
הישיבה הששמאותוחמישיםושתים של הכנסת השלישית
יום שלישי, י' סיון תשי"ט (16 יוני 1959)

16.00 שעה הכנסת, בנין ירושלים,

הכנסת שולחן על שהונחו מסמכים א.
היו"ר א. י. גרינברג:

הכנסת. ישיבת את למתוח מתכבד אני
שולחן על שהונחו החוקים על הודעה נשמע לראשונה

הכנסת.
רוזטי: מ. הכנסת מזכיר

ברשות היושבראש הנני מתכבד להודיע כי מטעם הממ

ראשונה: לקריאה הכנסת שולחן על היום הונח שלה
הקנין), זכות (סידור הקרקעות פקודת לתיקון חוק (1
תשי"ט1959. 2) חוק גיל הנישואין (תיקון), תשי"ט

.1959

ותשובות שאילתות .3
היו"ר א. י. גרינברג:

ותשובות. שאילתות עתה נשמע

1. מזכירות גבעתברנר ו ה סניגוריה
סלומון האחים במשפט

חברהכנסת ש. יוניצ'מן שאל את שר המשפטים
ביום כ"ד באייר תשי"ט (1 ביוני 1959):

מגבעתברנר סלומון האחים נגד המתנהל למשפט בקשר
החשודים ברצח, נתפרסם בעתונים כי מזכירות המשק גבעת
ברנר מסרבת להגיש עזרה ושמה מכשולים בדרך העבודה
נמ אף במאי 27 מיום "מעריב" בעתון הנאשמים. סניגור של
כמד, עם להיפגש לסניגור להרשות סירב המשק מזכיר כי סר,
משק חבר שום "כי המזכיר, אמר העתון לפי המשק. מחברי

מהמזכירות". אישור בלי הסניגור עם ידבר לא
השר: כבוד את לשאול הנני לכך בקשר

1) הנכונות הידיעות הנ"ל ?
אלו בפעולות יש כי השר כבוד היסכים  כן אם (2

ז עצמם על להגן לנאשמים חמורה להפרעה להביא כרי
הסניגור מאת המשק מזכיר מונע סמכות באיזו (3

? שולחיו כלפי וחובתו תפקידו את למלא
מקרים יישנו לא למען לעשות משרדו בדעת מה (4

? בעתיד דומים

רוזן: פ. שרהמשפטים
נכונות. אינן הידיעות (1

מתעוררות. אינן השאלות יתר (2

הגליית על בעתונות ידיעה .2
לאילת פושע

המשפטים שר את שאלה הקטין ר. חברתהכנסת
:(1959 ביוני 4) תשי"ט באייר כ"ז ביום

בעתונות הופיעה ידיעה, שלפי תכנה החליט שופט מתל
לאילת. פושע להגלות אביב

להשיבני: השר כבוד את אבקש
ז זו ידיעה נכונה האם א)

שבר באמצעים לנקוט השר כבוד המוכן כן, באם ב)
לפושעים, גזירה לעיר אילת הפיכת את למנוע כרי שותו

בה להתיישב המתעתדים ובאלה המקום כחלוצי הפוגע דבר
המ עצמה, בעיר הדבר פוגע כן כמו בית. לעצמם ולבנות

כולה. למדינה ביותר חשובה ישובית נקודה הווה

שרהמשפטים פ. רוזן:
הידיעה כאילו שופט בתלאביב החליט להגלות פושע

לאילת איננה נכונה.
בתי מנהל עלידי לי שנמסרו כפי כהווייתן העוברות

אלה: הן המשפט
נתבקש בתלאביב השלום משפט בית משופטי אחד
המש נציג את ששמע לאחר דינו. לבירור עד נאשם לעצור
של מעצרו על השופט ציווה הנאשם, באכוח ואת טרה
אלה, ימים שבעה בתום ימים. שבעה של לתקופה הנאשם
הנאשם ובאכוח המשטרה נציג הופיעו ,1959 במאי 26 ביום
מוסכמת הצעה לידי שהגיעו בפניו והצהירו השופט בפני
שתוך בתנאי דינו, לבירור עד בערבות הנאשם את לשחרר
בת ביום פעמיים ויתייצב באילת הנאשם יתגורר זו תקופה
את לשחרר השופט ציווה זה בתנאי באילת. המשטרה חנת

דינו. לבירור עד בערבות הנאשם
עצור לשחרר המתבקש שהשופט הוא, החוקי המצב
ו בעיניו הנראים בתנאים זה שחרור להתנות רשאי בערבות,
פלוני במקום מגורים תנאי גם להיות יכול זה לענין ותנאי
לדבר אין העצור. של האחרון או הרגיל המגורים במקום ולא
כאן על "הגליה'' ; אף אם יש לשופט סמכות לקבוע כתנאי
משתמשים אינם השופטים הרי באילת, למשל, יגור, שהעצור
במקרה העתונות מן שלמדו לאחר זו, בסמכותם כלל בדרך
שופט של דומה החלטה כי שנים, כמה לפני שקרה אחר,

אילת. תושבי בין חריפה התנגדות עוררה

3. מספר העובדים הערביים המוע
הסעד בשירותי סקים

חברהכנסת י. ח'מיס שאל את שר הסעד ביום
יי באדר ב' תשי"ט (20 במארס 1959):

: הבאות השאלות על לי לענות מכבודו אבקש
הסעד בשירותי מועסקים ערביים עובדים כמה (1

ז השונים

משרד ידי על ערבי ממוצא עובדים מועסקים האם (2
איזה ולפי תפקידים באיזה  כן ואם ישיר, באופן הסעד

ז משכורותיהם את מקבלים הם דרגות



שרהסעד פ. נפתלי:
1) העובדים הערבים מועסקים על ייי הרשויות המ
קומיות השונות ואין משרדנו מנהל רישום של העובדים
השתייכותם. לטי המקומיות ברשויות המועסקים הסוציאליים
2) 37 עובדים ממוצא ערבי מועסקים במשרדנו, לפי

פירוט זה:

הערותנומי הדרגה התפקיד העובדים
סוציאליים עובדים דירוג ו' סוציאליים עובדים 16

ללשכות מזכיר 9/ו10 מזכירים 2
לנוער מבחן לשירות מזכיר
ב1 דרגה ארצי ממונה *1 * מבחן קציני 7

ד' בדרגה 3
הי בדרגה 3
ו' בדרגה 1

לעובדים הדירוג של
סוציאליים

אחוה מוסד
חינוכי רכז 1 דירוג עובדים 9

מחנך 1 מורים חינוכיים
חינוכיים מדריכים 3

עבודה מדריכי 4
חקלאות נגרות, (קדרות,

וחצרנות)
9 מזכיר 1

12 אחראית 1

למטבח
פועלים ז' שומר 1

4. פרטים על חלוקת מענקי זיקנה
חברהכנסת ב. ארדיטי שאל את שר הסעד ביום

כ"ד באייר תשי"ט (1 ביוני 1959):
להשיבני; יואיל אם לכבודו אודה

שנת במשך למשרדו פנו אשר האורחים מספר מהו .1
ז זיקנה למענק בבקשות 1958/59 התקציב

קיבלו  יהודים ולא יהודים  מהמבקשים כמה .2
ל המענק את

בשנת משרדך ידי על חולק אשר הסכום מהו .3
? 1958/59

מוסדות ידי על השנה במשך נתרמו סכומים אילו .4
ז זיקנה מענק לקרן שונים

של העליה תאריכי על פרטים למסור אדוני היובל .5
מוצאם? ארץ ועל מענק קיבלו אשר אלה

המענק לקבלת הבקשה הגשת בין עברו חדשים כמה .6
ז אותו קיבל שהמבקש עד

את לקצר כדי לנקוט משרדך סובר אמצעים באילו .7
ז המענק קבלת לבין הבקשה הגשת בין הזמן תקופת

קיבלו אשר זיקנה למענק הנזקקים מספר בערך מהו .8
בשנת משרדך לרשות עומדים אשר הסכומים סמך על מענק

? 1959/60 התקציב
המ את לקבל הזכאים אלה של מספרם בערך מהו .9

ז תקציביות סיבות בגלל יקבלוהו לא אך ענק

10. באילו צעדים עומד אדוני לנקוט כדי לגייס את
ו זיקנה מענק הנצרכים כל יקבלו למען הנחוצים הסכומים

שרהסעד פ. נפתלי:
למשרד 1958/59 שגת במשך פנו אזרחים כ10.000 .1

זיקנהי למענק בבקשות הסעד
2, בשנת 1958/59 קיבלו 3879 מהמבקשים את המ
ענק. בחודש מארס 1959 הגיע מספר מקבלי המענק ל 5940,

נפשות. 7960 שהם
3 . הסכום שהוצא בשנת 1958/59 למטרה זו הוא 

ל"י. 1,637,288
השתתפו: 1958/59 לשנת הקרן בתקציב .4

א. משרד הסעד 51.2%
20 % מלב"ן ב.
18.8% היהודית הסוכנות ג.
10 % מקומי לשלטון המרכז ד.

העליה: שנת לפי המענק, מקבלי של החלוקה .5

6.3% הארץ ילידי א.
16.3% 1948 סוף עד עלו ב.
58.9% 1955  1948 בשנים עלו ג.
18.2% 1959  1956 בשנים עלו ד.
2.3% ידועה לא עליה שנת ה.

קבוע. אינו לאישורה הבקשה הגשת שבין הזמן .6
במקרי הסוציאליות העובדות ידי על המומלצות הבקשות
האחרים. המקרים לפני לדיון מובאות ודחופים קשים סעד
7. התקציב בשנת 1959/60 הוגדל ב 40% לעומת
200 לאשר האפשרות קיימת לכן שחלפה, בשנה התקציב
המ הוועדות דנות לכך בהתאם חודש. בכל חדשים מקרים
לתשלום. זו מיכסה ומאשרות הפונים, בבקשות חוזיות

מקבלי מספר יגיע 1959/60 התקציב שנת סוף עד .8
המענק ל8000 , שהם כ 11,000 נפשות.

הזקוקים הזקנים של המדוייק המספר את לקבוע קשה .9
שהקרן מאחר זו, תקציב בשנת יקבלוהו לא ואשר למענק
וכן שהוא, בל חוק יסוד על מושתתת אינה זיקנה למענקי
לפגות נמנעים זאת ובכל רב בצמצום החיים אנשים ישנם

המענק, את ולבקש
10. כפי שאמרתי לעיל, הוגדל התקציב בשנה זו לעו
מת השגה שחלפה ב% 40. תוספת זו היא מאד ניכרת לקרן
הסעד משרד חוקיים. יסודות על מושתתת שאינה למענקים,
להג יטפלו בקרן המשתתפים האחרים החשובים והגורמים

הבאה. לשנה גם הקרן תקציב דלת

סוציאלית עובדת של התנהגותה .5
נכה כלפי

ביום הסעד שר את שאל ארדיטי ב. חברהכנסת
:(1959 ביוני 9) תשי"ט בסיון גי

להשיבני: יואיל אם השר לכבוד אודה
הסוציאלית העובדת של שהתנהגותה הדבר הנכון (1
סאראגי ציון הנכה כלפי הסעד, במשרד זינגר, ל. הגברת
גרמה לכך ששופט השלום בירושלים מר י. חריש מתח
ביקורת חריפה על ההתנהגות ואמר בין היתר: "אולם
לא אם דעתי ולעניות  כזה יש אם  הלב נוהל מבחינת
יצלחו לא רחום ובלב קשובה באוזן הסעד פקידי ניחנו

ז צדקה* שלא ודאי זו מבחינה  לתפקידם



2) הנכון הדבר שהפקידה הנ"ל הקציבה לנכה, בבק
שיעזוב כרי בלב1 דקות עשר המשרה את לעווב ממנו שה

המשטרה? את הזמינה הדקות עשר ומשעברו אותו,
3) הנכון הדבר שאזרחים רבים המונים למשרד הסעד,
שמקבלים עד חדשים לחכות נאלצים הסעד, ללשכות או

? לפניותיהם תשובה
להחיש כדי וצעדים אמצעים השר כבוד השוקל (4

? לסעד הנזקקים של בפניותיהם הטיפול את

שרהסעד פ. נפתלי:
להגיש משרדי ידי על נתבקש המדינה שפרקליט מאחר
הכנסת חבר של בשאילתתו שהוזכר הדין פסק על ערעור

העלה. שהוא לנושא להתייחס ממני נבצר הנכבד,
לתוכן הנכבד הכנסת חבר לב תשומת את מפנה אני
ההודעה שהופיעה בעתונות ב 10 ביוני 1959 , שלפיה קרה
המקרה לאחר כ10 ימי שביתת שבת של הנכה במשרד

הסעד.

לעניני ערעורים ועדת מינוי .6
ה נ ק י ז מענקי

חברהכנסת ב. ארדיטי שאל את שר הסעד ביום
:(1959 ביוני 9) תשי"ט בסיון ג'

אינו הגבוה שגילם לאלה זיקנה למענקי הקרן של התקנון
.1958 ביוני ב5 אושר הלאומי, מהביטוח ליהנות להם מאפשר
של החלטתה על ערעור "על אומר: התקנון של (ג)5 סעיף
מיוחדת ערעורים ועדת או הקרן הנהלת תחליט מחוזית ועדה

שתתמנה על ידה".
להשיבני: יואיל אם השר לכבוד אורה

מינה התקנון, אושר מאז שחלפה השגה במשך האם (1
היא מתי  כן ואם המיוחדת, הערעורים ועדת את משרדך

? מונתה
? הערעורים לוועדת תקנון הוכן האם (2

במינוי האיחור ידי על כי סבור השר כבוד האין (3
שעוד רבים לנזקקים ניכר נזק נגרם ,1958 יוני מאז הוועדה

? הצודקות תביעותיהם למילוי זכו לא
למנותה? השר בדעת מתי  הוועדה מונתה טרם אם (4

שרהסעד פ. נפתלי:
על מושתת אינו אולם הסכם, של חלק הוא הנ"ל התקנון
שרואה מי לכל במישרין לערעור זכות המקנה חוקית הוראה
וה הסעד משרד מלב"ן, בקרן: השותפים מקופח. עצמו את
כל לערעורים ועדות להפעיל טעם עתה עד ראו לא סוכנות,
היו הכל שלדעת תביעות לספק כדי בה היה לא שהקרן זמן
הקרוב בזמן הוועדות ימונו לכן הקרן. תקנון פי על מוצדקות

ביותר.
במספר ערעורים כוועדת הקרן הנהלת שימשה זאת עם
קטן של מקרים בהם היו ספיקות בדבר הזכאות של הפונה.

מטעם במכוניתמשא שימוש .7
קרייתשמונה של בשכירותהמועצה הובלה לצורך

ביום הפנים שר את שאל רובין ח. חברהכנסת
:(1959 במארס 31) תשי"ט ב' באדר כ"א

של המקומית המועצה השתמשה שבידי ידיעות לפי
לצורך אחרת, למטרה שנקנתה במכוניתמשא, קרייתשמונה
לענות השר מכבוד אבקש זה עם בקשר שבירות. הובלות של

הבאות: השאלות על לי

1) האם החליטה מליאת המועצה של קרייתשמונה על
שכירה? הובלה של לצורך במכוניתמשא שימוש

כך? על החליט מי שלא: במקרה (2

3) האם התשלום בשביל ההובלה השכירה היה נאות
המועצה? בספרי כהכנסה התשלום נרשם צורה ובאיזו

שרהפנים י. בריהודה :
נמסר: במקום השאלות את שבדק המחוז מקצין

המועצה בישיבת נתקבלה בנדון החלטה :21 לשאלות
המקומית, שהתקיימה ביום 2 באוגוסט 1958.

של הארצי למחירון בהתאם היה התשלום :3 לשאלה
"סולל בונה" ובהתאם למחירון של קואופרטיב להובלה "הג

העליון". ליל

גרינברג: י. א. היו"ר
רובין. לחברהכנסת נוספת שאלה

חנן רובין (מפ"ם):
מועד לפני גם האלה השכירות ההובלות נעשו האם

הפנים? שר כבוד ידי על שצוטט ההחלטה

בריהודה: י. שרהפנים
אבדוק אך שלא, מניח אני לבדוק. מבלי לענות חושש אני
אתקן  מדוייקת היתה לא שתשובתי יתברר אם הדבר. את

אותה.

מועצת של פעולות סדרי .8
קרייתשמונה

ביום הפנים שר את שאל רובין ח. חברהכנסת
:(1959 במארס 31) תשי"ט ב' באדר כ"א

הבאות: השאלות על לי לענות השר מכבוד אבקש
ומתי בקרייתשמונה המקומית המועצה הוקמה מתי (1

הראשונה? המלאי ספירת נערכה
הראשונה? המלאי מספירת פרוטוקול נערך האם (2

הפר נתגלו והאם השניה, המלאי ספירת נערכה מתי (3
שים בין המלאי שהיה רשום לבין המלאי שנמצא על פי

הספירה?
קריית של המקומית שבמועצה הוא, נכון האם (4
המועצה ממחסן חמרים הוצאו בהם מקרים אירעו שמונה
מוסמ היו שלא שונים, פקידים של חתימות יסוד על המקומית

המועצה? מטעם לכך כים
תפקי מה כאלה, פקודות נתנו אשר הפקידים הם מי (5

הנוכחית? עבודתם מקום ומה דם

בריהודה: י. שרהפנים
בא' מונתה קריתשמונה המקומית המועצה א) :1 לשאלה
תיבחר 1959 בנובמבר ב17 .1953 במאי 15  תשי"ג בסיון
לשאר הבחירות עם ביחד המקום, תושבי ידי על המועצה

המקומיות. הרשויות
מחמש יותר לפני נערכה הראשונה המלאי ספירת ב)

.1954 באפריל ב1  שנים
ובו הראשונה המלאי מספירת פרוטוקול נערך :2 לשאלה
במחסן. שנמצאו וחומר סחורות של מיחידות הכמויות צויינו
חתימת עליו אין אך המועצה, בארכיב שמור הפרוטוקול

הספירה. עורכי
במארס 31 ביום נערכה השניה המלאי ספירת :3 לשאלה
בין פרוטה ו530 לירות 91 בסך הפרש נתגלה ובה 1955

לשניה. הראשונה הספירה



לשאלה 4 :בחדשים הראשונים של קיום המועצה נהגו,
הסחורה. מקבל את ההוצאה שובר על להחתים נסיין, מחוסר
ואילו לאחר מכן, עם מינוי קצין מחוז כנסת צפת, הוכנס לשי
מוש טופס פקודה להוצאה מהמחסן, ועליו חתמו יושבראש

המועצה. מהנדס או והמזכיר, המועצה
על זמן באותו האחראים חתמו 1955 שנת ער :5 לשאלה
המחסן; או יושבראש המועצה או מזכיר המועצה. השניים

במועצה. עוד עובדים אינם
הנוכחית המועצה יושבראש חתמו היום עד 1956 משנת
כיום עובדים הנ"ל כל המועצה. מהנדס ו/או המזכיר ו/או
ומ קודמים מזכירים לשני פרט התפקידים, באותם במועצה

מתפקידם. שפרשו אחה הנדס

ספרי בניהול ליקוי גילוי .9
צפת עיריית של החשבונות

חברהכנסת י.רוקח שאל את שר הפנים ביום
ה' בסיון תשי"ט (11 ביוני 1959);

אי התגלו צפת שבעירייה הידיעה, פורסמה בעתונות
הידיעה, מציינת כן שלה. החשבונות ספרי בניהול סדרים
העיר ראש מצא העיריה, של הקשה הכספי מצבה שלמרות
את שעורר דבר הציבור, חשבון על לחוץלארץ לצאת לנכון

המקום. תושבי של התמרמרותם
להשיבני; הפנים שר כבוד את אבקש לזאת אי

הידיעה? הנכונה (1

שהתגלו החשבונות ספרי בניהול הליקויים הם מה (2
צפת? בעיריית

? להם אחראי מי (3

והוציא לאשורו המקרה כל את הפנים משרד הבדק (4
זה? בענין מסקנות

? הפנים משרד שהוציא המסקנות הן מה כן, אם (5

זה, במקרה בהם נקט השר שכבוד הצעדים הם מה (6
הישנות למנוע מנת על לנקוט השר כבוד חושב צעדים ואילו

לבוא? לעתיד אלה כגון מקרים
נסי בענין צפת אזרחי האשמות השר כבוד הבדק (7
הציבור? קופת חשבון על עירם ראש של התכופות עותיו

זה, בענין מתאימה בפעולה לנקוט השר כבוד החושב (8
היא? מה  כן ואם

בריהודה: י. שרהפנים
של וביקורת ההדרכה מחלקת עובד ידי שעל נכון (1

ל"י. 1464 בסך בקופה איהתאמה נתגלתה הפנים משרד

משרר הפנים מסר את הענין לטיפולו של מבקר המדינה,
את לערוך כעת פנוי אינו המדינה מבקר משרד כי נענה אולם
רואה ידי על יסודית ביקורת לערוך הוראה ניתנה הביקורת.

הדרושה. הפעולה תינקט לממצאיו ובהתאם מוסמך חשבון
עצמי את ראיתי לא אחר במקרה ולא זה במקרה לא (2
אם אסור, ומתי לנסוע עיריה לראש מותר מתי לקבוע רשאי

המקובלת. בצורה חופש קיבל הוא
העיריה. ידי על לא מומנו נסיעותיו שתי

קלפי לאזורי הבוחרים הצמדת .10

חברהכנסת ע. איכילוב שאל את שר הפנים ביום
ה' בסיון תשי"ט (11 ביוני 1959);

,1959  תשי"ט לכנסת, הבוחרים פנקס לחוק 19 סעיף
את שתכלול בוחרים רשימת תוכן קלפי אזור "לכל קובע:
כתוש התושבים במרשם רשומים היו הקובע שביום הבוחרים
בוח של מועט, אינו ומספרם מקרים, ישנם אזור". אותו בי
כסי מגוריהם, למקומות בהתאם שלא לקלפיות שהוצמדו רים

 פנייתם התושבים. מרשם במשרד הקובע ביום רשומים שהיו
לכתו בהתאם לקלפי להצמידם הפנים לשר כאלה בוחרים של
בדצמבר 31 ליום התושבים מרשם במשרד הרשומות בותיהם

נדחתה. ,1958

להשיבני; השר כבוד את אבקש לזאת אי
מה הסיבה להצמדת הבוחרים לאזורי קלפי שלא לפי
כפי ,1958 בדצמבר 31 ליום התושבים מרשם במשרד הרשום
אלה של שפניותיהם הנימוק ומה הנ"ל, לחוק 19 סעיף שקובע
נדחוז האמור, 19 סעיף להוראות בהתאם לקלפיות להצמידם

בריהודה: י. שרהפנים
הש לכנסת בבחירות הפנים משרד נהג לפיו הסדר זהו
כך. על תערער דאז המרכזית הבחירות שוועדת מבלי לישית,

האלה. לבחירות גם זה סדר להשאיר שמותר הנחתי
הבו על יקשה לא הישוב אותו שבגבולות היתה, ההנחה
שהוגשו לעררים מהתשובות שחלק העובדה לקלפי. להגיע חר
ידי על הוחזרו העורר, ירי על ישירות ולא "שליח" באמצעות
הדואר בציון שהעורר אינו נמצא בכתובת שצויינה בערר,
לקלסי. מקלפי בהעברות במיוחד זהירים להיות אותנו מחייבת
הגיע והבקשות העררים שמספר לציין, עלי זו בהזדמנות
השנה רק ל104,635, לעומת 171,194 בבחירות לכנסת השלי
פנה מהם שחלק ,23,570 להוסיף יש האחרון למספר שית.
והבקשות העררים בדיקת תוצאות על משפט. לבתי ישר

הכנסת. במת מעל אודיע

ג. חוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט 1959*)
ראשונה) (קריאה

גרינברג: י. א. היו"ר
הבחירות חוק  בסדרהיום י"ב לסעיף עוברים אנו
רשות ראשונה. קריאה ,1959  תשי"ט תעמולה), (דרכי

ומשפט. חוק החוקה, ועדת ליושבראש הדיבור

ומשפט): חוק החוקה, ועדת (יו"ר ורהפטיג זרח
מציעי שלושת בשם ורבותי. מורי היושבראש, כבוד
איכילוב, חבריהכנסת  תעמולה דרבי הגבלת בענין החוקים

את שעיברה ומשפט, חוק החוקה' ועדת ובשם  ורובין אלון
(דרכי הבחירות חוק הצעת את היום מביא אני הללו, ההצעות
ההצעות שלוש ראשונה. לקריאה ,1959  תשי"ט תעמולה),
והועברו לכנסת בשעתן הובאו שהזכרתי הכנסת חברי של
לוועדת החוקה לשם עיבוד לקראת קריאה ראשונה, לפי התק
חברהכנסת של בראשותו ועדתמשנה מינתה החוקה ועדת נון.
סמך על ההצעות שלוש את מיזגה זו וועדתמשנה רוזנברג,
ועדתהמשנה משלה. ורעיונות ההצעות בעלי של הרעיונות

*) רשומות (הצעות חוק, חוב' 400); "דברי הכנסת" (מושב שלישי), חוב' ל"ה, עמ' 23642362.



עיבדה את הצעת החוק, ואחרי שזו עברה עיבוד נוסף בוועדת
צורה באותה המציעים, בהסכמת לפניכם, מובאת היא החוקה,

כפי שהונחה על שולחן הכנסת.
היסוד החוק. להצעת מלים כמה להקדים לי נא יורשה
של חברה חפשית, של מדינה דמוקראטית, הן בחירות חפש
כבןחורין, בקלפי דעתו להביע הבוחר יבול בהן בחירות יות,
מצפונו. לצו בהתאם ומצביע והכרעה החלטה לירי שבא כאדם
תפקידה של המדינה במשטר דמוקראטי, תפקידו של המחוקק
בהתאם דעתו הבעת חופש הביטוי, חופש לאזרח להבטיח הוא

לרצונו.
בלתיהוגנת להשפעה ישנן בלתיכשרות דרכים הרבה
בוחר לגבי שוחד כלכלי, לחץ הפחדה,  ביניהן הבוחר, על
המוני על בלתיהוגנת השפעה של אמצעים גם יש אולם בודד.
בזבוז ועלידי ולחץ הפחדה אמצעי ועלידי יש הבוחרים.
מבלי ותוצאותיהן, הבחירות את לסלף אפשר כספיים אמצעים

האינדיבידואלי. הבוחר על הלחץ את להפעיל
דעתם נותנים ואינם הצד מן העומדים והמדינה המחוקק
חופש הדיבור, חופש מסך מאחורי המתחמקים הללו, לבעיות
לחיפוש וממאמץ ממחשבה ונמנעים התעמולה וחופש הביטוי
פתרון להבטחת חופש הבחירה באמצעים חוקיים  יש והם
של למלתעותיהם החפשיות הבחירות עקרון את מפקירים
מנצלי הדמוקראטיה ומסלפי דמותה ומטרותיה. על המדינה
והזדמנות הבחירה חופש הבוחרים לציבור להבטיח להשתדל

ההצבעה. באקט ביטוי לידי דעתם את להביא שתה
בפתרון לפעמים נראה ופתרונה ביותר, חמורה הבעיה
חידת ריבוע העיגול, מעין "שבור את החבית ושמור את יינה".
מצד אחד  הרי בחירות חפשיות מושתתות על העקרון של
ומצר התעמולה, של השכנוע, של הדיבור, של מלא חופש
חופש של עצמו עקרון אותו של הגשמתו למען הרי  שני

התעמולה. חופש של הגבלות ומציעים באים הבחירות
בשמירת הוא אלה מעין חוקיים בהסדרים ההצלחה סוד
החופש על ההגנה שבין הקו ושמירת העקרונות בין האיזון

עליו. ההתקפה ובין
של מסירת בעלת מדינה זו. בבעיה התלבטו רבות מדינות
1883 בשנת עוד החלה כאנגליה מובהק פארלאמנטרי משטר
הבחירות. חופש הבטחת לשם הבחירות תעמולת בהגבלות
הגב בכיוון מפורט חוק קיבלה 1940 בשנת רק ארצותהברית
לת תעמולת הבחירות והוא הקרוי  ***** *** משנת

.1940
בחרו באנגליה ז האנגלי המחוקק הלך בה הדרך מהי
הרע עיקר את הבחירות. לתעמולת ההוצאות הגבלת בשיטת
שחיתות לא אם בכך, ראו הם בהוצאות" בהפרזה ראו הם
שבשוחד ליחיד, הרי סילוף שבשיחוד ההמונים. הם ראו בזה
לרשי להבטיח שיש השוות וההזדמנויות השוויון ערעור גם
הוגנת לא שאנסה נותנת בהוצאות ההפרזה השונות. מות
שלפיו החוק ומכאן העשירה. למפלגה או העשיר למועמד
הקשורות ההוצאות כל את לעשות המועמד על החובה הוטלה
לאפ כדי סוכן, עלידי רק בחירתו, לשם בתעמולה בבחירתו,
שניה הגבלה יש  שני מצד ההוצאות. שיעור על ביקורת שר
המועמד, של סוכן אותו עלידי הנעשות הבחירות הוצאות על
והגבלה זו מגיעה כיום לסך של 450 לי"ש פלוס 3  *********
במחוזות עירוניים, או פלוס 2  ***** במחוזות כפריים,
נוסף על 100 לי"ש  הוצאות אישיות של המועמד. בסך
לי"ש 925 הן במחוזות בחירות לתעמולת ההוצאות הכל
במחוז עירוני של 60,000 בוחרים ו1050 לי"ש במחוז כפרי
בחשבון נביא אם למדי, חשובה כשלעצמה ההגבלה כג"ל.
שעוד בתחילת המאה ה19 היו מקרים שהוצאות הבחירות

למועמד עלו עד ל 100,000 לי"ש. אולם הגבלה זו על הוצאות
הלי ומכאן באנגליה, המפלגות מרכזי על חלה איננה התעמולה
קויים שבהגבלה זו, כי מרכזי המפלגות יכולים לנהל תעמולה
בקנהמידה ארצי ועלידי כך גם לעודד בחירת מועמדים במ

שלהם. הבחירות הוצאות על הגבלה ללא חוזות
בארצותהברית נעשה בשנת 1940 עלידי ***** ***
באמצעות המפלגה מרכזי הוצאות את להגביל הנסיון
מרכזי של וההוצאות ההכנסות פרסום חובת (1 העיקרים: שני
הכנ כל את לפרסם המפלגות מרכזי על החוק, לפי המפלגה.
הזה והדו"ח הוצאותיהם, את וכן לבחירות בקשר סותיהם
עומד לרשות הציבור בולו ; 2) הגבלת תרומתו של יחיד עד
את להגביל ביקשו כך עלידי אחת. לוח בשנת דולר ל5000

וההוצאות. ההכנסות את לבקר וגם מפלגה של ההכנסות
שבארצות זו אופן, ובכל  הללו השיטות שתי אולם
באנגליה מומחים, דברי לפי במעט, רק הצליחו י הברית
הליקוי הוא בזה שהוצאותיהם של מרכזי המפלגות אינן כרו
כל מלאות אינן במחוזות ההגבלות וגם הגבלות, בשום כות
של ההוצאות לגבי הגבלה קיימת אמנם בארצותהברית כך.
שלפני מפני אפקטיבית, אינה זו הגבלה אבל המפלגות, מרכזי
המנהלים שונים ארגונים כפטריות, ארגונים צצים הבחירות
על כספים גם אוספים הם המפלגה. למען משלהם תעמולה
חשבונם הם, ואז יכולים לקום הרבה מפלגות, או ארגונים
שונים שינהלו תעמולה למען מפלגה אחת  ושוב אין לך
בחירות. תעמולת על וההוצאות ההכנסות על קונטרולה שום
תעשייני כאשר ,1950 בשנת מקרה, היה באנגליה אפילו
מתון השמרנים, לטובת רחבה מאד תעמולה ניהלו הסוכר
הסוכר, תעשיית הלאמת נגר תעמולה מנהלים שהם הנחה
וה הזאת התעשיה בהלאמת דגלה העבודה ומפלגת הואיל
הסוכר תעשייני ניהלו אלה נימוקים מתוף נגדה. היו שמרנים
תעמולה למען השמרנים. אחר כך הגיע הענין לביתהמשפט.
ביתהמשפט פסק שזו לא היתה תעמולת בחירות, שאלה היו
טענו: הסוכר תעשיית אנשי כי מסחרית, פרסומת של הוצאות
כך משום שלנו, התעשיה של האינטרסים על הגנה היתה זו
על חלות בחירות לתעמולת בקשר ההגבלות ואין מותר זה

כאלה. הוצאות

שמשון יוניצ'מן (תנועת החירות):
מה יהיה אם "סולל בונה" תנהל תעמולה לטובת מפא"י ?

זרח ורהפטיג (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט):
האמרי והן האנגלית הן  הללו השיטות שתי אופן בכל
של ולתנאים לנסיבות מתאימות שאינן לנו נדמה  קנית

ישראל. מדינת
השיטה האנגלית, אם היא טובה, אולי טובה היא רק במ
קום שהארץ מחולקת למחוזי בחירות קטנים, כי אז האוכלו
במחוז  ההוצאות על ציבורית ביקורת לה יש במקום סיה
מכל לבחירות. הוציאה זו מפלגה מה ויודעת  קטן בחירות
קצת כי אם הוצאות, הרבה להעלים יכולה המפלגה אץ מקום
שאץ מה להגבלה, טעם כאלה במקומות יש לכן להעלים. תוכל
כן כשהבחירות נערכות בקנהמידה ארצי. במקרה זה אין אפ
אכסטראווא היו ההוצאות אם ולבקר לבדוק לציבור שרות

גאנטיות.
בארצותהברית הצליחה שלא ארצותהברית, של השיטה
אצלנו. להצליח עשויה שאיננה וכמה כמה אחת על עצמה,
אצלנו בארצותהברית. מאשר אחרת בנויה שלנו הכלכלה
שהם כלכליים מארגונים תרומות לקבל עשויות מפלגות הרבה
היא הציבורית שהביקורת כלכר, הדוק קשר בהן קשורים

בלתיאפשרית.



עוד דבר. בוועדה, למשל, הוזכר שיכולה להיות עזרה, או
שקיבוצים למשל, גניה, בכסף. דווקא לאו מופרזת, הוצאה
הם אחת. מפלגה למען לעבודה חבריהם את יגייסו ארציים
בסי שבועות. הרבה למשך הזה כוחהאדם את לגייס יכולים
אפשרות שום ואין כסף הרבה שווה זו עזרה דבר של כומו

כך, על וביקורת בדיקה של
המפל של ההכנסות את ולבקר לבדוק אפשרות אץ כן
גות, מפני שאצלנו יש הכנסות מיהודי חוץלארץ וכל ביקורת
אח תרעיל המשטרתית, הקונטרולה את רק תחזק ההכנסות על

מעשית. תועלת שום תביא ולא האווירה
ועדתהמשנה הן  ומשפט חוק החוקה, שוועדת ומכאן
אחרת בדרך בחרה  שלה המליאה בישיבת החוקה ועדת והן
מהסיפה אולי הדרך וזוהי הבחירות, הוצאות להגבלת בקשר
אל הרישה  היא הגבילה את השימוש באמצעים טכניים
בדרכי התעמולה, היא הגבילה בעיקר את השימוש באותם
שהם אלא הרשימות לכל שתה אינה אליהם שהגישה האמצעים
את שסתמה עלידי העשירות. הרשימות של לרשותן עומדים
מגבילה היא אלה, אמצעים על כספים הוצאת של האפשרות
בהוצאות בזבוז מסויימת, במידה מונעת, וכן ההוצאות את
שהן בכך היא האלה להגבלות הרעיונית ההצדקה הבחירות.
עיקרי שווה. במידה בכולן פוגעות הן הרשימות, לכל נוגעות
שעוד סעיפים לכמה פרט אחד, פה בוועדה נתקבלו הדברים
ידובר עליהם. ההגבלות האלה שוללות את היתרון הבלתי

צודק שיש לרשימה אחת לגבי יתר הרשימות.
ועכשיו בקיצור נמרץ אעמוד על עקרונות החוק. אני רוצה

העיקריים. הדברים את רק לציין
רק חל הזה החוק הבחירות. תקופת לגבי  ראשית
החוק  ז הבחירות תקופת מתחלת אימתי הבחירות. בתקופת
 ביותר הארוכה  אחת תקופת תקופות: שלוש בין מבחין
היא התקופה של 150 יום לפני הבחירות, שבהם, לפי סעיף 2,
מת השניה התקופה ההגבלות. כל לא הגבלות, קצת רק יש
בתע הגבלות של תוספת יש ובה הבחירות לפני יום 60 חלת
הב לפני יום 30 מתחלת השלישית התקופה הבחירות. מולת

זה. שבחוק ההגבלות כל חלות ואז חירות
לפי אותן לחלק אפשר הבחירות בתעמולת ההגבלות
האפשר, במידת השתדלנו, הראשון: הכלל כללים. חמישה
שבטבע אמצעים הבחירות בתעמולת שימוש מכלל להוציא
אלא והרשימות המפלגות כל לרשות עומדים אינם הדברים
לנצל היכולים כלומר למלכות, המקורבים של לרשותם עומדים
של הזה בסוג ביותר. העשירים של או המדינה, מנגנון את
הגבלות כלול האיסור בשימוש בטיס ובשיט (סעיף 3) ; איסור
על כשהחלטנו בחירות. תעמולת למען קולנוע בסרטי השימוש
לבקר שבאים אלה נימוק: עוד בחשבון הבאנו זו, הגבלה
בתעמולת להשתתף ולא הסרט את לראות באים בקולנוע
תע גם סרט אותו בתוך לשלב אפשרות תינתן ואם בהירותן
של אמונם של לרעה ניצול זה יהיה הרי בחירות, מולת
בתע אותם שילעיטו בידור, לשם הבאים בקולנוע, המבקרים
הגבלה אגב .5 בסעיף כלולה זו הגבלה בטובתם. שלא מולה
סרטי של הקרנתם האחרונים, הימים ב30 הוועדה, הגבילה זו
שנוי היה זה סעיף לבחירות. מועמדים מופיעים בהם אירועים,
במחלוקת, ואני חושב שעוד ידובר בו בוועדת החוקה, חוק

ומשפט.
של מופרז בשימוש ההגבלה שייכת הגבלות של זה לסוג
גודל בעלות במודעות שימוש אוסרת אחרת הגבלה אורות.
אגב, ממוצע. לגודל המודעה את מגבילים אומרת זאת מיוחד,
קיים שהיה לכנסת הבחירות בחוק כבר קיימת זו מעין הגבלה
בסעיף זו הגבלה להטיל מאפשר זח חוק השלישית. בכנסת נם

מכסי מידות תקבע המרכזית ש"הוועדה כתוב היה שם .52
מטעם בחירות תעמולת בהן שיש מודעות, של לגדלן מליות

רשימת מועמדים". בענין זה לא חידשנו הרבה.
המיו הגבלות, של שני סוג הכולל השני לכלל עובר אני
כזו בדרך תתנהל הבחירות שתעמולת כך על לשמור עדות
לא שהתעמולה כדי הזולת. רשימת של לתעמולה תפריע שלא
הגב הוספנו חברו, לרשות ייכנס שהאחד כזה באופן תתנהל
רעש נגד נועדו אלה הגבלות .4 בסעיף ברמקול בשימוש לות
זה לסוג הבוחר. את "פארשראייען" נגד וצעקנותיתר, נות
מדר הכבישים, על לבחירות פרסומת של הגבלות גם שייכות

.9 בסעיף מתבטא שזה כפי וכר, כות
הבחי תעמולת של הגבלות הן הגבלות, של שלישי סוג
איסור על מדבר אינני שוחד. של אבק משום בהן יש אשר רות
אבק על מדבר אני אבל הבחירות, בחוק מובטח זה שוחד,
בידור לאמצעי בקשר הגבלות שייכות זה לסוג שוחד, של
המשולבים באסיפות בחירות, כפי שזה מתבטא בסעיף 8. וכן,
פרטיים. בבתים במסיבות לכיבוד פרט כיבוד, אמצעי על איסור
מיו בזבוז נגד הגבלות שייכות הגבלות של רביעי לסוג
מרבה רשימות קנאת הרי הגבלה, ללא בזבוז יותר אם תר.

בזבוז.

דבורה נצר (מפא"י):
המידהז את יקבע מי במידה, כיבוד פירוש מה

החירות): (תנועת יוניצ'מן שמשון
פרטי. בבית לכיבוד פרט בכלל, אסור כיבוד

ומשפט): חוק החוקה, ועדת (יו"ר ורהפטיג זרח
לסוג הרביעי של ההגבלות, שייכות ההגבלות לגבי גודל
הגבלות הן ואלה הגבלות, של חמישי סוג עוד ישנו המודעות.
צורך יהיה שלא השתדלנו הבחירות. תקופות לאורך ביחס
להאריך את תקופת הבחירות, על מנת שלא להחדיר את אווי
להקדים צורך אין מדי. מוקדם צורך, כל ללא הבחירות, רת
מציעים אנחנו כך משום בחינה. משום הבחירות אווירת את
להש להתחיל מדוע הרשימה. באות מוקדם שימוש לאסור כאן
תקופת שהגיעה לפני רב זמן לבחירות הרשימה באות חמש
לאווירת הציבור את מיד מכניסה זו אווירה הרי הבחירותז

להתקיים. עומדות הן מחר הנה כאילו ולהרגשה בחירות
בהצעת מציעים שאנחנו ההגבלות סוגי חמשת הם אלה
חוק זו. אגב, אנחנו מציעים עוד שני דברים השייכים לענין
להגן באים אשר אחדים סעיפים והם: במישרים, לא כי אם זה,

הבחירות. הגינות על

דבורה נצר (מפא"י):
האם להצביע מותר יהיה?

ומשפט): חוק החוקה, ועדת (יו"ר ורהפטיג זרח
אבל להצביע, מותר שבעדה ודאי חושבת מפלגה כל
המ הכנסת חברת אם להצביע. חייבים שהכל חושבים אנחנו
את הופכות מציעים שאנו ההגבלות שאותן חושבת כובדת
אל מופנית להיות צריכה טענתה אזי לבלתיאפשרית, ההצבעה
אותן של המכריע לרובן ידם נתנו אשר בוועדה סיעתה חברי

לכולן. כמעט הגבלות,
כך לידי יביאו רובן, פנים כל על אלה, שהגבלות סבורני
ברגע הציבור כי בבחירות, יותר גדולה פרקבנציה שתהיה
ללכת ירבה והכרתו, הבנתו לפי רצונו, לפי ניתן שקולו שידע
לבחירות, וזה יביא לידי פרקבנציה גדולה יותר, וגם ליתר
טוהר בבחירות. אין ההגבלות הללו מעיקות על אפשרות של
שמתפקי סעיפים כמה גם הכנסנו כך אגב הבחירות. תעמולת



הבחי בתעמולת ההגינות על יותר מעולה שמירה לשמור דם
הבחירות, בחוק נמצאים שכבר לסעיפים בהמשך בא זה רות.
והם: סעיפים 57 ו 64 של חוק הבחירות, תשי"ט, הבאים

להבטיח מפני זיוף, סילוף וכו'.
בחי מודעת שמדפיס מי והן; תוספות, כמה עוד הכנסנו
רות, צריך להיות עליה שם המדפים ושם האחראי אשר ביקש
אלמונים של מהם, להישמר ויש מקרים, היו אותה. להדפיס
הדפיסו מסויימת, בחירות לרשימת להזיק רצון מתוך אשר

עלידה. הוזמנו לא כי אם בשמה בחירות מודעות
חומר למסירת החובה על המדבר 12 בסעיף דבר אותו
מודפס לתעמולת בחירות. החובה למסור חומר זה לידי המפ
לגה אשר הזמינה אותו, וזאת על מנת לשמור מפני מקרים
תע חומר להוציא פרחחים יכולים לפעמים כי טהורים, שאינם
מפלגה לטובת אחת, מפלגה עלידי הוזמן אשר בחירות מולת
בתעמולתה. לה להזיק מנת על זו, למפלגה מתנגדת אשר אחרת
הבחירות. בתעמולת הפרעות איסור על עמדנו 13 בסעיף
שונות רשימות משתי לבחירות תעמולה אסיפות סידור אסרנו
אחת שרשימה מגת על מקום, של ובקרבתיתר אחת בשעה
אשר יותר, חזק רמקול שעה ובאותה מקום באותו תעמיד לא
זאת. גם להבטיח דרכים איפוא חיפשנו השניה. לאסיפה יפריע
אמצעים הם אלה זה, בחוק להבטיחו שביקשנו שני דבר
וכשרה. נאותה בחירות תעמולת להבטיח חיוביים, פוזיטיביים,
הבחי בחוק הובטחו שכבר האמצעים אותם על נוסף זה וגם
חלו הבטחת את כאן הוספנו ו49. 48 בסעיפים תשי"ט, רות,
הזדמנות תהיה שלא מנת על בחירות, לאסיפות האולמות קת
לרשימת בחירות אחת לשכור במקומות מסויימים את כל
ועלידי לבחירות, הקרובה מסויימת תקופה במשך האולמות
לפני דברן להביא האפשרות את הרשימות משאר לשלול כך

הבוחר.

החירות): (תנועת יוניצ'מן שמשון
הקיבוצים? על גם חל זר.

ומשפט): חוק החוקה, ועדת (יו"ר ורהפטיג זרח
למחוקק. שייך איננו החוק של הפירוש

החירות): (תנועת יוניצ'מן שמשון
לביתהמשפט? למי, אז

ומשפט): חוק החוקה, ועדת (יו"ר ורהפטיג זרח
גן.

אגב, .15 בסעיף ברדיו, הזמן חלוקת את גם הבטחנו אנו
יינתנו כתוב: להיות צריך לתקנה' ויש טעות חלה זה בסעיף
כדי הבטחנו ברדיו הזמן חלוקת את דקות. 25 ולא דקות 20
לפרופורציה ובהתאם לגדלה בהתאם בחירות, רשימת שכל
לציבור דברה להביא ברדיו מתאים זמן לה יובטח מסויימת,
כך ומשום ציבורי, מכשיר הוא שלנו הרדיו בארץ. הבוחרים
כפי חלקן, את תקבלנה הבוחרים רשימות כי בחוק להבטיח יש

השידורים. בזמן להן המגיע
והוא מאד, חשוב הוא לדעתנו אשר סעיף עוד הוספנו
במשך כי הבטחנו הבחירות. חופש על הודעה שידור המבטיח
הבחירות ועדת יושבראש יפנה ושנה, חזור מסויימת, תקופה
הב חופש למען אותם ויעודד הבוחרים אל לכנסת המרכזית
עליהם שאין ידעו כי בארץ לבוחרים יודיע הוא וטוהרן. חירות
לפחד מפני שום לחץ, וכי הם חפשים להביע דעתם ולהצביע
החודרת כזו שהודעה חושבים אנחנו הכרתם. ובמלוא כרצונם
ונשנית משך שבועיים ויותר לפני הבחירות, וביום הבחירות,
ולעידוד הבחירות לטוהר הרבה תוסיף ברדיו, לחדשות ובצמוד

לקלפי. ללכת הבוחרים

החירות): (תנועת יוניצ'מן שמשון
השפות. בכל זאת לשדר יש

ומשפט): חוק החוקה, ועדת (יו"ר ורהפטיג זרח
את להביא הוא הדמוקראטי המשטר של התפקידים אחד

לקלפי. הבוחרים מכסימום
בסעיף עונשים. הטלת גם להבטיח עלינו היה כזה בחוק
17 ו 18 הגדרנו את ענין העונשים ואופן העמדתם לדין. העונ
הללו, העבירות שלגבי לנו נדמה כי ביותר, גבוהים אינם שים
שהן עבירות מסוג ציבורי פוליטי, אם אפשר להגדירן כך,
כש העונש כך ומשום עונש. היא העבירה הוקעת עצם הרי

מהיר, שיהיה העיקר גבוה, להיות צריך אינו לעצמו
בידי רק לא היא הקטיגוריה שיזמת הבטחנו 18 בסעיף
בלומר, הרשימות. באיכוח בידי גם אלא הכללית, התביעה
המשפטי הגלגל את להגיע הם גם יכולים הרשימות באיכוח
ציבורית. יזמה גם שתהא כדאי אלה בענינים העבריינים. נגד

הכלליים): (הציונים רוקח ישראל
זאת? לעשות יכולים הם

ומשפט): חוק החוקה, ועדת (יו"ר ורהפטיג זרח
לבטל שיכול כוח שום ואין בקובלנה, לפנות יכולים הם
את הקובלנה. ואז מוכרח הדבר להגיע לביתהמשפט, ובית
יכולה איננה הכללית התביעה יפסוק. כאשר יפסוק המשפט

הקובלנה. את לבטל
שבעבירות חשבנו ההתיישנות. ענין את הסדרנו 20 בסעיף
אץ ביותר. קצרה ההתיישנות תקופת שתהא הדין מן זה מסוג
הטעם פג אז בי רב, זמן ייסחבו כאלה בענינים שמשפטים טעם
המשפטי היועץ מפי שמענו החוקה בוועדת לדין. ההעמדה של
דיןוחשבון על משפטים נגד עבירות עוד מימי הבחירות לכנ
נסת שטרם משפטים כמה ישנם עדיין והשלישית. השניה סת
יים הריון בהם, והיועץ המשפטי אמר  ובצדק  שאין טעם
ול להזדרז צריך כאלה בעבירות לדין. העבריינים את להביא
משום בהקדם. המשפט את ולגמור לדין העבריין את הביא
בלבד. אחת שגה תהיה ההתיישנות שתקופת מציעים אנו כך

קרי קורא רוקח י. כנסת ה (חבר
אתביניים)

בית בידי הענין נמצא אחרכך לדין, הבאתו עד שנה
המשפט.

לעזור היא החוק מגמת דבר של שבסיכומו לי נדמה
על הכסף השפעת את האפשר ככל ולצמצם הבחירות לטוהר
הכל, את יענה הכסף שלא לומר בא זה חוק הבוחרים. המון
מיני וכל עבודה לשיכון, הבטחות כולל זה במובן והכסף
דמו לעצמן הקוראות מדינות יש כיום גם אחרים. בזבוזים
תעמולת שבהסדרת החשיבות את עדיין מבינות ואינן קראטיות
אלמו או פלונית למפלגה אפשרות תניח שלא בדרך הבחירות
ועלידי הכסף בכוח עליו וללחוץ הבוחר מוח לבלבל נית
להזכיר רוצה שאינני המדינות באחת אמצעים. של רב בזבוז
קראתי,  ידידותית מדינה שאיננה משום בעיקר  שמה
המ מראשי אחד אמר ב1957 שהתקיימו הבחירות שאחרי
דינה : אצלנו הבחירות היו בחירות חפשיות לגמרי; מי שרצה
שרצה ומי קולו, בעד הנאה טובת או כסף לקבל היה יכול
שהבחירות שחושב מי גמור. חופש זהו מצפונו. לפי הצביע
יכולות להיות חפשיות בדרך כזאת,  אין לך סילוף גדול

יותר של בחירות חפשיות מאשר דרך זו.
הרשוני גא להזכיר אמרה מבדחת של רבי ידעיה הפניני
על ויכוח שהיה בין חכם ועשיר. נשאל החכם: מי עדיף
יותר, החכמים או העשירים? השיב החכם: החכמים. שאלוהו:



אם הם חכמים, מדוע הם משכימים לפתחם של העשירים,
ואילו העשירים אינם משכימים לפחתם של החכמים? השיב
ערכו הם יודעים הם, חכמים החכמים כי הנותנת, היא להם:
של ערכה יודעים ואינם חכמים אינם העשירים אבל הכסף. של
החכמים. דעת מסלף הכסף בבחירות שגם לי נדמה חכמה.
איפוא נא נשתדל חכמים. דעת מסלפים והפיתויים הלחץ הכסף,
האם את לחכמים ולהשאיר זו אפשרות לסלק זה חוק עלידי

חכמתם. לפי להצביע שרות

היו"ר א. י. גרינברג:
הקצתה הכנסת ועדת סיעתי. הוא הדיון הכנסת, חברי
חברי המציעים: דברי את נשמע קודםכל שעתיים. זה לדיון

הכנסת איכילוב, אלון ורובין.

הכלליים): (הציונים איכילוב עזרא
חבר הוועדה, יושבראש נכבדה. כנסת היושבראש, אדוני
את וגם החוק את גם הכנסת בפני הציג כבר ורהפטיג, הכנסת
מספר להוסיף אלא לי ואין ומספיקה, רחבה בצורה שלו הרקע

הדברים. בשולי הערות
החוק, הצעת את הכנסת, חברי שלושת הצענו, כאשר
שב הקיצוניות עולם. זרועות חבק הוא כיוונו, לפי אחד כל
לתע זמן מינימום של הגבלה דרשה שהיא בכך היתה הצעתי
רשאי ואני  מאתנו אחד כל אם יודע אינני הבחירות. מולת
לו. ששאף מה כל שהשיג לומר יכול  עצמי בשם רק לדבר
על לברך אני רוצה זאת בכל מזה. חלק רק שהשיג חושב אני
הוועדה שמליאת והעובדה לכנסת. זה חוק להבאת שזכינו
והכניסה מנשמתו ונטלה שינויים הכניסה בו, והפכה בו הפכה
להוסיף אלא החוק, ערך את לצמצם כדי בה אין  מנשמתה
אבל הבעיה, כל על עונה אינה זו חוק שהצעת ברור עליו.
שיזכו שאלה ספק לי ואין לפתרונה. חשובה התחלה בה יש
של המלאכה את ישלימו שלאחריה, וזו הבאה בכנסת לשבת
יגיעו דבר של ובסופו הרחב, במובן הבחירות דרכי צמצום

והגונה. בריאה אזרחית ראות מנקודת רצון משביע לשלב
האזרח חופש על ורהפטיג חברהכנסת עמד דבריו בפתח
כמה היו בוועדה, המגבלות על דנו כאשר הדיבור. וחופש
הדיבור. בחופש פגיעה בעין במגבלות לראות שניסו חברים
פוגעות שאינן רק לא הללו שהמגבלות לעומתם טוען אני
הר מרחב לו ונותנות אותו מחזקות אף אלא הדיבור, בחופש
האפשרויות כל על עונה החוק אין עדיין אולם גדול. יותר בה
השוואה שנעשה במקום ההצבעה. וחופש הדיבור חופש של
שלהן שהדמוקראטיה מדינות עם ישראל של הדמוקראטיה בין
של הדמוקראטיה בין השוואה שנעשה טוב משלה, פחותה
ובאן עליה, עולה שלהן שהדמוקראטיה מדינות לבין ישראל

ארוכה. דרך לפנינו עור
רחבי בכל הדיבור חופש מאפשר איננו עדיין הזה החוק
היהודית, התודעה על הוויכוח בכנסת התקיים כאשר הארץ.
אמר חברהכנסת סמילנסקי: אנו מכירים גיטו של מאה שע

רים, אבל יש גם גיטו של עמק יזרעאל.

(מפא"י): בהיר אריה
הוא לא אמר זאת; הוא תיקן את הדברים.

הכלליים): (הציונים איכילוב עזרא
לא שמעתי אתמול את ההודעה של חברהכנסת סמילנסקי,
את בכנסת אומר סמילנסקי חברהכנסת את שמעתי אולם
הדברים האלה. הוא יכול אחרכך לחזור בו, הוא יכול אחר
אשר הדברים את שמעתי באזני אולם דבריו, את לתקן כך

אמר.

הגיטו חומות את לפרוץ לי מאפשר איננו עדיין הזה החוק
יזרעאל. עמק של

החירות): (תנועת בגין מנחם
חברהכנסת סמילנסקי אמר : קיים בארץ גיטו, בין אם הוא

יזרעאל. בעמק עומד הוא אם ובין שערים במאה עומר

הכלליים): (הציונים איכילוב עזרא
הארצי לקיבוץ להיכנס לי מאפשר אינו עדיין הזה החוק
של השומר הצעיר, לקיבוץ המאוחד או לקבוצות אחרות,
הזה החוק והרצאות. אסיפות לערוך מקובל שבו מטבח לאותו
כדי אלה למקומות להיכנס הרשות את לי נותן אינו עדיין
הב בתקופת לעשות שנוהגים כפי המדינה, בעיות על לדבר

אחרים. במקומות חירות
ציון): פועלי  העבודה (אחדות אלון יגאל

להיכנס? לי מותר שלך למטבח

הכלליים): (הציונים איכילוב עזרא
אסי ואולם חדרתרבות המשמש מטבח לאותו אדוני, כן,
גם ממני, רק לא הדבר את מונע הוא אולם והרצאות. פות
ולהילחם ביתתרבות באותו להופיע יכולים אינם מפא"י חברי

לדעתם.

שמשון יוניצ'מן (תנועת החירות):
קולות. מקבלים זאת ובכל

הכלליים): (הציונים איכילוב עזרא
מצב שזהו חושבני אולם בדברים, להאריך אפשרות לי אין
חמור במדינה כאשר אסורה בכלל התעמולה לגבי אוכלוסיה
המצווה אחר לגמרי חוק יש שלגביהן נפש, רבבות כמה של
יריחו, חומת מאחורי הבוחרים הסגר תוך להצביע, איך עליהם

סין. חומת או
באסיפות.) לבקר עליהם אוסרים אין (קריאה:

ההישג על בירכתי קודם כך. על עונה אינו הזה החוק
הגענו. לא עדיין למה דוגמה הבאתי ועכשיו החלקי,

בארץ הקיימת התלות את מבטל אינו עדיין הזה החוק
שעלאף ותנאים נסיבות קיימים עדיין המצפון. חופש לגבי
אנשים אין הדעה, וחופש המצפון חופש מתיר שהחוק העובדה
שיש דוגמות שתי הבאתי רוצים. שהם כפי להצביע יכולים
היום, המובא ההישג של החשיבות כל עם כי להוכיח, כדי בהן

המוגמר. על לברך כדי הדרך רחוקה עדיין

דבורה נצר (מפא"י):
הרי הבחירות הן חשאיות; אין רואים מה שיש במעטפה.

: הכלליים) (הציונים איכילוב עזרא
חברהכנסת ומשפט, חוק החוקה, ועדת יושבראש כאשר
חברת אמרה ההגבלות/ את וציין החוק על הרצה ורהפטיג,
להצביע? גם אסור נשאר, מה אז בקריאתביניים: נצר הכנסת
ההגבלות נגר נצר חברתהכנסת התקוממה ההכרה לסף מתחת

האלה.

החירות): (תנועת בגין מנחם
מלאה. בהכרה

הכלליים): (הציונים איכילוב עזרא
אף אלא לנכון, רק לא שמצאתי הפתיחה, דברי הם אלה
לצורך בהנמקה תקיפים שנהיה מציע אני להוסיף. לחובה
ותר ויותר מתונים יותר קצת נהיה אך עולם, בהשקפת שכנוע
המדינה, פני יהיו ואז דעתו, וחופש הפרט של רצונו לגבי נים

ומעודדים. טובים יותר הרבה ספק, ללא



אני חייב לומר מלים מספר על הצעת החוק שלי. בהצעת
החוק התכוונו לשלושה חסכונות: חסכון בכסף, חסכון בכוח
נושאים שלושה הם אלה אמנם ברעש. וחסכון ובבריאות

רבה. חשיבות ולשלושתם משתלבים הם אבל שונים,
ביחס לחסכון בכסף, הגעת החוק מביאה שיפור רב, אם
והחכם, העשיר על הסיפור את הביא ורהפטיג חברהכנסת כי
 העשירות המפלגות כולל  מפלגה כל לי, שידוע כמה עד
למפ תאפשר זו חוק הגעת הבחירות. לאחר לקבצנית נעשית
לגות גם אחרי הבחירות להיות קצת פחות קבצניות ומחזרות

החוק. בהגעת הישג יש זה ובענין הפתחים, על
כי יותר, קטן הוא החסכון ובבריאות, בכוח לחסכון ביחס
ארוכות הן לבחירות תעמולה לערוך מותר בהן התקופות
כן ועל יותר, ארוך לזמן הוא וההופעות האסיפות חופש יותר,

וחבל. יותר, קטן הוא החסכון
זמן שיעבור ייתכן קטן, עדיין הוא  ברעש החסכון אף
עד שנתרגל לדבר יותר למוחו וללבו של האיש מאשר  

החירות): (תנועת יוניצימן שמשון
לכיסו?

עזרא איכילוב (הציונים הכלליים):

מאיר ארגוב (מפא"י):
הכנסת. במת על גם חל זה

הכלליים): (הציונים איכילוב עזרא
ועדות. יושביראש על גם בוודאי,

האנו ביטול הוא החוק בהצעת החשובים הסעיפים אחד
נימיות. הגעת החוק מחייבת לחתום את השם על כל פרסום.
בעבר היה נהוג להוגיא מודעות ופלקטים מבלי לחתום מיהו

בציבור. במפלגה, באדם, פוגעים היו אותם. המוציא
כך.) לעשות נהגו וצדקיהו אמיתי (קריאה:

לח החוק מחייב הפעם אולם הדוגמות, לכל מסכים אני
לכתוב או לדבר שירגה ומי הזהות, את לציין השם, את תום
נגד מישהו, יצטרך לזהות את עצמו. יש בזה הישג חינוכי
יעמיד שזה אלא וכר/ השמצות ימנע שזה רק לא רב. ומוסרי

אומרים. שהם למה כאחראים הדוברים את
החוק. בהצעת ממנו שבערצון שאינני אחד דבר לציין עלי
בפעולות השונות של עבירה נגד החוק מופיע כאחראי היחיד

המפלגה. מופיעה ולא

החירות): (תנועת בגין מנחם
נכון. לא זה

הכלליים): (הציונים איכילוב עזרא
של המושג המשפטנים, מפי ששמענו הפירוש לפי אמנם,

המפלגה. את גם כולל היחיד

החירות): (תנועת בגין מנחם
כתוב "מי שעבר עבירה". "מי" כולל גם את המפלגה.

הכלליים): (הציונים איכילוב עזרא
נכון, נכון. אבל נראה לי שכמעט ב % 100, לפחות
ב % 99, המפלגות הן המנהלות את הבחירות, הן הקובעות את
הבחי את המבצעות והן המדריכות הן המכוונות, הן אופיין,
על עבירות לגבי כאחראיות אותן יעמיד שהחוק טוב רות.

היחיד. את דוקא ולאו החוק,
עוד נחזור למליאת הכנסת בענין זה, ואני מקווה שבדיון

משותפת. שפה תימצא זה

על אף העובדה שהדגמתי חילוקי דעות, אני חוזר לרא
שית דברי ומציין את החובה המוטלת עלינו לסיים את החוק
בהבנה ובהסכמה הדדית. בוועדת המשנה, בראשותו של חבר
במסירות יחד ופעלנו ישיבות כ15 קיימנו רוזנברג, הכנסת
רבה. עשינו מאמצים עליונים כדי להביא את הצעת החוק
הכרת ויש הוועדה למליאת חזרה יועבר החוק הוועדה, למליאת
אט במהרה, להסתיים יוכל והוא במהרה, יסתיים בו שהדיון
במליאת הוועדה, כולנו יחד, נציגי כל הסיעות, נגלה נכונות
אני ראשונה, לקריאה החוק הבאת על ששמחתי וכשם לכך.
והשלי השניה הקריאה על גם לברך יוכל כולו שהבית מקווה
וחינוכי ציבורי ערך בעל גדול, מה דבר יתווסף בכך שית.

במדינה. וטהורה טובה אזרחות של התפתחות לקראת

יגאל אלון (אחדות העבודה  פועלי ציון):
חיוניים עיסוקים מרוב נכבדה. כנסת היושבראש, כבוד
להיווגר עלול לבחירות התעמולה דרכי לשיפור תקנות בתיקון
חלילה הרושם שהפארלאמנטריזם הצעיר שלנו סובל מליקויים
בצורת הבעיה בהעלאת חלק לי שיש משום דווקא יתרים.
וכמה כמה על להיאבק גם שנאלצתי משום ודווקא חוק, הגעת
חוק החוקה, ועדת עלידי בזה המוגשת במהדורה סעיפים
כמה חלו כי שאם לומר לעגמי חובה רואה אני ומשפט,
הבחירות מהלך בתחום ביחוד סטיות כמה והתהוו זעזועים
על גאים להיות רשאים אנחנו דבר של בסופו הרי לכנסת,
תחיקתה, בדרכי עבודתה, בדרכי הכנסת הגיעה אליה הרמה
בעולם המשופרות מן ספק, כל אין שהיא, שלה, בפרוצדורה
הפארלאמנטרי. לא נותר לי אלא לברך שארגונים ציבוריים
רבמפלגתיים ילמדו מדרכי הפארלאמנטריזם של הכנסת שלנו
ויאמגו כמה וכמה נהלים ותקנות גם לדרכי הפעולה הדמו

שלהם. קראטית
(קריאה: למי הכוונה ?)
החירות): (תנועת בגין מנחם

חושב. אני  להסתדרות

יגאל אלון (אחדות העבודה  פועלי ציון):
בארץ. גיבוריים ארגונים כמה עוד יש

החירות): (תנועת בגין מנחם
לנחש. ניסינו אנחנו

יגאל אלון (אחדות העבודה  פועלי ציון):
בנוהל נבחן אינו פארלאמנטריזם של טבעו כלל בדרך
גם נבחן הוא המחוקק. המוסד של העבודה בתקנות בלבה
שמוסד לתאר וקשה המחוקק, המוסד של בחירתו בדרכי
פארלאמנטרי יתמיד להתקיים ולפעול ברמה נאותה אם דרכי

בחירתו יסתלפו ויוליכו אט אט למדרון.
החקיקה להעניש. מנת על לא חוקים מחוקקים כלל בדרך
שלא הכרח הוא העונש החטא. את למנוע מתכוונת הטובה
החטא, איעשיית עלידי ממנו להימנע אפשר אם וטוב יגונה,
השניה הראשונה, לכנסת הבחירות של המהדורות בשלוש
מתוקנים, בחירות סדרי להבטיח תקנות הותקנו והשלישית*
אפשריים, חטאים על עונשים מידות גם נקבעו בחירות. טוהר
מרוב זה אין הרי עליהם, להוסיף גורף לאיזה הגענו ואם
לא החוק בסעיפי הנרמזים העונשים מן אחד ואף יתן מי נחת.

הרביעית. בכנסת שימוש לכלל יובא
עשתה ומשפט חוק החוקה, ועדת כי סובר אני זו מבחינה
עבורה שקדנית, יפה, לדעתי  עוד לא מושלמת, אבל ללא
הישראלית הדמוקראטיה לביצור גדולה תרומה מהווה ספק

הצעירה.



החוק אינו מתכוון רק למנוע טרדה מוגזמת מן הציבור.
הוא אינו מתכוון רק לחסכון בהוצאות כספיות ולדאגה למשק
בחי שנת של אינפלציוני בכסף יוצף שלא הישראלי הכספים
היא זאת בעיני ואולי  השאר בין מתכוון הזה החוק רות.
כוונתו העיקרית  לקבוע תנאים, ככל האפשר שווים, לכל
של אזנו אל להגיע הבחירות* במלחמת הנאבקות הסיעות
הבוחר. לא תמיד כאשר מגיעים לאזנו של הבוחר מגיעים
גם ללבו. אבל אפשרות מינימלית להשמיע דבריך שווה בשווה
דמוק כלל זהו  ועושרה גודלה הבדל ללא מפלגה, כל עם

אלמנטרי. ראטי

החירות): (תנועת יוניצ'מן שמשון
הקיבוצים? למעט

יגאל אלון (אחדות העבודה פועלי ציון) :
למושב בכנסת דיון כל תהפוך אל יוניצ'מן, חברהכנסת
לצים. פעם זה יפה, פעמיים זה נחמד, אבל פעם שלישית זה

מדי. יותר כבר

החירות): (תנועת בגין מנחם
הוגנת. תשובה זו אין

יגאל אלון (אחדות העבודה  פועלי ציון) :
לומר לי תניח אבל לחייל. המנהיג תגבורת את מעריך אני

לומר. רוצה שאני מה
לתת. יכול זה שחוק העיקרי ההישג שזהו חושב אני
אמנם אין אפשרות להגיע לשוויון מלא; אין אפשרות של
שוויון מלא בטיבם של הנואמים ; אין אפשרות של שוויון מלא
מזה. ולאופוזיציה מזה לממשלה שיש וחסרונות יתרונות בין
באח והנשיאה העשיר, בתוקף יתרונות יש בממשלה למפלגות
להוכיח במלל תמיד יכולה שהיא יתרון, יש לאופוזיציה ריות.
בלי ופיתוח כלכלה עצמאות, בטחון, לקיים מסוגלת שהיא
מסים. משום כך יש בכל משטר פארלאמנטרי גם אישוויון,
אבל אישוויון טבעי; הוא אינו מלאכותי והוא חלק מן ההוויה
להסכים אין אבל שהיא. כמות לקבלה שצריך הדמוקראטית,
שעדיפות קופתית, עדיפות כספית, היא שתוכל להשפיע גם

הבחירות. תוצאות על
או מתחמק שהוא משום מושלם, זה שחוק חושב אינני
בה אותה שהעליתי היסודית מההצעה תחילה בכוונה מתעלם
צעת החוק. חברהכנסת איכילוב אמר שהוא התכוון בעיקר
הצעת הגשת בעת אז, כבר אמרתי אני בזמן. צמצום לאפשר
צמצום עם אחד בקנה עולה תמיד לא בזמן שצמצום החוק,
ההו היקף על השפעה יש הזמן לצמצום גם כי אם בהוצאות,
מצומ זמן בתחום יכולה עשירה מפלגה אבל טבעי. זה צאות.
חבר של לרצונו יסוד יש וכנראה תועפות, כסף לבזבז צם
את רק אלא ההוצאות, תקציב את להגביל לא איכילוב הכנסת
ולהניח הבחירות תקציב את להגביל מעדיף הייתי אני הזמן.
בתחומי טעמן, לפי המוגבל התקציב את להוציא למפלגות
וב ההוצאות תקציב בקביעת מהגבלה להימנע מאשר החוק,
הטכניים האמצעים הגבלת של פרטים לפרטי להיכנס זה מקום

הבחירות. תעמולת של
קרי קורא רוקח י, (חברהכגסת

ם) י י ינ אתב
זאת והסביר הזמן בהגבלת הסתפק איכילוב חברהכנסת
שהגבלת סבור אני לציון. ראוי הסברה כשרון לו ויש יפה, אז
הצער, בחוק אץ חסרונו. היא היא בחוק, שחסרה התקציב
למלחמת מחוץלארץ כספיות תמיכות קבלת ממפלגות למנוע
לא שגורמים הישראלית לדמוקראטיה ראוי זה אין הבחירות.
הבחי תוצאות על להשפיע יוכלו יהודיים, ואפילו ישראליים,

רות בעזרת תמיכה כספית מבחוץ. אני מצטער שבהצעת חוק
והעמדתם פנקסים הנהלת של חובה אין למגמתו, בהתאם זו,

המדינה, מבקר לביקורת
מצומ אינו המוגבל הזמן שגם חושב אגי דבר, של בסופו
תעמו לצרכי באות שהשימוש בחוק נקבע מספקת. במידה צם
יכול זה והאות. הרשימה שתאושר לפני יהיה לא בחירות לת
זמן זהו שחדשיים סבור ואני הבחירות, לפני חדשיים גם להיות
רפ שאינו ובגודלה, הארץ בתנאי בחירות לתעמולת מרי רב
קידום משום בחוק יש שאמרתי, כפי אבל, המירה. על יתר
המגמה החיובית של יתר דמוקראטיזציה, יתר טוהר ויתר

הבחירות. בתעמולת המתחרות המפלגות בין שוויון
לדעתי אשר כמה, יש בהצעה המופיעים בסעיפים גם
כך על בירך הוועדה יושבראש למשל, הנה, טובים. אינם
השידור שאורך ההחלטה את בדבריו חייב לפחות או בדבריו,
לצרכי תעמולת בחירות יהיה יחסי לגודל המפלגה. אני אינני
יכול הנוכחית בכנסת המפלגה שגודל סבור אני כך. גורס
לכל בכנסת המוקצה הדיבור לזמן נאמר, מפתח, לשמש וצריך
מי יודע אינו איש שוות. כולן הבאה הכנסת לגבי אבל סיעה.
זמן להלכה. לא פנים כל על הגדולה, תהיה ומי הקטנה תהיה
עלפי לא יחליט הקהל שווה. להיות צריך בשידור ההופעה
הג והמפלגה ביותר, הגדולה המפלגה תהיה מי השידור אורך
בכנסת, הוויכוחים בזמן אלא מגודלה תיהנה לא ביותר דולה

שנים. ארבע כהונתה שתקופת
שבקריאה מקווה (אני להוסיף היה שצריך סבור אני
בתע האסורים הבידורים לרשימת הדבר), יהיה כבר השניה
למצוא שצריך חושב אני הטיולים. את גם הבחירות מולת
בחי אסיפות של למקומות בתיתפילה הפיכת שימנע נוסח
לאחר ונקמנות איומים האוסר סעיף זו בהצעה גם חסר רות.
באמ למנעה צורך ויש ושם, פה קיימת זאת תופעה האיומים.
כדי עד לפחות להגדיל צורך שיש סבור גם אני החוק. צעות

החוק. בהצעת המוצע העונש מידת את הכפלה
שתתקבל, לאחר שכן וכל זו, חוק הצעת שהוגשה לפני
כל אדם בפני סגור שהוא ישוב בארץ אין ידיעתי מיטב לפי
שהו בישראל. אבל אין זה מקרה שחברהכנסת איכילוב מת
ולא במטבח, בחירות אסיפת לערוך לו יתנו לא שבקיבוץ אונן
מקרה הוא שהשיבותי לו בקריאתביניים, שגם אני אינני מב

בחירות. תעמולת שם לנהל כדי שלו למטבח להיכנס קש

שמשון יוניצ'מן (תנועת החירות):
כל את לשמוע יתנו בקיבוץ? השידורים בזמן יהיה מה
יכול ואתה אליהם, שיבואו רוצים שלכם אנשים הנאומים?

שלנו. מושב לכל לבוא

ציון): העבודהפועלי (אחדות אלון יגאל
המושבים כל את לעבור כדי הרבה לטרוח אצטרך לא

שלכם.
מחבר פחות לא הארץ את יודע ואני ידיעתי, מיטב לפי
הכנסת יוניצ'מן הידוע כ"סייר ותיק'', הישובים בארץ אינם

אדם. שום בפני נעולים

החירות): (תנועת רזיאלנאור אסתר
האם משום שהוא לא הגיע ער נהרו, אין הוא סייר ותיק?

ציון): פועלי  העבודה (אחדות אלון יגאל
למוסוליני. שמגיע מי ויש לנהרו, שמגיע מי יש

וחדר המטבח הם קיבוץ איש של האוכל וחדר המטבח
יש ציבוריים, מקומות בקיבוץ יש אבל שלו. הפרטיים האוכל
אזרח ככל קיבוץ, חבר וכל פתוחים, ושערים מגרשים בקיבוץ



פותח  רצונו אותו, סוגר  רצונו מקלט, לו שיש ישראל
אותו, ואל ינסה חברהכנסת יוניצ'מן לנהל באמצעות קריאות
מוורכים ריכוז מחנות יש כאילו זוועה תעמולת איזו ביניים

בארץ,

החירות): (תנועת יוניצ'מן שמשון
ושלום. חס

יגאל אלון (אחדות העבודה  פועלי ציון) :
על שהדיון למשאלה מצטרף אני הכנסת, חברי לבסוף,
אפקטיבי תוקף בעל שיהיה כדי מהר, יסתיים זו חוק הצעת
לתע המותר המועד לבין הדיון שבין בתקופתהביניים ככר

בחירות. מולת
יוניצ'מן, חברהכנסת של למפלגתו לומר לי מותר אם
אותה הגשימו זו, חוק הצעת בעד ובתמים באמת אתם אם הרי
ושימוש מוקרמת בחירות תעמולת והפסיקו התקבלה לפני עוד
ומשפט חוק החוקה, שבוועדת אתם יודעים בי באות, מוקדם
באות השימוש את להקדים שלא החלטה אחד פה נתקבלה

הבחירות.

חנן רובין (מפ"ם):
אדוני היושבראש, כנסת נכבדה. החוק המונח לפנינו
שאינו ענין, של חוקי להסדר ראשון כנסיון לראותו אפשר
שהייתי שונים דברים ישנם כי אם חוקי. להסדר בקלות ניתן
שעצם חושב הריני אחרת, בדרך פתרון להם למצוא מעדיף
לאישורו שיגיע מקווה ואני  הכנסת, לפני החוק הבאת
לנו ואין רבחשיבות. פוליטי מאורע מהווה  בהקדם הסופי

זה. פוליטי מאורע של חשיבותו להקטין ענין כל
הכו נקודת ויוניצ'מן. איכילוב חבריהכנסת לדעתי, טעו,
תעמו לנהל לחירות אפשרות במתן איננה היום של בדיון בד
להעביר שניסו אלה וכל הצעיר. השומר בקיבוצי בחירות לת
בעיקרי טעו בקיבוצים, הבחירות לתעמולת הכובד נקודת את

הדברים.
קורא יוניצ'מן ש. (חברהכנסת

קריאתביניים)
תע חופש הפוליטית. הבעיה בכך לא כי לך, אענה לא
או לי שניתנת כך עלידי קופח לא בארץ הבחירות מולת
שניתנת או ברמתרזיאל לנאום האפשרות לי ניתנת שאינה
למר יוניצ'מן האפשרות לנאום בביתאלפא או בעיןחרוד.
לגמרי. אחר במישור הן בבחירות הקשורות החמורות השאלות
חבריהכנסת איכילוב ויוניצ'מן לא צדקו לגופו של העניו.
תעמולת על הטפל הוויכוח את עתה לנהל רוצה אינני אבל
הוא המוצע. החוק בא כך לשם לא כי בקיבוצים, הבחירות
לא נוסח כדי לאפשר לחבריהכנסת איכילוב ויוניצ'מן להו
פיע באסיפת בחירות במרחביה או בגבעתברנר. נדע את
מחוגים בישראל הבוחרים ציבור שבקרב היא, האמת האמת.
 בהחלט צודקת הרגשה לדעתי  הרגשה ישנה שונים
הצדקה שאין בבחירות' כספיות הוצאות של לבולמוס שהגענו
מתחילה אם אבל כצדיק. עצמי את להציג רוצה אינני להן.
המפלגה הרי בחירות, תעמולת של מסויים בסוג אחת מפלגה
היא אף ללכת  חייבת עצמה רואה או  חייבת השניה
הקולנוע, בד מעל תעמולה מנהלת אחת מפלגה אם זו. בדרך
היא. אף זאת לעשות חייבת עצמה את רואה שניה מפלגה
לשנות אפשרות יש הסכם, של בדרך ולא חוק, של בדרך רק
את פני הדברים ולמנוע את ההפרזות בהיקף ההוצאות לצרכי
כמו שלנו, הקונספציה המוצע. מהחוק מרוצה אינני תעמולה.
בדרך ללכת שיש היתה, אלון, חברהכנסת של הקונספציה
עין מעלים אינני ישיר. באופן הכספיות ההוצאות הגבלת של

מהאפשרות שיכולות להיות פרצות רבות. אינני מעלים עין
חשבונות בדיקת להשוות אין כי להיווצר. היכולים מקשיים
מפלגות. של חשבונות לבדיקת פרטי עסק המנהל ארם של
וביקורת חשבונות בדיקת שחובת חשבנו זאת בכל אולם
עליהם עלידי מבקר המדינה יש בה משום תועלת רבה ; בכל
הומר רוב עלידי זה בחוק המוצעת בדרך ללכת הסכמנו זאת
דיבור מאשר הגבלה, בו שיש דבר כל שמוטב הנחה מתוך דה,
כללי שאין בו ולא כלום. אולי החוק המוצע אינו מרחיק לכת
נסכים החוק, מהצעת מלא סיפוק קיבלנו לא כי אף אך, למדי,

הדעת. על המתקבלת הוגנת הגבלה לכל
לא אט או  זה חוק תקבל לא הכנסת שאם לי נראה
ביודעים ידה תתן  ושלישית שניה בקריאה מהר אותו תקבל
היש הפארלאמנטריזם של דמותו להמעטת יודעים בלא או
המפלגות, נגד לדבר המרבים שונים גורמים במדינה יש ראלי.
רק  המפלגות שעסקני והערב, השכם ואומרים וחוזרים
שומ אנו כאלה דיבורים עיניהם. לנגד הוא המפלגתי האינטרס
עים מפי אנשים שעדיין לא הספיקו להקים לעצמם מפלגות
למפלגות, המשתייכים אנשים מפי ואף תפקיד, בהן ולמלא
מפלגתם, שרק מזה ילמד שהקהל כדי שאומרים מה ואומרים
מקום בכלל שאין ומכאן לכלל, הדואגת היא בלבד, והיא היא
לפארלאמנטריזם סכנות שיש יודע אני מפלגתם. זולת למפלגות
הישראלי בפנים הפארלאמנט ומחוצה לו. וענין זה של הגבלת
לציבור להוכיח כדי מאד, חשוב אמצעי הוא הבחירות הוצאות
המפלגות כל של ממלכתית אחריות שקיימת במדינה האזרחים

זה. בבית היושבים הגורמים ובל
מיני כל יעקור לא זה שחוק יודעים אנו תמימים. איננו
קצר. זמן לפני רק להן ערים שהיינו מאד, חמורות תופעות
לע שהיטיב חושב ואני אלון, חברהכנסת כך על דיבר כבר
מסויימות עובדות יודע אינו מאתנו מי כך. על בדברו שות
הבחי לאחר שבא למי שאמרו מקרים, היו נקמה. פעולות על
מי אצל עבודה "תחפש עבודה: לבקש עבודה ללשכת רות
פיתויים לחץ, של התופעות את יודע אינו מי בעדו". שהצבעת
כדוגמה להזכיר רוצה אינני שיכון. או עבורה בעניני והבטחות
שליליות תופעות ויש יש לתלאביב. מזרחה הנמצאת מעברה
מהן, נלאה הציבור אותן. לעקור שנצליח מאמין אני זה. מסוג
כזה מעשה שעשה שמי תקופה היתה עוד. בהן רוצה אינו
 עונה אינו זה חוק ברם, מזה. חדלו כיום כ"חברהמן". נראה
והבטחות לחץ פיתויים, על  מלכתחילה לענות התכוון ולא
הור כמה יש הבחירות בחוק ומשרות. שיכון עבודה, בעניני
פעם אף אבל זה. מסוג מעשים על פלילי עונש המטילות אות
כאלה, מקרים היו שלא משום ולא אלו, הוראות הופעלו לא
המדינה דיני לפי הדרושות ההוכחות נמצאו שלא משום אלא
כאשר המשפטי המצב יהיה אך זה. בענין נאשם הרשעת לצורך
מאמין אני אלו. שליליות תופעות לעקור אפשר  יהיה
ובין להן, בז שהציבור כך מתוך בין ייעלמו אלו שתופעות
מתוך כך שאלה האשמים בקיום תופעות אלה ילמדו לדעת
מתוך גם ייעלמו אלה תופעות לביצוע. עוד ניתן אינו זה שדבר
כך שהעולים חדלו להיות אבק אדם; ציבור הבוחרים, או
לי אין אמנם היוצר. בידי כחומר להיות חדלו ממנו חלקים
פוליטי מאורע בו רואה אני אבל המוצע, החוק לגבי אשליות
ותשפר מהנסיון תלמד בוודאי הרביעית והכנסת מבוטל. בלתי
ועל ההסברה חופש על לשמור שצריך ידיעה מתוך זה, חוק
אסור  גדולה שקופה ההנחה יסוד על בהסברה. ההגינות
שתשמש ארגומנט מכריע בבחירות; מתוך הנחה שאפשרות
לדעתי, חל, זה לכל. המדינה עלידי להינתן צריכה ההסברה

אחרים, דברים על גם חל שזה כשם השידור, זמן ענין על
כאן שישנם הדברים שאותם חושב אני הכנסת. חברי
בחוק הזה ושהוסברו עלידי יושבראש הוועדה  איסור



השימוש ברמקולים, איסור התעמולה בבתיקולנוע בתקופת
הבחירות, פסילת הנוהג הנפסד של כיבודים, של זוללנות לפני
הזמנת של עראק' וחלוקת ארוחות חלוקת של הבחירות/
תיפגע שהכנסתם אחרים או אלה על לי צר כי (אם אמנים
נכונים. הם הזה בחוק שישנם דברים אותם כל  כך) עלירי
והשלי השניה בקריאה ואולי אחדים. דברים חסרים אולי
שית  כפי שכבר נאמר בענין הטיולים ובענין ההסברות
כל על אחרות. או אלו נקודות עוד יתווספו  בבתיכנסת
פנים, יש לציין כי חוק זה, עם צמצום עצמי של מפלגות
תעמולתם במרכז להעמיד המפלגות את יחייב הסברתן, ואופן
את ההסברה הענינית. האמן  בין זמר, בין הומוריסט, בין
שהיא מפלגה כל ותדע המסביר. במקום עוד יבוא לא  חזן,
לפני ולאפועלים, פועלים לפני  עמדתה את להסביר חייבת
חובת ושל הסברה של זה שעומס וטוב ערבים? ולפני יהודים

הופעותלווי. עלידי לטשטוש עתה יינתן לא הסברה
ידיעה ומתוך הענינית, בהערכה הפרזה בלי היא: מסקנתי
ואיו שוחד לחץ, של שונות שליליות תופעות עדיין שקיימות
 זה חוק עלידי נפתרו לא שעדיין דברים עבודה, בעניני מים
עם כל אלה נדע, שיש בחוק שלפנינו צעד חשוב קדימה,
וחייבת ראשונה, בקריאה זד, חוק לקבל הכנסת חייבת ולדעתי
וב במהירות והשלישית השניה הקריאה לקראת בו לטפל

יעילות.

גרינברג: י. א. היו"ר
לחבר  ואחריו אזניה, לחברהכנסת רשותהדיבור

שופמן. הכנסת

ברוך אזניה (מפא"י) :
החוק את מחייבים אנו נכבדה. כנסת היושבראש, כבוד
לראות המגמה ראשית, מגמותיו. שתי בו מחייבים אנו  הזה,
הרוצה לדעתהקהל, להיענות כיצד ונראה הבה נסיון. בו
בחוק להסדר דרכי תעמולה, ונצבור את הנסיון במערכת
גם בו מקבלים ואנו הרביעית. הכנסת לקראת הבחירות
אלה כל של בדבריהם שבוטאה המגמה והיא שניה, מגמה
שקדמו לי, דהיינו: להידבר בעניני החוק הזה, על מנת שלא
יתקבל כחוק המכוון לקנטור של צד אחד כלפי צד שני, אלא

הכנסת. של כרצונה
נקודות עוד אולי (יש אחת שבנקודה להגיד, חייב אני
הוועדה שקלה לא אחת) על רק לדבר רוצה אני אבל כאלה'
ואמנם, לפניכם. המונחת החוק הצעת את כשהציעה הצורך די
היתה זו תוספת למה שהציעה ועדת המשנה. לא השתתפתי
עבדה באמת המשנה שוועדת מניח אני אבל המשנה' בוועדת
ומה להידברות, ורצון רצינות מאד ובהרבה בהתמסרות
לא  במליאתה ומשפט חוק החוקה, לוועדת הביאה שהיא
ואני הוועדה, עלידי נתקבל הזה הסעיף הזה. הסעיף את כלל
סעיף זהו מספיק' שיקולדעת וללא בחפזון שנתקבל חושב
באו ולא בקואליציה לא הפוגע דבר שום דעתי לפי בו שאין
פוזיציה, אבל יש בו פגיעה בעיקרון ממלכתי ובשיקולדעת
במשך אירועים הצגת האוסר הסעיף והוא הכנסת. של משותף

מועמדים. מופיעים שבהם יום שלושים

ואת השיקול את מבין אינני הענין. מה לכם אגיד
האופוזיציה. של ההגיון

החירות): (תנועת בגין מנחם
מתכוון? אתה אופוזיציה לאיזו

ברוך אזניה (מפא"י):
אליה. משתייך שאדוני הרשמית, לאופוזיציה מתכוון אני

החירות): (תנועת בגין מנחם
הבלתירשמית. האופוזיציה בעזרת נתקבל הזד. הדבר

ברוך אזניה (מפא"י) :
אגיע, אליה גם

שאלתי היא: מהו ההגיון שאופוזיציה, אשר טיעונה
הוא, שממשלה זו לא עשתה מה שצריכה היתה לעשות
מפני תחשוש  לעשות היתה צריכה שלא מה ועשתה
הופעת אישי הממשלה ביומן הקולנוע? במה מתגלמת ממש
אחת כך, אם באישיה.  האופוזיציה? טענת לפי זו לה
שב מעריכה אומרת, שהיא כמו האופוזיציה, אם משתים:
ההגיון מה  הממשלה לאישי שלילי משקל יש דעתהקהל
הבחירות לפגי יום שלושים אותם שיראו תאסור שהיא

כלשהם? ממלכתיים אירועים אגב
קריאת קורא הררי י. כנסת ה (חבר

ביניים)
אני מציע לך, חברהכנסת הררי, שאת קריאתהביניים

תעביר לוועדה. הרי ממילא הצעת החוק עוברת לשם. 
בסיעות או בממשלה שיפגע ענין זה אין מדגיש: אני
היא, הסיבות אחת סיבות. הרבה מפני בממשלה' התומכות
את יראה שהציבור בדמוקרטיה למנוע אפשר מכל שפחות
הממשלה אישי את ובאופוזיציה, בקואליציה המדינה, אישי
יתנו לא מדוע למנוע. ניתן לא זאת האופוזיציה. אישי ואת
הלא קולנוע? ביומן במעלה ראשון ציבור איש לראות איפוא
המצולמים אירועים בלי גם ציבור אישי אותם יראו

בקולנוע.
דווקא, האופוזיציה מבחינת לדעתי, מפוקפק, האיסור
אישים תראו אתם להיות: צריכה שלה העקרונית הטענה
מה עשו, לא מה הם, מי הם, מה לכם נגיד ואנו  אלה
שלא לדרוש תוכל לא האופוזיציה רע. עשו מה פעלו, לא

להם. מתנגדת שהיא אלה את לעם להראות

החירות): (תנועת בגין מנחם
האופו להגיון גדול כלכך מומחה שאתה רואה אני

מתכונן. שאתה  זיציה

הפרוגרסיבית): (המפלגה הררי יזהר
אסור? ולי קריאתביניים לקרוא מותר לו מדוע

ברוך אזניה (מפא"י) :
מזל. של ענין זה

החירות): (תנועת בגין מנחם
ולארשמית. רשמית אופוזיציה שבין ההבדל זה

ברוך אזניה (מפא"י):
המשתתפים הכנסת חברי את מבין אני פחות ועוד
של רגע באיזה שיקול, בלי הללו, הממשלתית. בקואליציה
דמוקרטי. הגיון כל בו שאין זה, לאיסור ידם נתנו טרנס,

של אירועים להראות שאוסר הדמוקרטי ההגיון מהו
קשורים לכנסת מועמד או ששר אמת של אירועים ממש,
ההגיון מה חשובים. שאינם דברים יראו לא הלא בהם?
מדוע חשובים? ממלכתיים דברים לעם להראות שלא הממלכתי
שר פעולת את למשל להראות הבחירות לפני חודש אסור
אחר? שר פעולת או הפיתות שר פעולת או התחבורה,

שמשון יוניצ'מן (תנועת החירות):
פלשתים. עם נפשי תמות בוודאי: אמרו הם



ברוך אזניה (מפא"י):
אם אלך בעקבות קריאתהביניים של חברהכנסת
יוניצ'מן, אומר: או שהם מעריכים יתר על המידה את כוחם
הם. כוחם את מדי פחות מעריכים שהם או "פלשתים"' של
אחר. או זד. לצד יעילות של טענה טוען אינני אולם
של ויזואלית הוכחה של האיסור נגד עקרונית טענה טוען א1י
לכנסת בחירות שבין הזמן במשך במדינה, שנעשו פעולות
שאותם סבוה אני כן על אחרת. לכנסת הבחירות לבין אחת
חברי הכנסת, מכל הסיעות, שנתנו ידם לענין זה, עוד
בו שאין מדבר בהם יחזרו שהם בטוח אני בדעתם. ישקלו

עקרוני. ממלכתי פגם בו יש אך תועלת,

יוסף שופמן (תנועת החירות) :
אדוני היושבראש, כנסת נכבדה. חוק זה, כפי שכבר
הודגש, הוא נסיון ראשון לענות על דרישת העם כולו
נפש נפשנו, עייפה הבחירות. בהוצאות לצמצם  בישראל
כולנו, מן הבזבוז העצום, לו היינו עדים בכל מערכות הבחי

כה. עד שנתקיימו רות
באו שני חברי כנסת, חברהכנסת אלון וחברהכנסת
התלו גם כולל. בסכום ההוצאות את להגביל ודרשו רובין,
עמדתם את הוועדה קיבלה לא כי על הכנסת לפני היום גנו
הפשוט הוא זה פתרון לכאורה, זה. בכיוון ללכת וסירבה
הסכום מן יותר לא להוציא רשאית תהא מפלגה כל ביותר:
שייקבע, ובזה ייגמר הענין וכך גם תוגבלנה הוצאות הבחירות.
עם בקשר לאשורו, הענינים מצב את נבדוק אם אולם
שנדמה כפי פשוט, כה זה שאין נראה הכולל, הסכום הגבלת

ראשון. ברגע הדבר
ואביא דוגמות: לפני שנה, כלומר קצת למעלה משנה
לפני הבחירות, רכשה למשל מפלגה מסויימת עתונים לוע
לבדה ולהישאר העת בבוא לסגרם שתוכל מנת על רבים זיים
אלפי מאות הוציאה זו למטרה הלועזית. העתונות בשוק
פתיחת על הבחירות בשנת הכריזה מפלגה אותה  או ל"י.
סכומים הייכללו היא: השאלה ל"י. מיליון של בסך מועדונים
ואלון רובין שחבריהכנסת המוגבל, הסכום באותו אלה
הציעוהו? לפי הצעתם, אין להוציא יותר מרבע מיליון ל"י.
אם נכליל איפוא בתוך הסכום הזה את ההוצאות שהוציאה
פירושו העתונים, ולרכישת מועדונים לפתיחת מפלגה אותה
של דבר, שמפלגה זו בבר הוציאה את הסכום שהוקצב לה
לניהול מערכת הבחירות ; ואם לא נכליל  הרי אותן
הבחירות לפני האלה המיליונים את הוציאו שלא המפלגות
המפלגות מאותן יותר מוגבלות תהיינה לבחירות וכהכנה

האלה. הסכומים את הוציאו שכבר
אפשרות ראינו לא צודק. זה שאין היינו' סבורים כן על
של בכיוון והלכנו כולל בסכום ההוצאות את להגביל מעשית
תצטמצמנה וממילא טכניים, באמצעים בשימוש הגבלות

ההוצאות.
העתונות ניסתה ללגלג על האיסור להשתמש באמצעים
בכלי השימוש על האיסור של הדוגמה את בהביאה טכניים
שיט וטיס. אולם, עצם השימוש באמצעים טכניים מסויימים
אמצ באותם השימוש את גורר אחת מפלגה מצד בבחירות
עים טכניים מצד מפלגה אחרת. אם למשל תצא מפלגה אחת
ורמקו כרזות עם תלאביב של הים בחוף מוארות בסירות
הוא אחריה. תיסחבנה אחרות שמפלגות ההכרח מן לים,
גם ברקיע' כתובות וירשום כרזות יזרוק אווירון אם הדין
שיט בכלי השימוש איסור זו. בדרך תלכנה אחרות מפלגות

ומפלגה. מפלגה בכל ההוצאות את יוריד וטיס
חברהכנסת כלכך התריע עליו הקולנוע, לענין ועתה

הצנוע, חשבתי לפי יתן, בקולנוע השימוש על האיסור אזניה,
יחד. גם המפלגות לכל ל"י וחצי מיליון לפחות של חסכון
עולה דקות שלוש במשך בבתיקולנוע והקרנתו סרטון הכנת
 18,000 ל"י בערך. באם תכין כל מפלגה כמה סרטונים
כאלה, והמפלגה הגדולה  סרטונים שיימשכו רבע שעה,
אולי גם מחצית השעה, הרי נגיע ל80 60 סרטונים של

ל"י. וחצי מיליון  דבר של פירושו דקות. שלוש
המפלגות תוותרנה אם גם אחרת. בעיה נתעוררה אולם
מופיעים ובו יומן עוד יש הרי בבתיקולנוע, השימוש על
מועמדים לכנסת כשרים, וגם לא שרים. ואם אלה מופיעים
ביומנים כאלה, הרי נפגע עלידי כך עקרון השוויון. בענין
שלושים במשך לאסור ההצעה כי להשיב, לנכון מוצא אני זה
מועמ משתתפים בהם אירועים הופעת הבחירות שלפני יום
דים לכנסת, היתה הצעתי. היא נתקבלה לא, רק עלידי
של למפלגתו פרט המפלגות' כל עלידי אלא האופוזיציה"
חברהכנסת אזניה. כל המפלגות פעלו נגד ההגיון ורק
אנו ההגיון. מלאי כל נשאר מפלגתו עם אזניה לחברהכנסת
המפלגות, לכל שוויון זה בתחום גם להבטיח שיש חשבנו
הבחירות. שלפני האחרונים הימים שלושים במשך לפחות
להיפר, בהגינות. ולא בהגיון לא פגם בכך רואים אנו אין
היינו האחרון, הרגע עד האלה היומנים את השארנו אילו
כאמ בבתיהקולנוע השימוש על הזה האיסור בכל פוגעים
מן בנו לחזור לנו שאסור חושב' אני כן על תעמולה. צעי
פרצופו את להראות פחד של ענין כאן ואין הזה. האיסור
תעמולתי אמצעי וכל תעמולה, של ענין כאן יש מישהו. של
 אחד על הדבר נאסר אם אחד. בל לפני פתוח להיות צריך
ייאסר על כולם, גם אם המדובר ב"אירועים ממלכתיים",
כגון האחד שאוכל צנון עם האמרשילד, השני ששותה טמפו
יחדיו השטים החקלאות ושר הפגים שר או בביתחרושת,
לפני יום שלושים מותר כי חושבים, אנו הירקון. פני על
למען כאלה ממלכתיים" "אירועים הופעת על לוותר הבחירות

תעמולה. בדרכי שוויון השגת
על האחריות מוטלת זה בחוק מדוע השאלה: הועלתה
אגשים ולא על מפלגות? ובאמת, אם עבר שליח של מפלגה
המפלגה את בכך להאשים לא מדוע  עבירה מסויימת
היא, השאלה אולם השליח? את רק לדין לתבוע ומדוע כולה
עלידי האם כולה? המפלגה את לדין להעמיד אפשר איך
פסילת הרשימה ? ואולי אחרי הבחירות, כשיהיה פסקדין,
פלי האשמה השיגה? שהיא המאנדאטים מספר את לקצץ
להיות יכולה אינה  פלילית האשמה לפנינו וכאן  לית
שיישמר כאן גם דאגנו מפלגות. נגד ולא אישים, נגד אלא
עקרון השוויון בענין התביעה הפלילית. התובע הכללי' או
אין רוצה. שהוא מי את לדין לתבוע רשאי המשפטי' היועץ
אצלנו קיימת כי עבירה, שעבר אחד כל לתבוע מחוייב הוא
בהאשמה. הליגליסטית ולא האופורטוגיסטית השיטה עדיין
דוגמה נתתי במבוכה. התובע את להכניס רוצים אנו אין
ייטפל המשפטי שהיועץ נניח, כאן, גם אותה ואתן בוועדה,
בשוו מעונינים אנו לדין. אנשיה את רק ויתבע למפא"י רק
ייתבעו עבירה שעברו החירות תנועת אנשי שגם ורוצים יון
לדין, גם אם אין היועץ המשפטי רוצה בכך. על כן הצענו,
החירות תנועת אנשי את לתבוע יוכל מפלגה שמייצג מי שכל
להחלטתו ורק אך הדבר את להשאיר ואין הזה החוק לפי

בחוק. הנחנו זה שוויון הכללי. התובע של
באמצעי לשוויון זה בחוק להגיע שאפשר כמה עד ניסינו
על דיברתי כבר ההוצאות. לצמצם זה עם ויחד הבחירות'
את לאסור ביקשנו כן שבבתיהקולנוע. הגדולה ההוצאה
השימוש בבידורים, בזמרים וברקדניות. אני משתתף בצערם
שתהיה המצויינת העונה את בחשבון שהביאו האמנים של



להם לפני הבחירות. אולם הבעיה היא אחרת. אם לוקחים
לאסיפה מפלגתית מסויימת זמרת השרה יפה, כלום יש בזה
אותה של והכלכלית הפוליטית הדרך שנכונה ההוכחה מן
מפלגה? אין זה אלא מוכיח, שלאותה מפלגה יש הרבה כסף,
שתשיר מנת על זמרת אותה להעסיק באפשרותה שיש מאחר

המפלגה, חשבון על שומעיה באזני

: הפרוגרסיבית) (המפלגה כהן אידוב
מועמדת? גם היא זמרת אותה ואם

החירות): (תנועת שופמן יוסף
הבחירות נאום את לשיר יכולה היא מועמדת' היא אם

שלה.

יזהר הררי (המפלגה הפרוגרסיבית):
מפא"י. ברשימת הופיע מסקין

החירות): (תנועת שופמן יוסף
אולם הוא הופיע לא בתור מסקין מ"הבימה" אלא
בתור מסקין ממפא"י. וזאת אין אנו יכולים לאסור עליו,
להיות האמנים של בזכויותיהם לפגוע יכולים אנו אין כי

לכנסת. בבחירות מועמדים
בניגוד כיבודים. של האיסור  והוא ענין, עוד ויש
פרטיים שבבתים  והוא אחד, דבר הורשה בוועדה לדעתנו
כיבודים. עם מסיבות הבחירות לקראת לערוך יהיה מותר
אירופה ממזרח שמוצאם אלה כל מוחלט. איסור בעד אנו
האוסטרוהונגרית, לממלכה פעם שהשתייכו מארצות וביחוד
גם גאליציה ופולין, מוכר להם היטב הביטוי של "נקניק
אנשים משכו ובעזרתו הבחירות לפני שחילקוהו הבחירות",
כאלה. קלוקלות בדרכים ללכת שאסור חשבנו, למפלגות.
מסי עריכת והמתיר בוועדה האחרון ברגע שהוכנס התיקון
מוצלח. לנו נראה אינו כיבודים, עם פרטיים בבתים בות

להבטיח הזה החוק בעזרת נוכל האם השאלה: נשאלת
חוק, בעזרת נוכל שלא מאליו מובן ישרות? בחירות ב100%
שום חוק, למנוע את הלחץ, את הלחישות באוזן, המתנהלות
שאלה זו זאת. לעשות יוכל לא חוק הבחירות. עם בקשר
חוק של בכוחו שאין חברתית, והגינות אישית הגינות של
להסדירה. חוק יכול להסדיר תופעות חיצוניות בלבד, אולם
תצביע שאט למשל, האומרות לחישות להסדיר בכוחו אין
כך וכך  תקבל עבודה, ואם תצביע אחרת  תאבד את

להסדיר. חוק של בכוחו אין זאת עבודתך. מקום
להשפיע כדי בו שיש סעיף, זה בחוק הכנסנו אמנם
לפחד ושאין בחירות חופש שיש במדינה, דעתהקהל על
ועדת יושבראש של לשידורים הכוונה וכאן לחץ. מכל
תמונה לתת וכדי השפות. ובכל חוזרים שידורים הבחירות,
להימסר, זה שידור צריך שבהן השפות מספר על מלאה

המפורסם. הגיוס שידור של השפות באותן נאמר:
הדיונים במסגרת להוסיפם שנבקש סעיפים כמה יש

הכנסת. את בהם להעסיק כדאי ולא בוועדה,
ברור דבר אחד; הבחירות חייבות להיות טהורות. אין
צורך לפחד. שמענו פה את פחדו של חברהכנסת איכילוב
עלינו חובה הרי אולם, הבחירות. מערכת שסביב הרעש מן
חובה זו האפשר. ככל גדול בוחרים מספר לקלפי למשוך
דמוקראטית, ואין צורך לפחד מהרמת המתח הציבורי לקראת
דבר היא ואין הבחירות בעוכרי היא האדישות הבחירות.
להיזהר צריכים ואנו שלילית, תופעה היא הימנעות טוב.

ממנה.
מפלגתית. תעמולה לכל פתוחה הארץ כל שלא כאן נאמר

חבר וביחוד זו, שאלה שהועלתה על רגזו כנסת חברי כמה
תתקיים אם הפחד מה אחרת: שאלה שואל ואני אלון. הכנסת
בקיבוץ אזניה חברהכנסת של בהשתתפותו בחירות אסיפת
של מפ"ם, או להיפך? ואינני רוצה לתת דוגמות יותר
לבוא. חייב איננו איש לאסיפה. יבוא  שירצה מי קיצוניות.
יישאר והנואם יבוא לא איש  התענינות תהיה לא אם
כולם? לפני השערים את לפתוח מפחדים אתם מדוע לבדו.

הפחד? מה

ציון): פועלי  העבודה (אחדות אלון יגאל
עצמך. את לסכן יכול אתה

החירות): (תנועת שופמן יוסף
אתם לא תפתחו לפני לא רק את חדר האוכל אלא גם
את הכיכר לפני חדר האוכל. רק מחוץ לשער אפשר יהיה
להיות צריכה הארץ הבעיה. זוהי בקיבוצים. לנאום אולי
רשות יש אלון שלחברהכנסת וכשם אזרח. כל לפני פתוחה
לנאום בתלאביב, כך צריכה להיות רשות לאנשי תלאביב
זהו אלון. חברהכנסת גר בה ישוב נקודת באותה לנאום
לא תירוצים שום  השערים את סוגרים ואם השוויון.

יחפו על הסתגרות זו.

הכלליים): (הציונים רוקח ישראל
ואנוכי לסיעה חברי נכבדה. כנסת היושבראש, אדוני
לוועדה, להעבירה ונציע החוק הצעת את בברכה מקבלים

הראשונה. הקריאה לאחר
אשר הוועדה יושבראש דברי את בתשומתלב שמעתי
לעיבוד בקשר שהיו ההתלבטויות על בפרוטרוט לנו מסר
חושב אני המציעים. שלושת דברי את שמעתי כן החוק.
בהביאם שהראו אומץהלב על תודה להם חייבת שהכנסת
אלון חברהכנסת של שהצעותיו מצטער גם אני ההצעות. את
לא נתקבלו. הייתי תומך בהן לוא היתה לי השפעה בתחום
מאה חלשה ופשרה פשרה, של חוק שזהו מבין אני אבל זה.
ושיפורים שינויים על עומדים היינו לוא להגיד. חייב אני
לקבל צריכים היינו הבחירות, סדרי של התחיקה שטח בכל

אלון. חברהכנסת של מהצעותיו ניכר חלק
בוויכוח. הראשונים הנואמים שני דברי את גם שמעתי
אני רק מפחד מפני "אבל". חברהכנסת אזניה בירך על
החוק והשתמש במלה "אבל". חברהכנסת שופמן הבטיח
להכניס תיקונים בעת הדיון בוועדה. אני מזהיר אתכם  

החירות): (תנועת שופמן יוסף
מאין אתה יודע איזו תיקונים נציע? מדוע אתה צריך

להזהיר?

הכלליים): (הציונים רוקח ישראל

לאחר בחוק תדון כאשר הוועדה בגלגלי מקלות תכניס שלא
לפגי ותעמוד רצונה מה בכנות ושתגיד הראשונה, הקריאה

הציבור. דין

החירות): (תנועת שופמן יוסף
זוהי עלילה. היינו בין אלה שדחפו לקבלת החוק.

הכלליים): (הציונים רוקח ישראל
פתוחה. לדלת מתפרץ אתה

עליהם. אתעכב ולא רבים, דברים כאן שחסרים חושב אני
ביותר הסוערת התקופה היתר. זו הקודמות. לבחירות עד הייתי
מעט לא שנזרקו חושב אני ציבורי. כעסקן משמש אני מאז

לעומתי. פצצה גם נזרקה פצצות.



יוסף שופמן (תנועת החירות):
הזאת. הפצצה על סברות כמה יש

ג הכלליים) (הציונים רוקח ישראל
כוח לך אין פצצה? זרקת אתה האם מתפרץ? אתה מה
לזרוק פצצות. אתה יכול לכל היותר לזרוק פודרה, אבל לא

פצצות.
אני אומר שחוק זה יש בו התקדמות גדולה והוא ימנע
הקודמות הבחירות בזמן שהיו התמידיות ההפרעות את
עם דיברתי ביררתי. לא  באו הן צד מאיזה .1955 בשנת
זורקי את היום עד מצא לא הוא פלג. ידידי המשטרה מפקד
מחפש עדיין והוא כאן, פועל איננו ההתיישנות חוק הפצצות

הפצצות, את זרק מי
מקבלת שאינה רשימה אחד. אחוז של צנז נקבע בחוק
אחוז אחד מכלל הקולות אין לה נציגות בכנסת. זהו כלל
רשימה מכין אחד כל רשימות. של התפרקות יש כיום נכון.
בא הרשימות שפע אחותו. או כלתו אשתו/ את בה וכולל
עלינו בגלל הצנז של אחוז אחד. לוא היה צנז של שניים 
שלושה אחוזים, היו ממעטים בהגשת רשימות והדבר היה
זה היה הגענו. טרם לכך אבל המפלגות. מספר את מקטין
מגיש שר או ראשי רב רב, כל היה לא אילו לכנסת בריא

לכך. פנוי זמננו אין אבל רשימה.
בבחי צנע שמכניסים העובדה את בברכה מקדמים אנו
חבל בזמן, אלא בכסף מתבטא אינו שהצנע מצטער אני רות.
שחברהכנסת אזניה עזב את אולם הכנסת. הוא צריך היה
שהשרים ההגיון מה כאן. שאמר למה התגובות את לשמוע
של לכהונתה האחרון בחודש שלהם באירועים ישתמשו
זר. אם הממשלה? חשבון על פעילותם את ויראו הכנסת
על חשבון איזו מפלגה או על חשבונם  ניחא; אבל אירו
על אומרת זאת הממשלה. חשבון על הם ממלכתיים עים
בך חבריהכנסת חשבון על חשבוני, על הציבור' חשבון
האירו את לקיים יכולים הם צודק. זה ואין ושופמן, אהרן
עים מחרמחרתיים, אבל לא ערב הבחירות. פרק זמן של
על ממלכתיים אירועים לעשות אין מדי. קצר הוא יום 30
חשבון המדינה לפגי הבחירות; אירועים כאלה צריך לעשות
להגדיל צורך יש האחרון. לחודש פרט השנים, ארבע במשך
אירועים לקיים אין חדשים. לשנייםשלושה התקופה את

הבחירות. לפני שבועיים דווקא ממלכתיים

: (מפא"י) דגני עמוס
ומה בקשר למודעות בעתונות?

הכלליים): (הציונים רוקח ישראל
המדינה? חשבון על זה האם

מחר מדי. גדול הוא יום 150 של זמן שפרק חושב אני
איננה עדיין וההצעה הבחירות, לפני יום 150 עומדים אנו
הבחירות. שלפני לזמן החוק את להתאים צריך חוק. בגדר
התאריך מחר הוא 17 ביוני והבחירות תתקיימנה ב 17
אני הבחירות. עד יום 150 בדיוק נותרו היינו בנובמבר,
תובא ימים חורש ותוך אחד, בחודש הזמן את להקטין מציע
ומתפלל מקווה אני ושלישית. שניה לקריאה החוק הצעת
חשו ומפלגות הזה בחודש שלישית לקריאה יבוא שהחוק
אלא שלהן, ההגיון עם בגלגלים, מקלות יכניסו לא מאד בות
של תקופה דעתי' לפי שהוא. כמו בפשטות' אותו יביאו

ולשכנע. להסביר כרי מספיקה יום 120

פעולה מהוות שהן זה הוא בבחירות והחיובי הטוב
רוצה אני אין אכסטראוואגאנטיות. סתם זו אין חינוכית.
בסוריה גם  בסוריה בלבנון. כמו לבאנטיניות בבחירות

הקודמת  או במצרים; אין אני רוצה בבחירות כמו שהיו
בממלכה האוסטרוהונגארית. אנחנו יודעים איך היו הגחי
רות בגאליציה, אני לא הייתי בגאליציה, אבל חברהכנסת
בארץ אנחנו באוסטריה. בחירות סידר הוא איך יודע לוקר
זה תרבותיות. חינוכיות, יפות, טהורות' בבחירות רוצים
תוצאות הבחירות, מתוצאות חשוב פחות לא זה העיקר,
בדרך תבואנה הן אם אבל שונות, להיות יכולות הבחירות
לא אחרת הבאה. לכנסת תוכן גם ימן זה ונעלה, תרבותית
תקופת את להקטין כאמור' מציע, אני לכנסת, תוכן יהיה
מלח את ולהתחיל ,150 במקום יום, ל120 הבחירות תעמולת
נכנ אנחנו אחרת הבחירות. עריכת לפני יום 120 הבחירות מת
נכנסים אנחנו ממחר שהחל משום ערבוביה' של במצב סים
שהחוק בעוד הבחירות. לפני יום 150 של לתקופה כבר

ראשונה. קריאה אפילו עבר לא עוד הזה
טיס "כלי על רכב" "כלי להוסיף מציע אני 3 בסעיף

שיט". כלי או
אמר כבר בקולנוע, הקרנה בהגבלת הדן 5 לסעיף אשר
אולם הממשלה. חשבון על בקולנוע הקרנה נגר שאני תי
ממלכתיים אירועים להקרין צריך לא הבחירות לפני יום 90

מפלגתית. תעמולה משום בהם שיש
צריך מדוע יודע אינני ומשקאות' אוכל להגשת אשר
הגשת להתיר צריך היותר לכל המשקאות. הגשת להתיר
או הירקון מן אם יודע אינני  באסיפות לשתיה מים
ממקום אחר  אבל לא משקאות משכרים. אני חושב
משכ משקאות הגשת פרטיות במסיבות גם לאסור שצריך

רים.
מודעה, של המכסימלי שהגודל מוצא אני זה לעומת
מדי. קטן הוא סנטימטר, 70 על ל50 10 בסעיף שנקבע
לאידיאו לתכנית, ביטוי לתת תובל לא זד. בגודל מודעה
את לפרסם תרצה מפלגה אם מפלגה. של למצע או לוגיה
לכן יספיק. לא השטח כי חשש יש כזו, במודעה מצעה
90 על ל60 ולקבען המידות את במקצת להגדיל מציע אני

סנטימטר.
נאמר בחוק האחראי. בשאלת עוד לנגוע רוצה אני
ושל המדפיס של וכתובתו שמו את לשאת צריכה שהמודעה
 להזמנתה? האחראי פירוש מה להזמנתה. האחראי האדם
סתם ולא בדוקה אישיות להיות צריך שהמזמין חושב אני
וכל איש אלפים עשרת או אלף יש מפלגה בכל מישהו.
אחד יכול לחתום בשם לאנכון; יכול גם אדם לחתום בשמו
ששמו שמישהו, נניח ארצה. הגיעו לפני שנשאו הלועזי
האמיתי. שמו וזה יונגרמן, הקורם, שמו את ימסור אברך
שמו מי להיות צריך שהאחראי חושב אני לדין? ייתבע מי
פיע לפני ועדת הבחירות כאחראי לרשימה, הוא צריך לח
לבחירות גם נוגע זה הרשימה. שם את שנושא איש תום,
האחראי איש יש פלונית לעיריה שבבחירות נניח לעיריות.
ידעו אז המודעה. על לחתום צריך הוא מסויימת. לרשימה
שלעולם חשש יש כאן שכתוב מה לפי לדין. לתבוע מי את

המודעה. להדבקת אחראי מי ימצאו לא
זה שלצורך מציע אני המודעות, הדבקת למקום אשר
ולא המקומיות הרשויות עלידי הנקבעים המקומות ייועדו
לוחות שהם הדבקה לוחות יש הלוחות. כללי, באופן סתם,
רשות כל הבחירות בערב אולם השנה, ימות לכל רגילים
כאן צויין לא זאת מלבד מיוחדים. לוחות מוסיפה מקומית
מוד את ידביקו המקומיות הרשויות של הפרסום שבלוחות
לעיריות. לבחירות והן לכנסת לבחירות הן התעמולה עות
שהעי הנוספים ללוחות שהכוונה בחוק שיפורט רוצה הייתי

ריה מוסיפה.



המיעוט ומפלגת ביותר הגדולה שהמפלגה מקווה אני
היו לא שהם מצטער ואני  בכנסת ביותר הגדול
קבלתו בפני מכשולים יעמידו לא  החוק הצעת מגישי בין
מגישי בין הגדולה המפלגה היתד, אילו החוקי של המהירה
החוק, הייתי שקט יותר, חברהכנסת דגני, ואל תתפלא
שאני מטעים כלכך דבר זה. תסכים לדעת הציבור  שהיא
הזה. החוק בעד היא הציבור ודעת  הכנסת מדעת יותר
דעת גם או החוק בעד היא הכנסת דעת רק אם הבדל יש
הציבור. הפעם הציבור כולו הוא בעד החוק, ואני מקווה
כדי למליאה, במהרה יוחזר הוא לוועדה העברתו שלאחר
הקרובות. הבחירות לקראת ושלישית, שניה בקריאה לקבלו

הדתיתלאומית, (המפלגה רוזנברג שלמה ישראל
המזרחי  הפועל המזרחי):

אדוני היושבראש, חברי הכנסת. הצעת חוק זו  כבר
נאמר  אינה מתיימרת להיות ריטורית. היא לקוייה הרבה
ושכל ביתה לקוייה שאינה לזכותה לומר יש אולם בחסר.
תוע שיביאו דברים הם זו חוק בהצעת שנמצאים הדברים

יחד. גם מגמות בשתי  לת
כאן גורם אני ואין ההוצאות' צמצום  האחת המגמה
מפלגה שבל חושב אני בזבוז. אינו זה "בזבוז". המלה את
לה שיש מפלגה שום ואין לכך אחראית כספים המוציאה
יש אולם אותו. לבזבז מוכנה שהיא עד כסף הרבה כלכך
הוצאות שאפשר לחסוך, ולמעשה זהו חסכון בהוצאות שאינן

קונסטרוקטיביות.
השאלה עניניות. תהיינה שהבחירות  השניה המגמה
לאפשר רוצים שאנחנו רובין, חברהכנסת שאמר כפי איננה,
למשל אלמוני' או פלוני במקום להופיע מסויימת למפלגה
כלכך רוצה מסויים בקיבוץ מישהו אם מסויים. בקיבוץ
הנקודה. זו לא זאת. לעשות דרך ימצא אותי, לשמוע
ולהסביר לאסיפה להביאם אפשר אשר שאנשים היא הנקודה
להם, לא תהיה עליהם השפעה לאענינית. אני משתמש בל
פרוגרמה, של מצע' של לענין שאיננה השפעה זהירה: שון

לפנינו, העומדת הבעיה זו ושגיאות. הישגים של
ספק להטיל אין זה. בחוק חסרים דברים שהרבה אמרתי
ברצונם צודקים ורובין אלון שחבריהכנסת חושב אני בכך.
לצמצם גם את הוצאות הבחירות בכללן. חברהכנסת אלון
גם לדאוג צריך אבל מחוץלארץ, כספים קבלת על דיבר
צריך שלא ממקורות בארץ כספים קבלת של למקרים

מהם. לקבל
והאמ האנגלי בחוק הכלולה הצעה הצעתי למשל, אני,
בחוקים ישנה רבה. בהתלהבות נתקבלה לא היא אולם ריקני,
או הממשלה עלידי נוצרת אשר חברה שכל הוראה, האלה
לבחירות לתרום לה אסור ממשלתית, סובסידיה המקבלת
גדול חלק יוצא כזה באופן אצלנו שהיא. מפלגה איזו של
מתורמי הבחירות מתוך המעגל. לדעתי, צריכה היתה נקודה
השניה. בקריאה זאת להציע עוד אפשר ואולי להיכנס, זו

משה ארם (אחדות העבודה  פועלי ציון):
סובסידיה? מקבל אינו מפעל איזה

הדתיתלאומית, (המפלגה רוזנברג שלמה ישראל
המזרחי  הפועל המזרחי):

בדיוק כך, חברהכנסת ארם, כל המפעלים האלה אינם
בסובסידיה ולא אתה, בכוחותיך לך תרומות. לתת צריכים
תרומה, נותן הזה שהמפעל מכיוון לך. נותנת שהממשלה
מקבל מרוע כי הסובסידיה. כספי מתוך אותה נותן הוא
נותן הוא אם כסף. די לו שאין מפני סובסידיה? המפעל

איפוא תרומה, פירוש הדבר שהסובסידיה במידה מסויימת
הזאת. התרומה את לו מכסה

5 הכלליים) (הציונים ספיר יוסף
סובסידיה? לקבל כדי תרומה נותן הוא ואם

הדתיתלאומית, (המפלגה רוזנברג שלמה ישראל
המזרחי): הפועל  המזרחי

בדיוק, גם זה אפשרי. במדינות אלה הוחלט איפוא
תרומות. לתת להן שאסור

שלא הגבלות כמעט שאין הכנסת, חברי הדבר, ברור
תפגענה, לאו דווקא במפלגה אחת, אלא בכל המפלגות,
באתת במידה גדולה יותר ובאחרת במידה מועטה יותר. אם
אסור לכתוב על מדרכות הגדרות, ולהדביק כרזות במקו
בהרבה, פוגע זה אחת מסויימת במפלגה אזי מסויימים, מות
בכל פוגע זה אבל מאד. במעט פוגע זה אחרת ובמפלגה
תעמולה בדרכי משתמשת אחת מפלגה כאשר כי המפלגות,
מסויימים, משתמשים בהם גם כל יתר המפלגות. והנה
מוכרחים כולנו ולומר: להתרומם הכנסת תצטרך הפעם
להבץ צריכה מפלגה כל כי בכולנו. יפגע שהדבר להודות
דבר יהיה אחרת, במפלגה יותר פוגע אשר דבר ישנו שאם
שני את לקבל צריכה והיא בה, פחות יפגע אשר שני
הדברים יחד, גם מה שיפגע באחרים וגם מה שיפגע בה.
הגבלות. כלפי ללכת רוצים אנחנו אם הנכונה הדרך זוהי
על דיברנו עליהן. החלטנו לא אשר ברדיו הגבלות יש
אירועים ועל סרטי קולנוע. לא דיברנו על ענין הרדיו אשר
עליה נקודה זוהי גם לממשלה. ופתוח לאופוזיציה סגור

לדבר. יש
הבחירות. בחוק הקיימות לחץ של נקודות על דובר כבר
מס אינם אלה סעיפים אבל מסויימים, סעיפים ישנם אמנם
ולוא ומאנגליה, מארצותהברית חוקים לפני כלל. פיקים
היה זמן בידי, יכולתי לצטט מהם סעיפים על גבי סעיפים,
מתלהבים היו הרחב והציבור כנסת חברי זאת בכל אשר
לקראתם. אני שימשתי יושבראש ועדתהמשנה, וכיושב
נקודות הרבה של להכללתן אחראי אני ועדתהמשנה ראש
למדי טובה כוונה מתוך דומני זאת ועשיתי זה, בחוק טובות
ורצויה. ודומני שגם חברים אחרים אשר הלכו באותה דרך,
היתה להם כוונה כזו. אולי התחלנו זאת במאוחר, היה עלינו
כיוס' וחצי. שנה לפני או שנה לפני החוק בהצעת להתחיל
חוק לקבל הבחירות' לפני חדשים שמונה או חדשים שישה
בהצעת אין כי אף במאוחר זה חדש, הוא לגבינו אשר כזה
הללו ההגבלות כל  מקורי, אחד סעיף אפילו זו חוק
צריך זאת ובכל אחרת, או זו בארץ אחרות, בארצות קיימות
חדש, נסיון וזהו ארצנו, של המיוחדים למצבים להתאימן
מנס ללמוד אפשר לפרצות. לדאוג גם שצריך נאמר וכבר
כל לא אבל שם, ומתפרצות אחרות ארצות של יונותיהן
שאפשר פרצה כל ולא כאן, גם קיימת שם הקיימת פרצה
פרצות על להצביע יכולתי שם. קיימת כאן, תתקיים שהיא
כלכך, במאוחר שהתחלנו מאחר אבל אפשריות. שהן רבות
על ולשבת לבוא יכולנו אילו עליהן. לעמוד היה איאפשר
כל נקודה ונקודה, היה הדבר טוב יותר, כי איאפשר להכ
אפשרות ועל ניסוח על לחשוב ומבלי בסיטונות סעיפים ניס
כהלכה. יבוצעו שלא סעיפים להכניס רצינו ולא פרצות, של
שנה, לפחות לוקח זה היה זאת, כל לפרט רצינו לוא כי
ביותר הרצוי והדבר הבחירות לפני עומדים אנחנו ובינתים
המיני עם חוק שיתקבל היה, הראשון בשלב לפנינו שעמד
אותו הוא האפשרי הרצוי והמינימום האפשרי, הרצוי מום
הבית של חלקהארי לפחות או כולו' שהבית המינימום



יוכל להתאחד עליו. אם ישנה איפוא מפלגה אחת החושבת
שנקווה זו או אחרת איננה צודקת, אני מניח שאפשר לשכ
גע אותה, אבל כדי לשכנע אותה יש צורך לפחות ב 150
יום, אותם 150 היום שכבר עומדים לפני הבחירות. מוטב
איפוא לוותר. ואם ישנה נקודה שניה, אשר מפלגה שניה

לוותר. מוכרחים בה גם בתוקף, לה מתנגדת
אצלנו יכול לקרות דבר כזה, כי אצלנו ישנו גם נוהג
מיני כל לגבי קואליציה, או אופוזיציה, אפילו אצלנו אחר.
אומרת; זו מפלגה ביניהן. להסתדר יכולות שישנם* מצבים
רוצה אינני אומרת; אחרת מפלגה זה. סעיף רוצה אינני
סעיף שני. ולפני שגומרים את ההידברות, נשארים בנוסח,

כלום. בלי היינו עליכם, שלום של מברק אותו דוגמת
החוק, שיתקבל הוא כעת בשבילנו ביותר החשוב הדבר
רוצה ואני לי, קדמו אשר הכנסת חברי כל זאת אמרו וכבר
דבריו. בסוף רוקח חברהכנסת שהזכיר כיוון באותו ללפת
חברי החליטו ראשונה, לקריאה עכשיו זה חוק להביא כדי
הצעות כמה על לוותר אחד, פה ומשפט, חוק החוקה' ועדת
טובות. הצעות אלה כל היו ולדידי הוועדה, לפני עמדו אשר
הנוספות ההצעות כל בעד להצביע מוכן הייתי עצמי אני
הזה החוק את להביא כדי אבל הוועדה, לפני עמדו אשר
כמות להביאו  אחת אפשרות רק היתה ראשונה, לקריאה
הצעות על ולהידבר האלה ההצעות על לדון כדי כי שהוא.
אלה, היו נזקקים ל 50 יום לפחות, בינתיים היתה הכנסת
החליטה כך מתוך חוק. ללא נשארים והיינו לפגרה יוצאת
ראשונה לקריאה זה חוק להביא ומשפט חוק החוקה, ועדת
שנעביר מקווה אני האלה. הנוספות בהצעות לדון ולא
חברי לכל אפילציה אביע ואני לוועדה זה חוק עכשיו
ישבו אשר חברים לאותם בעיקר סיעותיה* כל על הכנסת*
אחד שכל מאמץ אמנם ואני בחוק, אנו רוצים אם בוועדה:
ובכל ההוצאות בצמצום מעונין אחד וכל הזה בחוק רוצה
לקבל אנו רוצים אם  הבחירות* בתעמולת ההגבלות אותן
אל לוועדה. אותו נעביר הבה שהוא, כמות הזה החוק את
הזה החוק את נא נקבל בגריעות. נדון ואל בהוספות נדון
מישהו בינתיים אשר בנוסח* תיקונים ישנם אם שהוא. כמות
את להביא ונאפשר לוועדה, אותם נא יעביר עליהם, חשב
לזכור עלינו ושלישית* שניה לקריאה הבא בשבוע החוק
שההגב הדבר פירוש יום, ו150 התחילו. כבר היום 150 כי
הרא היום מן כבר לתוקף נכנסות הבחירות לתעמולת לות
שון, היינו, כל יום שעובר מתוך 150 היום האלה, פירושו
בחי אווירת כבר קיימת ובינתיים הגבלות, אין שבינתיים
מקו דרכים אותן ובכל באות להשתמש עלולים וכבר רות,

וכו'. מדפיסים וכבר בלות,
הצעות בידם אשר החברים לכל איפוא אומר אני
הייתי אני גם וכהנה, כהנה להוסיף יש לי גם כי טובות,
זוכות היו כי בטוחני אשר הצעות ועוד עוד להציע מוכן
לתמיכה; אך אני אומר לעצמי ולכולנו, אל נלך בדרך של
"תפסת מרובה", נסתפק במועט שכולנו מסכימים לו תביא

ושלישית. שניה לקריאה החוק את הבא בשבוע

ירחמיאל אסא (אחדות העבודהפועלי ציון):
של היזמה תבורך נכבדה. כנסת היושבראש, אדוני
הצעת לכנסת להביא עצמם על נטלו אשר הכנסת חברי
על ושיטותיה, צורתה התעמולה, דרכי הגבלות בדבר חוק
מנת להבטיח צנע, ולו במעט, ברתחת קלחת הבחירות,
בחוק, היש על לא ביותר, רציניות השגות לי יש כי אם

בו. החסר על אלא
ההבעה, הביטוי, לחופש רב ערך יש ממשית בדמוקרטיה
אחת על כנה. לאזרחות לחינוך כדרך וההצבעה, השמיעה

אזרחות ושל עליה של בארץ זה ערך גדול וכמה כמה
ולהפעיל להגדיל הבאות ההגבלות תבורכנה ולכן מתהווה.
היצרים כל בהתרת המותנה חופש בי הביטוי. חופש את
לימי המחזירנו הגבלה, ללא כספיות אפשרויות והמנצל
 המאה "בעל נאמר שעליה שלטון צורת אותה של הזוהר
עלול שנים, של חינוכית פעולה להרוס עלול הדעה", לו
אשר וחברה* מדינה לערכי זלזול של יחס האזרח בלב לטעת

בעם. לשתול אגו מנסים אותם
על אחת כמה וכמה חשובה הגבלת ההוצאות בבחי
עדייו מתושביה גדול חלק או מרבית בה אשר במדינה רות,
חיים בתנאים של צנע, ואף פחות מזה, והדיספרופורציה
בין תנאי החיים של אלה הבאים ומדברים אליהם על
ערכים, הכרה, דעה עצמית חפשית ובחירות וכו', לבין ההר
בהגדלת התחרות ובעיקר בבחירות, מוציאים שאנחנו צאות
לקבוע אותנו מחייבת היא משוועת, היא ההוצאות, מתח
שאותם והאחרים הכספיים לאמצעים גבול ולתמיד אחת

יש להתיר לשימוש בתעמולת הבחירות.
זה בחוק החסרים הדברים שאחד חושב אני רבותי,
 זה בחוק החסר שני דבר בהוצאות. ההגבלה  הוא
באותה ולהתחבט לדוש מרבים שאנו ככל כי הזמן. הגבלת
קלחת, כן היא מרבה לגעוש ולרתוח, ובעידנא דריתחא לא
בדרך ביטוי נותן אחד כל ולא לשונו את שומר אחד כל

לבטא. רוצה שהוא למחשבות הנאותה
עדיין הזה החוק שלדעתי הדברים אחד היא הזמן הגבלת
בחירות, תעמולת של יום מאהוחמישים כי עליו. עונה אינו
לאחת להביא עלולים  בלתימרוסנת לפעמים הנעשית
ואי* הבוחר אדישות סכנת למדינה: ביותר הגדולות הסכנות

לפניו. מביאים שהנואמים ובדברים בסיסמאות אמונו
עליה לעמוד חייבים אנחנו שלדעתי שלישית, נקודה
הנכבדים הכנסת מחברי שכמה נקודה  כללה לא והחוק
הבחירות קלחת בתוך בה נתקלתי אני ואף עליה, דיברו
תופעות לאותן ביטוי בחוק ניתן לא וכיום. שנים ארבע לפני
המעשה לפני וישנן, שהיו והפחדה, נקמה איומים, של
כי אם עובדות, הכנסת לפני להביא רוצה אינני ולאחריו.
מובטחני כי עובדות* ומאות עשרות להביא מוכן הייתי

בקיומן. מכירים שכולנו

הרצל ברגר (מפא"י):
אני. גם

ציון): העבודהפועלי (אחדות אסא ירחמיאל
דעה. שותפות בינינו שיש שמח אני

תופעה שהיא הזאת, התופעה את למנוע צריך לדעתי
בכל האנושית הנקודה קובעת מאד מאד ובעיני  הרסנית
לא עדיין הארץ תושבי למחצית שקרוב נשכח אל כי זה.
רגילים שאנחנו כפי ערכים, על מחשבה דרך לאותה הגיעו
בהם לטעת עלול דברים של וקלקול שינוי וכל מקודם, לכך
לענין ביטוי בחוק להיות שצריך אני סבור לכן וארס. הרס

הזה.

הפרוגרסיבית): (המפלגה כהן אידוב
למשלז איך,

ירחמיאל אסא (אחדות העבודהפועלי ציון):
בו. ולהחמיר לדין להביאו צריך כזה מקרה כל

ברצוני לעמוד על עוד נקודה אחת, כאובה מאד. לפע
לפעמים אבל לשמה. מגיעים לשמה שלא מתוך אומרים: מים
הבחי ממעוף הארץ הכרת על מדבר אני זאת. גם מסרטים



אינני ושוב  זאת בתופעה נתקלתי הגדול לדאבוני רות.
את מנחילים אנחנו כיצר ונוכחתי  עובדות להביא צריך
"ערכי ידיעת ארץישראל" בתוך קלחת וגעש הבחירות. ואז,
כמובן, הדעה והעמדה של האדם היהודי המטייל, המבקר, 
לקבוע יש לדעתי מסתלפת.  הראשונה הפעם זאת ואולי

הבחירות. מערכת בתוך מאורגנים טיולים על איסור

דוד בררבהאי (מפא"י):
הארץ? בכל "עוצר" על תכריז

ירחמיאל אסא (אחדות העבודה  פועלי ציון):
מכיר אני שנקודה זו קצת רגישה אצל מישהו, אבל
ומתוך "מטיילים" עם ומגע נסיון מתוך זאת יודע אני
ביקורים שהיו באזורים שונים, ואיך אורגנו. לדעתי חייבים
 אדרבא בחירות. טיולי לקיים אין זאת. נקודה על לעמוד
יעשו בכל ימות השנה ; יקיימו טיולים בכל ימות השנה,
ומוג וקשורה מסויימת מטרה מתוך אותם יקיימו אל אבל

בחירות. של לענין בלת
פגע פעם לא בחוק. להופיע שחייב נוסף לדבר ומכאן
לרשות נהפכו התפילה מקומות כיצד כשראיתי הדבר, בי
היחיד של מפלגה מסויימת ; ובתוך שעת התפילה, בהפסקה
זו במה נוצלה התפילה, שעת לאחר או לחלק, חלק בין
באמת בכך מעוניינים אנו שאם חושבני בחירות. לצרכי
ניתן אל התפילה' בית אל כבוד של יחס לטעת ובתמים,

בתוכנו. לפשות הזה למינהג
על מברך אני ואומר: איפוא אסיים בזמני, מוגבל אני
החוק. אני חושב שאצטרף לדבריו של חברהכנסת רוזנברג,
מקווה אני היתר. את מטשטש אינו שבו החסר כי באמרי
הללו ההערות כל את לקבל תשתדל בישיבתה הוועדה כי

לתשומתלבה.

יוסף ח'מיס (מפ"ם):
אדוני היושבראש, חברי כנסת נכבדים. סיעת מפ"ם
בהוצאות הגבלה משום בה שיש פעולה כל מחייבת בכנסת

הבחירות.
של תוצאה היא בכנסת בדיון עתה שנמצאת ההצעה
יוזמתם של כמה מחברי הכנסת ממפלגות שונות והוכנה

ומשפט. חוק החוקה, ועדת עלידי כידוע
שבהצ ופרט פרט כל עם שלם שאני להגיד' יבול אינני
תלך ומשפט חוק החוקה, שוועדת מעדיף, הייתי זו. עה
להוציא שמותר הכולל, הסכום על הגבלות הטלת של בדרך

למפלגה לצורך תעמולת בחירות, במקום להגביל רק דרכי
בלתיישירה השפעה בהן יש המוצעות, ההגבלות התעמולה,
נושאים המדינה אזרחי ההוצאות. צמצום של בכיוון בלבד,
בנטל לאקטן של מסים, ונטל זה  כידוע  מעיק בעיקר על
השכבות העמלות, פועלים, פקידים, אינטליגנציה עובדת וכו'.
וכש הבחירות' בהוצאות בזבזנות של תופעה קיימת והנה,
הוא הדברים מטבע זה' כבד מסים בנטל לשאת נדרש אזרח
בחיים וזלזול ציניזם ולידי מפלגות לגבי בביקורת לבוא

בכלל. הפארלאמנטריים
שונים, גורמים מופיעים ושם שפה עדים, אנו בשעה בה
לזעזע והדרך הפארלאמנטריים. בחיים לפגוע בכוונתם אשר
אי של יחס ביצירת היא שלנו הפארלאמנטריזם יסודות את
שלפעמים הוא, מענין שכאלו. בתור המפלגות לגבי אמון
דווקא מחוגים אלה, שאינם נוטים להגביל את עצמם בהוצ
חשבון על ארסית ביקורת באה בחירות, לתעמולת אות

מפלגות.
לפע מתעורר הערביים האזרחים בין שגם להגיד, אוכל
מים תמהון, עד כמה גדולים הסכומים, שמפלגות מסויימות
תעמו שיש כאן, לומר עלי כי בחירות. בתעמולת משקיעות
בחי כפעילי אנשים העסקת של שיטה גם יש אך גלויה' לה
זו. לשיטה מדוייקת הגדרה לתת רוצה ואינני כביכול, רות
לי כזה. להסדר נסיון היא שלפנינו ההצעה כאמור,
נראה, שההצעה אינה מרחיקה לכת למדי, כי אינה מגבילה
מחייבת לא ואף המפלגות של השונות הבחירות הוצאות את
זאת בכל ההצעה אך ברבים. חשבונותיהן את לגלות אותן
בבתי הבזבזנית התעמולה איסור חיוביים: דברים כמה כוללת
וסידור אנשים האכלת באמצעות התעמולה מניעת הקולנוע,
מסיבות. ייתכן, שזה יחייב מפלגות מסויימות, שנהגו לפי
הער הבחירה זכות בעלי בין רבה במידה וזה  זו שיטה
ביים  לפעול מתוך הסברת עמדותיהן העניניות, הסברת

דרכן, עמדתן בענין ההפלייה הקיימת וכו'.
בקיצור, מפ"ם תיתן את ידה לחוק המוצע מתוך הנחה,
שטוב המעט מלא כלום, וגם מתוך תקוה, שוועדת החוקה,
הקריאה לקראת החוק את במהירות להכין תדע ומשפט חוק
השניה, ולמנוע כל נסיון גלוי ומוסווה לסחיבת הענין עד

די. בלי
לו שתהיה ספק' לי אין במהירות, יתקבל החוק אם
לפניגו. אשר הבחירות מלחמת הנהלת אופן על טובה השפעה

גרינברג: י. א. היו"ר
.20.00 בשעה הערב הבאה הישיבה הישיבה. את נועל אני

.18.55 בשעה ננעלה הישיבה
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