
 
 

 

נוהל הטיפול בבקשות לצו מניעה או לצו להסרת מודעות ולניקוי ושיקום מקרקעין 
–ג"התשע, 7191–ט"התשי, (דרכי תעמולה)ג לחוק הבחירות 71-ב ו71לפי סעיפים 
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  –בנוהל זה   .1
   

 .1191–ט"תשיה, (דרכי תעמולה)חוק הבחירות  – "החוק" 
    
המרכזית שהוא נציג הסיעה חבר ועדת הבחירות  – "נוגע בדבר" 

שתעמולה בעדה מהווה או עלולה להוות עבירה 
לחוק  91או בא כוח רשימה לפי סעיף , לפי החוק

 .1191–ט"תשכ, [נוסח משולב]הבחירות לכנסת 
    
, (נוסח חדש)לפקודת הראיות  19תצהיר לפי סעיף  – "תצהיר" 

 .1191–א"תשלה
    

ראש ועדת -לחוק תופנה בכתב ליושב ג19ב או 19 פיםסעיבקשה לפי  .2
באמצעות מזכירות , ותוגש ללשכתו בבנין הכנסת, הבחירות המרכזית

במסירת העתקים למזכירות בקשה תוגש ה. ועדת הבחירות המרכזית
העולה בארבעה על מספר עותקים במספר  –ועדת הבחירות המרכזית 

   ;slevi@knesset.gov.ilדואר אלקטרוני וכן באמצעות , המשיבים
עותק נוסף של הבקשה יוגש ללשכתו של יושב ראש ועדת הבחירות 

 .המרכזית בבית המשפט העליון
  
 :ל פרטים אלהלוכל בקשה תכ .3
  

מען להמצאת , מקום מגוריו, מספר זהותו, שמו של המבקש (1) 
וכן דואר ה ימסמכים והודעות ומספרי טלפון פקסימיל

 ;להמצאת הודעות, אלקטרוני
   
מען , מקום מגוריו, וכן מספר זהותו, שמו של המשיב (2) 

וכן  ,הילהמצאת מסמכים והודעות ומספרי טלפון פקסימיל
 ;אם ניתן לבררםדואר אלקטרוני 

   
תצויין בשמה  ת מועמדיםשימרמשיבה שהיא סיעה או  (3) 

למבקש וכן יצוינו מספרי טלפון  יםובכתובתה הידוע
אם , של המשיבה אלקטרוניהדואר וכתובת ה היופקסימיל

 ;ניתן לבררם
   
 ;פירוט מלא של העובדות המהוות את עילת הבקשה (4) 
   
פניות קודמות של המבקש אל המשיב שעניינן הימנעות  (9) 

אם ; ןותוכנ ותתוך ציון מועד הפני, מביצוע העבירה הנטענת
 .יצורף עותק הימנה, הפניה היתה בכתב

   
 .הנטענות בהבתצהיר לשם אימות העובדות תיתמך כל בקשה  .4
  
 ,יה לנוגע בדבר ולכל משיבותהמבקש ימציא עותק מן הבקשה על צרופ .9

עבור כל עותק בויגיש למזכירות ועדת הבחירות המרכזית אישור קבלה 
יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית רשאי להחליט כי  ;שנמסר כאמור

גע בדבר ולמשיב הודעה טלפונית בלבד מחמת דחיפות הבקשה תימסר לנו
 .תוכנה בדברהגשת הבקשה ובדבר 

  
 .הבקשה תועבר ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית (א) .9
   
לאחר שעיין , החליט יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית (ב) 

מייד שלא להיעתר יחליט , שאין היא מצריכה תשובה, בבקשה
 .לה

   






