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 .1כללי
ברחבי המועצה המקומית מוצבים מתקני פרסום חוצות (מכוונים) המותקנים
ומתוחזקים בהתאם להסכם עם זכיין .חלק משטחי הפרסום שמורים לפרסום הרשות
המקומית בהתאם להסכם ושאר השטחים מיועדים לפרסום מסחרי של הזכיין.
כל זאת בכפוף לחוק העזר למזכרת בתיה – מודעות ושלטים ,התש"ס  ,2000 -בו נקבעו
כללים בנושא פרסום חוצות.

 .2מטרה
 2.1שמירה על חזות ואיכות החיים במושבה.
 2.2שמירת ואכיפת כללי חוק העזר למזכרת בתיה-מודעות ושלטים התש"ס – 2000
 2.3שמירת זכויות הרשות המקומית בהתאם להסכם עם הזכיין.

 .3תחולה
רכזת איכות הסביבה ,מנהלת תרבות ואירועים במתנ"ס היישובי ,מהנדסת המועצה,
דוברת המועצה.

 .4אחריות
רכזת איכות הסביבה.

 .5הגדרות
 5.1אחראי – רכז איכות הסביבה ברשות המקומית.
 5.2המועצה – מועצה מקומית מזכרת בתיה
 5.3מתקן פרסום חוצות – מתקן פרסום השייך לזכיין בהתאם להסכם (כולל מכוונים)
 5.4פרסום חוצות – מודעה מתחלפת המתפרסמת על מתקן פרסום שנועד לאותה מטרה
ומתופעל בידי גוף שעיסוקו פרסוםלרבות שלט המוצג על גבי כלי רכב..
 5.5זכיין– קבלן חיצוני בעל היתר והתקשרות חוזית עם המועצה לתפעול פרסום חוצות.
 5.6הסכם  -התקשרות חוזית של המועצה עם הזכיין להתקנת עמודי פרסום חוצות.
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 .6שיטה
 6.1המועצה חתומה על הסכם עם זכיין  -לצורך תחזוקה ופרסום מסרים יישוביים על
מתקני פרסום חוצות ומכוונים.
 6.2ברחבי המועצה מוצבים מתקני פרסום חוצות ומכוונים דו צדדיים מוארים ומתקני
פרסום חוצות ומכוונים לא מוארים אשר חלקם מיועדים לפרסום מסרים
יישוביים (ראה פירוט בנספח  ,)1באפשרות המועצה להחליף את הפרסום אחת
עד  20פעמים בשנה לכל עמוד פרסום חוצות.
 6.3המועצה משתמשת בחלק ממתקני פרסום חוצות להכוונה ובחלק לפרסום מסרים
יישוביים.
 6.4מסרים פרסומיים פרטיים מבוצעים ישירות מול הזכיין וללא התערבות המועצה.
 6.5בכל מקרה של צורך בשינוי מיקום ,תוספת או הסרת מתקן פרסום חוצות באופן
קבוע או זמני ,תיידע המועצה את הזכיין ולהיפך באמצעות טופס פירוט עבודות
תחזוקה (ראה נספח .)2
 6.6כל שינוי במיקום עמודי פרסום חוצות מחייב קבלת אישור מהנדסת המועצה
והיתרים כחוק.
 6.7הזכיין אחראי לתחזוקה שוטפת ולתקינות מתקני פרסום חוצות (צבע ,מצב
הפרסום ,תקינות העמודים והתאורה ובטיחות העמודים).
 6.8הקשר השוטף עם הזכיין יהיה באחריות מנהלת תרבות ואירועים של המתנ"ס
היישובי והאחראי בחלוקה הבאה:
האחראי :בדיקת תקינות תקופתית למתקנים ולפרסומים ,שמירה על מספר מתקני
פרסום חוצות העומדים לרשות המועצה והעברת הנחיות לזכיין באמצעות נספח .3
מנהלת תרבות ואירועים במתנ"ס :ריכוז בקשות לפרסום מטעם המועצה
והמתנ"ס ,העברה לגורמים הרלוונטים לאישור התוכן ,קשר עם הזכיין להפקת
הגרפיקה לאחר אישור התוכן והעברה לאחראי לצורך הפקה ופרסום.כמו כן הכנת
תוכנית שנתית לפרסום והעברתה לרכזת איכות הסביבה ולאישור מזכיר המועצה
עד אחד בספטמבר בכל שנה.הפרסומים ע"י הזכיין – יבוצע באמצעות טופס פריסת
מסרים מקומיים (ראה נספח .)3
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 6.9האחראי יבצע בדיקה חודשית בהתאם לתוכנית עבודה לתקינות מתקני פרסום
חוצות כרשום למעלה ותדווח לזכיין על ליקויים באמצעות טופס פירוט עבודות
תחזוקה (ראה נספח .)2
 6.10מוסד ציבורי המעוניין לפרסם על מתקני פרסום חוצות יגיש בקשה באמצעות
המחלקה האחראית עליו במועצה לרכזת איכות הסביבה (ראה נספח  .)4הבקשה
תכלול את :שם המבקש ,נושא/מסר הפרסום ותקופת הפרסום המבוקשת.
 6.11בקשת המוסד הציבורי תידון בפורום מזכיר המועצה והאחראי.
 6.12באם בקשת המוסד הציבורי תאושר ,תועבר הבקשה במלואה למנהלת תרבות
ואירועים במתנ"ס לביצוע הגרפיקה והכנת הקובץ לפרסום באמצעות הזכיין.
 3.13לאחר ביצוע הגרפיקה יועבר הקובץ לאישור דוברת המועצה.
 3.14לאחר אישור דוברת המועצה יועבר הקובץ לרכזת איכות סביבה לביצוע הפרסום
בהתאם לנספח .3

 .7נספחים
7.1
7.2
7.3
7.4

נספח  – 1רשימת מתקני פרסום חוצות ברחבי המועצה.
נספח  – 2טופס פירוט עבודות תחזוקה.
נספח  - 3טופס פריסת מסרים מקומיים.
נספח  - 4בקשה לפרסום על מתקני פרסום חוצות.
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מכוונים לא מוארים
קוד
א

ב
ג

ד
ה
ו
ז
ח
ט
י
יא

שם
רוטשילד  -נתיב
השיירות (ממזרח
לכביש)
רוטשילד  -נתיב
השיירות (ממערב
לכביש)
רוטשילד  -נתיב
השיירות (ממערב
לכביש)
רוטשילד  -משה לוין
(ממזרח לכביש)
רוטשילד -אנדרטה
רוטשילד  -המייסדים
ההדרים  -החיטה
רוטשילד  -הגורן
רוטשילד  -לפני בית
הכנסת
שד' אליהו  -ליד בה"פ
 מודל ישןשד' אליהו  -לילך

צד A

צד B

דרום  -הכוונה

צפון  -מסר עירוני

דרום  -מסר עירוני צפון  -מסר עירוני

דרום  -מוקד

צפון  -מסר עירוני

דרום  -הכוונה

צפון  -מסר עירוני

הכוונה
הכוונה
הכוונה
הכוונה

מסר עירוני
מסר עירוני
הכוונה
מסר עירוני

דרום
דרום
דרום
דרום

-

דרום  -מסר עירוני צפון  -הכוונה
מערב  -מסר
עירוני
מערב  -הכוונה

יב

שד' אליהו  -השוטרים מערב  -מסר
עירוני
 מודל ישןמערב  -הכוונה
שד' וייצמן  -דולב
מנהם בגין  -מוטה גור
מזרח  -הכוונה

טו

מוטה גור  -מול פארק
הכושר
מוטה גור  -מיניפיצ'
צפון  -מסר עירוני
מודל ישן
מוטה גור  -תחנת
צפון  -מסר עירוני
"דלק"
נתיב השיירות -
מערב  -הכוונה
המייסדים
נתיב השיירות  -הלזנר
מערב  -הכוונה

יג
יד

טז
יז
יח
יט

צפון
צפון
צפון
צפון

-

מזרח  -מסר
עירוני
מזרח  -מסר
עירוני
מזרח  -מסר
עירוני
מזרח  -מוקד
מערב  -מסר
עירוני

צפון  -מסר עירוני דרום  -הכוונה
דרום  -מוקד
דרום  -הכוונה
מזרח  -הכוונה
מזרח  -הכוונה
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טבלת מתקני פרסום חוצות מוארים – מזכרת בתיה 2015

מכוונים מוארים
קוד
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

שם
רוטשילד  -כניסה
לישוב ,במידרכה
רוטשילד  -כביש 411
בכניסה לישוב
רוטשילד  -פניה
למושב גני-יוחנן
רוטשילד  -משה לוין,
מדרום לצומת
רוטשילד  -משה לוין,
מצפון לצומת
רוטשילד  -הדרים
רוטשילד  -מוהליבר
שד' אליהו ,בצמוד
לבנין המועצה
שד' אליהו  -חזית בנק
הפועלים
דולב  -מנחם בגין -
ארקין
נורית  -מנחם בגין
מנחם בגין  -שאול
הלזנר
מנחם בגין  -קאלגרי
מנחם בגין -
הרשקוביץ'
מנחם בגין  -מוטה
גור ,מול מרכז מסחרי
הגורן  -נתיב השיירות
מוטה גור  -מנחם בגין
מוטה גור  -מול בורג
מוטה גור  -בית
העלמין
מוטה גור  -המגן
מוטה גור  -מול
הכניסה למחסן
המועצה
מוטה גור  -גשר נחל
עקרון
מוטה גור  -רפי
סויסה ,ליד הבודקה
מוטה גור  -מדרום
לתח' הדלק ,במדרכה
מוטה גור  -כביש 411
שד' רפי סויסה,
בכניסה מאחורי תח'
דלק
רפי סויסה  -בין הכיכר
ה 1-ל2-
רפי סויסה  -בין הכיכר
ה 2-ל3-
רפי סויסה  -בין הכיכר
ה 2-ל3-

צד A

צד B

דרום  -מפה

צפון  -פרסום

דרום  -פרסום

צפון  -פרסום

דרום  -פרסום

צפון  -פרסום

דרום  -פרסום

צפון  -מסר עירוני

דרום  -פרסום

צפון  -מסר עירוני

דרום  -פרסום
דרום  -פרסום

צפון  -מסר עירוני
צפון  -פרסום

מערב  -מפה

מזרח  -מסר עירוני

מערב  -מסר עירוני

מזרח  -פרסום

מערב  -מסר עירוני

מזרח  -מסר עירוני

צפון  -הכוונה

דרום  -מוקד

מזרח  -הכוונה

מערב  -פרסום

צפון  -מסר עירוני

דרום  -מסר עירוני

מזרח  -פרסום

מערב  -פרסום

מזרח  -פרסום

מערב  -פרסום

צפון  -מסר עירוני
מזרח  -פרסום
צפון  -הכוונה

דרום  -מסר עירוני
מערב  -פרסום
דרום  -פרסום

צפון  -פרסום

דרום  -פרסום

צפון  -פרסום

דרום  -פרסום

צפון  -פרסום

דרום  -פרסום

צפון  -מסר עירוני

דרום  -פרסום

צפון  -פרסום

דרום  -פרסום

צפון  -מסר עירוני

דרום  -מפה

צפון  -פרסום

דרום  -פרסום

מערב  -מפה שכ' בר לב מזרח  -מסר עירוני
מערב  -הכוונה

מזרח  -יוחלט בהמשך

מערב  -הכוונה

מזרח  -יוחלט בהמשך

מערב  -הכוונה

מזרח  -יוחלט בהמשך
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