הנדון :מדיניות המועצה בנוגע לשלטים ומודעות בתקופת בחירות לכנסת ה25-
 .1הקדמה:
בתאריך  1.11.2022יתקיימו בחירות לכנסת ה.25-
אכיפת חוקי העזר על מודעות ושלטים שנושאם פוליטי ,במיוחד בזמן מערכת בחירות ,היא סוגיה רגישה
ומורכבת ,הדורשת אחריות והפעלת שיקול דעת .המטרה הינה שמירה על הסדר הציבורי ,על ניקיון היישובים
וחזותם לצד הרצון לאפשר למועמדים לקיים תעמולת בחירות על פי כל דין.
לפיכ ך הקו המנחה הינו מתן חופש פעולה סביר יחד עם שמירה ואכיפה בצורה שוויונית ,אובייקטיבית
ומידתית.
 .2החיקוקים הרלוונטיים:
 2.1היבטים חוקיים המתייחסים למדיניות רישוי שילוט בתקופת בחירות:
2.1.1

חוק הבחירות (דרכי תעמולה) ,תשי"ט – ( 1959להלן" :חוק התעמולה")

2.1.2

חוק עזר לגני תקווה (מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון) ,התש"ס ( 2000להלן" :חוק
העזר").

2.1.3

חוזר מנכ"ל מיוחד –הנחיות היועץ המשפטי לממשלה לקראת הבחירות לכנסת ה( 24-רלוונטי
גם לבחירות לכנסת ב)25-

 2.2תקופת פרסום תעמולת בחירות הינה  90ימים טרם הבחירות ועד ליום הבחירות (להלן" :תקופת
הבחירות").
 2.3פרסום בחירות ,מכל סוג שהוא ,אשר לא יוסר עד ליום  2.11.2022יחויב באגרת שילוט בהתאם לקבוע
בתוספת לחוק העזר שילוט.
 .3אמצעי פרסום:
 3.1לוחות מודעות ואזורי פרסום:
3.1.1

המועמדים יורשו לפרסם על לוחות המודעות ברחבי היישוב .המועמדים יקפידו על ניצול שטח
הפרסום תוך התחשבות בצרכי מועמדים אחרים וימנעו מהשתלטות על השטחים המוקצים,
תוך מתן הזדמנות שוויונית ומידתית למפלגות ו/או המועמדים האחרים.

3.1.2

התנאים להצבת המודעות על גבי לוחות המודעות ובאזורי הפרסום הנ"ל הינם:
א .בהתאם לסעיף (10א) לחוק הבחירות (דרכי תעמולה) על שלט תעמולה שיתלה/יודבק על
לוחות המודעות יחולו הכללים הבאים:
 המודעה המותרת לתלייה תהיה עד לגודל של  70 X 50ס"מ; המודעה תישא את שמו ומענו של המדפיס שהדפיס אותה ושל האדם האחראילהזמנתה; ואם פעל אותו אדם מטעם סיעה ,רשימת מועמדים ,מועמד בבחירות
מיוחדות לראש רשות מקומית או גוף אחר ,תישא המודעה את שם הסיעה ,רשימת
המועמדים ,המועמד או הגוף כאמור ,או את האות או הכינוי של הסיעה או רשימת
המועמדים;
ב .מציבי  /מדביקי השלטים של המפלגות לא ידביקו שלטי תעמולת בחירות על גבי הודעות
המועצה ו/או הודעות וועדת הבחירות.
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 3.2דוכנים:
המועצה תאפשר הצבת דוכנים לטובת תעמולת בחירות בהתאם לכללים להלן:
3.2.1

הדוכנים יוצבו בימים ובשעות הבאים :ימי ראשון עד חמישי בין השעות  16:00עד  .23:00ימי
שישי וערבי חג בין השעות  9:00עד שעה לפני כניסת שבת/חג.

3.2.2

להלן פירוט המתחמים המותרים להצבת דוכנים בשטחים ציבוריים או בסמוך להם:
-

מתחם מרכז מסחרי רח' הגליל

-

מתחם מרכז מסחרי רח' הכרמל

-

מתחם מרכז מסחרי רח' הרמה

-

מתחם מרכז מסחרי רח' הרי יהודה

-

מתחם מסחרי סמ' עין גנים (ישמח משה)

3.2.3

הדוכן לא יעלה בגודלו על  X 0.70/ 1.20מטר ,יוצב על מדרכה או רחבה מוסדרת ובלבד שיוצב
באופן שיאפשר מעבר בטוח להולכי רגל ו/או לא יהווה סכנה בטיחותית ו/או שלא יסכן או
יפריע לתחבורה הממונעת ותוך הקפדה על קיום הוראות אגפי הרישוי והפיקוח העירוניים
ושמירת ניקיון מוחלט של הסביבה.

3.2.4

חל איסור לתלות שלטים בסביבת הדוכן אלא על הדוכן עצמו.

3.2.5

חל איסור על הפעלת מערכות קול מכל סוג שהוא בדוכן ובסביבתו.

3.2.6

חל איסור על הצבת דוכנים בסמוך למוסדות חינוך ושלא במקומות שהוגדרו לעיל.

 .4מודעות על גבי דירות מגורים/משרדיה או מועדוניה של מפלגה /רשימת מועמדים
תעמולת בחירות תותר באמצעות מודעה המוצגת על גבי דירת מגורים או על משרדיה או מועדוניה של
מפלגה או רשימת מועמדים ובלבד שהשלט לא יחרוג לבתים אחרים ו/או לשטח המשותף ,לא יפגע
בבטיחות העוברים ושבים ולא יפריע לתנועת רכבים והולכי רגל.
להלן יוגדרו המקומות בהם יחול איסור על תלייה  /הדבקה:
מטעמי בטיחות:

כיכרות ,מעקות בטיחות ,גשרים ,תמרורים  /רמזורים ,כבישים ,מדרכות או
שטחים אחרים המיועדים לציבור שילך או שיסע בהם.
הצבת שלטים באופן הפוגע בשדה הראייה או בבטיחות של המשתמשים בכביש.
שלטי חוצות על צדי הקירות של בתים משותפים.
שילוט אשר נתלה על גבי גדר/חומת בניין או דירת גן הגובלים ברחוב .שילוט אשר
נתלה על גבי רכוש משותף בבניין.

מבנה ציבור:

חל איסור לתלייה  /הדבקה על מבנה ציבור ,לרבות גדר או חומה של מבנה
הציבור  /מרחב ציבורי  /שצ"פ.

מטעמי איכות הסביבה :חל איסור על הפעלת רמקולים  /מע' כריזה
פוליגלים /סטיקרים /מדבקות /מודעות /שלטים על גבי עמודי חשמל ,ארונות
סעף ,רמזורים ,מתקני חוצות ,תחנות אוטובוס.
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 .5תעמולה באירועי ציבור
תעמולת בחירות תותר במרחק של  500מ"ר מאזור האירוע ובלבד שהדבר לא יהווה מטרד לציבור .רוחב
הדוכן לא יעלה על  1.2מ"ר ועל המתמודד לפנות מאזור האירוע כל חומר פרסומי אשר יחולק על ידו .חומר
פרסומי אשר יוותר באזור האירוע יהווה עבירה על חוק העזר.
 .6סדר הפעולות לטיפול בהפרת האיסור על תלייה/הדבקה של שלטי תעמולת בחירות ,יהיה כמפורט:
 6.1שילוט או מודעות אסורים כאמור אשר הינם בלתי מזוהים ,יוסרו מיידית.
 6.2במקרה של הפרה שבו המדביק נתפס בעת ביצוע העבירה או מתקבל דיווח בזמן אמת על הדבקת
מודעות במקום אחר בעיר ,תתבצע פעולת אכיפה במקום ובאופן מיידי יחד עם נציגי המועצה ,תוך
מתן עדיפות להסרה עצמית.
 6.3במקרה של הפ רה ,מתן התראה טלפונית למנהל המטה ו/או למועמד תוך פירוט ההפרה ומתן ארכה
קצרה להסרה עצמית שלא תעלה על שעתיים.
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