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בתוקף סמכותה לפי סעיפים  23 ,22ו 24-לפקודת המועצות המקומיות ,מתקינה המועצה האזורית הערבה
התיכונה חוק עזר זה:

הגדרות
בחוק עזר זה -
.1
"המועצה"  -המועצה האזורית הערבה התיכונה;
"ראש המועצה"  -לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן;
"פרסום"  -הודעת דבר לרבים במסירת תכנו בכתב או בדפוס ,דרך הדבקה או הצגה ,או במסירת תכנו או סימנו דרך

הארה ,הסרטה ,צביעה ,חריטה ,שידור ,הקלטה או כיוצא באלה;
"מודעה"  -הודעה המתפרסמת;
"שלט"  -מודעה הכוללת את שמו של אדם או שמו או טיבו של עסק או של מקצוע או שם או סימן של תוצרת ,מוצר
או סחורה או כל צירוף של אלה;
"לוחית פרסומת"  -מודעה ששטחה אינו עולה ע ל רבע מטר מרובע ,הכוללת שם או סימן של סחורה או תוצרת,
והמתפרסמת ב 25-עותקים לפחות;
"הצגה"  -קביעת שלט או לוחית פרסומת בכל מקום בתחום המועצה ,לרבות מקום ציבורי;
"לוח מודעות"  -לוח מודעות שהקימה המועצה לשם פרסום מודעות או מקום אחר שייחדה המועצה למטרה זו.

פרסום טעון רשיון
.2
הרשיון.

לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט או לוחית פרסומת אלא לפי רשיון מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי

בקשה לרשיון
)א( בקשה לרשיון לפרסום מודעה תוגש לפחות  48שעות לפני שעת פרסומה; הוראת סעיף קטן זה לא תחול
.3
על מודעות אבל.
)ב( בבקשה לרשיון להצגת שלט יפורטו מידתו ,צבעיו ותכנו של השלט המוצע וכן המקום המוצע להצגתו;
לבקשה יצורף תרשים של השלט המוצע.
)ג( בבקשה לרשיון להצגת לוחית פרסומת יפורטו החומר שממנו נעשתה לוחית הפרסומת וכן המקומות שבהם
מוצע להציגה; לבקשה יצורפו דוגמה או תרשים של לוחית הפרסומת המוצעת.

מתן רשיון
ראש המועצה רשאי לתת רשיון ,לסרב לתתו ,לכלול בו תנאים לפני נתינתו וכן לבטל רשיון שניתן או תנאים
.4
שנכללו בו.

תנאים למתן רשיון
.5

לא ינתן רשיון אלא אם נתמלאו תנאים אלה:
) (1אין בפרסום המודעה או בהצגת השלט או לוחית הפרסומת משום עבירה על הוראות חוק עזר זה או
כל דין אחר;
) (2המודעה או השלט כתובים עברית או בחלקם עברית ובחלקם לועזית ,ובלבד שהעברית תופסת לא
פחות משני שלישים מהשטח וכתובה בחלק העליון ,והאותיות העבריות גדולות מהאותיות הלועזיות;
הוראות פסקה זו לא יחולו על שלטים של מוסדות רשמיים של מדינות זרות או על שלטים או מודעות של
מי שקיבלו לכך רשיון מיוחד מאת ראש המועצה.

תוקף הרשיון
.6

)א( תקפו של רשיון להצגת שלט ,מודעה או לוחית פרסומת הוא עד  31בדצמבר של השנה שבה ניתן.
)ב( בעל רשיון חייב להראות את רשיונו לראש המועצה או למי שהורשה על ידו לצורך זה ,לפי דרישתו.

פרסום
.7

)א( מודעה ,שלט או לוחית פרסומת יוצגו במקום ובצורה שנקבעו ברשיון.
)ב( מודעה המתפרסמת על לוח מודעות תהיה באחד מהגדלים שנקבעו בתוספת.
)ג( המפרסם מודעה ימציא לראש המועצה לפי דרישתו 5 ,עותקים מהמודעה ללא תשלום.

אגרות רשיון
)א( בעד רשיונות לפי חוק עזר זה ישולמו אגרות בשיעורים הנקובים בתוספת.
.8
)ב( אגרת מודעה המתפרסמת דרך הסרטה או הקרנה בקולנוע תשולם בידי בעל הקולנוע או מנהלו.
)ג( ראש המועצה רשאי להפחית את האגרה או לוותר עליה אם המבקש הוא מוסד לצרכי צדקה ,חינוך או דת,
שמטרתו אינה הפקת רווחים.

שמירת מודעות
לא יסיר אדם ,לא יקרע ,לא יפגום ,לא ישבור ,לא יטשטש ,לא יסתיר ,לא יכסה ולא ילכלך מודעה ,שלט ,לוחית
.9
פרסומת או לוח מודעות.

דרכי פרסום אסורות
)א( לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט או לוחית פרסומת באופן שהם עלולים להיות מפגע לרבים.
)ב( לא יפרסם אדם מודעה דרך חלוקה מכלי טיס ,כלי רכב או בעל-חיים.

.10

מסירת פרטים
לא יפרסם אדם מודעה ,אלא אם צויינו בה שמו ומענו של המפרסם ושמו של בית הדפוס שבו הודפסה המודעה.

.11

סמכויו ת ראש המועצה
)א( ראש המועצה רשאי לדרוש בכתב מאת אדם שפרסם מודעה או שהציג שלט או לוחית -פרסום ללא רשיון
.12
או בניגוד לתנאי הרשיון ,או בניגוד לאמור בחוק עזר זה שיסיר את המודעה ,השלט או לוחית-הפרסום ,תוך מועד שקבע
בדרישה.
)ב( לא מילא אדם אחר דרישות ראש המועצה לפי סעיף קטן )א( ,רשאי ראש המועצה להורות על הסרת של
המודעה או השלט או לוחית -הפרסומת ,או על הריסתם ועל סילוקם ,ולגבות את הוצאות ההסרה ,ההריסה והסילוק
מאותו אדם.
)ג( ראה ראש המועצה שאי-אפשר לדעת את שמו ומענו של המפרסם או המציג ,רשאי הוא להורות כאמור
בסעיף קטן )ב( ללא מסירת דרישה בכתב.
)ד( כל ההוצאות שיוציא ראש המועצה לפי סעיפים קטנים )ב( ו)-ג( תגבה המועצה כחוב אזרחי.
)ה( מי שהרשהו ראש המועצה בכתב ,רשאי לעלות על כל קרקע או להכנס לכל מבנה בכל שעה סבירה כדי לבצע
כל עבודה הדרושה בהתאם לחוק עזר זה.

פרסום על לוחות מודעות
)א( לא יפרסם אדם ,זולת המועצה ,מודעה על לוח מודעות אלא לפי היתר מיוחד מאת המועצה.
.13
)ב( המועצה תפרסם מוד עה על לוח המודעות מיד לאחר שהותר הפרסום ,הומצאו לה העותקים הדרושים
ושולמה לה האגרה בשיעור הנקוב בתוספת.

עונשים
(תיקון התש"ע)

(בוטל).

.14

תחולה
.15

הוראות חוק עזר זה אינן חלות על -
) (1מודעות ,שלטים ולוחיות פרסומת של הממשלה ,של בתי המשפט או של המועצה;
) (2שלט המוצג על דלת הכניסה לדירת מגורים בלבד ועליו רק שם הדייר ,תארו ,מקצועו או משלח ידו.

תוספת
)סעיפים )7ב()8 ,א()13 ,ב((

למודעה המתפרסמת על לוח מודעות או במקום אחר ,שיעור האגרה בשקלים יהא לפי גודל המודעה ,משך
.1
פרסומה ומספר העותקים המתפרסמים ,כמפורט בטבלה להלן:
משך פרסום המודעה
גודל המודעה בסנטימטרים

93
46
46
23

62 X
62 X
31 X
31 X

 3ימים

 7ימים

פרסום של
קבע במשך 6
חדשים

85
65
45
25

125
100
60
35

750
650
400
200

ועוד לכל עותק בשקלים

5
3
3
2

בסעיף זה,
"פרסום קבע"  -פרסום מודעה אחידה בצורתה ,בגדלה ובעיקרי תכנה ,אף אם פרטיה משתנים מפעם לפעם במשך
תקופה של ששה חדשים.
מודעת אבל שמפרסמת משפחת נפטר  -שיעור האגרה יהא לפי מספר העותקים וגודל המודעה בלבד ,כמפורט
.2
בסעיף .1
האגרה בשקלים
(א( מודעות המתפרסמות על לוח שהקים המפרסם ברשות
.3
המועצה ,לשימוש עצמי בלבד ,לכל חודש או חלק ממנו,
200
לכל מ"ר או חלק ממנו משטח הלוח
)ב( מודעות המתפרסמות על לוח מודעות שהעמידה המועצה
לרשות מפרסם מסוים בלבד ,לכל חודש או חלק ממנו ,לכל
300
מ"ר או חלק ממנו משטח הלוח
מודעה המתפרסמת דרך הקרנה או הסרטה -
.4
)א( על בד קולנוע לרבות כל מקום שמקרינים בו סרט ,לכל שבוע
ממוצאי שבת עד יום שישי ועד בכלל ,או חלק משבוע ,לכל קולנוע
או מקום כאמור -
10
) (1בשקופיות ,לכל שקופית
10
) (2בסרט פרסום ,לכל  10מטרים סרט או חלק מהם
)ב( במיתקן הקרנה קבוע שאינו משמש להקרנת סרטים ,לכל חודש או
30
חלק ממנו
)ג( במיתקן הקרנה נייד שאינו משמש להקרנת סרטים ,לכל חודש או
30
חלק ממנו
מודעה ,שלט או לוחית פרסומת המתפרסמים או המוצגים על כלי רכב -
.5
200
)א( מסחרי או פרטי ,לכל שנה או חלק ממנה
)ב( ציבורי -
30
) (1בדופן החיצונית או על גג כלי הרכב ,לכל חודש או חלק ממנו
20
) (2בתוך כלי הרכב ,לכל חודש או חלק ממנו ,לכל מודעה
שלט שהותקן במקום עסק ,לרבות מקום שבו מתקיימת פעילות
.6
שאינה מיועדת להשגת רווחים ,ולמעט שלטים הנזכרים בסעיפים
 8ו 10-לתוספת זו ,לכל מטר של צלעו הארוכה ביותר או חלק ממנו,
35
לכל שנה או חלק ממנה
שלט שהותקן שלא במקום עסק ,למעט שלט הנזכר בסעיפים  8או 10
.7
לתוספת זו ,לכל מטר אורך של צלעו הארוכה ביותר או חלק ממנו ,לכל
300
שנה או חלק ממנה
שלט על גג בנין -
.8
300
העשוי אותיות ניאון או תצורות ניאון ,לכל שנה או חלק ממנה
450
שלט אחר ,לכל שנה או חלק ממנה
על שלט שנקודה כלשהי משטחו החיצון מרוחקת מדופן הבנין יותר
.9
מ 25-ס"מ תשולם אגרה בשיעור כפול מזה שהיה חל על אותו שלט
אלמלא בלט.
שלט שצוייר או נכתב על חלון ראווה  -לכל מקום עסק ,לכל שנה או
.10
100
חלק ממנה ,לששה מ"ר הראשונים של חלון הראווה או חלק מהם
15
לכל מטר נוסף של חלון ראווה ,תוספת של
ארגז שלא במקום עסק והמיועד להצגת סחורות או כל דבר שיש בו
.11
כדי הצגת טיב העסק או השירותים הניתנים על ידיו ,לכל שנה או
50
חלק ממנה
450
לוחית פרסומת  -לכל  100לוחיות זהות או חלק מהן ,לשנה או חלק ממנה
.12
נתאשר.
ט"ו בשבט התשמ"ב ) 8בפברואר (1982

יחיאל אייזנבאום
ראש המועצה האזורית הערבה התיכונה
יוסף בורג
שר הפנים

