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 2017אוקטובר  15 תאריך:

 ה  ע ד ו ה

   1יםשלטמודעות וחוק העזר הסבר על 

  

ובכך קבל  03.03.2011חוק העזר לאחר שאושר ע"י המועצה פורסם ברשומות ביום 

 תוקף להפעלה. 

,  12/2017, ישיבה מס' 30.10.17מועצת העירייה בישיבתה מיום 

ובכך  2017ור שנת את ביצוע גביית אגרות השילוט עבהחליטה להקפיא 

נתנה הזדמנות לבעלי העסקים להגיש בקשות לרישיון ובתשלום אגרת 

  . 01.01.2018השילוט החל מיום 

 
הטפסים לרישיון מצורפים להודעה זו , נמצאים באתר העירייה וניתן 

 לקבלם גם במחלקת השילוט בעירייה. 

   

 מטרת החוק:
 

כדי לשמור מטרת חוק העזר הינה בשלשמה חוקק החוק.  הלכול חוק יש מטרה ראוי

 . על מראה אסתטי של העיר

המחייבים את בעלי העסקים  נקבעו כלליםבחוק העזר של עיריית עראבה 

 המעוניינים להציב שלטי פרסום ומידע על עסקיהם.

 

 כללי:

 בתשלום אגרת שלטים. ברישיון מראש ו הצבת השלט כרוכה -על קצה המזלג 

 
ת הדרישות והתנאים הנדרשים מבעל עסק המעוניין להציב שלט. קובע א  עראבהחוק עזר ל .1

 ם בעד קבלת רישיון שלט ובעד חידושו.לעוד קובע חוק העזר את האגרה שיש לש

אלא ברישיון קובע כי לא יציג אדם שלט ולא ירשה ולא יגרום להצגה של שלט חוק עזר  .2

 מאת ראש העירייה ובהתאם לתנאי הרישיון.

 

                                                 
 מצ"ב  – 2011-חוק עזר לעראבה ) מודעות ושלטים(, התשע"א 1
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ר כי בעד מתן רישיון לשלט או בעד חידושו תשולם לעירייה אגרה עוד נקבע בחוק העז .3

 בשיעורים הנקובים בתוספת.

 

 : כללים מחייבים
 

בפרק בפרק הראשון לפרשנות המושגים שנכללו בחוק וחוק העזר מתייחס 

 השני לנושא השילוט.

 

אלא על פי רישיון נקבע כי לא יציג אדם שלט ולא ירשה ולא יגרום להצגת שלט,  .4

 ת ראש העירייה.מא

 

, ובה יפרט את שמו ומענו הרוצה להציג שלט יגיש בקשה לכך לראש העירייה .5

ואת אלה של מתכנן ועושה השלט ויצרף לבקשתו תרשים המראה את הצורה, 

המידה, הסוג והתוכן של השלט שיש בדעתו להציג, החומר שממנו עשוי השלט 

 והמקום שבו יוצג השלט וסביבת המקום האמור.

 

בכול הנוגע להענקת רישיונות ) כללים מוסכמים( עצה תקבע אמות מידה המו .6

 לפי חוק עזר זה . 

 

שימנה ראש העירייה  ) וועדת שילוט(  חוק העזר קובע כי תוקם ועדה מקצועית .7

, מנכ"ל העירייה ומנהל ובהם מהנדס העיר, חברים חמישהמורכבת מושתהיה 

לוועדה הוקנו סמכויות בנוגע למתן הרישיון  .היחידה לאיכות הסביבה בעירייה

 לשלט ואחרות, כמפורט להלן.

 

כל בקשה לרישיון תובא לדיון בפני הוועדה המקצועית, וזו מוסמכת  .7.1

להמליץ בפני ראש העירייה לתת רישיון, לסרב לתותו, לבטלו, לשנותו או 

 להתנותו בתנאים. 

 

 של השנה שבה ניתן.בדצמבר  31-תוקף הרישיון לשנה אחת, ותוקפו עד ה .7.2

 
כל שינוי שנעשה בשלט )תוכן, צורה או המידה, סוג השלט, החומר שממנו  .7.3

 יגרום לפקיעת תוקף הרישיון.עשוי השלט( 
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בקשה לחידוש רישיון תוגש לפחות שלושים יום לפני תום תוקפו של  .7.7

 הרישיון.

 

לא יציג אדם ולא ירשה ולא יגרום להצגה של שלט מבלי לציין עליו את  .7.5

 פר הרישיון.מס

 

חוק העזר מגדיר מהם שלטים אסורים )שלט המיועד לפרסומת כאשר  .7.7

הפסיק למכור את המוצר נשוא השלט או הפסיק לספק את השירות נשוא 

השלט או הפסיק לקיים את הפעילות נשואת השלט; השלט חורג מקצות 

 הבניין או מקו הבניין הבנוי, השלט זז או מסתובב וכו'(. 

 

נהלים בטיפול  וקבעירייה, הוועדה המקצועית והמועצה בכל מקרה העי .8

  .בהתאם לחוק העזר בבקשות לרישיון שלט

 

לשאלות והבהרות ניתן לפנות לאחראי על השילוט בעירייה מר בהא 

 עאסלה.  

 

 

 

 

 

 בכבוד רב, 

 גואד חטיב, עו"ד

   יועץ משפטי                                                                                                               


