
תשכ"ט1969* ,(3 מס' (תיקון תעמולה) (דרכי הבחירות חוק

, העיקרי) החוק  (להלן תשי"ט11959 , תעמולה) (דרכי הבחירות לחוק 2 בסעיף . 1

מחוץ אף יחולו ו13 12, 4, 3 2א, סעיפים לפי וההגבלות האיסורים "ואולם יבוא בסופו
האמורה". לתקופה

2 סעיף תיקון

בטלוויזיה", "או אחריו יבוא "בקולנוע" נאמר בו מקום בכל העיקרי, לחוק 5 בסעיף . 2

. 15א" סעיף לפי בטלוויזיה בחירות תעמולת שידור על יחול לא זה "סעיף יבוא ובסופו
5 סעיף תיקון

שידור על יחול לא סרטים הצגת על "האיסור יבוא בסופו העיקרי, לחוק 8 בסעיף , 3

. 15א" סעיף לפי בטלוויזיה כחירות תעמולת
8 סעיף תיקון

 העיקרי לחוק 15 בסעיף . 4

"ברדיו"? יבוא בסופה השוליים, בכותרת (1)

תעמולת שידור "לשם יבוא בחירות" נאומי שידור "לשם המליט במקום (2)
. בחירות"

15 סעיף תיקון

יבוא: העיקרי לחוק 15 סעיף אחרי , סעיפים5 הוספת
ו15ב 15א

של ''הסדר
שידורים
בטלוויזיה

לאחר יקבע, לכנסת המרכזית הבחירות ועדת ראש יושב (א) 15א.
את השידור, רשות של הכללי המנהל ועם ועדה אותה עם התייעצות

את בטלוויזיה, בחירות תעמולת של לשידור מוקדשים שיהיו הזמנים
שיוקצבו הזמנים ואת הטלוויזיה שידורי של הרגילה במערכת שילובם
ורשימת מפלגה לכל המועמדים; ורשימות מהמפלגות אחת לכל כך לשם
 היוצאת בכנסת המיוצגת מפלגה ולכל דקות עשר יינתנו מועמדים

בכנסת. שלה חבר לכל נוספות דקות ארבע

תשכ"ט, ,839 בה"ח פורסמה הסבר ודברי החוק הצעת ;(1969 ביולי 15) תשכ"ט בתמוז כ"ט ביום בכנסת נתקבל *
.266 עמ'

. 12 עמ' תשכ"ט, ;166 עמ' , תשכ"א ; 138 עמ' תשי"ט, ס"ח 1



מאחריות פטור

כמש הקבועים המנוחה בימי זה סעיף לפי שידורים יהיו לא (ב)
תש"ח21948. והמשפט, השלטון סדרי בפקודת מעותם

על שהופקה בחירות תעמולת אלא זה סעיף לפי תשודר לא (ג)
של אישורו עליה ושבא חשבונן על המועמדים רשימות או המפלגות ידי

המרכזית. הבחירות ועדת ראש יושב

שידור כשל פלילית או אזרחית באחריות תישא לא השידור רשות 15ב.

". זה חוק לפי בחירות תעמולת

16 סעיף "בשידוריתיקון יבוא ישראל" קול של החדשות "בשידורי במקום העיקרי, לחוק 16 בסעיף . 6
. ובטלוויזיה" ברדיו החדשות

סעיפים הוספת
ו16ג 16א

יבוא; העיקרי לחוק 16 סעיף אחרי . 7

הסברים ''שידורי
והדרכה

לאחר יקבע, לכנסת המרכזית הבחירות ועדת ראש יושב (א) 16א.
את השידור, רשות של הכללי המנהל ועם ועדה אותה עם התייעצות

להסברים מוקדשים שיהיו והטלוויזיה הרדיו שידורי במערכת הזמנים
ולחברי לכנסת בבחירות ההצבעה סדרי על לבוחרים מטעמו שיינתנו

תפקידיהם. מילוי סדרי על הקלפי ועדות

של הכללי המנהל עם התייעצות לאחר יקבע, הפנים שר (ב)
שיהיו והטלוויזיה הרדיו שידורי במערכת הזמנים את השידור, רשות

בבחירות ההצבעה סדרי על לבוחרים מטעמו שיינתנו להסברים מוקדשים
. תפקידיהם מילוי סדרי על הקלפי ועדות ולחברי המקומיות הרשויות לכלל

יעלה לא ו(ב) (א) קטנים סעיפים לפי השידורים כל משך (ג)
הבחירות ועדת ראש יושב בטלוויזיה; אחת שעה ועל ברדיו אחת שעה על

זה. סעיף לפי השידורים את הפנים שר עם יתאם לכנסת המרכזית

ללא השידורים
תשלום

". זה חוק לפי שידורים בעד תשלום תגבה לא השידור רשות 16ב.

20ב סעיף יבוא:הוספת העיקרי לחוק 20 סעיף אחרי , 8

בפני "הסיבות
משפטי סעד

הוראות יחולו ו16א 16 ,15א, 15 סעיפים לפי מחדל או מעשה על 20ב.

". תשכ"ט31969 משולב], ננוסח לכנסת הבחירות לחוק סעיף137

שזר זלמן שניאור
המדינה נשיא

מאיר גולדה
הממשלה ראש

שפירא משה חיים
הפנים שר
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