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מתפדסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה

חוק הבהירות לכנםת)תיקון( ,תשי״ט1959-
בחוק הבחירות לכנסת ,תשי״ט *1959-נלהלן
,1
השביעי ,יווםף בסופה ״ושוטרים׳/
.2

 -חוק הבחירות( -בכותרת לפרק

בסוף הפרק השביעי לחוק הבחירות יווסף סעיף זח:
״הצבעה של
שוטריפ

56א) .א( לא יאוחר מ־ 14יום לפני יום הבחירות ימציא שר המשטרה
ליושב ראש הועדה המרכזית רשימה׳ שתפרט את שמו של כל שוטר
הכלול בפנקס הבוחרים לכנסת ואשר ביום הבחירות יוצב ,לשם מילוי
תפקידו ,מחוץ לישוב שרשימות הבוחרים של אזורי הקלפי שבתחומו
כוללות אח שמו.
)ב( הרשימה תציין ליד שמו של כל שוטר את אזור "הקלפי
שרשימת הבוחרים שלו כוללת את שמו ,תפרט את כל הפרטים המתייחסים
אליו כפי שהם רשומים באותה רשימת בוחרים ,ותציין את אזור הקלפי
שבתחומו יוצב השוטר ביום הבחירות כאמור.
)ג( יושב ראש הועדה המרכזית ימחוק את השמות הכלולים
ברשימה כאמור בסעיף קטן)א( מרשימות הבוחרים בהן הם רשומים,
יוסיף אותם לרשימות הבוהרים״־של אזורי הקלפי שבתחומם יוצבו השוט
רים ויודיע על כך בכתב לכל שוטר הנוגע בדבר.״
דברי

הסבר

תפקידי המשטרה לשמירת הסדר ביום הבחירות לכנסת מחייבים הוצאת שוטרים
מהישובים בהם הם גרים והצבתם בישובים אחרים.
בהתאם לסעיף ) 4ב( לחוק הבהירות לכנסת ,תשי״ט ,1959-רשאי בוחר להצביע
רק בקלפי אשר רשימת הבוחרים הקשורה אליה כוללת את שמו .בהתאם לחוק פנקס הבו־
הרים לכנסת ,תשי״ט ,2!959-כלול שמו של כל שוטר ,ככל יתר האזרחים ,ברשימת הבוחרים
של אזור קלפי שבתחום הישוב בו הוא תושב.
מוצע ,על כן ,לאפשר לשוטרים ,שיוצבו ביום הבחירות בישובים שאין הפ תושבים
בחם ,להצביע במקום משמרתם .הדבר ייעשה על ידי תיקון רשימות הבוחרים בידי יושב
ראש ועדת הבחירות המרכזית על סמך רשימה שתוגש לו על ידי שר המשטרה לא יאוחר
מארבעה עשר יום לפני יום הבחירות .יושב ראש ועדת הבהירות המרכזית יודיע על התיקון
בכתב לכל שוטר הנוגע בדבר.

 1ם״וז  ,281תשי״ט ,עמי .114
 2ס״ח  ^269תשי׳׳ט /עמ׳ .24

418

הצעות חוק  ,400י״ז ב ס י ח ת?!י״ט23.6.1959 ,

מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם חברי הכנסת:

חוק הבחירות)דרכי תעמולה( ,תשי׳יע1959-
 ,1חוק זה יחול על הבחירות לכנסת ,והוא יחול׳ אם אין בו הוראה אחרת לענין זה׳
גם על הבהירות לעיריות ולמועצות המקומיות.

תחולה

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

תקופח ההגבלות

,3

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

איסור הש*מושבכלי טים.
ובכלי שים

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

הגבלת השימוש
ברמקול

לא תהא תעמולת בחירות באמצעות הקרנה בקולנוע; על אף האמור בכל דין אחר׳
,5
לא יוקרנו בקולנוע ,בתקופת  30הימים שלפני יום הבחירות׳ אירועים שמועמדים לכנסת
ממלאים בהם תפקיד.

הגבלת הקרנה
בקולנוע

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

הגבלת השימוש ״
באורות :

בתקופת  60הימים שלפני יום הבחירות לא תהא תעמולת בחירות באמצעות השימוש -
,7
.בכתב או בצורה אחרת — באות המציינת רשימת מועמדים׳ אלא מן היום שאות זו אושרה
כדין לאותה רשימה.

הגבלת החימוש
באות של רשימה

. ,8לא 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.

איסור של
תבניות בידור
וכיבודים •

פרט לאמור בסעיף  10לא תהא תעמולת בהירות באמצעות הדבקה׳ התקנה ,כתיבה,
,9
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.

איסור של!
הדבקה יכן׳

10
אלה:

לא תהא תעמולת בחירות באמצעות מודעות מודפסות המוצגות ברבים ,אלא בהגבלות

הנבלה של
מודעות מודפסות

מ־ 50על  70סנטימטר;
מלים ובין שיש בה ציור או כל דבר אחר -
צבעים•
ומענו של המדפיס שהדפיס אותה ושל האדם

) >1המודעה לא תהא גדולה
) (2המודעה  -בין שיש בה
תהא מודפסת בלא יותר משבי
 (3) .המודעה תישא את שמו
האחראי להזמנתה;
) (4המודעה לא תודבק אלא במקום המיועד להדבקת מודעות ברבים׳ לרבות
משרדיה ומועדוניה של המפלגה המפרסמת את המודעה.
״״!

 ,11על אף האמור בכל דין אחר לא תרשה רשות מקומית הדבקת חומר שיש בו תעמולת
בחירות אם לא נתקיימו בו הוראות הפסקאות )(1׳ ) (2ו־) (3לסעיף .10
הצעות חוק  ,400י״ז בםיוז תשי״ט23,6.1959 ,

שמירת הוראות
סעיף  10י
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 ,12לא ימסור מדפים חומר שהדפיס ושיש בו תעמולת בהירות ,אלא לידי מי שהזמין
הדפסתו או לידי מי שהוסמך לכך בכתב על ידי המזמין; ואם החומר מתיימר להיות תעמולת
בהירות מטעם מפלגה או רשימת מועמדים׳ לא ימסרנו אלא לידי מי שהוסמך לכך בכתב
על ידי אותה מפלגה או רשימת מועמדים.
 ,13לא תהא תעמולת בחירות מטעם מפלגה או רשימת מועמדים אתת או למענה בצורה
או בדרך שיש בהם משום הפרעה בלתי הוגנת של תעמולת בהירות מטעם מפלגה או רשימת
מועמדים אחרת או למענה.
 ,14יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת רשאי׳ לאחר התייעצות עם סגני היושב
ראש של אותה ועדה׳ להטיל על הבעל או על המחזיק של אולם או של מקום פומבי פתוח׳
העומדים כרגיל להשכרה — להשכירו לרשימת מועמדים פלונית במועד שיקבע תוך 60
הימים שלפני יום הבחירות לכנסת ,אם סבור יושב ראש הועדה שהדבר דרוש כדי לאפשר
לאותה רשימת מועמדים להשמיע את דברה באותו מקום ישוב.
 ,15יושב ראש ועדת הבהירות המרכזית לכנסת יקבע׳ לאחרי התייעצות עם אותה ועדה״
את הזמנים שיוקצבו לכל אהת מן המפלגות ורשימות והמועמדים לשם שידור של נאומי
בחירות ברדיו לקראת יום הבחירות לכנסת .לכל מפלגה ורשימת מועמדים יינתנו  25דקות.
ולכל מפלגה המיוצגת בכנסת היוצאת —  4דקות נוספות לכל הבר שלה בכנסת.
 ,16ביוט ה־14׳ ביום ה״ 7ובכל אחד משני הימים שלפני יום הבחירות לכנסת ,וביום
הבהירות׳ יפרסם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת׳ בכל העתונים היומיים המו״
פיעים בישראל׳ בשידורי החדשות של ״קול ישראל״ ובכל דרך אחרת שיקבע לאחר
התייעצות עם אותה ועדה׳ הודעה שתבהיר לבוחרים את זכותם לבחור באורח חפשי ולפי
מצפונם ,ותפרט את הוראות החוק המבטיחות את חופש הבחירות׳ חשאיותן וטהרן.
 ,17המפר הוראה מהוראות חוק זה או איבו מקיים חיוב שהוטל עליו לפי הוראותיו על
ידי יושב ראש ועידת הבחירות המרכזית לכנסת׳ דינו  -מאסר ששה חדשים או קבס 10-000
לירות.
 ,18על אף האמור בסעיף  (2) 19לפקודת שיפוט בתי משפט השלום׳ !1947׳ או בכל דין
אחר׳ רשאים גם חבר של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ובא כוח של רשימת מועמדים
לכנסת להביא אדם בפלילים בשל עבירה לפי חוק זה.
 ,19הוגש 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 ההתיישבות של עבירה לפי חוק זה תהיה שנה אחת.

חברי הכנםת

;

ע .א י כ י ל ו ב  ,י.

א ל ו ן  ,ח•

רובין.

 1ע״ר 1947׳ תוס  1מס׳ .224 ,1612
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המחיר  60פרוטה

י צ ע ו ת חוק 400׳ י״ז בסיוז תשי״ט23.6.1959 ,

הודפס ע״י המדפיס הממשלתי

