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לכבוד
חברי ועדת הבחירות
אדון ,גברת נכבדים,
נוהל תעמולת בחירות שלטים ומודעות בעלי מסר פוליטי
קביעת נוהל זה באה להסדיר את נושא הדבקת המודעות והצגת שלטים לקראת
הבחירות  2018לרשויות המקומיות לשמירת השוויון תוך שמירה על חוקי העזר
למודעות ושלטים בכפוף לחוק הבחירות לכנסת (דרכי תעמולה) תשי"ט .1959
 .1תותר הדבקת מודעת אחת לכל מפלגה בגודל של  50X70ס"מ על כל לוח
מודעות עירוני באמצעות נציג עירייה בלבד .כל מודעה תישאר מודבקת לא
יותר מ –  3ימים רצופים.

 .2המודעה תודבק רק לאחר הצגת קבלה באגף ש.פ.ע בגין תשלום אגרת שילוט.

 .3מודעה שהודבקה לאחר תשלום אגרה כחוק והושחתה ו/או נתלשה ע"י עוברי
אורח תודבק מחדש ע"פ דרישת המועמד כנגד אגרה חדשה.

 .4העירייה לא תישא באחריות למקרה של השחתה ו/או תלישת מודעות
מועמדים ,במקרה ומועמד יגיש תלונה על השחתה עם עדות של המשחית
העירייה תפעל ע"פ החוק כנגד המשחיתים.

 .5תותר תעמולת בחירות באמצעות מודעה המוצגת על גבי דירת מגורים,
גדרות בתים בהסכמת הדייר בעל הגדר ,במקרים של בית משותף יותר
ממשפחה אחת יהיה צורך בקבלת אישור כל הבעלים בבית המשותף .כמו כן

תותר תעמולת בחירות על משרדיה או מועדוניה של מפלגה או רשימת
מועמדים ,ובלבד שהצבת המודעה אינה אסורה לפי חוק הדרכים ו/או אם
נקבעו תנאים והגבלות בחוק העזר .לשם הבטחת בטיחות הציבור ואיכות
הסביבה שעניינם גודל המודעה החומר שממנו היא עשויה או אופן הצגתה.
 .6לא תותר תעמולת בחירות באמצעות מודעה שתוצג על גבי עסקים ו/או על
גדרות של עסקים.
 .7לא תותר תעמולת בחירות באמצעות רמקול פרט לשימוש ברמקול כדי
להגביר קולו של נואם באסיפה המתקיימת כדין .השימוש ברמקול מותנה עד
השעה  23.00ובאי קבלת תלונות תושבים על הקמת רעש.

 .8לא תותר תעמולת בחירות באמצעות ילדים שגילם מתחת לגיל .15

 .9תאסר הצבת שילוט בחירות על גדרות ומבנים ציבוריים.

 .10תאסר פעילות פוליטית בקרבת בתי ספר ומוסדות ציבוריים אחרים
וכן תאסר כל הפרעה בשגרת החיים בקרבת המוסדות כאמור .

 .11לא תותר תעמולת בחירות בצמתים עם כרזות  ,רמקולים ,חלוקת תעמולה
לרכבים בצמתים בלא שלמועמד יהיה רישיון הפגנה מהמשטרה.
על מארגני התעמולה להצטייד באישור מראש ,להעביר עותק ממנו לרשות
המקומית ולדאוג שלנציג בכיר בהפגנה יימצא האישור ביד על מנת שיוכל
להציגו בפני נציגי העירייה.
 .12הדבקת מודעות בחירות במקומות שלא הותרו מראש יובאו לידיעת ראש
הרשימה המדביקה וחובתו יהיה להסירם תוך שעה ממועד קבלת ההודעה.
ראש רשימה שקיבל הודעה על כך ולא ציית להוראה להסירם ,יהיה אחראי
ישיר להדבקה ,והעירייה תפעל נגדו בהגשת ברירות קנס ,זאת בנוסף לחיובו
בעלות ההסרה ע"י נציגי העירייה.

 .13תיאסר עטיפת רכבים או עגלות נגררות במודעות של בחירות תוך הצבתם
במקומות ציבוריים ובחניונים ברחבי העיר .תליית מודעות בחירות על גבי
רכבים ונגררים תותר ביום הבחירות בלבד.

 .14תלונות של ראשי סיעות יועברו בכתב למנהל אגף ש.פ.ע התלונות יידונו עם
היועצת המשפטית ,נציג הסיעה המתלוננת ונציג אגף ש.פ.ע .לאחר בדיקת
התלונה ,תועבר התייחסות בכתב למתלונן ע"י היועצת המשפטית לעירייה.
בכבוד רב,
יוסי סגרון
מנהל האגף

