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המשיב:

שי קינן ,מועמד לראשות העיר חולון מטעם רשימת "חולון מתחדשת"

החלטה
העתירה מכוונת כנגד פרסום של שלטים ומודעות בחוצות העיר ובאמצעות דפי פייסבוק שבו,
לכאורה ,נמסרים נתוני סקר בחירות .הפרסומים כוללים את שם הגורם שערך את הסקר )"מאגר
מוחות"( אך חסרים שורת נתונים כנדרש לפי סעיף 16ה לחוק הבחירות )דרכי תעמולה( תשי"ט –
.1959
בתגובה לעתירה כתב ה ג ב ' ע י נ ב ק פ ל ן ב ש א ר י  ,ה מ צ י ג ה ע צ מ ה כ מ " מ ב א כ ו ח ה ר ש י מ ה  ,ש ה ו ר אות
החוק בדבר דרכי פרסום "סקר בחירות" חלות על סקרים שנערכו ב"תקופת בחירות" .לפי החוק
תחילתה של "תקופת הבחירות" לעניין בחירות לרשויות המקומיות היא ביום הגשת רשימות
המועמדים .מועד זה חל ביום  26.9.18ואילו הסקר נערך ביום  .16.9.2018לפיכך הסקר נערך שלא
בתקופת ב ח י ר ו ת ו מ ג ב ל ו ת ה פ ר ס ו ם א י נ ן ח ל ו ת ע ל י ו .
אכן מתברר שאין מדובר ב"סקר בחירות" ומגבלות סעיף 16ה של חוק דרכי תעמולה אינן חלות
עליו.
עם זה עיון בצילומי המודעות שצורפו לעתירה הראה לכאורה שהפרסום מהווה הפרה ,אפילו בוטה,
של החובה הגלומה בסעיף  13של חוק דרכי תעמולה לאמור:
לא תהא תעמולת בחירות מטעם מפלגה או רשימת מועמדים אחת או למענה
בצורה או בדרך שיש בהם משום הפרעה בלתי הוגנת של תעמולת בחירות
מטעם מפלגה או רשימת מועמדים אחרת או למענה.
הפרסומים אינם מציינים את העובדה שהסקר נערך טרם הגשת רשימות המועמדים או את מועדו
המדויק .אחת המודעות נוקבת ב"ספטמבר  "2018כך שהבוחרים מוטים לחשוב שזה סקר מעודכן.
פרסום כזה שיש בו משום הטעייה על פני הדברים ,הוא בגדר הפרעה לא הוגנת למערכת הבחירות
של רשימה ,סיעה או מתמודד אחר.
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ביקשתי לכך את תגובת המשיב ואת הערות העותרת.
המשיב הגיב ,שוב באמצעות ע י נ ב ק פ ל ן ב ש א ר י  ,ת ג ו ב ה א ר כ נ י ת ש א י נ ה י ו ר ד ת ל ש ו ר ש ה ש א ל ה
שהצגתי .אמרתי שמודעה המציגה סקר בתקופת בחירות בלי שיצוין שהסקר נערך לפני שהוגשו
הרשימות ומבלי שמצוין תאריך עריכתו )אחת המודעות אומרת שהסקר הוא מספטמבר .(2108
לנתונים הללו חשיבות רבה .הבוחר צריך לדעת שהסקר נערך לפני הגשת רשימות המועמדים .כל
עוד לא הוגשה רשימה אין ודאות בדבר הגשתה .למידת ביטחונו של נשאל בסקר בדבר ההגשה
הצפויה של רשימה מסוימת יש השפעה על תשובתו .תשובתם של הנשאלים בסקר עשויה אם כן
להיות מוטה ומשעה שהסקר מופץ לאחר הגשת הרשימות ברי שאין הוא משקף מציאות נסקרת
נכונה.
למועד עריכת הסקר חשיבות שאינה מוטלת בספק .סקר שמתפרסם באוקטובר ,הנחת הבוחרים
שהוא משקף את מאזן הכוחות באוקטובר .אם אין מיידעים את הבוחר שהסקר נערך בספטמבר,
מטעים אותם .לפחות טיפוס אחד של מודעות אינו מציין כל מועד .הטיפוס השני מציין ספטמבר
 2018ופרסומו באוקטובר גם הוא מהווה הטעייה מסוימת אם כי פחותה.
גב' קפלן בשארי הצביעה בתשובתה על מודעות שבהן כלולים כל הפרטים החסרים .תיתי לה על כך.
לא במודעות הללו )שאינני יודע מתי באו לעולם( עסקינן ,אלא במודעות חסרות הפרטים .בעניין
אותן מודעה הסתפקה התשובה בהפטרה שמודעות חסרות נתונים שהופצו בעבר )מתי?( במדיה
האלקטרונית לא יופצו יותר.
סוף דבר אני מורה למשיב להימנע מהפצת מודעות או פרסומים אחרים של סקר בחירות שנערך
לפני הגשת הרשימות ושאינו מציין את מועד העריכה המדויק שלו ואת העובדה שהסקר נערך לפני
הגשת רשימות המועמדים .כל פרסום קיים מן הפרסומים האמורים שניתן להסרה ממקום פרסומו,
יוסר תוך  24שעות מקבלת החלטה זו.
המשיב יישא בהוצאות העותרת בסך  1000ש"ח.

ניתנה היום י"ח חשון ,תשע"ט ) 20:28 27/10/2018שלא במעמד הצדדים

פרופ' עודד מודריק
סגן נשיא )בדימוס( של בית המשפט המחוזי תל אביב
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