הנדון :נוהל להצבת מודעות פרסום לתעמולת הבחירות לכנסת ה –  23לשנת 2020

 .1על מנת ליצור שוויוניות ושמירה על המראה הנאה של העיר ואת הניקיון בתחומה ,מניעת
נזק לרכוש ,או פגיעה בבטיחות העוברים והשבים ,הקצתה מועצה מקומית חריש למפלגות
השונות  20מקומות שישמשו למטרת הצבת לוחות פרסום לתעמולת הבחירות.
 .2הצבת הפרסום הנה באחריות המפלגות והסיעות.
 .3הדבקת השילוט תתבצע בלוחות המודעות העירוניות השטוחות בלבד ולא בלוחות העגולים
ולפי הרשימה המצורפת.
 .4טרם הצבת השילוט ,יש להסדיר את נושא האישורים מול מחלקת שילוט אצל סימון כץ
ברחוב גפן .72
 .5המועצה פועלת כדי להקצות שטח פרסומי לבחירות הארציות באופן שוויוני ,אך התנהלות
המפלגות והסיעות תקבע את סגנון הביצוע.
 .6יודגש ,כי תליית שלטים בכל מקום אחר ושלא בשטח דירת מגורים פרטית ,אסור .קרי,
פרסום הנמצא בשטח המשותף ,על גדרות ,על המדרכה או בשטח מסחרי – אסור.
 .7אסור להתקין שילוט בתוך בית עסק.
 .8אין להתקין שלטים מעל גגות של בתי עסק.
 .9ניתן להתקין מעל בית המפלגה ו/או הסיעה ובמרפסות בתים פרטיים בלבד ,כל עוד אין
הפרעה לתושבים.
 .10אין להתקין על גדרות ומפרדות.
 .11אין להתקין/להדביק מודעות מכל סוג שהוא על עמודי חשמל ותאורה ו/או עצים ,ארונות
סעף של בזק ,ארונות חשמל ,קירות וגדרות ציבוריים .למען הסר ספק ,נאסר על התקנת
שלטים בכל דרך אשר לא אושרה במסמך זה.

 .12מקומות שילוט אלו מוקצים אך ורק לתקופת הבחירות מיום  6.2.2020ועד ליום .2.3.2020
האחריות לפירוק הלוחות בתום הבחירות חלה על המפלגות ו/או נציגיהם עד ליום
 3.3.2020עד השעה .12:00
 .13למען הסר ספק ,אי פירוק והסרת המודעות בתום הבחירות עלול לגרום להגשת קנסות
ותביעות משפטיות בגין כל מודעה ומודעה שלא תוסר .כמו כן יש להסיר כל אמצעי אחר
שסייע להתקנת השלט.
 .14בכדי להבטיח מערכת בחירות הוגנת ונקיה ,אנא שתפו פעולה והימנעו מהדבקת מודעות
בניגוד לחוק .מחלקת הפיקוח תפעל בגין אי עמידה בכללים שנקבעו.
 .15אנו ממליצים להתייעץ עמנו בכל מקרה של שאלה ו/או הבהרה.
 .16הצבת השילוט בתקופה הנקובה למטרה הנקובה אינו טעון באגרת שילוט.
שמרו על חריש נקיה.
מצ"ב רשימת המקומות להצבת מודעות/פרסום לטובת תעמולת הבחירות.

בכבוד רב,

סימון כץ
מנהלת המחלקה לקידום ורישוי עסקים ושילוט

העתקים:
מר יעקב נתניהו – מנכ"ל המועצה
עו"ד אבי רפאלי – היועץ המשפטי
מר עודד סלע – מנהל אגף תפעול ולוגיסטיקה
מר אופיר אפל – אחראי מחלקת הפיקוח

רשימת מקומות להצבת מודעות/פרסום בלוחות המודעות לטובת תעלומת הבחירות הארציות
2020
 .1רח' אורן .7
 .2רח' אורן  1צמוד לפארק.
 .3רח' תאנה .23
 .4רח' גפן .64
 .5רח' תמר .11
 .6רח' רימון  8בכניסה לבי"ס ממלכתי דתי.
 .7רח' אורן  51ליד מעון ילדים.
 .8רח' גמלא .22
 .9רח' תמר .4
 .10רח' אלון .19
 .11רח' ערבה .1
 .12רח' אלה .3
 .13רח' אלון  4בכניסה לבי"ס ממלכתי חרדי.
 .14רח' גפן  3מאחורי תחנת האוטובוס.
 .15רח' ספיר .4
 .16רח' טופז  9צמוד לגני שמיניה.
 .17רח' ספיר  28צמוד לבית הכנסת.
 .18רח' ברקת .42
 .19רח' שוהם .6
 .20רח' ברקת  13צמוד לבי"ס ממלכתי.

