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החלטה
.1

העותר מבקש כי אורה למשיב לפרסם מודעת התנצלות בגין סקר בחירות

שפרסם שלא כלל את העותר כמתמודד בבחירות בעיר פתח תקווה .כמו כן ,מבקש הוא
כי אתן צו שיורה למשיב לתקן את הסקר הבא  ,לפרסם את השאלות שנשאלו הנסקרים,
ולהעביר לוועדת הבחירות את הסקר  .ביקשתי את תגובת המשיב ,אולם תשובתו לא
הוגשה במועד או עד מתן החלטה זו.
.2

דין העתירה להתקבל בחלקה  .לעניין הצו הראשון המבוקש  ,אין בסמכותי ליתן

צו לפרסום הודעת התנצלות (ראו :תר"מ  120202בן יצחק נ' שאער ( , )) 12.12.0211
ולפיכך בקשה זו לצו נדחית .
.1

לעניין הצו השני המבוקש  ,עיינתי בסקר שצורף לעתירה ,ונראה כי אכן השאלות

שנשאלו הנסקרים לא מופיעות בו (ולכל הפחות ,לא באופן ברור דיו)  ,זאת בניגוד לסעיף
 11ה(ג) לחוק הבחירות .לפיכך ,ניתן בזאת צו המחייב את המשיב לפרסם תיקון לסקר
האמור ,בהקדם האפשרי ,בכפוף להוראות סעיף 61ה ,וכן להימנע מפרסום סקרים נוספים

שאינם בהתאם להוראותיו .אציין ,כי יש לקיים את הוראת הצו שניתן עד ליום
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 , 02.12.0211בכפוף לאמור בסעיף  11ה(ח) לחוק הבחירות ,לעניין פרסום סקרים בימים
האחרונים לפני מועד הבחירות (קרי – ציון בהבלטה כי מדובר בסקר לא עדכני ועוד,
הכול כהוראת סעיף זה).
.4

כמו כן ,נוכח העדר תגובת המשיב ,והצהרת העותר כי בדק במשרדי ועדת

הבחירות והסקר לא נשלח אליה ,ניתן צו המורה למשיב להעביר לידי וועדת הבחירות
המרכזית תוך  24שעות את תוצאות הסקר ,בהתאם לסעיף 61ה(ה) לחוק הבחירות.

.1

עוד אציין כי לא מצ אתי לנכון להידרש לטענותיו של העותר כי אי ציון שמו

בסקר מהווה הטעיית הציבור .טענה זו נטענה בעלמא ,ודי בכך כדי לדחותה.
.1

לפיכך ,העתירה מתקבלת בזאת בחלקה כאמור לעיל  .בנסיבות העניין ,יישא

המשיב בהוצאות העותר בסכום של  1,122ש"ח.
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