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 לעניין הצבת שילוט בחירות בתל מונד ותהנחי

 

. לאור האמור, הריני להביא 24/11/2020מועד הבחירות למועצה המקומית תל מונד יחול ביום  .1
לידיעתכם את המגבלות החלות על כלל המועמדים לבחירה באשר לפרסומם על גבי מודעות 

 "(.תעמולהשילוט מודפסות ברחבי המושבה )להלן: "
 

"( הינו הדין החל חוק העזר, )להלן: "1975-חוק העזר לתל מונד )מודעות ושלטים(, התשל"ה .2
באשר לשילוט ברחבי המועצה. הואיל וחוק העזר אינו קובע הוראות קונקרטיות לעניין שילוט 

תעמולה(,  בחירות, פירושו יעשה בהתאם לתכליות ולהוראות אשר נקבעו בחוק הבחירות )דרכי
 יובאו להלן. עיקריו"(, אשר חוק הבחירות)להלן: "1959-התשי"ט

 
בהתאם להוראות חוק הבחירות, בו נקבע כי תותר תליית שילוט בעלי אופי פוליטי, כמפורט  .3

 להלן:

 בחזית בית מגורים פרטי ו/או בחזית בית מפלגה:

רבים, אלא לא תהא תעמולת בחירות באמצעות מודעות מודפסות המוצגות ב)א( "
 בהגבלות אלה:

 סנטימטר; 70על  50-המודעה לא תהא גדולה מ (1)
 )בוטלה(; (2)
המודעה תישא את שמו ומענו של המדפיס שהדפיס אותה ושל האדם  (3)

האחראי להזמנתה; ואם פעל אותו אדם מטעם סיעה, רשימת מועמדים, 
מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות מקומית או גוף אחר, תישא 

הסיעה, רשימת המועמדים, המועמד או הגוף כאמור, או המודעה את שם 
 את האות או הכינוי של הסיעה או רשימת המועמדים;

המודעה לא תודבק אלא על לוחות מודעות שייעדה רשות מקומית דרך  (4)
קבע להדבקת מודעות או שייעדה במיוחד להדבקת מודעות של תעמולת 

 בחירות לקראת בחירות.

על אף הוראות סעיף קטן )א( תותר תעמולת בחירות באמצעות מודעה ( 1()1)א
המוצגת על גבי דירת מגורים או על משרדיה או מועדוניה של מפלגה או רשימת 
מועמדים, ובלבד שהצבת המודעה אינה אסורה לפי חוק הדרכים )שילוט(, 

אותם (, כפוף ל2, ואם נקבעו תנאים והגבלות בחוק עזר לפי פסקה )1966-תשכ"ו
 תנאים והגבלות; ..."

 

 המועצהתליית שילוט תעמולה תותר על גבי לוחות מודעות מוסדרים בלבד, שיוצבו ברחבי  .4
תפרסם תכנית מסודרת במסגרתה, המועצה אשר ייעודם הינו ספציפי לצורך מטרה זו בלבד. 

 יופיעו מיקומי הלוחות הייעודיים, גודלם, מספר הלוחות וכו'. 
 

שלטי חוצות, ייעשה בהתאם להוראות הקבועות בחוק הבחירות ותוקפו החל פרסום על גבי  .5
-)ח( לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה35מיום הגשת רשימות המועמדים לפי סעיף 

1965. 
 

 לא יותר שילוט תעמולה על גבי עגלות ו/או נגררים שאינם מחוברים לכלי רכב. .6
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 על כל קיר חיצוני ו/או שפונה לשטח ציבורי.ת עם דבק הדבקת מודעולא יתאפשר, בכל מקרה,  .7
 

ו/או באגרת  לחוק הבחירות, אינו חייב ברישיון 10התקנת שילוט בהתאם להוראות סעיף  .8
 שילוט.

 
הוראות בו  מקום  הונחו להקפיד הקפדה יתרה בביצוע אכיפה שוויונית,המועצה יובהר כי פקחי  .9

 חוק העזר והוראות חוק הבחירות, יופרו.
 

 ,, שבו הוצב השלטלבעלי המקוםולמועמד , תינתן שיוצב שלא בהתאם להוראות אלה בגין שלט .10
תפעל המועצה זמן האמור, שעות וככל שלא יוסר בתוך ה 4להסירו בתוך  הםהודעה המורה ל

 .בהתאם לסמכויותיה
 התראה כאמור, תינתן פעם אחת בלבד. בגין כל הצבה נוספת לא תינתן התראה.

 
המועצה  באשר לשלט המוצב בשטח ציבורי, יפעלו פקחי -שילוט בשטח ציבורי  אין להציב .11

 להסרתו באופן מיידי, ללא התראה.
 

למען הסר ספק, אין באמור בנוהל זה כדי לגרוע מהוראות חוק הבחירות ו/או כל דין ויש  .12
 להקפיד על מילוי הוראות אלו במלואן.

 
 לוט בניגוד להוראות הדין.והימנעו מהצבת שי הישובאנא, שימרו על חזות  .13

 

 בכבוד רב,

  הןד דדי

     מזכיר המועצה


