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 -6996חוק עזר לקרית מלאכי )מודעות ושלטים(, התשנ"ב 

 29עמ'  ,)9901.01221(תשנ"ב  ,764חש"ם    פורסם:

לפקודת המועצות המקומיות, מתקינה בזה המועצה המקומית  -97ו 92, 99בתוקף סמכותה לפי סעיפים 
 מלאכי חוק עזר זה:-קרית

 פרק ראשון: פרשנות

 הגדרות

 -בחוק עזר זה  . 1

 מלאכי;-המועצה המקומית קרית- ה" "המועצ

 לרבות אדם שהוא הסמיכו בכתב לענין הוראות חוק עזר זה, כולן או מקצתן;- "ראש המועצה" 

הודעה המכילה את שמו של אדם או מקצועו או שמו או טיבו של עסק או מוסד או סמל מסחרי של מצרך - "שלט" 
נת במקום העסק או העיסוק, והמראה או כוללת מספרים, המשווק או המיוצר במקום או צירוף של אלה, והמותק

אותיות, מלים או איור, והמחוברת לבנין או למיתקן, לרבות מיתקן הנושא את ההודעה, בין שההודעה מוארת ובין 
 שאינה מוארת או שהיא מוארת לסירוגין;

 שלט שהותקן כשהוא ניצב לקיר חיצון של העסק;- "שלט בולט" 

כרזה, כרוז, צילום, תחריט, ציור, שרטוט, תמונה, כתובת, סמל, תבנית, אות או כיוצא באלה,  הודעה,- "מודעה" 
העשויים מחומר כלשהו או המוצגים באמצעות אור, קול, עשן או גז והמיועדים לפרסומת, לרבות כל עותק מהם 

רטה, הקרנה, הקלטה, ולרבות מודעה המתפרסמת באמצעות מכשיר אופטי או מכשירי שידור, קליטה, הגברה, הס
 למעט שלט;

 -מבנה, בין בנוי אבן ובין בנוי בטון, טיט, ברזל, עץ או חומר אחר, לרבות - "בנין" 

 חלק של מבנה ודבר המחובר אליו חיבור של קבע; )1(

ארגז או ארון או מיתקן אחר בעל נפח שאפשר להציג בו סחורה, או מיתקן לפרסום מודעות, העשוי  )9(
 ומר פלסטי, זכוכית או חומר אחר, ושהותקן  במקום ציבורי;עץ, מתכת, ח

קיר, סוללת עפר, גדר וכיוצא באלה, הגודרים או תוחמים או מיועדים לגדור או לתחום שטח קרקע  )2(
 או חלל;

 קביעת שלט במקום ציבורי;- "הצגה" 

ך קביעה, הדבקה, הצבה, הפצה, הודעת דבר לרבים או במקום ציבורי במסירת תכנו בכתב או בדפוס, דר- "פרסום" 
חלוקה, הצגה וכיוצא באלה, או במסירת תוכנו דרך הארה, הסרטה, הקרנה, צביעה, חריטה, שידור, השמעה בקול, 
במכשירי הקלטה או הגברה וכיוצא באלה, לרבות פרסום מעל גבי רכב נוסע או חונה או בדרך נשיאה בידי אדם או 

 חיה;

 קיר או מרפסת מסביב לבנין;הקצה העליון של - "קו הגג" 

 צד של בנין הפונה לרחוב ואשר קבועה בו כניסה לעסק מאותו רחוב המיועדת ללקוחות;- "חזית כניסה ללקוחות" 

 ;9רשיון שנתן ראש המועצה לפי סעיף - "רשיון" 

 שלט או מודעה;- "שילוט" 

מרכז מסחרי או של בית משרדים, סמטה,  רחוב, לרבות מדרכה, שדרה, פסג', כניסה או מעבר של- "מקום ציבורי" 
משעול לרוכבים או לרוכבי אופניים, נתיב להולכי רגל, כיכר, רחבה, חצר, מגרש ספורט, טיילת, גשר, גינה, מבוי 
מפולש וכל מקום פתוח שהציבור משתמש בו או נוהג לעבור בו, או שהציבור נכנס אליו או רשאי להיכנס אליו, בין 

ובין שהוא בבעלות ציבורית, וכן מקום פרטי הגובל ברחוב או נשקף אל רחוב ומקום עינוג  שהוא בבעלות פרטית
 ציבורי, בית קולנוע, מסעדה, בית קפה, בית מלון או חניון;

 לוח מודעות אשר הקימה המועצה לפרסום מודעות או מקום אחר שייחדה המועצה לכך;- "לוח מודעות" 

 כהגדרתו בפקודת התעבורה;- "רכב" 

 פרק שני: רישוי

 רשיון ואגרות

לא יציג אדם שלט, לא יפרסם מודעה, ולא ירשה לאחר ולא יגרום להצגה או לפרסום של שלט או מודעה,  )א( . 2
 אלא לפי רשיון מאת ראש המועצה, ובהתאם לתנאי הרשיון0

 בעד רשיון ישלם המבקש אגרה בשיעור המפורט בתוספת0 )ב(

או להפחית אגרה בעד פרסום מודעה על גבי לוח מודעות בהתקיים שני תנאים ראש המועצה רשאי לפטור  )ג(
 אלה:

מפרסם המודעה הוא מוסד ציבורי לצרכי דת, צדקה, חינוך, תרבות, אמנות או ספורט או מוסד  )1(
 שלדעת ראש המועצה הוא בעל אופי ציבורי;

 המודעה מתפרסמת בקשר לפעילותו הציבורית של המפרסם; )9(
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קש להציג שלט או לפרסם מודעה, יגיש בקשה בכתב לראש המועצה, יפרט את שמו ומענו ויצרף המב )ד(
לבקשתו תרשים ותוכנו של השלט או המודעה, לפי הענין וכן סוגו וצורתו של השלט, החומרים והמידות של השילוט 

וצג או יפורסם; אם השילוט שיוצג או יפורסם ושל מסגרתו או המיתקן הנושא אותו עם מפרטם הטכני והמקום שבו י
 מואר או מחובר לחשמל יצורף לתכנית אישור חשמלאי מוסמך על תקינות המיתקן ועל הימצאותו של מפסק פחת0

ראש המועצה רשאי לתת רשיון, לסרב לתיתו, לבטלו, לשנותו, לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם ולשנותם,  )ה(
לוט צורתו וסוג החומר ממנו יוכן, בין לגבי אזורים או רחובות מסויימים ובין היתר, לקבוע הוראות בדבר גודלו של שי

 ובין לגבי כל תחום המועצה0

לא יינתן רשיון לשלט אם פרסומו או הצגתו מהווים עבירה פלילית או אם השלט מפרסם עסק או משרד  )ו(
 0)ה(סעיף קטן שאין לו רשיון כחוק או שהפעלתו נוגדת את דיני התכנון והבניה או את הוראות 

 תוקף רשיון

 בדצמבר בשנה שבה ניתן0 -21רשיון יפקע ב . 3

 שינויים בשילוט

ביקש בעל רשיון במשך תקופת תוקף הרשיון לשנות את השם או כל פרט אחר הרשום בשלט או במודעה,  . 4
י כמשמעותו בחוק יגיש בקשה חדשה לרשיון, וישלם אגרה כמפורט בתוספת, למעט שינוי בפרסום של עינוג ציבור

 1262-0רישוי עסקים, התשכ"ח

 מסירת פרטים

לא יפרסם אדם מודעה אלא אם כן צויין בה שמו ומענו של המפרסם, ושל בעל בית הדפוס או היצרן  )א( . 5
 שאצלו הודפסה או נוצרה המודעה0

למסור את שמו  ראש המועצה רשאי לדרוש מבעל בית הדפוס שבו הודפסה מודעה או מיצרן שיצר אותה, )ב(
 ואת מענו של מזמין המודעה0

 פטור

הוראות פרק זה לא יחולו על דגל המשמש כסמל של מדינה או של ארגון בעל אופי ציבורי או דתי, לרבות דגל   . 6
  המוצג באירוע ממלכתי, ובלבד שהוצג כדין ואינו משמש לפרסומת מסחרית0

 פרק שלישי: שלטים ומודעות אסורים

 סייג לפרסום

   -לא יציג אדם שלט, לא יפרסם מודעה ולא יגרום להצגתו או פרסומו של שלט או מודעה   . 7

 המפריע או עלול להפריע לתנועת כלי רכב או הולכי רגל; )1(

 המרעיש או מפיץ ריח; )9(

שלט בולט, למעט שלט המשמש לשירותי חירום ושירותי מודיעין לתיירות לפי היתר מראש  )2(
 המועצה;

 החוסם דלת, חלון, תריס, יציאת חירום או פתח אחר או מפריע למעבר בהם; )7(

המוצג על מדרגות חירום, מדרגות נעות, מעליות, מזגן אויר, צינור ביוב, צינור אויר, עמוד חשמל,  )5(
מיתקן טלפון, מיתקן להפעלת רמזור, אנטנה, עמוד צופרים, תמרור או במקום שנועד לציוד או 

 יבוי שריפות;למיתקנים לכ

המסתיר פרטים בעלי ייחוד ארכיטקטוני, קשתות, עמודים או פוגע במראה האסטטי של מבנה או  )6(
 מהווה מטרד;

 החורג מקצות הבנין או מקו הגג; )4(

המתפרסם בשטח ציבורי ואינו מותקן על גבי לוח מודעות או מיתקן של המועצה המיועד לכך או  )2(
 מיתקן שאישר ראש המועצה;

המוצג על מבנה המשמש למגורים בלבד, אלא אם כן השילוט הוא של אדם המנהל במבנה את עסקו  )2(
 כדין;

שלדעת ראש המועצה אינו הולם את אופי הסביבה בה מבקשים להציגו או עלול להפריע לתושביה  ).1(
 או לפגוע בהם0

 שלט לעסק

התיר ראש המועצה הצגת שלט נוסף לעסק לא יציג אדם יותר משלט אחד לכל עסק, אלא אם כן  )א( . 8
מסעמים מיוחדים ובתנאים שיקבע; לעסקים עם חזית כניסה ללקוחות מחזיתות שונות יותרו שלטים כמספר 

 החזיתות0

 שלט לעסק יוצג רק בחזית המבנה שבו מתנהל העסק או בחזיתות הכניסה ללקוחותיו0 )ב(

וכז בכניסה לאזור תעשיה או בכניסה לרחוב או שטח או ראש המועצה רשאי להתיר הצגת שלט הכוונה מר )ג(
 מבנה בו מרוכזים מספר תעשיות או בתי מלאכה0
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לא יציג אדם שלט שארכו המרבי עולה על אורך החזית של בית עסק ורוחבו עולה על מטר אחד, אלא אם  )ד(
 כן התיר ראש המועצה הצגת שלט גדול יותר מטעמים מיוחדים0

 דרכי פרסום אסורות

לא יקרין אדם שילוט אל מקום ציבורי על ידי הארה בחשמל או באמצעים אלקטרוניים או על ידי  )א( . 9
 השמעת תוכן השילוט ברמקול, אלא אם כן ראש המועצה התיר זאת מטעמים מיוחדים0

ין נישאת בידי אדם וב לא יפרסם אדם מודעה בדרך של נשיאת לוח או סרט וכיוצא באלה, בין שההודעה  )ב(
  על ידי בעל חיים, אלא אם כן ראש המועצה התיר זאת מטעמים מיוחדים0

 לא יפרסם אדם מודעה בדרך של חלוקה מכלי טיס, מכלי רכב או מעל בעל חיים0 )ג(

 הדבקת תוית והסרת שילוט

לום לא יציג אדם שלט ולא יפרסם מודעה אלא אם כן הודבקה עליה תוית מאת המועצה בדבר אישור תש )א( . 11
 אגרת רשיון; התוית תודבק בפינה הימנית התחתונה של כל שילוט ותכלול פרטים לזיהוי בעל הרשיון0

יהווה הוכחה לכאורה שהשילוט הוצג או פורסם ללא רשיון,  )א(אי הדבקת התוית כאמור בסעיף קטן  )ב(
לא תחול לגבי  12לפי סעיף וראש המועצה יהא רשאי להסיר שילוט שאינו נושא תוית כאמור; החובה לתת הודעה 

 מודעה שאין עליה תוית כאמור0

  משילוט קיים, אלא לפי הוראות חוק עזר זה0 )א(לא יסיר אדם תוית כאמור בסעיף קטן  )ג(

 תקינות השלט וחובת הסרתו

 0)אחזקה תקינה -להלן (בעל רשיון לשלט חייב להחזיק את השלט בצורה נקיה, נאה ותקינה  )א( . 11

בעל רשיון לשלט אחראי להסרת השלט בתום השימוש בו או עם גמר תוקף הרשיון או עם ביטולו או אם  )ב(
 העיסוק שהשילוט מפרסם חוסל או אם האירוע שהשילוט מפרסם חלף0

 סמכות כניסה והצגת רשיון

חוק עזר זה,  ראש המועצה רשאי, בכל עת סבירה, להיכנס לכל מקום על מנת לברר אם קויימו הוראות )א( . 12
 ולעשות כל מעשה הדרוש לביצוע הוראות חוק עזר זה0

 0)א(לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע ממנו ביצוע סמכויות לפי סעיף קטן  )ב(

 בעל רשיון לפי חוק עזר זה חייב להציג את רשיונו בפני ראש המועצה לפי דרישתו0 )ג(

 הודעות בדבר הסרת שלט או ביצוע עבודות

ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאדם שהציג או פרסם או הרשה לאחר להציג או לפרסם  )א( . 13
שלט, להסירו אם אין לו רשיון לפי חוק עזר זה או שהוצג תוך הפרת תנאי הרשיון או הוראה מהוראות חוק עזר זה או 

תו התקינה של השלט או לצורך לדרוש מאדם כאמור לבצע את העבודות הנחוצות לדעת ראש המועצה לצורך אחזק
 התאמתו לתנאי הרשיון או להוראות חוק עזר זה0

 מקבל הודעה כאמור, חייב למלא אחריה תוך התקופה שנקבעה בהודעה0 )ב(

, רשאי ראש המועצה להורות על הסרת השלט או לבצע )א(לא מילא אדם אחר הודעה כאמור בסעיף קטן  )ג(
 , לפי הענין, ולגבות מאותו אדם את הוצאות המועצה בפעולה זו0את העבודה הנחוצה לאחזקתו התקינה

האמור בסעיף זה אינו בא לגרוע מאחריותו הפלילית של אדם, על הפרת הוראה מהוראות חוק עזר זה,  )ד(
 0)ב(.1ואין הוא בא לגרוע מסמכות ראש המועצה לפי סעיף 

ו המציג, רשאי הוא להורות לפי סעיף קטן נוכח ראש המועצה שאין לדעת את שמו ומענו של המפרסם א )ה(
 ללא מסירת דרישה בכתב0 )ג(

 מידות מודעה ומסירת העתקים

 מודעה המודבקת על לוח מודעות תהא במידות שנקבעו בתוספת0 )א( . 14

מפרסם מודעה ימסור למועצה ללא תשלום, לפי דרישת ראש המועצה, חמישה העתקים מכל מודעה  )ב(
 וק עזר זה0המתפרסמת בהתאם לח

 שמירת מודעות

לא יסיר אדם, לא יקרע, לא יטשטש, לא יקלקל ולא ילכלך מודעה שפרסמה המועצה או שפורסמה על  )א( . 15
 גבי לוח מודעות או מודעה שפורסמה בהתאם להוראות חוק עזר זה, אלא אם כן הסרתה מותרת לפיהן וכפי שהותרה0

למעט עובד מטעם המועצה או אדם שהמועצה העמידה את הלוח לא ידביק אדם מודעה על לוח מודעות,  )ב(
 לרשותו לשם פרסום עליו0

ניתן רשיון לפרסם מודעה על לוח מודעות ושולמה האגרה כמפורט בתוספת, תפרסם המועצה את המודעה  )ג(
 על לוח המודעות0

 שימוש בשפות

 לא יציג אדם שלט, אלא אם כן נתמלא בו אחד מאלה: )א( . 16

 וא כתוב בשפה העברית;ה )1(
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השפה העברית תופסת לא פחות ממחצית שטחו, ואם הוא כתוב גם בשפה אחרת האותיות העבריות  )9(
 אינן קטנות מהאותיות הלועזיות0

לא יפרסם אדם מודעה אלא אם כן תוכנה הכתוב בשפה לועזית כתוב בה גם בעברית ובהבלטה לא  )ב(
 פחותה0

 ת על שילוט שמפרסם או מציג מוסד רשמי של מדינה זרה או מוסד דת0הוראות סעיף זה אינן חלו )ג(

 הודעות

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת או נמסרה במקום  . 17
דם בוגר מגוריו או במקום עסקו הרגיל או הידוע לאחרונה או לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים הגרים עמו או לידי א

העובד או מועסק שם או נשלחה בדואר רשום לאותו אדם לפי מען מגוריו או עסקו הרגיל או הידוע לאחרונה או 
 הוצגה בצורה נראית לעין באחד המקומות האמורים או במקום שבו נמצא השילוט0

 חזקת האחריות

יצורו או הדפסתו של השילוט או מי ששמו, עיסוקו או ענינו מתפרסם בגוף השילוט, או מי שהזמין את י . 18
שעות ממועד  49שילם בעדו, רואים אותו, לצורך חוק עזר זה, כמי שפרסם או הציג את השילוט, אלא אם כן מסר תוך 

 קבלת הודעה על כך מאת ראש המועצה את שמו ומענו של האדם האחראי לפרסום או להצגת השילוט0

 הצמדה למדד

ם והתשלומים האחרים המפורטים בתוספת, יעלו בכל שנה לאחר פרסום חוק סכומי האגרות, ההיטלי )א( . 19
, לפי שיעור עליית מדד המחירים )יום ההעלאה -להלן (בדצמבר  -1בספטמבר וב -1ביוני, ב -1במרס, ב -1עזר זה ב

י לצרכן שפרסמה לאחרונה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לפני יום ההעלאה לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפנ
 יום ההעלאה הקודם0

ראש המועצה יפרסם בתחום המועצה הודעה בדבר שיעורי האגרות, ההיטלים והתשלומים האחרים  )ב(
והעתקי ההודעה יופקדו במשרד הפנים בירושלים ובמשרד מנהל  )א(כאמור כפי שהם מוגדלים לפי הוראות סעיף קטן 

 המחוז0

 עונשין

קנס  -שקלים חדשים, ואם היתה העבירה נמשכת  ..2קנס  -זה, דינו העובר על הוראה מהוראות חוק עזר  . 21
שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה,  26נוסף של 

 או לאחר הרשעתו בדין0

 תחולה

 -הוראות חוק עזר זה אינן חלות לגבי  . 21

 תי המשפט או של המועצה;מודעות ושלטים של הממשלה, של ב )1(

 מודעות ושלטים של גופים ציבוריים הקשורים למועצה; )9(

 שלט המוצג על דלת כניסה לדירת מגורים; )2(

שילוט המופיע על רכב הנמצא במעבר בתחום המועצה או בענין או עיסוק חד פעמי או אקראי או  )7(
 השייך לעסק להובלה או השכרת רכב0 הנכנס לתחום המועצה לצורך הובלת סחורה או אנשים בלבד או

 ביטול

 בטל0 - -1244, התשל"ז)מודעות ושלטים(חוק עזר לקרית מלאכי  . 22

 הוראות מעבר

, )חוק העזר הקודם  -להלן ( -1244רשיון שניתן לפי חוק עזר לקרית מלאכי בדבר מודעות ושלטים, התשל"ז . 23
  וקף על פי חוק העזר הקודם0יחולו לגביו הוראות חוק עזר זה כל עוד הוא בת

 הוראת שעה

 -1יעלו סכומי האגרות, ההיטלים והתשלומים האחרים המפורטים בתוספת, ב 12על אף האמור בסעיף  . 24
בחודש שלאחר פרסום חוק עזר זה, לפי שיעור עליית המדד כאמור שפורסם לאחרונה לפני פרסום חוק עזר זה לעומת 

 12210מדד חודש מאי 

 תחילה

 12290בינואר  1ביום  .1תחילתו של סעיף  . 25

 תוספת

 ))ג(-15ו )א(17, 7, )ב(9סעיפים (

 חלק א': מידות מודעה
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 -מידת מודעה המתפרסמת בהדבקה על לוח מודעות 
 רוחב בס"מ     אורך בס"מ     

 69   22  מודעה גדולה   . 1
 69   76 מודעה בינונית  .    2
 21   76  מודעה קטנה  . 3
 21   92  מודעה זעירה   . 4

 חלק ב': שיעורי אגרה להדבקת מודעות
  לוחות פרסום או חלק מהם, 95בעד הדבקת מודעה על גבי לוח המודעות של המועצה, לסדרה של 

      
 בשקלים חדשים         

 לכל שלושה ימים או חלק מהם . 1

 .7         מודעה גדולה )א( 
 .2         מודעה בינונית )ב( 
 .9         מודעה קטנה )ג( 
 15         מודעה זעירה )ד( 
 פטורה        מודעת אבל )ה( 

 -לכל שלושה ימים נוספים או חלק מהם  . 2

 25         מודעה גדולה )א( 
 .9         מודעה בינונית )ב( 
 15         מודעה קטנה )ג( 
 .1         מודעה זעירה )ד( 

   עות מכשיר אופטי או חשמלי על מסך קולנוע או במקום אחר, מודעה באמצ  . 3
 2      לכל שבוע או חלק ממנו, בעד כל נקודת פרסום 

 חלק ג': שיעורי אגרה לרישוי שלטים
    שלט שהותקן במקום העסק או העיסוק, לרבות מקום שבו מתקיימת   . 1

    ,2בפרטים  פעילות שאינה מיועדת להשגת רווחים, ולמעט שלט כאמור 
    לחלק זה, לכל מטר של צלעו הארוכה ביותר או חלק ממנו, לכל -6ו 7  
 75         שנה או חלק ממנה  

     -6ו 7, 2שלט שהותקן שלא במקום עסק, למעט שלט כאמור בפרטים   . 2
    לחלק זה, לכל מטר אורך של צלעו הארוכה ביותר או חלק ממנו, לכל  
 .4         ממנה שנה או חלק 

 .12    שלט על גג בנין, בין אם הוא מואר ובין אם לאו, לכל שנה או חלק ממנה  . 3

   שלט מואר על ידי חשמל, ניאון או באופן אחר, לכל מטר של צלעו הארוכה   . 4
 ..1      ביותר או חלק ממנו, לכל שנה או חלק ממנה 

   ס"מ, 95ן מרוחקת מדופן הבנין מעל על שלט שנקודה כלשהי משטחו החיצו  . 5
   תשולם אגרה בשיעור כפול מזה שהיה חל על אותו שלט אלמלא בלט0  

   שלט או מודעה שצויירו או שנכתבו על חלון ראווה של עסק, לכל מקום עסק,   . 6
 -לכל שנה או חלק ממנה  

 ..1     -מ"ר הראשונים של חלון הראווה או חלק מהם  -6ל 
 .9         מטר נוסף לכל 

 )1221ביולי  11(כ"ט בתמוז התשנ"א 

 יוסי ונונו

 ראש המועצה המקומית

 קרית מלאכי

 


