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מועמדים לראשות העיר ולמועצת העיר
הנדון :מודעות ושלטים  -בחירות לראשות ומועצת העיר כפר סבא 2018
לקראת הבחירות לרשויות המקומיות  ,2018מצאתי לנכון לפנות אליכם בנוגע לנושאים שונים אשר
קשורים לתקופה הקרובה ונוגעים לפעילות הסיעות ברחבי העיר כפר סבא.
אקדים ואומר ,כי אעמוד לרשותכם בכל נושא או שאלה הקשורים להתנהלות העירייה בנושא
ההיערכות לפני ובמהלך יום הבחירות.
העירייה ,על אגפיה השונים ,תפעל על מנת לאפשר התנהלות תקינה וקיום מערכת בחירות
דמוקרטית ומסודרת ,תוך הקפדה על שמירה על החוק והסדר ועל חזות המרחב הציבורי.
לאור האמור לעיל ,ובהתאם לחוק הבחירות (דרכי תעמולה) התשי"ט ( 1959 -להלן" :חוק
הבחירות") ולהוראות חוק העזר לכפר סבא (מודעות ושלטים) ,התשל"ד – ( 1974להלן" :חוק
העזר") ,הריני לפנות אליכם כדלקמן:
 .1הצבת מודעות ושלטים עד ליום  ,31.7.2018תהא כפופה להוראות חוק העזר ולקריטריונים
שנוסחו מכוחו.
 .2חוק העזר העירוני קובע חובת הגשת בקשה לקבלת רישיון בגין כל שלט או מודעה קודם
להצבתם .הבקשה תיבחן על ידי מח' השילוט באשר לגודל השלט ,החומר ממנו הוא עשוי,
מיקומו המבוקש ,האם נדרש בגינו היתר בניה ו/או אישור קונסטרוקטור ו/או חשמלאי
וכיו"ב תנאים ושיקולים נוספים המפורטים בקריטריונים על פיהם בוחנת מח' השילוט
בקשות כאמור.
 .3החל מיום  90( 1.8.2018ימים לפני יום הבחירות) ,לא תהא תעמולת בחירות באמצעות
מודעות מודפסות המוצגות ברבים ,אלא בהגבלות אלה:
 3.1המודעה לא תהא גדולה מ –  50על  70ס"מ.
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 3.2המודעה תישא את שמו ומענו של המדפיס שהדפיס אותה ושל האדם האחראי
להזמנתה ,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.
לעניין זה ,יש לציין כי קיימת הגבלה בחוק באשר לשימוש באות של רשימה ,כך שפרט
לתקופת  42הימים שלפני יום הבחירות ,לא תהיה תעמולת בחירות באמצעות
השימוש ,אם בכתב ואם בצורה אחרת ,באות המציינת רשימת מועמדים.
 3.3המודעה לא תודבק אלא על לוחות מודעות שהרשות תייעד במיוחד להדבקת מודעות
תעמולת בחירות לקראת בחירות ,כפי שיפורט בהמשך.
 3.4על אף האמור לעיל ,תותר תעמולת בחירות באמצעות מודעה המוצגת על גבי דירת
מגורים או על משרדיה או מועדוניה של סיעה או רשימת מועמדים ,ובלבד שהצבת
המודעה אינה אסורה לפי חוק הדרכים (שילוט) ,תשכ"ו –  ,1966ובכפוף להוראות חוק
העזר העירוני לעניין מודעות ושלטים ,שעניינן הבטחת בטיחות הציבור ואיכות
הסביבה ,גודל המודעה ,החומר שממנה היא עשויה או אופן הצגתה.
 3.5באשר להצבת שלטי תעמולת בחירות על גבי דירת מגורים ,נקבע בהחלטת יו"ר ועדת
הבחירות במסגרת תר"מ  ,60,61/03כי דירת מגורים יכולה להיות בית מגורים פרטי
או דירה בבית משותף ,כאשר האזור המותר להצבת השלט הינו שטח הדירה ,לא כולל
השטח המשותף לכלל הדיירים ,כגון קיר חיצוני של בית משותף או חצר משותפת .כמו
כן ,חל איסור לתלות מודעות ברשות הרבים ,ובכלל זה על גדר חיצונית למבנה ,הגובלת
ברשות הרבים ,אך מותר להציב מודעות בתוך חצר פרטית ,אם כי לא בצמידות לגדר.
 .4האמור בסעיף  ,3על תתי סעיפיו ,יחול ,בשינויים המחויבים ,גם על שלט מודפס או בלתי
מודפס ,למעט לעניין ההגבלה על גודלו של שלט הנושא אך ורק אות וכינוי שאושרו כדין
לרשימת מועמדים ,ובכפוף למגבלת  42הימים.
 .5ויודגש ,כי מלבד תעמולת בחירות באמצעות מודעות מודפסות המוצגות ברבים ,לא תהיה
תעמולת בחירות באמצעות הדבקה ,התקנה ,כתיבה ,צביעה או זריקת אור על מבנים או
גדרות או על כבישים ,מדרכות או שטחים אחרים ,המיועדים לציבור שילך או שיסע בהם.
 .6שימוש במתקנים עירוניים לשם קיום תעמולת בחירות
 6.1חל איסור מוחלט על שימוש במתקנים עירוניים לרבות בתי ספר ,גני ילדים ,מועדונים,
מרכזים קהילתיים או כל מתקן אחר לשם קיום תעמולת בחירות ,אסיפת בחירות,
פעילות מפלגתית או כל התכנסות בעלת אופי פוליטי.
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 6.2חל איסור מוחלט להיעזר לשם כל פעילות הקשורה למערכת הבחירות בעובדי הרשות
המקומית.

 .7קיום תעמולה בדוכני סיעות במרחב הציבורי
 7.1לשם קבלת אישור להקמת דוכן תעמולה במרחב הציבורי נדרשת כל מפלגה החפצה
בכך לפנות אל אגף איכות הסביבה ,מח' רישוי עסקים (גודל הדוכן נקבע ל 1-מטר
בלבד).
 7.2הפנייה תלווה בחתימה על טופס התחייבות לשמירה על הסדר ,הניקיון והוראות החוק,
בהפקדת תשלום עבור העמדת דוכן על סך של  ₪ 100ליום ובנוסף בהמחאת פיקדון על
סך  ,₪ 500לשם הבטחת מילוי ההתחייבות .סכום זה יחולט בכל מקרה של הפרת
ההתחייבות.
 .8פרסום על גבי מתקני פרסום חוצות
 8.1המחוקק קבע כללים ברורים בכל הקשור לשימוש במתקני פרסום חוצות לשם
תעמולת בחירות ובכלל זה מגבלות על כמות המתקנים ושטח הפרסום אותן רשאיות
הסיעות לרכוש.
 8.2עיריית כפר סבא אינה מהווה צד להתקשרות בין הסיעות או המתמודדים השונים לבין
זכייניות הפרסום השונות וקוראת לסיעות השונות ולזכייני הפרסום להקפיד הקפדה
יתרה על הוראות החוק ובכלל זה על האיסור לנקוט כל אפליה בין מועמדים לבחירות
לרבות בדרך של אפליה במחיר ,במועדי הפרסום ובהקצאת מתקנים ספציפיים באופן
מפלה.

 .9הקצאת לוחות מודעות ברחבי העיר לשימוש לצרכי תעמולת בחירות
עיריית כפר סבא תקצה החל מיום  19 1.8.2018לוחות מודעות ברחבי העיר לשימוש לצרכי
תעמולת הבחירות לכל תקופת  90הימים טרם מועד הבחירות .לוחות מודעות אלו יסומנו
בשלט עליו יצוין כי לוח זה מיועד לתעמולת בחירות.
רצ"ב ,טבלת מיקום לוחות המודעות ואופן הקצאת השטחים בהם ,מסומנת כנספח א'
למכתבי זה.
 9.1למעט הלוחות שצוינו בנספח א' כאמור ,חל איסור מוחלט על תליית מודעה שעניינה
תעמולת בחירות על כל לוח עירוני אחר.
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 9.2נא הדריכו את מדביקי המודעות מטעמכם להימנע מהשחתת מודעות של סיעות
אחרות ולהקפיד על הניקיון והסדר באזור לוחות המודעות ,ובעיר בכללותה.
כללי
 .10בכוונת עיריית כפר סבא לאכוף בצורה הדוקה וקפדנית את הוראות החוק וחוק העזר.
 .11למותר לציין שהעונשים הקבועים בחוק על פרסום מודעות ללא היתר קובעים חיוב
בקנסות גבוהים ועלולים לגרום לאי נעימות.
 .12לשאלות/הבהרות נא לפנות בכתב ללשכת מנכ"ל העירייה ,בכתובת המייל:
.yifatv@ksaba.co.il
 .13בכל מקרה של סתירה בין האמור במכתבי זה לבין הוראות חוק הבחירות ,תגברנה הוראות
חוק הבחירות.
בברכה,
איתי צחר
מנכ"ל העירייה
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נספח א' -לוחות מודעות ברחבי העיר לשימוש תעמולת בחירות
להלן כתובות  19לוחות המודעות עליהן תותר פרסום תעמולת בחירות החל מיום :1.8.2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

כתובת הלוח
רחוב דוד רמז בכניסה לשיכון "עליה"
רחוב טשרניחובסקי מול רחוב לווינסקי
רחוב טשרניחובסקי פינת רחוב אנצ'ו סירני
רחוב אנציו סירני פינת רחוב מרכוס
רחוב סוקולוב 20
רחוב מור פינת רחוב לבונה
רחוב ויצמן  104ליד בנק הפועלים
רחוב ויצמן 181
רחוב ויצמן פינת גאולים
רחוב לוי אשכול מול "מרכז דוד"
רחוב בן יהודה ליד חניית הפארק
רחוב בן יהודה פינת רחוב החיש
רחוב השחר ליד מס' 12
רחוב תרי עשר ליד החווה החקלאית
רחוב בן יהודה פינת רחוב טשרניחובסקי
רחוב אזר ליד תיכון "הרצוג"
רחוב הר תבור צמוד לפארק העירוני
רחוב אנג'ל פינת רחוב סקיבין
רחוב משה סנה פינת רחוב ברקן

הערות

על טשרניחובסקי צמוד למרכז המסחרי
ליד המכולת בשיכון וותיקים
שכונת הדרים
בכניסה לחניון
ליד תחנת האוטובוס
על הכביש קרוב למתחם G
ליד קולנוע חן לשעבר
על הכביש קרוב לאצטדיון
ליד המרכז המסחרי
ליד מגה בעיר
רחוב אזר פינת רחוב השחר ליד הכיכר
ליד הכיכר שכונה ירוקה80-
שכונה ירוקה60-

בברכה,
איתי צחר
מנכ"ל עיריית כפר-סבא
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