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 החלטה
  
בעתירה שלפניי, מבקש העותר כי יינתנו צווים נגד המשיב בגין סקר בחירות  .1

ה לחוק הבחירות. לטענתו,  11בניגוד להוראות סעיף  00.11.0212שפרסם האחרון ביום 

את פרטי מזמין הסקר, מספר האנשים שהתבקשו  הסקר שפורסם במספר מקומונים חסר

 11%להשתתף בסקר, ועוד. עוד טוען הוא כי ישנן סתירות בממצאי הסקר, שקבע כי 

בטוחים כי  02%מהתושבים דיווחו כי בכוונתם להצביע למשיב, ובד בבד נכתב בו גם כי 

 מועצה. להמשיב ייבחר 

 
נוכח העובדה כי , הסף עלהמשיב בתשובתו טוען כי דין העתירה להידחות.  .0

. לגופם של דברים, טוען הוא כי העותר בעצמו פרסם סקרים בניגוד להוראות החוק

 מטילות חובה רק על הראשון בזמן שמפרסם סקר.לחוק הבחירות ה)ב( 11הוראות סעיף 

 
מרבית עיון בסקר שפרסם המשיב מלמד כי  דין העתירה להתקבל בחלקה. .2

מצויים בו, אולם, חסרים מספר לחוק הבחירות ה)ב( 11הפרטים הנדרשים בהתאם לסעיף 

פרטים: מספר האנשים שהתבקשו להשתתף בסקר בפועל, ומרווח הטעות לגבי הנתונים 

 . לחוק הבחירות ה)ג(11שהושגו. כמו כן, לא פורסמו השאלות שנשאלו, בניגוד לסעיף 
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פרסם בהקשר זה, יש לדחות את טענת המשיב לפיה נוכח העובדה כי העותר  .4

אינן חלות עליו. הסקר שפרסם לחוק הבחירות ה)ב( 11סקר לראשונה, הוראות סעיף 

 העותר, שצירף המשיב לתשובתו, הוא סקר מטעמו, שונה מהסקר נשוא העתירה. 

 

לפרסם סקרים נוספים שאינם כוללים את  ניתן בזאת צו האוסר על המשיבלפיכך,  .1

 6ניתן בזאת צו המחייב את המשיב בנוסף, . ה לחוק הבחירות61הפרטים המצוינים בסעיף 

הודעת  לפרסם הודעת עדכון לסקר בגינו הוגשה העתירה הכולל את הפרטים החסרים.

העדכון תפורסם במקומונים בו פורסם הסקר המקורי, בגודל דומה, זאת תוך שבוע ימים. 

וכל מפרסם סקר( על המשיב )ה)ה( לחוק הבחירות, 11ף, אזכיר כי בהתאם לסעיף לבסו

 החובה לשלוח סקרים שפורסמו ונתונים נוספים לועדת הבחירות המרכזית ללא דיחוי.

 

. עיון בו מלמד מנגד, יש לדחות את טענת העותר לעניין הסתירה בממצאי הסקר .1

מתייחס לאחוז האנשים שהודיעו כי יצביעו למשיב, והנתון בדבר  11%כי הנתון בדבר 

ם שהודיעו כי לדעתם המשיב יזכה בבחירות. מדובר בשני מתייחס לאחוז האנשי 02%

נתונים שונים, שאינם עומדים בסתירה, ואין עוררין כי יכול שנשאל פלוני ענה כי לא 

 בכוונתו להצביע למשיב, אולם לדעתו, הוא המועמד אשר יזכה בבחירות סופו של יום.

 

ין, אין צו בנסיבות העני. בחלקה כאמור לעיל העתירה מתקבלתסוף דבר,  .0

 להוצאות.

 
 (.02.11.0212בכסלו התשע"ד ) כ"הניתנה היום, 
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