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, או לצו להסרת 1959–לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט ב17 סעיף לפי מניעה לצו עתירה
 מודעות

 
 דותן סופר :תבשם העותר

 

 החלטה

מבקשת  ", אך מדובר ברשימת מועמדים('עצמנו')שהכתירה עצמה בכותרת "סיעת  העותרת

( לתעמולת העמודשאורה למשיבים להפסיק להשתמש בעמוד הפייסבוק "אני שולמן" )להלן: 

חברה לתועלת הציבור "הקרן לטובתם. לטענתה, בעלי עסקים עצמאיים הקימו את הבחירות 

היה ממקימי  3המשיב  (; העמוד שייך לחברה זו;החברה)להלן:  למען העצמאים בע"מ )חל"צ("

 ים. העותרת טוענת שלאחרונה מופיע1ברשימת המשיבה  24-, והוא מועמד לכנסת ההחברה

ושמדובר בשימוש פסול בעמוד שהוקם למטרה לא פוליטית  ,1רק מסרים מטעם המשיבה  בעמוד

בידי בעלי מניות בחברה ואחרים. לעמדת העותרת, התנהלות זו מנוגדת לטוהר המידות ועולה 

את החברה  3כדי תעמולת בחירות אסורה בנכס ציבורי. העותרת מוסיפה שבפועל הפך המשיב 

 (.1973–ת, התשל"גא לחוק מימון מפלגו10לגוף קשור לסיעה )ראו סעיף 

אף בלי לבקש את תשובת  לאחר שעיינתי בעתירה ובנספחיה, הגעתי למסקנה שדינה להידחות

 (,חוק דרכי תעמולה)להלן:  1959–לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"טא 2. סעיף המשיבים

אוסר להשתמש בנכסי הציבור בקשר עם תעמולת בחירות. הוא מגדיר של מי "נכסי הציבור" שאין 

 לחוק 9 סעיף של( 9)-ו( 4(, )3(, )2(, )1) בפסקאות כמשמעותו מבוקר גוף שללהשתמש בהם: "

 משתתפת מקומית רשות או שהממשלה תאגיד של או[, משולב נוסח] 1958–ח"תשי, המדינה מבקר



 17/24 כ"תב  ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 2מתוך  2עמוד 

ולא הוכח  ות הנ"ל,כמשמעו בפסק "גוף מבוקר" ה". חברה לתועלת הציבור אינבהונו או בהנהלתו

. או בהונה בענייננו החברהנטען( שהממשלה או רשות מקומית משתתפות בהנהלת ואף לא )

העותרת הפנתה להחלטות של קודמיי ולהנחיה של היועץ המשפטי לממשלה. עניינן של אלו 

. משהחברה א לחוק דרכי תעמולה2לפי סעיף של גוף מבוקר לנכס  בשימוש בעמוד פייסבוק שנחשב

נכסיה אינם נכסים האסורים בשימוש בקשר עם תעמולת בחירות לפי סעיף  –אינה גוף מבוקר 

עצם השימוש בעמוד פייסבוק פרטי אינו סותר איזה מהחוקים שמנויים . א לחוק דרכי תעמולה2

אם יש לעותרת  אין לי סמכות להוציא צו מניעה נגדו.. על כן לחוק דרכי תעמולהב)א( 17בסעיף 

אזכיר  ת לפעול בעניינן בדרכים המתאימות.רשאי איטענות נגד המשיבים מכוח דינים אחרים, ה

 עוד שטענות בעניין גוף קשור לסיעה נתונות לסמכות מבקר המדינה.

 העתירה נדחית אפוא על הסף. משלא התבקשה תשובה, אין צו להוצאות.

 (.2021 בפברואר 9)פ"א תשה כ"ז בשבט ,היום הניתנ

 עוזי פוגלמן
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