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בנושא תחולת חוקי עזר של רשויות מקומיות על  1.1912הנחיות היועמ"ש לממשלה מס'  .1

לחוק  13עד  10תעמולת בחירות ועל שלטים ומודעות בעלי מסר פוליטי וכן הוראות סעיפים 

המחייבות ויש לפעול על פיהן ההוראות  הינן - 1959 –)דרכי תעמולה(, תשי"ט הבחירות 

 מצורפים לסיכום זה(. 1.1912)הנחיות היועמ"ש לממשלה מס' 

 
לטובת פעילות  ניתן יהיה להציב דוכנים מיקומים שבהםייקבע אגף שפ"ע  מנהל

 הימים שלפני הבחירות: 90קופה של בת המתמודדים

 בסמוך לבנק דיסקונט. –רחבת רחוב הבנים  .א

 בסמוך לקפה מתיתיהו. –כיכר מגדיאל  .ב

 רחבת הכניסה. – עזריאליקניון  .ג

  כלל פעילות המתמודדים בסמוך לדוכנים במקומות הנ"ל, ככל שיוצבו, תהיה
 הוראות ותקנות התו הסגול.בהתאם ל

 
פרסום חוצות )שלטי חוצות ומכוונים(, יעשה בהתאם להוראות חוק הבחירות )דרכי  .2

 ובפיקוח מבקר המדינה והמפקח על הבחירות. 1959 –מולה(, תשי"ט תע

 
 1997 –הוראות חוק עזר להוד השרון )שילוט(, התשנ"ז לא תאכפנה  10.2.2021 החל מיום .3

 :במקרים הבאים

 
חלונות או סות, חלונות ומעקות של פיתלו במרמודעות/שילוט תעמולת בחירות ש 3.1

 בתים משותפים ובתים פרטיים.מרפסות ב

 
מודעות/שילוט תעמולת בחירות שייתלו על גדרות חצרות בתים פרטיים. מובהר, כי  3.2

, לא תתאפשר תליית מודעות תעמולת בחירות על גבי גדרות של בתים משותפים

 .מתחמים ציבוריים )מוסדות חינוך, מוסדות ציבור, גינות ציבוריות ופארקים וכו'(

 
 במקרים הבאים: 1997 –לוט(, התשנ"ז לא תאכפנה הוראות חוק עזר להוד השרון )שי .4

 
ות החיצוניים במטה בחירות מודעות/שילוט תעמולת בחירות שייתלו על גבי הקיר 4.1

 רשימה/מפלגהבאחריות כל מתמודדות בבחירות. מרכזי של כל רשימה/מפלגה, ש

שממנו כתובת המטה הראשי מהי  להודיע בכתב למנהלת מחלקת השילוט בעירייה, 

 .היא פועלת

 
 שלטים הנישאים בהפגנה או באסיפה./מודעות 4.2

 



 2 

תותר הצבת מודעות כאמור בחלון  –לגבי תליית מודעות תעמולת בחירות בבתי עסק  4.3

בית העסק בלבד, מבפנים או מבחוץ. לא תותר תליית מודעות מעל העסק ו/או הצבת 

 מתקנים ניידים בחזית העסק או בסמוך לו.

 
 לא יחויבו ברישיון ו/או באגרת שילוט. 5 –ו  4בסעיפים כל הקטגוריות שצוינו מעלה 

 
 לא תותר, בכל מקרה, הדבקת מודעות עם דבק על כל קיר חיצוני ו/או שפונה לשטח ציבורי. .5

 
 אין להציב או לבנות או להתקין קונסטרוקציות כלשהן לצורך שילוט בחירות. .6

 
 ו הוצב השלטשב הקרקע או המבנהתינתן לבעלי התאם לאמור לעיל, שיוצב שלא בשלט  .7

ירו להס הודעה המורה להם ,את השלט בוולמנהל מטה הבחירות של המועמד/הסיעה שהצי

 ידי.יכן תפעל העירייה להסרתו באופן מ שעות ובמידה ולא יעשו 48בתוך 

במידה שמדובר בהצבת שלט כאמור בשטח ציבורי, יפעל הפקח להסרתו באופן מיידי. שלט 

י העירייה, יושב לרשימה/מפלגה לאחר יום הבחירות שהוצב בשטח ציבורי והוסר על יד

העיריה לא תהיה אחראית לכל נזק או בלאי שייגרם לשילוט שהוסר בעקבות  האחרון.

 פעולת הסרת השילוט.

 

למעט ההקלות המפורטות מעלה, תאכפנה כלל הוראות חוק העזר לשילוט, לרבות הטלת  .8

ירת הסדר והניקיון וכן אכיפה כמו כן תבוצע אכיפה בהתאם לחוק העזר שמ קנסות.

לעיל( ויתר  1שמטרתה שמירה על הנחיות התו הסגול )בסביבת הדוכנים כאמור בסעיף 

 הגבלות הקורונה.

 

שיוצבו בקשר והשלטים יוסרו המודעות ימים ,  7ולא יותר מחלוף  הבחירותיום מיד לאחר  .9

  לבחירות .

     
 

 יוסי מתתיהו,
 מנהל האגף לשיפור פני העיר


