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, מתקינה המועצה 1לפקודת המועצות המקומיות 23 -ו 22(, 2) 14בתוקף סמכותה לפי סעיפים 
 האזורית גולן חוק עזר זה:

 
 

 הגדרות
 
 -בחוק עזר זה .1

 
 המועצה האזורית גולן; -"המועצה" 

 
 סמיכו בכתב;לרבות אדם שראש המועצה ה -"ראש המועצה"

 
הודעת דבר לרבים במסירת תכנו בכתב או בדפוס, דרך הדבקה או הצגה או במסירת  - "פרסום"

 תכנו דרך הארה, הסרטה, צביעה, חריטה, שידור או הקלטה, או כיוצא באלה;
 

 הודעה שפורסמה; -"מודעה" 
 

ל צירוף של מודעה הכוללת שמו של אדם או שמו או טיבו של עסק או מקצוע, או כ -"שלט" 
 אלה;

 
לוח מודעות שהקימה המועצה בישובים הנמצאים בתחומה לשם הדבקת  -"לוח מודעות" 

 מודעות, או מקום אחר שייחדה המועצה למטרה זו בישובים שבתחומה;
 

 מודעה ושלט טעונים רשיון

2.   
לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט, ולא ירשה לאחר לפרסם מודעה או להציג  (א)

מועצה, אלא לפי רשיון מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי שלט בתחום ה
 הרשיון. 

 מודעות המפורסמות על לוח מודעות, אינן טעונות רישוי על פי חוק עזר זה. (ב)

  -ראש המועצה רשאי  (ג)

 להתנות תנאים ברשיון בעת נתינתו ולהוסיף על תנאים אלה; (1)

 לסרב לתת רשיון וכן לבטל רשיון שניתן. (2)

בפרסום המודעה או בהצגת השלט משום עבירה על לא יינתן רשיון אם יש  (ד)
 הוראות חוק עזר זה או כל דין אחר.

 מודעה תפורסם במקום ובאופן שנקבעו ברשיון. (ה)

כל מפרסם מודעה ימציא לראש המועצה, לפי דרישתו, חמישה העתקים, ללא  (ו)
 תשלום.
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 תוקפו של רשיון להצגת מודעה או שלט הוא עד תום שנת הכספים. (ז)

 אגרות

3.   
 המועצה יגבה אגרה בשעור הנקוב בתוספת.ראש  (א)

 אגרת שלט תשולם על ידי מציג השלט או על ידי מי שגרם להצגתו. (ב)

 ראש המועצה רשאי לפטור אדם או מוסד מתשלום האגרה, כולה או מקצתה. (ג)
  

 תחולה
  
  -הוראות חוק עזר זה אינן חלות על  .4

 מודעות ושלטים של הממשלה, של בתי המשפט או של המועצה; (1)

 ט המוצג על דלת כניסה לדירה;של (2)

 מודעות המתפרסמות על לוחות המודעות; (3)

 שמירת מודעה

לא יסיר אדם, לא יקרע, לא יפגום , לא ישבור, לא יטשטש, לא יקלקל ולא ילכלך מודעה,  .5
 שלט או לוח מודעות.

  דרכי פרסום אסורות

 ם.לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט באופן שהם עלולים להיות מפגע לרבי .6

  פרטים שיש למסור במודעה

7.   
לא יפרסם אדם מודעה, אלא אם יצוין בה שמו ומענו של המפרסם ושל בעל בית  (א)

 הדפוס שבו הודפסה המודעה.

לדרישת ראש המועצה, ימסור בעל בית הדפוס שבו הודפסה המודעה את שמו  (ב)
 ואת מענו של האדם  שהזמין את הדפסת המודעה.

  סמכויות ראש המועצה

8.   
ועצה רשאי לדרוש מאת אדם, שפרסם מודעה, או שהציג שלט ללא ראש המ (א)

 רשיון או בניגוד לתנאי הרשיון, להסיר את המודעה או את השלט.

לא מילא אדם אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף קטן )א(, רשאי ראש  (ב)
המועצה להורות על הסרת המודעה או השלט או על הריסתם, ולגבות את 

 ה מאותו אדם.הוצאות ההסרה או ההריס

ראה ראש המועצה שאין לדעת את שמו ומענו של העבריין, רשאי הוא להורות  (ג)
 על האמור בסעיף קטן )ב(, ללא מסירת דרישה בכתב.
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 למדד הצמדה .9

יום העדכון( ,  -בכל חודש )להלן  1 -שיעורי האגרה שנקבעו בתוספת, יעודכנו ב (א)
כה המרכזית לפי שיעור שינוי מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלש

המדד( שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון לעומת המדד  -לסטטיסטיקה )להלן 
 שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון שקדם לו.

 סכום מעודכן כאמור בסעיף קטן )א( יעוגל לשקל החדש, השלם, הקרוב.  (ב)

 הוראת שעה

ש שלאחר בחוד 1 -, יעודכנו שיעורי האגרה שנקבעו בתוספת ב9על אף האמור בסעיף  .10
יום העדכון הראשון(, לפי שיעור שינוי המדד שפורסם  -פרסום חוק עזר זה )להלן 

 .2001לאחרונה לפני יום העדכון הראשון לעומת מדד חודש דצמבר 
 
 
 

 תוספת 
 
 )א(3)סעיף 

 25 שלט המותקן במקום עסק, לשנה או לחלק ממנה, .1
  -לכל מ"ר או חלק ממנו 

 100 ם המועצה,שלט המותקן במקום ציבורי בתחו .2
 מחוץ לשטח התפוס על ידי עסק, לשנה או לחלק ממנה,

  -לכל מ"ר או חלק ממנו 

 -שלט  המתופעל בידי חברת פרסום, לשנה )או לחלק ממנה(  .3

 240 -מ"ר  10שלט שגודלו עד 
 150 -מ"ר  75לכל מ"ר נוסף עד 
 120 -מ"ר  200לכל מ"ר נוסף עד 

 60 -מ"ר  200לכל מ"ר נוסף מעל 

 

 

 (2003בפברואר  27ה באדר א', התשס"ג )כ"

 

 אלי מלכה, ראש המועצה                                                                           
 האזורית גולן           

 


