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במקום סעיף  9לחוק הבחירות )דרכי תעמולה( ,תשי"ט) 11959להלן  החוק
,1
העיקרי( ,יבוא:
"איסור שימוש ) .9א( לא תהיה תעמולת בחירות באמצעות השימוש בכלי רכב;
בכלי רכב ואיסור איסור זה לא יחול ביום הבחירות לגבי כלי רכב העומד באותו יום לרשות
הדבקות וכו'
רשימת מועמדים,

החלפת סעיף 9

)ב( פרט לאמור בסעיף 10לא תהיה תעמולת בחירות באמצעות
הדבקה ,התקנה ,כתיבה ,צביעה או זריקת אור על מבנים או גדרות או
על כבישים ,מדרכות או שטחים אחרים המיועדים לציבור שילך או
שיסע בהם".
תיקון סעיף 10

בסעיף 10לחוק העיקרי ,במקום פסקה ) (4יבוא:

.2

") (4המודעה לא תודבק אלא על לוחות מודעות שייעדה
רשות מקומית דרך קבע להדבקת מודעות או שייעדה במיוחד
להדבקת מודעות של תעמולת בחירות לקראת בחירות ,או על
משרדיה או מועדוניה של המפלגה או של רשימת המועמדים
המפרסמת את המודעה"'.
.3

סעיף  10לחוק העיקרי יבוא:

אחרי

10א .הוראות סעיף 10יחולו ,בשינויים המחוייבים ,גם על שלט מודפס
או בלתי מודפס ,אולם הגבלת פסקה ) (1לסעיף  10לא תחול על שלט
הנושא אך ורק אות ובינוי שאושרו כדין לרשימת מועמדים".

"הגבלה על
שלטים
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.במקום
'שמירה על
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צו

החלפת סעיף 11

סעיף 11לחוק העיקרי יבוא:

הוראות  .11על אף האמור ככל דין אחר ,לא תרשה רשות מקומית הדבקת
חומר שיש בו תעמולת כחילות אם החומר נוגד את הוראות סעיפים 10, 9
או 10א".

.אחרי
מניעה

הוספת סעיף 10א

סעיף 17א לחוק העיקרי יבוא:
17ב) .א( יושבראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת רשאי ,לאחר
שנתן לנוגע כדבר הזדמנות להביא טענותיו לפניו ,ליתן צו המונע ביצוע
מעשה עבירה לפי חוק זה או המשכתו )להלןצו מניעה(; לענין זה" ,נוגע
בדבר"  חבר ועדת הבחירות המרכזית שהוא נציג הסיעה שתעמולה
בעדה מהווה או עלולה להוות עבירה לפי חוק זה ,או בא כוח רשימה לפי
סעיף  59לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[ ,תשכ"ט♦*1969

*נתקבל בכנסתביום כ"ג בתמוז תשל"ג ) 23ביולי  ;(1973הגעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה''ח , 1083תשל"ג
עמ' .436
 1ס"ח תשל"ט ,עמ'  ;138תשכ"א עמ'  ;166תשכ"ט,
 2ס"ח תשכ"ט ,עמ' 103

עמ' , 12עמ' . 199

הוספת מעיף 17ב

)ב( על צו מניעה ניתן לערור בפני ועדת הבחירות המרכזית,
תשכ"ט
והוראות סעיף  137לחוק הבחירות לכנסת )נוסח משולב[,
 , 1969יחולו על הצו :אין כהגשת הערר כדי לעכב תחולת הצו וביצועו.
לענין דיני בזיון בית משפט והוראות סעיף  143לפקודת החוק
)ג(
הפלילי ,31936 ,דין צו מניעה כדין צו של בית משפט .
)ד( לא ייענש אדם לפי הוראות סעיף  17אם עמד לדין בשל
הפרת צו מניעה ,ולא יועמד אדם לדין בשל הפרת צו מניעה אם הואשם
בשל אותו המעשה לפי סעיף ". 17
הוראת שעה

על אף האמור בסעיפים  6ו 7לחוק ,מותר שימוש באות המייצגת רשימת מועמדים
.6
ובכינוי הרשימה ,לרבות הארתם ,בכפוף לאמור בסעיף  6לחוק ,בתקופה שמיום היכנס חוק
זה לתקפו ועד יום הבחירות לכנסת השמינית.
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