עיריית רמלה
המחלקה לתכנון אסטרטגי,
עלייה קליטה והון האנושי

تعليمات بخصوص وضع إعالنات لنشر الدعايات لالنتخابات للسلطات المحلية 2018
 .1بهدف الحفاظ على المساواة والحفاظ على المنظر الالئق للمدينة والنظافة في محيطها  ،منع ضرر للممتلكات أو المس في امن
وسالمة الجمهور  ،خصصت بلدية الرملة للمرشحين ولألحزاب  12مكان الستعمالهم لوضع الفتات للدعاية االنتخابية .
 .2نصب اإلعالنات هي مسؤولية األحزاب والمرشحين ومرتبط بدفع رسوم حسب قوانين المساعدة البلدي .
 .3فبل وضع اإلعالنات والالفتات يلزم ترتيب موضوع التصاريح في قسم المراقبة البلدي شارع فايتسمان  1الرملة والدفع في قسم
االرنونا في شارع مفساع موشيه  9الرملة ( بجانب مدرسة عمال).
 .4الحجم األقصى لالفتات هو  1.5 X 1م.
 .5يمنع إلصاق إعالنات االنتخابات او إي إعالن آخر على لوحات إعالنات البلدية .
 .6من الممكن وضع الفتات داخل المحل التجاري ( من الممكن ان يتم عرضها خارجيا ).
 .7يمنع وضع الفتات فوق أسطح المحالت التجارية .
 .8يسمح وضع ونصب الفتات فوق مباني األحزاب وعلى شرفات البيوت الخاصة.
 .9يمنع وضع الفتات على السياج والفواصل .
. 10يمنع وضع أو إلصاق إعالنات أيا كانت على أعمدة الكهرباء واإلنارة و/او األشجار  ،صناديق بيزك  ،لوائح إعالنات البلدية ،
جدران وسياج عام  .وللتأكيد يمنع وضع الفتات في أي طريق لم يتم المصادقة عليه في هذا اإلعالن .
.11المسؤولية على فك اإلعالنات وإزالتها مع نهاية االنتخابات على المرشحين وممثل الحزب حتى تاريخ  1.11.2018الساعة
. 12:00للتأكيد  ،عدم إزالة الالفتات واإلعالنات مع نهاية االنتخابات سيؤدي الى فرض غرامة مالية ودعاوي قضائية على كل
إعالن لم يتم إزالته  .وأيضا يلزم إزالة اي وسيلة أخرى التي ساعدت على نصب الالفتة.
.12من اجل ضمان معركة انتخابات نظيفة ونزيهة  ،يطلب من الجميع التعاون واالمتناع عن إلصاق إعالنات خالفا للقانون .
قسم المراقبة سوف يعمل بجدية ضد كل مخالفي القانون وعدم التقيّد بالشروط التي ت ّم تحديدها.
.13لكل مرشح يعطى وضع إعالنين على األقل في كل منطقة .

فيما يلي قائمة األماكن التي يسمح بها وضع الفتات /إعالنات لصالح الدعاية االنتخابية .
 .1شارع هرتسل بالقرب من محطة القطار القديمة
 .2شارع هرتسل زاوية تل حي.
 .3شارع كيرن هيسود في مدخل من جهة بئر يعقوب مجاور لمبنى جيرسي
 .4شارع فايتسمان بجانب هيكل الثقافة
 .5شارع يحزقال بجانب المقبرة الجديدة.
 .6شارع بن غوريون بالقرب من المركز التجاري .
 .7شارع كيرن هيسود امام حديقة غولده .
 .8شارع تيتلباوم امام ساحة بيت رقم 27
 .9كريات هاومانيم المدخل من قيادة الجبهة الداخلية – الجهة اليمنى.
 .10مدخل كريات هاومانيم بجانب الدوار.
 .11حي جان حاكال شارع هتكفا ودوخيفات بين الد ّوارين مجاور للسور.
 .12حي جان حاكال ب عبر الممر لشارع رقم . 40
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