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פ ס ק -ד י ן

עניינה של העתירה בשידורי חסות  ,בתשדירי שירות ובשידורי פרסומת
המשודרים בשידורי הרדיו של צבא הגנה לישראל  .העותרים  ,בעלי תחנות אזוריות ,
טוענים כי גלי צה " ל משדרים שלא כדין תשדירים משלושה הסוגים הא מורים  ,ועתירתם
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היא  ,כי יוצא צו וייאסר על גלי -צה " ל להוסיף ולשדר פ י רסומות שלדעתם פ י רסומות
מ י סחריות הן ועימהן הודעות חסות למיניהן .
ביני לביני נחקק ח וק גלי צה " ל  -שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל ) שידורי
חסות ותשדירי שירות ( ) הוראת שע ה (  ,תשס " ה , 2005 -ולפיו הותר לגלי -צה " ל  ,בסייגים
מסויימים  ,לשדר שידורי חסות ותשדירי שירות  .עניי נם של שני סוגי שידורים אלה בא
א פוא על תיקונו  .באשר לסוג השלישי של השידורים  -שידורי פרסומת  -העתירה
שלפנינו כמתכונתה היום עתירה מוקדמת היא  .לאחר תחילתו של החוק  ,בעוד כשלושה
חודשים  ,אפשר תתעורר מחלוקת בשאלה אם שידורים מסויימים שגלי צה " ל שידרו -
שידורים כדין הם  ,ואו -אז  -לאחר חילופי כתבים  ,כמקובל בין בעלי -הד ין  -תהא
עתירה בשלה לשמיעה  .סך -הכל הוא  ,א פוא  ,שאין מקום לשמיעתה של העתירה כהיום
הזה  .בא כוח העותרים אכן מסכים למחוק את העתירה אלא שמבקש הוא כי תיפסקנה
הוצאות לעותרים כנגד המשיבים . 4-1
שקלנו ואנו מחליטים למחוק את העתירה  .המשיבים  4-1יש למו לעותרים שכר
טרחת עורך -דין בסך של  15,000ש " ח .
היום  ,א ' באדר א ' תשס " ה ) .( 10.2.05
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