
 

 

 

 

 

 

  لجنة االنتخابات المركزية

 22الـ  للكنيست

 
2019 آب 5  

 بيان صحفي 

 

 استئناف "كيشت" و"ريشت" د يررئيس لجنة االنتخابات المركزية 

  بخصوص أوقات بث الدعاية االنتخابية والتوعية االنتخابية  

 

كيشت" "قدمته  االستئناف الذي ،حنان ميلتسررئيس لجنة االنتخابات المركزية، نائب رئيسة المحكمة العليا، القاضي د ر

، وكذلك 22القوائم واألحزاب المتنافسة في انتخابات الكنيست الـ الخاصة بالدعاية االنتخابية  بخصوص أوقات بث و"ريشت"

 لجنة االنتخابات المركزية. بث إعالنات وبياناتأوقات ما يتعلق بب

 

 تلفزيونللحكومة والسلطة الثانية للراديو وال القضائيضد كتل الكنيست، المستشار  قدماالستئناف الذي وطلبت الشركتان في 

 مدة يتم توزيعبحيث  ج من قانون االنتخابات )طرق الدعاية(16بند  تعليماتالمركزية أن يفسر رئيس لجنة االنتخابات من 

حيث أن ب مجمل البرامج التلفزيونيةعلى  كزية،وإعالنات وبيانات لجنة االنتخابات المر لدعاية االنتخابيةالمخصصة ل بثال

اليوم، لمتبع االقانوني تفسيرالعلى عكس ذلك هيئة البث العام بموجب القانون. وعلى  ةالبث المفروض مدةبشكل تراكمي تعادل 

تلفزيوني  بث رخصةاالنتخابية في كل القنوات التي حصلت على  ةلدعايكل الفترة الزمنية المحددة لبث  تميبحسبه والذي 

 . 1990بموجب قانون السلطة الثانية للتلفزيون والراديو لسنة 

 

 . المشاهدة القصوىلدعاية االنتخابية في غير ساعات لوقت بث  تخصيص "كيشت" و"ريشت" أن يتمكذلك طلبت 

 

 وفي قراره يؤكد القاضي ملتسير أن: 

ج من قانون االنتخابات )طرق الدعاية(، 16من خالل تغيير تفسير تعليمات بند غير ممكن أن يتم الوضع إيجاد حل لهذا "

كل أن تبث تحقاق تتمتع باسكل شركة على بموجبه فإن اليوم، والذي منح األفضلية للتفسير المتبع  بشكل واضحوالغايات تبرر 

المطروحة في االستئناف أمامنا تبرير تبني تفسير من خالل االدعاءات ال يمكن وحقا، االنتخابية. ة الوقت المخصص للدعاي

لذلك،  .من شأنه أن يمس بشكل كبير بالحاجة إلى تحقيق الغايات المناقضة واألفضلية الكامنة في أساس بث الدعاية االنتخابية

 ال يوجد في هذه االدعاءات ما من شأنه أن يؤدي إلى قبول االستئناف". 



 

 

مطلوبة التسهيالت ال النظر فيصالحية مخوال به أن رئيس لجنة االنتخابات المركزية ليس كما أكد القاضي ملتسير في قرار

اليا ح دراسة الوضع المتبععن  المسؤولةبأيدي السلطة الثانية هو ادعاءات المستأنفين الجواب على يبدو أن  من هذا البابو"

مر البث، إذا كان األ القائمة علىي منح تسهيالت للجهات النظر فعليها وبناء على صالحياتها القانونية ، بكونها جهة رقابة

خذ أليتعلق بها، أو أن تحاول أن تبادر لتغيير اللوائح القانونية المعنية إذا لزم األمر. وكل ذلك حسب الوضع القائم ومع ا

حق في ادعاءات بعض الهناك بموجبها والتي  ،أعربت عن وجهة نظرها حول الموضوعقد أن السلطة الثانية بالحسبان 

 ". في الظروف الراهنةالضرر الالحق ب"كيشت" و"ريشت" حول االستئناف 

 

  )باللغة العبرية( فيما يلي نص القرار

                                                        

 باحترام،                                             

 غيورا فورديس                                                                                                                  

                                                                          

 الناطق بلسان لجنة االنتخابات المركزية                                                                                                             
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