
חכמות-בחירות ירוקות
מועצה מקומית שוהם



כבוד עורך הדין דין ליבנה

-מרכז הוועדה לבחינת חוק הבחירות דרכי תעמולה הכנסת ירושלים 

.נ.א

,שלום רב

אנו מברכים על החלטות הוועדה וברצוננו להציע שינוי בניהול הבחירות כך שיתנהלו כבחירות ידידותיות

"  בחירות ירוקות"לראשונה בישראל התקיימו בישוב שוהם 2013לסביבה ואף להביא לידיעתכם שבשנת 

.לכנסת ישראל" בחירות ירוקות"התקיימו בישוב 2015ובשנת לרשות המקומית 

במהלך קמפיין הבחירות היישוב נשאר . הבחירות למועצה ולכנסת עברו לשביעות רצון המתמודדים והתושבים

על  להיתרשםניתן , ולא היו נזקי בחירות" פיראטים"פירסוםהיו מתחים ומריבות בין המחנות על שטחי לא , נקי

.שנעשהכך בתיעוד 

:להלן עיקרי היוזמה

גדרות וקירות בתים, חלונות, מרפסות)במרחב הפרטי אין לתלות שלטים ומודעות ברחבי היישוב לרבות . 1

.למעט במקומות המיועדים( לרחובהפונים 

כך נחסכה הדפסת שילוט  . לאור מגבלה זו לא הודפסו כרזות מיותרות בהנחיית ראשי הסיעות והמתמודדים

עצים תמרורים מעקות ועוד נותרו  , הציבורי כגון קירות בתי ספר ומוסדות ציבורים אחריםמיותרת והמרחב 

.  נקיים

.חוצות מוסדרים ועל לוחות שיועדו לכך מטעם הרשותבשלטי מעטים הודפסו ונתלו שלטים 

ביתניתן לחלק ישירות ל. אין לחלק דברי תעמולה ופלאיירים במרחב הציבורי ולא על גבי מכוניות . 2

שאינו  , כאשר מחלקים פלאיירים ודברי תעמולה ברחוב במקרה הטוב התושב זורק את הפלאייר לפח. התושב

מגבלה זו הקטינה את כמות  . מטרידללכלוך פעמים רבות הפלאייר מושלך לרצפה והופך . מיועד למחזור

מועטה ויעילה ויש להניח שכיוון שהפלאייר הגיע לבית הבוחר הוא  היתהההפצה שלהם , הפלאיירים המודפסים

....יחד עם עיתוני השבועהמיחזורלסל לאחר השימוש הושלך 



ג לוחות  "במקומות המיועדים ולכל סיעה הוקדש מקום עצוות בלתי תלוי את השלטים והמודעות תלה . 3

.המודעות

.י צוות בלתי תלוי מונעת חיכוכים מריבות ומתחים בין המחנות"תליית השלטים ע

עם  )" שלטים זזים"ברחבי העיר מותרים . ביום הבחירות עצמו מותרים שלטים מסביב למטות הבחירות. 4

הבחירות מחזיקים בשלט במקום מותר ברגע שהפעילים עוזבים את המקום השלט עוזב  פעילי ( פעילי בחירות

.עמם

ויחד עם המשרד להגנת הסביבה אנו  , 2013אנו קבוצה של תושבים שמנסים לקדם את היוזמה משנת 

נבקש את עזרתכם באימוץ הבחירות  . לאימוץ הבחירות הירוקות בשלטון המקומי בישראלמגבשים מהלך 

.  בישראלהירוקות 

בכל" בחירות ירוקות"לקרוא על המהלך שיזמתם לשינוי חוק הבחירות ואנו תקווה שדרכיכם נוכל ליישם שמחנו 

.הארץ

.על מנת להרחיב בנושאלהפגשהצעות ייעול ושיפור יתקבלו בשמחה ונשמח 

,בתודה ובברכת שנה טובה

תושב שוהם' גיל אברמוביץ

054-7408848שוהם , 8מצפה יוסי מלכה 

052-8549784שוהם , 8אלון מאירי מצפה 



 התקיימו בשוהם בחירות ירוקות לרשות  2013בשנת

.המקומית

 התקיימו בשוהם בחירות ירוקות לכנסת ישראל2015בשנת.

כל הסיעות והמפלגות חתמו על אמנה לקיום בחירות ירוקות.

 נכתבה איגרת לבחירות ירוקות במועצת  2016בשנת

.  התלמידים והנוער הארצית

בחירות ירוקות בשוהם





לרבות במרחב  , אין לתלות שלטים ומודעות ברחבי היישוב
.למעט במקומות המיועדים, (מרפסות וגדרות)הפרטי 

  אין לחלק פלאיירים ודברי תעמולה במרחב הציבורי ולא על
.למעט בתיבות הדואר, גבי רכבים

 את השלטים והמודעות תלה צוות בלתי תלוי ולכל סיעה
.  הוקדש מקום על גבי לוחות המודעות

 שלטים מסביב למטות  מותרים –ביום הבחירות עצמו
עם פעילי  ]''שלטים זזים''העיר מותרים ברחבי . הבחירות

[.בחירות

עיקרי היוזמה





פייסבוק

אינטרנט

מסרונים

שילוט חוצות מורשה

חוגי בית

פרסום במקומונים

פנייה טלפונית

כיתוב דיגיטלי

או כל דרך ידידותית לסביבה

חכמות-דרכי תעמולה ירוקות



  קבלת הסכמת כל המתמודדים בהליך הבחירות לתהליך

.וחתימה על אמנה משותפת

עדכון אמצעי התקשורת במהלך  .

 במחוייבותיידוע התושבים בקבלת ההחלטה ועדכונם

.הנדרשת מהם

 מעקב ואכיפה על ידי הרשות המקומית–בזמן הבחירות.

יוזמה שבאה מהתושבים ולמען התושבים

לתהליךמחוייבותגיוס 



לא היו נזקי בחירות.

  היישוב נשאר נקי לאורך כל תקופת
.הבחירות

  לא היו אלימות ומתח סביב תליית מודעות
.ושלטים

 נחסך כסף על חומרי תעמולה ותיקוני נזקי
.בחירות

דברי התעמולה הגיעו רק לבתי התושבים  ,
. המיחזורלמתקני –ומשם 

  המהלך יצר אהדה ציבורית בקרב התושבים
.וקיבל את ברכת כל הסיעות והיישוב כולו

הרווח ליישוב



,שלום רב

.  לנו ביישוב התנסות חיובית מאוד בבחירות ירוקותהיתהבשתי מערכות בחירות 
אימצנו  , המקושר לתושביו במגוון אמצעים ירוקים וחכמים, כיישוב חדשני

כל הסיעות הצטרפו  . בשמחה את יוזמת התושבים לקיים ביישוב בחירות ירוקות
לצמצם בזבוז נייר  , שאפשרה לכולנו לשמור על היישוב נקי, בשמחה ליוזמה

.  וחומרי גלם ולחסוך משאבים יקרים

היוזמה החשובה מנעה חיכוכים בין פעילים והותירה בשוהם אווירה נעימה  
.ויישוב נקי ויפה

ואני , בדרך של הסכמה והידברות, בכוונתנו להמשיך ולפעול בדרך זו גם בעתיד
.תקווה שרשויות וגופים נוספים יאמצו את היוזמה החיובית והמבורכת הזו

גיל ליבנה

ראש מועצת שהם

ברכת ראש מועצת שוהם



 הרווח –לתהליך גם במסעות בחירות עתידיים מחוייבתשוהם
.ליישוב היה גדול

לפני שהמתמודדים מכינים שלטים, כדאי להיערך כשנה מראש  ,
.מודעות ופלאיירים שייזרקו לחינם

:לשאלות והסברים על היוזמה

0506355980אברמוביץגיל 

0547408848yosyma00@walla.comיוסי מלכה 

0528549784אלון מאירי 

מסקנות מן התהליך

mailto:yosyma00@walla.com

