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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חבר הכנסת מטעם ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת:

הצעת חוק הבחירות )דרכי תעמולה( )תיקון מס' 28( )תעמולה ברדיו אזורי בבחירות לראשות 
מועצה אזורית(, התשע"א–2011 *

 
בחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט–1959 1, בסעיף 16ד, אחרי סעיף קטן )י( יבוא:1  תיקון סעיף 16ד

הוראות סעיף זה יחולו לעניין תעמולת בחירות של מועמד לראשות מועצה אזורית  ")יא( 
לפי חוק המועצות האזוריות )בחירת ראש המועצה(, התשמ"ח–1988 2, הנערכות באותו יום 

שבו נערכות בחירות למועצת המועצה האזורית "

תעמולה(,  )דרכי  הבחירות  לחוק  16ד  סעיף  לפי 
בבחירות  מועמדים  רשימת  רשאית  התשי"ט–1959, 
הנערכות ברשות מקומית לפרסם תעמולת בחירות ברדיו 
אזורי, לפי כללים שמטרתם שמירה על שוויון ועל מסגרת 
תקציב  הזמן לשידורים אלה נכלל במסגרת הזמן המוקצה 
השנייה  הרשות  חוק  לפי  רדיו  לשידורי  זיכיון  לבעלי 

לטלוויזיה ורדיו, התש"ן–1990, לשידור פרסומות 

בבחירות  האזורי  ברדיו  תעמולה  מסדיר  אינו  הדין 
החוק  הצעת  אסורה   שזו  ומכאן  אזוריות  למועצות 
לראשות  למועמדים  לאפשר  מטרתה  בזה  המתפרסמת 
מועצה אזורית, להשתמש אף הם בכלי של הרדיו האזורי 

לצורך תעמולת בחירות  

או  האזורית  המועצה  למליאת  לבחירות  בניגוד 
לוועד המקומי הנערכות על ידי גוף בוחר קטן, הבחירות 
גדול  ציבור  ידי  על  נערכות  האזורית  המועצה  לראשות 

יותר, הפרוס על שטח גיאוגרפי נרחב  לפיכך, יש הצדקה 
מוכרים  שאינם  המועצה,  לראשות  למועמדים  לאפשר 
לכלל הציבור הזכאי לבחור, להציג את עצמם תוך שימוש 
בכלי תעמולה יעיל שיסייע להגביר את הקשר בין ציבור 
המצביעים לנבחרים ולחזק את ההליך הדמוקרטי  תפיסה 
זו עומדת גם ביסוד ההסדרים הקובעים שבחירות לראשות 
מועצה אזורית ממומנות על ידי המדינה וניהול הכספים 
תהיה  שתותר  התעמולה  המדינה   מבקר  ידי  על  מבוקר 
אחרים  גורמים  של  ולא  המועמד  של  מועמדותו  לקידום 

המתמודדים למועצה ולוועד המקומי 

רדיו  תחנות  של  מעמדן  את  לחזק  צפוי  אף  התיקון 
להן  ולאפשר  הקהילתיים  בחיים  מרכזי  כגורם  אזוריות 
אפיק הכנסות נוסף  כמו כן, השימוש בכלי זה יהיה בו כדי 
לצמצם את השימוש בכלים אחרים, כגון מודעות מודפסות, 

ולתרום בכך לשמירת הניקיון ולאיכות הסביבה 
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