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המשיבים:

" .1רמלוד פלוס"
 .3מר דוד דבוש ,עורך המקומון "רמלוד פלוס"
בקשה למתן צו מניעה לפי סעיף 11ב לחוק הבחירות (דרכי
תעמולה) ,תשי"ט( 1191-להלן :חוק הבחירות)

החלטה
.1

העותר מבקש כי אתן צו מניעה נגד המשיב  1בגין סקר שפורסם בו ביום

 , 11.9.0211אשר לא כלל פרטים כדוגמת מזמין הסקר ,גודל המדגם ,ועו ד .המשיבים
טוענים כי יש לדחות את העתירה על הסף נוכח העדר פנייה מוקדמת ,וכי הם מתחייבים
כי "כל סקר שיפורסם בעתיד יוצג בהתאם לחוק הבחירות" (סעיף  1לתשובה).
דין העתירה להתקבל .סעיף  11ה לחוק הבחירות עוסק בהסדרת סוגיית סקרי
.0
הבחירות המתפרסמים בתקשורת .הסעיף נח קק בשנת  , 0220ותכליתו היא "הטלת חובות
גילוי ואיסורים שונים הנוגעים לסקרי בחירות ...כדי שהציבור יוכל לשקול את אמינותם
של הסקרים ולבחנם בצורה מושכלת" (מתוך הצעת החוק  , 1111תיקון מספר ,00
.)) 10.1.0220
.1

תכלית זו ראויה היא .סקר הוא כלי סטטיסטי הנתון באופן אינה רנטי להטיות

ומניפולציות  ,שיכולות להביא להטעיית ציבור הבוחרים  .סעיף  11ה(ב) מבקש להתמודד
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לשכת יושב ראש הוועדה

עם קושי אינהרנטי זה ,ומטיל חובת גילוי על מפרסם הסקר ,ובין היתר על פרסום גודל
המדגם ,מרווח הטעות ,שם מזמין הסקר ,ועוד.
.4

המשיב  , 1פרסם בעמוד הראשון בעיתון סקר שכותרתו "סק ר רמלוד פלוס

בבאר  -יעקב" ,ובו שמות ארבעה מהמתמודדים בבחירות במועצה המקומית ,ואחוז
ההצבעה הצפוי להם על פי הסקר .ומלבד זאת – כלום .אין בנתונים אלה די  .העדר
נתונים רלוונטיים רבים כמו במקרה דנ ן פוגע ב יכולתו של קורא הסקר להחליט אם
מדובר בסקר אמין או לא  ,ומגדיל את הסיכוי למניפולציות סטטיסטיות .לפיכך ,לגישתי,
במקרים מעין אלה ,נוכח החשש מהטיית דעתו של הבוחר ,יש לנקוט בגישה מחמירה.
.1

לפיכך ,ניתן בזאת צו האוסר על המשיב  1לפרסם סקרים נוספים שאינם כוללים את

הפרטים המצוינים בסעיף 11ה לחוק הבחירות  .בנוסף ,ניתן בזאת צו המחייב את המשיב 1
לפרסם הודעת עדכון לסקר בגינו הוגשה העתירה הכולל את הפרטים החסרים.

.1

סוף דבר ,העתירה מתקבלת כאמור לעיל .בנסיבות העניין ,המשיבים יישאו

בהוצאות העותר בסך של  1,222ש"ח.
ניתנה היום ,כ " ז בתשרי התשע" ד ( .) 1.12.0211
סלים ג'ובראן
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
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