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 00059821סימוכין: 

 "א שבט, תשפ"א יירושלים, 

 2021ינואר   24

 הודעה לעיתונות: 

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, שופט בית המשפט העליון, השופט עוזי פוגלמן, אסר על רון  

המפלגה החילונית הציונית, להשתמש בעמוד הפייסבוק על שמו    -   חולדאי ועל מפלגת חץ

 לצורכי תעמולת בחירות. 

 .מפלגתו או לטובת מועמדותו שלו"פייסבוק חדש לטובת    י לפתוח עמוד שארון חולדאי ר"...

רות המרכזית, בבקשה להוציא צו האוסר על ראש עיריית  הבחיהגיש עתירה ליו"ר ועדת    עו"ד שחר בן מאיר

 את השימוש בעמוד הפייסבוק על שמו של "רון חולדאי".   ,, רון חולדאי, ועל מפלגתויפו  -תל אביב

העמוד הוגדר עמוד של "דמות ציבורית";    :שימש את חולדאי בתוקף תפקידו  לטענת העותר, עמוד הפייסבוק

משנה של העירייה השתתפו ; עובדים או קבלני  חולדאי דיווח בו על פעולות העירייה ועל הנעשה בעיר 

שבו אפשר להתעדכן  ע מהאופי הרשמי של העמוד,  ב. העותר מוסיף שהמספר הגדול של העוקבים נו בהפעלתו

עו"ד שחר בן מאיר    לכן יש לראות בחשבון, בעוקביו ובאוהדיו נכסים של העירייה.   עירייה.על פעולות ה

  א לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, 2הפיכת העמוד לכלי תעמולה לבחירות לכנסת מנוגדת לסעיף    טוען כי

ופים  ג)מוחשיים או בלתי מוחשיים( של    לפי סעיף זה, אין להשתמש בכספים או בנכסים.  1959- התשי"ט

בעמוד    להשתמשלאסור על חולדאי ועל חץ  :  מבקשציבוריים מסוימים בקשר עם תעמולת בחירות. העותר  

העתי מושא  תעמולה  רהפייסבוק  ולחץ  ו  בחירותת  לצורך  לחולדאי  לבעלות  להורות  העמוד  את  להשיב 

 העירייה.  

אישי ולא  הוא  לטענתם, העמוד    מבקשים לדחות את העתירה.הם    .חולדאי וחץ הגישו תשובה משותפת

משתמש בו להביע את עמדותיו וליצור קשר עם הציבור הרחב בנושאים  חולדאי  עוד הם טוענים כי  רשמי.  

ובנושאים אישיים. בכך    שקשורים לתפקידו  כולל את  לתמיכה  וחץ ששם העמוד אינו  חולדאי  מציינים 

 י ערים ואישי ציבור אחרים. התפקיד של חולדאי, בניגוד לראש

... יושבי ראש ועדת הבחירות המרכזית כבר קבעו בעבר שעמוד  "  פוגלמן כותב בהחלטתו בין היתר:  השופט

פייסבוק של נבחר ציבור ורשימות עוקביו ואוהדיו עשויים להיחשב בנסיבות מסוימות לנכס בלתי מוחשי  

 של הרשות שהוא מכהן בה..." 

ציב ..." שהשקעה  החברתיתיוצא  ברשת  בחשבון  שותפים    -ורית  היו  ציבור  שעובדי  בכך  ובין  במימונו  בין 

 לתפעולו כחלק מתפקידם, הופכת אותו לנכס ציבורי שאסור להשתמש בו לתעמולת בחירות..."    
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לא ציין בו את תפקידו. לטענתו, אישי ציבור אחרים מוסיפים את תוארם    מציין כיהעמוד, חולדאי    לגבי

עמוד מושא הבקשה עמוד הרשמי לשם העמוד הרשמי שלהם בפייסבוק; הואיל ולא עשה כן, אין לראות ב

הוא רק אחד הסממנים  ציון התפקיד )או אי ציונו( בשם העמוד    השופט פוגלמן מדגיש בהחלטתו כי   רשמי.

. אולם בכך אין די. יש לבדוק כיצד העמוד ממומן; אם ציבורימיות" העמוד ועל היותו נכס  להצבעה על "רש

בכתיבת תכנים ובין בקידום ממומן של תכנים;   ביןבו משאבי ציבור,  השקיעוהרשות הציבורית או עובדיה 

   כיצד העמוד נפתח; אם הבוחר הסביר יכול לחשוב שמדובר בעמוד רשמי; וכדומה.

ציבור יש שני עמודים, אחד שבשמו ציון התפקיד ואחר ששמו הוא שמו הפרטי בלבד, ניתן    אם לאיש"...

להניח בנסיבות מתאימות כי העמוד השני הוא פרטי. לא זה המצב לפנינו. לפיכך אי אפשר ללמוד דבר משם  

בהתאם   לגופו  אותו  לבחון  יש  הקיים.  יושבהעמוד  ובהחלטות  בדין  שנקבעו  המידה  וע  י לאמות  דת  ראש 

  .."וכך עשיתי.הבחירות, 

עולה מסקנה ברורה. בהתאם לתכליות האיסור שבסעיף  "... א, השימוש במשאבי העירייה  2מכל האמור 

בתור נכס ציבורי לצורך חוק דרכי תעמולה. תוכן    ואוהדיומוביל לסיווג עמוד הפייסבוק ורשימת עוקביו  

  ." העמוד תומך בתוצאה זו. אין להשתמש בעמוד וברשימה בקשר עם תעמולת בחירות

שאסור לחולדאי ולמפלגתו להשתמש בעמוד מושא הבקשה לצורכי תעמולת הבחירות  התוצאה היא  "...

פייסבוק   בעמוד  משימוש  להימנע  שמורה  צו  בזאת  ניתן  בחירות.  לכנסת.  תעמולת  לצורף  העתירה  זה 

י לפתוח עמוד פייסבוק חדש לטובת מפלגתו )או לטובת מועמדותו  שאמתקבלת במובן זה. כמובן, חולדאי ר

בעמוד הקיים כי פתח עמוד חדש, ולהתפנות לשם    -ללא תעמולה  -י לבקש מהעירייה לצייןשאשלו(. הוא ר

  ."את אלו שירצו לעקוב אחריו 

  2,000תישא בהוצאותיו בסך    יפו  -עיריית תל אביב₪, ו   5,000ישאו בהוצאות העותר בסך  י  רון חולדאי וחץ

₪.  

   החלטת השופט.מצרף בזה 

 ב ב ר כ ה, 

  
 ,  גיורא פורדס

 . דובר ועדת הבחירות המרכזית
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