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 מר בועז כהן :העותר
 

 נ ג ד 

 
 דורון תשתית .1 :יםהמשיב

 סיעת "מבשרת מתעוררת" .3
 

ב לחוק הבחירות )דרכי 11קשה למתן צו מניעה לפי סעיף ב 
 (חוק הבחירות)להלן:  1191-תעמולה(, תשי"ט

 
 החלטה

     
ם מתעל, שלטענת העותר עניינה של עתירה זו היא סקר שביצעו המשיבים .1

כמו כן, מציין . , כולל העותרלראשות המועצה המקומית מבשרת ציוןממספר מתמודדים 

במסגרת זאת, מציין העותר כי ינו כולל פרטים כגון מזמין הסקר ועוד. א הסקרהעותר כי 

פנה למשיבים בעניין זה, ולאחר מכן הורד כיתוב שנלווה לסקר, אולם הסקר עצמו עדיין 

אורה על הפסקת הפצת הסקר, אורה למשיבים להימנע  העותר מבקש כימופץ על ידם. 

 לות פומבית. לפרסם התנצ להםמפרסומים דומים בעתיד, ואורה 

 
, דין העתירה להידחות. זאת, נוכח לעמדתםביקשתי את תגובת המשיבים.  .0

אינו  הסקרכי  הםשל דברים, טוענים  הפרסום כבר הוסר. בנוסף, לגופםהעובדה ש

מתעלם ממספר מתמודדים "ואינו מתיימר להציג את המשיב ואת מר יורם שמעון 

שני וכמקום ראשון )בהתאמה( בקרב  כמתמודדים היחידים לראשות העיר, אלא כמקום

 02על ראשות העיר, על פי תוצאות הסקרים ששוקללו עד ליום הפרסום" )סעיף 

 על הצורך לכלול אותם. םכי הסקר לא כלל נתונים נוכח אי ידיעת טענולתשובה(. עוד 
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 . להתקבל בחלקהדין העתירה  .3

 

)ג( לעניין -ו ה)ב(11אין מחלוקת כי הסקר שפורסם לא עמד בהוראות סעיף  .4

((. 1.12.0212) פרנקו נ' רמלוד פלוס 122002פרטים הנדרשים בפרסום סקר )ראו: תר"מ 

גדר המחלוקת בין הצדדים היא האם הפרסומים מטעם המשיבים עדיין מופצים אם לאו. 

, כי פרסומים אלא 1את התחייבות המשיבים, שגובתה בתצהיר מטעם המשיב קיבלתי 

ניתן בזאת צו האוסר על המשיבים הוסרו ואינם מופצים עוד. עם זאת, למען הזהירות, 

 ה לחוק הבחירות.61לפרסם סקרים בניגוד לסעיף 

 

, אין בסמכותי ליתן צו לפרסום הודעת לעניין הבקשה לפרסום התנצלות .1

מתן ((, ולפיכך בקשה זו ל14.12.0212) בן יצחק נ' שאער 140002או: תר"מ התנצלות )ר

 צו נדחית.

 

אין בנסיבות העניין,  .מתקבלת בזאת בחלקה כאמור לעיל, העתירה אשר על כן .1

 צו להוצאות.

 

 (.11.12.0212) דהתשע" בחשון בי"ניתנה היום,         
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