התנועה למען איכות השלטון בישראל (ע"ר)
الحركة من أجل جودة السلطة في إسرائيل The Movement for Quality Government in Israel
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שלום רב,

הנדון :קריאה לכנס את מועצת הרשות השניה לשם דיון וקביעת כללים
לעניין מתמודדים בבחירות המוניציפליות המשדרים ברדיו טרום
הבחירות
בשם התנועה למען איכות השלטון בישראל ,ע"ר (להלן" :התנועה") הננו פונים אליך כדלקמן:
 .1כידוע ,בחודש אוקטובר הקרוב ,בעוד כתשעה חודשים ,יתקיימו הבחירות ברשויות
המקומיות בישראל.
 .2כפי שידוע לכם ,ברשויות המקומיות רבות קיימים חברי מועצה מכהנים ,מתמודדים ,ואף
מועמדים לראשות הרשות אשר במקביל משדרים בתוכניות קבועות בתחנות הרדיו
המקומיות – המשודרות בין היתר באזורים המוניציפאליים של הראשות אליה הם מעוניינים
להבחר.
 .3כזכור ,סעיף (24א)( )12לחוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו ,התש"ן ,1990-מסמיך את מועצת
הרשות השניה (להלן":המועצה") לקבוע כללים ,ביזמתה ,לעניין שידורי תעמולה ברדיו אזורי
לבחירות לרשויות המקומיות.
 .4ולעניין זה ,לא למותר לציין כי מתן זמן שידור ברדיו למתמודד בבחירות ,באופן לא מוסדר,
מבוקר ,ועל פי דין ,יכול לעלות כדי תעמולת בחירות אסורה ,אשר הינה עבירת פלילית
במדינת ישראל.
 .5זוהי אינה הפעם הראשונה בה סוגיה זו עולה על סדר היום הציבורי .טרום הבחירות
המוניציפליות האחרונות בשנת  ,2013התפרסמו מספר כתבות אשר מציפות את העניין .לפי
פרסומים שנשמרו במרשתת מאותה העת ,1הודיעה הרשות השניה דאז כי תבדוק את העניין
ותוציא הנחיות בהתאם.
 .6לא זו אף זו ,ביום  02.06.2013נשלח מכתב לתחנות הרדיו האזורי השונות ,עליו הייתה
חתומה היועצת המשפטית ברשות השניה דאז עוה"ד הילה שמיר ,ובו נאמר מפורשות כי יש

 1כתבתו של דוד אברהם מיום https://b.walla.co.il/item/2644111 :21.05.2013
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"לחדול מיד משידור תוכניות של מתמודדים בבחירות לרשויות המקומיות מעתה ועד לאחר
הבחירות" .קנס בגובה  10,000ש"ח מטעם הרשות השנייה אף הושת על תחנת הרדיו "קול
הים האדום" בגין תעמולת בחירות אסורה2.
 .7התנועה סבורה כי נוכח חלון הזמן המתקצר והבחירות המתקרבות ,וכן לאור התעניינותו
הגוברת של הציבור בסוגיה האמורה (הבאה לידי ביטוי ,בין היתר ,בפניות שקיבלה התנועה
בנושא) בשלה העת לניסוחן של הנחיות מתאימות בנושא מטעם הרשות השנייה.
 .8לרשות השניה הכלים ,הסמכות והחובה להתערב ולקבוע כללים כמבוקש לפי שיקול דעתה
המוקנה לה בחוק .אנו קוראים למועצה להתכנס בהקדם האפשרי ,לדון בסוגיה ולקבוע
כללים והנחיות שיחולו בהקדם האפשרי ,ולקראת הבחירות הקרובות.
 .9לתשובתכם המהירה ולעדכוננו ,נודה.

בכבוד רב,
תומר נאור ,עו"ד
מנהל מחלקת ליטיגציה
התנועה למען איכות השלטון בישראל

נועה הירש
רכזת מחלקת ליטיגציה
התנועה למען איכות השלטון בישראל

 2כתבתה של לי-אור אברבך מיום http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000854225 :20.06.2013
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