
 , ודלכב

 ,הכנסת ערוץ - ראשי ועורך ל"מנכאורי פז, 

 ,לווין ושידורי כבלים לשידורי המועצהיו"ר , שגב-חי בן יפעת ר"ד

 המכותבים לפנייה זו.המקצועיים הציבור  נציגי

 ערוץ הכנסתב יםהמשודרבחירות ה יתוצאות סקרהטיית ו אי סדריםל חשד הנדון:

 שלום רב,

 השנה, והיא כלל לא מוצגת בסקר.מפלגת עלה ירוק  אתלחלוטין  הסירושל ערוץ הכנסת סקרי הבחירות 

נסקרות מפלגות כן קולות, שהם למעלה ממנדט, בשעה שבסקר  43,000לכ 2012עלה ירוק זכתה בבחירות 

 מהסקר, ואין לה כל איזכור כלל. בצורה מעוררת חשד הוסרהעלה ירוק מפלגת , וקטנותחדשות 

 

  .בבחירות הקרובות מנדטים לעלה ירוק 5על  מעידות, דגני אבי' פרופ שערך גיאוקטגרפיה מכוןתוצאות סקר 
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כיצד ייתכן  .ביותר היא תמוהה וחשודה מהסקר עלה ירוק מפלגת את ירתלהסבחר שערוץ הכנסת העובדה 

 מפלגתירה מדוע הצטרפה לסבומ ראשוןמתראיינת בערוץ ה, , רופאת כאבד"ר ברקת שיףש לכך שבמקביל

 רוק בכלל מתמודדת השנה?שעלה ימהציבור את העובדה לחלוטין מסתירים בערוץ הכנסת,  בו בזמן עלה ירוק.

מרשימת  עלה ירוקמוחלטת של והסתרה  הסרה תוך ,סקר בחירות שקרי ומזוייףומגדילים לעשות ומפרסמים 

 הבחירות תוצאות על ההשפעה ישיר משמעותה מהסקר, ירוק עלה הסרת מפלגת ?המפלגות המסוקרות

תקשורת כלי  ,ערוץ הכנסתניצול פלטפורמת  וךת דעת הציבור, עלמגמתית  השפעהת באמצעות זא ,לבפוע

של הפרה תוך , העיתונאיתכללי האתיקה ל בניגוד הם מהסקרפעולות ההסרת עלה ירוק  .שהוא ערוץ ממלכתי

 הכנסת:טלוויזיה מלחוק שידורי  12סעיף של בוטה ורמיסה רשיון השידור של הערוץ 

בינהם  לתחום הקנאביס והקנאביס הרפואי הקשורים ציבור בכירי של מעצרם על האחרונים בשבועות התבשרנו

 יתכןי .שחיתויותבו זרים באינטרסים נגוע הקנאביס ענף. סם-אל אגודת"ר יו"ר הרשות למלחמה בסמים, ויו

 עםאך . שתתוקן בהקדם עורך בלבד מטעות היא מחדל שנעשה של עלה ירוק מסקר ערוץ הכנסת שההסתרה

. סדרה של שוק הקנאביסכנגד ה ישירותאינטרסים זרים פועלים ש המחרידהלא ניתן לשלול את האפשרות  זאת

 שונות בינהם פלטפורמת ציבוריות זאת תוך ניצול פלטפורמות .אינטרסיםהמליארדי שקלים לבעלי שוק ששווה 

ומשמעותה פרסום  ,חוקשל ה בוטההפרת  הסרת מפלגת עלה ירוק מהסקר היא ,כפי שנומק לעיל ערוץ הכנסת.

 נקיאמין,  יהיה שהסקר מנת על ,רהלהפסקת ההסלפעול מיידית  הנכם מתבקשיםלפיכך  תוצאות מזוייפות.

 .המפלגות המתמודדות לכלל והוגן, מאינטרסים

 

סקרי ערוץ מיידית ב תיסקר לא ,בחירות הקרובותב רשימת על התמודדהשהודיעה  מפלגה, ירוק עלהו במידה

, שמירת הדמוקרטיה בישראל ךער ובשם, קנאביסב טיפול מסורבי ציבורית בשמי, בשםו אישית אפעל, הכנסת

 כולל שעומדים לרשותי, והציבוריים המשפטיים האמצעיםבכל  מחדל ולזיוף.האחראים לעד למיצוי הדין עם 

 .נוספיםמשפטיים ואמצעים   בג"ץל תלונה למבקר במדינה, עתירה ,לכנסת המרכזית הבחירות ועדתעתירה ל

 נכתבה והיא תוגש בקרוב.בר כ בישראל העיתונות למועצת תלונה

 

 

 :מכותבים

 יולי אדלשטיין חה"כ - יו"ר הכנסת

 זאב אלקין חה"כ -יו"ר ועדת הכנסת 

 אייל ינון –היועץ המשפטי לכנסת 

 בנימין נתניהו – התקשורת ושר מ"רה

 מנכ"ל משרד התקשורת –אבי ברגר 

 מבקר פנימי, משרד התקשורתה –אלון זולר 
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 :העתקים

 פניות הציבור –מבקר המדינה 

 הציבורפניות  – בישראל העיתונות מועצת

 הציבור פניות - התקשורת מערך ואכיפה פיקוח בכיר אגף
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