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 2008-ח"סתשה(, יםשלטמודעות ו) לעמק לודחוק עזר 

 286עמ' ,  )5.6.2008( ח"סתש,  ה718  םש"ח  פורסם:

לפקודת המועצות המקומיות, מתקינה המועצה האזורית עמק לוד חוק  23-ו 22לפי סעיפים בתוקף סמכותה 
 עזר זה:

 הגדרות

 -בחוק עזר זה  . 1

 המועצה האזורית עמק לוד; - "המועצה"
 ק;סקביעת שלט במקום מגורים, במשרד או במקום ע - "הצגה"

לוח מודעות שהוקם על ידי המועצה לשם הדבקת מודעות או במקום אחר שייחדה המועצה למטרה  - "לוח מודעות"
 זו;

הודעה, כרזה, כרוז, צילום, תחריט, ציור, שרטוט, תמונה, כתובת, סמל, תבנית, אות או כיוצא באלה,  - "מודעה"
שויים מחומר כלשהו, באמצעות אור, עשן או גז, לרבות מודעה המתפרסמת באמצעות מכשיר אופטי או אלקטרוני הע

דעה ואו חשמלי על בד קולנוע או בכל מקום בתחום המועצה לרבות ברשות הרבים או ברשות היחיד, לרבות ה
, כלי חאו באמצעות שידור, כדור פורהנמסרת בכל דרך, לרבות דרך הפצה, הדבקה, הארה, הסרטה, צביעה או חריטה 

 ל העתק מהודעה כאמור, שאינם שלט;כטיס או באמצעי אחר, וכן ארגז ראווה, לרבות 
הודעת דבר לרבים במסירת תוכנו בכתב או בדפוס, דרך הדבקה או הצגה או הפצה או במסירת תוכנו דרך  - "פרסום"

א באלה ולמעט פרסום באמצעות מסמך המופץ או מחולק הקלטה או כיוצ ור אוחריטה, שיד ,הארה, הסרטה, צביעה
 לציבור במקום ציבורי בתחום המועצה;

 לרבות עובד מועצה שהוסמך על ידו בכתב; - "ראש המועצה"
הודעה שנועדה לפרסם עסק או עיסוק לרבות הודעה המכילה את שמו או כינויו של אדם או מקצועו, או  - "שלט"

ת או פעילות אחרת או של מוצר או של תוצר או מוסד או כתובתו, או סמלו המסחרי שמו או טיבו של עסק או שירו
צא בהם, או צירוף של אלה, בין אם ואותיות, מספרים, תמונות, ציורים וכי ת והמציגה מילים,ושל מוצר או שיר

הודעה, ולמעט ההודעה נתמכת או מחוברת לנכס או למיתקן ובין אם לאו, ולרבות אבזרים ומיתקנים המחוברים ל
 מפרסמת. אהודעה כאמור שאינה נמצאת במקום העסק שאותו הי

 מודעה ושלט טעונים רישיון
יציג שלט, ולא ירשה לאחר לפרסם מודעה או להציג שלט בתחום המועצה,  אלא יפרסם אדם מודעה ול)א(  .2

בים וכתובים עברית או כת -ט ן ובלבד שהמודעה או השלורישיהאלא לפי רישיון מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי 
בחלקם עברית ובחלקם לועזית באופן שהעברית תופסת לא פחות משני שלישים מהשטח בחלקו העליון והאותיות 

 העבריות גדולות מהאותיות הלועזיות.
לבטלו, לשנותו, להתנות בו תנאים, להוסיף עליהם או  ,לתת רישיון, לסרב לתתו -עצה רשאי וראש המ )ב(

לרבות שיקולים של בטיחות, איכות הסביבה,  לשנותם, ובין השאר, לשקול שיקולים שונים הנוגעים לבקשה,
רכיטקטוניים, שמירה על חזיתות בתים וחזות היישוב ומניעת סיכונים; כמו כן, רשאי אאסתטיקה, שמירה על ערכים 

 שה וכן בדברעבוע הוראות בדבר מקום הצגתו ובדבר גודלו וצורתו של השילוט והחומר שממנו ייעצה לקמוראש ה
 מועדי הצגתו ותנאים בעניין מניעת מטרדים ושמירת הניקיון סמוך לשילוט; החלטת ראש המועצה תינתן בכתב.

בהצהרת המבקש מותנה  מתן הרישיון -מבוקש רישיון לשילוט מואר או שילוט הכרוך באספקת חשמל  )ג(
כל סידורי החשמל יבוצעו רק בידי חשמלאי  בכתב כי הוא לבדו אחראי להצבת השילוט, תקינותו והפעלתו וכי

 המורשה לכך כחוק.
עצה עבירה לכאורה או אם, לדעת מולא יינתן רישיון לשילוט שפרסומו או הצגתו מהווה לדעת ראש ה )ד(

אם השילוט מפרסם עסק טעון רישוי שלא ניתן לו  הציבור או ברגשותיו אוראש המועצה, השילוט עלול לפגוע בתקנת 
 רישיון.

 3חונה בדרך במקום אחד מעל  אואין להתקין שילוט ולא יינתן רישיון לשילוט, על גבי רכב העומד  )ה(
 יממות רצופות.

ק עזר זה או כל לא יינתן רישיון אם יש בפרסום המודעה או בהצגת השלט משום עבירה על הוראות חו )ו(
 דין אחר.

 ם ובצורה שנקבעו ברישיון.ומודעה תפורסם במק )ז(
 בלא תשלום. םכל מפרסם מודעה ימציא לראש המועצה, לפי דרישתו, חמישה העתקי )ח(
 עה המתפרסמת דרך הדבקה בלוח המודעות תהיה במידה ובצורה שנקבעו בתוספת הראשונה.דמו )ט(
 הוא עד תום שנת הכספים שבה ניתן. תוקפו של רישיון להצגת שלט )י(

 אגרות

 ראש המועצה יגבה אגרה בשיעור הנקוב בתוספת השניה.)א(  .3
 אגרת מודעה תשולם על ידי מפרסם המודעה או על ידי מי שגרם לפרסומה. )ב(
 אגרת מודעה דרך הסרטה בקולנוע תשולם על ידי בעל הקולנוע או מנהלו. )ג(
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 .על ידי מציג השלט או על ידי מי שגרם להצגתו תשולםאגרת שלט  )ד(
ראש המועצה רשאי לפטור אדם או מוסד מתשלום האגרה מכולה או ממקצתה, בהתקיים תנאים  )ה(

 אלה:
ספורט או  בעל השילוט הוא מוסד ציבורי למטרות דת, צדקה, חינוך, תרבות, אמנות או (1)

רי ופעולותיו וציב וא בעל אופיה עצה הסכים כיומוסד אחר שלא למטרת רווח ושראש המ
 מיועדות לרווחת תושבי המועצה;

 ( ולטובתו.1ט מתפרסם בידי מוסד כאמור בפסקה )והשיל (2)

 ( אינו פוטר מחובת רישוי.1מתן פטור מלא או חלקי מאגרת שילוט לפי סעיף קטן ) )ו(

 תחולה

 -הוראות חוק עזר זה אינן חלות על  . 4
 ל המועצה;שממשלה, של בתי המשפט או מודעות ושלטים של ה (1)

 יתונות;עמודעות המתפרסמות לפי היתר על פי פקודת ה (2)

 שלט המוצג על דלת הכניסה לדירה; (3)

 מודעות אבל; (4)

 מודעות ושלטים שחובה לפרסם על פי כל דין. (5)

 שמירת מודעות

עה, שלט או לוח דיקלקל ולא ילכלך מו אלא יסיר אדם, לא יקרע, לא יפגום, לא ישבור, לא יטשטש, ל . 5
 מודעות.

 דרכי פרסום אסורות

 .יםבלר לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט באופן שהם עלולים להיות מפגע )א( . 6
 לא יפרסם אדם מודעה דרך חלוקה מעל לכלי טייס או בעלי חיים. )ב(

 מסירת פרטים

מענו של המפרסם ושל בעל בית הדפוס שבו הודפסה ו ושמלא יפרסם אדם מודעה אלא אם כן צוין בה )א(  .7
 המודעה.

לדרישת ראש המועצה חייב בעל בית הדפוס, שבו הודפסה המודעה, למסור את שמו ואת מענו של  )ב(
 האדם שהזמין את הדפסת המודעה.

 סמכויות ראש המועצה

ניגוד לתנאי ב ובלא רישיון או שהציג שלט אראש המועצה רשאי לדרוש מאת אדם, שפרסם מודעה )א(  . 8
ביצועה עלול לגרור תשלום הוצאות -אי לט; הדרישה תכלול הודעה כישהרישיון, להסיר את המודעה או את ה

 כמפורט בסעיף קטן )ב(.
עיף קטן )א(, רשאי ראש המועצה להורות על הסרת סלא מילא אדם אחרי דרישת ראש המועצה לפי  )ב(

 את הוצאות ההסרה או ההריסה מאותו אדם. תולגבו המודעה או השלט או על הריסתם
ל אותו אדם הוא רשאי להורות לפי סעיף קטן )ב( בלא שראה ראש המועצה שאין לדעת את שמו ומענו  )ג(

 מסירת דרישה בכתב.

 הצמדה למדד

עזר זה בכל שנה החל בחודש שלאחר פרסום חוק  1-כנו בד)א( שיעורי האגרה שנקבעו בתוספת הראשונה יעו .9
שינוי המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני  ריום העדכון( לפי שיעו -)להלן 

 יום העדכון שקדם לו.
 ה השלמה הקרובה.ראמור בסעיף קטן )א(, יעוגל לאגוכסכום מעודכן  )ב(

 ביטול

 בטל. - 1959-חוק עזר לעמק לוד )מודעות ושלטים( התשי"ט .10

 ראשונה תוספת
 )ו((2)סעיף 

 מידת המודעות המתפרסמות על ידי הדבקה בלוח מודעות
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 רוחב בס"מ אורך בס"מ 

 62 93 מודעה גדולה
 62 46 מודעה בינונית

 31 46 דעה קטנהומ
 31 23 מודעה זעירה

 

 תוספת שניה
 )ב((9-)א( ו3פים י)סע

 מודעות -חלק א' 
 

 שיעור האגרה בשקלים חדשים  

לוחות  15חות מודעות של המועצה על סדרה של ומודעות על גבי ל א.
 מודעות או חלק מהם:

 

  מודעה גדולה (1) 
 300 לשלושת הימים הראשונים או לחלק מהם 
 50 לכל יום נוסף 
 10 בעד הדבקת כל טופס נוסף של אותה מודעה 
  מודעה בינונית (2) 
 200 לשלושת הימים הראשונים או לחלק מהם 
 25 לכל יום נוסף 
 5 בעד הדבקת כל טופס נוסף של אותה מודעה 
  מודעה קטנה (3) 
 100 לשלושת הימים הראשונים או לחלק מהם 
 15 לכל יום נוסף 
 2 בעד הדבקת כל טופס נוסף של אותה מודעה 
  מודעה זעירה (4) 
 50 לשלושת הימים הראשונים או לחלק מהם 
 10 לכל יום נוסף 
 1 בעד הדבקת כל טופס נוסף של אותה מודעה 
לוח מודעות שהמועצה העמידה אותו לרשות המפרסם לשבוע ימים או  ב.

 חלק ממנו
700 

 

 שלטים -חלק ב' 
 

לכל מטר רוחב, או חלק  -שלט לכל מטר אורך, ואם הרוחב ארוך יותר  (1)
 ממטר, לשנה

100 

חלק  או אחר, לכל מטר מרובעשלט מואר באורות ניאון או בכל אופן  (2)
 ממנו, לשנה

200 

 

 (2008בפברואר  5) חכ"ח באדר א' התשס"

 מנשה משה

 המועצה האזורית עמק לודראש 


