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עדכון שעות שידורי התעמולה בטלוויזיה (החלטה מס' )4
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 :ההחל טה ) .בגדר החלטה זו נקבע כי
שידורי תעמולת הבחירות ישודרו בערוץ כאן  ( 11להלן  :ה ע רוץ ) בימים א'  -ה' ובמוצאי
שבת ,החל מהשעה  . 23:00ע תה הוגשה בפניי בקשה לשנות את שע ת שידורי התעמולה
בערוץ באופן חד פעמי ,ב י ום  , 27.2.2020כך שאלו ישודרו בשעה  , 23:30עקב שיד ור
סרט מ סוים שלא ניתן לשבצו במועד אחר בלוח השידורים של הערוץ.
לכאורה אין מקום לקבל את הבקשה  .ל וח שידורי התעמולה נקבע לאחר מחשבה
על כל ערוץ בנפרד ועל כלל הערוצים כמכלול ,באופן שיאפשר גיוון בשעות השיד ור
ולצד זאת איזון בין האינטרס הכלכלי של הערוצים השונים ובין החשיבות הטמו נה
בשידורי התע מולה .י חד עם זאת ,נוכח פריסת לוח שידורי התעמ ולה בערו ץ בכל יתר
הימים  ,לעומת זמני השידור שנקבעו עבור ערוצים אחרים ,האיזו ן לא יופר אם נ עתר
לבקשה באופן חד פעמי .
לפיכך ,דין הבקשה להתקבל .ב יום  27.2.2020שידורי התעמולה ישודרו בש עה
 , 23:30בעוד שבכל יתר הימים ,זמני השידור שנקבעו ב החלטה יוותרו על כנם.
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