
 
 ועדת הבחירות המרכזית 

 02-ה לכנסת
 القاضي سليم جبران                                השופט סלים ג'ובראן

 رئيس لجنة االنتخابات المركزية             יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית
 

 4מתוך  1עמוד 

 0109919, غوريون, أورشليم القدس-العنوان: مجمع بن   0109919גוריון, ירושלים -משכן הכנסת, קריית דוד בן

 VadatB@knesset.gov.il: اإللكترونيالبريد דוא"ל  02-5669855: فاكس , פקס02-6753407: هاتفטלפון 

 www.bechirot.gov.il الموقعאתר האינטרנט 

 
שידורי , קביעת רצף השידורים והחלטה בעניין זמני השידור של תעמולת הבחירות בטלוויזיה וברדיו

 02-בבחירות לכנסת ה הסברים והדרכה מטעם ועדת הבחירות המרכזית

 
 הצעדים הבאים:שביצעתי את לאחר 

ה יהתייעצות עם ועדת הבחירות המרכזית ועם מנהלי רשות השידור והרשות השני קיימתי -

  ;לטלויזיה ורדיו

  ;ואף שמעתי את נציגיהם עיינתי בהצעות שהוגשו מטעם גורמי התקשורת, -

 ות של קודמי בתפקיד;בהחלט עיינתי -

, יושבת ראש ועדת בינישערכתי את האיזונים הנדרשים שפורטו בהחלטת כב' השופטת  -

 0226בפברואר  6מיום  71-הבחירות המרכזית לכנסת ה

 

ג לחוק הבחירות )דרכי 76-וא76, א71, 71סעיפים י לפי סמכות תוקףמ החלטתי ,בהתאם לכל אלהו

 :כדלהלן ,7111-תעמולה(, התשי"ט

 

 , כדלקמן:02-זמני שידור תעמולת הבחירות בטלויזיה וברדיו לקראת הבחירות לכנסת הבעניין 

 

  – טלויזיה בשפה העברית א.

 -, למעט בימים ה00:02ה' ובמוצאי שבת, בשעה -א' בימים – 7ערוץ  –( רשות השידור 7) 

 , שבהם יחלו שידורי התעמולה בתום שידורי משחק הכדורסל 71.0.71-ו 1.0.71, 5.0.71       

      ;והכדורגל, בהתאמה       

 ;00:22ה' ובמוצאי שבת, בשעה -א'ם בימי – 0ערוץ  –( הרשות השניה 0)      

 ;75:02, ובמוצאי שבת בשעה 75:22 ה' בשעה-ם א'בימי – 72ערוץ  –( הרשות השניה 0) 

  

  – טלויזיה בשפה הערבית ב.

  ;75:02ה', בשעה -בימים א' – 00( ערוץ 7) 

 ;71:22ה', בשעה -בימים א' – 0ערוץ  (0)

 .71:02ה', בשעה -בימים א' – 72ערוץ  (0)
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בטלויזיה בשפה הערבית, ומבקשות  ת בחירותמועמדים המשדרות תעמול  רשימותיובהר, כי 

 לשבצה במסגרת השידורים בעברית, רשאיות לעשות כן.

 

  – שידורי הרדיו ג.

 רשת ב'   (7)

 ;21:22ום מהדורת החדשות של השעה בתו', -משבצת הבוקר, בימים א' 

 ;07:22שעה תום מהדורת החדשות של הבה', -בימים א'משבצת הערב,  

 

 גלי צה"ל  (0)

 ;72:02בשעה ו', -משבצת הבוקר, בימים א'

 ;02:02שעה בה', -משבצת הערב, בימים א'

 

 רשת ד'  –בשפה הערבית   (0)

 ;21:02ום מהדורת החדשות של  השעה ו', בת-משבצת הבוקר, בימים א'

 ;75:02ת של השעה תום מהדורת החדשוה', ב-משבצת הערב, בימים א'

 

 רק"ע  –בשפה הרוסית   (1)

 ;25:22תום מהדורת החדשות של השעה ה', ב-משבצת הבוקר, בימים א' 

 ;71:22תום מהדורת החדשות של השעה ה', ב-משבצת הערב, בימים א' 

 

 רק"ע  –בשפה האמהרית   (1)

 .07:22ה', בתום מהדורת החדשות של השעה -בימים א' 

 

 ככל שתוגשנה בקשות לשידור בשפות נוספות, תתקבל החלטה מתאימה.  (6)

 

 יחידות השידור, הללו יהיו כדלקמן:בעניין 

 

 – משך יחידות השידור א.

דקות מהזמן שהוקצה לרשימה  72דקות.  1או  1, 0, 0 –בטלויזיה בשפה העברית   (7) 

 ניתן יהיה לחלק ליחידות שידור בנות דקה אחת.
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 דקות. 1או  1, 0, 0, 7 –בטלויזיה בשפה הערבית  (0) 

 דקות. 1או  1, 0, 0 –ברדיו בכל השפות  (0) 

  

  –בכל משבצת שידור  –יחידות שידור לרשימת מועמדים אחת  מספר ב. 

 יחידות שידור למשבצת שידור. 1עד  –בטלויזיה בעברית   (7) 

 דור.יחידת שידור אחת למשבצת שי –בטלויזיה בערבית   (0) 

 יחידת שידור אחת למשבצת שידור. –ברדיו )בכל השפות(   (0) 

 

, ויסתיימו בכל אמצעי התקשורת, 0271 מרץל 0-שידורי הבחירות יתחילו כולם ביום שלישי, ה

רצועת שידורי הרדיו ברשת ב', רצועת הערב בלמעט שידורי הטלויזיה בעברית בכל הערוצים, 

 0271 במרץ 76-הרדיו בשפה האמהרית, ביום שני הגלי צה"ל ושידורי של בשידורי הרדיו הערב 

 .71:22בשעה 

 

רצועת הערב שידורי הטלויזיה בעברית בכל הערוצים, רצועת הערב בשידורי הרדיו ברשת ב', 

 מרץב 71-, יסתיימו ביום ראשון השל גלי צה"ל ושידורי הרדיו בשפה האמהריתבשידורי הרדיו 

 , בתום כל שידורי התעמולה של אותו יום.0271

 

אין מניעה, והדבר אף רצוי, כי שידורי הבחירות בטלויזיה ילוו בתרגום לשפת הסימנים או 

 בכתוביות, למען אוכלוסיית כבדי השמיעה. 

  

 :רצף השידוריםבעניין 

  

בהגרלה  וייקבע , לרבות התשדירים שיפתחו ויסגרו את רצועות השידור,רצף שידורי התעמולה

 לכלערך הגרלה שוויונית )קול אחד ילקמן: תחילה, תממוחשבת. מתכונת ההגרלה תהיה כד

מפלגה( בנוגע לשאלה איזה רשימה תפתח ואיזה רשימה תסיים את התשדירים באותה משבצת 

שידור. אז, תערך הגרלה בנוגע לסדר יתר התשדירים באותה משבצת שידור, כאשר לכל רשימה 

זכו במשבצת שיין כי לרשימות יינתנו מספר קולות בהתאם לבקשתן באותה משבצת. למותר לצ

בהתאם החלטתי זו ניתנת  בהתאם.מהגרלה זו השידור הראשונה או האחרונה, ייגרעו קולות 

בנושא, מיום  71-המרכזית לכנסת הלהחלטת כב' השופט רובינשטיין, יושב ראש ועדת הבחירות 

 . 0270בדצמבר  07
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 לכנסת:בעניין שידורי ההסברה מטעם ועדת הבחירות המרכזית 

 

, יושב רובינשטייןא)א( לחוק דרכי תעמולה, ובהתאם להחלטת כב' השופט 76בהתאם לסעיף 

, תשדר ועדת הבחירות 0270בינואר  0, מיום 71-ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה

להסברת סדרי (, 71-)בהיקפים שהיו נהוגים בבחירות לכנסת ההמרכזית תשדירים קצרים 

 . 00:02-ל 75:22הימים שלפני הבחירות בין השעות  71עה, בתקופת ההצבעה ולעידוד ההצב

 

לפחות תשדיר אחד ליום ת הבחירות המרכזית לגופי השידור; הזמנים המדויקים יתואמו בין ועד

 .ישודר בסמיכות למהדורת החדשות המרכזית של כל ערוץ

 

  (.0271בפברואר  0י"ד בשבט התשע"ה )ניתנה היום, 

 
 
 

 


