
 לפני כב' השופט חנן מלצר

 יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת העשרים ושתיים

 57/22תב"כ 

 

 
 

 ד"ר ענת בן דוד .1
 עו"ד שחר בן מאיר .2

 ב"כ עוה"ד שחר בן מאיר ידי-על
 רמת גן 12מרח' אבא הלל 

 03-6127979פקס:  ;03-6127878טל': 

 

 ה ע ו ת ר י ם

 
  נ  ג  ד

 נתניהו לראשות הממשלההליכוד בהנהגת בנימין  .1
 בנימין נתניהו .2

 שינהם ע"י ב"כ עו"ד אבי הלוי
 מהמושבה כנרת

 1-2ה מ ש י ב י ם  04-6709443פקס:  04-6709330טל': 
 פייסבוק אינק .3

 
 באמצעות כתובת להמצאת כתבי דין בישראל

 3ה מ ש י ב  
 היועץ המשפטי לממשלה .4

 באמצעות פרקליטות המדינה
 ירושלים, 29דין -רחוב צלאח א

 02-6467011; פקס: 02-6466305טלפון: 
 4ה מ ש י ב  

 

 

 4המשיב תגובה מטעם 

 

כרגע, על פי פיה "'בוט הודעה ולטבהתאם לעתירה תנועת הליכוד פרסמה לנמעני הצ .1

המצב בסקרים הפנימיים שלנו, אנחנו מפסידים בבחירות" כאשר מתחת לטקסט האמור 

מנדטים ולגוש השמאל ליברמן  56ת סקר לפיהם לגוש הימין הופיע איור של תוצאו

 (. הפרסום או ההודעה" )להלן: מנדטים 64ערביות 

 

ה)ח( לחוק הבחירות )דרכי 16ת סעיף לטענת העותרים ההודעה עומדת בניגוד להורא .2

 (.החוקאו  חוק דרכי תעמולה)להלן:  1959-תעמולה(, התשי"ט

 

 לחוק האמור.ב 17משכך, נתבקש צו מניעה מכוח סמכות יו"ר ועדת הבחירות לפי סעיף  .3

 

  -ה)ח( לחוק דרכי תעמולה קובע, כי 16סעיף  .4

 

בתקופה שתחילתה בתום יום שישי שלפני פתיחת הקלפיות והמסתיימת " 

רת הקלפיות, לא ישדר ולא יפרסם אדם בכתב לציבור על במועד סגי

תוצאותיו של סקר בחירות שלא שודרו או פורסמו בכתב לציבור לפני 



. המשדר או המפרסם בתקופה האמורה על תחילתה של התקופה האמורה

תוצאותיו של סקר בחירות ששודרו או פורסמו לפני תחילתה של אותה 

ו עדכני ואין ללמוד ממנו על דפוסי יציין בהבלטה שהסקר אינתקופה, 

 ".הצבעה או עמדות של הציבור ביום השידור או הפרסום

 

לה,  2, ההודעה כפי שהיא מצוטטת בעתירה וכפי שהיא מובאת בנספח 4לעמדת המשיב  .5

ה)ח( לחוק דרכי תעמולה. שכן, ההודעה 16כלשונה לעיל, עומדת בניגוד להוראת סעיף 

ה)ח(, 16ור על ידי תנועת הליכוד, בתוך התקופה הרלבנטית לפי סעיף מפרסמת לציב

ובהתאם  תוצאות סקר "פנימי", כלומר כזה שלכאורה לא פורסם לפני תחילת התקופה,

  לסעיף הנ"ל פרסומו אסור.

 

זאת ועוד, ככל שמדובר בסקר שפורסם לפני התקופה, והדבר אינו מצוי בידיעתנו, הרי  .6

ואין ללמוד ממנו על דפוסי הצבעה או דובר בסקר לא עדכני וכי שבפרסום לא צוין כי מ

 . האמור פת הסעיףיכדרישת סי עמדות של הציבור ביום השידור או הפרסום

 

קיים בסיס להורות על ו ה)ח( לחוק,16לסעיף בניגוד בנסיבות אלו, הפרסום אכן עומד  .7
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