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 (3 תיקון מס')ברדיו  הבחירות תתעמולבעניין זמני שידורי  חלטהה

 

 

תעמולת הבחירות בטלוויזיה וברדיו, בענין זמני השידור של  18.02.2019 תאריךמהחלטתי ב .1

 21-קביעת רצף השידורים ושידורי הסברים והדרכה מטעם ועדת הבחירות המרכזית בבחירות לכנסת ה

שידורי התעמולה ברדיו בעברית, הבוקר של רצועת קבעתי כי  (,החלטה בענין זמני השידור)להלן: 

כך שהרצועה תסתיים בשעה  ימים א' עד ו',ב, ישודרו ברשת ב' של תאגיד השידור הישראלי

07:00. 

 

 15ברדיו לפי סעיף  שידורי התעמולהשבהם ישודרו ביום הראשון  ,26.03.2019 מחר, .2

רצועת השידור של  צפויה (,חוק דרכי תעמולה)להלן:  1959-חוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"טל

 .שניות 36-דקות ו 27הבוקר להמשך 

 
, 06:00בשעה , לאפשר לו לשדר מחר, השידור הישראליתאגיד אירועי היום, ביקש נוכח  .3

, ולשדר את שידורי מתרחשים בבוקרתרחשו בלילה או העדכון של האירועים הביטחוניים שה

לאפשר להם להפסיק את ניתן יהיה לחזור לשגרת השידורים, ו אשרכ קר תותעמולת הבחיר

דחופים ככל שיידרש לדווח לציבור על אירועים  הבטלוויזישידורי תעמולת הבחירות ברדיו או 

 הנוגעים למצב הביטחוני. 

 
ע ובני קא, לחוק דרכי תעמולה 15סמכותי לפי סעיף בתוקף חינת הבקשה, ובלאחר  .4

 :כדלהלן

האירועים יהיה רשאי לשדר מחר עדכון בדבר השידור הישראלי תאגיד  (א)

יחל התעמולה  , ובלבד ששידוראו בבוקר, ככל שיתרחשותרחשו בלילה יוניים שהביטח

 . 06:30לא יאוחר מהשעה 

שבמהלך שידורי התעמולה, ברדיו או בטלוויזיה, בכל אחד מערוצי השידור, ככל  (ב)

דעת העורך יהיה הכרח לעדכן את הציבור בדבר התרחשויות ביטחוניות, לפי שיקול 
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  לשכת יושב ראש הוועדה המרכזית  ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
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י התעמולה לצורך ידור, ניתן יהיה להפסיק את שידורהראשי של כל אחד מערוצי הש

העורך הראשי תהיה החלטת לשם כך.  המתחייב המזעריל, לפרק הזמן "העדכון הנ

 בוועדת הבחירות המרכזית בכתב, ממונה על שידורי תעמולה למנומקת, ותועבר 

ל, ישוב ערוץ השידור לשדר את "לאחר סיום העדכון הנד ימלאחר קבלתה.  בסמוך

  שידורי התעמולה, עד סיום רצועת השידור של אותו היום.

 

 

  (.25.03.2019)  ט"תשע ב אדר ח"יהיום  ניתנה
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