חוק עזר לקרית טבעון )מודעות ושלטים( ,תש"ך-1959
פורס:

ק"ת ,949

תש" ),(8.10.1959

עמ' 20

בתוק סמכותה לפי סעי  9לפקודת המועצות המקומיות ,1941 ,מתקינה המועצה המקומית קרית"טבעו#
חוק עזר זה:

הגדרות
בחוק עזר זה -
.1
"המועצה"  -המועצה המקומית קרית"טבעו;#
"ראש המועצה"  -לרבות אד שהוסמ על ידיו בכתב;
"פרסו"  -הודעת דבר לרבי במסירת תכנו בכתב או

בדפוס ,דר הדבקה או הצגה או הפצה או במסירת תכנו דר
הארה ,הסרטה ,צביעה ,חריטה ,שידור או הקלטה או כיוצא באלה;
"מודעה"  -הודעה שפורסמה;
"שלט"  -מודעה הכוללת שמו של אד או שמו או טיבו של עסק או של מקצוע ,או כל צירו של אלה;
"הצגה"  -קביעת שלט במקו מגורי ,במשרד או במקו עסק;
"לוח מודעות"  -לוח מודעות שהוק על ידי המועצה לש הדבקת מודעות או מקו אחר שייחדה המועצה למטרה זו.

מודעה ושלט טעוני רשיו
)א( לא יפרס אד מודעה ולא יציג שלט ,ולא ירשה לאחר לפרס מודעה או להציג שלט בתחו המועצה,
.2
אלא לפי רשיו #מאת ראש המועצה ובהתא לתנאי הרשיו #ואלא א המודעה או השלט כתובי עברית או בחלק
עברית ובחלק לועזית והעברית תופסת לא פחות משני שלישי משטח המודעה או השלט ואת חלקו העליו#
והאותיות העבריות ה #גדולות מהלועזיות.
)ב( ראש המועצה רשאי -
) (1להתנות תנאי ברשיו #בעת נתינתו ולהוסי על תנאי אלה;
) (2לסרב לתת רשיו #וכ #לבטל רשיו #שנית.#
)ג( לא יינת #רשיו #א יש בפרסו המודעה או בהצגת השלט משו עבירה על הוראות חוק עזר זה או כל די#
אחר.
)ד( מודעה תפורס במקו ובצורה שנקבעו ברשיו.#
)ה( כל מפרס מודעה ימציא לראש המועצה ,לפי דרישתו ,חמישה העתקי ללא תשלו.
)ו( מודעה המתפרסמת דר הדבקה בלוח מודעות תהיה במידה ובצורה שנקבעו בתוספת הראשונה.
)ז( תקפו של רשיו #להצגת שלט הוא עד תו שנת הכספי שבה נית.#

אגרות
.3

)א( ראש המועצה יגבה אגרה בשיעור הנקוב בתוספת השניה.
)ב( אגרת מודעה תשול על ידי מפרס המודעה או על ידי מי שגר לפרסומה.
)ג( אגרת מודעה דר הסרטה בקולנוע תשול על ידי בעל הקולנוע או מנהלו.
)ד( אגרת שלט תשול על ידי מציג השלט או על ידי מי שגר להצגתו.
)ה( ראש המועצה רשאי לפטור אד או מוסד מתשלו אגרה ,מכולה או ממקצתה.

תחולה
.4

הוראות חוק עזר זה אינ #חלות על -
) (1מודעות ושלטי של הממשלה ,של בתי המשפט או של המועצה;
) (2מודעות המתפרסמות לפי היתר על פי פקודת העיתונות;
) (3שלט המוצג על דלת הכניסה לדירה.

שמירת מודעות
.5
מודעות.

לא יסיר אד ,לא יקרע ,לא יפגו ,לא ישבור ,לא יטשטש ,לא יקלקל ולא ילכל מודעה ,שלט או לוח

דרכי פרסו אסורות
.6

לא יפרס אד מודעה ולא יציג שלט באופ #שה עלולי להיות מפגע לרבי.

מסירת פרטי
)א( לא יפרס אד מודעה ,אלא א צויי #בה שמו ומענו של המפרס ושל בעל בית הדפוס שבו הודפסה
.7
המודעה.
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)ב( לדרישת ראש המועצה חייב בעל בית הדפוס ,שבו הודפסה המודעה ,למסור את שמו ואת מענו של האד
שהזמי #את הדפסת המודעה.

סמכויות ראש המועצה
)א( ראש המועצה רשאי לדרוש מאת אד ,שפרס מודעה או שהציג שלט ללא רשיו #או שלא בהתא לתנאי
.8
הרשיו ,#להסיר את המודעה או את השלט.
)ב( לא מילא אד אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעי קט) #א( ,רשאי ראש המועצה להורות על הסרת
המודעה או השלט או על הריסת ,ולגבות את הוצאות ההסרה או ההריסה מאותו אד.
)ג( ראה ראש המועצה שאי #לדעת שמו ומענו של העבריי ,#רשאי הוא להורות לפי סעי קט) #ב( ללא מסירת
דרישה בכתב.

פרסו על לוח מודעות
)א( לא יפרס אד  -חו +מהמועצה  -מודעה על לוח המודעות.
.9
)ב( המועצה תפרס מודעה על לוח המודעות לאחר שנמסרו לה הטפסי ושולמה לה האגרה בשיעור הנקוב
בתוספת השניה ואגרה נוספת של  400פרוטה בעד כל טופס מודעה.

ענשי
העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו  -קנס  900שקלי חדשי  *,וא היתה העבירה נמשכת ,דינו -
.10
קנס נוס  36שקלי חדשי* לכל יו שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה
או אחרי הרשעתו בדי.#
*

תחילה ביו  ;25.1.1990חש" .417

ביטול
.11

חוק עזר לקרית"עמל )מודעות ושלטי( ,תשי"ב - "1952בטל.

הש
.12

לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר לקרית"טבעו) #מודעות ושלטי( ,תש".""1959

תוספת ראשונה
)סעי )2ו((

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

אור בס"מ
93
46
46
23

רוחב בס"מ
62
62
31
31

תוספת שניה
תחילה ביו  ;3.2.1981חש" 25

)סעי )3א((

האגרה בשקלי
.1

.2
.3

.4
* .5

מודעה המתפרסמת דר הסרטה -
לכל שבוע ממוצאי שבת עד יו שישי ועד בכלל ,או לחלק משבוע -

לכל קולנוע
סרט פרסו בקולנוע ,לכל  50מטר ר +או חלק מה  -לכל קולנוע
מודעה המתפרסמת דר הארה על ידי חשמל ,זרח #או כל אמצעי
אחר ,וכל פרסו בצורת תבנית ראווה -
לכל שלושה חודשי או חלק מה ,לכל מטר אור או חלק ממנו -
ברוחב עד  50ס"מ
לכל  50ס"מ רוחב נוספי או חלק מה ,תוספת של
מודעה בתו כלי רכב ציבורי  -לכל חודש או חלק ממנו  -לכל  100ס"מ
מרובעי או חלק מה
מודעה המתפרסמת דר הדבקה בלוח מודעות או במקו אחר -
מודעה גדולה -
עד שלושה ימי
לכל יו נוס
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10
20

10
10
2

20
8

2

* .6

* .7
* .8

*

מודעה בינונית -
עד שלושה ימי
לכל יו נוס
מודעה קטנה -
עד שלושה ימי
לכל יו נוס
מודעה זעירה -
עד שלושה ימי
לכל יו נוס
שלט ,למעט שלט הנזכר בסעי  7בתוספת זו ,המותק #מעל לעסק,
המפרס את טיבו של אותו עסק ,לכל מטר של צלעו הארוכה ביותר
או חלק ממנו ,לכל שנה או חלק ממנה
כל שלט אחר
שלט מואר העשוי מאותיות ניאו #או מסגרת ניאו ,#לכל מטר של צלעו
הארוכה ביותר או חלק ממנו ,לכל שנה או חלק ממנה
שלט  -למעט שלטי הנזכרי בסעיפי  6ו "7בתוספת זו  -לכל 1000
סמ"ר של שטחו או חלק מה ,לכל שנה או חלק ממנה  -המותק #מעל
למקו ציבורי או בלוחות הפרסו של המועצה
המותק #מעל לכל שטח אחר ,בבית עינוג ,בבריכת שחיה ,במגרש ספורט
או בכל מקו אחר כיוצא באלה

14
5
10
3
6
3

15
45
45

56
15

תחילה ביו  ;5.4.1990חש" .421

נתאשר.
א .סגל
ראש המועצה המקומית
קרית'טבעו

י"ז בסיו תשי"ט ) 23ביוני (1959

ישראל בר'יהודה
שר הפני
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