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 3829120 סימוכין:

 
 1959-ה(, התשי"ט)דרכי תעמול מתוך חוק הבחירות

 (31.12.2020מעודכן ליום )

 

 –בסעיף זה  )א( ה.16

סקר הנערך בתקופת הבחירות והבודק דפוסי הצבעה של בוחרים  –"סקר בחירות"  
 בבחירות, או הבודק נושאים הקשורים במישרין במי שמתמודד בבחירות;

 ב)א(;10כהגדרתם בסעיף  –"מתמודד בבחירות", "תקופת בחירות"  

 קשורת האלקטרוניים;משדר בכלי הת –"משדר לציבור"  

 לרבות בעיתון או באינטרנט; –"מפרסם בכתב לציבור"  

למעט ציבור האנשים העוסקים בניהול מערכת הבחירות, בשכר או שלא  –"ציבור"  
 בשכר.

הראשון שמשדר לציבור על תוצאותיו של סקר בחירות ומי שמשדר כאמור בתוך  )ב( 
ראשונה, יציין בצד התוצאות את כל שעות מאז שתוצאות הסקר נמסרו לציבור ל 24

 אלה:

 שמו של הגוף שהזמין את הסקר; (1)

 שמו של הגורם שערך את הסקר; (2)

 התאריך או התקופה שבה בוצע הסקר; (3)

 האוכלוסיה שמתוכה נלקח מדגם המשיבים לסקר; (4)

מספר האנשים שהתבקשו להשתתף בסקר ומספר האנשים שהשתתפו בו  (5)
 בפועל;

 ח הטעות לגבי הנתונים שהושגו.מרוו (6)

המפרסם בכתב לציבור על תוצאותיו של סקר בחירות כאמור בסעיף קטן )ב(,  )ג( 
 יפרט, נוסף על האמור באותו סעיף קטן, גם את השאלות שנשאלו בסקר.

)ג(, מי שמשדר או מפרסם לציבור בכתב, -על אף האמור בסעיפים קטנים )ב( ו )ד( 
על תוצאות של סקר בחירות שלא מבוססות על שיטות סטטיסטיות מוכרות לעריכת 
סקרים, יציין בהבלטה שהסקר לא התבסס על שיטות סטטיסטיות מוכרות ולפיכך 

עמדות של הציבור, וכן יציין אי אפשר להסיק ממנו מסקנות לגבי דפוסי הצבעה או 
 ( של סעיף קטן )ב(.2)-( ו1את הנתונים האמורים בפסקאות )

העורך סקר בחירות בשיטות סטטיסטיות מוכרות, המיועד לפרסום בכתב או  )ה( 
לשידור לציבור, ישלח העתק של תוצאות הסקר לועדת הבחירות המרכזית, בהקדם 

 באשר לסקר: האפשרי, לעיון כל דורש, עם הפרטים האלה

( של סעיף קטן )ב( וכן השאלות 3( עד )1הנתונים האמורים בפסקאות ) (1)
( יצוין גם 2)-( ו1שנשאלו בסקר כאמור בסעיף קטן )ג(, ובלבד שלענין פסקאות )

 המען של הגוף שהזמין את הסקר או של הגורם שערך את הסקר, לפי הענין;

הנתונים שמהם הופקו  מידע על השיטה שהשתמשו בה כדי לאסוף את (2)
 תוצאות הסקר, לרבות:

 שיטת הדגימה; )א(

 גודל המדגם ההתחלתי; )ב(

 סוגי האוכלוסיה שנדגמו; )ג(

מספר האנשים שהתבקשו להשתתף בסקר והמספר והאחוז מהם אשר  )ד(
השתתפו בסקר בפועל, סירבו להשתתף בסקר או לא התאימו להשתתף 

 בסקר;

mailto:DeanL@knesset.gov.il
http://www.bechirot.gov.il/


 הלשכה המשפטית   הבחירות המרכזית לכנסת   עדת ו

 

 2מתוך  2עמוד 

  91950, القدس أورشليم, غوريون بن مجمع: العنوان 91950 ירושלים  ,גוריון-בן קריית דוד ,משכן הכנסת

 Slevi@knesset.gov.il: اإللكتروني البريدדוא"ל  02-5669855 :فاكس פקס, 02-6753407:هاتف טלפון

  www.bechirot.gov.il الموقعאתר האינטרנט 

 

 ונות;התאריכים והשעות של הראי )ה(

 מרווח הטעות לגבי הנתונים שהושגו. (3)

ימים לאחר יום  20-עורך סקר בחירות ידווח למבקר המדינה, לא יאוחר מ (1) )ו( 
-הבחירות על סקרי הבחירות שערך בציון הפרטים כאמור בסעיפים קטנים )ב( ו

 )ג( וכן פרטי מממן הסקר ופרטי העסקה.

לגבי פרסום סקר בחירות בתקופת  ( תחול גם1חובת הדיווח לפי פסקה ) (2)
ב)ג(, ויחולו לענין זה הוראות פסקה 10( של סעיף 3הבחירות כהגדרתה בפסקה )

 ( של אותו סעיף קטן, בשינויים המחויבים.4)

עורך סקר בחירות ישמור את נתוני הסקר שערך וכן את הפרטים המנויים  )ז( 
 בסעיף קטן )ה( במשך שלוש שנים מיום הבחירות.

תקופה שתחילתה בתום יום שישי שלפני פתיחת הקלפיות והמסתיימת במועד ב ח()         
סגירת הקלפיות, לא ישדר ולא יפרסם אדם בכתב לציבור על תוצאותיו של סקר 
בחירות שלא שודרו או פורסמו בכתב לציבור לפני תחילתה של התקופה 

סקר בחירות  האמורה על תוצאותיו של המשדר או המפרסם בתקופההאמורה. 
תקופה, יציין בהבלטה שהסקר אינו  ששודרו או פורסמו לפני תחילתה של אותה

עדכני ואין ללמוד ממנו על דפוסי הצבעה או עמדות של הציבור ביום השידור או 
 .הפרסום
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