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 חברים:

 מיכל צדוקי, מנהלת אגף בכיר )דוברות, תקשורת והסברה(גב' 

 , סגן חשב המשרד אייל אביטלמר 

 היועצת המשפטית  ת, נציגנעמי יולסעו"ד 

 

   ) חל"צ( באמצעות מר מנשה פרץ, סמנכ"ל כספים.   1רשת עמל  :הגוף הפונהשם 

 

  :הנושא על סדר היום
 . אביב-מקס פיין בתל הספר בבית בניינים גגותעל בקשה למתן אישור להצבת שלט פרסום 

 
להיות  אמור השילוט. הספר בית גג גבי על, פרסום שלט להציג מבקשת החברה מהות הפעילות:

ומבלי שתהיה היכולת לצפות בו  הספר בית של לתחום מחוץ הציבור אלמתוקן כך, שהוא יפנה 

הפרסום הנוסף שבכוונת החברה  ומה הסברלא ניתן  מתוך תחום בית הספר.  במסגרת הפניה

וכי  "1( אשר יפרסם את רשת "עמל 5%)של  מסוייםנתח  שינתןלפרסם על גבי השלט. כל שנמסר 

עמדו בדרישות מחלקת השילוט בעיריית תל אביב ושהתכנים לא יפגעו ברגשות הציבור התכנים י

לא יציגו עירום ו/או חומר תועבה ו/או מסרים פוליטיים ו/או פגיעה במדינת ישראל ובסדר הציבורי 

ו/או כל תוכן אחר שאינו הולם את הזיקה בין הפרסום לבין מוסד החינוך או לרשת החינוך ויהיה 

 כל דין. בכפוף ל

 

 החלטת הוועדה: 

 צוין הבקשה שבמסגרת נצייןהפניה מבקשת הפונה להציב שלט פרסום על גבי בית ספר.  במסגרת

 הדיגיטלי השילוט של "הפרסום זמן" מכלל5% של בשיעור "פרסום זמן" יוקצה 1 עמל לרשת כי

 המפרסמים תכנים ,השאר בין ,היממה" וכן שהפרסום יכלול שעות בכל מחזורי יופיע באופן אשר

 .לישרא במדינת החינוך עמל לקידום שמקיימת הציבורי המפעל ואתל, עמ רשת של בתי הספר את

מה יהיו יתר התכנים שיפורסמו  ביתר זמן  עדהולובבקשה שהוגשה  ולא פרטו, המבקשים לא ציינו

 הפרסום. 

 כי קובע, 2007-"חתשס, חינוך במוסדות מסחרית פעילות איסור לחוק( 2)2 סעיף

הל מוסד חינוך לא יאפשר ביצוע של פעולות אלה מטעם עוסק או מפרסם בשטח מוסד החינוך מנ" 

– 

... 

 "הצגת פרסומות בכל דרך; (2)

 

 שנקבעהעובדה שהפרסום מתעתד לפנות אל מחוץ לבית הספר, אין בו כדי להתגבר על האיסור  עצם

 מסחרי פרסום ביצוע עצם. השלט הצבת את לאשר ניתן בגינו מיוחד טעם להוות כדי בו ואין בחוק

, בעודם מחוץ לבית הספר, מהווה משום הספר בית באי לקהל גם נראה אשר, הספר בית בתחום
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אישור לפרסום המבוצע. בית ספר הינו מקום בו ניתן חינוך, והוא אינו יכול לשמש תשתית לקידום 

עומד  אינועסקי של גורם זה או אחר, ללא קשר למהות הגורם. ביצוע פרסום בתחומי בית ספר 

 . החוק תכליתבקנה אחד עם 

הפרסום המתוכנן   שעיקרשהבקשה הינה כללית , מהבקשה עולה  , הגםלעיל מהאמור לגרוע מבלי

 מוגבל בזמן.  אינו והוא ידוע אינו תוכנואינו מפורט, 

 .הספר בית בתחומי על הפרסום שלט הצבת את מאשרת אינה הועדה, לעיל האמור לאור

 

 

 

 נעמי יולס   אייל אביטל    מיכל צדוקי   

_______________    __________________        __________________    ___ 

  נעמי יולסעו"ד אייל אביטל                                      יו"ר הועדה  -מיכל צדוקי

 היועצת המשפטית תנציג               חשב המשרדסגן                
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