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סימוכין 03417919 :

החלטה בעניין זמני השידור של תעמולת הבחירות בטלוויזיה וברדיו ,קביעת רצף השידורים
ושידורי הסברים והדרכה מטעם ועדת הבחירות המרכזית בבחירות לכנסת ה 2 2 -
ב תוקף סמכותי לפי סעיפים  15 , 15א 16 , 16 ,א ו  16 -ג ל חוק הבחירות (דרכי תעמולה) ,התשי"ט 1959 -

(לה לן :חוק דרכי תעמולה ) ,ולאחר שקיימתי התייעצות עם ועדת הבחירות המרכזית ושמעתי את
עמדות  :תאגיד השידור הישראלי ,הרשות השנ י יה לטל ו ויזיה ורדיו (להלן :הרשות השנייה )  ,גלי
צה"ל וערוצי הטלוויזיה והרדיו שבהם ישודרו שידורי התע מולה בבחירות לכנסת ה  , 22-וערכתי
איזון בין ח שיבות שידורי התעמולה לחופש הביטוי הפוליטי לפגיעה לכאורה במשדרים (עיינו
גם  :החלטתי בתב"כ  2/22שידורי קשת בע"מ ואח' נ' סיעת הליכוד ואח' (  , )) 04.08.2019אני מחליט
בעניין זמני שידור תעמולת הבחירות בטלוויזיה וברדיו לקראת הבחירות לכנסת ה  22 -כדלקמן:
א  .טלוויזיה בשפה העברית:
 ) 1תאגיד השידור הישראלי – כ אן  : 11בימים א'  -ה' וב מוצא י שבת ,החל מה שעה ; 23:00
 ) 2הרשות השנ י יה – קשת  : 12ב תאריכים  12.9 , 10.9 , 8.9 , 5.9 , 3.9 :ו  14.9-החל מה שעה
 23:30ובתאריכים  11.9 , 9.9 , 7.9 , 4.9ו  15.9-החל מה שעה ; 23:10
 ) 3הרשות השני י ה – רשת  : 13ב תאריכים  12.9 , 10.9 , 8.9 , 5.9 , 3.9 :ו  14.9-החל מה שעה
 23:10ובתאריכים  11.9 , 9.9 , 7.9 , 4.9 :ו  15.9-ה חל מה שעה ; 23:30
 ) 4הרשות השני י ה – ערוץ  : 20בימים א'  -ה' ובמוצאי שב ת ,החל מהשעה ; 22:00
 ) 5הרשות השנ י יה – ערוץ  : 9בימים א'  -ה' ובמוצאי שב ת ,החל מהשעה ; 22:30
 ) 6הרשות השני י ה – ערוץ  : 24ב ימים א'  -ה' ו במוצאי שבת ,החל מהשעה . 21:00
ב  .טלוויזיה בשפה הערבית:
 ) 1מכאן  – 33בימים א'  -ה' בשעה  17:30וביום ו' החל מהשעה ; 16:30
 ) 2קשת  – 12בימים א' -ו ' החל מהשעה ; 14:30
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 ) 3רשת  – 13בימים א' -ו ' החל מהשעה ; 13:30
 ) 4הלא  – TVבימים א'  -ה ' החל מהשעה  17:00וביום ו' החל מהשעה . 16:00
יובהר כי רשימות מועמדים המשדרות תעמולת בחירות בטלוויזיה בשפה הערבית,
ומבקשות לשבצן במסגרת השידורים בעברית ,רשאיות לעשות כן על חשבון דקות השידור
שלהן בערוצים אחרים.
ג.

שידורי הרדיו :
 ) 1כאן ב' – רצועת הבוקר תשודר בימים א'  -ו' כך שה רצועה תסת יים בשעה  , 12:00ורצ ועת
הערב תשודר בימים א'  -ה' החל מהשעה ; 21:15
 ) 2גלי צה"ל – רצועת הבוקר תשודר בימים א'  -ו' החל מה שעה  , 06:15ורצועת הערב תשודר
בימים א'  -ה' החל מהשעה ; 18:00
 ) 3רדיו מכאן ( בשפה הערבית ) – רצועת הבוקר תשודר בימים א' -ו ' החל מהשעה , 10:35
ורצועת ה ערב תשודר בימים א'  -ה' הח ל מה שעה ; 19:35
 ) 4כאן ( REKAבשפה הרוסית) – רצועת הבוקר תשודר בימים א' -ו ' החל מהשעה , 10:40
ורצועת הערב תשודר בימים א'  -ה' ה חל מהשעה ; 17:40
 ) 5כאן ( REKAבשפה האמהרית) – תשודר ב ימים א' -ו ' החל מהשעה . 13:40
ככל שתוגשנה בקשות לשידור בשפות נוספות על ידי הרשימות ,תתקבל החלטה מתא ימה
לעניין מועדי השידור ,ואולם דקות שידור אלה יבואו על חשבון דקות השידור שלהן
בערוצים אחרים.

ד  .יחידות השידור האמורות ישודרו כדלקמן :
 ) 1משך יחידות השידור בטלוויזיה וברדיו יהיה 4 , 3 , 2 , 1 :או  5דקות  ,אלא אם כן יי נ תן
אישור מיוחד על ידי ,לסטייה מיחידות שיד ור אלה ;
 ) 2מספר יחידות שידור לרשימת מועמדים אחת – ב כל משבצת שידור:
-

בטלוויזיה בעברית – ע ד  5יחידות שידור למשבצת שידור;

-

בטלוויזיה בערבית – י חידת שידור אחת למשבצת שידור;

-

ברדיו (בכל השפות) – י חידת שידור אחת למשבצת שידור.

שידורי הבחירות יתחילו כולם ביום שלישי ,ה  3-בספטמבר  , 2019ויסתיימו ב כל ערוצי
הטלוויזיה והרדיו ביום שני ה  16-בספטמבר  2019בשעה . 19:00
למען הסר ספק לא ישודרו שידורים כאמור בימי המנוחה הקבועים כמשמעותם בפקודת
סדרי השלטון והמשפט ,התש"ח . 1948 -
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אין מניעה ,והדבר אף מומלץ  ,כי שידורי הבחירות בטלוויזיה ילו ו בתרגום לשפת הסימנים
או בכתוביות למען אוכלוסיית כבדי השמיעה (ראו החלטתו של השופט ס' ג'ובראן בתב"כ
 15/20ארגון שמע לחינוך ושיקום ילדים ונוער חרשים וכבדי שמיעה נ' המחנה הציוני ואח'
( .)) 11.02.2015
ה  .סדר הרשימות ברצף השידורים :
רצף שידורי התעמולה ,לרבות התשדירי ם שיפתחו ויסגרו את רצועות השידור ,ייקבעו
בהגרלה ממוחשבת .מתכונת ההגרלה תהיה כדלקמן :תיערך הגרלה שוויונית (משקל זהה
לכל מפלגה) בנוגע לשאלה איז ו רשימה תפתח ואיז ו רשימה תסיים את התשדירים באותה
משבצת שידור .לאחר מכן ,ת י ערך הגרלה בנוגע לסדר יתר התשדירים באותה משבצת
שידור ,כך שלכל רשימה יינתן משקל התואם את בקשת ה באותה משבצת.
ו.

שידורי הסברים והדרכה מטעם ועדת הבחירות המרכזית לכנסת:
בהתאם לסעיף  16א(א) לחוק דרכי תעמולה  ,בתקופת  14הימים שלפני יום הבחירות ישודרו
ברדיו ובטלוויזיה תשדירים שיהיו מוקדשים להסברים שיינתנו לבוחרים מטעמו של יו"ר
ועדת הבחירות המרכזית לכנסת על סדרי ההצבעה בבחירות לכנסת ולחברי ועדות הקלפי
על סדרי מילוי תפקידיהם (להלן :תשדירי הסברה )  .ברצוני להבהיר כי אני רואה חיוניות
רבה ב תשדירי ה הסברה לשם עידוד הצבעה – ולפי כך ,ובשים לב ל חשיבות הראשונה במעלה
של הזכות לבחור ולהיבחר ,יש להשתמש בכל אמצעי ש הדין מאפשר כדי שהפרט י וכל ל ממש
את זכותו להצביע (ראו :החלטת השופט א' רובינשטיין מתאריך  2.1.2013ומכתב השופט ס'
ג'ובראן מתאריך  9.3.2015בעניין זה).
תשדירי הסב רה אלה ישודרו ב ת קופת  14הימים שלפני יום הבחירות ,ומשכם של תשדירי

ה הסב רה לא יעלה על שעה אחת ברדיו ועל שעה אחת ב כל ערוץ המשדר שידורי תעמולה
ב טלוויזיה .להלן פירוט תשדירי ההסברה .
בטלוויזיה:
 ) 1כוחו של קול :ישודר  3פעמים  ,בכל ערוץ  ,בתום שידורי התעמולה ,בימים בהם מקבץ
שידורי התעמולה ה וא הקצר ביותר .
 ) 2תשדירים לעידוד הצבעה :תשדיר אחד באורך  30שניות או שני תשדירים בני  15שניות
ישודר ו ארבע פעמים ביום ,בכל יום ב  14-הימים שלפ ני י ום הבחירות (למעט ב ימי
המנוחה הקבועים כמשמעותם בפקודת סדרי השלטון והמשפט ,התש"ח  , ) 1948-בשעות
שלהלן :
א ) ברצועת הבוקר ,בין השעה  07:00לשעה ; 08:00
ב ) ברצועת אחר הצהריים ,בין השעה  17:00לשעה ; 18:00
ג ) בראשית מקבץ הפרסומות הראשון שלאחר תום מהדורת ה חדשות ה מרכזית ;
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ד ) ברצועת הלילה ,בי ן השע ה  22:00לשעה . 23:00
למען הסר ספק ,התשדירים ישודרו ברצועת הבוקר בימי שישי ויחודשו במוצאי השבת ,
בהתאם לשעות שלעיל .
ברדיו:

תשדירים בני  30שניות ישודרו בזמנים הבאים :
א ) ברצועת הבוקר ,בין השעה  07:00לשעה ; 08:00
ב ) ברצועת הצהריים ,בין השעה  12:00לשעה ; 14:00
ג ) ברצועת אחר הצהריים ,בין השעה  16:00לשעה ; 18:00
ד ) ברצועת הלילה ,בי ן השע ה  20:00לשעה . 22:00
למען הסר ספק ,התשדירים ישודרו ברצועת הבוקר והצהריים בימי שישי ויחודשו במוצאי
השבת  ,בהתאם לשעות שלעיל .
ז.

פרסום הודעה על חופש הבחירות:

בהתאם לסעיף ( 16א) ל חוק דרכי תעמול ה  ,ביום ה  , 14-ביום ה  , 7 -בכל אחד מ שני הימים
שלפני יום הבחירות וביום הבחירות לכנסת ,תשודר ברדיו ובטלוויזיה הודעה מטעם הח"מ
שתבהיר לבוחרים את זכותם לבחור באורח חופשי ולפי מצפונם.
הודעה זו תשודר ב ימ ים האמורים מיד בתום מהדורת החדשות המרכזית ,וביום שלפני יום
הב חירות – ב מהלך מהדורת החדשות המרכזית.

ניתנה היום ,י" ד באב התשע"ט (  15באוגוסט .) 2019

חנן מלצר  ,שופט
המשנה לנשיאת בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה 22-
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