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שידורי ת עמולה 00873619 :

החלטה בעניין זמני השידור של תעמולת הבחירות בטלוויזיה וברדיו ,קביעת רצף השידורים ו שידורי
הסברים והדרכה מטעם ועדת הבחירות המרכ זית בבחירות לכנסת ה 21-

מתוקף סמכותי לפי סעיפים  15 , 15א 16 , 16 ,א ו  16-ג לחוק הבחירות (דרכי תעמולה) ,התשי"ט 1959-
(להלן  :חוק דרכי תעמולה )  ,ולאחר שקיימתי התייעצות עם ועדת הבחירות המרכזית ושמעתי את
עמד ו ת תאגיד השידור הישראלי ,הרשות השניה לטלויזיה ורדיו ,גלי צה "ל וערוצי הטלוויזיה ש בהם
ישודרו שידורי התע מולה בבחירות לכנסת ה  , 21-אני מחליט בעניין זמני שידור תעמולת הבחירות
בטלוויזיה וברדיו לקראת הבחירות לכנסת ה  21 -כדלקמן:
א  .טלוויזיה בשפה העברית :
(  ) 1תאגיד השידור הישראלי – כאן  : 11בימים א' -ה' בשעה  , 18:00וביום שבת בשעה
; 22:30
(  ) 2הרשות השניה – ערוץ  : 12בימים א' ,ב'  ,ג' ו -ש' בשעה  , 23:00ובימים ד' ו  -ה' בשעה
;23:30
(  ) 3הרשות השניה – ערוץ  : 13בימים א'  ,ב'  ,ג' ו -ש' בשעה  , 23:30ובימים ד ' ו -ה' בשעה
;23:00
(  ) 4הרשות השניה – ערוץ  : 20בימים א' -ה' ו ביום ש' בשעה ;22:00
(  ) 5הרשות השניה – ערוץ  : 9בימים א' -ה' ו ביום ש' בשעה ;19:00
(  ) 6הרשות השניה – ערוץ  : 24בימים א' -ה' וב יום ש' בשעה .21:00
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ב  .טלוויזיה בשפה הערבית :
(  ) 1מ כאן  – 33בימים א' -ה' הרצועה תתחיל כך שתסתיים ב שעה ; 18:30
(  ) 2ערוץ  – 12בימים א'  -ה' בש עה ;14:30
(  ) 3ערוץ  – 13בימים א'  -ה' בשעה ;15:00
(  ) 4הלא  - TVב ימים א'  -ו' בשעה .17:00
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' –
 בימים א' -ו' הרצועה תתחיל כך שתסתיים בשעה ;7:00 בימים א'  -ה' בתום מהדורת החדשות של השעה ;21:00(  ) 2גלי צה"ל –
 בימים א' -ו' הרצועה תתחיל כך שתסתיים ב שעה ;12:00 בימים א' -ה' הרצועה תתחיל כך שתסתיים ב שעה ;21:00(  ) 3ר דיו מכאן (בשפה הערבית) –
 בימים א' -ו' ב שעה ; 10:35 בימים א' -ה' ב שעה ;19:45(  ) 4בשפה הרוסית – כאן REKA

 בימים א' -ו ' בתום מהדורת החדשות של השעה ;8:00 בימים א'  -ה' בתום מהדורת החדשות של השעה ;17:00(  ) 5בשפה האמהרית – כאן  : REKAבימים א' -ה' בתום מהדורת החדשות של השעה .13:00
ככל שתוגשנה בקשות לשידור בשפות נוספות על ידי הרשימות  ,תתקבל החלטה מתאימה
לענ י ין מועדי הש ידור  ,ואולם הדקות יהיו על חשבון דקות השידור שלהן בערוצים אחרים.
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ד  .יחידות השידור האמורות ישודרו כדלקמן :
(  ) 1משך יחידות השידור בטל ו ויזיה וברדיו יהיה 4 , 3 , 2 , 1 :או  5דקות;
(  ) 2מספר יחידות שידור לרשימת מועמדים אחת – בכל משבצת שידור :
 בטל ו ויזיה בעברית – עד  5יחידות שידור למשבצת שידור ; בטל ו ויזיה בערבית – יחידת שידור אחת למשבצת שידור ; ברדיו (בכל השפות) – יחידת שידור אחת למשבצת שידור.שידורי הבחירות יתחילו כולם ביום שלישי ,ה  26-למרץ  , 2019ויסתיימו בכל ערוצי הטלוויזיה
והרדיו ביום שני ה  8-ב אפריל  2019בשעה .19:00
אין מנ יעה ,והדבר אף רצוי ,כי שידורי הבחירות בטל ו ויזיה ילוו בתרגום לשפת הסימנים או
בכתוביות למען אוכלוסיית כבדי השמיעה (ראו החלטתו של השופט ס' ג'ובראן בתב"כ 15/20
ארגון שמע לחינוך ושיקום ילדים ונוער חרשים וכבדי שמיעה נ' המחנה הציוני ואח'

( . )) 11.02.2015
ה  .סדר הרשימות ב רצף השידורים :
רצף שידורי התעמולה ,לרבות התשדירים שיפתחו ויסגרו את רצועות השידור ,ייקבעו
בהגרלה ממוחשבת .מתכונת ההגרלה תהיה כדלקמן :תיערך הגרלה שוויונית ( משקל זהה
לכל מפלגה) בנוגע לשאלה איזה רשימה תפתח ואיזה רשימה תסיים את התשדירים באותה
משבצת שידור .לאחר מכן  ,תערך הגרלה בנוגע לסדר יתר התשדירים באותה משבצת שידור,
כך ש לכל רשימה יינת ן משקל התואם את בקשתן באותה משבצת.

ו  .שידורי ה סברים והדרכה מטעם ועדת הבחירות המרכזית לכנסת :
בהתאם ל סעיף  16א(א) ל חוק דרכי תעמולה  ,ב תקופת  14הימים שלפני הבחירות ישודרו
ברדיו ובטלוויזיה תשדירים ש י היו מוקדשים להסברים שיינתנו לבוחרים מטעמ ו של יו"ר
ועדת הבחירות המרכזית לכנסת על סדרי ההצבעה בבחירות לכנסת ולחברי ועדות הקלפי על
סדרי מילוי תפקידיה ם .
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שידורי הסברים והדרכה אלה ישודרו בתקופת  14הימים שלפני הבחירות בין השעות 18:00
ל  , 23:30 -ומשך כל השידורים לא יעלה על שעה אחת ברדיו ועל שעה אחת בטלוויזיה.
לפחות תשדיר אחד ליום ישודר בסמיכות למהדורת החדשות המרכזית של כל ערוץ .זמני
השידור המדויקים ייקבעו בהמשך.

ניתנה היום ,י " ג ב אדר א' התשע" ט (  18בפברואר .) 2019
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