כ' באב תשע"ח
 1באוגוסט 2018
מספרנו/286 :מנ2/1-
לכבוד
________________
)לוח תפוצה(
א.ג.נ,.
הנדון :מדיניות שילוט והצבת דוכנים בתקופת בחירות 2018-
דגשים כלליים  -לכל דבר ועניין יחול דין שווה לכולם באכיפה.
שילוט בבתים פרטיים -המדיניות הינה שלא להתערב היכן שמוצב שילוט בשטח פרטי על מנת לאפשר
למתמודדים להציג עצמם ,ככל שימצאו לנכון ,בתקופת בחירות ,המהווה סממן מהותי אם לא החשוב בכל
משטר דמוקרטי ,על כן לא תתבצע אכיפה בנוגע לשילוט שיוצב בשטח פרטי .
שילוט במרחב הציבורי
הוראות חוק הבחירות )דרכי תעמולה( תשי"ט 1959-חלות  90יום לפני יום הבחירות ,קרי  ,החל מ 1 -באוגוסט
 2018ולעניין שילוט חוצות מיום הגשת רשימות המועמדים לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(  60 -יום
לפני הבחירות.
בהתאם לסעיף )10א( לחוק הבחירות דרכי תעמולה  -החל מ 90 -יום לפני הבחירות  -מותר להדביק מודעות רק
על לוחות מודעות שיועדו לכך  ,מודעה לא תהיה גדולה מ 50 -ס"מ  70 Xס"מ .
שלטי חוצות – חוק הבחירות דרכי תעמולה מטיל מגבלות  60יום לפני הבחירות ,על משווק פרסום שלו למעלה
מ 10%-משטחי הפרסום בתחום הרשות המקומית חלה חובה לחלוקה צריכה להיות שוויונית ולא יותר מ10%-
משטחי הפרסום לכל מתמודד .קיים פיקוח של וועדת הבחירות המרכזית.
שילוט נייד ,שילוט ע"ג נגררים – שלט נייד או נגרר העומד בשטח ציבורי דינו כשלט לכל דבר .מובהר כי גם אם
לנגרר ולגורר יהיה רישיון בתוקף ,כאשר הנגרר אינו מחובר לרכב דינו כשילוט חוצות ואינו מותר .למען הסר
ספק  -הנחיה זו תחול על נגררים או שילוט נייד פוליטי הקשור לתעמולת בחירות.
שילוט בשצ"פ/מרחב ציבורי  -המנגנון בחוק העזר קובע שיש לבקש להסיר שילוט בלתי חוקי שהוצב
בשצ"פ/מרחב ציבורי ,במידה ולא יוסר ,העירייה תסיר.
שלטים ידניים ופלאיירים  -אין התערבות ,מבוקש כי הפעילים יקפידו על שמירת אזורי החלוקה נקיים .
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אכיפה
שילוט אסור -
א .שלט לרבות שלט נגרר או נייד כאמור לעיל שהוצבו או נתלו וכיו"ב במרחב הציבורי.
ב .מודעות שהודבקו/נתלו/הוצבו וכיו"ב במרחב הציבורי לרבות על לוחות המודעות הרגילים של העירייה.
ג .מודעות שהודבקו/נתלו הוצבו וכיו"ב על לוחות יעודיים שהציבה העירייה לצורכי תעמולת בחירות
שלא בהתאם לחלוקה שנקבעה על ידי העירייה ושלא שולמה בגינם אגרה.
פעולות אכיפה
א .שילוט או מודעות אסורים כאמור בלתי מזוהים יוסרו מיידית.
ב .שלטים ומודעות אסורים כאמור שיוצבו/יתלו/יודבקו וכיו"ב במרחב הציבורי באופן שנוגד את המדיניות
וההנחיות שפורטו לעיל ,תועבר דרישה להסרה תוך שעה ,ובכל מקרה בעת הדרישה יינתן דו"ח .הדרישה
תימסר טלפונית למנהל המטה ו/או המועמד ,במידה ולא יוסר תוך שעה ,הוא יוסר ע"י עובדי העירייה.
ג .מדיניות האכיפה מתייחסת גם לשלטים הנחזים להיות ניידים במרחב הציבורי ,אולם למעשה מדובר
בשילוט המוצב לאורך זמן.
דוכנים  -העירייה תאפשר הצבת דוכנים לטובת תעמולת בחירות בהתאם לכללים שלהלן:
 .1הדוכנים יוצבו בימים ובשעות הבאים :ימי ראשון עד חמישי בשעות  .23:00 – 16:00ימי שישי וערבי חג
בשעות  09:00עד שעה לפני כניסת שבת/חג.
 .2להלן פירוט המקומות המותרים להצבת דוכנים ,בשטחים ציבוריים פתוחים הנמצאים בסמוך להם:
 מרכז מסחרי שבזי. שוק ראש העין. מרכז מסחרי מצפה אפק. מרכז מסחרי עצמאות – גלוסקא. ברחבת המזרקות במנחם בגין פינת יהודה הלוי. ליד בית הקפה "אלריק" בטיילת. בסמוך למרכזי הקניות בגבעת טל ,גבעת הסלעים ונווה אפק. מתחם  Aברחבה של קופות החולים. מתחם  Bליד ההולמס פלייס. .3הדוכן לא יעלה בגודלו על  1.20 X 0.70מטר ,יוצב על מדרכה או רחבה מסודרת ,באופן ,שיאפשר מעבר
בטוח להולכי רגל ולא יהווה סכנה בטיחותית.
 .4חל איסור לתלות שלטים בסביבת הדוכן אלא על הדוכן עצמו.
 .5חל איסור על הפעלת מערכות קול מכל סוג שהוא בדוכן ובסביבתו.
 .6חל איסור על הצבת דוכנים בסמוך למוסדות חינוך ושלא במקומות שהוגדרו לעיל.
 .7אירועים עירוניים  -יש לקבוע כללים לפעילות פוליטית באירועים עירוניים.
עפ"י חוו"ד של השופט ג'ובראן ,יש לאפשר לכלל המועמדים הזדמנות שווה בהצבת דוכנים.
יפורסם מועד שבו ניתן להציב דוכנים באירועים ציבוריים ובמקומות ציבוריים .נדרש כי בתכנית הבטיחות
של האירועים יהיה סיכום היכן מוקצה השטח להצבת הדוכנים.
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לוחות מודעות ייעודיים
 העירייה והאגף לשיפור פני העיר משקיעים מאמצים רבים לשמור על חזות העיר וניקיונה.
 במסגרת זו החליטה העירייה להתקין  5לוחות מודעות מיוחדים לזמן הבחירות בכניסות לעיר.
 העירייה תמכור שטח פרסום בגודל המודעה  70X50לכל מתמודד/ת על פי הגרלה על כל  5הלוחות
במקביל ,התשלום לפרסום על הלוחות הייעודיים הינו  .₪ 500ניתן לשלם ולשריין מקום עד לתאריך
.15/8/18


מתמודד/ת לראשות  -יהיה זכאי לשתי עמודות פרסום ,אחד מתחת לשני בצמוד,
מתמודד/ת לחברות  -יהיה זכאי לעמודת פרסום אחת.



מתמודד/ת שירכוש שטח פרסום יתלה את המודעה באופן עצמאי ,אין העירייה אחראית על ההדבקה
של כל גורם אחר בלוחות אלו )הטיפול בנושא הדבקה בלתי חוקית הינה של ועדת הבחירות(.



מועמד/ת שפורש/ת שטח הפרסום יוחזר לעירייה וכספו לא יוחזר והוא לא יוכל להעבירו למועמד אחר.



לוחות הפרסום הינם רכוש העירייה ובסיום הבחירות יוחזרו לעירייה.

אנא עזרו לנו לשמור על עירנו נקייה
בהצלחה

בכבוד רב,
שלמה שילה
מנכ"ל העירייה
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