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 -6991ז"התשנ, (שלטים ומודעות)חוק עזר למשגב 

 8.8' עמ  ,)6..7.8.1(ז "תשנ , 285ם "חש   :פורסם

מתקינה המועצה האזורית משגב , לפקודת המועצות המקומיות -58ו 52, 55בתוקף סמכותה לפי סעיפים 
 :חוק עזר זה

 פרשנות: 'פרק א

 הגדרות

 -בחוק עזר זה ( א). 6

1.72ה"התשכ, כהגדרתו בחוק התכנון והבניה- " בנין"
- 

 ;(חוק התכנון והבניה –להלן ) 

 ;חזקה או שימוש במקרקעין, בעל זכות חכירה, לרבות הבעל הרשום –" בעל מקרקעין"
, בעל המקרקעין, מי שהרשה את ההצגה, לרבות מי שהתקין את השלט או המודעה בפועל – "מציג שלט או מודעה"

 ;פרסם בגוף השלט או המודעהעיסוקו או ענינו מת, מי שאחראי להצגה ומי ששמו
בתחום , הדבקה או התקנה של שלט או מודעה או נשיאתם על כלי רכב או בידי אדם, חיבור, קביעה- " הצגה"

 ;השיפוט של המועצה

 ;-1.28ח"התשי, (מועצות אזוריות)כמשמעותו בצו המועצות המקומיות  – "ועד מקומי"
 ;עצהישוב מהישובים שבתחום השיפוט של המו- " ישוב"

 ;לוח שהקימו המועצה או ועד מקומי לשם פרסום מודעות – "לוח מודעות"
 ;באמצעות מילים או ציור, שאינו בעל אופי עסקי או מסחרי, פרסום מידע- " מודעה"

 ;המועצה האזורית משגב- " מועצה"

  –אחד מאלה  – "מפקח"
מפקח  –להלן )ות חוק עזר זה ראש המועצה או אדם אחר שראש המועצה מינהו למפקח לענין הורא( 1)

 ;(אזורי
יושב ראש ועד מקומי או אדם אחר שיושב ראש הועד המקומי מינהו למפקח לענין הוראות חוק עזר ( 5)

 ;   (מפקח מקומי –להלן )זה 
 ;לרבות בנין, -.1.7ט"התשכ, כמשמעותם בחוק המקרקעין – "מקרקעין"
 ;הודעת דבר ברבים- " פרסום"

 ; סרט קולנוע או סרט אחר, סרט וידאו, סמל או סרט, תמונה, לוםלרבות צי – "ציור"
 ;ראש המועצה או ממלא מקומו- " ראש המועצה"

 ;רשיון להצגת שלט שניתן לפי חוק עזר זה- " רשיון"

, קרטון, נייר, חריטה או ציור על גבי קיר, לרבות באמצעות מילים, בעל אופי עסקי או מסחרי, פרסום מידע- " שלט"
הקרנתו על גבי מרקע או מסך מסוג כלשהו , פלסטיק או חומר אחר כיוצא בהם או באמצעות הצגת חפץ, פח, עץ, בד

 ;או באמצעות השמעת מידע קולי
 ;המחובר לקיר של בנין כשהוא ניצב – "שלט בולט"

 ;11שניתן לו רשיון זמני לפי סעיף - " שלט זמני"

 ;רת פרסוםשלט מתחלף המתופעל באמצעות חב –" שלט חוצות"

 ;על פי הרשיון, שתוכנו או מיקומו ניתנים לשינוי- " שלט משתנה"

 ;כדור פורח וכיוצא בהם, מטוס, לרבות עגלה, המוצג על גבי כלי רכב- " שלט נייד"

 .תחום הישוב על פי תכנית המיתאר שבתוקף או בהפקדה או תחום אחר שייקבע כדין- " תחום ישוב"

בחוק עזר זה יפורשו לפי משמעותם בחוק התכנון והבניה ובתקנות שעל פיו או מונחים שאינם מוגדרים ( ב)
 .לפי הענין, בפקודת המועצות המקומיות ובצווים והתקנות שעל פיה

 רישוי: 'פרק ב

 הצגת שלט

אלא לפי רשיון , באופן זמני או קבוע, לא יגרום להצגתו ולא ירשה לאחר להציג שלט, לא יציג אדם שלט. 2
 .שות הרישוי מראש ובהתאם לתנאיושנתנה ר

 רשות רישוי

0.

  

למעט בתחום הישובים רשות הרישוי הוא ראש המועצה או אדם אחר שראש , בתחום השיפוט של המועצה(  1)
 ;(רשות רישוי אזורית –להלן )המועצה הסמיך אותו בכתב להיות רשות רישוי 

 ;(רשות רישוי מקומית –להלן ) בתחום הישובים רשות הרישוי היא יושב הועד המקומי(  5)
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להתנות או להתלות את סמכויותיה של רשות , לבטל, רשאי ראש המועצה, (5)על אף האמור בפסקה (  2)
אחת או , אם התקיימו לדעתו, ורשאי הוא ליטול לידיו את סמכויותיה, לפי חוק עזר זה, הרישוי המקומית

 :יותר מאלה
 משת בסמכותה או שהיא משתמשת בסמכותה שלא על פי רשות הרישוי המקומית אינה משת (א)

 ;הוראות חוק עזר זה או דין אחר
 ;בחוסר סבירות או משיקולים זרים, רשות הרישוי המקומית פועלת שלא על פי כללי מינהל תקין (ב)
 .לעשות כן, ראש המועצה נתבקש מאת רשות הרישוי המקומית  (ג)

 רשיון להציג שלט
על גבי טופס בקשה לרשיון לפי התוספת , ש להציג שלט יגיש לרשות הרישוי בקשה בכתבמי שמבק(  א) .6

, החומרים מהם יעשה השלט, צורתו ומימדיו של השלט, הבקשה תפרט את שמו ומענו של המבקש; הראשונה
נושא היה ; העתק מדוייק של תוכן השלט ושרטוט השלט, המקום בו מבקשים להציגו, המיתקן או הדרך שבה יוצג

יצורף גם אישור של חשמלאי מוסמך המעיד כי הוא אחראי לתקינות המיתקן וכי המיתקן כולל , הבקשה שלט מואר
 .מפסק פחת
 .אם ראתה צורך בכך, רשות הרישוי תהא רשאית לדרוש מהמבקש פרטים אחרים נוסף על האמור (ב)

 תנאים ברשיון
ככל שתראה צורך בכך , לכלול בו תנאים, לשנותו, בטלול, לסרב לתיתו, רשות הרישוי רשאית לתת רשיון .5

להוסיף תנאים ולשנותם אף , לאחר הודעה בכתב על כך לבעל הרשיון, מנימוקים מיוחדים שיירשמו, ורשאית היא
 .לאחר שניתן רשיון

 רשיון לשלטים אזוריים
מסוימים שבהם ניתן אזורים , על פי תכנית שתאשר מראש, רשות הרישוי האזורית תהא רשאית לקבוע .6

 .רשיון לשלטים מסוג מסוים בלבד

 מתן רשיון
 .ימים מיום שהוגשה בפניה הבקשה 21רשות הרישוי תיתן את החלטתה בענין בקשה לרשיון תוך  .1

 אגרת שילוט
 (.אגרה –להלן )בעד רשיון תשולם לרשות הרישוי אגרת שילוט בשיעורים הקבועים בתוספת השניה (   א)  .8

 .א יינתן רשיון אלא אם שולמה אגרהל (ב)
 על אף האמור רשאי ראש המועצה לפטור מחובת תשלום אגרה רשיון שניתן למוסד ציבורי כמשמעותו  (ג)

 .לפקודת מס הכנסה( 5).בסעיף 
 החלטה בדבר ; שיעורי אגרות שילוט מופחתים, בכתב, רשות רישוי מקומית תהא רשאית לקבוע (ד)

; לדצמבר לגבי השנה שלאחריו 21לא יאוחר מיום , ות מופחתים תעשה לשנה אחת בלבדקביעת שיעורי אגר
בהעדר החלטה כאמור יחולו לגבי ; מאלה שנקבעו בתוספת -52%שיעורי האגרות כאמור לא יופחתו מעבר ל

 .רשיון שילוט האגרות שבתוספת

 הצמדה למדד
, (יום ההעלאה –להלן )פרסום חוק עזר זה  בכל חודש שלאחר -1סכומי האגרות שנקבעו בתוספת יעלו ב .9

שפורסם לאחרונה , (מדד –להלן )בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 
 .לפני יום ההעלאה לעומת המדד שפורסם בחודש שקדם לו

 רישום רשיונות
 .ט שתנהל רשות הרישוירשיון יינתן בכתב לידי מבקשו וירשם בפנקס רשיונות שילו(  א) .63

ימים  -51רשות הרישוי המקומית תעביר לרשות הרישוי האזורית העתק מכל רשיון שנתנה לא יאוחר מ(  ב) 
 .רשות הרישוי האזורית תרשום כל רשיון שניתן בפנקס רשיונות השילוט שהיא מנהלת; מיום שניתן

, באוקטובר בשנה פלונית 1רשיון שניתן אחרי ובלבד ש, בדצמבר בשנה שבה ניתן 21תוקפו של רשיון עד (  ג) 
 .בדצמבר בשנה שאחרי שנת נתינתו 21יהיה תוקפו עד 

 רשיון זמני
 –להלן )אם ראתה לנכון לעשות כן  11רשות הרישוי רשאית לתת רשיון לתקופה קצרה מהאמור  בסעיף  .66

 .לא יינתן רשיון זמני לשלט מואר; ובלבד שתוקפו של רשיון זמני לא יעלה על שלושה חודשים, (רשיון זמני

 פטור
וועד מקומי בתחום , בתי המשפט, הממשלה, הוראות פרק זה לא יחולו על שלטים המוצגים בידי המועצה .62

 .הישוב שלו
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 תנאי רישוי: 'פרק ג

 סמכויות רשות רישוי

 :לא יינתן רשיון לשלט אם נתקיים לגביו אחד אלה. 60

 ;כב או להולכי רגלהוא מפריע לתנועת כלי ר )1(

 ;בשל אופן התקנתו, בין השאר, הוא עלול להיות מפגע בטיחותי )5(

עמודי , תמרורים ורמזורים, כגון מיתקני כיבוי שריפות, הוא מפריע לשימוש במיתקנים קיימים )2(
 ;מיתקני טלפון וכדומה, מיתקני שידור וקליטה, מערכות ביוב, בורות ביטחון, חשמל

 ;או מיקומו אסורים על פי דין תוכנו צורתו )8(

 .תוכנו עלול לפגוע בתקנת הציבור )2(

 תנאים נוספים לרישוי

לרבות אישור של מהנדס , נוסף על האמור, רשות רישוי תהא רשאית להתנות מתן רשיון בתנאים אחרים )א(. 66
, ולשנותם אף לאחר מתן רשיוןוכן להוסיף תנאים , ככל שתראה צורך בכך, האחראי לתכנון שלד הבנין, או ההנדסאי

.2כאמור בסעיף 

   

לבעל הרשיון ותדרוש ממנו , בכתב, תודיע על כך, שינתה או הוסיפה רשות הרישוי תנאים לרשיון שניתן )ב(
 .להתאים את השלט

 שם בעל הרשיון
 .כל שלט ישא על גביו את שמו של בעל הרשיון ואת כתובתו .65

 שלט מואר
, שהופקד בידי רשות הרישוי, א אם כן צויד במפסק פחת ואישור של חשמלאי מוסמךאל, לא יוצג שלט מואר .66

 .לגבי האחריות על השלט ועל תקינותו

 הצגת שלט
 .נאה ותקינה, בעל רשיון יציג שלט ויחזיקו בצורה נקיה .61

 איסור לשנות שלט
החומר ממנו הוא , גודלו, תוצור, לרבות תוכנו, לא ישנה אדם את השלט באופן כלשהו, ניתן רשיון לשלט .68

 .אלא אם כן השינוי הותר בכתב מראש ברשיון, מיקומו המדויק וכיוצא בהם, המיתקן עליו הוא מורכב, עשוי

 הסרת שלט
 -21לא יאוחר מ, יסלק מיתקן הקשור אליו ויחזיר את המצב לקדמותו, מציג שלט יסירנו ממקום הצגתו .69

שהוא הפסיק למכור את המוצר מושא השלט או לספק את השירות מושא  ימים מיום שפג תוקף הרשיון או מיום
 .השלט או לקיים את הפעילות מושא השלט או אם השלט אינו ממלא עוד אחר יעוד

 הצגת מודעה
 .מ"ס 71מ ואורכה עולה על "ס 81לא יציג אדם מודעה שרוחבה עולה על (  א)  .23

 .על דלת ביתו או על שער כניסה לחצרו ,לא יציג אדם מודעה אלא על לוח מודעות(  ב) 
 .לא יציג אדם מודעה שתוכנה אסור בפרסום לפי דין או שתוכנה עלול לפגוע בתקנת הציבור(   ג)         
 .לא יציג אדם מודעה על לוח מודעות לתקופה העולה על שישים ימים(  ד) 
 .היסיר המציג את המודע, (ד)בתום התקופה כאמור בסעיף קטן   (ה)

 

 עבירות: 'פרק ד

 סמכויות מפקח

כדי לברר אם קויימו הוראות , להיכנס למקום בתחום השיפוט של המועצה, בכל זמן סביר, מפקח רשאי  )א(. 26
 .חוק עזר זה ולעשות מעשה הדרוש לקיומן

.לבדיהיה תחום פעולתו של מפקח מקומי בתחום הישוב הנוגע לענין ב, (א)על אף האמור בסעיף קטן   )ב(

  

, רשאי הוא לדרוש מהמציג, ראה מפקח כי שלט או מודעה אינו ממלא אחר הוראה מהוראות חוק עזר זה  )ג(
 .להסירו או לתקנו או להתאימו להוראה כאמור, בהודעה בכתב

פי או אחר דרישת רשות הרישוי ל( ג)ראה המפקח כי המציג לא מילא אחר דרישותיו כאמור בסעיף קטן ( ד)              
רשאי הוא להסיר , תוך פרק הזמן שבו נדרש לעשות כן או שהמציג הורשע בדין בשל הצגת שלט או מודעה, (ב)18סעיף 

 .לעשות ככל הנדרש כדי להחזיר את המצב לקדמותו ולגבות מהמציג את הוצאות ההסרה, את השלט או המודעה
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הוא רשאי לנקוט , ציג או שאין לאתרו במאמץ סבירראה המפקח שאין לדעת את שמו ומענו של המ(  ה)               
 (.ג)אף ללא מסירת הודעה בכתב למציג לפי הוראות סעיף קטן ( ד)אמצעים כאמור בסעיף קטן 

 

 הוראות שונות: 'פרק ה

 שמירת דינים

 חיוב לפי חוק זה אינו משחרר. הוראות חוק עזר זה אינן גורעות מהוראות כל דין אלא מוסיפות עליהן . 22
 .מקיום חיובים לפי חיקוק אחר

 מסירת הודעות

תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת או אם נמסרה , מסירת הודעה בכתב לפי חוק עזר זה. 20
או לידי אדם בוגר , לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים, במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה

לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים , שם או אם נשלחה בדואר רשום אל אותו אדםהעובד או מועסק 
תהא המסירה כדין אם הכנסה ההודעה לתיבת דואר הנושאת את שמו , אם אי אפשר לקיים מסירה כאמור; לאחרונה

.ידועים לאחרונהשל האדם שאליו היא מכוונת או אם הודבקה על דלת מקום מגוריו או עסקיו הרגילים או ה

  

 חזקת ראיה

וכן למועד , רישומי רשות הרישוי בפנקס רשיונות השילוט יהיו ראיה לכאורה למתן רשיון או לאי נתינתו. 26
 .לפי הענין, נתינתו

 תוספת ראשונה

((א)8סעיף )

  

 טופס בקשה לקבלת רשיון להציג שלט
 

 ……………………………………………………………………………………………………………………:המבקש
 טלפון   כתובת  .ז.ת   םש  

 
 ………………………………………………………………………………………………:מקום ההצגה או הפרסום

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 ……………………………………(*:מאיזה חומרים הוא עשוי, צורה, מידות)תיאור כללי של המודעה או השלט 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 ……………………(:איזה מיתקן וכיוצא בהם, על גבי מיתקן, בניצב לקיר, על קיר)תיאור אופן התקנת השלט 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 …………………………………………………………………………………………………:פירוט תוכנו של השלט

 ……………………………………………………………………………………………………………………………   
 
 

        ……………………………… 
 חתימת המבקש                

 .יש לצרף שרטוט של השלט והעתקו* 

 תוספת שניה

 ((א)8סעיף )
 12המרוחק , יהיה שטחו של המלבן הקטן ביותר התוחם את המידע שבשלט, שטחו של שלט שאינו תחום .1

 .סנטימטרים לפחות מכל תו כלשהו של השלט
 .וים של שלטים או יותר תשולם בעדו אגרת רישוי הגבוהה מביניהםשלט השייך לסוג מס .5
  –אגרה בעד רשיון  .2

 שיעורי האגרה בשקלים חדשים 

 ר או חלק ממנו      "מ¼ לכל      

  -שלט בולט  (א)
 52       לשנה או חלק ממנה (1) 
 8     לכל חודש או חלק ממנו, רשיון זמני (5) 
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  -ר קיים שלט המחובר בצמוד לקי (ב)
 15      לשנה או לחלק ממנה ( 1) 
 5     לכל חודש או חלק ממנו, רשיון זמני (5) 
  -שלט המוצג על גבי מיתקן שאינו מחובר לבנין קיים  (ג)
 52      לשנה או לחלק ממנה ( 1) 
 8     לכל חודש או חלק ממנו, רשיון זמני (5) 
  -שלט מואר  (ד)
 81      לשנה או לחלק ממנה ( 1) 
  -שלט משתנה  (ה)
 81      לשנה או לחלק ממנה ( 1) 
 6     לכל חודש או חלק ממנו, רשיון זמני (5) 
  -שלט נייד  (ו)
 81      לשנה או לחלק ממנה ( 1) 
 6     לכל חודש או חלק ממנו, רשיון זמני (5) 
  -בקול  שלט המתפרסם באמצעות הקרנה על גבי מסך או מרקע כלשהו או המושמע (ז)
 2       לשעת פרסום או חלק ממנה 
  -שלט חוצות  (ח)

 לשנה, שיעורי האגרה בשקלים חדשים                  

 152.21      ר"לכל מ, ר"מ 11בגודל של עד  
 5.11.     ר"לכל מ, ר"מ 62ר נוסף עד "לכל מ 
 75.21     ר"לכל מ, ר"מ 511ר נוסף ועד "לכל מ 
 21.11     ר"לכל מ, ר"מ 511ר נוסף מעל "לכל מ 
 

התשלום בעד כל חודש יהא ; היא תשולם לפי מספר חודשי התשלום, משולמת אגרה בעד שלט חוצות לחלק משנה
 .בשיעור עשירית מן האגרה השנתית

 
 (6..1במרס  18)ז "התשנ' באדר ב' ט
 
 

 אריק רז

 ראש המועצה האזורית המשגב

 


