
 
 ועדת הבחירות המרכזית

 02-לכנסת ה
 
 
 

 القاضي سليم جبران                                                       השופט סלים ג'ובראן

 االنتخابات المركزية رئيس لجنة                                  יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

 12מתוך  1עמוד 
 91912 ירושלים  ,גוריון-בן   דוד  קריית   ,משכן הכנסת

  95919العنوان: مجمع بن غوريون, أورشليم القدس, 

 : Fax  5669855-02:  فاكس , פקס , 6753407-02 : هاتف, טלפון

 ירושלים, כ"ח בתשרי התשע"ד                                                                                       
 2102באוקטובר  2                 

 
 02/901 תר"מ

 
 גב' אורית רישפי :תהעותר

 
 

 נ ג ד 

 
 הדר, מ"מ וסגן ראש עיריית הרצליה עו"ד צבי :המשיב

 

  

הבחירות )דרכי לחוק  ב01פי סעיף למתן צו מניעה ל עתירה 
 (חוק הבחירות)להלן:  0191-, התשי"טתעמולה(

 
 החלטה

     
 

תמודדת בבחירות לראשות עיריית הרצליה. המשיב הוא מ"מ וסגן ראש עותרת ה .1

סקר שפרסם  –ינה של הבקשה העיר, המתמודד גם הוא בבחירות לראשות העיר. עני

 המשיב.

 

שלא בהתאם  ",סקר בחירות" מקומות, המשיב פרסם במספר ותרתעלטענת ה .0

שני במקום ההמשיב ממוקם הסקר,  על פיהקובעות את אופן פרסומו.  להוראות הדין

. המבקשת שביעיבמקום המבין המועמדים לראשות העיר, בעוד שהמבקשת ממוקמת 

אינו עומד סבורה כי הפרסום אינו משקף את תוצאות הסקר לאשורן. לטענתה, הסקר 

צו, אשר יורה למשיב  ןה לחוק הבחירות. משכך, עותרת היא למת11בהוראות סעיף 
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להעביר לידיה ולידי ועדת הבחירות המרכזית את הסקר שפורסם; להימנע מפרסום 

להסיר ה לחוק הבחירות; ו11מבלי לקיים את הוראות סעיף כלשהו בעתיד קר סתוצאות 

 .את הסקר הנ"ל מדף הפייסבוק שלו

 

קובעות כי  – הקייםעל פי הדין  –ה 11דין העתירה להידחות. הוראות סעיף  .3

לעניין סעיף  ,"סקר בחירות" הוא סקר שנערך ב"תקופת הבחירות". "תקופת הבחירות"

. לחוק הבחירות ב)א(12כאמור בסעיף הגשת רשימות המועמדים, ום בי התחילת ,זה

, אינו עונה להגדרת "סקר , ומשכך"תקופת הבחירות"הסקר נערך קודם ל ,במקרה הנוכחי

 ה אינן חלות עליו.11בחירות", וההוראות הרלבנטיות בהקשר זה מכוח סעיף 

 

 , אין צו להוצאות.בנסיבות העניין .4
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