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 1992-חוק עזר לעכו )שילוט(, התשנ"ג 

 96עמ' , )31.12.1992(תשנ"ג ה ,497חש"ם   פורסם:
 65(, עמ' 28.10.2002, התשס"ג )660חש"ם  תיקונים:

 לפקודת העיריות, מתקינה מועצת עירית עכו חוק עזר זה: 251-ו 250, 246בתוקף סמכותה לפי סעיפים 

 פרק ראשון: פרשנות

 הגדרות

 -בחוק עזר זה  . 1

 עירית עכו;- "העיריה" 

 מועצת העיריה;- "המועצה" 

 לרבות אדם שהוא הסמיכו, בכתב, לצורך חוק עזר זה, כולו או מקצתו;- "ראש העיריה" 

הודעה המכילה את שמו של אדם או מקצועו או שמו או טיבו של עסק או מוסד, או כל צירוף של אלה, - "שלט" 
העיסוק והמראה או כוללת מספרים, אותיות, מלים או איור, המחוברת לבנין או המותקנת במקום העסק או 

 למיתקן, לרבות המיתקן הנושא את ההודעה, בין שההודעה מוארת ובין שאינה מוארת או שהיא מוארת לסירוגין;

 שלט שהותקן בניצב למקום העסק;- "שלט בולט" 

שהוצבו במקומות שונים לצורך הכוונה לפי קביעת מהנדס שלט שהותקן על מיתקנים מרכזיים - "שלט הכוונה" 
 העיריה;

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

אמור, ולרבות מודעה המתפרסמת באמצעות מכשיר אופטי או חשמלי על בד קולנוע או במקום ציבורי, שאינם כ
 שלט;

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

 חלק של מבנה כאמור וכל דבר המחובר לו חיבור של קבע; )1(

הוא ארגז או ארון או מיתקן אחר בעל נפח שאפשר להציג בו סחורה, או מיתקן ארגז ראווה ש )2(
 לפרסום מודעות, העשוי עץ, מתכת, חומר פלסטי, זכוכית או חומר אחר, שהותקן במקום ציבורי;

קיר, סוללת עפר, גדר וכיוצא באלה, הגודרים או תוחמים או מיועדים לגדור או לתחום שטח קרקע  )3(
 או חלל;

 הצגת שלט בכל מקום בתחום העיריה;- " "הצגה

הודעת דבר במקום ציבורי במסירת תכנו בכתב או בדפוס, דרך הדבקה, הצגה, הפצה, הארה, הסרטה, - "פרסום" 
 צביעה, חריטה, שידור או הקלטה או כיוצא באלה;

 ;2רשיון שנתן ראש העיריה לפי סעיף - "רשיון" 

 שלט או מודעה;- "שילוט" 

רחוב, לרבות מדרכה, שדרה, פסג', כניסה או מעבר של מרכז מסחרי או של בית משרדים, סמטה, - "מקום ציבורי" 
משעול לרוכבים או לרוכבי אופניים, נתיב להולכי רגל, כיכר, רחבה, חצר, מגרש ספורט, טיילת, גשר, גינה, מבוי, 

או שהציבור נכנס אליו או רשאי להיכנס אליו, בין אם  מפלס, וכל מקום פתוח שהציבור משתמש בו או נוהג לעבור בו,
הוא בבעלות פרטית ובין אם הוא בבעלות ציבורית, וכן מקום פרטי הגובל רחוב או הנשקף אל הרחוב, וכן רצועת הים 

, לאורך החוף הנמצאת בתחום עירית עכו וחלל האויר שמעל לאזור האמור, וכן מקום עינוג ציבורי, בית מלון או חניון
 אוכל וכיוצא באלה;-בתי

 מיתקן שבבעלות העיריה ושראש העיריה יעד אותו לפרסום מודעות;- "מיתקן פרסום עירוני" 

 מיתקן שראש העיריה אישר ויעד אותו כמיתקן לשלטים;- "מיתקן פרסום" 

 מטר רבוע;- "מ"ר" 

 סנטימטר;- "ס"מ" 

 סנטימטר רבוע;- "סמ"ר" 

 או חלק מהם, בין תפוסים ובין שאינם תפוסים;בנין, בית או מקרקעין - "נכס" 

 אחד או יותר מאלה:- "בעל בנין" 

 הבעל הרשום של הנכס; )1(

 כוח;-אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס, בין בזכותו הוא ובין כמורשה, כנאמן או כבא )2(

 ;1969-בעל דירה כמשמעותו בחוק המקרקעין, התשכ"ט )3(

 .1969-נציגות בית משותף כמשמעותה בחוק המקרקעין, התשכ"ט )4(

 פרק שני: רשיון ושילוט

 רשיון ואגרות
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לא יציג אדם שלט, לא יפרסם מודעה, ולא ירשה ולא יגרום להצגה או לפרסום של שילוט, אלא לפי רשיון  )א( . 2
 שנקבעה בתוספת.מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי הרשיון ולאחר ששילם לעיריה אגרת שילוט 

ראש העיריה רשאי לתת רשיון, לסרב לתתו, לבטלו, לשנותו, לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם ולשנותם,  )ב(
 ובין היתר, לקבוע הוראות בדבר מקום הצבת השילוט, גודלו, צורתו וסוג החומר שממנו הוא עשוי.

 המודעה או בידי מי שגרם לפרסומה. אגרת מודעה ואגרת הדבקה, שנקבעו בתוספת ישולמו בידי מפרסם )ג(

 אגרת מודעה דרך הסרטה בקולנוע תשולם בידי בעל הקולנוע או מנהלו. )ד(

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

 ראש העיריה רשאי לפטור אדם או מוסד מתשלום אגרת שילוט, כולה או מקצתה. )ו(

 בקשה לרשיון

להציג שלט או לפרסם מודעה יגיש בקשה בכתב לראש העיריה, יפרט את שמו ומענו ויצרף לבקשתו הרוצה  . 3
תרשים ובו תכנית, המפרטת את הסוג, הצורה, החמרים ומידות השילוט, שיש בדעתו להציג או לפרסם, וכן יצויינו 

מקום שבו יוצג; אם השילוט בה המסגרת שעליה יוצב השילוט או המיתקן הנושא אותו עם המפרט הטכני שלהם, וה
מואר, יצורף לתכנית אישור של חשמלאי מוסמך המעיד כי הוא אחראי לתקינות המיתקן וכי המיתקן כולל מפסק 

 פחת.

 תוקף הרשיון

 בדצמבר של השנה שבה ניתן. 31-רשיון לשלט יפקע ב . 4

 פרטים על מפרסם המודעה

ה שמו ומענו של המפרסם ושם בעל בית הדפוס או היצרן לא יפרסם אדם מודעה אלא אם כן צויין ב )א( . 5
 שאצלו הודפסה או נוצרה המודעה.

ראש העיריה רשאי לדרוש מבעל בית הדפוס שבו הודפסה מודעה או מיצרן שייצר אותה, למסור את שמו  )ב(
 ואת מענו של מזמין המודעה.

 סייג לתחולה

 -הוראות פרק זה לא יחולו על  )א( . 6

 שמציגה העיריה;שלטים  )1(

שלט המוצג באתר בניה לשם זיהוי הדיירים שיגורו בבנין או בעלי המקצוע העוסקים בבנייתו,  )2(
הצבת שלטים על ידי (ובלבד שעל השלט יחולו הוראות תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות 

ימים מעת איכלוס הבנין, , והשלט יוסר לא יאוחר משלושים 1976-, התשל"ו)2מס' ( )קבלנים רשומים
 כולו או חלקו;

שלט המורה על כך שעסק, שירות או פעילות עברו ממקום אחד למקום אחר ובלבד שהשלט לא יוצג  )3(
 ימים ממועד ההעברה כאמור; 60לתקופה העולה על 

 דגל המשמש כסמל של המדינה או של ארגון בעל אופי ציבורי או דתי ושל בתי המשפט, לרבות דגל )4(
 המוצג באירוע ממלכתי, ובלבד שהצגתו נעשתה כדין ואינה משמשת לפרסומת מסחרית;

 מודעות ושלטים של הממשלה או של בתי המשפט. )5(

, רשאי ראש העיריה להורות על מקום הצגתו של שילוט כאמור, והמציג )א(על אף האמור בסעיף קטן  )ב(
 יציגו בהתאם להוראות ראש העיריה.

 ים ומודעות אסוריםפרק שלישי: שלט

 שילוט אסור

 לא יציג אדם שלט, לא יפרסם מודעה, ולא יגרום להצגה או לפרסום של שילוט, שמתקיים בואחד מאלה: . 7

 ס"מ מהבנין שאליו הוא מחובר; 15הוא מרוחק מעל  )1(

 הוא מרעיש או מפיץ ריח; )2(

 הוא מפריע לתנועת כלי רכב או הולכי רגל; )3(

 הוא צבוע על בנין; )4(

הוא מוצב על כלי רכב, בין אם הוא בחניה ובין אם הוא בתנועה, למעט שילוט שנצבע על כלי רכב  )5(
 מסחרי או ציבורי או שילוט שחובה להשיגו לפי כל דין;

 הוא חוסם דלת, חלון, תריס, יציאת חירום או פתח אחר או מפריע למעבר בהם; )6(

ירום, מדרגות נעות, מעליות, מזגן אוויר, צינור ביוב, צינור אוויר, עמוד הוא מוצג על מדרגות ח )7(
חשמל, מיתקן טלפון, מיתקן להפעלת רמזור, אנטנה, עמוד צופרים, תמרור או מקום שנועד לציוד או 

 למיתקנים לכיבוי שריפות;

יטקטוני או הוא מסתיר פרטים בעלי ייחוד ארכיטקטוני, קשתות, עמודים או פרט בעל ערך ארכ )8(
 פוגע במראה האסתטי של המבנה או מהווה מטרד;

הוא מתפרסם בשטח ציבורי, ואינו מותקן על גבי מיתקן עירוני המיועד לכך או על גבי מיתקן  )9(
 שאישר ראש העיריה;



 על הטקסט שברצונך שיופיע כאן. Heading 1שגיאה! השתמש בכרטיסיה בית כדי להחיל  

הוא מוצג על מבנה המשמש למגורים בלבד, אלא אם כן השילוט של אדם המנהל במבנה את  )10(
 משרדו כדין.

 של עסקשלט 

 שלט של עסק יוצג רק בחזית המבנה בו מתנהל העסק. )א( . 8

ארכו המרבי של שלט של עסק לא יעלה על אורך החזית של בית העסק, אלא אם כן התיר ראש העיריה  )ב(
 הצגת שלט גדול יותר, מטעמים מיוחדים.

 שלטים מוארים

מצוייד במפסק פחת, והצנרת המספקת חשמל  לא יאיר אדם שילוט על ידי חשמל אלא אם כן השילוט )א( . 9
 לשילוט מוסתרת, והם עברו ביקורת של חשמלאי מוסמך, שאישורו בכתב מצוי בידי בעל השילוט.

ראש העיריה רשאי לאסור בהודעה, שתישלח שלושה ימים לפחות לפני כניסתה לתוקף, על אדם להאיר  )ב(
ם בתוך הבנין או חיצוניים לו, אם לדעת ראש העיריה יש בכך כדי או לגרום להארת שילוט על ידי גופי תאורה הנמצאי

להפריע לתושבי הסביבה שבה ממוקם הבנין או לעוברים ושבים או להוות סכנה או הפרעה לתנועה; בעל השילוט 
 יציית להוראת ראש העיריה תוך הזמן שנקבע בהודעה.

 דרכי פרסום אסורות

ציבורי על ידי הארה בחשמל או באמצעים אלקטרוניים או על ידי  לא יקרין אדם שילוט על מקום )א( . 10
 השמעת תוכן השילוט ברמקול, אלא אם כן התיר זאת ראש העיריה, מטעמים מיוחדים.

לא יפרסם אדם מודעה על ידי נשיאת לוח או סרט וכיוצא באלה, בין שההודעה נישאת בידי אדם ובין על  )ב(
 אש העיריה, מטעמים מיוחדים.ידי בהמה, אלא אם כן התיר זאת ר

 הסרת שלט

 בעל רשיון יסיר שלט ממקום הצגתו בהתקיים אחד מאלה: . 11

הוא הפסיק למכור את המוצר נשוא השלט או הפסיק לספק את השירות נשוא השלט או הפסיק  )1(
לקיים את הפעילות נשוא השלט או שהעסק נשוא השלט אינו מתקיים עוד במקום הצגתו או מסיבה 

 לא יאוחר משלושים ימים מיום קרות האירוע כאמור; -אחרת שבעטיה אין השלט ממלא עוד את יעודו 

 לא הוגשה בקשה לחידרש הרשיון. )2(

 פרק רביעי: הוראות שונות

 שינוי של שילוט

 לא ישנה אדם שילוט, אלא לפי רשיון ובהתאם לתנאי הרשיון. )א( . 12

 גבי שינוי זמני השילוט.יחול גם ל )א(האמור בסעיף קטן  )ב(

 תקינות של שילוט

 .)אחזקה תקינה -להלן (בעל רשיון חייב להתקין ולהחזיק שילוט בצורה נקיה, נאה ותקינה  . 13

 רשות כניסה והצגת רשיון

ראש העיריה רשאי, בכל עת סבירה, להיכנס לכל מקום כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה  )א( . 14
 ולעשות כל מעשה הדרוש לביצוען.

 .)א(לא יפריע אדם לראש העיריה ולא ימנעהו מביצוע סמכויותיו לפי סעיף קטן  )ב(

 בעל רשיון חייב להראות ולהציג את רשיונו לראש העיריה לפי דרישתו. )ג(

 הודעות בדבר שילוט

ראש העיריה רשאי בהודעה לדרוש מאדם שהציג או פרסם שילוט או הרשה להציגו  או לפרסמו, להסיר  )א( . 15
שילוט שאין לגביו רשיון או שהוצג תוך הפרת תנאי הרשיון או הפרת הוראה מהוראות חוק עזר זה, וכן לדרוש 

התקינה של שילוט או התאמתו לרשיון או להוראות חוק עזר  בהודעה לבצע את העבודות הנחוצות לצורך אחזקתו
 זה.

 מקבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה תוך התקופה שקבע לכך ראש העיריה. )ב(

, רשאי ראש העיריה להורות על הסרת השילוט או על )א(לא מילא אדם אחר הודעה כאמור בסעיף קטן  )ג(
 לגבות מאותו אדם את הוצאות העיריה בפעולות כאמור.ביצוע העבודות הנחוצות לאחזקתו התקינה, ו

האמור בסעיף זה אינו בא לגרוע מאחריותו הפלילית של אדם על הפרת הוראה מהוראות חוק עזר זה או  )ד(
 .9מסמכותו של ראש העיריה לפי סעיף 

 מסירת העתקים

ה העתקים מכל מודעה מפרסם מודעה ימסור לעיריה ללא תשלום, לפי דרישת ראש העיריה, שלוש . 16
 המתפרסמת בהתאם להוראות חוק עזר זה.
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 שמירת מודעות

לא יסיר אדם, לא יקרע, לא יטשטש, לא יקלקל ולא ילכלך שילוט או לוח מודעות או מיתקן עירוני  )א( . 17
 למודעות או שלטים, אלא אם כן הסרתו מותרת לפי חוק עזר זה וכפי שהותרה.

 ובד מטעם העיריה, מודעה או שלט על מיתקן פרסום עירוני.לא ידביק אדם, פרט לע )ב(

ניתן היתר לפרסם מודעה או שלט על מיתקן עירוני ושולמו האגרות שנקבעו בתוספת, תפרסם העיריה את  )ג(
 המודעה או השלט.

 שימוש בשפות

 לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט, אלא אם כן נתקיים בהם אחד מאלה: )א( . 18

 כתובים בשפה העברית;הם  )1(

 השפה העברית תופסת לא פחות ממחצית שטחם אם הם כתובים גם בשפה אחרת. )2(

 לא יחולו על שילוט שמפרסם או מציג מוסד רשמי של מדינה זרה או מוסד דת. )א(הוראות סעיף קטן  )ב(

 מסירת הודעות

שאליו היא מכוונת או נמסרה במקום מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם  . 19
מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים הגרים עמו או לידי אדם 
בוגר העובד או מועסק שם, או נשלחה בדואר רשום לאותו אדם לפי מען מגוריו או עסוקיו הרגילים או הידועים 

ראה לעין באחד המקומות האמורים או במקום שבו נמצא השילוט או אם פורסמה בשני לאחרונה, או הוצגה באופן נ
  עיתונים יומיים הנפוצים בתחום העיריה.

 חוקת אחריות

מי ששמו, עיסוקו או עניינו מתפרסם בגוף השילוט או מי שהזמין את ייצורו או הדפסתו של השילוט או  . 20
 72חוק עזר זה, כמי שמפרסם או מציג את השילוט, אלא אם כן מסר, תוך שילם בעדו, רואים אותו, לענין הוראות 

 שעות ממועד קבלת הודעה על כך מאת ראש העיריה, את שמו ומענו של האדם האחראי לפרסום או להצגת השילוט.

 תיקון חוק עזר הצמדה למדד

, )מודעות ושלטים(ו במקום "חוק עזר לעכ 1981-, התשמ"א)הצמדה למדד(בתוספת לחוק עזר לעכו  . 21
 ".1992-, התשנ"ג)שילוט(" יבוא "חוק עזר לעכו 1961-התשכ"א

 ביטול

 בטל. - 1961-, התשכ"א)מודעות ושלטים(חוק עזר לעכו  . 22

 הוראות מעבר

 רשיון שניתן לפני תחילת תקפו של חוק עזר זה, דינו כדין רשיון שניתן כדין. . 23

 תוספת
 )תיקון התשס"ג(

 )2סעיף (

 אגרה לשלטים -חלק א' 
      
 שיעורי האגרה בשקלים חדשים  

 -אגרה לשלטים  . 1

    -שלט שהותקן על מיתקן פרסום, לשנה או לחלק ממנה  )א(
  66     ס"מ 87×  ס"מ 25שלט אחד במידות  )1( 
  98      )1(לכל שלט נוסף כאמור בפסקה  )2( 

 מצעי אחר, לשנה אושלט המתפרסם דרך הארה בחשמל, זרחן או א )ב(
        -חלק ממנה  

  120       לכל מ"ר או חלק ממנו )1(  
 100       מ"ר בלבד 3לשלט של  )2( 

 -שלט רגיל המותקן במקום העסק לשנה או חלק ממנה  )ג(

  60    ס"מ רוחב, או חלק מהם 50ס"מ אורך  100לכל  )1(  
  30     ס"מ רוחב נוספים או חלק מהם 50לכל  )2( 

 שהוצג שלא במקום  ,שלט המותקן במקום ציבורי בתחום העיריה ))ד
  -לשנה או חלק ממנה  ,העסק או על גג, מקום או בנין שאינו קשור עם העסק

  80      או חלק ממנו מ"ר 0.5שלט עד  )1( 
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 90     מ"ר נוספים או חלק מהם 0.5לכל  )2( 
 מפתח אינו מתוךארגז פרסום וראווה להצגת סחורות כאשר ה )ה(

  80    חלק ממנהל, לשנה או מנומ"ר או חלק מ 1לכל  -העסק 
 -חלק ממנה לשלט בולט לשנה או  )ו(

  ומעלה' קומה ב                        קומה א'     
 140  70   מ"ר  0.5עד  )1(              
 180   90 מ"ר או חלק מהם  1עד ומ"ר  0.5מעל  )2(              

 220   110  מנואו חלק מ לכל מ"ר נוסף ,מ"ר 1מעל  )3(   

 

 אגרה בעד מודעות על מיתקן פרסום עירוני -חלק ב' 
 

  שיעורי האגרה              
 בשקלים חדשים                      

 -לוחות פרסום או חלק מהם  40מודעה המודבקת על סדרה של  . 1

 -ימים בגודל של  3עד  )א(

  39       גליון שלם 
  24       חצי גליון 
  21       חצי גליון ברוחב 
  9      רבע גליון באורך 
  21       רבע גליון ברוחב 
  6       שמינית גליון 

 )א(שליש מהאגרה שנקבעה בסעיף קטן  -לכל יום נוסף  )ב(

 ללא תשלום. -מודעות אבל  )ג(

 עירוני או על נכס עירוני,מודעה שהודבקה על מיתקן פרסום  .2
 -לכל מ"ר או חלק ממנו של המודעה 

  4       לשבוע 
  11       לחודש 
  111        לשנה 

 לחלק זה, ישלם בעל המודעה אגרה נוספת  2נוסף לאגרה כאמור בפרט  . 3
 כלהלן בעד שכר עבודת ההדבקה של המודעות על מיתקן הפרסום העירוני: 

 לוחות פרסום או חלק מהם,  40ד הדבקת מודעות על שכר עבודה בע )א(
 -למעט הדבקה על מיתקן פרסום שהועמד לרשות מפרסם המודעה 

  40       גליון שלם 
  25       חצי גליון 
  40       רבע גליון 
  12       שמינית גליון 

 שכר עבודה בעד הדבקת מודעה על מיתקן עירוני שהועמד לרשות  )ב(
 -מפרסם המודעה 

  17       גליון שלם 
  19       חצי גליון 
  21       רבע גליון 
  7       הדבקת רקע 

 פרסום מודעות באמצעות מכשיר אופטי, או חשמלי על בד קולנוע או   .        4
 -במקום אחר   

 שקופיות לחודש, לכל שקופית, לכל שבוע או חלק ממנו,  100עד  )1( 
  6      פרסוםלכל מקום  
 שקופיות לחודש, לכל שקופית, לשבוע או חלק ממנו,  100מעל  )2( 
  5       לכל פרסום 

 מטרים או חלק מהם, לכל סרט, לכל  25סרט פרסום על בד קולנוע, לכל  . 5
  15     שבוע או חלק ממנו, לכל בית קולנוע 

 ממנו, לכל כלי טיס, מודעה או כרזה באמצעות כלי טיס, לכל יום או חלק  . 6
  180       לכל מודעה או כרזה 

  -מודעה על בנין קולנוע, הנוגעת לאותו בית קולנוע, לכל חלק ממנה  . 7

  130       מ"ר 30עד  )1(
  8      לכל מ"ר נוסף או חלק ממנו )2(

           

 לכל  -מודעה בבריכת שחיה או חוף רחצה, לשנה או חלק ממנה  .   8
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  40       מ"ר או חלק ממנו 

 מודעה שאינה נשקפת לרחוב, בתחנת רכבת, או במבנה המשמש  . 9
      -לחניון רכב לכל מ"ר או חלק ממנו  

  6      לשבוע או חלק ממנו )1( 
  20       לחודש )2( 
  140       לשנה )3( 

 באולםמודעה שאינה נשקפת לרחוב, במגרש ספורט או באצטדיון או  . 10
  82   ספורט, לכל מ"ר או חלק ממנו, לשנה או חלק ממנה  

 )1992בספטמבר  20(כ"ב באלול התשנ"ב 

 אליהו  דה קסטרו        

 ראש עירית עכו           

 


