ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה21-

הנשיא אברהם טל
יושב ראש ועדת הבחירות האזורית מרכז דרום

העותרת:

תר"מ 209 /21

עפרה ברק
נגד
גלית שאול

המשיבה:

עתירה לצו מניעה לפי סעי פים  17ב ו  17-ד לחוק הבחירות ( דרכי תעמולה ),
התשי " ט ( 1959 -להלן – חוק דרכי תעמולה)
בשם העותרת:

עו"ד יונתן שיאון

בשם המשיבה:

עו"ד עמוס נווה
החלטה

בפניי עתירה לפי סעיף  17ב לחוק דרכי תעמולה ,להורות למשיבה להימנע מהפצת
.1
סקר ביום הבחירות ,ולהורות לה לתקן את הודעותיה שנשלחו היום בעניין הסקר.

העותרת טוענת כי המשיבה הפיצה היום מסרונים ,ובהם תוצאות סקר בחירות,
.2
וזאת בניגוד להוראת סעיף  16ה לחוק דרכי תעמולה.
.3

בתשובתה ,טוענת המשיבה כי הסקר נערך עוד בתקופה המותרת לפרסום סקרים,

ופורסם באתר האינטרנט שלה בתאריך  . 26.10.2018משכך ,טוענת המשיבה כי המסרון
הוא מותר .
.4

א ינני מקבל טענה זו  ,שכן המסרון שהופץ היום בשעה  11:05אינו עומד בהוראת

סעיף  16ה(ח) לחוק דרכי תעמולה ,הקובע כדלהלן:
" בתקופה שתחילתה בתום יום שישי שלפני פתיחת הקלפיות
והמסתיימת במועד סגירת הקלפיות ,לא ישדר ולא יפרסם אדם בכתב
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לציבור על תוצאותיו של סקר בחירות ש לא שודרו או פורסמו בכתב
לציבור לפני תחילתה של התקופה האמורה .המשדר או המפרסם
בתקופה האמורה על תוצאותיו של סקר בחירות ששודרו או פורסמו
לפני תחילתה של אותה תקופה ,יציין בהבלטה שהסקר אינו עדכני
ואין ללמוד ממנו על דפוסי הצבעה או עמדות של הציבור ביום
השידור או הפרסום" .
כלומר ,בהתאם להוראת החוק ,היה על המשיבה לציין ,במסרון ,כי " הסקר אינו עדכני
ואין ללמוד ממנו על דפוסי הצבעה או עמדות של הציבור ביום השידור או הפרסום ".
.5

לא כל האמור לעיל  ,אני מורה למשיבה ,להפיץ ,ללא דיחוי  ,בכל אמצעי שב ו פורסם

הסקר בימים האחרונים ,לרבות באמצעות מסרונים ,הודעה בזו הלשון:
"בהתאם לסעיף  16ה(ח) לחוק דרכי תעמולה ,והוראת יושב ראש ועדת
הבחירות האזורית ,מובהר כי הסקר שפורסם היום על ידי פורסם לראשונה
ביום שישי , 26.10.2018 ,ולכן אינו עדכני ואין ללמוד ממנו על דפוסי הצבעה
או עמדות של הציבור ביום השידור או הפ רסום ".
.6

כמו כן ,אני אוסר על המשיבה ל פרסם כל סקר נוסף  ,שלא בהתאם להוראות החוק.

.7

המשיבה תישא בהוצאות העותרת בסך . ₪ 7,000

ניתנה היום  ,כ "א חשון תשע"ט  30 ,אוקטובר . 2018

אברהם טל
נשיא בית משפט מחוזי
יושב ראש ועדת הבחירות
האזורית מרכז  -דרום
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