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 תשפ"אהטבת בט"ז ירושלים, 
 2020בדצמבר  31

 
 לכבוד

 מכוני הסקרים -
 עורכי אמצעי התקשורת -
 

 שלום רב,

 

 סקרי בחירות לוועדת הבחירות המרכזית לכנסתתוצאות העברת  -  24-הבחירות לכנסת ההנדון: 

                           

 )להלן: חוק דרכי תעמולה( קובע כדלקמן: 1959–ה)ה( לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט16סעיף  .1

 

"העורך סקר בחירות בשיטות סטטיסטיות מוכרות, המיועד לפרסום בכתב או לשידור 

 ..."האפשרי , ישלח העתק של תוצאות הסקר לוועדת הבחירות המרכזית בהקדםלציבור

 (.ע.פ.)ההדגשה אינה במקור, 

 

המשנה לנשיאת בית המשפט העליון, כב' השופט חנן מלצר בתב"כ על תכליתו של סעיף זה עמד קודמי בתפקיד,  .2

עקרון היא שמירה על " ,(פרשת עלה ירוק)להלן:  (26.02.2019) עלה ירוק נ' ידיעות אחרונות ואח' 12/21

זכות הציבור לדעת וערך הבחירה הרציונלית והחופשית של האזרח בבחירות  השוויון בין רשימות המועמדים,

 ".יסוד: הכנסת-בחוק –ברמה החוקתית  –דמוקרטיות, כנגזרת של זכות היסוד ליטול חלק בבחירות, המעוגנת 

 

, ביום התשעים שלפני יום הבחירות הוראה זו נכנסה לתוקפה( לחוק דרכי תעמולה, 1ב)א()10בהתאם לסעיף  .3

 (.   2020בדצמבר  23) ח' בטבת התשפ"אהיינו, החל מיום יד

 

ה לחוק דרכי תעמולה חלות הן על פרסום סקרים המשודרים בכלי התקשורת 16סעיף יו של הוראותיתרה על כך,  .4

, וזאת בהתאם להוראותיו האלקטרוניים והן על פרסום סקרים המתפרסמים בכתב, לרבות בעיתון או באינטרנט

 .המפורשות
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  לשכת יושב ראש הוועדה המרכזית  ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
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סר לי שעד מועד זה, טרם הועברו הודעות על תוצאות סקרים, לידי ועדת הבחירות המרכזית. נוכח כך, מצאתי נמ .5

הוראות את כל הנוגעים בדבר להפנות את תשומת לבכם, ולבקשכם כי תביאו לידיעת לנכון, כפי שעשו אף קודמיי, 

ירות המרכזית לכנסת העתק תוצאות נחו אותם להעביר לידי ועדת הבחתה)ה( לחוק דרכי תעמולה, ו16סעיף 

, , והאסמכתאות דשם(בפרשת עלה ירוק)כפי שפורשו על ידי יושבי ראש ועדת הבחירות המרכזית, ועיינו  הסקרים

 ., ויהיו חשופים לסנקציה שבצידהעל מנת שלא תצא שגגה תחת ידם ומבלי משים יעברו על הוראות החוק

 

, ובהתאם להוראות VadatB@knesset.gov.il ,הוועדה באמצעות דוא"לאת תוצאות הסקרים יש להעביר לידי  .6

  .החוק הם יועמדו לעיון כל דורש, על ידי פרסומן באתר האינטרנט של הוועדה

 
להחלטה בפרשת ה לחוק דרכי תעמולה, והטבלאות שצורפו 16לנוחותכם, אבקש כי מכתבי זה, בצירוף נוסח סעיף  .7

 , יפורסמו באתר הוועדה. עלה ירוק

 
 צוות הוועדה עומד לרשותכם לכל שאלה או הבהרה, ככל שתידרש. .8

 
 

 

 
 בכבוד רב,

 
 עוזי פוגלמן

 המשפט העליוןשופט בית 
 יושב ראש ועדת הבחירות

 24-המרכזית לכנסת ה
 

 העתקים: עו"ד אורלי עדס, המנהלת הכללית של הוועדה
 24-חברי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה    
 עו"ד דין ליבנה, היועץ המשפטי לוועדה    
 מר גיורא פורדס, דובר הוועדה    
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