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הנדון :נוהל להצבת מודעות פרסום לתעמולת הבחירות לרשויות 2018
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על מנת ליצור שוויונות ושמירה על המראה הנאה של העיר את הניקיון בתחומה ,מניעת נזק לרכוש ,או פגיעה בבטיחות
העוברים והשבים ,הקצתה עיריית רמלה למועמדים ולמפלגות  12מקומות שישמשו למטרת הצבת לוחות פרסום
לתעמולת הבחירות.
הצבת הפרסום הנה באחריות המפלגות והמועמדים ,כפוף לתשלום אגרה הקבועה בחוק העזר העירוני.
טרם הצבת לוחות מודעות הפרסום יש להסדיר את נושא האישורים במח' פיקוח עירוני רח' ויצמן  1רמלה והתשלום
במח' ארנונה ברח' מבצע משה  9רמלה (ליד בי"ס עמל)
גודל הלוחות המקסימאלי הוא 1מ'1.5Xמ'.
אין להדביק מודעות בחירות ו/או כל מודעה אחרת על לוחות מודעות עירוניים.
ניתן להתקין שילוט בתוך בית העסק (אפשרי שיהיה נשקף כלפי חוץ).
אין להתקין שלטים מעל גגות של בתי עסק.
ניתן להתקין מעל בית המפלגה ובמרפסות בתים פרטיים.
אין להתקין על גדרות ומפרדות
אין להתקין/להדביק מודעות מכל סוג שהוא על עמודי חשמל ותאורה ו/או עצים ,ארונות סעף של בזק ,לוחות מודעות
עירוניים ,קירות וגדרות ציבוריים .למען הסר ספק ,נאסר על התקנת שלטים בכל דרך אשר לא אושרה במסמך זה.
האחריות לפירוק הלוחות בתום הבחירות חלה על המועמדים ונציג המפלגה החתום עד תאריך  01/11/2018בשעה 12:00
למען הסר ספק ,אי פיקוק 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.
בכדי להבטיח מערכת בחירות הוגנת ונקייה ,אנא ,שתפו פעולה והימנעו מהדבקת מודעות בניגוד לחוק.
מחלקת הפיקוח תפעל ביתר שאת כנגד פורעי החוק ואי עמידה בכללים שנקבעו.
לכל מועמד יינתן לשים עד  2שלטי חוצות בכל מתחם.

מצ "ב רשימת מקומות להצבת מודעות/פרסום לטובת תעלומת הבחירות:
 .1רח' הרצל סמוך לתחנת הרכבת הישנה.
 .2רח' הרצל פינת תל חי.
 .3רח' קרן היסוד בכניסה מכוון באר יעקב צמוד למבנה ג'רסי.
 .4רח' ויצמן ליד היכל התרבות.
 .5רח' יחזקאל ליד בית העלמין החדש.
 .6רח' בן גוריון סמוך למרכז המסחרי.
 .7רח' קרן היסוד מול גן גולדה.
 .8רח' טיטלבאום מול  27ברחבה.
 .9קריית האומנים הכניסה מפקע"ר צד ימין.
 .10קריית האומנים בכניסה ליד הכיכר.
 .11שכ' גן חק"ל רח' התקווה והדוכיפת בין שתי הכיכרות צמוד לחומה.
 .12שכונת גן חק"ל ב' מעבר למעבר מתחת לכביש .40
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