חוק הבחירות )דרכי תעמולה( )הוראת שעה(,תשל"ט. 1978
הוראת שעה

 ,1על אף האמור בסעיפים  15 ,5ו15א לחוק הבחירות )דרכי תעמולה( ,תשי"ט
)1 1959להלן  חוק דרכי תעמולה( ,לענין הבחירות לרשויות המקומיות שייערכו ביום זי
בחשון תשל"ט ) 7בנובמבר) (1978להלן  הבחירות לרשויות המקומיות( יחולו הוראות
אלה:
) (1מיום תחילת חוק זה ועד יום הבחירות ,ואם התקיימו בחירות חוזרות 
עד יום הבחירות החוזרות ,לא תהא תעמולת בחירות בשידורי הרדיו או באמ
צעות הקרנה בטלוויזיה ,אך תעמולת בחירות באמצעות הקרנה בקולנוע תהא
מותרת בתקופה האמורה עד לשעה  7.00בערב לפני יום הבחירות;
) (2פקיד הבחירות רשאי ,לאחר התייעצות כועדת הבחירות ,להטיל על הבעל
או המחזיק של אולם קולנוע ,המקרין כרגיל מודעות פרסומת או סרטי פרסו
מת  להקרין מודעות תעמולה או סרטי תעמולה של רשימות מועמדים או של
מועמדים לראשות הרשות המקומית תמורת תשלום המקובל באותו אולם קולנוע
בעד הקרנת מודעות פרסומת או סרטי פרסומת;
) (3מתום יומים אחרי שחוק זה נתקבל ככנסת לא ישודרו ברדיו ולא יוקרנו
בקולנוע ובטלוויזיה אירועים שמועמדים לעיריות ולמועצות המקומיות ממלאים
בהם תפקיד; התקיימו בחירות חוזרות ברשות מקומית פלונית ,לא ישודרו ולא
יוקרנו כאמור ,כתקופה שבין יום הבחירות ליום הבחירות החוזרות ,אירועים
שמועמדים העומדים לבחירה בבחירות חוזרות אלה ממלאים בהם תפקיד.

חתולת הוראות
עונשין

חיוב בהוצאות
ניקוי

תחילה

 . 2דין עבירה על הוראות סעיף  ,1לרכות אי קיום הוראת פקיד הבחירותלפי פסקה ),(2
לכל דבר ,כדין עבירה על חוק דרכי תעמולה.
.לא קיים אדם את המוטל עליו לפי הוראות סעיף  10לחוק דרכי תעמולה בקשר לבחי
3
רות לרשויות המקומיות והורשע על אי הקיום על פי סעיף  17לחוק האמור ,רשאי בית
המשפט ,בנוסף לכל עונש שיטיל ,לצוות על הנשפט לשלם ,לפי אומדנו של בית המשפט,
את הוצאות הניקוי שנגרמו או שייגרמו עקב אי קיום ההוראות האמורות.
4

.תחילתו של חוק זה ביום קבלתו בכנסת.

מנחם בגין
ראש הממשלה

יוסף בורג
שר הפנים

יצחק נבון
נשיא המדינה
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