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 הודעה לעיתונות
 

 
, המשנה לנשיאת בית המשפט העליון, המרכזית יו"ר ועדת הבחירות

 : השופט חנן מלצר
 

רשימת מועמדים של הליכוד" ן לשדר את דברי רוה"מ בפתח "השקת "אי
יכריעו  –במסגרת השהיה  .דקות לפחות 10 בשידור חי, אלא בהשהיה של

 העורכים באם מדובר בחדשות או בתעמולת בחירות

 

מפלגת העבודה הגישה ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיאת בית המשפט העליון 

 לגופי השידור שלא לשדר את דברי ראש הממשלההשופט חנן מלצר, עתירה בבקשה להורות 

 .20:00בשעה  4.3.19-", שצפויה ביום שני, ההמועמדים של הליכודהשקת רשימת בפתח: "

לחוק הבחירות דרכי תעמולה אוסר על שידור תעמולת בחירות ברדיו  5העותרים טענו כי, סעיף 

ובטלוויזיה, ונסיון העבר מלמד שנאומיו של רוה"מ, הם בגדר תעמולת בחירות, ולכן יש לאסור 

בעניין הפסקת שידוריה  9.1.2003שופט מ. חשין מתאריך את שידורם, וזאת בהתאם להחלטת ה

של מסיבת העיתונאים של רוה"מ דאז, א. שרון, האיסור שקבע השופט א' רובינשטיין על 

, בה ביקש רוה"מ להודיע על מינויו הצפוי 20.1.2013שידורה של מסיבת העיתונאים מתאריך 

להחלטות נוספות של כב' השופט א'  של מר משה כחלון ליו"ר מועצת מקרקעי ישראל, ובדומה

מבקשת העותרת ליתן צו האוסר על שידור תעמולת רובינשטיין שניזכרו על ידה משכך, 

 .הבחירות האסורה וכל צו נוסף שאראה לנכון

לא מצאתי לנכון לאסור את השידור, ככל שגופי כאמור, כב' השופט מלצר קבע בהחלטתו כי "... 

זה חובתם כמובן(, בכפוף לכך שהדברים שיסוקרו יהיו בגדר השידור יבקשו לשדרו )ואין 

 ( ולא בגדר תעמולת בחירות.NEWSחדשות )

יחד עם זאת, בראי השידורים הקודמים של נאומי ראשי הרשימות כולם, שלא הוגשו כנגדם 

דקות לפחות,  10עתירות בפני, אני קובע כי אין לשדר את הכנס בשידור חי, אלא בהשהיה של 
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ההשהיה, העוריכם של הגופים המשדרים, יעיינו בדברים שיאמרו בכנס, ויכריעו  במסגרת

האם מדובר בחדשות או בתעמולת בחירות, ובמסגרת השהייה זו, יהי בידם אופק לאזן בין 

 .הערכים השונים

 מצ"ב ההחלטה.

 0506233750לפרטים נוספים: גיורא פורדס: 

http://www.bechirot.gov.il/
mailto:v_bech_dover4@knesset.gov.il
/election/Decisions/AllDecisions/knesset21/documents/tbk_21.21.pdf

