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 תשפ"אה' ניסן, אירושלים, 
 2021מרץ  14

 195521 סימוכין:
 

 
 לכבוד

 מר אברהם )אבי( וייס
 aviw@telecomnews.co.ilבאמצעות דוא"ל: 

 
 שלום רב,

 השירות בשוק התקשורת ביום הבחירות פעילות מוקדיהנדון: 
                17.2.2021פנייתך לוועדת הבחירות המרכזית מיום  :ךסמ

 הועברה לטיפולי, ולאחר שבחנתי את הנושא, הריני להשיבך כדלקמן: שבסמךפנייתך 

, 24-ביקשת לדעת כיצד יפעלו מוקדי השירות של חברות התקשורת ביום הבחירות לכנסת הבפנייתך  .1

משרד התקשורת לחברות לעבוד באופן חלקי ביום העניק ש יםוטענת כי יש לבטל את ההיתר

כפי שיפורט להלן, עניין  .כיוון שאלה סותרים את החלטת יו"ר ועדת הבחירות המרכזית ,הבחירות

 .זה נמצא בתחום סמכותו של משרד התקשורת ולא של ועדת הבחירות המרכזית

ירותי תחבורה ושאר שירותים "יום הבחירות יהיה יום שבתון, אך שיסוד: הכנסת -לחוק 10לפי סעיף  .2

 1969-א לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט71לסעיף . בהתאם ציבוריים יפעלו כסדרם"

שלפני יום הבחירות תקבע הועדה המרכזית את סוגי  45-לא יאוחר מהיום ה", )להלן: החוק(

 ."; ]...[יסוד: הכנסת ואת שעות הפעלתם-לחוק 10סעיף  השירותים שייראו כשירותים ציבוריים לענין

בעניין , כב' השופט פוגלמן, 24-ניתנה החלטת יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה 3.2.2021ביום 

בהחלטה נקבע  א.71ביום הבחירות, בהתאם לסעיף  יפעלו כסדרםסוגי השירותים הציבוריים אשר 

 .בדומה לקביעות בבחירות קודמות ,ירותים האמורהכי שירותי התקשורת יכללו ברשימת הש

 , היא להחריגם מקביעתולפי חוק הבחירות תכליתה של ההכרזה על שירותים כ"שירותים ציבוריים" .3

 .קובע איסור להפעלת עסקים ושירותים אחרים ביום הבחירותש ,יסוד: הכנסת-לחוק 10סעיף של 

 ואינה מסדירה את אופן הפעלתם. השירותים אלאך קביעה זו אינה מחייבת את הפעלתם של 

 פעולת כל שירות ושירות היא בהתאם לדין והאסדרה החלים על אותו תחום.ההסדרה  של אופן 

בהתאם לשיקול דעת בעלי העסקים )כמו  מדובר ברשות להפעלתם בלבד, ,משירותים אלהחלק לגבי  .4

במתכונת מסוימת, אך מתכונת זאת  למשל מסעדות(, ולגבי חלק מהשירותים ישנה חובה להפעילם

 . )לדוגמא שירותי מים וחשמל( היא בהתאם לאסדרה החלה עליהם
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 וכןחברות התקשורת חלים דינים שונים,  על .בהחלטה םשכלולי, התקשורת שירותי לעניין גם כך .5

 עללחלוק  שברצונך ככל, לפיכךאת פעולתן.  יםהמסדיר, התקשורת משרדידי -על להן שניתן הרישיון

 רישיונותה מסגרתבהבחירות,  ביום לגבי היקף פעילותן של החברות התקשורת משרד הוראות

 ., ולא לוועדת הבחירות המרכזיתהתקשורת משרד אל בעניין לפנות עליך, הןל שהעניק

 בכך הסתיים טיפולנו בפנייתך שבסמך. .6

 

 בכבוד רב,
 
 

 , עו"דרומי קאופמן
  תהמשפטי לשכהה

 

 

 

 

 

 


