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 (2)החלטה מס'  עדכון שעות שידורי התעמולה בטלוויזיה

 

ין  13.1.2020בהמשך להחלטתי מיום  זמני השידור של תעמולת הבחירות בעני

בטלוויזיה וברדיו, קביעת רצף השידורים ושידורי הסברים והדרכה מטעם ועדת 

פניההחלטה)להלן:  23-הבחירות המרכזית בבחירות לכנסת ה , הונחו בפניי שתי  ) . ות

המבקש לשדר את שידורי התעמולה, שידורי  20ערוץ  ידי-הוגשה עליה הראשונה הפני

במקום בשעה  . זאת,18:00ההודעה על חופש הבחירות, בשעה את ההדרכה וה וההסבר

ו א, וביתר השעות שנקבעו בסעיפים 22:00 -. הפנייה השנייה הוגשה עלהחלטהח ל-ז 

ועניינה שידור , (ערוצים קשת ורשת)להלן: ידי שידורי קשת בע"מ ורשת מדיה בע"מ 

 בתום ההודעה על חופש הבחירות לפני תחילת מהדורת החדשות המרכזית, במקום

 ., כך שההודעה תחתום את המהדורהמהדורת החדשות המרכזית

 

ו16א, 16, 16א, 15לאחר שקילת הדברים, ומתוקף סמכותי לפי סעיפים  ג 16-ב 

 (, אני מחליט כדלקמן:קהחו)להלן:  1959-התשי"טלחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, 

 

 20לא הוצגה בפניי בקשת ערוץ  ,שנתתי בעניין החלטהבכך שעובר לבהתחשב  .1

בבחירות  20בזמני השידור שנקבעו בערוץ ו בנסיבותוכן בהתחשב  ;העדכנית ביותר

ובהתאם ללוח השידורים הכולל של שידורי התעמולה במערכת  ;22-וה 21-לכנסת ה

בערוץ תעמולת הבחירות תשודר . מתקבלת חלקית 20בקשת ערוץ הבחירות הנוכחית, 

באשר . 22:00, ובמוצאי שבת החל מהשעה 18:00ה' החל מהשעה -בימים א' 20

ו16פי סעיפים -, ההדרכה וההודעה על חופש הבחירות )עלהלשידורי ההסבר -)א( 

16, בערוצים האחרים, ם י שידורובהתחשב בזמנ שידורים אלו נוכח חשיבות א)א( לחוק(

ו יוותרו זמני השידור  . החלטהח ל-על כנם כפי שנקבע בסעיפים ז 
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ובהתאם לזמני  ;בחשיבות ההודעה על חופש הבחירותו סיבותבהתחשב בנ .2

כך שמלכתחילה זמני השידור בעניין זה שידור ההודעה בערוצים האחרים; ולנוכח 

כן בהתחשב במשקל ו ;כלית בערוצים המסחרייםנקבעו לאחר שניתן משקל לפגיעה הכל

, בקשת 22-וה 21-במסגרת הבחירות לכנסת ה זמני השידור שנקבעול החלטהשנתתי ב

 יוותרו על כנם. החלטהקשת ורשת נדחית. זמני השידור שנקבעו ב ערוצים

 

.28.01.2020) ףהתש" טבשב 'בניתנה היום,   ) 
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