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בחוק העונשין ,התשל"ז1977- ,1בסעיף - 352
( )1בסעיף קטן (א) ,אחרי "לפי סימן זה ",יבוא "בין על ידי כלל הציבור ובין על ידי
סביבתו הקרובה ,או לרמוז על זיהויו כאמור ,בין באמצעות פרסום של קולו ,דמותו,
כולה או חלקה ,סביבתו או דמויות הקרובות לו ,ובין בדרך אחרת;",
()2

אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ג) המצלם אדם ,בשל היותו מי שנפגע בעבירה או מי שהתלונן כי הוא נפגע
בעבירה לפי סימן זה ,תוך כדי בילוש או התחקות אחריו ,העלולים להטרידו ,או
תוך הטרדה אחרת ,לרבות תוך המתנה לאותו אדם בבית המשפט או בתחנת
משטרה ,והכל בלא הסכמתו שניתנה מראש ,דינו  -מאסר שישה חודשים או
מחצית הקנס האמור בסעיף (61א)( ;)4הסכמה כאמור תינתן לעניין בגיר  -בכתב,
ולעניין קטין  -בפני בית המשפט.
(ד) הוראות סעיף זה לא יחולו על פרסום או צילום שנעשה על ידי המשטרה
או מטעמה לשם חקירת עבירות ,חקירת מוות או איתור נעדרים ,כשהפרסום או
הצילום חיוני לצורך החקירה או האיתור כאמור".
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה
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יעקב נאמן
שר המשפטים

ר א וב ן ר י ב ל י ן
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום י"ז בתמוז התשע"א ( 19ביולי  ;)2011הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת
  ,377מיום י' באדר ב' התשע"א ( 16במרס  ,)2011עמ' .126ס"ח התשל"ז ,עמ'  ;226התשע"א ,עמ' .950

חוק הבחירות (דרכי תעמולה) (תיקון מס'  ,)29התשע"א2011-*
תיקון סעיף 16ד

.1

בחוק הבחירות (דרכי תעמולה) ,התשי"ט1959- ,1בסעיף 16ד ,אחרי סעיף קטן (י) יבוא:
"(יא) הוראות סעיף זה יחולו לעניין תעמולת בחירות של מועמד לראשות מועצה
אזורית לפי חוק המועצות האזוריות (בחירת ראש המועצה) ,התשמ"ח1988- ,2הנערכות
באותו יום שבו נערכות בחירות למועצת המועצה האזורית".
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה
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אליהו ישי
שר הפנים

ר א וב ן ר י ב ל י ן
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום י"ז בתמוז התשע"א ( 19ביולי  ;)2011הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת
  ,382מיום י"ב באייר התשע"א ( 16במאי  ,)2011עמ' .146ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;138התשע"א ,עמ' .924
ס"ח התשמ"ח ,עמ' .213
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