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תר"מ 27202/
המבקש:
המשיבים:

יאיר רביבו ,רשימת הליכוד בלוד
נגד
 .1רשימת "לוד אחת" בראשות יורם מרציאנו
 .2מקומון "רמלוד פלוס"
בקשה על פי פקודת ביזיון בית משפט

החלטה
המבקש פנה אליי היום בטענה כי המשיבים הפרו את הצו שניתן בהחלטתי מיום
 0 1101200211לטענתו ,המשיבים עד למועד זה טרם פרסמו תיקון לסקר ,זאת בניגוד
להוראת הצו המפורשת בעניין זה 0המשיבים טוענים (כל אחד בנפרד) כי החלטתי הובאה
לידיעתם לאחר שהגיליון של המקומון "רמלוד פלוס" כבר הורד לדפוס ,וכי כך או כך,
לא ניתן היה לפרסם את הסקר מחדש ביום שישי האחרון נוכח הוראת סעיף  11ה(ח)
לחוק הבחי רות (דרכי תעמולה) ,התשי"ט  0 1919 -עוד טוענים המשיבים כי הודעה מתקנת
תתפרסם בגיליון הקרוב של העיתון שיפורסם ביום שישי הקרוב ה 00101200211 -
דין הבקשה להידחות 0נוכח לוחות הזמנים הדוחקים ,והעובדה כי החלטתי ניתנה
יום לפני שהגיליון האחרון של העיתון הופץ ,ניתן לקבל את טענות המשיבים  0עם זאת,
אינני רואה טעם בפרסום תוצאות סקר לאחר מועד הבחירות 0אולם  ,אני כן רואה חשיבות
בפרסום מטעם המשיבה  1כי הסקר מיום  301200211פורסם ללא הפרטים הנדרשים בחוק
הבחירות ,עם כל הפסול שבדבר (ראו :תר"מ  112002פרנקו נ' רמלוד פלוס ( 0)) 101200211
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לשכת יושב ראש הוועדה

לפיכך ,הבקשה נדחית בזאת 0עם זאת ,ניתן בזאת צו המחייב את המשיבה  1לפרסם
הודעת הבהרה בגיליון הקרוב של המשיב  ,2על פיו הסקר מיום  3.11.2114פורסם ללא
הפרטים הנדרשים ,ולפיכך לא ניתן היה להסיק ממנו מסקנות בנוגע לדפוסי הצבעה.

סוף דבר ,הבקשה נדחית כאמור לעי ל 0בנסיבות העניין ,אין צו להוצאות0
ניתנה היום ,י " ז בחשון התשע"ד ( 0) 0101200211

סלים ג'ובראן
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
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