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 חוק הבהירות(דרכי תעמולה)׳ תשי״ט-1959 *

 1. חוק זה יחול על הבחירות לכגסת, והוא יחול, אם אין בו הוראה אחרת לענין זה, גם
 על הבחירות לעיריות ולמועצות המקומיות.

 2. האיסורים וההגבלות לפי חוק זה יחולו, אם אין בו הוראה אחרת לענין זה, בתקופת
 150 הימים שלפני יום הבחירות, וביום הבחירות.

 3. לא תהא תעמולת בחירות באמצעות השימוש בכלי טיס או בכלי שיט.

 4. לא תהא תעמולת בחירות באמצעות רמקול, פרט לשימוש ברמקול כדי להגביר קולו
 של נואם באסיפה המתקיימת כדין.

 5. לא תהא תעמולת בחירות באמצעות הקרנה בקולנוע: על אף האמור בכל דין אחר לא
 ל מ  יוקרנו בקולנוע, בתקופת 30 הימיים שלפני יום הבחירות, אירועים שמועמדים לכנסת מ

 אים בהם תפקיד.

 6. לא תהא תעמולת בחירות באמצעות אורות או באמצעות שלטים או מודעות מוארים,
 סרט להארת האות והכינוי שאושרו כדין לרשימת מועמדים.

 7. פרט לתקופת 60 הימים שלפני יום הבחירות לא תהא תעמולת בחירות באמצעות
 השימוש — אם בכתב ואם בצורה אחרת — באות המציינת רשימת מועמדים.

 8. לא תהא תעמולת בחירות מלווה תכניות בידור, לרבות הופעות של אמנים, נגינה,
 זמרה, הצגת סרטים ונשיאת לפידים: לא תהא תעמולת בחירות קשורה במתן מתנות, ופרט

 למסיבות בבתים פרטיים לא תהא קשורה בהגשת מאכלים או משקאות.

 9. פרט לאמור בסעיף 10 לא תהא תעמולת בחירות באמצעות הדבקה, התקנה, כתיבה,
 צביעה או זריקת אור על מבנים, גדרות או כלי רכב, או על כבישים, מדרכות או שטחים
 אחרים המיועדים לכך שהציבור ילך או יסע בהם: איסור זה לא יחול ביום הבחירות לגבי

 כלי רכב העומד אותו יום לרשות רשימת מועמדים.

 10. לא תהא תעמולת בחירות באמצעות מודעות מודפסות המוצגות ברבים, אלא בהגבלות
 אלה:

 (1) המודעה לא תהא גדולה מ״50 על 70 סנטימטר;
 (2) המודעה — בין שיש בה מלים ובין שיש בה ציור או כל דבר אחד —

 תהא מודפסת בלא יותר משני צבעים;
 (3) המודעה תישא את שמו ומענו של המדפיס שהדפיס אותה ושל האדם

 האחראי להזמנתה;
 (4) המודעה לא תודבק אלא במקום המיועד להדבקת מודעות ברבים, לרבות

 משרדיה ומועדוניה של המפלגה המפרסמת את המודעה.

 11. על אף האמור בכל דין אחר לא תרשה רשות מקומית הדבקת חומר שיש בו תעמולת
 בחירות אם לא נתקיימו בו הוראות הפסקאות (1), (2) ו־(3) לסעיף 10.

 תחולה

 תקופת
 ההגבלות

 איסור השימוש
 בכלי טיס

ובכלי שיט , 

 הגבלת השימוש
 ברמקול

 הגבלת הקרנה
 בקולנוע

 הגבלת השימוש
 באורות

 הגבלת השימוש
 באות של רשימה

 איסור של תכניות
 בידור וכיבודים

 איסור של

 הגבלת של
 מודעות מודפסות

 שמירת הוראות
 פעיף10

19A נתקבל בכנסת גיו* 0 ל׳ בסמן תשי״ט(6 !־.יולי(!195); הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו בהייה 1)40, תשי״ט׳ עמי 
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 ממידת חומר
 מודפס

 12. לא ימסור מדפיס חומר שהדפיס ושיש בו תעמולת בחירות, אלא לידי מי שהזמין
 הדפסתו או לידי מי שהוסמך לכך בכתב על ידי המזמין; ואם החומר מתיימר להיות תעמולת
 בחירות מטעם מפלגה או רשימת מועמדים, לא ימסרנו אלא לידי מי שהוסמך לכך בכתב

 על ידי אותה מפלגה או רשימת מועמדים.

 איסור הפרעה

 הסדר בנוגע
 לאולמות ומקומות

 פומביים

 הסדר של
 שידורים

 פרסום הודעה על
 חופש הבחירות

 ענשים

 זבות אישום

 הגבלת סמכות

 התיישנות

 תחילה

 13. לא תהא תעמולת בחירות מטעם מפלגה או רשימת מועמדים אחת או למענה בצורה
 או בדרך שיש בהם משום הפרעה בלתי הוגנת של תעמולת בהירות מטעם מפלגה או רשימת

 מועמדים אחרת או למענה.

 14. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת רשאי׳, לאחר התייעצות עם סגני היושב
 ראש של אותה הועדה, להטיל על הבעל או על המחזיק של אולם או של מקום פומבי פתוח,
 העומדים כרגיל להשכרה — להשכירו לרשימת מועמדים פלונ״ת, במועד שיקבע תוך 60
 הימים שלפני יום הבחירות לכנסת, אם סבור יושב ראש הועדה שדרוש הדבר כדי לאפשר

 לאותה רשימת מועמדים להשמיע את דברה באותו מקומ ישוב.

 15. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת יקבע, לאחר התייעצות עם אותה ועדה,
 את הזמנים שיוקצבו לכל אחת מן המפלגות ורשימות המועמדים לשם שידור נאומי בחירות
 ברדיו לקראת יום הבחירות לכנסת; לכל מפלגה ורשימת מועמדים יינתנו 25 דקות, ולכל

 מפלגה המיוצגת בכנסת היוצאת — 4 דקות נוספות לכל חבר שלה בכנסת.

 16. ביום ה־14, ביום ה־7 ובכל אחד משני הימים שלפני יום הבחירות לכנסת, וביום
 הבחירות, יפרסם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, בכל העתוגים היומיים המו־
 פיעים בישראל, בשידורי החדשות של ״קול ישראלי׳ ובכל דרך אחרת שיקבע לאחר הת
 ייעצות עם אותה ועדה, הודעה שתבהיר לבוחרים את זכותם לבחור באורח חפשי ולפי

 מצפונם, ותפרט את הוראות החוק המבטיחות את חופש הבחירות, חשאיותן וטהרן.

 17. המפר הוראה מהוראות חוק זה או אינו מקיים חיוב שהוטל עליו לפי הוראותיו
 על ידי יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, דינו — מאסר ששה חדשים או קנס

 10,000 לירות.

 18. על אף האמור בסעיף 19(2) לפקודת שיפוט בתי משפט השלום, 1941 י, או בכל דין אחר,
 רשאים גם חבר של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ובא כוח של רשימת מועמדים לכנסת

 להביא אדם בפליליים בשל עבירה לפי חוק זה.
 19. הוגש אישום בשל עבירה לפי חוק זה על ידי חבר הועדה או בא כוח רשימה כאמור

 בסעיף 18, לא יהיה היועץ המשפטי לממשלה רשאי לצוות על הפסקת הדיון.
 20. תקופת ההתיישנות של עבירה לפי חוק זה תהיה שנה אחת.

 21. תחילתו של חוק זה היא מיום קבלתו בכנסת, ועל אף האמור בסעיף 2 לא יחולו האי־
 סורים וההגבלות לפיו, אלא מאותו יום.

ה ד ו ה י ־ ר ל ב א ר ש  י
 שר הפנים

ן ו י ר ו ג ־ ן ד ב ו  ד
 ראש הממשלה

י ב צ ־ ן ק ב ח צ  י
 נשיא המדינה

 1 עייר 1947׳ תוס׳ 1 מסי 1612׳ עמי 224.
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 חוק לתיקון דיני הירושה (ירושת תושבי־חוץ)׳ תשי״ט-1959 *

, על עזבון שהגיע לתושב־חוץ  פטור ממס עזביז 1, לא יוטל מס עזבדן לפי חוק מם עזבון, תש״ט-1949 1

 שאינו אזרח ישראל, במידה וחוקי מדינת מושבו - לרבות חוקי הקהיליה שאותה מדינה
 חברה בה — פוטרים תושב ישראל ממם עזבון המוטל לפי חוקיה על עזבון שהגיע לו,

 לרבות מתנת שכיב־מרע, ומכל מס המוטל עליו בשל עזבון כאמור.

 זנות העברה להו״ל 2, תושב חוץ שסעיף 1 חל עליו רשאי להעביד את העזבון לחוץ־לאדץ, במידה וחוקי
 מדינת מושבו כאמור בסעיף 1 מתירים לתושב ישראל לעשות כן.

ל ו כ ש י א ו ן ל ו י ר ו ג ־ ן ד ב ו  ד
 ראש הממשלה שר האוצר

־ צ ב י ק ב ן ח צ  י
 נשיא המדינה

 • נתקבל בכנסת ביומ ל׳ בסיון תשי״ט(6 ביולי 1959); הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו בה״ח 365׳ תשי״ט/ עפ׳ 91.
 1 ם״ת 22׳ תשי״ט׳ עמי 187.

 חוק מילווה קליטה(הוראות שעה), תשיי׳ט-1959*
 ביצועו של החוק 1. * תחילת ביצועו של חוק מילתה קליטה• תשי״ט—11959, תהיה - על אף האמור בו —

 במועד שייקבע על ידי ועדת הכספים של הכנסת על פי הצעת שר האוצר: ומשנקבע מועד
 כאמור יבוצע המילווה, כולו או מקצתו, באופן שייקבע בדרך האמורה, ובלבד שכל שינוי

 שייקבע בשיעורי המילווה הנקובים בחוק יהיה שווה באופן יחסי לכל החייבים במילתה.

ל ו כ ש י א ו ן ל ו י ר ו ג ־ ן ד ב ו  ד
 ראש הממשלה שר האוצר

י ב צ ־ ן ק ב ח צ  י
 נשיא המדינה

 * נתקבל בכנסת ביופ א׳ בתמוז תעי״ט(7 ביולי 1959); הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו בה״ח 394׳ תשי״ט, עט׳ 367.
 •י ם״ח 288׳ תשי״ט׳ עמי 103.
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 חוק להארכת תקפן של תקנות־שעת־־חירום
 (הפעלת רכב מנועי בבנזין), תשי״מ-1959*

 1. תקפן של תקנות־שעת־חירום (הפעלת רכב מנועי בבנזין), תשי״ח—1957!, מוארך הארכת תוקף
 בזה עד יום ל׳ בכסלו תש״ך (31 בדצמבר 1959).

 2, תחילתו של חוק זה היא ביום כ״ג בשיון תשי״ט (29 ביוני 1959). תחילה

ל מ ר ל משה כ ו כ ש י א ו ן ל י י ר ו ג ־ ן ד ב ו  ד
 ראש הממשלה שר האוצר שר התחבורה

י ב צ ־ ן ק ב ח צ  י
 נשיא המדינה

 ° נתקבל בכנסת ביום א׳ בתמוז תשי״ט (ד ביולי 1959).
 1 ק״ת 754, חשי׳׳ח׳ עמ׳ 468.

 חוק פנקס הבוחרים לכנסת(תיקון מם׳ 2), תשי״ט-1959*
 1. האמור בסעיף 39 לחוק פנקס הבוחרים לכנסת, תשי״ט-1959!, יסומן כסעיף קטן(א) תיקון סעיף 9!

 ואחריו יווסף סעיף קטן זה:
 ״(ב) על אף האמור בכל חיקוק, רשאי עורך דין המופיע מטעם
 מערער בערעור לפי חמן זה לסמוך על יפוי כרת שנחתם על ידי המערער
 בפני אחד המנויים להלן, שאישר את חתימת המערער על פני יפוי הכוח,

 ואלה הם:
 (1) שופט!

 (2) דיין בבית דין דתי;
 (3) היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט'המדינה, פרקליט מחוז, פרקליט

 נפה, סגן או עוזר לפרקליט המדינה או לפרקליט המחוז:
 (4) חבר הועדה:

 (5) ראש רשות מקומית, או חבר של מועצת עיריה או של מועצה מקומית.״

ף ק ו ת ת 1, י ח  2, חוק זה תחילתו ביום קבלתו בכנסת. ת

ל ב ר ־ י ה ו ד ה א ר ש י ו ן י ר ו ׳ ב ן ג ־ ד  דו
 ראש הממשלה שר הפנים

צ בי ־ ק ב ן ח צ  י
 נשיא המדינה

 * נתקבל בכנסת ביום ב׳ בתמוז תשייט (8 ביולי 1959).
 1 מ״ח 269׳ תשי״ט׳ עמ׳ 24.

ת ו ע ן ט ו ק י  ת
 בפקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה), נוסח חדש׳ דיני מדינת ישראל מס׳ 4,

 עמ׳ 80, בסעיף 30 סעיף קטן(ב), במקום ״9״ צ״ל ״5״.
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י ת ל ש מ מ ס ה דפס ע״י המדפי  המחיר 90 טרוט־ה הו


