חוק עזר לתמר (שילוט) ,תשס"ט9002-
פורסם :חש"ם  ,637תשס"ט ( ,)92.2.8881עמ' 356
תיקון אחרון :חש"ם  ,643תש"ע ( ,)87.5.8898עמ' [ 848מעודכן ליום]9.7.8898 :

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  88 ,95 ,94ו 83-לפקודת המועצות המקומיות ,מתקינה המועצה
האזורית תמר חוק עזר זה:
פרק א'  -פרשנות
הגדרות
- .1

בחוק עזר זה -

"אגרת שילוט" אגרה המשתלמת בעד הצגת שילוט לפי חוק עזר זה;
"אזור"  -חלק משטח השיפוט של המועצה או כולו ,לרבות שכונה ,רחוב ,נכס וכל אזור אחר
אשר הוגדר על ידי ראש המועצה לצורך חוק עזר זה;
"בניין"  -כל מבנה או בניין ,בין קבוע ובין ארעי ,בין שהוא מאבן ובין שהוא בנוי בטון ,טיט ,ברזל,
עץ או כל חומר אחר ,לרבות -
( )1חלק של מבנה כאמור וכל דבר המחובר לו חיבור של קבע;
( )2קיר ,סוללת עפר ,גדר וכיוצא בהם ,הגודרים או התוחמים או המיועדים לגדור
או לתחום שטח קרקע או חלל;
( )3מבנים ,מיתקנים ,קירות ,עמודים ,מכלים ,גגות וכיוצא בהם;

"בעל נכס"  -בעלו או חוכרו הרשום של הנכס או מי שזכאי להירשם כבעלו או כחוכרו;
"ועדה מקצועית"  -ועדה מייעצת שימנה ראש המועצה כאמור בסעיף  4לחוק עזר זה;
"יום"  -יום או חלק ממנו;
"מודעה"  -הודעה ,כרזה ,כרוז ,צילום ,תחריט ,ציור ,שרטוט ,תמונה ,כתובת ,סמל ,תבנית ,דפוס,
מספר וכיוצא באלה ,העשויים מחומר כלשהו ,המוצגים בדרך או אמצעי כלשהם ,לרבות נייח,
נייד ,מתחלף או קבוע ,דרך קבע או לזמן קצר ,ושאינם שלט;
"מודעת אבל"  -מודעה המודיעה על פטירתו של אדם או על הלווייתו או על אזכרה לאחר מותו;
"מועצה"  -מועצה אזורית תמר;
"מחזיק"  -כהגדרתו בסעיף  9לפקודת העיריות;
"מטר רבוע"  -לגבי המטר הרבוע הראשון  -מטר רבוע או חלק ממנו; כל מטר רבוע נוסף -
מטר רבוע או חלק ממנו השווה או העולה על  8.5מטר רבוע;
"מקום ציבורי"  -לרבות רחוב ,מדרכה ,שדרה ,כניסה ,מעבר ,סמטה ,משעול ,נתיב להולכי רגל,
כיכר ,רחבה ,חצר ,מגרש ספורט ,טיילת ,גן ,חניון ,גשר ,גינה ,מבוי ,מפלש ,רצועת ים ,ים ,בריכה
או מקווה מים אחר ,מרכז מסחרי ,מרכז קניות ,קניון ,מסעדה ,בית קפה ,בית מלון ,משרד,
בית משרדים ,עסק ,מתקני חינוך ,תרבות ,ספורט וכל מקום עינוג ציבורי או אירוח אחרים
לרבות כניסה ומעבר אליהם ,וכל מקום אחר שהציבור רשאי להיכנס אליו ,וכן מקום אחר,

פרטי או ציבורי ,הגובל במקומות כאמור או נשקף אליהם וחלל האוויר שמול ,מעל או מתחת
למקומות כאמור ,בין אם הכניסה לאותם מקומות היא בתשלום או בהזמנה ובין אם לאו;
"מקום פרטי"  -כל מקום שאיננו מקום ציבורי;
"מיתקן פרסום"  -מיתקן או נכס שנעשה בהם שימוש לפרסום;
"מיתקן פרסום עירוני"  -מיתקן פרסום שבבעלות המועצה או בהחזקתה ושיועד על ידה לפרסום,
וזכות השימוש הוענקה בו ,כולה או מקצתה ,לאדם שעיסוקו בפרסום או להצגת שילוט
שאינו צמוד לבית עסק;
"נגרר"  -מיתקן נייד המחובר לכלי רכב או המיועד להיות מחובר לכלי רכב ,בין אם החיבור
אל כלי הרכב קבוע ובין אם הוא זמני;
"נכס"  -בניין או מקרקעין או כל חלק בהם ,וכל דבר המחובר אליהם או הנטוע בהם ,בין תפוסים
ובין שאינם תפוסים ,וכן מיטלטלין;
"עסק"  -מקום החייב ברישיון עסק לפי חוק רישוי עסקים ,התשכ"ח( 9172-להלן  -חוק רישוי
עסקים) ,או בתעודת עוסק מורשה ,כולל עסק זעיר ,ולרבות כל מקום המשמש לייצור ,למכירה
או לאחסון של מוצרים וסחורות או למתן שירותים ,כולל בית מלון ,מפעל ,חנות ,כל בו ,מרכול,
משרד ,בית מלאכה ,מחסן ,מוסד וכל עסק ומקום אחר שאינו משמש כבית מגורים;
"פרסום" או "הצגה"  -הודעת דבר לרבים במסירת תוכנו בדרך כלשהי ,לרבות דרך הדבקה,
הפצה ,הצגה ,הארה ,הסרטה ,צביעה ,חריטה ,שידור ,הקלטה ,עשן ,גז ,תנועה או כיוצא בהם,
או על ידי מסירת תוכנו בכתב או בדפוס או בתמונה או בציור או באמצעות מכשיר אלקטרוני
או אופטי או חשמלי או ממוחשב או בכל דרך או אמצעי אחרים ,בין למטרה מסחרית ובין לכל
מטרה אחרת ,בין במקום פרטי ובין במקום ציבורי ,לרבות באמצעות הצגה על גבי כלי רכב פרטי
או מסחרי או ציבורי החונה במקום קבוע במשך שלושה ימים לפחות ,נגרר ,כדור פורח ,כלי טיס
או עפיפון ,בין דרך קבע ובין לזמן קצר ,אך למעט פרסום באמצעות מסמך המחולק במקום ציבורי
בתחום המועצה;
"ראש המועצה"  -לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,
כולן או מקצתן;
"רחוב"  -דרך ,נתיב להולכי רגל ,מדרכה ,כביש ,גשר ,מעבר המיועד לשמש אמצעי גישה לבתים,
תעלה ,ביוב ,חפירה ,רחבה ,גן ,כיכר ,וכן כל מקום פתוח שהציבור רשאי להיכנס אליו ,בין שהם
מפולשים ובין שאינם מפולשים;
"רכב מסחרי" ו"רכב פרטי"  -כהגדרתם בסעיף  9לפקודת התעבורה;
"רישיון"  -רישיון לשילוט שניתן על ידי ראש המועצה לפי חוק עזר זה;
"שטח שילוט"  -שטחו של שילוט לפי מידותיו החיצוניות ,כולל שטח המסגרת; שטחו של שילוט
הנושא פרסום ביותר מצד אחד יחושב כסכום שטחם של כל צדדיו של השילוט;
"שילוט"  -שלט או מודעה;
"שילוט אלקטרוני"  -שילוט המתפרסם באמצעים אלקטרוניים או ממוחשבים;
"שילוט חוצות"  -שילוט שתוכנו משתנה מעת לעת והוא מתופעל על ידי גוף שעיסוקו פרסום
או שילוט שאינו צמוד לבית עסק או שילוט שפורסם על גבי מיתקן שילוט עירוני ,לרבות שילוט
כאמור שפורסם בעסק ,בית מלון ,מתקני שאיבה ,קידוח ,גדר ,אתר בנייה ,על כלי רכב
או על נגרר;

"שילוט מואר"  -שילוט המואר על ידי גוף תאורה ,בין פנימי ובין חיצוני ,הגורם לשילוט להאיר
באופן קבוע או זמני או מתחלף או מהבהב;
"שילוט מתחלף"  -שילט שתוכנו מתחלף ,באמצעים מכאניים ,חשמליים או אחרים ,למעט שילוט
אלקטרוני;
"שילוט צמוד לבית עסק"  -שילוט המפרסם בית עסק או עיסוק או מצרך או שירות ,שניתנים
במקום שבו הוא מוצג או במרחק שאינו עולה על  8מטרים מהכניסה הראשית לאותו בית עסק
או לבניין שבו מנוהל בית העסק ,והמוצב על קירות בית העסק או על קירות הבניין שבו מנוהל
בית העסק;
"שלט"  -הודעה שנועדה לפרסם עסק או עיסוק או מצרך או שירות או פעילות אחרת באמצעי
כלשהו ,לרבות הודעה המכילה את שמו ,כתובתו ,כינויו או מקצועו של אדם ,או את שמו ,כתובתו,
כינויו ,או מהותו או טיבו שלבית עסק או מוסד או גוף או מצרך או שירות או עיסוק ,או של סמלו
המסחרי של מוסד או מצרך או שירות המיוצר או המשווק בבית העסק וכיוצא באלה ,או צירוף
של כל אלה או חלקם;
"שנה"  -שנה שתחילתה ב 9-בחודש ינואר בכל שנה וסיומה ב 39-בחודש דצמבר באותה שנה,
או חלק ממנה.
פרק ב'  -רישיון לשילוט
רישיון לשילוט
.2

לא יפרסם אדם שילוט ,לא יגרום ולא ירשה לאחר מטעמו לפרסם שילוט ,אלא על פי
רישיון מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי הרישיון ,ולאחר ששילם את האגרות שנקבעו
בתוספת הראשונה לחוק עזר זה ,מעודכנות ליום התשלום.

בקשה לרישיון
.3

(א) המבקש לפרסם שילוט יגיש בקשה על כך בכתב לראש המועצה בשלושה עותקים,
בנוסח המפורט בתוספת השניה לחוק עזר זה; הבקשה תכלול את הפרטים והמסמכים
המפורטים להלן:
( )1שמו ,מענו ומספר זיהוי או מספר חברה או מספר עמותה שלמגיש הבקשה;
( )2אם המבקש הוא תאגיד  -תצורף לבקשה תעודת רישום שלו;
( )3תרשים של השילוט המבוקש ומפרט טכני שלו הכולל את הסוג ,הצורה ,התוכן,
החומרים ומידות השילוט כולל המסגרת שבו נתון השילוט והמיתקן שעליו הוא יוצב;
מפרט צבעים וגימורים; תוכן השילוט; דוגמה של השילוט בסקיצה גראפית
כולל צבע;
( )4תשריט של האתר וסימון המקום המבוקש להצגת השילוט בקנה מידה של 152:1
או ;15:11
( ):תמונה חזיתית של הבניין או המקום שבו יוצב השילוט;

( )6פירוט אופן חיבור השילוט למקום הצבתו המיועד ,לרבות המסגרת שעליה
הוא יוצב או המיתקן שישא אותו ,בצירוף המפרט הטכני שלהם;
( )7אם מבוקש שילוט אלקטרוני או מואר או שילוט מתחלף או שילוט הכרוך באספקת
חשמל  -יצורף אישור של חשמלאי מוסמך המעיד כי הוא אחראי לתקינות השילוט
והמיתקן וכי המיתקן יכלול מפסק פחת וחיבור הארקה לשילוט ולמסגרת החיזוק ,בהתאם
להוראות כל דין ,והצנרת המספקת חשמל לשלט מוסתרת;
( )8מסמך המאשר את הסכמת בעל הנכס שבו יותקן השילוט להתקנתו,
ואם נתבקשה הצגת שילוט בנכס שבבעלות משותפת או בשטח משותף בבית משותף -
תצורף לבקשה הסכמת כל הבעלים או הנציגות המוסמכת ,לפי העניין;
( )9כל מסמך ופרטים נוספים שיתבקשו על ידי ראש המועצה והדרושים לדעתו לצורך
בחינת הבקשה והכרעה בה.

ועדה מקצועית
- .4

(א) ראש המועצה ימנה ועדה מקצועית אשר תהיה מורכבת ממהנדס המועצה ,מנהל
היחידה לאיכות הסביבה ועובד מועצה נוסף או נציגיהם (להלן הוועדה המקצועית);
ראש המועצה רשאי למנות לוועדה חברים נוספים.
(ב) בקשה לרישיון לשילוט תובא לדיון לפני הוועדה המקצועית ,למעט -
( )1בקשה לרישיון שהתרשים שצורף לה הוכן על ידי אדריכל שלבניין שנבנה לפי היתר
בנייה כדין ,ופרסומו של השילוט יהא באותו בניין ,ומיקום השילוט אושר
כחלק מהיתר הבנייה;
( )2בקשה לחידוש רישיון אם אין שינוי בשילוט הקיים שניתן עליו רישיון לפי חוק עזר
זה;
( )3בקשה אחרת שהוועדה המקצועית סבורה שאין צורך שהיא תדון בה.

(ג) הוועדה המקצועית תהא מוסמכת להמליץ לפני ראש המועצה לתת רישיון,
לסרב לתיתו ,לבטלו ,להתלותו ,לשנותו ,להתנות בו תנאים ,להוסיף עליהם או לשנותם,
ובין השאר ,לקבוע הוראות בדבר מקום הצבתו ובדבר גודלו וצורתו של השילוט והחומר
ממנו יהא עשוי ,וכן בדבר מועדי פרסומו ,מניעת רעש ומטרדים ,שמירת הניקיון בסמוך לו
וכל הוראה אחרת שתמצא לנכון בהתאם לשיקול דעתה.
(ד) ראש המועצה יהא רשאי לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית או לדחותן,
כולן או מקצתן ,וכן לקבלן בשינויים.
גיבוש אמות מידה
.5

(א) הוועדה המקצועית תגבש אמות מידה אשר על בסיסן תיתן את המלצתה לראש
המועצה להענקת רישיונות שילוט לפי חוק עזר זה; אמות המידה יכול שיתייחסו
למקום השילוט ,אופן הצבתו ,צורתו ,גודלו ,צבעיו ,סוג החומר ממנו הוא עשוי ותוכנו.

(ב) הוועדה המקצועית תביא את המלצותיה לאישור המועצה ,אשר תבחן ותעגן
את אמות המידה.
(ג) אמות המידה שאושרו על ידי המועצה יפורטו במסמך כתוב אשר יימצא
במשרדי המועצה.
מתן רישיון
.6

ראש המועצה רשאי לתת רישיון ,לסרב לתיתו ,לבטלו ,להתלותו ,לשנותו ,להתנות בו
תנאים ,להוסיף עליהם או לשנותם ,ובין השאר ,לקבוע הוראות בדבר מקום הצבתו
ובדבר גודלו וצורתו של השילוט והחומר ממנו יהא עשוי ,וכן בדבר מועדי פרסומו,
מניעת רעש ומטרדים ,שמירת הניקיון בסמוך לו וכל הוראה אחרת בהתאם לשיקול דעתו.

היתר בניה
- .7

אין בהוראות חוק עזר זה כדי להתנות על הוראות חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה ,9175
לרבות לעניין קבלת היתר בנייה כדין; נדרש היתר בנייה לצורך הצגת שילוט,
לרבות למיתקנים או לעמודים הנלווים לו ,יהיה תוקף הרישיון מותנה בקבלת היתר בנייה
כאמור.

תוקף רישיון לשילוט וחידושו
.8

(א) תוקפו של רישיון לשילוט הוא עד  39בדצמבר של השנה שבה ניתן ,אלא אם כן צוין
מועד אחר ברישיון.
(ב) לא ישנה אדם שילוט אלא על פי רישיון ובהתאם לתנאי הרישיון.
(ג) שינה אדם שילוט בתוך תקופת הרישיון בלי שקיבל רישיון לכך או בניגוד
לתנאי הרישיון ,יפקע תוקף הרישיון מיד עם ביצוע השינוי כאמור; לעניין סעיף קטן זה,
"שינוי שילוט"  -לרבות שינוי של תוכנו או צורתו או מידותיו או סוגו או מקומו
או אופן הצבתו של שילוט ושאר פרטי השילוט כמפורט בסעיף (3א) לחוק עזר זה,
ולמעט שינוי תוכנו של פרסום חוצות.
(ד) בקשה לחידוש רישיון לשילוט תוגש בכתב לראש המועצה לפחות  38ימים
לפני תום תוקפו ,ותכלול הצהרה של מגיש הבקשה בהתאם לנוסח שבתוספת השלישית
לחוק עזר זה ,ולפיה לא בוצע כל שינוי שהוא בשילוט; לא יהא תוקף לחידוש רישיון
אם חודש על סמך הצהרה כוזבת.
(ה) הוגשה בקשה לחידוש רישיון כאמור בסעיף קטן (ד) לעיל ושולמה אגרת שילוט מראש
בגין תקופת הרישיון ,יראו את מגיש הבקשה כמחזיק ברישיון תקף בגין תקופת החידוש,
וזאת עד לחידושו של הרישיון כמבוקש ,למעט אם נשלחה הודעה בכתב על ידי המועצה
ולפיה סירבה לחידוש הרישיון.

פרק ג'  -אגרת שילוט
אגרת שילוט
.9

(א) בעד מתן רישיון לשילוט ובעד חידושו ,ישלם המבקש למועצה אגרה שנתית בשיעורים
הנקובים בתוספת הראשונה לחוק עזר זה ,בסכומם המעודכן ליום התשלום.

(ב) בעל רישיון לשילוט ומי שפרסמו חייבים בתשלום אגרת שילוט לכל שנה שבה פורסם
השלט.
(ג) הוצא רישיון לשילוט לאחר  9ביולי של שנה פלונית והשילוט לא הוצג לפני הוצאת
הרישיון ,תשולם בגינו מחצית האגרה שנקבעה בתוספת הראשונה.
(ד) בוטל רישיון לשילוט לפני  9ביולי של שנה פלונית ,שלא כתוצאה מהפרת הוראה
בחוק עזר זה על ידי מפרסם השילוט ,והשילוט הוסר עד לאותו מועד ,תשולם בגינו מחצית
האגרה שנקבעה בתוספת הראשונה.
(ה) מפרסם שילוט שעזב את הנכס שבו פורסם השילוט ולא הסירו ,ישלם אגרת שילוט
כל עוד לא הוסר על ידו השילוט.
(ו) פורסם שילוט בלא רישיון או בניגוד לתנאיו או בניגוד להוראות חוק עזר זה או בניגוד
להוראות כל דין ,לא יגרע הדבר מחובתו של מפרסם השילוט לשלם למועצה אגרת שילוט;
חובת תשלום אגרת שילוט כאמור תחול למן מועד תחילת פרסום השילוט.
פטור מאגרה
.11

(א) ראש המועצה רשאי לפטור מאגרה או להפחית משיעורה בהתקיים אחד מאלה:
( )1מפרסם השילוט הוא מוסד ציבורי למטרות צדקה ,דת ,חינוך ,תרבות ,אמנות
או ספורט ,או מוסד אחר הפועל שלא למטרות רווח שלדעת ראש המועצה הוא בעל אופי
ציבורי ,והשילוט אינו כולל פרסום מסחרי;
( )2שילוט המפורסם לטובתו של מוסד כאמור בפסקה ( )1לעיל;
( )3מסיבה אחרת ,לפי המלצת הוועדה המקצועית.

(ב) מתן פטור מאגרת שילוט או הפחתת שיעורה אינם פוטרים מן החובה לקבל
רישיון שילוט.
שילוט שאינו טעון רישיון
.11

(א) סוגי השילוט המנויים להלן לא יהיו טעונים הוצאת רישיון שילוט או תשלום אגרת
שילוט -
( )1שילוט המוצג מטעם המועצה ,הממשלה ובתי המשפט;
( )2שילוט המוצג על דלת כניסה לדירת מגורים המציין את שמות המתגוררים
בדירה בלבד;
( )3דגל המשמש סמל של מדינה או ארגון בעל אופי ציבורי או דתי ,לרבות דגל המוצג
באירוע ממלכתי ,ובלבד שהצגת דגל כאמור תהא כדין ולא תשמש לפרסומת מסחרית;
( )4שלט המורה על כך שעסק ,שירות או פעילות עברו ממקום אחד למקום אחר ,ובלבד
שמידות השלט לא יעלו על  3:ס"מ ×  61ס"מ והשילוט לא הוצג לתקופה העולה על 91
ימים ממועד ההעברה כאמור;
( ):שילוט המוצג על רכב מסחרי -

(א) אשר אינו מספק מוצר או שירות כל שהוא ליעד המצוי בתחום המועצה;
(ב) אשר אינו חונה בתחום העירייה למשך זמן העולה על  61דקות ביממה;
נטל ההוכחה של העובדות המהוות תנאי לפטור האמור הוא על מציג השילוט;
( )6מודעה על גבי כלי רכב המפרסמת את הרכב למכירה;
( )7מודעה הנישאת בידי אדם במהלך אסיפה או הפגנה;
( )8מודעות ושלטים המשמשים לתעמולה פוליטית;
( )9מודעת אבל;
( )11פרסום בדרך של כרוזים המחולקים מיד ליד;
( )11שילוט שחובה להציג על פי דין.

(ב) ראש המועצה רשאי ליתן הוראות בנוגע לשילוט כאמור בסעיף זה ,לרבות בנוגע
למקום ואופן פרסומו; הורה ראש המועצה כאמור ,לא יפורסם השילוט אלא בהתאם
להוראות ראש המועצה.

פרק ד'  -שילוט ודרכי פרסום
אזור שילוט מיוחד
.12

(א) ראש המועצה רשאי להכריז,בהתייעצות עם הוועדה המקצועית ,על אזור או חלק ממנו
או על רחוב או רחובות או חלק מהם כעל אזור שילוט מיוחד שבו לא יוצג שילוט
או ששילוט שיוצג בו יהיה בהתאם לתכנית שילוט שאישרה המועצה (להלן בסעיף זה -
תכנית).
(ב) הכריז ראש המועצה על אזור שילוט מיוחד ,לא יינתן בו רישיון שילוט שלא בהתאם
לתכנית ,אלא מטעמים מיוחדים ולפי המלצת הוועדה המקצועית.
(ג) בתכנית שילוט רשאי ראש המועצה לקבוע ,בין השאר ,תנאים בנוגע לצורת השילוט,
גודלו ,תוכנו ,צורתו ,החומר ממנו הוא עשוי ,אופן הצבתו וכל תנאי אחר הקשור בשילוט
ופרסומו.
(ד) המועצה רשאית לחלק את תחום המועצה לכמה אזורי שילוט ולגבות אגרה שונה
בעד פרסום אותו שילוט בכל אחד מאותם אזורים.

שילוט של עסק
( .13א) לכל עסק יהיה שלט אחד בלבד ,אלא אם כן התיר ראש המועצה הצגת שלט נוסף.
(ב) שלט של עסק יוצג בחזית המבנה שבו מתנהל העסק בלבד ,אלא אם כן התיר
ראש המועצה את הצגתו במקום אחר.

(ג) אורכו המרבי של שלט לא יעלה על אורך החזית שלבית העסק ,אלא אם כן התיר
ראש המועצה אחרת.
מיתקן פרסום עירוני
.14

(א) על פרסום מודעה על מיתקן פרסום עירוני יחולו הוראות חוק עזר זה למעט אם נקבע
בו אחרת.
(ב) ראש המועצה רשאי לקבוע כללים והוראות בנוגע להדבקת מודעות על מיתקן הפרסום
העירוני.
(ג) מפרסם מודעה על מיתקן פרסום עירוני ימסור לראש המועצה ,לפי דרישתו,
כמה העתקים מכל מודעה בלא תשלום.
(ד) מיתקן פרסום עירוני שהפרסום בו כרוך בתשלום אגרה לפי חוק עזר זה יכלול הודעה
על כך.
(ה) בעד פרסום שילוט על מיתקן פרסום עירוני הכרוך בתשלום ישלם המפרסם אגרות
כמפורט בחלק ב' של התוספת הראשונה לחוק עזר זה ,בסכומן המעודכן ליום התשלום;
הדבקת השילוט על מיתקן פרסום עירוני היא באחריות המפרסם ואינה כלולה באגרה.
(ו) אין באמור בסעיף זה לעיל כדי לגרוע מכל סמכות המוקנית לראש המועצה
לפי חוק עזר זה ,ובכלל זה ,הסמכות לקבוע תנאים בנוגע לשימוש בלוח הפרסום העירוני,
לצורת השילוט ,גודלו ,תוכנו וכיוצא באלה או לפעול כנגד מפרסם השילוט אם פעל
בניגוד להוראות חוק עזר זה.

פרסום עינוג ציבורי
.15

בקשה לפרסום של עינוג ציבורי ,כהגדרתו בסעיף (3ב) לחוק רישוי עסקים ,יכול שתתייחס
לתמונות או למודעות אחרות המשתנות מדי פעם ,לפי ההצגות או המופעים; על אף האמור
בחוק עזר זה ,לא יידרש מפרסם מודעות כאמור להגיש את התמונות לראש המועצה,
ובלבד שהן אושרו וסומנו בידי מועצת הביקורת לפי סעיף  5לפקודת סרטי הראינוע.

פרק ה'  -שילוט ודרכי פרסום אסורים
שילוט אסור
.16

לא יפרסם אדם שילוט ולא יגרום לפרסומו של שילוט שנתקיים בו אחד מאלה:
( )1שילוט שפרסומו מהווה עבירה על הוראה מהוראות חוק עזר זה או על הוראת
כל דין אחר;
( )2שילוט המפרסם עסק או משרד שאין לו רישיון כחוק או שהפעלתו נוגדת
את דיני התכנון והבניה;
( )3שילוט המוצג על מדרגות חירום ,מדרגות נעות ,מזגן אוויר ,צינור ביוב ,צינור אוורור,
עמוד חשמל ,עמוד צופרים ,תמרור ,מיתקן טלפון ,מיתקן להפעלת רמזור ,אנטנה ,או
שהוא מוצג במקום שנועד לציוד אולמי תקנים לכיבוי שרפות;

( )4שילוט העלול להפריע לתנועת רכב או לתנועת הולכי רגל;
( ):שילוט העלול לגרום לרעש ,להפצת ריח או עשן ,למטרד או למפגע לרבים;
( )6שילוט העלול להסתיר או לפגוע בפרטים בעלי ייחוד ארכיטקטוני או היסטורי
או טבעי או במראה האסתטי של בניין;
( )7שילוט העלול להסתיר או להפריע או לפגוע בנוף או באתרי טבע ונופש
או במשאבים טבעיים;
( )8שילוט החוסם מעבר ,מבואה ,דלת ,חלון ,יציאת חירום או פתח אחר או שהוא
מפריע לשימוש או למעבר בהם;
( )9שילוט המוצג על בניין המשמש למגורים בלבד ,אלא אם כן השילוט הוא של אדם
המנהל בו את עסקו כדין;
( )11שילוט המוצג בשטח ציבורי ,שאינו מותקן על גבי מיתקן פרסום עירוני המיועד לכך,
למעט אם אושר הדבר ברישיון;
( )11שילוט צבוע על בניין ,אלא אם כן ניתן לגביו אישור מיוחד של ראש המועצה;
( )12שילוט העלול לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו.

דרכי פרסום אסורות
.17

למעט אם ניתן אישורו של ראש המועצה ,לא יפרסם אדם שילוט בדרכים האלה:
( )1דרך הקרנת שילוט על מקום ציבורי על ידי הארה בחשמל או באמצעים אלקטרוניים
או על ידי השמעת תוכן השילוט ברמקול;
( )2דרך נשיאת לוח או סרט או שילוט אחר ,בין שהם נישאים בידי אדם
ובין באמצעים אחרים ,למעט נשיאת לוח או סרט כאמור בהפגנות או באספות.

שילוט המופעל באמצעות חשמל
.18

(א) לא יאיר אדם שילוט על ידי חשמל ולא יפרסם שילוט שהפעלתו או הצגתו כוללים
שימוש בחשמל ,אלא אם כן הותר הדבר ברישיון והשילוט ומתקניו עומדים בכל תקן
והוראת כל דין החלים בעניין ,ובתנאי שהשילוט מצויד במפסק פחת והצנרת המספקת
חשמל מוסתרת ,ואלו נבדקו על ידי חשמלאי מוסמך שאישורו בכתב על תקינותם
מצוי בידי בעל העסק והמפרסם.
(ב) ראש המועצה רשאי לאסור על אדם להאיר או לגרום להארת שילוט על ידי גופי
תאורה או באמצעי אחר ,באופן קבוע או זמני ,מתחלף או מהבהב ,אם לדעת ראש המועצה
עשוי השילוט להוות סכנה או הפרעה לתנועה או להולכי רגל או להפריע לסביבה

או לתושבי הסביבה או לעוברים ושבים או שהשילוט אינו הולם את אופי הסביבה
שבה מבקשים להציג את השילוט.
פרק ו'  -אחזקה ,שמירה והסרת שילוט
אחזקת שילוט
.19

(א) בעל רישיון שילוט ,לרבות שילוט בנכס או בתוך כלי רכב ציבורי או מסחרי או על גבם,
וכן אדם שעל נכסו או על כלי רכב ציבורי או מסחרי שלו או בתוכם פורסם שילוט כאמור,
יחזיק את השילוט בצורה נקייה ,נאה ,תקינה ובטוחה ובהתאם להוראות חוק עזר זה וכל
דין ,ולפי דרישת ראש המועצה ,יתקן ,יסיר או יחליף שילוט שניזוק ,הושחת או התבלה.
(ב) לא מילא אדם אחר דרישה כאמור בסעיף קטן (א) ,רשאי ראש המועצה להורות
על בי צוע הפעולות שנדרשו על ידי המועצה ולגבות מאותו אדם את הוצאות המועצה
בקשר לכך ,ובלבד שהודעה על כך נמסרה לאותו אדם זמן סביר מראש.

שמירת שילוט
.21

לא יסלק אדם ולא ירשה למי שפועל מטעמו לסלק ,להסיר ,להרוס ,לשבור ,לקרוע,
לטשטש ,להסתיר ,לקלקל ,לכסות או לפגוע באופן אחר בשילוט ,במודעה ,במיתקן פרסום
עירוני ,עמוד או כל מקום אחר שנקבע על ידי ראש המועצה לפרסום שילוט או לדבר
המתלווה אליהם או הקשור בהם ,שהוצגו ,פורסמו או הותקנו ,אלא אם הותר הדבר
בחוק עזר זה וכפי שהותר.

הסרת שילוט
.21

(א) בעל רישיון לשילוט אחראי להסרת השילוט ,על מתקניו ועמודיו ,מיד עם תום השימוש
בו או עם פקיעת תוקף הרישיון שניתן לגביו או עם ביטולו או עם העסק שהשילוט מפרסם
חדל להתקיים במקום או עם חלוף האירוע שהשילוט מפרסם או עם קרות נסיבות אחרות
בעטיין השילוט אינו ממלא עוד אחר ייעודו.
(ב) לא הוסר שילוט על אף שחובה להסירו ,ישלם מי שפרסמו למועצה אגרת שילוט
כל עוד לא הוסר השילוט ,אפילו עזב המפרסם את המקום בו מוצג השילוט; הוראה זו
לא תגרע מתוצאות הפרתה של החובה להסיר את השילוט.
(ג) הוצג שילוט בנכס ועזב מי שפרסמו את הנכס ולא הסירו ,תחולה חובה להסרת
השילוט למן אותו מועד גם על בעל הנכס ,ואם לא הסירו ,יהא חב בתשלום אגרת שילוט
יחד ולחוד עם מי שפרסם את השילוט ,לאחר שקיבל הודעה על כך זמן סביר מראש
מאת המועצה.
(ד) בעל רישיון לשילוט ייתן הודעה בכתב למחלקת התברואה ורישוי עסקים של המועצה
על הסרתו לא יאוחר מ 6-ימים מיום הסרתו (להלן  -הודעה) ,ולאחר מכן ,לא יהיו חייבים
באגרת שילוט; אין האמור גורע מחובתם של בעל רישיון לשילוט ומי שפרסמו לשלם
אגרת שילוט המגיעה מלפני מסירת ההודעה.
(ה) בסעיף זה" ,בעל רישיון לשילוט"  -בין אם קיבל רישיון שילוט ,בין אם קיבל פטור
מהוצאת רישיון שילוט ובין אם פרסם שילוט בלא רישיון.

דרישה להסרת שילוט ולביצוע עבודות
( - .22א) ראש המועצה רשאי לדרוש ,בהודעה בכתב ,מאדם שפרסם שילוט או הרשה לאחר
מטעמו לפרסמו או להסיר שילוט שפורסם בלא רישיון או שהוצג תוך הפרת תנאי הרישיון
או בניגוד להוראה מהוראות חוק עזר זה או מסיבה סבירה אחרת ,וכן רשאי הוא לדרוש
ממנו לבצע עבודות הנחוצות לצורך אחזקתו התקינה של השילוט או לצורך התאמתו
לתנאי הרישיון או להוראות חוק עזר זה או להוראות כל דין (להלן בסעיף זה דרישה).
(ב) קיבל אדם דרישה מראש המועצה כאמור בסעיף קטן (א) ,ימלא הוא אחריה
בתוך התקופה שקבע לכך ראש המועצה.
(ג) לא מילא אדם אחר הודעה כאמור בסעיף קטן (א) ,רשאית המועצה לבצע את הנדרש
בהודעה ולגבות ממקבל ההודעה את הוצאות המועצה בקשר לפעולות ועבודות אלה,
לרבות הוצאות אחסנתו של השילוט ,לפי חשבון שתגיש לאותו אדם ,ובלבד שהודעה על כך
נמסרה לאותו אדם זמן סביר מראש; ראה ראש המועצה שלא ניתן לאתר את שמו ומענו
של אדם ,רשאית המועצה לנקוט פעולות כאמור אף בלא מסירת דרישה לאותו אדם.
(ד) שילוט שהוסר על ידי המועצה בהתאם לסמכותה לפי סעיף קטן (ג) ,יהיה רכושה
של המועצה.
(ה) רשאי אדם לדרוש לקבל לרשותו שילוט שהוסר על ידי המועצה כאמור בסעיף קטן (ג),
אם הוכיח בעלות עליו בתוך  95ימים מיום הסרתו ,ובתנאי שישלם למועצה את הוצאות
ההסרה והאחסנה לפי חשבון שתגיש לו המועצה.
(ו) בכפוף לכל דין ,המועצה ומי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם לשילוט,
לרכוש או לאדם כתוצאה מהסרתו של שילוט ואחסנתו ומביצוע עבודות על ידי המועצה
לפי סעיף זה או מהעדרן.
פרק ז'  -הוראות שונות
שימוש בשפות
.23

(א) לא יציג אדם שילוט ולא יגרום להצגתו ,אלא אם נתמלא לגביו אחד מאלה:
( )1הוא כתוב בשפה העברית;
( )2אם הוא כתוב גם בשפה אחרת  -בתנאי שהשפה העברית תופסת לא פחות
ממחצית שטחו.

(ב) הוראות סעיף (א) לא יחולו על שילוט שמציג מוסד רשמי של מדינה זרה או מוסד דת.
ציון ומסירת פרטים
.24

(א) לא יפרסם אדם שילוט אלא אם כן צוינו בו שמו ומענו של המפרסם ושל היצרן או בעל
בית הדפוס או בית המלאכה שבו נוצר או הודפס השילוט.
(ב) בעל בית דפוס ובעל בית מלאכה בהם יוצר או הודפס שילוט ימציאו לראש המועצה,
לפי דרישתו ,את פרטיו של האדם שהזמין את השילוט ,לרבות שמו ומענו.

רשות כניסה והצגת רישיון

.25

(א) ראש המועצה רשאי ,בכל עת סבירה ,להיכנס לכל מקום כדי לברר אם מתקיימים בו
הוראות חוק העזר ,ולבצע את הפעולות הדרושות לביצוע הוראותיו.
(ב) לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע ממנו מלבצע את סמכויותיו
לפי סעיף קטן (א).
(ג) בעל רישיון שילוט יציגו לפני ראש המועצה לפי דרישתו.

חזקת אחריות
.26

(א) פורסם שילוט שלא בהתאם להוראות חוק עזר זה או שלא שולמה בעדו אגרת שילוט,
רואים את מחזיק הנכס שבו פורסם השילוט ואת בעל הנכס שבו פורסם השילוט
כאילו הוא פרסם את השילוט ,זולת אם הוכיח שהעבירה או הפרסום ,לפי העניין,
נעשו שלא בידיעתו וכי נקט את כל האמצעים הסבירים למנעם.
(ב) פורסם שילוט שלא בהתאם להוראות חוק עזר זה או שלא שולמה בעדו אגרת שילוט,
וצוין בשילוט שמו או כינויו של אדם או מקצועו ,או שמו או כינויו או מהותו שלבית עסק
או של מוסד ,יראו גם את מזמין השילוט וכן כל אדם ששמו או כינויו מצויים בשילוט
או בעל בית הדפוס שבו הודפס השילוט או כל אדם שהוא בעל או מנהל פעיל או עובד
האחראי על אותו תחום בבית העסק או במוסד המפרסם ,לפי העניין ,כאילו הוא פרסם
את השילוט ,זולת אם הוכיח שהעבירה או הפרסום ,לפי העניין ,נעשו שלא בידיעתו
וכי נקט את כל האמצעים הסבירים למנעם.

אחריות נושא משרה בתאגיד
 - .27נעברה עבירה לפי חוק עזר זה על ידי תאגיד או על ידי עובד מעובדיו ,תחול האחריות בגין
אותה עבירה גם על נושא משרה באותו תאגיד ,אלא אם הוכיח כי עשה כל שניתן למניעת
אותה עבירה; בסעיף זה" ,נושא משרה" מנהל פעיל ,שותף ,או עובד מינהלי בכיר
האחראי לאותו תחום שבו נעברה העבירה.
מסירת הודעות
.28

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת או
אם נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה או לאחד
מבני משפחתו הבגירים הגרים בכתובת מגוריו או לידי אדם בגיר העובד או המועסק שם
או אם נשלחה בדואר רשום הערוך לאותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים הידועים
לאחרונה או הרשומים במשרד הפנים או במרשם החברות ,או אם הוצגה בצורה נראית
לעין באחד המקומות האמורים או במקום שבו נמצא השילוט או שפורסמה בעיתון יומי
הנפוץ בתחום המועצה.

תיקון חוק עזר (הצמדה למדד)
 - .29בתוספת לחוק עזר לתמר (הצמדה למדד) ,התשמ"א ( 9129להלן  -חוק עזר הצמדה למדד),
במקום "חוק עזר לתמר (מודעות ושלטים) ,התשל"ז "9167-יבוא "חוק עזר לתמר
(שילוט) ,התשס"ט."8881-
ביטול

 - .31חוק עזר לתמר (מודעות ושלטים) ,התשל"ז  - 9167בטל.
הוראת מעבר
 - .31רישיון שניתן כדין לפני תחילתו של חוק עזר זה יראו אותו כבר תוקף כל עוד לא פג תוקפו
לפי חוק עזר לתמר (מודעות ושלטים) ,התשל"ז .9167
הוראת שעה
.32

על אף האמור בסעיף  8לחוק עזר הצמדה למדד כתיקונו בחוק עזר זה ,שיעורי האגרות
שנקבעו בתוספת לחוק עזר זה יעודכנו במועד פרסומו של חוק עזר זה ברשומות
(להלן  -יום העדכון הראשון) ,לפי שיעור השינוי במדד המחירים לצרכן ,שפרסמה הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה (להלן  -מדד) ,לאחרונה לפני יום העדכון הראשון לעומת המדד
שפורסם בחודש אוגוסט .8882

תוספת ראשונה
(סעיפים  1ו(94-ה))
חלק א' :אגרת שילוט
שיעורי האגרה
בשקלים חדשים ,לכל מ"ר,
לשנה או לחלק ממנה
.9

.8
.3

שילוט מכל סוג ,למעט שילוט חוצות ושילוט מתחלף
או אלקטרוני -
עד  8מ"ר ראשונים ,לכל מ"ר -

968

מעל  8מ"ר ,עד  4מ"ר -

948

לכל מ"ר נוסף ,עד  95מ"ר -

68

לכל מ"ר נוסף מעל  95מ"ר -

38

שילוט חוצות המפורסם במקום ציבורי או פרטי828 ,
למעט שילוט מתחלף או אלקטרוני-
578
שילוט מתחלף או אלקטרוני -

חלק ב' :אגרת פרסום על מיתקן פרסום עירוני
מודעה המתפרסמת על מיתקן פרסום עירוני ,עד שלושה ימים (ההדבקה באחריות
.9
המפרסם):

שיעור האגרה בשקלים

גודל המודעה

חדשים
מודעה גדולה ( 78 × 13ס"מ)
מודעה בינונית ( 78 × 47ס"מ)
מודעה קטנה ( 39 × 47ס"מ)
מודעה זעירה ( 39 × 83ס"מ)
- .8

58
85
95
2

לכל יום נוסף אגרה נוספת בשיעור של  35%מגובה אגרות הפרסום לפי פרט .9

תוספת שניה
(סעיף (3א))

לכבוד
מחלקת תברואה ורישוי עסקים
מועצה אזורית "תמר"
הנדון :בקשה לרישיון להצבת שילוט לשנת .....................
לפי חוק עזר לתמר (שילוט) ,התשס"ט8881-
אני ,עורך הבקשה החתום מטה( .............................................................. ,שם פרטי ומשפחה),
..............................................
מס'
זהות/ח"פ
תעודת
נושא
,.............................................................................
מען
,...................................................................
טלפון
פקס'  ,..................................................................שתפקידי בתאגיד הוא ..................
 ,.......................................................מבקש בזה לקבל רישיון לשילוט לתקופה שתחילתה
ביום................שנת ..................ועד ליום  39בדצמבר של אותה שנה.
פרטי השילוט המבוקש:
..........................................................................................................
השילוט
צורת
(נא לפרט  -שטוח ,דו-צדדי ,מואר ,מתחלף ,אלקטרוני,אחר);
מטרת השילוט ( ....................................................................נא לפרט :שילוט לעסק,
שילוט חוצות ,אחר)
מידות השלט (כולל המסגרת בה הוא נתון) :אורך  ...............רוחב/גובה .......................
עומק  ....................גובה מפני הקרקע.................................
.........................................................
השלט
תוכן
מהות העסק ........................................................

החומר ממנו עשוי השילוט
..............................................................................................................
אופן חיבור השילוט למקום הצבתו המיועד
..........................................................................................
כתובת הצבת השילוט........................................................................ :
גוש/חלקה...........................:
מיקום הצבתו של השילוט:
...............................................................................................................
סוג תאורה ................................................עוצמת התאורה בוואט ……………..…....
אבזרי/אמצעי התאורה ..............................................................
שפה נוספת פרט לשפה העברית ..................................................
מס' ח-ן הארנונה של הנכס שבו יוצג השלט .....................................
מצ"ב המסמכים האלה:
תרשים של השילוט והמיתקן שעליו הוא יוצב ומפרט טכני שלהם הכולל את מידותיהם
א.
כולל המסגרת שבה נתון השילוט; מפרט צבעים וגימורים; תוכן השילוט; ודוגמה
של השילוט בסקיצה גראפית כולל צבע;
תשריט של האתר וסימון המקום המבוקש להצגת השילוט בקנה מידה של  9:858או
ב.
;9:588
תמונה חזיתית של הבניין או המקום שבו יוצב השילוט (ניתן לצרף הדמיה);
ג.
פירוט אופן חיבור השילוט למקום הצבתו המיועד ,לרבות המסגרת שעליה הוא יוצב או
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.

המיתקן שישא אותו ,בצירוף המפרט הטכני שלהם;
אישור חשמלאי מוסמך (אם מבוקש שילוט אלקטרוני או מואר או שילוט מתחלף או
שילוט הכרוך באספקת חשמל);
הסכמת בעל הנכס שבו יותקן השילוט/הנציגות המוסמכת (במקרה של בית משותף);
אישור רישוי עסקים (לעסק טעון רישוי);
תעודת רישום של המבקש (אם המבקש הוא תאגיד).

הנני מצהיר ומתחייב כדלקמן:
כי הפרטים שנמסרו על ידי לעיל הינם נכונים;
א.
ב - .ידוע לי ,כי הרישיון להצגת שילוט יהא בתוקף עד ליום  39בדצמבר לשנת כספים זו בלבד,

ג.
ד.

וכי עלי לשלם בעדו אגרת שילוט בהתאם לתעריפים הקבועים בתוספת לחוק עזר לתמר
(שילוט) ,התשס"ט ( 8881להלן  -חוק העזר);
התקנת השילוט והסרתו יתואמו על ידי עם מחלקת התברואה ורישוי עסקים של המועצה;
מחובתי להודיע בכתב למחלקת התברואה ורישוי עסקים של המועצה על כל שינוי בשילוט
לרבות שינוי של תוכנו או צורתו או מידותיו או סוגו או מקומו או אופן הצבתו של השילוט
ושאר פרטי השילוט כמפורט בסעיף (3א) לחוק העזר;

ה.

מחובתי להודיע בכתב למחלקת התברואה ורישוי עסקים של המועצה על מועד הסרת

ו.

השלט ,וידוע לי כי במידה ולא תינתן על ידי הודעה כאמור ,אחויב באגרת השילוט
כאמור בסעיף (88ד) לחוק העזר;
במקרה של השמטת אחד הפרטים בטופס הבקשה ,לא תובא הבקשה לדיון.

בכבוד רב,
תאריך
*

שם עורך הבקשה וחתימתו*
אם המבקש הוא תאגיד ,יש לצרף את חותמת התאגיד לבקשה

תוספת שלישית
(סעיף (2ד))
בקשה לחידוש רישיון

אני ,עורך הבקשה החתום מטה .................................................... ,נושא תעודת זהות מס'
.................................
מען  ,.............................. .... ................................טלפון ,...........................................
בעל רישיון שילוט מס'  ..........................אשר ניתן בתאריך ........................ ........................
(להלן  -רישיון שילוט) ,מבקש בזאת לחדש את רישיון השילוט לתקופה שתחילתה
ביום .................שנת ...................ועד ליום  39בדצמבר של אותה שנה.
הנני מצהיר בזה ,כי לא בוצע שינוי כלשהו בשילוט נושא רישיון השילוט ,לרבות במידותיו ,תוכנו,
צורתו ואופן הצבתו והפעלתו או שאר פרטי השילוט כמפורט בסעיף (3ב) לחוק העזר לתמר
(שילוט) ,התשס"ט.8881-
הנני מצהיר בזה ,כי תוכן הצהרתי אמת ,ומאשר זאת בחתימת ידי להלן ,ידוע לי כי אם תתגלה
ההצהרה שלעיל ככוזבת ,כי אז יראו ברישיון לשילוט כבטל מעיקרו.
שם עורך הבקשה

תאריך

כ' בתמוז התשס"ט ( 98ביולי )8881
דב ליטבינוף
ראש המועצה האזורית תמר

