריית דוד בן

 VadatB@knesset.gov.il: البريد اإللكترونيדוא"ל  02-5669855: فاكس , פקס02-6753407: هاتفטלפון 

 www.bechirot.gov.il الموقعאתר האינטרנט 

, אף אם מדובר ון שננקט בכתבי הטענות אינו הולם ואינו מכבדבשולי הדברים אעיר כי הסגנ

הצדדים ובאי כוחם מתבקשים להימנע אין בכוונתי לסבול סגנון כזה בעתיד ו. במערכת בחירות

  .מכך

 
  (.11.7.18) בתמוז, תשע"חכ"ח היום  ניתנה

                                                                                      

 
 ארנון דראל

 
 ירושלים מחוזיה משפטה שופט בית
 הבחירות ועדת ראש יושב

 יהודה האזורית


