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העותרים:

מר חגי בן שושן
נגד

המשיבים:

 .0מר שביט מס
 .0סיעת "אופק"
עתירה למתן צו מניעה לפי סעיף 01ב לחוק הבחירות (דרכי
תעמולה) ,תשי"ט( 0191-להלן :חוק הבחירות)

החלטה
.1

בעתירה זו ( המאתיים במספר שמוגשת ב מסגרת מערכת ה בחירות לרשויות

המקומיות המתוכננות להתקיים מחרתיים )  ,מבקש העותר כי יינתנו מספר צווים נגד
המשיבים בגין סקר שנערך על ידם ביום  , 3.12.0218ופורסם ביום  13.12.0218בדף
הפייסבוק של המשיבה  . 0במסגרת זאת ,מבקש הוא כי אורה ל משיבים להעביר לוועדת
הבחירות המרכזית את פרטי הסקר ,ו במקביל גם אליו ,ולפרסם התנצלות "בדבר פרסום
חלקי ומגמתי של הסקר בדף ה  Facebook -של סיעתו" (סעיף ד לעתיר ה).
.0

דין העתירה להתקבל בחלקה .המשיבים סירבו לקבל לידיהם את העתירה או את

החלטתי בדבר הגשת תגובתם .בבדיקה מול מזכירות הוועדה ,מתברר כי הסקר לא הועבר
על ידי המשיבים לוועדת הבחירות המרכזית ,זאת בניגוד לסעיף  11ה(ה) לחוק .לפיכך,
ניתן בזאת צו המחייב את המשיבים להעביר עד להיום בשעה  00:11את פרטי הסקר שפורסם,
בהתאם לסעיף 01ה(ה) לחוק הבחירות.
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לשכת יושב ראש הוועדה

לעניין שני הצווים הנוספים שמבקש העותר ,הרי אין הם בסמכותי ,כפי שקבעתי

כבר פעמים מספר ,ולפיכך אין בידי לקבלם (השוו :תר"מ  120202בן יצחק נ' שאער

( .)) 12.12.0218
.2

סוף דבר ,העתירה מתקבלת בחלקה כאמור לעיל .בנסיבות העניין ,אין צו

להוצאות.
ניתנה היום ,ט"ז בחשון התשע" ד ( .) 02.12.0218
סלים ג'ובראן
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה 02-
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