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מר יוסי דולה – ראש המועצה המקומית כפר תבור

העותר:

נגד
המשיב:

מר יצחק טישלר – יו"ר סיעת "כפר תבור שלנו"
עתירה למתן צו מניעה לפי סעיף 01ב לחוק הבחירות (דרכי
תעמולה) ,תשי"ט( 0191-להלן :חוק הבחירות)

החלטה
.1

בעתירה שלפניי מבקש העותר כי ינתן צו המורה למשיב להעביר לועדת

הבחירות סקר בחירות אשר הזכיר האחרון במהלך עימות רדיו פוני שנערך בין השניים
ביום  11.12.0211ברדיו האזורי "קול רגע"  .העותר מבקש כי המשיב יעביר את פרטי
הסקר ,זאת ,לאור חשדו כי "דבריו של המשיב נאמרו במהלך שידור רדיו במטרה לגנוב
את דעת הקהל ולהטות את תוצאות הבחירות בדרך של השפעה לא הוגנת על דעת
הבוחר" (סעיף  7לעת ירה) .המשיב ,בתשובתו ,טוען כי מדובר במשאל טלפוני פנימי
שנעשה על ידי פעיליו בין תושבי כפר תבור .עוד אציין כי המשיב העלה טענות נוספות
בנוגע להפרות הוראות חוק הבחירות של העותר ,שאין להידרש אליהם נוכח העובדה כי
הועלו במסגרת כתב תשובה.
.0

דין העתירה להתקבל .ככל ש אכן מדובר בסקר שאינו מבוסס על ממצאים

סטטיסטיים ,כפי שטוען המשיב בתשובתו ,הוראות סעיף  11ה לחוק הבחירות עדיין
חלות עליו ,וכמו כן קיים איסור לפרסמו בתור סקר ויש לציין בהדגשה כי עסקינן בסקר
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לשכת יושב ראש הוועדה

שאינו מבוסס על ממצאים סטטיסטים ולא ניתן להסיק ממנו מסקנות בנוגע לד פ וס י
הצבעה (ראו :תר"מ  111602מעלימי נ' אלון (  .)) 11.12.0211לפיכך ,ניתן בזאת צו המונע
מהמשיב לפרסם סקרים בניגוד לסעיף 61ה לחוק הבחירות  ,ו בנוסף צו המורה על פרסום
הודעת הבהרה ,עד למחר בשעה  ,61:11בפרסום מטעם המשיב בתפוצה רחבה במועצה
המקומית או ברדיו "קול רגע" ,כי לא ניתן להסיק מהסקר אותו ציין המשיב מסקנות בנוגע
לדפוסי הצבעה.

.1

סוף דבר ,העתירה מתקבלת .בנסיבות העניין ,המשיב יישא בהוצאות העותר בסך

של  0,222ש"ח.
ניתנה היום ,ט"ז בחשון התשע" ד ( .) 02.12.0211
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