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סום לתיקון סקר לפי סעיף שיורה על פרבקשה למתן צו  

)להלן:  5111-בחירות )דרכי תעמולה(, תשי"טב לחוק ה51
 (חוק הבחירות

 
 החלטה

     
והמשיבה הן מתמודדות בבחירות לראשות מועצת כפר יונה. העותרת  תהעותר .1

בעיתון המופץ בכפר יונה.  ,.0.12.021אתן צו בגין סקר שפורסם ביום כי  תמבקש

ה לחוק הבחירות. 11סרים פרטים מחייבים כנדרש בהוראת סעיף לטענתה, בסקר היו ח

את ל וכליאשר  לפיכך, מבקשת העותרת כי יינתן צו שיחייב את המשיבה לפרסם סקר

בעתיד ולהימנע  גמת מזמין הסקר, גודל המדגם, וכיו"ב(דו) אמורכהחסרים  פרטיםה

 . בניגוד לחוק כאמורסקר מפרסום 

 

הפרסום הנטען אינו עולה כדי סקר, ולכן סעיף  כי ,בתשובתה המשיבה טוענת .0

ה עמדתי בתר"מ 11על תכליתו של סעיף ה אינו חל עליו. טענה זו דינה להידחות. 11

בפרסום מטעם המשיבה כתוב "סקר (, ועיקרי הדברים מופיעים שם. .1.12.021) 1.2002

בות אלה, בנסי. המדוברעדכני קובע"; לתשובתה, בעצמה היא צירפה את נתוני הסקר 

 פרשנותה של המשיבה לדיבור "סקר".אין לקבל את 
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, בהקדם תיקון לסקר האמורלפרסם  ההמשיב המחייב אתניתן בזאת צו לפיכך,  ..

בהתאם סקרים נוספים שאינם ה, וכן להימנע מפרסום 61בכפוף להוראות סעיף  האפשרי,

 .י, יפורסם התיקון בתפוצתו הקרובהככל שמדובר בעיתון שבוע להוראותיו.

 

 תבהוצאות העותר תישא ההמשיבסוף דבר, העתירה מתקבלת. בנסיבות העניין,  .4

 ש"ח. 1,222בסך של 

 

 (..11.12.021 "א בחשון התשע"ד )י ניתנה היום,             
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