עיריית קריית שמונה

לשכת היועץ המשפטי

ח' אדר א תשע"ט
 31פברואר 9132

לכבוד
המפלגות המתמודדות בבחירות לכנסת 9132
א.ג.נ !
הנדון :הודעה למפלגות המתמודדות לגבי סדרי פרסום שלטים ומודעות של תעמולת
בחירות בתחומי העיר קריית שמונה
במסגרת ההערכות לבחירות  1011לכנסת  11מפרסמת עיריית קריית שמונה את העקרונות
אשר ינחו אותה לגבי אכיפה והסדרה של תליית שלטים ומודעות ,שהם 'תעמולת בחירות',
בתקופה זו שלפני מועד הבחירות:
 .1מותר לתלות שלטים ומודעות על גבי דירות מגורים ובתי עסק ,על גבי משרדים
ומועדוני הרשימה והמועמד ,וגם בתחומי שטח פרטי .ניתן לתלות מודעות ושלטים
על הצד החיצוני של גדר התוחמת קניין פרטי .העירייה לא תדרוש רישיון לצורך
הצבת השלטים והמודעות כאמור ,ולא תשולם אגרה.
 .1מותר לתלות שלטים ומודעות (גליונות נייר) על גבי לוחות המודעות הממוקמים
ברחבי העיר ,אף ללא צורך בקבלת רישיון לצורך כך ,וללא תשלום אגרה.
 .7מודגש – תליית שילוט בכביש  10ובכביש  ,11מחייבת אישור והתקשרות חוזית עם
החברה הכלכלית קריית שמונה בע''מ (רח' טרומפלדור .)00-9101071 ,7
 .0ביתר המקומות בעיר – מותרת תליית שלטים ומודעות ,רק כל עוד נוכחים במקום
נציגי הרשימה  /המועמד .לאחר סיום נוכחות הנציגים במקום – באחריות הרשימה /
המועמד  -לקפל את המודעות והשלטים ,לנקות את המקום ,וגם להסיר את חוטי
הקשירה והאזיקונים .אין להשתמש בברגים או בחוטי ברזל.
 .0בשום מקרה לא יתלו שלטים ומודעות על מבני ציבור או על גדרותיהם.
 .9תלייה או הצבה של שלטים העשויים מתכת או עץ תעשה אך ורק בתיאום ואישור של
אגף ההנדסה בעירייה ,כדי לבחון את יציבותו ובטיחותו של השלט .העירייה תפעל
להסיר או להרוס שלטים שיוצבו ללא אישור כאמור.
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עיריית קריית שמונה

לשכת היועץ המשפטי

הערות:
א .הנחיות אלה תקפות אך ורק לעניין שלטים ומודעות אשר מפרסמות המפלגות
המתמודדות בתקופה זו שלפני הבחירות לכנסת .1011
ב .אין באמור לעיל ,לגרוע מכל דין – לרבות הוראותיו של חוק הבחירות (דרכי
תעמולה) ,התשי''ט – .1101
ג .עיריית קריית שמונה לא תישא בכל אחריות לתוכן השלטים והמודעות ,או בגין
כל נזק שיגרם בגין תלייה והצבה של השלטים והמודעות.
ד .המחלקה המשפטית בעירייה תשקול להטיל קנס או להגיש כתבי אישום כנגד
רשימות ונציגיהן ,אשר לא יפעלו לפי ההנחיות .בנוסף ,תדרוש העירייה להשיב
לה כל הוצאה כספית אשר נגרמה לה בגין אכיפת החוק להסרת המודעות
והשלטים (שעות עבודה של פקחים ,עלות הפעלת מנופים ,מכוניות וכו'').
ה .המפלגות מתבקשות לשמור על שלמות התשתית העירונית .בכל מקרה שבו
ייגרם נזק לתשתיות עירוניות בגין תליית מודעות ושלטים ,תפעל העירייה ,על
פי כל דין ,כדי לגב ות את דמי הנזק מן המפלגות ונציגיהן ,אשר גרמו לכך ,וזאת
בנוסף לכל עונש אחר.
אנו מאחלים למפלגות המתמודדות מערכת בחירות מוצלחת.

בכבוד רב,
דורית שטרית ,עו"ד
ע .יועמ"ש
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