ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה21-

הנשיא אברהם טל
יושב ראש ועדת הבחירות האזורית מרכז דרום

העותרות:

תר"מ 214 /21
 .1מרים פיירברג איכר
 .2סיעת נתניה אחת
נגד

השמיב:

יוני שטבון

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

עו"ד עדי סדינסקי-לוי

בשם המשיב:

עו"ד אייל יפה
החלטה

.1

בפניי עתירה לפי סעיף  17ב לחוק דרכי תעמולה ,להורות למשיב ל הסיר סקר בדמות

" מדגם חלקי " שפורסם ביום הבחירות ,ולהורות ל משיב ל הפיץ הודע ות תיקון למדגם
האמור .
העותר ות טוענ ו ת כי המשיב הפיץ היום ,באמצעות מסרונים ובאמצעות אתר
.2
אינטרנט ,תוצאות סקר בחירות מזוייף ,שנחזה ממנו כאילו נערך מדגם ע ל ידי משרד
הפנים ,בשעה  16:00היום ,ולפי תוצאותיו ק רובים העותרת והמ שיב במספר קולות
הבוחרים שהצביעו  ,וזאת בניגוד להוראת סעיף  16ה לחוק דרכי תעמולה .א ציין כי לעתירה
צורפו דוגמאות ,תמונות מסך ותצהיר לתמיכה בעובדות שבה.
.3

בתשובת ו של המשיב ,שנשלחה בהודעת דואר אלקטרוני ,ללא כל אסמכתא שהיא ,

טוע ן המשיב שה סקר נושא העתירה לא הופץ על ידיו  ,וכן טוען טענות למכביר נגד שילוט
בחירות של העותרת .תשובתו של המשיב לא נתמכה בתצהיר ,ולו של המשיב ,כנדרש לפי
סעיף  ) 4 ( 9להוראות ה בחירות ( דרכי תעמ ולה ) ( סדרי הדין בבקשות ועררים )  ,התשע " ה -
 , 2015כאמור ,לא צורפה לה כל אסמכתא ,וכפי שאני מבין המשיב תולה זאת בקוצר הזמן
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להגשת תשובה  ,ובכך שב א כוחו לא היה מצוי באותה עיר כמוהו  ,והשיב בדוא " ל לאחר
בירור טלפוני בלבד.
א ני דוחה ט ענות אלה  .מצויים אנו ביום הבחירות ע צמו  ,עתירות רבות הוגשו היום,
.4
וניתנו להם תשובות כסדרן לצורך בירור שיפוטי בפניי יושבי ראש ועדות הבחירות
האזוריות ויושב ראש ועדת הבחירות המרכזית  .ככל שב א כוחו של המשיב היה עמוס בעיר
אחרת ,היה יכול המשיב להשיב בעצמו או באמצעות אחר .מכל מקום ,המשיב לא ה ציג
בדל ראייה ,שסקר בחירות שהופץ לטובתו הוא ,לא הובא על ידו.
א ין חולק שאתר האינטרנט שהוצג הוא כוזב  .משרד הפנים אינו עורך מדגמים
.5
במהלך יום הבחירות  ,ומדגמים כאמור אסורים ,הן לפי סעיף  16ה לחוק דרכי תעמולה,
והן לפי חוק הרשויות המקומיות ( בחירות )  ,התשכ " ה . 1965 -
משכך ,אני מקבל את העתירה ,כך שצו המניעה הארע י שנתתי לפני שעה קלה ,י עמוד
.6
בתוקפו עד מחצית השעה לאחר סגירת הקלפיות .כמו כן ,אני מורה ל משיב ל פרסם בדף
הפייסבוק שלו  ,ללא דיחוי ,כי המדגם שפורסם אינו אמת .
.7

ה חלטתי זו ,בצירוף כתב העתירה והתשובה שהתקבלה ,יועברו למשטרת ישראל,

אשר תבחן אותם בראי הדין הפלילי ,ותשק ול לפתוח בחקירה ,לפי שיקול דעתה .
לאור כל האמור  ,יישא המשיב בהוצאות העותרות ,בס כום של  , ₪ 10,000שישולמו
.8
בתוך  7ימים .

ניתנה היום כ"א בחשון בתשרי תשע"ט ( . ) 30.10.18

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