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הרב עובדיה יוסף. תעמולה עבור שס 

[צילום: פלאש 90]

עידן יוסף

עתירה: קול ברמה מאפשרת
תעמולה לשס
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דרשת הרב יוסף לא תועבר בשידור חי
שידור השיעור ברדיו קול ברמה נוצל

בשבועות האחרונים לתעמולת בחירות
עבור שס  על קול ברמה נאסר לשדר את

תוכניתו של שלמה בניזרי ולאפשר פרשנות
לאיש שס יהודה אבידן

תב"כ 26/19 החלטה בעניין תעמולת בחירות 

 אסורה ברדיו קול ברמה

▪  ▪  ▪
דרשתו השבועית של הרב עובדיה יוסף המשודרת
מדי מוצאי שבת מבית הכנסת 'היזדים' בירושלים,

לא תשודר עוד בשידור חי בתחנת הרדיו "קול
ברמה" עד אחרי הבחירות, אלא לאחר שעורכי

התחנה יוודאו שאין בדבריו תעמולה.

בשבועות האחרונים הכילו דבריו של הרב יוסף וכן
דבריהם של רבנים אחרים בשיעורים המקדימים
לדרשה דברי תעמולה בזכות שס ומתקפות נגד

מתנגדי המפלגה ומפלגות המתמודדות מולה.

את ההודעה על השיהוי בשידור מסרה מנכ"ל
הרשות השנייה אילת מצגר בדיון (יום ה',

10.1.13) בוועדת הבחירות המרכזית, בתלונה
שהגישה בנושא עמותת חדו"ש לחופש דת ושוויון.
בארבעה שידורים של השיעור התגלתה הפרה של
החוק. בקול ברמה מסרו מנגד כי "שיעורו של מרן

הגר"ע יוסף שליט"א ישודר בשידור חי כמו בכל
מוצאי שבת. בסוף השיעור, כשמרן קורא להצביע

שס, השידור ינותב ללווין בלבד".

גם תוכניתו של שלמה בניזרי, לשעבר שר וחבר
כנסת מטעם שס שנדון למאסר, לא תשודר עד לאחר הבחירות.

גם נציג שס בוועדת הבחירות המרכזית, יהודה אבידן, לא ישמש בתקופה זו פרשן בתחנה. נגד
התחנה ננקטים הליכי הפרה.

יושב-ראש הוועדה, השופט אליקים רובינשטיין, אמר כי בהחלטת הרשות השנייה נגד התחנה
הושגה מטרת התלונה ודינה להימחק.

תחנת הרדיו קול ברמה טענה להגנתה בין השאר כי גם ברשתות השונות יש הפרות של חוק
הבחירות. שס טענה לאכיפה בררנית כלפי הרב יוסף, לעומת מרואיינים אחרים במערכת

הפוליטית. 

השופט רובינשטיין שב וציין כי יש מקום לשנות את חוק הבחירות בענייו דרכי תעמולה, אך כיוון
שטרם שונה אי-אפשר להתעלם ממנו. הוא הוסיף כי אין דינו של ראיון עיתונאי כנאום או דרשה
המשודרים בשידור חי, שאין לדעת מראש מה ייאמר בהן ואין דרך להתמודד בשעת מעשה אם

מּופר החוק.

11/01/2013עודכן:   |  11/01/2013תאריך: 

תגיות / פורומים אישיים:

 אליקים רובינשטיין   עובדיה יוסף   שלמה בניזרי   הרשות השנייה  

אירועים / מי ומי בפרשה:

 אביגדור (איווט) ליברמן   אוריאל  קונסטנטין   אמנון יצחק   בן-דוד מרב   בן-חיים מאיר 
 בנימין נתניהו   דניאלה יקירה   זהבה גלאון   יאיר לפיד   מקסים אוקנין   משה צרפתי   נפתלי בנט 

 ראובן אגסי   שאול מופז   שלי יחימוביץ 

בחירות 2013התפתחויות נוספות

לבני: פייגלין וחוטובלי - עשבים שוטים
יו"ר מפלגת התנועה, ציפי לבני, טוענת כי מי שהיו פעם עשבים שוטים

ד השתלטו על המדינה. בדבריה תקפה את חברי רשימת הליכו

לכנסת, ח"כ ציפי חוטובלי ומשה פייגלין.

10/01/2013  |  איציק וולף  |  חדשות
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בחירות 2013 / מי ומי 

"הבטחת נתניהו להוזיל המים - חסרת כיסוי"
דה, ח"כ שלי יחימוביץ', הגיבה (יום ה', 10.1.13) לדברים שאמר ראש הממשלה יו"ר מפלגת העבו

בנימין נתניהו נתניהו, לפיהם בעקבות המשקעים הרבים יבדוק אפשרות להוזלת מחירי המים,

שמחיריהם עולים שוב בימים אלו.

10/01/2013  |  עופר וולפסון  |  חדשות

סקר חדש: 16 מנדטים בלבד לעבודה
דגני, מעיד סקר חדש של מכון גיאוקרטוגרפיה בראשות פרופ' אבי 

על התייצבות מסוימת במפת המנדטים.

10/01/2013  |  איציק וולף  |  חדשות

רובינשטיין לא יתערב במגעים הפוליטיים של הנשיא
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, שופט בית המשפט העליון אליקים

דיע כי אין בסמכותו לפקח על מגעים פוליטיים שמקיים רובינשטיין, הו

נשיא המדינה בתקופת בחירות.

10/01/2013  |  איציק וולף  |  חדשות

אומרים נייט לבנט!
בנט הוא בחור נחמד, עובר מסך, נשמע רהוט ומשכנע ולראייה חלקים

די נרחבים מן הציבור אכן משתכנעים ותומכים בו ומפלגתו הבית היהו

ממריאה בסקרים.

10/01/2013  |  איתן הרשקו  |  חדשות

רשימות נוספות

דן יוסף כח להשפיע מפתיעה עם 4 מנדטים  /  עי

סקר עו"ד במחוז ת"א: ציון 3 בלבד לנאמן  /  איתמר לוין

פרס נגד נתניהו: הפיגועים יחזרו  /  איציק וולף

על פתק לבן ועל ממשלה גדולה  /  אילן ריס

דרור אידר התערבות בוטה של פרס בבחירות  /  

לא צריך להצביע  /  גדעון עוזיאל

תפוס כינוי יחודי    כתוב תגובה   לכל התגובות מוצגות [ 5 ] תגובות  [ 5 ]

שעה    תאריךשם הכותב כותרת התגובה

10:31 11/01/13עמוס שנער שגם לפה של הנשיא ישימו מנעול1

12:42 11/01/13ישמעאל עובדממון בעל השמלה !2

15:41 12/01/13בעוון דרעי ניבא ולא ידע כי הוא יאושפז!3

20:11 12/01/13ישמעאל במחשבה שניה4

20:19 12/01/13ישמעאל כהומו שעוד לא יצא מהארון5

 חדשות נוספות ברשת

מדוע ד"ר איילת בן-עזר פורשת במפתיע מדירקטוריון כור?

20/01/2013  |  09:33  |  גלובס   |   קובי ישעיהו

מדוע ד"ר איילת בן-עזר פורשת במפתיע מדירקטוריון כור?

20/01/2013  |  09:33  |  גלובס   |   קובי ישעיהו

העליון מחמיר שחרור מוקדם לאסירים חוזרים

News1  |  09:31  |  20/01/2013   |   איתמר לוין

דרמה בבזק: המנכ"ל אבי גבאי פורש מתפקידו בתום 5 שנים; צבר שכר של י

20/01/2013  |  09:28  |  גלובס   |   גד פרץ

נרי אבנרי

שלי יחימוביץ', תפסתי אותך
על חם

קובי קמין

לעריצות השמאל יש תאריך
תפוגה

איציק וולף

כתב אל ג'זירה נורה למוות
מול המצלמות
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