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לכבוד,
תושבי עיריית רמלה
א.ג.נ,
הנחייה לעניין הצבת שילוט בחירות בבניני מגורים ועסקים בעיר רמלה
על מנת לשמור על חזות העיר נקייה ועל ערכים אסתטיים ובטיחותיים נקבעו בדין ,בפסיקה ובהנחיות היועץ המשפטי
לממשלה הנחיות שונות באשר להצבת שילוט בחירות ,להלן יובאו הנחיות לתושבי עיריית רמלה בעניין שילוט בחירות:
.1

בראשית הדברים יובהר כי העירייה אינה מצויה בתקופת בחירות.
מאחר וברחבי העיר ניתלה שילוט בנושא בחירות ,יובהר כי פקחי עיריית רמלה הונחו להקפיד הקפדה יתרה בביצוע
אכיפה ,מקום שהוראות חוק העזר לרמלה (שילוט) (התש"ס ,)2000-והוראות חוק הבחירות (דרכי תעמולה) ,התשי"ט-
( 1959להלן – "חוק התעמולה") ,יופרו.

.2

ככלל ,על מנת לאפשר חופש ביטוי פוליטי ,ובהתאם לסעיף  10לחוק התעמולה ,ניתן לתלות שלטים בדירות מגורים,
בעלות תוכן פוליטי לבחירת התושב ,בהתאם לכללים המפורטים מטה.

.3

יודגש ,כי ההיתר חל אך רק על דירת מגורים ,כך שתליית שלטים בכל מקום אחר ושלא בשטח דירת המגורים  -אסור.
קרי ,פרסום הנמצא על השטח המשותף ,על הגדרות ,על המדרכה או על שטח מסחרי – אסור.
למען הסר ספק ,האיסור חל גם על הצבת שילוט על גדר חיצונית הגובלת בשטח ציבורי גם

בבתים פרטיים.

.4

תופר הוראה מהוראות הנחיה זו עד ליום  12.2.2017כולל (להלן – "התאריך הקובע") תינתן התראה בה יידרש התושב
לתקן את ההפרה עד לתאריך הקובע.

.5

לא יוסר השילוט בהתאם להתראה ,יינתן קנס (בהתאם לצו העיריות (עבירות קנס) ,התשל"א( )1971-להלן – "הקנס").

.6

תופר הוראה מהוראות מכתב זה בדירת מגורים לאחר התאריך הקובע ,יינתנו קנסות ככל שההפרה לא תתוקן תוך 24
שעות בהפרה הראשונה וקנס נוסף מיידי על כל הפרה נוספת.

.7

נכס שאינו משמש כדירת מגורים (לרבות בתי עסק ,משרדים וכד') אשר יציג שילוט שלא בהתאם להנחיה זו ,יידרש
לתקן את ההפרות עד לתאריך הקובע .ככל שההפרה לא תתוקן עד לתאריך הקובע יישא בקנס ללא התראה נוספת.
הוצב שילוט על גבי בית עסק לאחר המועד הקובע או הופרה הנחיה פעם נוספת ,ידרש בעל העסק להסיר את השלט
באופן מיידי .לא הוסר השלט ,ייקנס בעל העסק.
בברכה,
עיריית רמלה
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