מלחמות הפייסבוק :נדחתה עתירה
נגד מאיר דהן

הבחירות לרשויות המקומיות באוקטובר השנה כבר מעוררות מחלוקות משפטיות ,בעיקר בכל
הנוגע לפעילות המועמדים ברשתות החברתיות
רונן דמארי
יו״ר ועדת הבחירות האזוריות מרכז דרום,
הנשיא אברהם טל ,דחה לאחרונה בקשה
לצו מניעה שהוגשה ע״י חבר האופוזיציה
במזכרת בתיה ,גני גאו; ,שדרש לאסור על
ראש המועצה המקומית מזכרת בתיה ,מאיר
דהן לעשות שימוש בדף הפייסבוק הפרטי,
הקרוי על שמו ,לצרכיו הפוליטיים.
לטענת גאון,דף הפייסבוק בשם"מאיר דהן
לראשות מועצת מזכרת בתיה" ,הנו משאב
ציבורי שהפעילה המועצה ובמימונה ,וראש
המועצה העכיר את הדף לניהולו הפרטי
לצרכי הבחירות ,עם כל המוניטין הכרוך
בו ,ובכלל זה מם פר העוקבים והמידע הרב
שפ ו ר ט ם בו .לטעג ת תעו תר ,ראש המועצה
שינה אח שס הדף והחל לנהל בו את תעמולת
הבחירות .לדברי העותר ,מדובר בשימוש
בנכס ציבורי לצרכי תעמולה ,בניגוד לחוק
דרבי תעמולה.

טענה נוספת שהועלתה קשורה לתקנון
שפורסם בדף הפייסבוק ,שלמעשה
הועתק מתקנו! דף הפייסכוק של המועצה
במקומית,
המועצה המקומית ,באמצעות משרד עוח״ד
עפר שפיר ושות; ומאיר דהן ,באמצעות עו״ד
יצחק פסטרנק ,טענו כי מדובר בדף פרטי של
ראש המועצה ,שמומן והופעל על ידו ועל ירי
סיעתו מאז הבחירות הקודמות ,וכי המועצה
לא השקיעה ואינה משקיעה משאבים בדף
זה ,לא באופן ישיר ולא כאופן עקיף .בנוגע
לטענה על העתקת תקנון המועצה לדף
הפייסבוק שלו ,השיב ראש המועצה מאיר
דהן ,כי הדבר נעשה בשגגה ותוקן עוד טרם
שהוגשה העתירה,
השופט טל קבע בהחלטתו ,כי למועצה,
כרשות ציבורית ,עומדת דוזקת תקינות
המנהלית ,הקובעת כי ברגיל ניתן להגיח
לטובתה של הרשות שנהגה כדין ,אלא

אס הוכח אחרת .עוד נקבע בפסק הדין,
כי העותר לא עמד בנטל המוטל עליו ולא
הפריך את חזקת התקינות המנהלית העומדת
למועצה בסוגיית המימון והה ק מה של דף
הסייסבוק.
כמו כן התקבלה טענת ראש המועצה ,כי
העלאת התקנון ללא עריכתו והתאמתו
נעשתה בשוגג ואולם ,נוכה הראיות לכאורה
בדבר פרסום התקנון ,פסק תשופט כי על
ראש המועצה לשלם הוצאות על הצד הנמוך
בסך של  1,500שקל.
גאון מסד" :לצערי נאלצתי לפעול שוב כנגד
הניסיון ה פסול של שימוש בכסם י הא ר1ו 1ה
שלנו לצרכים פוליטיים פרטיים .אוכיר כי
ועדת הבחירות כבר דנה בעבר בהפרות
קודמות של מאיר דה ן .הפ ע ם הצלהנו לשים
יד על זה .אני שואל ,מה עם כל הפעמים שלא
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הצלחנו לראות ולעקוב תחת
ההסתרה הקשה הקיים ת כיום במועצה.
חבל שכך בחר לנהוג ראש רמועצה
בכספי התושבים לטובתו האישית .אני
פועל במלוא המרץ לקראת הבחירות
באוקטובר  20:6ומתמקד בעתידה של
מזכרת בתיה ובאיכות הייהם של תושביה
הנהדרים",
דהו מסר" :בזו אחר זו נדחות עתירותיו
השקריות של גאון לאורך כל הקדנציה,
ושוב ושוב הוא מנסה להציג בפני הציבור
מצג שווא כאילו ניצח .זה האיש וזו דרכו,
בית המשפט אט ר את דברו בא ופן ברור
ונחרץ .פסיקת ההוצאות נובעת מפגם
סכני שאני לוקח עליו אחריות ,אבל
השופט דחה את העתירה על הסף ועובדה
שאני ממשיר להפעיל את הדף ולעשות
בו שימוש כפי שעשיתי עד כה".

