
 מחלקת נכסים  עיריית בית שמש
 נוהל פרסום הקצאות - 2015

  לאור הכללים שנקבעו בנוהל הקצאות 5/2001 ועפ"י החלטות וועדת הקצאות מס' 113
  ולאור הנחיית היועץ המשפטי לעירייה על הצורך לפרסם הקצאות באתר האינטרנט של העירייה

 
  פרסום בעיתונות (עפ"י נוסח הודעה שתימסר ע"י מח' נכסים- להלן "הנוסח") :1.

 
מתוך1. באחד אינצ') 2X3-מ יפחת לא המודעה (גודל הפנים) שר הכרזת (עפ"י נפוץ ארצי יומי בעיתון יפורסם                   הנוסח

 העיתונים הבאים :
 3. "ישראל פוסט" 2. "ישראל היום" "ידיעות אחרונות"1.

 
אינצ')2. 5X7-מ יפחת לא המודעה (גודל אחד כללי במקומון יפורסם הנוסח , שרת וגבעת הוותיקה העיר בתחום                   הקצאות

  מתוך הרשימה הבאה :
 – 02-9915527 "תמורה"1.
 – 02-9990111 "קרן-אור"2.
 – 02-9935000 "שופינג"3.
 – 077-5570545 "שוס הדרך"4.

 
לציבור3. במקומון יפורסם הנוסח ג, ושכונה ב שכונה א שכונה ומנוחה, נחלה שמש, ממזרח חפציבה, בשכונות                  הקצאות

 החרדי (גודל המודעה לא יפחת מ-5X7 אינצ')
 – 02-9991233 "חדש"1.

 
הדף2. מלוא את לפחות או המודעה מופיעה בהם (במלואם) המקוריים העיתונים את נכסים מח' אל להעביר יש המודעה פרסום עם                      מיד

לא ( לעיל כאמור ) נכסים במח' המקוריים העיתונים קבלת ללא .( מודפס ותאריך העיתון שם את נושא והוא במידה רק )                        המקורי
  ימשך תהליך ההקצאה.

  
  פרסום בשטח :3.

הפרסום1. יוצא בו במועד ( ס"מ 1A – 59.4X 84.1 בגודל נייר על (הפרסום בשטח גם לפרסם יש הפרסום נוסח                      את
בו במקום ההקצאה שטח בקצה בולט במקום יציב שלט גבי על הפרסום) תקופת כול (לאורך להציב יש הפרסום את                     לעיתון.

  יהיה בולט לעין העוברים והשבים בסמוך לשטח ההקצאה.
 

ואת2. השלט הוצב בו לסביבה בייחס השלט מיקום את לשקף צריכות התמונות במקום. שהוצב לאחר השלט את לצלם                    יש
  העובדה שהוא בולט לעין העוברים והשבים בסביבת שטח ההקצאה.

 
הפרסום3. צאת לאחר ימים משבוע יאוחר לא התמונות של הדיגיטלי הקובץ את להביא יש כן וכמו להדפיס יש הצילומים                     את

 לעיתונות. הצילומים המעידים על הפרסום בשטח שלא יתקבלו תוך שבוע ימים יראו כאילו לא נעשה פרסום בכלל !!!
 

  הודעה לשכנים הגובלים  לשטח ההקצאה עפ"י סעיף 7.ב' בנוהל הקצאות 4:5/2001.
בתיבות1. ס"מ) A4 21X29.7 (גיליון הודעה תונח – קרקע צמודי פרטיים בתים יש ההקצאה בשטח הגובל ובשטח                   במידה

  הדואר לכל בעלי הבתים השכנים הגובלים. יש לצלם את המודעה כפי שהונחה כך שניתן יהיה לזהות את הבית.
 

בכניסה2. ס"מ) A4 (21X29.7 גיליון על הנוסח יפורסם רוויה) (בנייה קומות בתי יש ההקצאה בשטח הגובל ובשטח                   במידה
  לכל בנין על לוח המודעות ו/או במקום בולט לעין לבאי הבניין.

 
במקום3. הודבק שהנוסח העובדה ואת האמור הבניין את לראות יהיה שניתן כך לצלם יש בבניין פרסומה לאחר ההודעה                    את

הצילומים . התמונות. של הדיגיטלי הקובץ את להביא יש וכן רגיל) נייר (על להדפיס יש התמונות את כול. לעין                     בולט
  המעידים על הודעה לשכנים הגובלים שלא יתקבלו תוך שבוע ימים יראו כאילו לא נעשה פרסום בכלל !!!

 
  פרסום באתר האינטרנט של העירייה5.

  במקביל לפרסום  בעיתונים יש לפרסם את ההקצאה באתר האינטרנט העירוני.1.

.202-9909841/43 כהן אביטל לגב' הדוברות למח' לפנות יש העירייה באתר הנוסח פרסום              לצורך
  avitalc@Bshemesh.co.il ולהעביר לה את קובץ הפרסום באינטרנט שנשלח אליכם

  יש לבקש אישור על הפניה לדוברות לפרסום ההקצאה ולהעביר אישור זה לידי מח' הנכסים.3.
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