
 

 

 

 

 

 00059821: المرجعية الوثائق

 2021( يناير) الثاني كانون 24القدس، أورشليم

 

 بيان صحفي: 

 حولدائي  رون عن َمنَع فوجلمان، عوزي العليا محكمة  قاضي  المركزية،  االنتخابات لجنة رئيس 

 الدعاية  لغرض اسمه تحمل التي الفيسبوك  صفحة استخدام الصهيوني العلماني حيتس  حزب  وعن

 .االنتخابية

 

 ".ترشيحه لمصلحة أو حزبه لمصلحة جديدة فيسبوك صفحة لفتح مخّول حولدائي رون"... 

 

 بلدية  رئيس يمنع أمر إصدار طالبا المركزية، االنتخابات لجنة رئيس ضد دعوى برفع  مئير بن شاحر لمحاميا قام

 ". حولدائي رون" اسم تحمل والتي فيسبوك عبر صفحته استخدام ،حزبهو حولدائي، رون يافا، -أبيب تل

 

 صفحة كونها  الصفحة تلك عن التعريف وتم: وظيفته بموجب   الفيسبوك صفحة حولدائي استخدم المدعي، كالم حسب

 تشغيل في شارك  ؛المدينة في يحدث اوعمّ  ،البلدية أعمال عن تقارير  بنشر حولدائي فيها يقوم  ؛" عامة شخصية" 

 الرسمي  الطابع عن ناتج المتابعين من الكبير العدد أن عيالمد   ويضيف  .فرِعيون ومقاولون موظفون الصفحة

 المتابعين ان االعتبار بعين  األخذ  يجب لذلك. البلدية أعمال  في التحديثات  كل  على التعرف يمكن حيث  ،للصفحة

 للدعاية  أداة إلى الصفحة تحويل ان مئير بن شاحر  المحامي عييدّ . البلدية ممتلكات من ون دّ يع   والمعجبين

 سمح ي   ال  البند، هذا حسب. 1959 لسنة  (االنتخابية الدعاية طرق( )االنتخابات قانون من أ 2 البند يناقض االنتخابية

 منع   المدعي يطالبو. االنتخابية الدعاية  بغرض معينة عامة لهيئات  (ملموسة غير أو ملموسة)  ممتلكات باستخدام

 تعليمات   وإصدارِ   االنتخابية الدعاية بهدف ،الدعوى موضوع ،الفيسبوك صفحة  استخدامعن   حيتس و حولدائي

 .البلدية لملكية الصفحة  بإعادة حيتس و حولدائي  لــِ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 هي  الصفحة أن أساس على  الدعوى رفض فيها يطلبان ،مشتركة واحدة  إجابة بتقديم قاما حيتس و حولدائي

 مع ويتواصل مواقفه، عن فيها  يعبر حتى الصفحةيقوم باستخدام    حولدائي  أن يدعيان كما. رسمية وليست شخصية

 اسم أن وحيتس حولدائي يذكر ألقوالهم، ودعما  .  شخصية وبمواضيع بوظيفته تتعلق   مواضيع في الكبير  الجمهور

  .األخرين العامة والشخصيات البلديات رؤساء بعكس وذلك حولدائي، وظيفة يشمل ال الصفحة

 

 ، الفيسبوك صفحة أن رواوقر   بقس   قد المركزية االنتخابات لجان رؤساء..." :قراراته بين من يكتب فوجلمان القاضي 

 من معينة حاالت في تعتبر  كلها   ،ومعجبينه متابعينه وقائمة   الجمهور، قبل من انتخابه تم الذي بالشخص الخاصة

     "…يترأسها التي للسلطة ملموسة الغير الممتلكات ضمن

 

 موظفين اشتراك في أو تمويله في سواء - االجتماعي التواصل الشبكة حساب في االستثمار  أن ذلك من ويتضح"...  

 في  استخدامها ي سمح ال التي ،العامة الممتلكات أحد  اعتباره يحت م  وظيفتهم، من كجزء  ،تشغيله في العامة الهيئات

 " ... االنتخابية الدعاية

 

 أخرى  عامة شخصيات أن قوله، وحسب. فيها الرسمية وظيفته يذكر لم أنه حولدائي يذكر بالصفحة، يتعلق وفيما

ا فيسبوك؛ على الرسمية صفحتها اسم إلى الرسمي ها لقب   تضيف  ، الصفحة  اعتبار ينبغي  ال  ذلك، يفعل لم ألنه نظر 

 اسم  في( ذكرها عدم أو) الوظيفة ذكر أن قراره في فوجلمان القاضي يؤكد    .رسمية صفحة ،الدعوى موضوع

 كيفية  من التحقق ينبغي. كاف غير ذلك أن مع  العامة الممتلكات  من الصفحة كون  على الدالئل  أحد  إال هو ما  الصفحة

 أو المحتوى كتابة في سواء ،فيها عامة موارد   استثمروا قد موظفوها أو العامة السلطة كانت إذا ما الصفحة؛ تمويل

ل ترويج في  .ذلك شابه وما ؛رسمية صفحة أنها يعتقد العادي الناخب هل الصفحة؛ تنفتح كيف للمحتوى؛ ممو 

 

 يمكن، فقط، الشخصي اسمه ذكر يتم  الثانية وفي إحداهما، في وظيفته ذكر يتم صفحتان، العامة للشخصية كان إذا"...  

 اسم  على االستناد يمكن ال لذا،. كهذه حالة بصدد لسنا ولكن. شخصية الثانية الصفحة افتراض الظروف، بعض في

  االنتخابات، لجان رؤساء وقرارات القانونية للمعايير وفقا ا فيه النظر ويجب . شيء أي استنتاج   في القائمة الصفحة

 ... "  فعلته ما وهذا

 

 يجعل  البلدية الموارد استخدام فإن أ،2 البند حسب المنع لغايات وفقا. واضحة نتيجة لدينا هنا، ورد ما كل من"..  

. االنتخابية الدعاية طرق  قوانين  حسب مستخدمة عامة ممتلكات يعد ان ومعجبيها  متابعيها وقائمة الفيسبوك صفحة

 ".االنتخابية بالدعاية عالقة له فيما وبالقائمة الصفحة باستخدام سمحي   ال. النتيجة هذه يدعم الصفحة محتوى

 

  



 

 

 

 

 

 

 االنتخابية  الدعاية ألغراض الدعوى موضوع الصفحة باستخدام وحزبه حولدائي لــِ  ي سمح ال  أنه هي والنتيجة"...   

 بهذا  الدعوى قبول تم.  انتخابية دعاية بهدف هذه الفيسبوك صفحة استخدام عن باالمتناع أمر إصدار تم  .للكنيست

 من  يطلب أن مخول  هو. ترشيحه لصالح أو حزبه لصالح جديدة صفحة فتح حولدائي لـ   له يجوز بالطبع، . المعنى

  .القاضي قرار طيه شيكل  ".متابعته في يرغب من ويوجه جديدة، صفحة فتح أنه - دعاية بدون - تذكر أن البلدية

 

 نفقاته تتحمل سوف يافا  - أبيب تل وبلدية شيكل  5,000 بمبلغ الدعوى نفقات يتحم الن سوف  حيتسو حولدائي رون

 .شيكل 2,000 بمبلغ

   

   القاضي قرار طيه مرفق

 

 تحيات،  مع

 

 

  فوردس جيورا

 

  لالنتخابات المركزية اللجنة باسم المتحدث

https://bechirot24.bechirot.gov.il/election/Decisions/AllDecisions/decisions24/documents/tbk_7_24_decision.pdf

