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 02/272תר"מ 
 

 רשימת הליכוד בלודיאיר רביבו,  :העותר
 נ ג ד 

 אשות יורם מרציאנורשימת "לוד אחת" בר .6 :יםהמשיב
 מקומון "רמלוד פלוס". 3 

  
ב לחוק הבחירות )דרכי 61בקשה למתן צו מניעה לפי סעיף  

 (חוק הבחירות)להלן:  6191-תעמולה(, תשי"ט
 

 החלטה
 

שלא בהתאם בגין סקר שפורסם  יםהמשיבמניעה נגד  ויאתן צוהעותר מבקש כי   .1

ו המשיבים בעיתון פירסמ 3.12.14יום ה לחוק הבחירות. לטענתו, ב11להוראות סעיף 

המצביע על נצחונו של  בחירות, ספר מודעות וכתבות שעסקו בסקר"רמלוד פלוס" מי

עוד נטען, כי בפרסום לא צוינו השאלות שנשאלו בסקר; האם . 1מועמד מטעם המשיבה 

 לעתירה(. 11מדובר במדגם מייצג של תושבי לוד; מרווח הטעות; ושם מזמין הסקר )פס' 

, ולפיכך, נתבקשתי לפעול 142002הפר את הצו שניתן לו בתר"מ  0עוד נטען, כי המשיב 

 קנס. יולפי פקודת ביזיון בית המשפט ולהשית על

נטען, כי הסקר לא פורסם מטעמה, וכי היא "רק העבירה את  1בתגובת המשיבה  .0

, 0משיבה כמידע חדשותי בעל ערך". בתגובת ה 0עריכת הסקר ותוצאותיו לידי המשיבה 

מכיוון ששם "דובר בפרסום  142002אין להקיש מתר"מ נטען לעניין בקשת הביזיון, כי 

ציון כלשהו של הדברים הנדרשים". כן התחייבת המשיבה  אשר כלל תוצאות בלבד ללא

 לפרסם כל הבהרה נוספת ככל שיידרש. 0
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במידה דין הבקשה לביזיון בית המשפט להידחות. נסיבות המקרה הנוכחי שונות  .4

 . שם ציינתי כי:142002מספקת מאלו בתר"מ 

, פרסם בעמוד הראשון בעיתון סקר שכותרתו "סקר 1המשיב "

שמות ארבעה מהמתמודדים ובו יעקב", -רמלוד פלוס בבאר

בבחירות במועצה המקומית, ואחוז ההצבעה הצפוי להם על פי 

העדר נתונים . אין בנתונים אלה דיכלום.  –הסקר. ומלבד זאת 

הסקר יכולתו של קורא ב פוגע ןכמו במקרה דנלוונטיים רבים ר

, ומגדיל את הסיכוי להחליט אם מדובר בסקר אמין או לא

למניפולציות סטטיסטיות. לפיכך, לגישתי, במקרים מעין אלה, 

" נוכח החשש מהטיית דעתו של הבוחר, יש לנקוט בגישה מחמירה

 .(4)בפס' 

עורך הסקר, שם כחי המשיבים פרסמו את שונים הדברים בענייננו. במקרה הנו .3

המשיבים לא עם זאת, והאוכלוסייה שהשתתפה בו. מספר הנשאלים, מועד עריכתו, 

ה והדבר דורש תיקון. בכפוף 11במילוי אחר הוראות סעיף כבית שמאי הקפידו 

רש ליתן צו בנסיבות אלה. , לא מצאתי כי נדכי יתוקנו הדברים 0להצהרתה של המשיבה 

יובהר כי התיקון יעשה בפרסום הקרוב של העיתון, בתוך מסגרת הזמנים המותרת 

לכתב העתירה,  11אמור בפסקה ושים כלפרסום סקרים. בתיקון יוספו הפרטים הדר

 כי מדובר בתיקון של הכתבות והמודעות שבנדון.שם ויבואר 

לא מקובלת עלי תשובת העותר.  סבורני כי הדין עםלעניין הבקשה למתן צו,  .1

לפיה הסקר לא פורסם מטעמה, וכי היא "רק העבירה את עריכת הסקר  0המשיבה 

שעה כמידע חדשותי בעל ערך". הפרסומים מדברים בעדה,  0המשיבה ותוצאותיו לידי 

 0-ו 1לפיכך, ניתן בזאת צו המורה למשיבים . ודי בכך שהיא גם זו שהעבירה אותם

ה)ה(;  11ובפרט הוראות סעיף  ה,11קרים שלא בהתאם להוראות סעיף סלהימנע מפרסום 

כן ; וסקר בחירות מיום שישי שלפני הבחירות(לסוגיו של ה)ח( )האוסר על פרסום 11

 .3לפרסם תיקון לסקר כאמור בפסקה 

 המשיבים יישאו. לעיל 1בסעיף כאמור  מתקבלתלעניין הצו סוף דבר, העתירה  .1

 הבקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט נדחית בזאת. ₪. 1,222בהוצאות העותר בסך של 

 (.11.12.0214 "ב בחשון התשע"ד )י ניתנה היום,             

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

 02-המרכזית לכנסת ה
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