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 מר רוני גולן :העותר
 

 נ ג ד 

 
 . לין קפלן1 המשיבות:

שות יאיר לפיד. מפלגת "יש עתיד" ברא3   
 

ב לחוק הבחירות 17בקשה למתן צווי מניעה לפי סעיף  
 (חוק הבחירות)להלן:  1191-)דרכי תעמולה(, תשי"ט

 
 החלטה

     
מונד, -הופץ "פלייר" ביישוב תל 19.12.13ביום כי טוען העותר  ,בעתירה שבפניי .1

לדבריו, בסקר צוין  ו סקר בחירות. עוד הוא טוען, כי הסקר פורסם גם בעיתון מקומי.וב

תושבים... ללין קפלון הסיכוי הטוב ביותר להיבחר...".  022"על פי דגימה שלנו של  כי

כיוון שהסקר לא נעשה בשיטות סטטיסטיות מקובלות, היה על המשיבה לטענת העותר, 

ה)ד(. 11דפוסי הצבעה, בהתאם לסעיף  ילא ניתן להסיק ממנו מסקנות לגבשלציין בו 

לעתירה. המשיבה טענה  10ר ביקש מספר צווי מניעה, כאמור בסעיף העותלפיכך, 

 בתגובתה, כי לא מדובר בסקר בחירות, אלא בדגימה בלבד.

 

דין העתירה להתקבל. עיון בפלייר שחולק מעלה כי מדובר בסקר בחירות,  .0

הסמוך לסיום  –הכולל נתונים, דיאגרמות, מסקנות וכיוצא באלה. נוכח מועד הפרסום 

רק מחזק את הצורך במתן הצו. לפיכך, ניתן בזאת  –בה מותר לפרסם סקרים תקופה 

האוסר על המשך הפצת הסקר בכל אמצעי. בנוסף, המשיבה תפרסם תיקון לסקר, אשר 

בו מותר מועד תום היחולק בכל תיבות הדואר בהן חולק הסקר המקורי, וזאת לפני 
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עוד היום ברשת הפייסבוק, בהתאם את התיקון לפרסם סקרים. בנוסף, המשיבה תפרסם 

לאמור בתשובתה )"אני מתחייבת להוציא מיידית הודעה בפייסבוק הרשמי של הסיעה בו 

כי המדגם מדלת לדלת אינו מבוסס על שיטות סטיסטיות מוכרות ולפיכך  יצוין בהבלטה

 "(. אם אפשר להסיק ממנו מסקנות לגבי דפוסי הצבעה או עמדות של הציבור

 

 (.11.12.0213ניתנה היום, י"ג בחשון התשע"ד )             
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