
 2007- ח"סתשה(, מודעות ושלטים) עמק המעיינותלחוק עזר 

 86עמ'  ,  )31.12.2007( ח"ס תש,  ה 713  ם ש"ח  פורסם:
 123(, עמ'  30.11.2010, התשע"א ) 750חש"ם  תיקונים:

חוק    עמק המעיינותלפקודת המועצות המקומיות, מתקינה המועצה האזורית    22לפי סעיף  בתוקף סמכותה  
 עזר זה: 

 הגדרות 
 )תיקון התשע"א( 

 -בחוק עזר זה  . 1

 ; עמק המעיינות מועצה אזורית   - "המועצה"
 ועד מקומי ביישוב בתחום המועצה;   - "ועד מקומי"

לוח שהקימה המועצה או ועד מקומי לשם פרסום מודעות, או מקום אחר שייחדה המועצה למטרה    -  "לוח מודעות"
 זו; 

כל מבנה, בין שהוא בנוי אבן, ובין שהוא בנוי בטון, ברזל, עץ או כל חומר אחר, לרבות כל חלק של מבנה    -  "מבנה"
 כאמור וכל דבר המחובר לו חיבור של קבע, וכן קיר, גדר וכיוצא באלה;

 מדד המחירים הכללי לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;   - "מדד"
פרסום הודעה, בין לעניין עסקי או מסחרי, ובין אם לא, בין בכתב ובין בציור, בצילום, או ברישום או באופן    -   "מודעה" 

 אחר; 
ן מיתקן המוצב  כ פרסום ומיתקן או נכס, קבוע או ארעי, בשטח הנמצא בתחום המועצה, המשמש ל -  "מיתקן פרסום"

 על נכס, קבוע או ארעי והמשמש לפרסום, למעט מיתקן המוצב בתוך מבנה; 
על מיתקן פרסום לזמן כלשהו    ום המועצה, לרבות ח התקנה או הצגה של שלט או מודעה, בדרך כלשהי בת  -  "פרסום" 

 ר בתחום המועצה; ולמטרה כלשהי, בין מסחרית ובין אחרת, למעט פרסום באמצעות מסמך המחולק לציבו
עזר זה, כולן או מקצתן, הכל    לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק  -  "ראש המועצה"

 וק; ח בהתאם ל
 שלט או מודעה;  - "שילוט" 

 צירוף של כל אלה. מודעה הכוללת את שמו של אדם, או שמו או טיבו של עסק, או של מקצוע, או  - "שלט" 

 רישיון שילוט
לא יציג ולא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט, לא ירשה לאחר מטעמו ולא יגרום להצגה של שלט או לפרסום   .2

מודעה בתחום המועצה, אלא לפי רישיון מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי הרישיון, ולאחר ששילם אגרת שילוט  
 שנקבעה בתוספת לחוק עזר זה. 

 בקשה לרישיון 

שעות לפני השעה  48-המבקש לפרסם מודעה או להציג שלט יגיש בקשה בכתב לראש המועצה, לא פחות מ)א(  .3
 יבואו שעות בימי מנוחה, פגרה או שבתון שעל פי חיקוק.  המבוקשת לפרסום, ויפרט את שמו ומענו; במניין השעות לא

וכן המקו )ב( יפורטו המידות והתוכן של המודעה או השלט,  ם המוצע להצגתם; לבקשה  בבקשה לרישיון 
 יצורף תרשים של המודעה המוצעת או השלט המוצע. 

לבקשה לפרסום מודעה או להצגת שלט על גבי מיתקן פרסום אשר בנכס שבבעלות משותפת של כמה בני  )ג( 
 דין, להצגת המודעה או השלט. אדם, תצורף הסכמת כל הבעלים או הסכמת הנציגות המוסמכת על פי

ם מודעה או להצגת שלט על גבי מיתקן פרסום אשר בנכס שאינו בבעלות של המבקש את  לבקשה לפרסו )ד(
 פרסום המודעה או הצגת השלט, תצורף הסכמת הבעלים של הנכס להצגת המודעה או השלט. 

תוצג המודעה והמקום שבו    אופן שבו ה בבקשה לפרסום מודעה על גבי מיתקן פרסום, יצוינו סוג המיתקן,   )ה(
 הפרסום. יוצב מיתקן 

ראש המועצה רשאי לדרוש ממגיש הבקשה פרטים נוספים הנוגעים לשילוט המתבקש, הנדרשים לדעתו  )ו(
 לצורך בחינת הבקשה וההכרעה בה.

 תנאים למתן רישיון לשילוט 

 - ראש המועצה רשאי )א(  . 4
 להתנות תנאים ברישיון בעת נתינתו; ( 1)

 לסרב לתת רישיון; ( 2)

 ן; לבטל רישיון שנית ( 3)

 לבטל תנאים ברישיון שניתן;  ( 4)



 לפטור אדם או מוסד מתשלום אגרה, כולה או מקצתה, בכפוף לכל דין.  ( 5)

 לא יינתן רישיון לשילוט אם התקיים אחד מאלה:  )ב(
ק וש משום עבירה על הוראות חוק עזר זה או חיקיבפרסום המודעה או בהצגת השלט   ( 1)

 אחר, או פגיעה באיכות הסביבה; 

 המודעה או השלט עלולים, לדעת ראש המועצה, לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו;  ( 2)

 מיתקן הפרסום עלול להיות מפגע בטיחותי;  ( 3)

אגרה;  ( 4) מתשלום  פטור  ניתן  ולא  בתוספת,  כמפורט  אגרה  מראש,  למועצה,  שולמה  לא 
 תשלום אגרה כאמור יחול על מפרסם המודעה. 

 תוקף הרישיון 

ניתן, אלא אם צוין ברישיון    בה הואשה  נבדצמבר של הש  31-רישיון להצגת מודעה או שלט יפקע ב  תוקפו של כל . 5
 מועד אחר. 

 שינוי מודעה ושלט 

ובהתאם לתנאי הרישיון    רישיון נוסף(,  -לא ישנה אדם מודעה או שלט, אלא על פי רישיון לשינוי )להלן    )א( . 6
 ועל מתן רישיון נוסף.  יון נוסף ישר  תלקבלהאמור בחוק עזר זה יחול גם על בקשה  ;סף נוה

הצורה, המידה או המקום שבו    ת, אטשינה בעל רישיון, בתוך תקופת הרישיון, את תוכן המודעה או השל )ב(
 מפורסמת המודעה או מוצג השלט, בלא קבלת רישיון נוסף, יפקע תוקף הרישיון. 

 על גבי מיתקן פרסום   ט הצגת שילו 

 מודעה תפורסם ושלט יוצג במקום ובצורה שנקבעו ברישיון. )א(  .7
 לום. שדעה בלא תעותקים מהמו ניש ו,תישהמועצה, לפי דר  שמפרסם מודעה או שלט ימציא לרא )ב(
מור על צורתו  שלט על גבי מיתקן פרסום יתחזק את מיתקן הפרסום וישון לפרסום מודעה או  שי בעל רי )ג( 

 נקיה, נאה, תקינה ובטיחותית.
 ישיון או עם ביטולו. לט, בגמר תוקף הר שאמור יהא אחראי להסרת המודעה או הכ ון שיבעל רי (ד)

 הצגת שילוט על גבי לוח מודעות 

לכך   ישוראל  בקיר שר אאח( מודעה תפורסם על לוח המודעות, באמצעות עובד המועצה או באמצעות אדם )א . 8
 על ידי ראש המועצה. 

הותר הפרסום, שר תפורסם על ידי המועצה, תפורסם על לוח המודעות בתוך זמן סביר מיום  שמודעה א )ב(
 ולמה האגרה בשיעור הנקוב בתוספת. ושקוימו הוראות חוק עזר זה 

 שמירת שילוט 

שפורסם על גבי מיתקן   ילוטשלא יכסה ולא ילכלך  ש,טשבור, לא יטישלא יסיר אדם, לא יקרע, לא יפגום, לא  .9
 העזר. פורסם בהתאם להוראות חוק שפרסום, לוח מודעות או כל שילוט  

 פרטי המפרסם מסירת 

בית הדפוס או היצרן    ל בעלושל מזמין השילוט  שמו ומענו  שנו בה  וי ילוט אלא אם כן צשאדם    יגלא יצ)א(   .10
 ילוט.שאצלו הודפס או יוצר הש

ו  נ מו ואת מעשמהיצרן אצלו הודפס או יוצר השילוט או מבעל בית הדפוס את    ושאי לדרשהמועצה ר  שרא )ב(
 ל מזמין השילוט. ש

 חזקת אחריות 

הדפסתה או שילם בעדה    מו או עיסוקו או עניינו מתפרסם בגוף המודעה או מי שהזמין את ייצורה אוששמי   .11
ין חוק עזר זה, כמי  ניחזקתו, רואים אותו לעאו מי שהמודעה הותקנה על גבי מתקן פרסום בנכס אשר בבעלותו או בה

 את המודעה.  יגפרסם או הצ ש

 סמכויות ראש המועצה 

רשא )א(   .12 המועצה,  לדר  י,ראש  בכתב,  בלא   וש בהודעה  שילוט  שפרסם  אדם  לתנאי  יגובנ   ו א   ישיון ר  מאת  ד 
ות לצורך האחזקה  ושעבודות הדר בוצעו  שיהוא לדרוש    אי שולקבוע מועד להסרתו, וכן ר  ט,שיסיר את השילו   ישיון, הר

 ון או להוראות חוק עזר זה. שיל השילוט, או התאמתו לרישהתקינה 
)א )ב( רשאי ראש המועצה להורות על הריסת   (, לא מילא אדם אחר דרישת ראש המועצה לפי סעיף קטן 

 או תרופה אחרת.  נש עוילוט ועל סילוקה ולגבות את הוצאות ההסרה, ההריסה והסילוק מאותו אדם, בלי לפגוע בכל  שה



או   )ג(  הפעולה  בביצוע  שחייב  למי  תחילה  מסר  אם  אלא  )ב(,  קטן  בסעיף  כאמור  יפעל  לא  המועצה  ראש 
לפי המקרה, בתוך הזמן   או עבודה,  פעולה  נדרש לבצע אותה  )א(, הודעה שבה הוא  לפי הוראות סעיף קטן  העבודה 

 תו של ראש המועצה, יחול האמור בסעיף קטן )ב(. מלא אחר הדרישה, להנחת דע יהמפורש בה, ואזהרה שאם לא  
ראה ראש המועצה שלא ניתן לאתר את שמו ומענו של המפרסם או המציג, רשאי הוא להורות כאמור   )ד(

 בסעיף קטן )ב(, בלא מסירת דרישה בכתב.

 רשות כניסה 

ראות חוק עזר זה או לשם  ראש המועצה רשאי, בכל עת סבירה, להיכנס למקום, כדי לבדוק אם קוימו הו )א(   . 13
 עשיית כל מעשה שראש המועצה רשאי לעשותו.

 תמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן )א(. לא יפריע אדם לראש מועצה, ולא ימנע בעדו מלהש )ב(
 בעל רישיון יראה ויציג את רישיונו לפני ראש המועצה לפי דרישתו.  )ג( 

 פטור 

 המודעות והשלטים האלה: הוראות חוק עזר זה אינן חלות על   .14
 מודעות אבל על פטירת אדם; ( 1)

 שילוט של המועצה;  ( 2)

 שילוט של ועד מקומי;  ( 3)

 שלטי הכוונה בתחום יישוב;  ( 4)

המודיע    שילוט המוצג על דלת כניסה לדירת מגורים או שילוט המוצג בסמוך לבית מגורים, ( 5)
 את זהות הדרים בבית המגורים; 

 ושלטים בתוך מבנה.מודעות  ( 6)

 שמירת דינים 

 אין בהוראות חוק עזר זה כדי לגרוע מהוראות כל דין.  .15

 הצמדה למדד 

ל חודש שלאחר פרסומו של חוק עזר זה  כ ל  1-וק עזר זה יעודכנו בח)א( תעריפי האגרות הנקובים בתוספת ל .16
)להלן   לאחרונה  -ברשומות  שפורסם  המדד  שינוי  שיעור  לפי  העדכון(  שפורסם    יום  המדד  לעומת  העדכון  יום  לפני 

 לאחרונה לפני יום העדכון שקדם לו.
 סכום כאמור בסעיף קטן )א( יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב. )ב(

 הוראת שעה 

יעודכנו במועד פרסומו של חוק עזר זה  16על אף האמור בסעיף   .17 , תעריפי האגרות שבתוספת לחוק עזר זה, 
העדכון הראשון( לפי שיעור שינוי המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הראשון לעומת מדד  יום  -ברשומות )להלן 

 . 2004יולי 

 תוספת
 ( 2)סעיף  

 
 רוחב בס"מ  אורך בס"מ  מידת מודעות:  .1

 בכל רוחב  ס"מ  94מעל  שילוט גדול  

 ס"מ  62עד  ס"מ   93ס"מ עד  47-מ שילוט בינוני  

 ס"מ  31עד  ס"מ   46ס"מ עד  24-מ שילוט קטן  

 ס"מ  31עד  ס"מ  23עד  שילוט זעיר  

 
שיעורי האגרה    

 בשקלים חדשים 

שלושה   .2 לכל  פרסום,  מיתקן  גבי  על  או  מודעות  לוח  על  המתפרסמת  מודעה 
 ימים: 

 

 45 שילוט גדול  

 22 שילוט בינוני  

 13 שילוט קטן  

 6.5 שילוט זעיר  

  עסק, ששטחו במטרים רבועים, לשנה:שלט המותקן בשטח התפוס על ידי  .3



 33 מ"ר  1עד  

 44 מ"ר   2מ"ר ועד  1מעל  

 88 מ"ר   4מ"ר ועד  2מעל  

 144 מ"ר  4מעל  

שלט המותקן מחוץ לשטח התפוס על ידי עסק, לכל מטר רבוע או חלק ממנו,   .4
 לשנה
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 ( 2007בספטמבר   6כ"ג באלול התשס"ז )

 דני תמרי 
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