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 2008-ט"התשס(, ושלטים מודעות) לערערה עזר חוק

 23,  עמ' )9.11.2008( ט,  התשס"726חש"ם    פורסם:

לפקודת המועצות המקומיות, מתקינה המועצה המקומית ערערה  24-ו 23, 22לפי סעיפים בתוקף סמכותה 
 חוק עזר זה:

 הגדרות

 -בחוק עזר זה  . 1

ארגז או ארון או מיתקן אחר בעל נפח שאפשר להציג בו סחורה ואשר מותקן וניצב בנפרד משטחו  - "ארגז ראווה"
 העיקרי של בית העסק;

 המועצה המקומית ערערה; - "המועצה"
ועדה מייעצת שנתמנתה בידי ראש המועצה, המורכבת מכמה חברים, לפי שיקול דעתו של ראש  - "ועדה מקצועית"

 ס המועצה או נציגו;המועצה, וביניהם מהנד
תמונה, כרזה, כרוז, צילום, תחריט, ציור, שרטוט, תמונה, כתובת, סמל, תבנית, אות, העשויים מחומר  - "מודעה"

כלשהו או הנמסרים בדרך כלשהי, לרבות בדרך של הפצה, הדבקה, הארה, הסרטה, צביעה או חריטה או באמצעות 
 ר אלקטרוני או אופטי או חשמלי, וכן ארגז ראווה;פטיפון, רשמקול, רמקול, מגפון, שידור, מכשי

כל מקום המיועד והמשמש כולו או עיקרו לציבור או מקום הנשקף לציבור, ולרבות רחוב וכל מקום  - "מקום ציבורי"
 אחר הנשקף אליו;

 מ"ר או חלק ממנו; - "מ"ר"
מיתקן או נכס במקום ציבורי, שבבעלות המועצה או בהחזקתה והמשמש לפרסום, וכן מיתקן  - "מיתקן פרסום עירוני"

 המוצב על נכס המועצה;
התקנה או הצגה של שילוט בדרך כלשהי על גבי מיתקן פרסום, לרבות על מיתקן פרסום עירוני או על לוח  - "פרסום"

ין אחרת, לרבות פרסום שלט על גבי כלי רכב וכולל כלי רכב פרסום עירוני, לזמן כלשהו ולמטרה כלשהי, בין מסחרית וב
החונה במקום קבוע במשך שלושה ימים רצופים לפחות או הנגרר על ידי כלי רכב אחר שתכליתו העיקרית היא הצגת 

 שלט על דרך קבע, אך למעט פרסום באמצעות מסמך המופץ או המחולק לציבור במקום ציבורי בתחום המועצה;
 שילוט המתפרסם ומתופעל על ידי גוף שעיסוקו פרסום; - ות""פרסום חוצ

 ך בכתב;כלרבות עובד המועצה שראש המועצה הסמיכו ל - "ראש המועצה"
שטחו לפי מידות השילוט, כולל שטח המסגרת המקיפה את השילוט, למעט שטח המסגרת של המיתקן  - "שטח שילוט"

צדדיו הוא הסכום של כל צד בנפרד; שטחו של שילוט מתחלף הוא  שעליו מוצב השילוט; שטחו של שילוט המציג משני
 סכום שטחו של כל שילוט בנפרד;

 םפרסום, בין השאר, על פני שלט, מודעה, שילוט אלקטרוני, שילוט דגל, שילוט מואר, שילוט מתחלף, פרסו - "שילוט"
 חוצות;
את שמו של אדם או מקצועו או שמו או טיבו הודעה שנועדה לפרסם עסק או עוסק, לרבות הודעה המכילה  - "שלט"

 של עסק או מוסד או סמלו המסחרי של מצרך המיוצר והמשווק במקום העסק או כתובתו או צירוף שלהם;
נולוגי כשילוט שתוכנו מועבר, משודר או מוקרן באמצעים אלקטרוניים, קרני לייזר או אמצעי ט - "שילוט אלקטרוני"

 אחר;
 ס"מ ממנו לפחות; 30שהותקן שלא במקביל לקצה הבניין והבולט שילוט  - "שילוט דגל"

שילוט המואר על ידי גוף תאורה המותקן בתוכו או על ידי גוף תאורה חיצוני לו שהותקן לשם הארת  - "שילוט מואר"
 מני או מתחלף;זהשילוט, וגורם לשילוט להאיר באופן קבוע או 

 שילוט שתוכנו מתחלף באמצעים מכניים, חשמליים או אחרים, להוציא שילוט אלקטרוני. - "שילוט מתחלף"

 טוליהצגת ש
יגרום לפרסומם במקום  לא יציג, לא יתקין ולא יפרסם אדם שילוט ולא ירשה למי שפועל מטעמו לפרסמם ולא .2

ש המועצה, בהתאם אן כדין מאת רלפי רישיון שנית ציבורי או במקום הנשקף למקום ציבורי בתחום המועצה, אלא
 לתנאי הרישיון ולאחר ששילם אגרת שילוט שנקבעה בתוספת.

 בקשה לקבל רישיון להצגת שילוט

 -המבקש להציג שילוט, יגיש בקשה בכתב לראש המועצה; הבקשה תכלול )א(  .3
 ;המבקש של ומענו המלא שמו (1)

 עשוי שמהם החומרים, צורתו, מידותיו, השילוט סוג את המפרטת תכנית וללכה תרשים (2)
 ;בהם וכיוצא השילוט

 ;השילוט הצגת מתבקשת שבו המקום של חזיתית תמונה (3)

 לרבות, המיועד הצבתו למקום השילוט חיבור אופן של מפורט הנדסי ותיאור טכני מפרט (4)
 ;יוצב הוא שעליו המיתקן או השילוט יוצב שעליה המסגרת
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 חשמלאי אישור לבקשה לצרף יש, חשמל באספקת הכרוך או מואר שילוט מבוקש אם (5)
 הנושא המיתקן או השילוט כי ,ןתקי ונמצא המבוקש השילוט את בדק הוא כי המעיד מוסמך

 וכי, דין כל להוראות בהתאם, החיזוק ולמסגרת לשילוט הארקה וחיבור פחת מפסק כולל אותו
 ;מוסתרת לשילוט חשמל המספקת הצנרת

 שילוט הצגת נתבקשה אם; השילוט יותקן שבו הנכס בעל הסכמת את המאשר מסמך (6)
, זו בפסקה; דין לפי לכך הדרוש הרוב לפי הדיירים הסכמת את - משותף בבית משותף בשטח

 .כחובר או כבעלו להירשם שזכאי מי או הנכס של הרשום חוכרו או בעלו -" נכס בעל"

להביא לדיון לפני הוועדה המקצועית, בקשה לקבלת רישיון להצגת ראש המועצה רשאי, לפי שיקול דעתו,  )ב(
בידי אדריכל הבניין, שנבנה לפי היתר בניה כדין, והצגתו של  שילוט, למעט בקשה לרישיון שהתרשים שצורף לה הוכן

 בניין, ומיקום השילוט אושר כחלק מהיתר הבניה. השילוט מבוקשת באותו
ה המקצועית, רשאית היא, אם תמצא לנכון, להזמין לדיוניה כל אדם הובאה בקשה לדיון לפני הוועד )ג(
 את דיוני הוועדה המקצועית. ון לפי שיקול דעתה ובלבד שהדבר נועד לקדםכשתמצא לנ

לתתו, לבטלו, לשנותו,  הוועדה המקצועית תייעץ לראש המועצה לתת רישיון להצגת שילוט או לסרב )ד(
שנותם, ובין השאר, לקבוע הוראות בדבר מקום השילוט ואופן הצבתו, גודלו, להתנותו בתנאים, להוסיף עליהם ול

 עשוי השילוט. צורתו, וסוג החומר שממנו יהא

 תוקף רישיון וחידושו

 בדצמבר בשנה שבה הוא ניתן. 31תוקפו של רישיון הוא עד     )א( . 4
הותקן לפני הוצאת הרישיון, תשולם ביוני בשנה פלונית והשילוט לא  30-הוצא רישיון לשילוט לאחר ה )ב(

 מחצית האגרה שנקבעה בתוספת הראשונה.

 שינוי שילוט

לא ישנה אדם שילוט, אלא לפי רישיון ובהתאם לתנאי הרישיון; שינה בעל רישיון להצגת שילוט, בתוך תקופת  . 5
עשוי, יפקע תוקפו של הרישיון או את החומר שממנו הוא  הרישיון, את תוכן השילוט, צורתו, מידותיו, סוגו, מיקומו

 שניתן להצגתו מיד עם ביצוע השינוי; שינוי בתוכן השילוט בלבד לא ייחשב לשינוי לפי סעיף זה.

 ציון פרטים

לא יציג אדם שילוט, אלא אם כן צוין בו שמו ומענו של המציג, מתקין השילוט, היצרן או בעל בית הדפוס   )א( . 6
 שבו הודפס או נוצר השילוט.

ראש המועצה לדרוש  פורסם שילוט בלא ציון שמו של המציג או מענו או מספר רישיון השילוט, רשאי  )ב(
 הוא הודפס. לקבל את שמו ומענו של מזמין השילוט מבעל בית דפוס שבו

 שילוט מואר

 -לא יאיר אדם שילוט על ידי חשמל, אלא אם כן  .7
 ;פחת במפסק מצויד השילוט (1)

 ;דין לכ להוראות בהתאם נעשו החיזוק ולמסגרת לשילוט הארקה חיבור (2)

 ;מוסתרת לשילוט חשמל המספקת הצנרת (3)

 מציג בידי מצוי בכתב שאישורו מוסמך חשמלאי של ביקורת עבר לחשמל השילוט חיבור (4)
 .השילוט

 אזור שילוט מיוחד

 שילוט מיוחד.המועצה רשאית להכריז על רחוב או על חלק ממנו כעל אזור    )א( . 8
הכריזה המועצה על אזור כאזור שילוט מיוחד, לא יינתן רישיון להצגת שילוט באזור, אלא מטעמים  )ב(

מיוחדים לפי המלצת הוועדה המקצועית; הוועדה המקצועית רשאית להתנות את המלצתה, בין השאר, בקביעת צורת 
 השילוט, גודלו ותוכנו.

 ויים המחויבים, על אדם המציג שילוט באזור שילוט מיוחד.הוראות חוק עזר זה יחולו, בשינ )ג(

 אגרת שילוט

 בעד מתן רישיון לשילוט ובעד חידושו, ישלם המבקש למועצה אגרת שילוט שנתית בתעריפים  (1)    )א( .9
 הנקובים בתוספת, כפי שיעורם המעודכן ביום התשלום בפועל;   

 .במקומו השילוט מוצג שבה שנה לכל שילוט אגרת ישלם רישיון בעל (2)

הוצג שילוט בלא רישיון או בניגוד לתנאיו, להוראות חוק עזר זה או להוראות כל דין, לא ייגרע הדבר  )ב(
 מחובת מציג השילוט לשלם את האגרות לפי חוק עור זה במלואן.
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מחצית מסכום האגרה ביוני בשנה פלונית, ישולם בעד הרישיון להצגתו באותה שנה,  30הוצג שילוט אחרי  )ג(
 הנקובה בתוספת, לפי שיעורה המעודכן ביום התשלום בפועל.

 ם המודעה או בידי מי שגרם לפרסומה.סאגרת מודעה תשולם בידי מפר )ד(
אגרת מודעה דרך הסרטה בקולנוע, בין אם בקיר חיצוני ובין אם לאו, תשולם בידי בעל הקולנוע או  )ה(

 מנהלו.
 בידי מציג השלט או בידי מי שגרם להצגתו.אגרת שלט תשולם  )ו(

 חובת הסרת שילוט

לה, לפי המוקדם מאימים ממועד התקיימות אחד  30בעל רישיון להצגת שילוט אחראי להסרתו, בתוך  .10
 מביניהם:

 ;בשילוט שנעשה השימוש םת (1)

 ;חלף בשילוט המוצג האירוע (2)

 ;להתקיים חדל בשילוט המפורסם העסק (3)

 ;פקע השילוט להצגת שניתן שיוןהרי (4)

 .שהיא סיבה מכל, ייעודו אחר עוד ממלא אינו השילוט (5)

 דרישה להסרת שילוט

שילוט, להסיר את השילוט  ימים מראש, לדרוש מאדם שהציג 3)א( ראש המועצה רשאי, בהודעה בכתב, לפחות  .11
 דין. להוראות כל שהוצג על ידו בניגוד להוראות חוק עזר זה או בניגוד

עובדי המועצה, להסיר  לא ציית אדם להודעה האמורה בסעיף קטן )א(, רשאי ראש המועצה, באמצעות )ב(
לצורך הסרתו ובלבד שניתנה על כך, לאותו אדם זמן סביר  את השילוט ולחייב את מציגו בהוצאות שהוציאה המועצה

 ם לסמכותה כאמור יהיה רכושה של המועצה.מראש, התראה מתאימה על פי דין; שילוט שהוסר על ידי המועצה בהתא
רשאי אדם לדרוש לקבל לרשותו שילוט שהוסר על ידי המועצה, כאמור בסעיף קטן )ב(, אם הוכיח בעלותו  )ג(
י דימים מיום ההסרה, ובתנאי שישלם למועצה את הוצאות ההסרה והאחסנה לפי חשבון שיוגש לו על י 15עליו, בתוך 

 המועצה.
רשאי להורות לפעול כאמור בסעיף קטן )ב(, אף בלא מסירת הודעה כאמור בסעיף קטן )א(,  ראש המועצה )ד(

י לא ניתן לגלות את שמו או את מענו של מציג השילוט, וזאת לאחר שנעשו, על ידי המועצה, ניסיונות כאם נוכח לדעת 
 סבירים לאתר את מציג השילוט, טרם ביצוע האמור בסעיף קטן )ב(.

 ר בסעיף זה כדי לגרוע מאחריותו של אדם לפי חוק עזר זה.אין באמו )ה(

 שמירת שילוט

לא יסלק אדם, לא ירשה ולא יגרום לאחר מטעמו לסלק, להסיר, להרוס, לשבור, לקרוע, לטשטש, להסתיר,  .12
חוק עזר ל מקום אחר שנקבע על פי כלקלקל, ללכלך, לכסות או לפגוע בצורה כלשהי בשילוט, במיתקן פרסום עירוני וב

למעט אם  -זה להצגת שילוט, או בכל דבר הנלווה לשילוט או הקשור בו; לעניין סעיף זה, "לסלק" או "להסיר" שילוט 
 הותרו סילוקו או הסרתו בדין.

 דרכי פרסום אסורות

לא יציב אדם שילוט אלקטרוני אלא אם כן השילוט מצויד במפסק פחת, והצנרת המספקת חשמל לשילוט  . 13
 ( לעיל.5())א3מוסתרת, והם עברו ביקורת של חשמלאי מוסמך שאישורו בכתב נמסר למועצה, כאמור בסעיף 

 שילוט בדבר עינוג ציבורי

, יכול 1968-)ב( לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח3בקשה לפרסום שילוט בדבר עינוג ציבורי, כהגדרתו בסעיף  .14
אמור בסעיף כי פעם, לפי ההצגות או המופעים; מפרסם מודעות שתתייחס לתמונות או למודעות אחרות המשתנות מד

זה, לא יידרש להגיש את התמונות או המודעות האחרות לראש המועצה, ובלבד שהן אושרו וסומנו בידי מועצת 
 .1927לפקודת סרטי הראינוע,  5הביקורת, לפי סעיף 

 פרסום על מיתקן פרסום עירוני

 עצה, מודעה על מיתקן פרסום עירוני.לא יפרסם אדם, מלבד המו)א(  .15
המועצה תפרסם מודעה על מיתקן הפרסום העירוני לאחר שנמסרו לה הטפסים ושולמה לה האגרה  )ב(

 בשיעור הנקוב בתוספת.

 פטור והנחה

 -הוראות חוק עזר זה אינן חלות על )א(  .16
 ;המועצה של או המשפט בתי של, הממשלה של ושלטים מודעות (1)

 ;העיתונות פקודת פי על היתר לפי המתפרסמות מודעות (2)
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 ;לדירה כניסה דלת על המוצג שלט (3)

 ;דין כל לפי להציגו שחובה שילוט (4)

 .אבל מודעות (5)

שילוט מהסוגים  על אף האמור בסעיף קטן )א(, רשאי ראש המועצה להורות על מקום הצגתו של )ב(
 האמורים.

 חזקת אחריות

שילוט שלא בהתאם להוראות חוק עזר זה, יראו את מי ששמו, כינויו, עיסוקו, או עניינו מתפרסם הוצג )א(  .17
שילם בעדו או מי שהשילוט הותקן במקום עיסוקו, לעניין חוק  בגוף השילוט, או מי שהזמין את ייצורו של השילוט או

בידיעתו וכי נקט את כל האמצעים  את השילוט כאמור, זולת אם הוכיח שהעבירה נעברה שלא עזר זה, כמי שהציג
 למניעתה. הסבירים

הוצג השילוט ואת המחזיק  הוצג שילוט שלא בהתאם להוראות חוק עזר זה, רואים גם את בעל הנכס שבו )ב(
בו באילו הם הציגו את השילוט כאמור, זולת אם הוכיחו שהעבירה נעברה שלא בידיעתם וכי נקטו אמצעים סבירים 

 למניעתה.

 הודעהמסירת 

מסירת הודעה או דרישה לפי חוק עזר זה תהיה כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, או נמסרה  .18
לידי אדם מבני משפחתו הבגירים, או לידי כל אדם  במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה
אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים או בגיר העובד או המועסק שם, או שנשלחה בדואר רשום הערוך 

או הדרישה או הודבקה במקום  ההודעה הירה כדין, אם הוצגסהידועים לאחרונה; אם לא ניתן לבצע מסירה, תהיה המ
 נסה לתיבת דואר הנושאת את שמו של האדם שאליו היא מכוונת.כבולט על הנכס שבו היא דנה, או הו

 הצמדה למדד

יום העדכון(,  -זה )להלן  רזל שנה שלאחר פרסום חוק עכבינואר ב 1-האגרות שנקבעו בתוספת יעודכנו בסכומי  .19
 לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון שקדם לו. לפי שיעור שינוי המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון

 שמירת דינים

 .חוק עזר זה אינו בא לגרוע מהוראותיו של כל דין .20

 הוראת שעה

חוק עזר זה ברשומות  , יעודכנו תעריפי האגרה הנקובים בתוספת, במועד פרסומו של19על אף האמור בסעיף  .21
לאחרונה לפני יום העדכון הראשון לעומת מדד חודש  יום העדכון הראשון(, לפי שיעור שינוי המדד שפורסם -)להלן 
 .2006ינואר 

 תוספת
 (9)סעיף 

 
 שיעור האגרה   
 בשקלים חדשים פירוט  

  לוחות פרסום או 25סדרה של עד  פרסום והדבקת מודעות .1
  חלקם לשבוע על מיתקן פרסום עירוני 
 195 סמ"ר( 70/100עד גיליון )  
 100 סמ"ר( 50/70עד חצי גיליון )  
 60 סמ"ר( 35/50עד רבע גיליון )  
 15%תוספת של  לכל יום נוסף  
 33%תוספת של  נוספיםלוחות  10לכל   
 פטורות מודעות אבל  
   שילוט עסקים רגיל .2
 40 מ"ר )למ"ר לשנה( 10עד  שלט ראשון 
 60 מ"ר )למ"ר לשנה( 10מעל   
 60 מ"ר )למ"ר לשנה( 10עד  שלט נוסף 
 90 מ"ר )למ"ר לשנה( 10מעל   
 90 מ"ר 10עד  דגל 
 135 מ"ר )למ"ר לשנה( 10מעל   
 90 מ"ר )למ"ר לשנה( 10עד  אלקטרוני 
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 135 מ"ר )למ"ר לשנה( 10מעל   
מודעות במקום פרטי הנשקף  .3

 למקום ציבורי
  

 50 שאינו נשקף לרחוב )למ"ר לחודש( שילוט באתרי ספורט 
 90 כאמור לעיל אופטי או חשמלי )למ"ר לחודש(  
מודעה על בניין קולנוע הנוגעת לאותו בית  בתי קולנוע 

 קולנוע
 

 400 מ"ר )לשנה( 20עד   
 25 לכל מ"ר נוסף )לשנה(  
 150 מודעה רגילה על נכס פרטי )למ"ר לשנה( כל מקום אחר 
 225 מודעת דגל על נכס פרטי )למ"ר לשנה(  
מודעה אלקטרונית ומתחלפת על נכס פרטי   

 )למ"ר לשנה(
250 

 215 אתר בניה )למ"ר לשנה(  
   מודעות במקום ציבורי .4
 100 שקלים חדשים למ"ר לחודש שילוט באתרי ספורט 
 180 אופטי או חשמלי )למ"ר לחודש(  
 800 מ"ר )שקלים חדשים לשנה( 20עד  בתי קלנוע 
 50 לכל מ"ר נוסף )שקלים חדשים לשנה(  
מודעה רגילה על נכס במקום ציבורי )למ"ר  כל מקום אחר 

 לשנה(
300 

 450 ציבורי )למ"ר לשנה(מודעת דגל על נכס במקום   
מודעה אלקטרונית ומתחלפת על נכס במקום   

 ציבורי )למ"ר לשנה(
500 

 430 אתר בניה במקום ציבורי )למ"ר לשנה(  
אגרת שילוט שנתית מינימאלית בעבור שלט  כללי .5

 שלא הוגדר בתוספת
90 

 

 (2008באפריל  28"ג בניסן התשס"ח )כ

 ג'מיל מרזוק

 המקומית ערערההמועצה ראש 
 


