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 29/03/2018  ח, תשע"ניסן גי"

 15832-18-א סומן:                

 בפנייתך אלינו אנא ציין מספר תיק      

 ח"כ איוב קרא

 שר התקשורת

 משרד התקשורת

 גב' יוליה שמאלוב ברקוביץ'

 יו"ר

 יזיה ולרדיוהרשות השניה לטלו

 מר ניר שוויקי

 מנכ"ל

 יזיה ולרדיוהרשות השניה לטלו

 
 שלום רב,

 
קריאה לכנס את מועצת הרשות השניה לשם דיון וקביעת כללים הנדון: 

לעניין מתמודדים בבחירות המוניציפליות המשדרים ברדיו טרום 

 שנייה תזכורת – הבחירות
 27.02.2018, 21.01.2018מכתבנו מיום  סימוכין:

 :יך כדלקמןאל הננו פונים ("התנועה", ע"ר )להלן: בשם התנועה למען איכות השלטון בישראל

, במכתבנו אליכם אשר בסימוכין, פנינו אליכם לראשונה בנושא כינוס 21.01.2018ביום  .1

מועצת הרשות השנייה לשם דיון וקביעת כללים לעניין מתמודדים בבחירות המוניציפליות 

 המשדרים ברדיו טרום הבחירות. 

מכהנים, מתמודדים, חברי מועצה  ברשויות המקומיות רבות קיימיםכי  במכתבנו זה ציינו, .2

ות קבועות בתחנות הרדיו משדרים בתוכניואף מועמדים לראשות הרשות אשר במקביל 

זורים המוניציפאליים של הראשות אליה הם מעוניינים המשודרות בין היתר בא – המקומיות

 להבחר.

ת מסמיך את מועצ, 1990-חוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו, התש"ןל (12)א()24סעיף כזכור,  .3

ן שידורי תעמולה ברדיו אזורי י, לעניביזמתה( לקבוע כללים, המועצה"הרשות השניה )להלן:"

 לבחירות לרשויות המקומיות.

חירות, באופן לא מוסדר, במתן זמן שידור ברדיו למתמודד ב ולעניין זה, לא למותר לציין כי .4

עבירת פלילית  מבוקר, ועל פי דין, יכול לעלות כדי תעמולת בחירות אסורה, אשר הינה

 במדינת ישראל. 

 לצערנו הרב, טרם קיבלנו כל תגובה מטעמכם על פנייתנו.  .5

נוכח חלון הזמן המתקצר והבחירות  התנועה סבורה כיאנחנו רוצים לחזור ולהדגיש,  .6

, וכן לאור התעניינותו הגוברת של הציבור בסוגיה האמורה )הבאה לידי ביטוי, בין המתקרבות

היתר, בפניות שקיבלה התנועה בנושא( בשלה העת לניסוחן של הנחיות מתאימות בנושא 

 מטעם הרשות השנייה.
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לרשות השניה הכלים, הסמכות והחובה להתערב ולקבוע כללים כמבוקש לפי שיקול דעתה  .7

בחוק. אנו קוראים למועצה להתכנס בהקדם האפשרי, לדון בסוגיה ולקבוע המוקנה לה 

 בחירות הקרובות.ה והנחיות שיחולו בהקדם האפשרי, ולקראתכללים 

, וכן לאור החשיבות הציבורית חודשים בלבד 7-בעוד כלאור העבודה כי הבחירות מתקיימות  .8

 אפשרי.הרבה בנושא זה, נודה לתשובתכם המהירה ולעדכוננו בהקדם ה

 

 בכבוד רב,    

 

 , עו"דתומר נאור

 מנהל מחלקת ליטיגציה

 התנועה למען איכות השלטון בישראל

 נועה הירש

 רכזת מחלקת ליטיגציה

 התנועה למען איכות השלטון בישראל
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