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החלטה
.1

בעתירה שלפניי ,מבקש העותר כי יינתנו מספר צווי מניעה נגד המשיב  .הראשון ,

בגין מסרון הכולל סקר שלטענת העותר הוא שקרי .השני  ,בגין עיתון מטעם המשיב
שהופץ בחינם לתושבי העיר ,במסג רתו סקר בחירות שאינו כולל את הפרטים הדרושים
על פי סעיף  11ה לחוק הבחירות ; המשיב " פרסם תמונתו של העותר וסיסמת הבחירות
שלו באופן משובש ...במטרה להפריע ולשבש בצורה שאינה הוגנת את תעמולת
הבחירות של העותר" (סעיף  1לעתירה) ; בעיתון פורסמו מודעות תעמולה מטעם מפלגות
אחרות בחינם  ,באופן המהווה תרומת בחירות אסורה .
.0

המשיב בתשובתו טוען כי דין העתירה להידחות .זאת ,נוכח הכחשתו את כל

האמור בעתירה ,וכמו כן נוכח העובדה כי הסקר הופץ כבר לפני מספר שבועות .כמו כן,
מציין המשיב כי "העתירה מתייתרת שכן המשיב מצהיר בזאת בפני כב' כי מ מילא אין
בכוונתו לפרסם סקרים חדשים כלשהם עד תום יום הבחירות ,בין באמצעים אלקטרוניים
ובין באמצעים אחרים ,בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו  ...בנוסף המשיב מודיע
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בזאת כי לא ייעשה שום שימוש בשמו או בתמונתו של העותר בשום פרסום שייצא
מטעמנו מרגע זה ועד לתום יום הב חירות כמבוקש " (סעיף  4לתשובה).
.3

דין העתירה להידחות  .המשיב מכחיש כי המסרונים או הסקר הופץ מטעמו.

בנוסף ,העותר לא צירף את כל העיתון ,ובנספחים לא ניתן לחזות כלל בסקר שפורסם בו
כביכול .על פניו ,נראה כי בסקר שנשלח ב מסרונים חסרים חלק מן הנתונים בניגוד
לסעיף  11ה לחוק הבחירות ,אולם ,העותר לא עמד ברף ההוכחה הנדרש כי המסרונים
נשלחו על ידי המשיב .מלבד זאת ,יתר טענותיו של העותר לעניין מודעות בחירות של
מפלגות אחרות שפורסמו בחינם נטענו בעלמא ,ולפיכך הן נדחות בזאת .

.4

רשמתי בפניי את התחייבות המשיב לא לפרסם סקרים או לעשות שימוש בשמו

או בתמונתו של העותר עד למועד הבחירות.

.1

לפיכך ,העתירה נדחית בזאת .בנסיבות העניין ,אין צו להוצאות.
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