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מונפדפמות בזד! טטעפ ועדת הפניפ ואיכות הפכיכה של הכנפת
הצעות הו? של הפרי וזכנפונ;

הוק הרשויות המקומיות )נחירת ראש הדשות וסגניו וכהונתם(,
)תיקון מסי  ,(4התשמ״ג983-ן
כסעיף  9לחוק הרשויות המקוממת )בהירת ראש הרשות וסגני־ וכהונתם(,
התשל״ה— 1975י ,אחרי סעיף קטן )ד( יבוא:
״)ה( ב׳־דם הבהירות החוזרות לפי סעיף קטן )ב( יהיה מקום הקלפי פתוח
להצבעה משעה  13.00עד שעה  ,22.00אך ברשות מקומית שמספר •הזכאים
להצביע בה אינו עולה על  ,350יהיה מקום הקלפי פתיח מ־ 13.00עד ; 20.00
מקום הקלפי ייסגר לפני השעות האמורות אם כבר הצביעו כל הזכאים
להצביע בו.״

וצרי המכר
מטרת הסעיף להביא לקיצור שעות ההצבעה ביום הבחירות החוזרות,
על ידי פתיחת מקיכית ־קלפיות להצבעה משעה .ro.13

חברי הכנסת :פנחס גולדשטיין ,דוני מילוא
נ

ס״זז ה מ ש ל ״ ־  ,עצי .211

חוק הרשויות המקומיות )בחירות( )הוראת שעה( ,התשמ״ג983-ו
כינז־יפ י א ז ת י ו ת
לרשימות
מועמדים

לעניז הבחירות למועצות של הרשויות המקומיות שייערכו ביום י״ח בתשון התשמ״ד
.1
) 25באוקטובר  ,(1983יראו כאילו בסעיף  39לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(,
התשכ״ה—— 1965
1

)(1
־ )(2

בסעיף קטן )ג( ,אחרי ״המועצה היוצאת״ נאמר ״מיום היבחרה״;
אחרי סעיף קטן )ג( נאמר:
״)גג( היתה הסיעה בכנסת סיעה מאוחדת כאמור בסעיף  12לחוק •מימון
מפלגות ,התשל״ג— , 1973יחולו הוראות אלה:
2

) (1לא תשא רשימת מועמדים את הכינוי שבו היתה מסומנת רשימת
מועמדים של אהת המפלגות המרכיבות אותה בכנסת או במועצת
הרשות המקומית לפני איחודן ללא הסכמת בא כוח אותה סיעה:
0 1״ד 7ד,־1שכ״ה ,עמי .248
 2ס ״ ־ הוזש׳״׳ג ,עמי . 1 1
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 (2).לא תש* רשימת מועמדים את האות מר צירוף האותיות כסדרן,
שבהן היתה מסומנת רשימת מועמדים של אחת המפלגות המרכיבות
אותה בצנסת או במועצת הרשות המקומית לפני איחודן ,בבחירות
לכנסת או לאותה רשות מקומית החל משנת התשכ״ט ,אלא* בהסכמת
בא כוח אותה סיעה,״
חברי הכנסת :פ:חפ גולדשצייז ,רוני מילוא ,גמחפ פרוש

חוק הישויות המקומיות )בחידות( )הוראת שעה מסי ,(2
התשמ״ג983-ו
.1

)א(

בסעיף זה —

פ ס ז ר ממס
הכנסת

״תשלומי בחירות״ — הכנסת עבירה כמשמעותה בפקידת מס הכנסה )להלן
— הפקודה( ,ששולמה בעד עבורה י בבחירות ביום הבחירות ־עד י לסכום של
 700שקלים ,וכן תשלום כאמור לכיסוי הוצאות רכב שהוצאו יבשל הבחירות
ביום הבחירות עד לגובה של  1,300שקלים ,הכל כאשר' הסכומים האמורים
שולמו על ידי סיעה או רשימה המשתתפת באותן בחירות או־ על ידי הרשויות
המופקדות על ביצוען;
1

\•

״יום הבחירות״ — יום י״ח בחשון התשמ״ד ) 25באוקטובר  (1983או יום
־ הבחירות החוזרות לראשות הרשות •המקומית,
)כ( על אף האמור בכל דין לא יראו תשלומי בחירות כהכנסה לפי הפקודה בידי
מקבלה.
)ג( כל המקבל תשלומי בהירות יהיה חייב במם מיוחד עליהם לפי חוק זה •בשיעור
של ;25%
)ד( כל המשלם תשלום בחירות ינכה •ממנו ,בשעת התשלום ,את המס המיוחד
האמור בסעיף קטן )ג(.
)ה( המס המיוחד ישולם לפקיד השומה תוך שבועיים מיום תשלום תשלומי בחירות,
בצירוף דדיה מיוחד שיקבע נציב מס הכנסה.
)ו( לעניו התשלום ,הגביה והדיווח על המס המיוחד ,יחולו הוראות הפקודה.כאילו
היה המס המיוחד מס הכנסה המוטל על הכנסת עבודה.
חברי הכנסת :פנחפ גולדשטיין ,רוני מילוא ,מנחפ פרוש
1

דיני מ ד י נ ת ישראל ,נ ו ס ח חדש * ,זנמ׳ .120

ה צ ע ו ת חוקי ,4>&9י.״ז ב * ב התשמ׳׳ג27.7-1983 .
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חוק הבודדות )דרכי תעמולה( )הודאת שעה( ,התשמ״ג1983-
הוראת שעת

סעיפים 5׳  «15 ,15ד־15ב לחוק הבחירות )דרכי תעמולה( ,התשי״ט—1999
.1
־)להלן — הזיק דרכי תעמולה( ,לא יחולו לענין הבחירות לרשויות המקומיות שייערכו
ביום י״ח בחשדו התשמ״ד ) 25באוקטובר • .(1983

וממולת בחירות

)א( מיוס קבלתו של חוק זה עד יום הבהירות ,ואם יתקיימו בחיחת חוזרות —
.2
עד ק־ם הבהירות החוזרות ,לא תהא תעמולת בחירות בשידורי הרדיד אז באמצעות הקרנה
בטלויזיה ,אד תעמולת ,בחידות באמצעות הקרבת שקופיות בקולנוע תהא מותרת מהיום
ה־ 30שלפני יום הבחירות עד לשעה  19.00ביום שלפני יום בחירות .־

1

)ב( מהיום ה־ 21של£גי יום הבהירות לא ישודרו ברדיו ולא יוקרנו
ובטלויזיה אירועים שמועמדים לעיריה ולמועצות המקומיות ממלאים בהם
התקיימו בחירות חוזרות ברשות מקדמית פלונית ,לא ישודרו ולא יוקרנו כאמור,
שביז יום הבהירות ליום הבחירות החתמת ,אירועים שמועמדים העומדים
בבחירות חדזמת אלה ממלאים בהם תפקיד.
םמכות פקיד
הבחירות

בקולנוע
.תפקיד;
בתקופה
לבחירה

פקיד הםזידות רשאי ,לאחר התיעצות בועדת הבהירות ,להטיל על הבעל או המחזיק
,3
של אולם קולנוע המקרין כרגיל מודעות פרסומת ,להקרין שקופיות תעמולה של רשימת
מועמדים או של מועמדים לראשות הרשות המקומית תמורת תשלום המקובל באותו אולם
קולנוע בעד הקרנת מודעות פרסומת.
על אף האמור במעיף  8לחוק דרכי תעמולה מותרת הצגת סרטי תעמולה במסיבות
.4
בבתים פרטיים.

תחולת הוראות
עונשין

דין עבירה על הוראת סעיף  ,2ודין אי קיום הוראת פקיד הבחירות לפי סעיף ,3
.5
כדין עבירה על חוק דרכי תעמולה לבל דבר.

חיוב בהוצאות
ניקוי

לא קיים אדם את המוטל עליו לפי הוראות סעיף  10לחוק דרכי תעמולה בקשר
,6
לבחירות 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 האמומת.
חברי הכנסת :פנוזפ גולדשטיין ,רוני מילוא ,מנח 0פרוש
1

סייח התשי״ט ,עמ׳ .138
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