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  06089008:סימוכין
 
  

  )תיקון) (השיפוט והמינהל, ביטול החלת המשפט(הצעת חוק סדרי השלטון והמשפט 

   2008–ח"התשס, )עריכת משאל עם(

  

, )השיפוט והמינהל, ביטול החלת המשפט(בחוק סדרי השלטון והמשפט  .1 ת והוספת כותר

 1999–ט"התשנ
1

 : כותרות אלהיוספו, ) החוק העיקרי–להלן  (

 ;"כללי: 'פרק א: " יבוא1לפני סעיף ) 1(  

 ;"אישור הכנסת: 'פרק ב: " יבוא2לפני סעיף ) 2(  

 ".משאל עם: 'פרק ג: " יבוא3לפני סעיף ) 3(  

 –  לחוק העיקרי1בסעיף  .2 1תיקון סעיף 

  ; תימחק–" החלטת ממשלה"ההגדרה   )1(  

בדרך של אישור אמנה או הסכם או בדרך , ל הממשלההחלטה ש "-ההגדרה הנמחקת היא : הערה
 הגדרה זו נמחקה בשים לב לקשיים ."לרבות התחייבות לעתיד והתחייבות המותנית בתנאים, אחרת

למשל חוסר הבהירות בדבר השלב שבו תובא ההחלטה לאישור הכנסת , שונים שהוועדה עמדה עליהם
 .ולמשאל עם

 :יבוא" לענין חוק זה"אחרי   )2(  

1969-ט"התשכ, ]נוסח משולב[ חוק הבחירות לכנסת –" חוק הבחירות""  
2

; 

1959-ט"התשי, )דרכי תעמולה( חוק הבחירות –" חוק התעמולה"  
3

;". 

 א1 פיםהוספת סעי

 ב1-ו
 : לחוק העיקרי יבוא1אחרי סעיף  .3

שרור תנאים לא"  

 כםאו אישור הס
הממשלה לא תאשרר הסכם הטעון אשרור   )א( .א1

שלפיו , ולא תחתום על הסכם שאינו טעון אשרור

 השיפוט והמינהל של המדינה לא יחולו, המשפט

 אלא לאחר שההסכם אושר על ידי ,על שטח

 .לפי הוראות חוק זה, הכנסת ובמשאל עם

                                                 
 .86' עמ, ט"ח התשנ" ס1
 .103' עמ, ט"ח התשכ" ס2
 .92' עמ, ח"ח התשי" ס3
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החלטת הממשלה שלפיה המשפט השיפוט   )ב(      

נה לא יחולו עוד על שטח שלא והמנהל של המדי

לא תהיה , )א(בדרך של הסכם כאמור בסעיף קטן 

בתוקף אלא לאחר אישור הכנסת ואישור במשאל 

 . בשינויים המחויבים, עם לפי הוראות חוק זה

חזרת הממשלה   

 מההסכם
הגישה הממשלה הסכם ליושב ראש הכנסת כאמור  .ב1

והודיעה לכנסת וליושב ראש ועדת , 2בסעיף 

הבחירות המרכזית כי היא חוזרת בה מכוונתה 

לא יובא , לאשרר את ההסכם או לחתום עליו

ההסכם לאישור הכנסת או לא ייערך משאל עם 

 ".לפי העניין, במועד שנקבע לכך

 : לחוק העיקרי יבוא2במקום סעיף  .4 2החלפת סעיף 

א 1הממשלה תגיש הסכם כאמור בסעיף   )א( .2 אישור הכנסת"  

אשר יניחו ללא דיחוי על , ראש הכנסתליושב 

בתקופת ; שולחן הכנסת לצורך אישורו בכנסת

פגרת הכנסת יכנס יושב ראש הכנסת את הכנסת 

 .לצורך הנחת ההסכם כאמור

יושב ראש הכנסת יביא את ההסכם לאישור   )ב(      

 מיום הנחתו שבועייםהכנסת לאחר שחלפו לפחות 

 בעה שבועותמאראך לא יותר , על שולחן הכנסת

או תקופה ארוכה יותר שעליה הודיעה הממשלה 

 .ליושב ראש הכנסת

אישור הכנסת לפי סעיף זה יהיה ברוב   )ג(      

 .חבריה

יושב ראש הכנסת יודיע ליושב ראש ועדת   )ד(      

על אישור הכנסת , ללא דיחוי, הבחירות המרכזית

 ."ויפרסם על כך הודעה ברשומות, לפי סעיף זה

 – לחוק העיקרי 3בסעיף  .5 3ון סעיף תיק

במקום הרישה המסתיימת במילים , ובו, )"א"(האמור בו יסומן   )1(  

;"טעון גם,  2כאמור בסעיף , הסכם שאושר על ידי הכנסת"יבוא " טעונה גם"

 :יבוא) א(אחרי סעיף קטן   )2(  
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סעיף זה בא לתת מענה : הערה[
למצב שבו יש בכנסת הסכמה 

,  לויתור על שטחרחבה מאד
.]למשל במקרה של תיקוני גבול

א 1החלטת ממשלה כאמור בסעיף , )א(על אף האמור בסעיף קטן   )ב"( 

שהכנסת אישרה ברוב של שמונים חברי הכנסת אינה טעונה גם אישור 

 ." במשאל עם

 4החלפת סעיף  : לחוק העיקרי יבוא4במקום סעיף  .6

 5והוספת סעיפים 

 15עד 
עריכת המועד ל" 

 עםהמשאל 
ייערך , 2אישרה הכנסת הסכם כאמור בסעיף  .4

 45 הראשון שלאחר תום' עם ביום גהמשאל 

אלא אם כן החליטה ,  מיום החלטת הכנסתהימים

בתוך חמישה ימים מיום , הכנסת ברוב חבריה

האישור כאמור על דחיית המועד של משאל העם 

, בשל יום חג, לתקופה שלא תעלה על עשרה ימים

 .ועד או יום זיכרון או בשל סמיכות לאחד מהםמ

בחירות לכנסת   

 עםהומשאל 
אישרה הכנסת הסכם , 4על אף האמור בסעיף  .5

 120 עד 30התקופה של ובתוך , 2כאמור בסעיף 

,  מיום האישור חל יום הבחירות לכנסתימים

 . ייערך משאל העם ביום הבחירות לכנסת

הזכות להשתתף   

 במשאל העם
אי להשתתף במשאל העם מי שהיה זכאי זכ .6

להשתתף בבחירות לכנסת לו היו מתקיימות 

נערך משאל העם ביום ; במועד עריכת משאל העם

זכאי להשתתף במשאל העם מי , הבחירות לכנסת

שזכאי להשתתף בבחירות לכנסת המתקיימות 

 .אותו יוםב

השאלה במשאל   

פתקי , העם

ההצבעה 

 והתוצאות

 שתוצג לבוחר במשאל העם השאלה  )1( )א( .7

ה בעד או נגד ההסכם בין /האם את"תהיה 

] שמות הצדדים[מדינת ישראל לבין 

תאריך אישור [שאישרה הכנסת ביום 

 ".?]הכנסת

הביאה הממשלה לאישור הכנסת   )2(     

תהיה השאלה , )ב(א1החלטה כאמור בסעיף 

ה /האם את"שתוצג לבוחר במשאל העם 

לה שמספרה בעד או נגד החלטת הממש

שאישרה הכנסת ביום ] מספר ההחלטה[

 ".?]תאריך אישור הכנסת[
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יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית ישלים   )ב(      

את הפרטים החסרים בשאלה האמורה בסעיף קטן 

השאלה בנוסחה המלא תוצג במקום הקלפי ; )א(

 .כפי שיקבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

במשאל העם יישאו את פתקי ההצבעה   )ג(      

 ".נגד"או " בעד"המילים 

היה מספר המצביעים בעד גדול ממספר   )ד(      

 או  אושר ההסכם במשאל העם–המצביעים נגד 

 .לפי העניין,  במשאל העםאושרה ההחלטה

העמדת ההסכם   

 לעיון הציבור
ההסכם שיובא לאישור במשאל העם יועמד   )א( .8

ושב ראש ועדת לעיון הציבור בדרך שיורה י

ובין היתר רשאי הוא להורות , הבחירות המרכזית

על הצגת העתקים מההסכם בספריות ציבוריות 

-ה"התשל, כהגדרתן בחוק הספריות הציבוריות

1975
4

לרבות בשפות , ובמשרדי רשויות מקומיות, 

מבלי ;  שבהן נערך, על השפה העבריתנוספות

יפורסם ההסכם באתר , ורלגרוע מכלליות האמ

האינטרנט של ועדת הבחירות המרכזית בסמוך 

 .לאחר שאישרה אותו הכנסת

 פיץת) א(לצורך ביצוע האמור בסעיף קטן   )ב(    

ועדת הבחירות המרכזית העתקים מן ההסכם כפי 

 .שיורה יושב ראש הוועדה

החלת הוראות חוק   

 הבחירות 
רכות עם ייערך בדרך שבה נעהמשאל   )א( .9

וועדת הבחירות המרכזית תהא , בחירות לכנסת

 .אחראית על עריכתו

על משאל העם יחולו הוראות לפי חוק  )ב(      

, הבחירות כאילו היה בחירות לכנסת

ככל , בשינויים המחויבים ובשינויים אלה

שלא נקבעו בחוק זה הוראות אחרות באותו 

 :עניין

                                                 
 .230' עמ, ה"ח התשל" ס4
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גדרה בה,  לחוק הבחירות1בסעיף   )1(       

במקום האמור בה , "יום שליפת הפנקס"

היום שלאחר היום שבו נוצרה "יקראו 

העילה לעריכת משאל העם לפי חוק סדרי 

, ביטול החלת המשפט(השלטון והמשפט 

 –להלן  (1999-ט"התשנ, )השיפוט והמינהל

 ;)חוק סדרי השלטון והמשפט
הצעתלאור :  לדיוןהערה[

תקופתהוועדה לקצר את 
, ימים45-למשאל העם 

44 יישלףפנקס הבוחרים 
ימים לפני משאל העם
,תוולא ניתן יהיה לשנו

למעט בדבר מי שבטעות
.כלל לא נכלל בו

 כי עלולההמשמעות היא
מימושלהיגרם פגיעה ב

חוסרזכות לבחור בשל ה
 לתקן אתהאפשרות

הפנקס בסמוך למשאל
תיקון-למשל (העם

וכי הפנקס, )כתובת
 לאחריימסר למפלגות רק

 ] . שליפתו

, ]הזכות להגיש רשימת מועמדים[ 4סעיפים   )2(      

נציגי הרשימות [) ד(24, ]הצבעה בעד רשימות[ 5

 53- ו52סעיפים , 'לפרק ה'  סימן ג,]כמשקיפים

רשימות ['  פרק ו,]עררים וערעורים, בקשות[

 81 ,]שירותים ציבוריים[א 71 סעיפים, ]מועמדים

קביעת [ 83, ]רשימות קשורות[ 82, ]חלוקת המנדטים[

חסינות [ 88, ]התפטרות מועמד[ 87, ]חברי הכנסת

פרסום רשימות המועמדים [) ב(92, ]פרלמנטרית

פרסום [) ב(133- ו]כינוי ואות הרשימות[ 104, ]ל"בצה

לחוק הבחירות ] רשימות המועמדים במרכזי קליטה

 ; לא ייקראו-

כל ב,  לחוק הבחירות13בסעיף   )3(       

 שלפני יום 70-מהיום ה "במקום, קוםמ

 שלפני יום 40-מהיום ה"יקראו " הבחירות

 שלפני 80-מהיום ה"ובמקום " משאל העם

 שלפני 43-מהיום ה"יקראו " יום הבחירות

 ;"משאל העםיום 

במקום , לחוק הבחירות) א(19בסעיף   )4(       

יקראו "  שלפני יום הבחירות38-מהיום ה"

 ;"משאל העםיום  שלפני 30-מהיום ה"

במקום , לחוק הבחירות) א(20בסעיף   )5(       

יקראו "  שלפני יום הבחירות38-מהיום ה"

 ;"משאל העם שלפני יום 30-מהיום ה"

במקום , לחוק הבחירות) א(21בסעיף   )6(       

יקראו "  לפני הבחירות40-מהיום ה"

 ; "משאל העם לפני 30-מהיום ה"
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, לחוק הבחירות) 1)(ג(25בסעיף   )7(       

"  שלפני יום הבחירות49-היום ה"במקום 

;" שלפני יום משאל העם45-היום ה"יקראו 

  – לחוק הבחירות 39בסעיף   )8(       

  –) א(בסעיף קטן   )א(        

היום "ההגדרה   )1(         

 ; לא תיקרא–" הקובע

, "מפלגה"בהגדרה   )2(         

 או"הסיפה החל במילים 

 ; לא תיקרא–" מפלגה

, )1(בפסקה , )ב(בסעיף קטן   )ב(        

ליום "יקראו " ליום הקובע"במקום 

לאחר "במקום , "שליפת הפנקס

לאחר המועד "יקראו " היום הקובע

 ; לא תיקרא–) 2(ופסקה , "האמור

במקום , )ג(בסעיף קטן   )ג(        

יקראו " התמודדותה בבחירות"

 ;"משאל העם"

במקום , ב לחוק הבחירות55בסעיף   )9(       

לא יאוחר "יקראו "  ימים21-לא יאוחר מ"

 ;" ימים10-מ

  –  לחוק הבחירות68בסעיף   )10(       

במקום , )ג(בסעיף קטן   )1(        

"  שלפני יום הבחירות70-מהיום ה"

 שלפני יום 40-מהיום ה"יקראו 

 80-מהיום ה"ובמקום " משאל העם

מהיום "יקראו " חירותשלפני יום הב

 ;" שלפני יום משאל העם43-ה

במקום , )ד(בסעיף קטן   )2(        

שלפני  "יקראו" שלפני יום הבחירות"

 ;"יום משאל העם
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, לחוק הבחירות) ב(א68בסעיף   )11(       

"  שלפני יום הבחירות60-ביום ה"במקום 

יום שבו נוצרה העילה לקיום ב"יקראו 

רי השלטון משאל עם לפי חוק סד

 ;"והמשפט

, לחוק הבחירות) ג(ב68בסעיף   )12(       

"  שלפני יום הבחירות53-מהיום ה"במקום 

 שלפני יום משאל 40-מהיום ה"יקראו 

 ;"העם

 –  לחוק הבחירות70בסעיף   )13(       

במקום , )ב(בסעיף קטן   )א(        

יקראו " 900מספר הבוחרים על "

 ;"500מספר הבוחרים על "

 50"במקום , )ג(בסעיף קטן   )ב(        

 30"יקראו " יום לפני יום הבחירות

 ;"יום לפני יום משאל העם
הוועדה מציעה כי : הערה[

יום משאל העם לא יהיה 
וכדי לאפשר , יום שבתון

הצבת קלפיות בבתי ספר 
תחל , ובגני ילדים

 14:00ההצבעה בשעה 
 ] 23:00ותסתיים בשעה 

במקום ,  לחוק הבחירות72 בסעיף  )14(      

מהשעה "יקראו "  בלילה10 בבוקר עד 7-מ"

והקטע החל " 23:00 עד השעה 14:00

"  בלילה8"עד המילים " אך בישוב"במילים 

 ; לא ייקרא–

 – לחוק הבחירות 76בסעיף   )15(       

-ו) א(במקום סעיפים קטנים   )א(        

 :יקראו) ב(

היו פתקי ההצבעה י  )א"(         

ויהיו מודפסים , משני סוגים

על פי דוגמה שאישרה הוועדה 

בעברית או בעברית , המרכזית

על סוג פתקים אחד ; ובערבית

ועל " בעד"יודפסו המילים 

סוג פתקים אחר יודפסו 

 .ותו לא, "נגד"המילים 
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הוועדה המרכזית   )ב(         

, תקבע את צבעם של הפתקים

ורשאית היא לקבוע כי סוגי 

קים השונים יהיו בצבעים הפת

 ;."שונים

במקום , )ג(בסעיף קטן   )ב(        

מסומנים בכתב יד אות הרשימה או "

כתובות "יקראו " האות עם הכינוי

 ;""נגד"או " בעד"בכתב יד המילים 

במקום ,  לחוק הבחירות77בסעיף   )16(       

 :יקראו) ב(-ו) א(סעיפים קטנים 

זית תדפיס הוועדה המרכ  )א"(        

פתקי הצבעה בהתאם להוראות סעיף 

76. 

כמות פתקי ההצבעה מכל סוג   )ב(        

תהיה כמספר הבוחרים הרשומים 

בפנקס הבוחרים בתוספת שלושים 

 ;."אחוזים

, לחוק הבחירות) 2)(א(78בסעיף   )17(       

" אות או כינוי ואות של רשימה"במקום 

 ;""נגד"או " בעד"המילים "יקראו 

 לחוק 84במקום האמור בסעיף   )18(       

 :הבחירות יקראו

משנסתיימה ספירת הקולות   )א"(        

 11ותוך המועד הקבוע לכך בסעיף 

הכנסת: יסוד-לחוק
5

תפרסם , 

הוועדה המרכזית ברשומות הודעה 

בדבר אישורו או אי אישורו של 

ותפרט בה את , ההסכם במשאל העם

, ר הקולות הכשרים בעד ההסכםמספ

את מספר הקולות הכשרים נגד 

ההסכם ואת מספר הקולות 

 .הפסולים

                                                 
 .69' עמ, ח"ח התשי" ס5
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, 86בכפוף להוראות סעיף   )ב(        

תהיה הודעה לפי סעיף זה ראיה 

 ;."חותכת לתוצאות משאל העם

 – לחוק הבחירות 86בסעיף   )19(       

:יקראו) א(במקום סעיף קטן   )א(        

כל חבר של ועדת   )א"(         

הבחירות המרכזית ושל ועדת 

כל סיעה , בחירות אזורית

מסיעות הכנסת וכל חבר 

הכנסת וכן היועץ המשפטי 

לממשלה רשאים לערער על 

 –תוצאות משאל העם בטענה 

שמשאל העם   )1(          

בכללו או בקלפי 

מסוימת לא התנהל 

כחוק או שחלוקת 

הקולות לא היתה 

 ;נכונה

שקולות שניתנו   )2(          

שניתנו נגד בעד או 

 ;הושגו שלא כחוק

והכול בלבד שהליקוי          

שטוענים עליו עשוי היה 

להשפיע על תוצאות משאל 

 ;."העם

בסופו יקראו , )ב(בסעיף קטן   )ב(       

ויחליט בו בתוך ארבעים וחמישה "

 ;."ימים

לאור :  לדיוןהערה[
מורכבות הסוגיה והיותה 
מערבת היבטים 

 הוצע בוועדה ,בינלאומיים
ש לעניינים "כי ביהמ

החלטתו מנהליים יוגבל ב
- בערעור על משאל העם ל

במקום הסיפה , )ג(בסעיף קטן   )ג(        ]  ימים45

יקראו " שר הפנים"החל במילים 

 ;"ושר הפנים"

:יקראו) ד(במקום סעיף קטן   )ד(        

  -פט רשאי בית המש  )ד"(         
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לבטל את משאל   )1(          

בכללו או בקלפי , העם

מסוימת ולצוות על 

עריכתו שנית במועד 

 ;שיקבע

לקבוע מחדש   )2(          

את חלוקת הקולות בין 

המצביעים בעד לבין 

המצביעים נגד ולהכריז 

לפי זה על תוצאות 

 ;."משאל העם
בדומה :  לדיוןהערה[

, )ב( לסעיף קטן להערה
לאור מורכבות הסוגיה 
והיותה מערבת היבטים 

ל הוצע בוועדה כי "בינ
 יוגבל העליוןש "ביהמ

ל בהחלטתו בערעור ע
ש לעניינים "ביהמ

 ] ימים14- למנהליים

במקום , )ה(בסעיף קטן   )ה(       

שבעה "יקראו " שלושים ימים"

בית המשפט "ובסופו יקראו " ימים

 14העליון יחליט בערעור בתוך 

 ;."ימים

בסופו יקראו , )ו(בסעיף קטן   )ו(        

בית המשפט העליון יחליט בערעור "

 ;." ימים21בתוך 

:יקראו) ח(במקום סעיף קטן   )ז(        

לגבי : הערה לדיון[
בחירות לכנסת נקבע כי 
ערעור לא יעכב את 

במשאל . עבודת הכנסת
עם יכול שיהיה מדובר 
באקט חד פעמי ובלתי 

מוצע כי ולכן , הפיך
ערעור יעכב אשרור של 

וזאת לצד הגבלת , הסכם
משך הזמן להכרעה 

בהמשך לכך . בערעור
ש "מוצע עוד כי ביהמ

לעניינים מנהליים יוכל 
לאסור על הממשלה 
לאשרר הסכם אף אם 

 .]טרם הוגש ערעור

הוגש ערעור על תוצאות   )ח"(        

לא , משאל העם לפי סעיף זה

תאשרר הממשלה הסכם ולא 

כאמור חתום על הסכם ת

א לחוק סדרי השלטון 1בסעיף 

והמשפט כל עוד לא ניתן פסק 

אלא אם כן , דין סופי בעניין

הדן החליט בית המשפט 

בית המשפט ; אחרתבערעור 

רשאי ) ב(האמור בסעיף קטן 

בנסיבות מיוחדות , לקבוע

 אם, ומטעמים שיירשמו

 כי , מוצדקהדבר ששוכנע

   הוראות סעיף זה יחולו עוד
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ובלבד , בטרם הוגש ערעור         

שתוקפה של קביעה כאמור 

 גש ערעורפקע אם לא הוי

לפי סעיף  במועד שנקבע 

 ;."זה

במקום ,  לחוק הבחירות95בסעיף   )20(       

יקראו "  יום לפני יום הבחירות45-מ"

 ;" שלפני יום משאל העם40-מהיום ה"

קום במ,  לחוק הבחירות96בסעיף   )21(         

יקראו "  שלפני יום הבחירות53-מהיום ה"

 ;" שלפני יום משאל העם40-מהיום ה"

במקום ,  לחוק הבחירות97בסעיף   )22(       

יקראו "  שלפני יום הבחירות42-מהיום ה"

 ;" שלפני יום הבחירות35-מהיום ה"

במקום ,  לחוק הבחירות100בסעיף   )23(       

- מ"יקראו "  יום לפני יום הבחירות40-מ"

 ;" יום לפני יום משאל העם30

במקום ,  לחוק הבחירות101בסעיף   )24(       

- מ"יקראו "  יום לפני יום הבחירות35-מ"

 ;" יום לפני יום משאל העם25

, לחוק הבחירות) ד(ה116בסעיף   )25(       

יותקן לוח שעליו יודבקו שם "במקום 

, כתובתה ומספר הטלפון שלה, הרשימה

יוצג "יקראו " ו לועדה המרכזיתשיומצא

ברבים ההסכם שיובא לאישור במשאל 

יקראו " בלוחות האמורים"ובמקום " העם

 ;"בהסכם האמור"

  –י לחוק הבחירות 116בסעיף   )26(       

במקום , )א(בסעיף קטן   )א(        

"  שלפני יום הבחירות53-מהיום ה"

 שלפני יום 40-מהיום ה"יקראו 

 ;"משאל העם
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במקום , )ב(בסעיף קטן   )ב(        

"  שלפני יום הבחירות52-מהיום ה"

 שלפני יום 39-מהיום ה"יקראו 

 ;"משאל העם

במקום , )ד(בסעיף קטן   )ג(        

"  שלפני יום הבחירות42-מהיום ה"

 שלפני יום 30-מהיום ה"יקראו 

 ;"משאל העם

  –יג לחוק הבחירות 116בסעיף   )27(       

במקום , )ב(בסעיף קטן   )א(        

"  שלפני יום הבחירות53-מהיום ה"

 שלפני יום 40-מהיום ה"יקראו 

 ;"משאל העם

במקום , )ג(בסעיף קטן   )ב(        

שלפני "יקראו " שלפני יום הבחירות"

 ;"יום משאל העם

, לחוק הבחירות) ב(טז116בסעיף   )28(       

ואלה "במקום הרישה עד המילים 

ההסכם שיובא לאישור "יקראו " יפורסמו

 ;"במשאל העם יוצג

, לחוק הבחירות) א(133בסעיף   )29(       

שבכנסת "במקום הסיפה החל במילים 

שבכנסת לשם עריכת "יקראו " היוצאת

הממונים על מרכזי ; אסיפות למשאל עם

הקליטה כאמור יאפשרו להציג מודעות על 

   ; ."אסיפות כאמור

 לחוק הבחירות 133 אחרי סעיף  )30(       

 :יקראו

הודעה בדבר "       

ספריות 

 ציבוריות

לצורך ביצוע  .א133

 8סעיף הוראות 

חוק סדרי ל

, השלטון והמשפט

 ימסור השר

 הממונה על חוק 
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הספריות          

, הציבוריות

, 1975-ה"התשל

ליושב ראש 

הוועדה המרכזית 

רשימה של 

הספריות 

הציבוריות כאמור 

, באותו סעיף

וקדם ככל מ

האפשר לאחר 

שנוצרה העילה 

לקיום משאל עם 

לפי החוק 

 ;."האמור

 לחוק הבחירות 136במקום סעיף   )31(       

 :יקראו

יום עריכת "       

 יום -משאל עם 

 בחירה

יום עריכת משאל  .136

לפי חוק סדרי  עם

השלטון והמשפט 

; הוא יום בחירה

יום ", בסעיף זה

 יום –" בחירה

י שהבחירה ביד

העובד לצאת בו 

לחופשה או 

בחר ; לעבוד

העובד ביום כיום 

יובא , חופשה

 במניין ימי היום

 ;".החופשה שלו

 – לחוק הבחירות 145בסעיף   )32(       
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אחרי , ברישה, )א(בסעיף קטן   )א(        

לרבות לפי "יקראו " הנוגע לחוק זה"

השינויים שהוחלו בו בחוק סדרי 

 ;"השלטון והמשפט

במקום , )ד(בסעיף קטן   )ב(        

הרישה המסתיימת במילים 

יקראו " הבחירות ברשומות"

בתקופה שבין היום שלאחר היום "

שבו נוצרה העילה לעריכת משאל 

העם לפי חוק סדרי השלטון והמשפט 

ועד יום פרסום תוצאות משאל העם 

 ;"ברשומות

אחרי , א לחוק הבחירות145בסעיף   )33(       

לרבות לפי השינויים "יקראו " הלפי חוק ז"

 ".שהוחלו בו בחוק סדרי השלטון והמשפט

בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיפים קטנים   )ג(      

לעניין הוראות העונשין הקבועות בפרק , )ב(-ו) א(

דין משאל העם כדין הבחירות , א לחוק הבחירות"י

 :בשינויים המחויבים ובשינויים אלה, לכנסת

במקום , א לחוק הבחירות118בסעיף   )1(       

משאל "יקראו " התמודדות בבחירות"

 ;"העם

בכל ,  לחוק הבחירות122בסעיף   )2(       

בעד רשימת מועמדים "במקום , מקום

בעד או נגד ההסכם "יקראו " מסוימת

 ;"המובא לאישור במשאל העם

,  לחוק הבחירות126בסעיף   )3(       

המילים , בכל מקום, )3(-ו) 2(, )1(בפסקאות 

מטעם רשימות מועמדים שפורסמה לפי "

 . לא יקראו–" 65סעיף 

חל יום משאל העם ביום הבחירות לכנסת   )ד (      

 – 5כאמור בסעיף 
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פנקס הבוחרים לעניין הבחירות   )1(       

ועדת ; לכנסת ישמש גם לעניין משאל העם

הוועדות האזוריות , הבחירות המרכזית

 שלפי חוק הבחירות יפעלו גם וועדות הקלפי

מקומות , אזורי הקלפי; לעניין משאל העם

הקלפי והקלפיות שלפי חוק הבחירות 

והכול לפי ; ישמשו גם לעניין משאל העם

המועדים שנקבעו בחוק הבחירות לעניינים 

 .אלה

הוראות חוק הבחירות יחולו לעניין   )2(       

ובשינויים האמורים , הבחירות לכנסת

 לעניין משאל –) ג(עד ) א(ים קטנים בסעיפ

 :והכל גם בשינויים אלה, העם

לחוק ) ה(א68בסעיף   )א(        

מעטפת "במקום , הבחירות

מעטפות "יקראו " ההצבעה

 ;"ההצבעה

, לחוק הבחירות) ה(ב68בסעיף   )ב(        

יקראו " מעטפת ההצבעה"במקום 

 ;"מעטפות ההצבעה"

 – הבחירות א לחוק74בסעיף   )ג(        

) א(במקום סעיף קטן   )1(         

 : יקראו

מעטפת ההצבעה   )א"(          

בבחירות לכנסת תהיה 

שונה בצבע ובצורה 

ממעטפת ההצבעה 

צבעי ; במשאל העם

המעטפות וצורתן 

ייקבעו על ידי יושב 

ראש הוועדה המרכזית 

 ;."וסגניו
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במקום , )ג(בסעיף קטן   )2(         

יקראו " עה אחתמעטפת הצב"

אחת , שתי מעטפות הצבעה"

לבחירות לכנסת ואחת 

 ;"למשאל העם

, לחוק הבחירות) א(75בסעיף   )ד(        

פתק הצבעה לתוך מעטפת "במקום 

פתק "יקראו " ההצבעה שניתנה

הצבעה לבחירות לכנסת לתוך 

מעטפת ההצבעה לבחירות לכנסת 

ופתק הצבעה למשאל העם לתוך 

, ל העםמעטפת ההצבעה למשא

ובמקום " מהמעטפות שניתנו

 ;"המעטפות"יקראו " המעטפה"

,  לחוק הבחירות76בסעיף   )ה(        

 :יקראו) ב(אחרי סעיף קטן 

פתק ההצבעה לבחירות   )1ב"(         

לכנסת יהיה בצבע שונה 

מפתקי ההצבעה למשאל 

 ; ."העם

, לחוק הבחירות) א(78בסעיף   )ו(        

 :ראויק) 4(אחרי פסקה 

מעטפת הצבעה   )א4"(         

לבחירות לכנסת שנתן בוחר 

לתוכה פתק הצבעה למשאל 

העם ומעטפת הצבעה למשאל 

העם שנתן בוחר לתוכה פתק 

 ;הצבעה לבחירות לכנסת

מעטפת הצבעה   )ב4(         

שנמצאו בה פתק הצבעה 

לבחירות לכנסת ופתק הצבעה 

 ;";למשאל העם
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, לחוק הבחירות) ב(79בסעיף   )ז(        

ועדת הקלפי תערוך "בסופו יקראו 

פרוטוקולים נפרדים לבחירות לכנסת 

 ;."ולמשאל העם

,  לחוק הבחירות86בסעיף   )ח(        

 :יקראו) ח(אחרי סעיף קטן 

ערעור על תוצאות   )1()ט"(         

, הבחירות לכנסת אין בו

ערעור על , כשלעצמו

, תוצאות משאל העם

רות חוזרות בחי; ולהיפך

לכנסת כתוצאה מערעור 

, בחירות אינן מחייבות

, משאל עם, כשלעצמן

 .ולהיפך

הוגש ערעור על   )2(          

תוצאות הבחירות 

לכנסת או על תוצאות 

ונוכח בית , משאל העם

המשפט כי בהצבעה 

בכללותה או בקלפי 

מסוימת נפלו פגמים 

היורדים לשורשו של 

עניין ואשר יש בהם כדי 

יע גם על ההצבעה להשפ

למשאל העם או 

לפי , לבחירות לכנסת

רשאי הוא , העניין

להחליט כאמור בסעיף 

גם לגבי ) ד(קטן 

 ;."ההצבעה האחרת
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, לחוק הבחירות) ב(91בסעיף   )ט(        

יקראו " המעטפה הנזכרת"במקום 

ובמקום " המעטפות הנזכרות"

מעטפה "יקראו " מעטפה שניה"

 ;"שלישית

,  לחוק הבחירות110בסעיף   )י(        

מעטפה "במקום הרישה עד המילים 

, נזדהה הבוחר"יקראו " חיצונית

יתנו לו האחראים שתי מעטפות 

אחת לבחירות לכנסת ואחת , הצבעה

בתא ההצבעה יכתוב ; למשאל העם

הבוחר על פתק ההצבעה לבחירות 

כנסת את אות הרשימה שבעדה ל

, הוא מצביע או את האות עם הכינוי

 - פתק ההצבעה למשאל העם ועל

הבוחר יתן כל אחד ; "נגד"או " בעד"

מפתקי ההצבעה לתוך מעטפת 

ההצבעה המתאימה ואת שתי 

מעטפות ההצבעה יתן לתוך מעטפה 

 ;"חיצונית

לחוק ) ג(ד116בסעיף   )יא(        

המעטפה "במקום , הבחירות

המעטפות "יקראו " הנזכרת

" מעטפה שניה"ובמקום "" הנזכרות

 ;"מעטפה שלישית"ו יקרא

לחוק ) ד(טו116בסעיף   )יב(        

המעטפה "במקום , הבחירות

המעטפות "יקראו " הנזכרת

" מעטפה שניה"ובמקום " הנזכרות

 ;"מעטפה שלישית"יקראו 

לחוק ) ב(יח116בסעיף   )יג(        

מעטפת "במקום , הבחירות

מעטפות "יקראו " ההצבעה

 ;"ההצבעה
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לחוק ) ב(יט116 בסעיף  )יד(        

מעטפת "במקום , הבחירות

מעטפות "יקראו " ההצבעה

 ;"ההצבעה

לחוק הבחירות ) א(124בסעיף   )טו(        

– 

אחרי , )2(בפסקה   )1(         

יקראו " יותר מפעם אחת"

בבחירות לכנסת או במשאל "

 ;"העם

אחרי , )3(בפסקה   )2(         

יקראו " יותר ממעטפה אחת"

כנסת או יותר בבחירות ל"

".ממעטפה אחת במשאל העם

התעורר ספק בקשר להחלת הוראות חוק   )ה(      

יכריע בדבר יושב , הבחירות לעניין משאל העם

ביוזמתו או על פי, ראש ועדת הבחירות המרכזית

 .בקשה של חבר ועדת הבחירות המרכזית

החלת הוראות חוק   

  התעמולה 

 

פי שהן חלות כ, הוראות חוק התעמולה  )א( .10

לקראת בחירות לכנסת ובתקופות הקבועות בחוק 

בשינויים , יחולו לקראת משאל עם, האמור

 :המחויבים ובשינויים אלה

, רמקול, כלי שיט וטיס[ 5, 4, 3סעיפים   )1(       

, ]שימוש באות רשימה[ 7, ] ימים60הגבלת תעמולה 

חובת [ 14 ,]מסירת חומר מודפס [12 ,]שלטים[א 10

הקצאת זמן [ 15, ]השכרת אולם לרשימת מועמדים

הקצאת זמן לתעמולה [א 15, ]לתעמולה ברדיו

  והרשות השניהאחריות רשות השידור[ב 15, ]בטלויזיה

זכות אישום לחבר ועדת [ 19 + 18, ]לתעמולה

 ;ייקראו לא –לחוק התעמולה  ]חירותהב
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במקום ,  לחוק התעמולה2בסעיף   )2(       

,  הימים שלפני יום הבחירות90בתקופת "

מהיום שלאחר "יקראו " וביום הבחירות

היום שבו נוצרה העילה לעריכת משאל העם 

ביטול (לפי חוק סדרי השלטון והמשפט 

, )השיפוט והמינהל, החלת המשפט

 חוק סדרי השלטון -להלן  (1999-ט"התשנ

 ; "וביום משאל העם) והמשפט

האמור , א לחוק התעמולה2בסעיף   )3(       

 :יקראוואחריו )" א"(בו יסומן 
הוועדה :  לדיוןהערה[

מציעה ליצור סייג לאיסור 
על שימוש בכספי רשות 

בקשר עם  מקומית 
לאור פסקי הדין , תעמולה

ש העליון "של ביהמ
ור שהתירו שימוש כאמ

,  גרינברג2383/95ץ "בג(
 שלום 10104/04ץ "בג

יש לבחון יצירת ). עכשיו
מנגנונים נוספים לשימוש 
ראוי ומבוקר בכספי 

 -למשל , רשויות מקומיות
 .]הגבלת היקף ההוצאה

) א(אין בהוראות סעיף קטן   )ב"(       

כדי למנוע שימוש בכספים של רשות 

מקומית בקשר עם תעמולה לקראת 

לפי חוק סדרי השלטון משאל עם 

ובלבד שאותה רשות , והמשפט

נמצאת בשטח שבעקבות תוצאות 

, משאל העם לא יחולו בו המשפט

 ;."השיפוט והמינהל של המדינה

, לחוק התעמולה) ב(ב2בסעיף   )4(       

עם "יקראו " עם רשימת מועמדים"במקום 

או "ובמקום " אחת העמדות שבמשאל העם

או ממי  "יקראו" מרשימת מועמדים

 ;"שמשתתף בתעמולה לקראת משאל עם

 – לחוק התעמולה 8בסעיף   )5(       

הרישה המסתיימת במילים   )א(        

והקטע המתחיל , "ונשיאת לפידים"

ומסתיים " האיסור על"במילים 

 לא–" א15לפי סעיף "במילים 

 ;ייקראו

אין בהוראות  "יקראובסופו   )ב(        

ע הופעה של אמן סעיף זה כדי למנו

ובלבד , במסגרת תעמולה כאמור

שההופעה אינה מהווה חלק עיקרי 

 ;."בתעמולה
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 – לחוק התעמולה  10בסעיף   )6(       

במקום , )1)(1א(בסעיף קטן   )א(        

משרדים "יקראו " רשימת מועמדים"

של גוף אחר שמקיים תעמולה 

 ;"לקראת משאל עם

 ;לא ייקרא –) ב(סעיף קטן   )ב(        

  –ב לחוק התעמולה 10בסעיף   )7(       

  –) א(בסעיף קטן   )א(        

מתמודד "ההגדרה   )1(         

 ; לא תיקרא–" בבחירות

תקופת "בהגדרה   )2(         

במקום פסקאות , "הבחירות

התקופה "יקראו ) 4(עד ) 1(

שתחילתה ביום שלאחר 

שהכנסת אישרה הסכם 

 השלטון כאמור בחוק סדרי

וסיומה ביום שבו , והמשפט

התקיים משאל העם לפי 

 ;"החוק האמור

  –) ב(בסעיף קטן   )ב(        

 לא –) 1(פסקה   )1(         

 ;תיקרא

במקום , )2(בפסקה   )2(         

" בין מתמודדים בבחירות"

בין המבקשים להציג "יקראו 

מסר פרסומי של תעמולה 

 ;"לקראת משאל עם

  –) 3(בפסקה   )3(         



  )14.9.08מעודכן ליום  (238/כ,  חוקה-ה ושלישית מטעם הוועדה המשותפת כנסת ינוסח לקריאה שני: תנוסח להערו
 

 22

האמור בה יסומן   )א(          

במקום , ובה)" א"(

למתמודד אחד "

יקראו " בבחירות

לכלל המבקשים "

להציג מסר פרסומי בעד 

ההסכם נשוא משאל 

העם שנערך לפי חוק 

, סדרי השלטון והמשפט

או לכלל המבקשים 

 להציג מסר פרסומי נגד

, "ההסכם האמור

השיעור "במקום 

יקראו " ןכמפורט להל

, " אחוזים30"

 –) ג(עד ) א(ופסקאות 

 ;לא ייקראו

אחרי פסקת   )ב(          

 :יקראו) א(משנה 

היה   )ב"(           

למשווק הפרסום 

ספק האם מסר 

פרסומי מסוים 

הוא בעד ההסכם 

, או נגד ההסכם

יפנה ליושב ראש 

ועדת הבחירות 

המרכזית שיכריע 

ורשאי , בדבר

היושב ראש 

על לדרוש מב

המסר הפרסומי 

;."כל מידע בעניין
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במקום , )4(בפסקה   )4(         

יקראו " מתמודד בבחירות"

אדם או גוף המבקש להציג "

מסר פרסומי של תעמולה 

 ; "לקראת משאל עם

-ו) 3(פסקאות , )ג(בסעיף קטן   )ג(        

 ; לא ייקראו–) 4(

 ; לא ייקרא–) ה(סעיף קטן   )ד(        

במקום ,  לחוק התעמולה13בסעיף   )8(       

תעמולת בחירות מטעם מפלגה או רשימת "

תעמולה "יקראו " מועמדים אחת או למענה

" לקראת משאל עם מטעם גוף או אדם

של תעמולת בחירות מטעם "ובמקום 

מפלגה או רשימת מועמדים אחרת או 

לתעמולה לקראת משאל "יקראו " למענה

 ;"עם מטעם גוף או אדם אחר

ג לחוק 16-ב ו16, א16, 16סעיפים   )9(       

לעניין הודעות ושידורים מטעם , התעמולה

יחולו , יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

בתקופה שלפני מועד עריכת משאל העם לפי 

בשינויים , חוק סדרי השלטון והמשפט

 ;המחויבים

  –ד לחוק התעמולה 16בסעיף   )10(       

במקום , ולייםבכותרת הש  )א(        

" אזורי בבחירות למועצות מקומיות"

 ;"יזיהוובטלו"יקראו 

  –) א(בסעיף קטן   )ב(        

בחירות "ההגדרות   )1(         

רשות ", "לרשות מקומית

רשימת "ו, "מקומית

 ; לא ייקראו–" מועמדים
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" בעל זכיון"בהגדרה   )2(         

" לשידורי רדיו"במקום 

וויזיה או לשידורי טל"יקראו 

  ;"רדיו

במקום , )ב(בסעיף קטן   )ג(        

תעמולת "הסיפה החל במילים 

תעמולה לקראת "יקראו " בחירות

משאל עם הנערך לפי חוק סדרי 

 21-החל מהיום ה, השלטון והמשפט

 שעות 24שלפני יום משאל העם ועד 

 ;."לפני פתיחת הקלפיות

בין "במקום , )ד(בסעיף קטן   )ד(        

ימות מועמדים המתמודדות רש

יקראו " בבחירות שבאזור הזיכיון

בין המבקשים להציג מסר פרסומי "

 ;"של תעמולה לקראת משאל העם

  –) ה(בסעיף קטן   )ה(        

 לא –) 1(פסקה   )1(         

 ;תיקרא
זמן השידור : "נוסח משולב

תעמולה המרבי ביממה לתשדירי 
לקראת משאל עם לכלל 

ציג מסר פרסומי המבקשים לה
בעד ההסכם או לכלל המבקשים 
להציג מסר פרסומי נגד ההסכם 

 מזמן השידור 30%לא יעלה על 
, המרבי לתשדירי פרסומת

המותר לבעל זיכיון לפי , ביממה
 " לחוק הרשות השניה85סעיף 

במקום , )2(בפסקה   )2(        

תעמולת בחירות של רשימת "

מועמדים אחת לא יעלה על 

תעמולה "או יקר" 10%

לקראת משאל עם לכלל 

המבקשים להציג מסר 

פרסומי בעד ההסכם נשוא 

משאל העם שנערך לפי חוק 

או , סדרי השלטון והמשפט

לכלל המבקשים להציג מסר 

פרסומי נגד ההסכם האמור 

 ;"30%לא יעלה על 
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זמן השידור : "נוסח משולב
לתשדירי , בשעת שידור, המרבי

 תעמולה לקראת משאל עם לכלל
המבקשים להציג מסר פרסומי 
בעד ההסכם או לכלל המבקשים 
להציג מסר פרסומי נגד ההסכם 

מזמן השידור  30%לא יעלה על 
באותה , המרבי לתשדירי פרסומת

המותר לבעל , שעת שידור
 לחוק 85הזיכיון לפי סעיף 

  " הרשות השניה
 

במקום , )3(בפסקה   )3(        

תעמולת בחירות של רשימת "

 אחת לא יעלה על מועמדים

תעמולה "יקראו " 15%

לקראת משאל עם לכלל 

המבקשים להציג מסר 

פרסומי בעד ההסכם או לכלל 

המבקשים להציג מסר 

פרסומי נגד ההסכם כאמור 

לא יעלה על ) 2(בפסקה 

30%"; 

:יקראו) 3(אחרי פסקה   )4(         

היה לבעל זיכיון   )א3"(          

ספק האם מסר פרסומי 

ם הוא בעד מסוי

, ההסכם או נגד ההסכם

יפנה ליושב ראש ועדת 

הבחירות המרכזית 

ורשאי , שיכריע בדבר

היושב ראש לדרוש 

מבעל המסר הפרסומי 

 ;."כל מידע בעניין
הוגשו לבעל : "נוסח משולב

כלל המבקשים על ידי , זיכיון
להציג מסר פרסומי בעד ההסכם 
או כלל המבקשים להציג מסר 

בקשות , םפרסומי נגד ההסכ
תעמולה לקראת לשידור תשדירי 

ביממה מסוימת או , משאל עם
בהיקף , ביחידת שידור מסוימת

זמן כולל העולה על הזמן המרבי 
לפי המותר לבעל הזיכיון 

או העולה על , )3(או ) 2(פסקאות 
הזמן המרבי שמקצה בעל הזיכיון 
, לתעמולה לקראת משאל עם

בהתחשב בהתחייבויות קודמות 
צה בעל הזיכיון את זמן יק, שלו

בין , השידור העומד להקצאה
כלל המבקשים להציג מסר 
פרסומי בעד ההסכם או כלל 
המבקשים להציג מסר פרסומי 

באופן , לפי העניין, נגד ההסכם
  " יחסי לזמן שהתבקש על ידם

 

במקום , )5(בפסקה   )5(        

יקראו " רשימות מועמדים"

כלל המבקשים להציג מסר "

בעד ההסכם או כלל פרסומי 

המבקשים להציג מסר 

במקום , "פרסומי נגד ההסכם

יקראו " תעמולת בחירות"

, "תעמולה לקראת משאל עם"

, לתשדירי פרסומת"במקום 

ביממה או באותה יחידת 

לפי "יקראו " שידור לפי הענין

 במקום , )"3(או ) 2(פסקאות 
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יקראו " לתעמולת בחירות"         

ל לתעמולה לקראת משא"

ובמקום הסיפה החל " עם

בין "יקראו " בין כל"במילים 

כלל המבקשים להציג מסר 

פרסומי בעד ההסכם או כלל 

המבקשים להציג מסר 

לפי , פרסומי נגד ההסכם

באופן יחסי לזמן , העניין

 ;"שהתבקש על ידם

במקום , )6(בפסקה   )6(         

" ביקשה רשימת מועמדים"

ביקש המבקש להציג "יקראו 

תעמולה  פרסומי של מסר

במקום , "לקראת משאל העם

" לרשימת מועמדים אחת"

לכלל המבקשים "יקראו 

להציג מסר פרסומי בעד 

ההסכם או לכלל המבקשים 

להציג מסר פרסומי נגד 

" ביקשה"ובמקום " ההסכם

 ;"ביקש"יקראו 

  –) ו(בסעיף קטן   )ו(        

בסופה , )1(בפסקה   )1(         

את רמת וישקף "יקראו 

התעריפים המקובלת לגבי 

תשדירים המשודרים באותו 

 ;"מועד

במקום , )2(בפסקה   )2(         

" לרשימת מועמדים כלשהי"

למבקש להציג מסר "יקראו 

פרסומי של תעמולה לקראת 

 ; "משאל העם

 לא –) 3(פסקה   )3(         

 ;תיקרא
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 :יקראו) י(אחרי סעיף קטן   )ז(        

, הוראות סעיף זה יחולו  )יא"(         

גם על , בשינויים המחויבים

שידורי רדיו לפי חוק רשות 

1965-ה"התשכ, השידור
6

 ;

, יראו, לעניין שינויים כאמור

, ועד המנהלוהאת , לפי העניין

, בהתייעצות עם המנהל הכללי

 ;."כאילו היה מועצת הרשות         

, לחוק התעמולה) א(ה16ף בסעי  )11(       

 :יקראו" סקר בחירות"במקום ההגדרה 

 סקר הנערך –" סקר בחירות""        

ת הבחירות והבודק דפוסי תקופב

הצבעה של בוחרים במשאל העם או 

נושאים הקשורים במישרין במשאל 

 ".;העם

, )א(בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן   )ב(      

הקבועות בסעיפים , צוויםלעניין הוראות עונשין ו

דין משאל , ג לחוק התעמולה17-ב ו17, א17, 17

העם כדין הבחירות לכנסת בשינויים המחויבים 

 :ובשינויים אלה

אחרי , לחוק התעמולה) א(ב17בסעיף   )1(       

אם היתה התעמולה "יקראו " נוגע בדבר"

יקראו " בעדה"במקום , "מטעם סיעה

או בא  "והסיפה החל במילים" מטעמה"

 ; לא תיקרא-" כוח

, לחוק התעמולה) א(ג17בסעיף   )2(       

רשימת מועמדים או מועמד "במקום 

" בבחירות מיוחדות לראש רשות מקומית

או גוף אחר שקיים תעמולה "יקראו 

 ".לקראת משאל העם

                                                 
 .106' עמ, ה"ח התשכ" ס6
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מתעורר: הערה לדיון[
קושי בסוגית התעמולה
כאשר  הבחירות לכנסת
ומשאל העם מתקיימים

 לצורך-למשל . בו ביום
משאל עם מותר לרכוש
פרסומות ברדיו

אך לא לצורך, ובטלויזיה
מה. תעמולת בחירות

הדין כאשר פרסומת
ברדיו או בטלוויזיה
כוללת גם תעמולה למען
מפלגה המתמודדת

 ]?בבחירות

חל יום משאל העם ביום הבחירות לכנסת   )ג(     

עה או סי,  יחולו על מפלגה– 7כאמור בסעיף 

בין אם , רשימת מועמדים הוראות חוק התעמולה

עסקה התעמולה בבחירות לכנסת ובין אם עסקה 

ועל אדם או גוף אחר שמקיים [, במשאל העם

תעמולה לקראת משאל העם יחולו הוראות חוק 

) א(התעמולה בשינויים האמורים בסעיפים קטנים 

התעורר ספק בקשר ליישום ההוראות ; )]ב(-ו

יכריע בדבר יושב ראש , ולה כאמורבעניין תעמ

ביוזמתו או על פי בקשת , ועדת הבחירות המרכזית

 .כל חבר של ועדת הבחירות

החלת הוראות חוק   

שירות המדינה 

סיוג פעילות (

מפלגתית ומגבית 

 )כספים

סיוג (לחוק שירות המדינה ) 4(1לעניין סעיף  .11

 1959-ט"התשי, )פעילות מפלגתית ומגבית כספים
7

 ,

יראו את משאל העם לפי חוק זה כאילו היה 

 .בחירות לכנסת

- ג"התשל, חוק מימון מפלגות ל18הוראות סעיף  .12 הסעות בוחרים  

1973 
8

לעניין הסעת בוחרים לשם הצבעה בבחירות  

לכנסת יחולו בשינויים המחויבים על הסעת 

 . במשאל העםבוחרים לשם הצבעה
, הורשע אדם בעבירת בחירות"

יכול שתעלה תקופת התנאי בשל 
עבירה נוספת שהיא עבירת 
בחירות על שלוש שנים ובלבד 

לענין ; שלא תעלה על חמש שנים
  -" עבירת בחירות", פסקה זו

עבירה לפי חוק הבחירות ) 1(
עבירה לפי חוק ) 2( ;...לכנסת

; )...בחירות(הרשויות המקומיות 
 עבירה לפי חוק הבחירות )3(
 )...".דרכי תעמולה(

עבירת בחירות  

 52לעניין סעיף 

 לחוק העונשין

" עבירת בחירות"בהגדרה ) 3(-ו) 1(לעניין פסקאות  .13

1977-ז"התשל, לחוק העונשין) 2)(ב(52בסעיף 
9

 ,

יראו כעבירת בחירות גם עבירה לפי חוק הבחירות 

כפי שהוחלו לעניין ,  חוק התעמולהאו עבירה לפי

 .משאל עם לפי חוק זה

החלת הוראות חוק   

מיסוי תשלומים 

 בתקופת בחירות

, לעניין חוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות .14

 1996–ו"התשנ
10

 יראו את משאל העם לפי חוק זה 

 . כאילו היה בחירות לכנסת

 ." ממונה על ביצועו של חוק זהראש הממשלה .15 ביצוע  

  

                                                 
 .190' עמ, ט"ח התשי"ס 7
 .52' עמ, ג"ח התשל" ס8
 .226' עמ, ז"ח התשל"ס 9

 .236' עמ, ו"ח התשנ" ס10


