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העותר:

נגד
המשיבים:

 .6ד"ר יואב רוזן
 .3רשימת "כיוון חדש" להוד השרון
בקשה למתן צו מניעה לפי סעיף 61ב לחוק הבחירות (דרכי
תעמולה) ,תשי"ט( 6191-להלן :חוק הבחירות)

החלטה
.1

בעתירה שלפניי  ,מבקש העותר כי ינת ן צו שיאסור על המשיבים לפרסם סקרי

בחירות שלא בהתאם להוראות סעיף  11ה ל חוק הבחירות  ,וצו שיורה על פרסום מודעת
תיקו ן לסקר שפורסם .לטענת העותר ,בסקר שפורסם מטעם המשיבים במקומון "הוד
הכפר"  ,ביום  , 11.12.11חסרים פרטים (דוגמת מזמין הסקר ,גודל המדגם ,וכיו"ב)
כמתחייב מסעיף  11ה לחוק הבחירות .בתשובת ה משיבים נטען ,כי הסקר נערך לפני
תקופת הבחירות ,בחודש יולי  , 0211ולכן אינו "סקר בחי רות".
.0

דין העתירה להידחות .בתר"מ  109902רישפי נ' הדר (  ) 0.12.0211הבהרתי כי:
"הוראות סעיף  11ה – על פי הדין הקיים – קובעות כי
'סקר בחירות' הוא סקר שנערך ב'תקופת הבחירות'.
'תקופת הבחירות' ,לעניין סעיף זה ,תחילתה ביום הגשת
רשימות המועמדים ,כאמור בסעיף  12ב (א) לחוק
הבחירות .במקרה הנוכחי ,הסקר נערך קודם ל'תקופת
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לשכת יושב ראש הוועדה

הבחירות' ,ומשכך ,אינו עונה להגדרת 'סקר בחירות',
וההוראות הרלבנטיות בהקשר זה מכוח סעיף  11ה אינן
חלות עליו".
.1

הוא הדין במקרה הנוכחי .בנסיבות אלה ,אין בידי לסייע לעותר והעתירה נדחית

בזאת .
ניתנה היום ,י "ב בחשון  ,התשע" ד ( .) 11.12.0211

סלים ג'ובראן
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה 02-
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