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בתוקף סמכותה לפי סעיף  3לפקודת המועצות המקומיות ,.39. ,מתקינה המועצה האזורית רמת נגב
חוק עזר זה:

הגדרות
 - .5בחוק עזר זה
"חוק עזר לטבעון"  -חוק עזר לטבעון )מודעות ושלטים( ,תשי"א; .33.
"המועצה"  -המועצה האזורית רמת נגב;
"ראש המועצה"" ,פרסום"" ,מודעה"" ,שלט"" ,הצגה"" ,לוח מודעות"  -כמשמעותם בחוק עזר לטבעון1
"ראש המועצה" פירושו  -נשיא המועצה לרבות אדם שהוסמך על ידיו בכתב;
"פרסום" פירושו  -הודעת דבר לרבים במסירת תכנו בכתב או בדפוס ,דרך הדבקה או הפצה או במסירתו דרך
הארה ,הסרטה ,צביעה ,חריטה ,שידור או הקלטה;
"מודעה" פירושו  -הודעה שפורסמה;
"שלט" פירושו  -מודעה הכוללת שמו של אדם או שמו או טיבו של עסק או של מקצוע ,או כל צירוף של אלה;
"הצגה" פירושו  -קביעת שלט במקום מגורים ,במשרד או במקום עסק;
"לוח מודעות" פירושו  -לוח מודעות שהוקם על ידי המועצה לשם הדבקת מודעות או מקום אחר שייחדה
המועצה למטרה זו1
-

מודעה וש לט טעונים רשיון
(א) לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט ,ולא ירשה לאחר לפרסם מודעה או להציג שלט ,באזור שיפוטה
.2
של המועצה אלא לפי רשיון מאת המועצה ובהתאם להוראותיה1
(ב) המועצה רשאית לתת רשיון ,לסרב לתתו ,לבטלו ולכלול בו תנאים ,להוסיף עליהם וכן לשנותם1
(ג) מודעה תפורסם במקום ובצורה שנקבעו ברשיון1
(ד) מכל מודעה רשאית המועצה לקבל חמישה העתקים ללא תשלום1
(ה) מודעה המתפרסמת דרך הדבקה בלוח מודעות תהיה במידה ובצורה שנקבעו בתוספת הראשונה1
(ו) תקפו של רשיון להצגת שלט הוא עד תום שנת הכספים1

אגרות
.3

 (א) המועצה תגבה אגרה בשיעור הנקוב בתוספת השניה1(ב) אגרת מודעה תשולם על ידי מפרסם המודעה או על ידי מי שגרם לפרסומה1
(ג) אגרת שלט תשולם על ידי מציג השלט או על ידי מי שגרם להצגתו1
(ד) המועצה רשאית לפטור אדם או מוסד מתשלום האגרה ,כולה או מקצתה1

תחולת הסעיפים  4עד  5לחוק עזר לטבעון
הסעיפים  9עד  3לחוק עזר לטבעון כנוסחם ביום פרסומו ברשומות יהיו סעיפים  9עד  3גם לחוק עזר זה,
3א.
ובלבד שהביטוי "תוספת שניה" יתייחס לתוספת השניה לחוק עזר זה1

תחולה
.4

הוראות חוק עזר זה אינן חלות על
(א) מודעות ושלטים של הממשלה ,של בתי המשפט או של המועצה;
(ב) מודעות המתפרסמות לפי היתר על פי פקודת העתונות;
(ג) שלט המוצג על דלת הכניסה לדירה או המצוייר על שמשות או על חלונות ראווה1
-

שמירת מודעות
לא יסיר אדם ,לא יקרע ,לא יפגום ,לא ישבור ,לא יטשטש ,לא יקלקל ולא ילכלך מודעה ,שלט או
.1
לוח מודעות1

דרכי פרסום אסורות
(א) לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט באופן שהם עלולים להיות מפגע לרבים1
.6
(ב) לא יפרסם אדם מודעה על ידי מתיחת סרט לרחבם של רחוב או של מדרכה או על ידי נושאי-מודעות,
בין שהם הולכי רגל ובין שהם מוסעים1

סמכויות ראש המועצה

(א) ראש המועצה רשאי לדרוש בכתב מאת אדם ,שפרסם מודעה או שהציג שלט ללא רשיון או בניגוד
.7
לתנאי הרשיון ,להסיר את המודעה או את השלט1
(ב) לא מילא אדם אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף קטן )א( ,רשאי ראש המועצה  -לאחר שעברו 5
ימים מיום מסירת הדרישה  -להורות על הסרת המודעה או השלט או על הריסתם ,ולגבות את הוצאות ההסרה או
ההריסה מאותו אדם1
(ג) נשלחה הדרישה הנזכרת בסעיף קטן )א( בדואר רשום אל מקום עסקו של העבריין או אל מקום מגוריו
הידוע לאחרונה ,רואים אותה כאילו נתקבלה על ידי העבריין כעבור  98שעות אחרי מסירתה בדואר1
(ד) ראה ראש המועצה שאין לדעת שמו וכתבתו של העבריין ,רשאי הוא להורות לפי סעיף קטן )ב( ללא
מסירת דרישה בכתב1

פרסום על לוח מודעות
(א) לא יפרסם אדם  -חוץ מהמועצה  -מודעה על לוח המודעות1
.8
(ב) המועצה תפרסם מודעה על לוח המודעות לאחר שנמסרו לה הטפסים ושולמה לה אגרה בשיעור
הנקוב בתוספת השניה ואגרה נוספת של  130פרוטה בעד כל טופס מודעה1

ענשים
(תיקון :התשע"ב)
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(בוטל)

השם
.51
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תוספת ראשונה
(סעיף (1ה))

מידת מודעות המתפרסמות על ידי הדבקה בלוח מודעות
מודעה גדולה
מודעה בינונית
מודעה קטנה
מודעה זעירה

רוחב בס"מ
51
95
5.
5.

אורך בס"מ
35
95
15

51

תוספת שניה
(סעיפים (5א) ו(3-ב))
תחילה ביום  ;.3171.351ק"ת .553

שיעור האגרה בלירות
.5

.2
.3

- .4

מודעה המתפרסמת דרך הדבקה על לוח המודעות או במקום
אחר  -לכל שלושה ימים -
מודעה גדולה
מודעה בינונית
מודעה קטנה
מודעה זעירה
מודעה המתפרסמת דרך הסרטה  -לכל שבוע ,ממוצאי שבת עד יום
ששי (ועד בכלל) ,או לחלק משבוע
(א) שלט המותקן בשטח התפוס על ידי עסק  -ששטחו במטרים מרובעים
(ועד בכלל)  -לשנה -
עד .
למעלה מ .-עד 1
למעלה מ 1-עד 9
למעלה מ9-
(ב) לכל שלט נוסף  -כפל האגרה שנקבעה בפסקה (א)1
שלט המותקן מחוץ לשטח התפוס על ידי עסק  -לכל מטר מרובע או חלק ממנו לשנה
נתאשר1
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