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מתפרסמות בוה הצעות חוק מטעם חברי הכנסת:

חוק הבחירות)דרכי תעמולה()הוראת שעה( ,תשכ״ט~1969
הוראת שעה

ההגבלות שבסעיפים  6ו־ 7לחוק הבחירות)דרכי תעמולה( ,חשי״ט ,»1959-לא יחולו
.1
מתחילת חוק זה ועד יומ הבחירות שיתקיימו בחודש חשון תש״ל.
דברי
חוק הבהירות )דרכי תעמולה( ,תשי״ט ,1959-מטיל
הגבלות על השימוש באורות או בשלטים מוארים לצרכי
תעמולת בחירות ועל השימוש באות של רשימת מועמדים
בתקופה הקודמת ליום ה־ 42שלפני יום הבחירות לכנסת
ולרשויות המקומיות.
יש שסמוך ליום הבחירות לכנסת ולרשויות המקומיות
נערכות בחירות למוסדות של ארגונים ציבוריים ארציים
גדולים ,כגון ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ
ישראל .השגה מתקיימות הבחירות להסתדרות ביום 2
בספטמבר  .1969מן הדין לאפשר את השימוש באותיות

הסבר
ובאורות של רשימות המועמדים לצורך התעמולה לבהי
רות הללו ,אף אס השימוש באותיות ובאורות עלול
להיות חופף את השימוש לצורך הבחירות לכנסת ולרשו
יות' המקומיות.
הצעת החוק באה לקבוע בהוראת שפה כי ההגבלות
שבסעיפים  6ו־ 7לחוק הבחירות)דרכי תעמולה( ,תשי״ט—
 ,1959לא יחולו לקראת הבחירות לכנסת השביעית ועל
ידי כך תתאפשר תעמולה באותיות ובאורות כבר לקראת
הבחירות להסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל.
חברי הכנסת

ב׳ אזניה ,ר׳ ארזי,
י׳ בדר וגי האחנר

 1ס״ה תשי״ט ,עמי .138

חוק הרשויות המקומיות)העברת ראש רשות מקומית מכהונה(,
תשכ״ט1969-
הגדרות

.1

בחוק זה -

״רשות מקומית״  -עיריה ומועצה מקומית.
סייגים להעברת
ראש רשות
מקומית מכהונה

על אף האמור בכל דין ,מי שנבחר ראש רשות מקומית לא יועבר מכהונתו אלא אם
,2
החלטה על כך -
) (1נתקבלה בישיבה שנקראה במיוחד לענין זה לפחות שלושה שבועות לפני
מועד הישיבה;
)(2

הצביעו בעדה לפחות שני שלישים מכל חברי מועצת הרשות המקומית.
דברי

לאור מה שקרה בשנים האחרונות בכמה רשויות מקו־
נדות על ידי עריקה חבר מסיעה לסיעה ,דבר הידוע
בציבור במושג ״כלנהריזם״ ,נתעורר הצורך בתיקונים
בדיני הרשויות המקומיות בדי למנוע זעזועים בניהולן
עקב תופעות שליליות כאלה הפוגעות במוסר הציבור.

הסבר
אי לזאת בא החוק המוצע לקבוע סייגים אשר ימנעו
״הפיכת חצר״ אלא על ידי שני שלישים של חברי המועצה.
דבר זה יבלום את האפשרות שנבחר בודד יזעזע את
ניהול עניני המועצה.
חבר חכנסת  :מ׳ פרוש
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