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גולן טלקום חותכת מחירים למתניידים ח...

המגזין
ערוצים נוספים

עמותת חדו"ש לחופש דת ושוויון טוענת כי החלטת
היועצת המשפטית של הרשות השנייה ,עו"ד הילה
שמיר ,ולפיה שידור כינוס פתיחת מערכת הבחירות
של שס ברדיו קול ברמה לא היה בגדר תעמולת
בחירות אסורה ,שגויה ,וקוראת ליועץ המשפטי
לממשלה עו"ד יהודה וינשטיין להפוך את ההחלטה,
ולראות בה עבירה פלילית שגוררת העמדה לדין.
יועמ"ש הרשות הסבירה כי הרשות נמנעת מלנקוט
בהליך הפרה מול התחנה כיוון שהשידור קרה
מחוץ לתקופת  60הימים הקבועה בחוק .לטענתה,
"שידור מכינוס מפלגת שס הינו בעל ערך חדשותי
למאזיני תחנת הרדיו קול ברמה" .עוד הוסיפה
שמיר" :הדגשנו בפני התחנה כי לא נתיר שידור
מסוג זה או דומה לו במהלך תקופת  60הימים
שלפני הבחירות לכנסת ככל שנמצא כי הוא עולה
כדי תעמולת בחירות אסורה".
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ניהול תיקי ה שקעות

קול ברמה .לא תור שה ל שדר תעמולה מהרב עובדיה
ב שידור חי
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מסחר עצמאי
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עמותת חדו"ש אומרת כי העלמת עין מצד
הרשות השנייה בכל הקשור לשידור החי של
עצרת הבחירות של שס ברדיו קול ברמה
מהווה הפרה של שורת סעיפים ותקדימים
בחוק

דסק עסקי

חיסכון פי נ נסי

דסק אקסקלוסיב

לרשימה המלאה

מנכ"ל חדו"ש ,עו"ד אורי רגב ,התלונן בפני הרשות על שהתחנה שידרה לפני שלושה שבועות
) (3.11.12כינוס בחירות של שס שנערך בבנייני האומה .בכינוס הילל ושיבח מנהיגה הרוחני של
שס הרב עובדיה יוסף את השלישייה המובילה של המפלגה ואת השר לשירותי דת יעקב מרגי.
"יש לנו שר דתות ,כמה מקוואות עשה ,כמה בתי כנסת ,כמה בתי מדרשות ,הולך להרבה
מקומות ,הרבה מקוואות היו ישנים שאי-אפשר לטבול בהם ,היה צריך לשפץ אותם" .עוד אמר
הרב יוסף על נציגי שס" :הם ימשיכו ,הם לא גמרו ,עוד ידם נטויה ,גם בקדנציה הבאה יעשו ככל
יכולתם להגדיל תורה ולהאדירה" .השדרן של קול ברמה הוסיף דברי קישור בהם דיבר על
"התנועה נפלאה" ועל "פתיחת הבחירות  -פתיחת המערכה".

שוב ושות' ,משרד עורכי דין
אורי סלונים ,משרד עורכי דין

במכתבו ליועץ המשפטי לממשלה ,אמר רגב ,כי לא ניתן לראותַבּשידור חדשות ,משום שלא
שודרו בתחנה אירועים של מפלגות אחרות .זאת בניגוד לעקרונות של "שוק רעיונות" חופשי
ולחובה "להציג באופן מאוזן ושוויוני את מכלול הדעות".
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התפתחויות נוספות
אהוד ברק פורש מהחיים הפוליטיים
בלוגרים  / News1דעות ▪ כתבות ▪ תחקירים

שר הביטחון ויו"ר מפלג ת העצמאו ת ,אהו ד ברק ,הו דיע על פריש תו
מן החיים הפוליטיים.

 | 07/12/2012אפרים הלפרין

 | 26/11/2012איציק וולף | חד שות

ציפי לבני – אותה גברת!

פלגי האידאולוגיה זורמים לביב השופכין
| 07/12/2012
שינוי שיטת שלטון  -טוב ליהודים?
 | 07/12/2012אפרים הלפרין
ְרוֹ
ְשׁב
החלוֹם וִ
| 07/12/2012

 | 25/11/2012איציק וולף | חד שות

מגיעים עם "מגיע לי"

 | 07/12/2012זק מאיירס
לר שימות נוספות לבימה חופ שית
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גם לפיד הציע ללבני להיות מספר 2
ציפי לבני מחוזר ת על-י די כולם .לאחר שפורסם כי קיבלה הצעה
נ דיבה מיו"ר העבו דה ,ח"כ שלי יחימוביץ' ,להש תלב בהנהג ת
המפלגה כמספר  2ברשימה הו דיע יאיר לפי ד כי גם הוא הציע ללבני
הצעה דומה.
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ההצבעה בבחירו ת הפנימיו ת בליכו ד תימשך גם היום )ב'( ב 50-א תרים ברחבי הארץ .כך החליטה
וע ד ת הבחירו ת המרכזי ת של ה תנועה בראשו ת השופט ב דימוס יהושע גרוס .רשימ ת הקלפיו ת
שייפ תחו מחר תפורסם בא תר האינטרנט של הליכו ד.
 | 25/11/2012איציק וולף ,עידן יוסף | חד שות

מעוז :הציעו לי לשלם כדי להתברג גבוה
הכלכלן שלמה מעוז ,המ תמו ד ד היום בבחירו ת הפנימיו ת בליכו ד,
גילה )יום א' (25.11.12 ,כי קיבל פניו ת מגורמים מסוימים בליכו ד
שהציעו לגייס עבורו אלפי קולו ת של מצביעים תמור ת תשלום סכום
כספי נכב ד.
 | 25/11/2012איציק וולף | חד שות

הקלפיות נפתחו; תקלות במערכת המחשב
השעה הראשונה להצבעה ב 132-הקלפיו ת הממוחשבו ת של מפלג ת
הליכו ד ה תאפיינה ב תקלו ת ובכשלים טכניים במערכ ת הממוחשב ת.
בשל או תן תקלו ת מ תעכב ת ההצבעה בחלק מן הקלפיו ת.
 | 25/11/2012עידן יוסף ,איציק וולף | חד שות
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