
 
 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 

 

 

 
 

 

הוועדה הציבורית לבחינת חוק הבחירות )דרכי 
 1959-תעמולה(, התשי"ט

 

 

______________________________ 

 להערות הציבור (ביניים)דין וחשבון 

______________________________ 

 

 

 2016רושלים, אלול התשע"ו, ספטמבר י

 
 03595516 ועדת ביניש:



 
 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 הוועדה הציבורית לבחינת חוק הבחירות )דרכי תעמולה(
 

 

 13מתוך  2עמוד 

 9195015, القدس أورشليم, غوريون بن مجمع: العنوان 9195015 ירושלים  ,גוריון-בן קריית דוד ,כן הכנסתמש

 DeanL@knesset.gov.il: اإللكتروني البريدדוא"ל  02-5669855 :فاكس פקס, 02-6753407:هاتف טלפון

 www.bechirot.gov.il الموقعאתר האינטרנט 

 

 1959-דרכי תעמולה(, התשי"טהוועדה הציבורית לבחינת חוק הבחירות )
 

 להערות הציבור (ביניים)דין וחשבון 
 

 תמצית

. מאז תוקן 1959)להלן "החוק"( נחקק בשנת  1959-חוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט .1

פעמים רבות וכיום מוסדרת תעמולת הבחירות על ידי מערכת דינים שחלקה מיושן וארכאי, חלקה 

תוקן בהסדרים מפורטים למדי. נושאים אחדים אינם מוסדרים כלל  מפוזר בין חוקים שונים וחלקה

ועדה התמקדה בצורך להתאים את תעמולת הבחירות ו. עבודת האנכרוניסטיםבצד נושאים אחרים 

 .למציאות הקיימת ולאמצעי התקשורת החדשים

 

ית של חוק תכליתו המרכז עדה מציעה לקבוע שורה של עקרונות יסוד ומטרות לחוק דרכי תעמולה.והו .2

בחירות הוגנת המקפידה על כבוד האדם תוך שמירה על חופש  תתעמולדרכי תעמולה היא הבטחת 

 . וקיום עקרון השוויון הביטוי והעיתונות

 

 לקיים כללים בסיסיים של שקיפות.  חייבת תעמולת בחירות .3

 

קשורת וגופי האסדרה, לבין ההסדרים המוצעים נועדו לאזן בין חופש העיתונות והזכויות של אמצעי הת .4

. עיקרם במציאת נקודת איזון שונה מזו שהייתה קיימת עד ושוויונית הצורך להבטיח תעמולת בחירות הוגנת

 כה: הסרת מגבלות בצד החמרת האכיפה.

 

 הברדיו ובטלוויזיתהא תעמולת בחירות  הוועדה מציעה לבטל את האיסור הקיים כיום לפיו לא .5

 .  י הבחירותהימים שלפנ 60בתקופת 

 

 קפיד בתקופת הבחירות על מתן ביטוי הוגן, שוויוני ומאוזןיכי משדר לקבוע הוועדה מציעה  .6

 למגוון ההשקפות והדעות הבאות לידי ביטוי בבחירות.

 

ם בחוק יכלליההסדרים הלהחיל את הוראות החוק המהותיות גם על האינטרנט. ממליצה  הוועדה .7

 ום שהוא ובכל אקלים טכנולוגי ותקשורתי. יחולו על תעמולת בחירות בכל מדי

 

 בהתייחסבחירות, אלא במקרים קיצוניים. ההוועדה סבורה שאין להתערב בתוכן של תעמולת  .8

סבורה הוועדה כי יש לקבוע במפורש בחוק כי תעמולה גזענית  ,ביטוי גזעני או מסית לאלימותל

 במהותה או המסיתה לאלימות אסורה מעיקרה. 
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לבטל הסדרים ארכאיים ובהם: איסור השימוש בכלי שיט ובכלי טיס, הגבלת  מציעההוועדה  .9

 .איסור על נשיאת לפידים ועל זריקת אור ,השימוש ברמקול

 

 ,על פי ההסדר המוצעהועדה ממליצה לבטל את תשדירי התעמולה ברדיו ובטלויזיה הנהוגים כיום.   .10

הדקות האמורות ישודרו, בחלוקה  4ור. דקות להציג את מסריה לציב 4יינתנו לכל רשימת מועמדים 

 י יום הבחירות.נוביום השביעי שלפ 14-שווה, ביום ה

 

בטלויזיה וברדיו על מנת להגדיל  לאפשר למפלגות לרכוש "פרסומות בחירות"ממליצה  הוועדה .11

את האמצעים שבידי רשימות המועמדים להעברת המסרים שלהן לציבור. פרסומות הבחירות 

ת המסחריות באמצעות אות מיוחד, וכמותם תהא מוגבלת לפי הסדר שייקבע יופרדו מהפרסומו

 בחוק. 

 

ממליצה לבטל את ההסדר הכללי לפיו כל עבירה על חוק דרכי תעמולה היא עבירה  הוועדה .12

ובאשר ליתר  פלילית ולהותיר בחוק איסורים פליליים בודדים בלבד כגון הסתה לגזענות ולאלימות

עדה מציעה להטיל עיצומים כספיים משמעותיים בצד צווי עשה וצווי האיסורים וההפרות, הוו

 .מניעה

 

המרכזית להטיל עיצומים כספיים  ת הבחירותועדממליצה להסמיך את יושב ראש  הוועדה .13

הפרות של חוק דרכי תעמולה.  הוועדה ממליצה כי העיצומים הכספיים יהיו גבוהים בכדי  בשל 

 .להרתיע מפרים פוטנציאלים

 

מציעה מספר תיקונים בכל הנוגע לפרסום סקרי בחירות, המבוססים על עקרון  הוועדה .14

 ועל הצורך בדיווח הוגן.  , על החשיבות של מניעת הטעיההשקיפות

 

החליטה להותיר על כנם חלק מן ההסדרים הקיימים כיום בחוק דרכי תעמולה כגון:   הוועדה .15

והסעיף האוסר על תעמולת בחירות ברדיו  –י האיסור על תעמולה ביום הבחירות באזור הקלפ

להרחיב  מציעה הוועדה. בערב ביום שלפני יום הבחירות, ובכל יום הבחירות 7משעה ובטלוויזיה 

למעט קריאה ישירה  באותו היום, מודעות בעיתונות או באינטרנטאיסור כך שיחול על פרסום ה

גם את ההסדרים הבאים: איסור  ן היתר,, ביהחליטה להותיר על כנם הוועדה לבוחרים להצביע.  

על שימוש בנכסי ציבור; איסור על הכללת צה"ל ונפגעי פעולות איבה בתעמולת בחירות; איסור על 

שיתוף ילדים בתעמולת בחירות; איסור על הופעת אמנים ותכניות בידור בתעמולת בחירות; 

 . האיסור בדבר חלוקת מתנות בקשר עם תעמולת בחירות
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 :וועדההעבודת 

הוועדה(, מונתה  –)להלן  1959-"טהוועדה הציבורית לבחינת חוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי

נשיא המדינה, מר ראובן )רובי( ריבלין וכב' כב' על ידי  (2015ביולי  8כ"א בתמוז התשע"ה )ביום 

 .20-השופט סלים ג'ובראן, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה

 ם:חברי הוועדה ה

 יושבת ראש; –כב' נשיאת בית המשפט העליון )בדימוס(, דורית ביניש  -

 חברה; –פרופ' סוזי נבות  -

 חברה; –פרופ' קרין נהון  -

 חבר; -עו"ד דן מרידור, שר המשפטים לשעבר  -

 חבר; -הרב יצחק לוי, שר התחבורה לשעבר  -

 יועץ. –פז, שר הפנים לשעבר -מר אופיר פינס -

 
 דין ליבנה, היועץ המשפטי לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת. כמרכז הוועדה שימש עו"ד 

 

, קול קורא לקבלת עמדות 2016בפברואר  10ישיבות במליאתה ופרסמה ביום  20הוועדה קיימה 

הציבור בנושא. הוועדה בחנה את כלל עמדות הציבור שהועברו לעיונה, וזימנה חלק מהכותבים 

בקישור  בעמדות אלה באתר הוועדהניתן לעיין להביע עמדתם בפניה בעל פה. 

main.aspx-taamula-http://bechirot.gov.il/election/vadattaamula/Pages/vadat . 

 

לטורים( של אמצעי התקשורת: במסגרת דיוניה, זימנה הוועדה להופיע בפניה את המאסדרים )רגו

נציגי תאגיד השידור הציבורי הישראלי, הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו והמועצה לשידורי 

כבלים ולווין, את נציגי כלי התקשורת המסחריים וכן נציגים מטעם אתרי האינטרנט המרכזיים 

ל. כמו כן פנתה הוועדה בישראל ונציגים מטעם איגוד מכוני המחקר בישראהחברתית והמדיה 

 ליושבי ראש סיעות הכנסת, וביקשה כי ישמיעו בפניה את עמדותיהם בנושא. 

 

המידע והדעות  –הוועדה מבקשת להודות לכל מי שהופיע בפניה ולכל מי שהעביר לעיונה עמדה 

 שהונחו בפני הוועדה סייעו להבאת מלא התמונה בפניה.

 

וועדה עבודת מטה מפורטת עם נציגות מח' ייעוץ וחקיקה בסוגיית אכיפת הוראות החוק, קיימה ה

)פלילי( במשרד המשפטים, עו"ד רביד דקל ועו"ד ורד שפילמן. הוועדה מבקשת להודות לעו"ד דקל 

 ועו"ד שפילמן על סיוען הטוב בלוח הזמנים הקצר. 

 

לאחר קבלת הוועדה החליטה לפרסם לציבור ולנוגעים בדבר, בדוח ביניים, את עיקרי המלצותיה. 

 .2016הערות לדו"ח הביניים, בכוונת הוועדה לפרסם דוח סופי עד תום שנת 

 

mailto:DeanL@knesset.gov.il
http://www.bechirot.gov.il/
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 מבוא:

. מאז תוקן פעמים 1959)להלן "החוק"( נחקק בשנת  1959-"טחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי

רבות וכיום מוסדרת תעמולת הבחירות על ידי מערכת דינים שחלקה מיושן וארכאי, חלקה מפוזר 

חוקים שונים וחלקה תוקן בהסדרים מפורטים למדי. עיון בחוק מגלה כי המערכת הקיימת של בין 

כללי התעמולה לוקה בחסר ובנושאים רבים היא מיושנת. נושאים אחדים אינם מוסדרים כלל בצד 

נושאים אחרים שהתיישנו לאור השינויים שחלו מאז שנות החמישים במדיה התקשורתית. עבודת 

ה בצורך להתאים את תעמולת הבחירות למציאות הקיימת ולאמצעי התקשורת הוועדה התמקד

 החדשים.

 

 מבקש לשנות את המצב הקיים בשישה מישורים: הוועדהדוח 

 קביעת עקרונות יסוד לתעמולת בחירות .1

 ביטולן של הגבלות והסדרים רגולטורים מיושנים  .2

 נטרנט והרשתות החברתיות הסדרה של נושאים שלא הוסדרו עד כה, כגון תעמולה ברשת האי .3

 הסדרים קיימים, כגון תיקון ההסדר בענייני שלטי חוצות ובענייני סקריםתיקון  .4

 קביעת איסור בדבר תוכן תעמולה שיש בה משום הסתה לאלימות או גזענות .5

בידי יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית שייקבעו הסדרה מחודשת של אמצעי אכיפה וענישה  .6

 לכנסת 

 .מפרסמת הוועדה את תקציר מסקנות הביניים שלהלהלן את הנושא, לאחר שבחנה 

 

לנשיא המדינה וליו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, למפלגות המיוצגות  הביניים מועברדו"ח 

בכנסת, למבקר המדינה, ליועץ המשפטי לממשלה וליועץ המשפטי לכנסת, למשרדי המשפטים, 

 ון המקומי ולגורמים נוספים הנוגעים בדבר, לקבלת הערותיהם.הפנים והתקשורת, למרכז השלט

 

עד לדוח הביניים הערות הלקבל את מבקשת לעיון הציבור. הוועדה הביניים דו"ח   במקביל, מועבר

( למרכז הוועדה, עו"ד דין ליבנה, באמצעות דוא"ל 2016בנובמבר  15ליום י"ד בחשוון התשע"ז )

VadatB@knesset.gov.il . 

 

הציבור, בכוונת הוועדה להביא המלצה סדורה ומנומקת בפני הנוגעים בדבר ולאחר קבלת עמדות 

 .2016עד תום שנת  , ככל הניתן,הכנסת
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 הוועדה:המלצות  עיקרי

 

 עקרונות היסודקביעה של  .1

תעמולת בחירות הוגנת תוך שמירה על חופש הביטוי תכליתו של חוק דרכי תעמולה היא להבטיח 

, שמירה על כבוד האדם ועל עקרון השוויון בין המתמודדים הבחירותוהעיתונות, הקפדה על טוהר 

 ..לבוחר לשוויון האמצעים ויכולת הנגישותגם האפשר,  לחתור, ככליש בבחירות חופשיות בבחירות. 

א החירות, החופש להתבטא ולפרסם. ההגבלה היא החריג. הוועדה מציעה נקודת נקודת המוצא הי

איזון שונה מזו שהייתה קיימת עד כה והיא מציעה מחד, להסיר כמה שיותר מגבלות ומחסומים 

 ומאידך, להקפיד על עקרונות של הוגנות ושקיפות, תוך החמרת האכיפה במקרים הקיצוניים.

, באתרי התקשורת המקווניםחובה על ערוצי השידור, בין בטלויזיה ובין לפיכך, מציעה הוועדה לקבוע 

יקבע  . לענין זהביטוי הוגן, שוויוני ומאוזן למגוון ההשקפות והדעות הבאות לידי ביטוי בבחירות ליתן

עצמאות החופש הביטוי ועל יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית הנחיות כלליות תוך שמירה על 

 רכים.התקשורתית של העו

מציעה כי תעמולת בחירות תישא  הוועדהתעמולת בחירות תקיים כללים בסיסיים של שקיפות. על כן, 

את  –את שמו של האדם שאחראי על פרסומה, ואם פעל מטעם מתמודד בבחירות או מטעם גוף אחר 

נט, והן פרטיהם. חובת השקיפות תחול הן על פרסומים ישירים, כגון מודעות בעיתון או באתרי אינטר

 על תוכן בתשלום. גם בפרסום סקרים ישמר עקרון השקיפות.

 

  להלן הסעיפים המרכזיים המבטאים את עקרונות היסוד כאמור:

  מטרת החוק

הגינות, תנוהל תוך שמירה על ש להסדיר את תעמולת הבחירות כךחוק זה מטרתו "

 ,  תוך הקפדה על כבוד האדם".השוויון שקיפות ועל עקרון

 

  עמולת תוכן ת

 בחירות

 "תעמולת בחירות תהא הוגנת ותשמור על כבוד האדם.

  

לא יעשה שימוש, בקשר עם תעמולת בחירות, בתוכן המסית לגזענות או 

 לאלימות או בתוכן מבזה או משפיל."

  

 שקיפות בתעמולת

 בחירות

 ואם פעלמודעת בחירות תישא את שמו ומענו של האדם האחראי להזמנתה "

ם מתמודד בבחירות או גוף אחר, תישא המודעה את שם אותו אדם מטע

המתמודד בבחירות או הגוף כאמור, או את האות או הכינוי של הסיעה או 

 ."רשימת המועמדים
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 תעמולה בשידורים

משדר יקפיד בתקופת הבחירות על מתן ביטוי הוגן, שוויוני ומאוזן למגוון ההשקפות "

  -אחד מאלה  –יין זה, "משדר" והדעות הבאות לידי ביטוי בבחירות; לענ

 ;1מורשה לשידורים )א(

מי שמטרתו העיקרית להפיץ תכני וידאו או אודיו לציבור בלתי  –משדר מקוון  )ב(

 ."מסויים באמצעות רשת האינטרנט

 

 ביטול הגבלות קיימות .2

 היובטלוויזברדיו תהא תעמולת בחירות  הוועדה מציעה לבטל את האיסור הקיים כיום לפיו לא 

 . הימים שלפני הבחירות 60בתקופת 

  הנהוגים כיום. הובטלוויזיהועדה ממליצה לבטל את תשדירי התעמולה ברדיו 

  3לבטל הסדרים ארכאיים ובהם: איסור השימוש בכלי שיט ובכלי טיס )סעיף  מציעההוועדה 

נשיאת לחוק דרכי תעמולה(, איסור על  4לחוק דרכי תעמולה(, הגבלת השימוש ברמקול )סעיף 

 לחוק דרכי תעמולה(. 9לחוק דרכי תעמולה( ועל זריקת אור )סעיף  8לפידים )סעיף 

 ממליצה לבטל את ההסדר הכללי לפיו כל עבירה על חוק דרכי תעמולה היא עבירה  הוועדה

 ;במשאבי ציבור לצרכי תעמולה שימוש בודדים בלבד:פליליים פלילית ולהותיר בחוק איסורים 

ב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת או יושב ראש ועדת בחירות אזורית הפרת צו שנתן יוש

שבחוק בגין איסורים אחרים  .תוכן המסית לגזענות או לאלימותופרסום תעמולה הכוללת 

 .עיצומים כספיים משמעותיים מציעה הוועדה להטיל

 

 הסדרת נושאים חדשים .3

 
 תחולת הסדרי החוק על  רשת האינטרנט 

הרשתות החברתיות בפרט הם מדיום התקשורתי בעל חשיבות מכרעת. על מנת האינטרנט בכלל ו

סבורה שיש להחיל את הוראות החוק להתאים את החוק למציאות התקשורתית, הוועדה 

על תעמולת בחירות בכל מדיום שהוא ובכל  ויחול כלליים בחוק יםהמהותיות גם באינטרנט. הסדר

הצגת רשימות  –ר קבעה הוועדה הסדר ספציפי )למשל כאשעם זאת, אקלים טכנולוגי ותקשורתי. 

 הרי שהסדר זה יחול רק באותו מדיום. –( ההמועמדים ברדיו ובטלוויזי

 

ת השקיפות בתעמולת בחירות, בבכל הנוגע לחו בחירות" מודעות"להגדיר  הוועדהכך למשל, מציעה 

 באופן הבא: 

מת משודרת ברדיו, בטלויזיה או באינטרנט מודעה מודפסת או פרסו –לעניין זה, "מודעות בחירות" 

 .או תוכן תעמולה שנכתב או הופץ בעבור תשלום מטעם מתמודד בבחירות או למענו

                                                 
, בעל זיכיון לשידורים או רישיון לשידורים, כהגדרתם בחוק 2014-תאגיד השידור הציבורי הישראלי לפי חוק השידור הציבורי הישראלי, התשע"ד –"מורשה לשידורים"  1

  .מג לחוק התקשורת6תקשורת או מפיק ערוץ עצמאי כהגדרתו בסעיף הרשות השנייה, בעל רישיון לשידורים כהגדרתו בחוק ה
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 מתן אפשרות למפלגות לרכוש "פרסומות בחירות" 

סבורה שנכון להתיר רכישת פרסומות בחירות  הוועדהבמקביל לצמצום של תשדירי התעמולה, 

הגדיל את האמצעים שבידי רשימות המועמדים להעברת המסרים שלהן וברדיו על מנת ל הבטלוויזי

לציבור. פרסומות הבחירות יופרדו מהפרסומות המסחריות באמצעות אות מיוחד, וכמותם תהא 

 מוגבלת לפי הסדר שייקבע בחוק. 

בין רשימות המועמדים ועל שיוויון ההזדמנויות מורשה לשידורים ישמור על איזון מוצע לקבוע כי 

בקבלת פרסומות בחירות לשידור ויקפיד על חלוקה הוגנת בקביעת זמני השידור, בשיבוץ ו

קבע יושב ראש ועדת קבע מראש לפי חלוקה שיי. התעריף יהיה אחיד ויהפרסומות ובמחירם

 הבחירות המרכזית לכנסת בהתייעצות עם מאסדרי השידורים.

 

 א:בחוק את ההסדר הב לכלולמציעה הוועדה 

 

על אף האמור בכל דין, מורשה לשידורים, הרשאי לשדר תשדירי פרסומות לפי דין, רשאי לכלול ")א( 

בשידוריו, בתקופת הבחירות, במסגרת זמן השידור המוקצה לו לשידור תשדירי פרסומת, תשדירי 

פרסומות בחירות של רשימת מועמדים ומטעמה בלבד; פרסומות הבחירות יופרדו מתשדירי 

מות המסחריות באמצעות אות מיוחד, שייקבע על ידי יושב ראש הוועדה המרכזית, הפרסו

 בהתייעצות עם מאסדרי השידורים, ולא ישודרו בזמן שידורי החדשות.

מורשה לשידורים רשאי לגבות תשלום בעד שידור פרסומות בחירות לפי סעיף זה, בכפוף  (ב)

 להוראות סעיף קטן )ה(.

מורשה לשידורים על איזון בין רשימות המועמדים ישמור דור בקבלת פרסומות בחירות לשי (ג)

 ויקפיד על חלוקה הוגנת בקביעת זמני השידור, בשיבוץ הפרסומות ובמחירם.

זמן שידור מרבי לפרסומות בחירות שרשאי מורשה לשידורים להקצות, בכל שעת  (1)  (ד)

 שידור וביממה, לא יעלה על זמן השידור המרבי לתשדירי פרסומת המותר לו;

זמן השידור המרבי ביממה לפרסומות הבחירות מטעם כל רשימות המועמדים לא  (2) 

ובשעה, המותר למורשה מזמן השידור המרבי לתשדירי פרסומת, ביממה  30%יעלה על 

 לשידורים;

זמן השידור המרבי, בשעת שידור, לפרסומות בחירות של רשימת מועמדים לא יעלה  (3) 

מזמן השידור המרבי לתשדירי פרסומת, באותה שעת שידור, המותר למורשה  5%על 

 לשידורים;

יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, בהתייעצות עם מאסדרי השידורים,  (4) 

כללים בדבר אופן הגשת בקשות לשידור פרסומות בחירות ובדבר הקצאת זמן  יקבע

  -רהשידור על ידי מורשה לשידורים; בכללים ייקבעו, בין הית
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התעריפים המרביים שאותם רשאי מורשה לשידורים לגבות, ורשאי הוא   )א(  

 לקבוע תעריפים שונים ליחידות שידור שונות ולערוצי שידור שונים, ובלבד

שבאותה יחידת שידור ובאותו ערוץ שידור יהא התעריף אחיד בין כל רשימות 

 המועמדים;

 מועדים להגשת הבקשות; )ב(  

חלוקת היממה או שעות השידור לקבוצות של זמני שידור שלגביהן יוגשו  )ג(  

 יחידת שידור(; –למורשה לשידורים הבקשות לשידור )בסעיף זה 

המותר לפרסומות בחירות על ידי מורשה  כללים להקצאת הזמן )ד(  

 לשידורים.

עשרה ימים לפני תחילת השידורים של פרסומות בחירות לפי סעיף זה, יקבע  (1)  (ה)

המורשה לשידורים לוח תעריפים לשידור פרסומות בחירות, לפי יחידת שידור ולפי משך 

פי סעיף התשדיר, ואת תנאי התשלום; התעריפים לא יעלו על התעריף המירבי שנקבע ל

 ()א(;4קטן )ד()

מורשה לשידורים לא יהיה רשאי למכור זמני שידור במחיר שונה או בתנאי תשלום  (2) 

שונים מן הקבוע בלוח התעריפים, ולא יהיה רשאי לתת הנחה או הטבה כלשהי, במישרין 

 או בעקיפין, לרשימת מועמדים כלשהי;

, (4קטן )ד() בי לפי סעיףמורשה לשידורים ישלח, בסמוך לאחר קביעת התעריף המר (3) 

ימים לפני יום הבחירות, או, בבחירות שהוקדמו, לא יאוחר משבעה  100-ולא יאוחר מ

ימים מיום היווצרות העילה לבחירות, את לוח התעריפים למנהל הכללי של ועדת 

הבחירות המרכזית לכנסת ולכל רשימת מועמדים שביקשה זאת ויפרסמו באתר 

הוועדה המרכזית רשאי להאריך את המועד האמור בפסקה זו  האינטרנט שלו; יושב ראש

ימים נוספים; לא שלח מורשה לשידורים את לוח התעריפים במועד לפי פסקה זו, לא  7-ב

 ישודרו בערוצי השידור שהוא מפעיל פרסומות בחירות באותה תקופת הבחירות.

המדינה, לפי דרישתם,  מורשה לשידורים ידווח ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית ולמבקר (ו)

על פרסומות הבחירות ששודרו על ידיו, לרבות על זהות מזמין השידור, זהות המממן ופרטי 

העסקה; כן יעביר ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית ולמבקר המדינה, העתק של כל הסכם 

 ו.שנכרת לפרסום פרסומות בחירות, ולפי דרישתם, עותק מוקלט של פרסומות הבחירות ששודר

מורשה לשידורים ישמור הקלטה של פרסומות הבחירות ששודרו על ידיו וכן את הפרטים  (ז)

 ."המנויים בסעיף קטן )ו(, במשך שלוש שנים מיום הבחירות
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 עיצומים כספיים 

במקביל לביטולו של ההסדר הכללי לפיו כל הפרה של החוק היא עבירה פלילית, הוועדה ממליצה 

ועדת הבחירות המרכזית להטיל עיצומים כספיים של הפרת האיסורים שבחוק להסמיך את יושב ראש 

לפי חומרת העבירה או האיסור וגודלה דרכי תעמולה.  הוועדה ממליצה כי העיצומים הכספיים יהיו 

גבוהים מספיק בכדי להרתיע את המפרים הפוטנציאלים ולמנוע קניית של הסיעה בכנסת היוצאת ויהיו 

 –יכך ממליצה הוועדה כי הסכום הבסיסי של העיצומים הכספיים יהיה "הפרה יעילה". לפ

לעניין מתמודדים בבחירות לכנסת, אחוז וחצי מסכומה של המקדמה על חשבון מימון   (1)

הוצאות הבחירות להן יהיה זכאי המתמודד )ואם אינו זכאי למקדמה שכן הוא מתמודד 

מנדטים  4 –ביותר שתיבחר חדש, יראו אותו לצורך כך כגודלה של הרשימה הקטנה 

 בכנסת;

חמישה אחוזים מהמקדמה למימון  –לעניין מתמודדים בבחירות לרשויות המקומית  (2)

 הוצאות הבחירות;

 ₪ 25,000-בנוגע לבחירות לכנסת ו ₪ 50,000הסכום הבסיסי יהיה  –לעניין אדם אחר  (3)

 בנוגע לבחירות לרשויות המקומיות.

 

 תיקון הסדרים קיימים .4

 סקרי בחירות .א

הוועדה סבורה כי, עקרונית, יש להותיר את ההסדר בדבר השימוש סקרי בחירות על כנו . עם זאת 

הוועדה מציעה מספר תיקונים להסדר, המבוססים על עקרון השקיפות ועל הצורך בדיווח הוגן. אלה 

 עיקרם: 

 צאות הדיווח על הסקר ישקף נאמנה, הן בנתוניו והן באופן הצגתם, את תו קביעת חובה לפיה

 הסקר כפי שאלה משקפות את עמדות הציבור.

  או עם מי ) התקשר הגורם שערך את הסקר עם מתמודד בבחירות בתקופת הבחירותאם

 תקופת ההתקשרותאת פרט את פרטי המתמודד בבחירות  עמו התקשר ול יהיה עליו, ו(מטעמ

 .לצידו של הסקר, בכל פרסום של הסקר

  את מרווח הטעות באופן גרפי ובמנדטים, על מנת להבהיר  יציג על גבי כל עמודה מנדטיםסקר

 לציבור את משמעות מרווח הטעות הסטטיסטית.

   סקרי בחירות יועברו לידי יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ועימם גם  נתונים

קרי את השאלות שנשאלו הנסקרים ואת פירוט  –גולמיים לגבי הסקר לפני עיבודם 

ם אלה יועברו לוועדת הבחירות רק לגבי שאלות הנוגעות לדפוסי ההצבעה תשובותיהם. נתוני

ועדת הבחירות תפרסם לציבור בבחירות הנוכחיות, וללא כל מידע שעלול לזהות את הנשאל. 

 את המידע.

 סקר בחירות המפורסם לציבור את כל המתמודדים כל , יכלול בשבוע שלפני יום הבחירות

 .בוחריםקולות הצפויים לקבל לפחות אחוז אחד מסך  בבחירות שבהתאם לתוצאות הסקר
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 לכלול בהסדר המתייחס לסקרים, בין היתר, את ההוראות הבאות:מציעה  הוועדה

המשדר לציבור והמפרסם בכתב לציבור על תוצאותיו של סקר בחירות יוודא שהדיווח על הסקר ישקף "

 ."תוצאות הסקר כפי שאלה משקפות את עמדות הציבורנאמנה, הן בנתוניו והן באופן הצגתם, את 

 24הראשון שמשדר לציבור על תוצאותיו של סקר בחירות ומי שמשדר כאמור בתוך " 

 שעות מאז שתוצאות הסקר נמסרו לציבור לראשונה, יציין בצד התוצאות את כל אלה:

 שמו של הגוף שהזמין את הסקר; (1)

 שמו של הגורם שערך את הסקר; (2)

התקשר הגורם שערך את הסקר עם מתמודד בבחירות בתקופת הבחירות או עם מי מטעמו  א(2)

 או למענו, יפרט את פרטי המתמודד בבחירות עמו התקשר ותקופת ההתקשרות;

 התאריך או התקופה שבה בוצע הסקר; (3)

 האוכלוסיה שמתוכה נלקח מדגם המשיבים לסקר; (4)

תתף בסקר, מספר האנשים שסירבו להשתתף בסקר,  ומספר מספר האנשים שהתבקשו להש (5)

 האנשים שהשיבו על הסקר;

טווחי הטעות במספר מנדטים, לכל עמודה שתוצג בסקר ולגבי כל מתמודד בבחירות שנסקר  (6)

 ."ואת רמת הסמך שלפיה נבנו טווחי הטעות האמורים

 

סקר בחירות המפורסם בכתב לציבור או בתקופה שתחילתה שבעה ימים שלפני פתיחת הקלפיות, יכלול  "

המשודר לציבור את כל המתמודדים בבחירות שבהתאם לתוצאות הסקר צפויים לקבל לפחות אחוז אחד 

 מסך הקולות הכשרים."

 

 תשדירי תעמולה .ב

בהסדר המוצע ינתנו .  עדה ממליצה לבטל את תשדירי התעמולה ברדיו ובטלויזיה הנהוגים כיוםוהוכאמור, 

הדקות האמורות ישודרו, בחלוקה שווה,  4דקות להציג את מסריה לציבור.  4מועמדים  לכל רשימת

ערוץ השידורים י יום הבחירות. הצגת הרשימות על פי הסדר זה תיעשה בנוביום השביעי שלפ 14-ביום ה

בתחנת הרדיו המרכזית של תאגיד השידור הציבורי , המרכזי של תאגיד השידור הציבורי הישראלי

(, 10-ו 22)ערוצים  בערוצי השידור של המורשים לשידורים לפי חוק הרשות השנייהוכן   יהישראל

יקבלו תגמול מאוצר  הצגות רשימות המועמדיםשישודרו בהם  ערוצי השידור .האזורי בתחנות הרדיוו

על השידורים לפי סעיף זה, בסכומים שייקבע יושב  , באמצעות ועדת הבחירות המרכזית לכנסת,המדינה

 .הרלוונטיים ראש הוועדה המרכזית, לאחר התייעצות עם מאסדרי השידורים

 

 ת רשימות המועמדים לציבור:גלכלול סעיף המתייחס להצמציעה  הוועדה

רשימות המועמדים בבחירות לכנסת ומצעי הבחירות שלהן יוצגו לציבור בשידורי טלוויזיה ")א(  

 ת לכל רשימת מועמדים.וברדיו, במסגרת זמן של ארבע דקו
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שלפני יום הבחירות,  7-וביום ה 14-שידור הצגת רשימות המועמדים ייעשה ביום ה (א) 

במועדים ובחלוקה שיקבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, בהתייעצות עם אותה ועדה, ועם 

 מאסדרי השידורים ועם המנהלים הכלליים של המורשים לשידורים לפי חוק הרשות השנייה.

 -השידורים לפי סעיף זה ייעשו  (ב) 

 בערוץ השידורים המרכזי של תאגיד השידור הציבורי הישראלי; (1)  

 בתחנת הרדיו המרכזית של תאגיד השידור הציבורי הישראלי; (2)  

 בערוצי השידור של המורשים לשידורים לפי חוק הרשות השנייה; (3)  

דיו לפי חוק הרשות בתחנות הרדיו שמופעלות על ידי בעלי הזיכיון לשידורי ר (4)  

 השנייה.

לא תשודר לפי סעיף זה אלא הצגת רשימת מועמדים שהופקה על ידי המפלגות או  (ג) 

רשימות המועמדים, על חשבונן, ולא תהא רשימת מועמדים רשאית להציג רשימת מועמדים 

 אחרת או תעמולת בחירות לבחירתה של רשימה אחרת.

ם והמורשים לשידורים לא יישאו באחריות ועדת הבחירות המרכזית, מאסדרי השידורי (ד) 

 ....אזרחית או פלילית בשל שידורים לפי סעיף זה או לפי סעיפים

 מורשים לשידורים שישודרו בהם שידורים לפי סעיף זה יקבלו תגמול מאוצר המדינה (ה) 

הוועדה המרכזית,  יקבע יושב ראש, בסכומים ש...השידורים לפי סעיף זה ולפי סעיפים עבור

 ."לאחר התייעצות עם מאסדרי השידורים

 

 איסור על תעמולה שיש בה משום הסתה לאלימות או גזענות .5

עם זאת, ככל זכות, גם  , נשמת אפה של הדמוקרטיה.הבסיסיותהיסוד זכויות מחופש הביטוי היא אחת 

בין חופש הביטוי מחד והפגיעה בטוהר שבאיזון הניתנת להגבלה. חופש הביטוי היא זכות יחסית, 

 סבורה הוועדה שיש לנקוט מבחן מחמיר. מאידך, וברגשות הציבור  הבחירות, בשוויון בין המתמודדים

של ביטוי  מקרהשל תעמולת בחירות, אלא במקרים קיצוניים. ב נהשאין להתערב בתוכסבורה  הוועדה

במפורש בחוק כי תעמולה גזענית במהותה או גזעני או מסית לאלימות סבורה הוועדה כי יש לקבוע 

עבירה פלילית, והסתה  היאלגזענות או לאלימות  נזכיר כי הסתה  רה. המסיתה לאלימות אסורה מעיק

ולהסרת ההגנה של החסינות במילוי   עילה לשלילת הזכות להיבחר לכנסת , בין היתר,לגזענות היא

 תפקיד של חבר הכנסת. 

 

 לת הבחירות כילקבוע בסעיף העוסק בתוכן תעמומציעה  הוועדה

"לא יעשה שימוש, בקשר עם תעמולת בחירות, בתוכן המסית לגזענות או לאלימות או בתוכן מבזה או 

 ".משפיל
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בידי יושב ראש ועדת  ייקבעושהסדרה מחודשת של אמצעי אכיפה וענישה  .6

 הבחירות המרכזית לכנסת 

ל העיצומים הכספיים יהיה הוועדה ממליצה כי הסכום הבסיסי שעל מנת לאכוף את הוראות החוק, 

. כמו כן מציעה הוועדה כי יו"ר ועדת הבחירות המרכזית יהיה 3גבוה, בהתאם להסדר לעיל בסעיף 

 מוסמך להפחית מן הסכום האמור, בנסיבות שיפורטו בתוספת לחוק.

כך למשל, בין ההפרות שדינן יהיה . הוועדה ממליצה לדרג את העבירות וההפרות שבחוק לפי חומרתן

יצום כספי בסכום הבסיסי נכללות: פרסום תעמולת בחירות ללא פרטים מזהים, ניהול תעמולת ע

בחירות ביום הבחירות, מסירת חומר תעמולה למי שאינו מוסמך ועוד. בין ההפרות שדינן יהיה כפל 

ף ילד ו; שיתשל גוף ציבורי, בקשר עם תעמולת בחירות, בכספים או בנכסים, שימוש הסכום הבסיסי:

 קלפי או במרחקהל תעמולת בחירות, ביום הבחירות, במקום וניה בתעמולת בחירות; 15תחת לגיל מ

לא נתן מורשה לשידורים ביטוי הוגן, שוויוני ומאוזן למגוון ההשקפות הבאות לידי ביטוי אם ; אסור

  עוד.ו לת בחירות בין המתמודדים בבחירותבבחירות; הפלה במחיר, במועדי הפרסום או בשיבוץ תעמו

 

 החליטה להותיר על כנם )לעיתים תוך תיקונים קלים( הוועדההסדרים ש .7

הימים שלפני הבחירות, מציעה  60-על אף הצעת הוועדה לבטל את הסעיף האוסר על תעמולת בחירות ב

מטרים משער הכניסה  10ועד  –הוועדה להותיר את  האיסור על תעמולה ביום הבחירות באזור הקלפי 

 ומהגדר או הקיר החיצוניים למקום הקלפי )לרבות חצר המבנה שבו הקלפי נמצאת(.  למקום הקלפי 

 

בערב  7משעה הוועדה להותיר את הסעיף האוסר על תעמולת בחירות ברדיו ובטלוויזיה  הכמו כן, מציע

מודעות איסור על פרסום  שייקבעכך להרחיבו ואף ביום שלפני יום הבחירות, ובכל יום הבחירות, 

כן קביעת איסור קולו של דובר לצרכי תעמולה ו איסור על הגברתו באותו היום ות או באינטרנטבעיתונ

תעמולת בחירות באינטרנט מטעם מתמודד בבחירות, למעט קריאה ישירה לבוחרים כל  פרסום על

  להצביע.  

 

עיל הוועדה החליטה להותיר על כנם גם את ההסדרים הבאים: איסור על עובדי ציבור לקחת חלק פ

ונפגעי פעולות איבה  צה"לאיסור על הכללת בתעמולת בחירות; איסור על שימוש בנכסי ציבור; 

הגבלות על שימוש באות המסמנת ; איסור על שיתוף ילדים בתעמולת בחירות; בתעמולת בחירות

; איסור על הופעת אמנים ותכניות בידור בתעמולת בחירות )תוך ביטול האיסור על רשימת מועמדים

ינה, זמרה, הצגת סרטים נשיאת לפידים(; האיסור בדבר חלוקת מתנות בקשר עם תעמולת בחירות נג

ההוראה בדבר את )תוך הבהרה בדבר מהותה של המתנה הניתנת(. כמו כן הוחלט להשאיר על כנה 

בלבד, ולעדכנה לעידן הספרתי )דיגיטלי( בו חומר תעמולה יכול ולא למזמין מסירת חומר תעמולה 

 , אלא יועבר כקובץ ספרתי בין מחשבים או באמצעי זיכרון נתיק.  יודפס
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