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 *בחירותהגבלות ואיסורים בתעמולת  – זמניםלוח ה
חוק הבחירות )דרכי תעמולה(, ; 1969-לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט חוק הבחירותלפי 

חוק הבחירות לכנסת העשרים  ;1966-חוק הדרכים )שילוט(, התשכ"ו;  1959-התשי"ט
; 1973-תקנות הבחירות לכנסת, התשל"ג ;2019-ושלוש )הוראות מיוחדות(, התש"ף

 2951שפורסמה בי"פ התש"ף, עמ'  23-החלטת יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה
 

הסעיף 
 האיסור בחוק

מס' 
הימים 

לפני יום 
 הבחירות

 התאריך

חוק ל 116
 הבחירות

כלי שיט 
 ונציגויות 

  

~ תעמולה ע"י אסיפות או 
 ;רמקולים

~ הצגת חומר תעמולה שלא סופק 
 ;ע"י הוועדה המרכזית

~ השתתפות קברניט וכל קצין 
 .ימאי בתעמולה

סור תמידי ללא יא
 הגבלת זמן

ה    116
לחוק 

 הבחירות

בתי 
סוהר, 

בתי 
 מעצר

~ תעמולה פרט לזו המתפרסמת 
 .ומשודרת בכלי התקשרות

טז 116
לחוק 

 הבחירות

בתי 
 חולים

 ;~ תעמולת בחירות ברבים בע"פ

הדבקת ותליית חומר תעמולה,  ~
פרט לפרטי הרשימות שיפורסמו 

 באופן שיקבע.

126      
לחוק 

 הבחירות

 הפרעה למהלך סדיר של אסיפת תעמולה
הסרה, השמדה או מטעם רשימת מועמדים; 

 .לכלוך מודעת בחירות

130       
לחוק 

 הבחירות

של המדינה, השתתפות בתעמולה ע"י עובדים 
, ועדת הבחירות, רשות תאגיד שהוקם בחוק

מקומית, הסוכנות היהודית, קק"ל, חיילים 
 .מילואיםשירות בשירות סדיר, קבע ו

א    2
 תעמולה

 .שימוש בנכסי ציבור לתעמולת בחירות

3      
 תעמולה

 .שימוש בכלי טיס או כלי שיט

4      
 תעמולה

 .)פרט לנואם באסיפה כדין(שימוש ברמקול 

                                                 
, בהתאם להוראות 23-פיעים בטבלה זו מעודכנים לבחירות לכנסת המספר הימים והתאריכים המו  *

 השעה הרלוונטיות. לעיון בהגבלות הקבועות לפי חוק, ראו בדברי החקיקה הרלוונטיים. 
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12    
 תעמולה

ע"י המדפיס למי שאינו  מסירת חומר תעמולה
 .מוסמך בכתב לקבלו

סור תמידי ללא יא
 הגבלת זמן

13    
 תעמולה

של רשימה  הפרעה בלתי הוגנת לתעמולה
 .אחרת

חוק 
הדרכים 
 )שילוט(

ללא היתר התקנת שלט בדרך בין עירונית 
 מכוח החוק.

 ב)ג(10
 תעמולה

ע"י מפרסם מסירת הודעה למבקר המדינה 
 לפני תחילת השיווק .בדבר שלטי חוצות

ב    2
 תעמולה

כוחות הבטחון או לנפגעי אנשי התייחסות ל
שימוש  וכן  , ללא אישור לכך,פעולות איבה

 בצה"ל

81 12.12.2019 

ג     2
 תעמולה

 שיתוף ילדים בתעמולת בחירות

8      
 תעמולה

 ;הופעת אמנים ;תכניות בידורתעמולה מלווה ב
 ;הצגת סרטים ונשיאת לפידים ;זמרה ;נגינה

 והגשת מאכלים או משקאות ;מתן מתנות
 )פרט למסיבות בבתים פרטיים(. משכרים

9      
 תעמולה

ושטחים אחרים  תעמולה על כבישים, מדרכות
המיועדים לציבור )פרט ללוחות מודעות 
המיועדים לכך( ע"י הדבקה, התקנה, כתיבה, 

 צביעה, זריקת אור.

ה 16
 תעמולה

והעברת העתק  הגבלות על פרסום סקרים
 לוועדת הבחירות
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10           
תעמולה      

          א 10
 תעמולה

 הגבלות אחרות
  מודעה מודפסת או שלט:

ל וס"מ )שלט יכ 70*50-~ לא תהא גדולה מ
 להיות גדול יותר אם נושא רק אות וכינוי(; 

~ תישא את שמו ומענו של המדפיס ושל 
 האחראי להזמנה; 

ימת ~ תישא את שם הסיעה/רש
  המודעה; המועמדים/הגוף שמטעמם הוזמנה

 – על ~ לא תודבק אלא
 לוחות מודעות מיוחדים;  .1
משרד ומועדון של רשימה, או דירת  .2

מגורים, בתנאי שאינה אסורה עפ"י חוק 
 )שילוט( וחוקי עזר.  –הדרכים 

 מודעה בעיתון יומי, בשבועון, או בירחון: 
 אינץ' 40 -לא תהא גדולה מ~ 

~ לא תפורסם יותר ממודעה אחת ביום מטעם 
 כל מפלגה בעיתון אחד; 

 תלפרסם בשלושלמפלגה ~ סה"כ מותר 
 אינץ'.  10,000חודשים לפני הבחירות ה

81 12.12.2019 

92             
לחוק 

 הבחירות

~ פעולות הסברה במחנה צבאי  חיילים
)פרט לנושאים צבאיים, טכניים, 

 מדעיים ושיעורי עברית(
 2.1.2020 חודשיים

5             
 תעמולה

 20.1.2020 60 בטלוויזיהתעמולה ברדיו או 

7             
 תעמולה

 עדשימוש באות הרשימה אסור 
42 28.2.2020 

ה)ח(      16
 תעמולה

תום יום  איסור על פרסום סקרים
שישי 
שלפני 

 הבחירות

1.3.2020 

116           
לחוק 

 הבחירות

י העברת "תעמולת בחירות ע כלי שיט 
משעה  שידורי רדיו ברמקולים

 בערב 19:00
1 1.3.2020 

129         
לחוק 

 הבחירות

 אסיפות, תהלוכות או שידורים ברדיו
                                                                  ובטלוויזיה

 בערב 19:00משעה 
1 1.3.2020 
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10           
תעמולה      

          א 10
 תעמולה
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  מודעה מודפסת או שלט:

ל וס"מ )שלט יכ 70*50-~ לא תהא גדולה מ
 להיות גדול יותר אם נושא רק אות וכינוי(; 

~ תישא את שמו ומענו של המדפיס ושל 
 האחראי להזמנה; 

ימת ~ תישא את שם הסיעה/רש
  המודעה; המועמדים/הגוף שמטעמם הוזמנה

 – על ~ לא תודבק אלא
 לוחות מודעות מיוחדים;  .1
משרד ומועדון של רשימה, או דירת  .2

מגורים, בתנאי שאינה אסורה עפ"י חוק 
 )שילוט( וחוקי עזר.  –הדרכים 

 מודעה בעיתון יומי, בשבועון, או בירחון: 
 אינץ' 40 -לא תהא גדולה מ~ 

~ לא תפורסם יותר ממודעה אחת ביום מטעם 
 כל מפלגה בעיתון אחד; 

 תלפרסם בשלושלמפלגה ~ סה"כ מותר 
 אינץ'.  10,000חודשים לפני הבחירות ה

81 12.12.2019 

92             
לחוק 

 הבחירות

~ פעולות הסברה במחנה צבאי  חיילים
)פרט לנושאים צבאיים, טכניים, 

 מדעיים ושיעורי עברית(
 2.1.2020 חודשיים

5             
 תעמולה

 20.1.2020 60 בטלוויזיהתעמולה ברדיו או 

7             
 תעמולה

 עדשימוש באות הרשימה אסור 
42 28.2.2020 

ה)ח(      16
 תעמולה

תום יום  איסור על פרסום סקרים
שישי 
שלפני 

 הבחירות

1.3.2020 

116           
לחוק 

 הבחירות

י העברת "תעמולת בחירות ע כלי שיט 
משעה  שידורי רדיו ברמקולים

 בערב 19:00
1 1.3.2020 

129         
לחוק 

 הבחירות

 אסיפות, תהלוכות או שידורים ברדיו
                                                                  ובטלוויזיה

 בערב 19:00משעה 
1 1.3.2020 
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43        
לתקנות 
 הבחירות

מ'  5-ובמרחק של פחות מ במקום הקלפי
מ' מקיר חיצוני )אם אין  10-מהגדר או פחות מ

 :גדר(
 בכתב, בעל פה או בצורה אחרת ~ כל תעמולה

~ הימצאות חומר תעמולה, מודעות כרזות 
 וכד' 

הקשור  חלוקת חומר בדפוס או בכתב~ 
 לתעמולת בחירות כולל פתקי הצבעה

ביום 
 2.3.2020 הבחירות

ה)ו(         16
 תעמולה

 22.3.2020 אחרי 20 דיווח למבקר המדינה על סקרי בחירות 

ג)א(       17
 התעמולה

מועד אחרון לנתינת צו להסרת מודעות ולניקוי 
 1.5.2020 אחרי 60 ושיקום מקרקעין

ב)ג(       10
 תעמולה

ע"י מפרסם  מסירת הודעה למבקר המדינה
 31.5.2020 אחרי 90 בדבר פרסומים שבוצעו בשלטי חוצות
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הוראות הבחירות )דרכי תעמולה( )סדרי הדין בבקשות ועררים(, 
 2015-התשע"ה

 (1852, עמ' ההתשע" 7547 ק"ת)

  1959–ה)א( לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט17בתוקף סמכותי לפי סעיף 
 ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מורה לאמור:החוק(, ובאישור  –)להלן 

 –בהוראות אלה  .1 הגדרות
יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית או יושב ראש  –"היושב ראש" 

 ועדת הבחירות האזורית המוסמך לדון בעתירה, לפי העניין;
חוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[,  –"חוק הבחירות לכנסת" 

 ;1969–התשכ"ט
 ;1998–חוק חופש המידע, התשנ"ח –"חוק חופש המידע" 

יושב ראש ועדת הבחירות  –"יושב ראש הוועדה המרכזית" 
 ;לחוק הבחירות לכנסת 17המרכזית שמונה לפי סעיף 
יושב ראש של ועדת בחירות אזורית,  –"יושב ראש ועדה אזורית" 

 )א( לחוק הבחירות לכנסת, ונקבע לפי סעיף20שמונה לפי סעיף 
 ד)א( לחוק;17

מזכירות ועדת הבחירות המרכזית במשכן  –"מזכירות הוועדה" 
 הכנסת;

 אחד מאלה: –נוגע בדבר" "

חבר ועדת הבחירות המרכזית שהוא נציג הסיעה שתעמולה  (1)  
 בעדה מהווה או עלולה להוות עבירה לפי החוק;

לחוק הבחירות  59רשימת מועמדים שמונה לפי סעיף  בא כח (2)  
לכנסת שתעמולה בעדה מהווה או עלולה להוות עבירה לפי 

 החוק;

 ג לחוק;17ב או 17עתירה למתן צו לפי סעיף  –עתירה" "  

 ;1971–פקודת הראיות ]נוסח חדש[, התשל"א –"פקודת הראיות" 

 לפקודת הראיות; 15תצהיר לפי סעיף  –"תצהיר" 

תקנות סדר הדין האזרחי,  –"תקנות סדר הדין האזרחי" 
  .1984-התשמ"ד


