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עדכון שעות שידורי התעמולה בטלוויזיה (החלטה מס' )3
ביום  13.1.2020ניתנה החלטתי בעניין זמנ י השידור של תעמולת הבחירות
בטלוויזיה וברדיו ,קביעת רצף השידורים ושידורי הסברים והדרכה מטעם ועדת

הבחירות המרכזית בבחירות לכנסת ה ( 23 -להלן :הה חלטה ) .בגדר החלטה זו נקבע ,
על  -פי בקשת ערוץ ( 24להלן :ה מבקש )  ,כי שידורי התעמולה בערוץ ישודרו בימים א' -
ה' ובמוצאי שבת החל מהשעה  . 21:00עתה הוגשה בפניי בקשה מאת המבקש לשנות
את שעות שידורי התעמולה כך שאלו ישודרו בימים א'  -ה' בשעה . 18:00
לאחר שקילת הדברים ,ומתוקף סמכותי לפי סעיף  15א לחו ק הבחירות (דרכי
תעמולה) ,התשי"ט  , 1959 -הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות .המבקש לא
הצביע על טעם משכנע לשינוי עמדתו ביחס לשעות השידור שנתבקשו .יובהר כי
המבקש ביקש מלכתחילה ששידורי התעמולה ישודרו בשעה  – 21:00ובקשתו נתקבלה ,
ואילו עתה ,כשלושה שבועות לאחר ש ניתנה ההחלטה  ,ביקש כי שידורי התעמולה
ישודרו בשעה  . 18:00לוח השידורים בערוצים השונים נקבע לאחר מחשבה על כל
ערוץ בנפרד ועל כלל הערוצים כמכלול ,באופן שיאפשר גיוון בשעות השידור ולצ ד
זאת איזון בין האינטרס הכלכלי של הערוצים השונים ובין החשיבות הטמונה בשידורי
התע מולה .לכן על ערוץ המבקש לסטות מן ההחלטה להצביע על טעם מוצדק לכך .כך
במיוחד כאשר ההחלטה מורה על שעות שידור שנתבקשו על  -ידי הערוץ עצמו.
הבקשה נדחית .זמני השידור שנקבעו ב ה חלטה יוותרו על כנם.
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