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 00652520: رقم مرجع
 2020شباط  16 , القدس

 بث الدعاية اإلنتخابية التلفزيونية واإلذاعية الشروع في

 
 سوف يبدأ بث الدعاية اإلنتخابية.  17.2.2020يوم اإلثنين الموافق تاريخ  .1

 دقائق   7  –على التلفاز 
 دقيقة   15 –بث إذاعي 

 دقائق في اإلذاعة.  4على إضافة دقيقتين على التلفاز ويحصل   22كل حزب تأهل للكنيسيت ال .2
،  13، 12، 11في كل القنوات )كان  17.2.2020مدة البث المتواصل بيوم اإلثنين الموافق تاريخ  .3

 دقيقة.  65( هو  9، 20،24
 . 29.2.2020اليوم األخير لبث الدعايات اإلنتخابية على التلفاز هو مساء يوم السبت الموافق  .4

 ائق.دق 57لمدة 
في تمام الساعة   1.3.2020باللغة العربية سيتم في يوم األحد الموافق تاريخ بث الدعايات اإلنتخابية  .5

 السابعة مساًء.
  1.3.2020يخ شوف ينتهي بث الدعايات اإلنتخابية على المحطات اإلذاعية يوم األحد الموافق تار .6

 عة مساًء. في تمام الساعة الساب
 فيما يلي أوقات البث على القنوات التلفزيونية:  .7

 :  11أ. كان 
الساعة   27.2.2020، ما عدا يوم الخميس الموافق تاريخ 23:00الساعة  –كل أيام األسبوع   

23:30  . 
 : 12ب. قناة 

في   27.2.2020 الخميس الموافق يوم وأيًضا  17.2.2020الموافق تاريخ خالل األيام: اإلثنين   
 . 23:10اعة  تمام الس

 : 13قناة ج. 
 . 23:10في تمام الساعة   27.2.2020يوم األثنين الموافق تاريخ خالل األيام:   

 : 20د. قناة 
 الثامنة مساًء. في كل أيام األسبوع في تمام الساعة   

 )القناة الروسية(:  9ه. قناة 
 . 22:30في تمام الساعة    17.2.2020بيوم اإلثنين الموافق   
 . 22:30في تمام الساعة    29.2.2020مساء يوم السبت الموافق   

 . 23:00في باقي أيام األسبوع تمام الساعة 
 : 24و. قناة 

 21:00في الساعة    
 :  محطات اإلذاعيةفيما يلي أوقات البث على  .8

 شبكة ب: –أ. كان 
. مدة 07:00تمام الساعة خالل سلسلة البرامج التي تنتهي في  17.2.2020يوم اإلثنين الموافق    

 دقيقة.  30البث: 
 .  07:00خالل سلسلة البرامج التي تنتهي في تمام الساعة  -خالل األيام: االثنين، األربعاء، الجمعة  
 . 12:00خالل األيام: الثالثاء، الخميس خالل سلسلة البرامج التي تنتهي في تمام الساعة  

. مدة 07:00ة البرامج التي تنتهي في تمام الساعة خالل سلسل  - 1.3.2020ب. بتاريخ          
 دقيقة.  25البث: 
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 مع خالص التقدير،  

 جيورا فوردس 
 الناطق بلسان لجنة االنتخابات المركزية
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