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 :העותר

 

 איתי פורמן
 

 נ ג ד 

 
 רשות השידור .1 :יםהמשיב

 הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו .2

 ןיהמועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווי .3

 היועץ המשפטי לממשלה .4

 חברת החדשות הישראלית .5

 11חדשות ערוץ  .6
 

ב לחוק הבחירות 11עתירה למתן צו מניעה על פי סעיף 
 (.חוק הבחירות)להלן:  1151-)דרכי תעמולה(, התשי"ט

  
 החלטה

 

 1משיבים, "לשדר כל שידור ישיר בהשהייה של להעותר פנה אליי היום בבקשה שאורה 

דקות על מנת למנוע אפשרות להפרת החוק וזאת כל עוד צו הביניים ישאר בתוקפו". 

גלאון  6/02תב"כ -זאת, כדבריו, במטרה להימנע מחוסר השוויון שנוצר נוכח החלטתי ב

(, שם קבעתי כי נאומו של ראש עניין גלאון( )להלן: 56.0.0251) נ' רשות השידור

 הממשלה בפני הקונגרס האמריקאי ישודר בהשהייה של חמש דקות.

 

, ציינתי כי ככלל, השאלה אם לשדר תוכן גלאוןדין העתירה להידחות על הסף. בעניין 

בה של עורכי התוכן בערוצי התקשורת בשידור חי או לא, הוא עניין המצוי בפררוגטי

נסיבותיו הייחודיות של (. עוד, ציינתי, כי השהיית שידור הנאום ניתנת נוכח 20, בפס' שם)

אין לשדר נאומים של פוליטיקאים או תכניות  –, ואין הכוונה "שמעתה ואילך המקרה

י כי אין (. נוכח אלה, סבורנ25, בפס' שםבכלל בשידור חי במהלך תקופת הבחירות" )

 בהחלטתי כדי להוביל לחוסר שוויון בין המפלגות והמועמדים השונים.
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על הסף )השוו:  ההוא סעד כוללני, המצדיק את דחיית –בנוסף, הסעד המבוקש בעתירה 

 גולן נ' שבירו 02/02; תר"מ 52(, פס' 55.0.0251) פריג' נ' ליברמן 52/02תב"כ 

שבפני העותר פתוחה הדרך להגיש עתירה בהתאם לנוהל (. כמובן 52(, פס' 2.2.0252)

הטיפול בעתירות למתן צו מניעה, בנוגע להפרה קונקרטית של חוק הבחירות, במקרה 

 המתאים.

 

סוף דבר, העתירה נדחית על הסף. נוכח העובדה שלא נדרשתי לשם הכרעתי לתגובת 

 המשיבים, אין צו להוצאות.

 

 (.58.0.0251בשבט התשע"ה ) טכ"ניתנה היום, 

 

 
 

 


