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 2006-ז"סתשה(, מודעות ושלטים) קצריןלחוק עזר 

 91עמ' ,  )19.11.2006( ז"סתש,  ה697  םש"ח  פורסם:

המועצה המקומית קצרין  לפקודת המועצות המקומיות, מתקינה 24-ו 23, 22לפי סעיפים בתוקף סמכותה 
 :חוק עזר זה

 הגדרות

 -בחוק עזר זה  . 1

 ;המועצה המקומית קצרין - "המועצה"

 ;קביעת שלט במקום מגורים, במשרד או במקום עסק - "הצגה"

 ;המועצה למטרה זו לוח מודעות שהקימה המועצה לשם הדבקת מודעות או מקום אחר שייחדה - "לוח מודעות"

הודעה שפורסמה לרבות כרזה, צילום, תחריט, ציור, שרטוט, תמונה, כתובת, סמל או כיוצא באלה  - "מודעה"
 ;לשהו או המוצגים באופן כלשהו נייד, נייח, מתחלף או קבוע, דרך קבע או לזמן קצר ושאינם שלטהעשויים מחומר כ

ולו או בעיקרו לציבור או הנשקף לציבור, ולרבות רחוב וכל מקום אחר כל מקום המיועד ומשמש כ - "מקום ציבורי"
 ;הגובל ברחוב או הנשקף אליו

כתב או בדפוס, דרך הדבקה או הצגה או דרך הארה, הסרטה, צביעה, הודעת דבר לרבים במסירת תוכנו, ב - "פרסום"
חריטה, שידור או הקלטה או כיוצא באלה ולמעט פרסום באמצעות מסמך המופץ או מחולק לציבור במקום ציבורי 

 ;בתחום המועצה

 ;ו מקצתןלרבות עובד המועצה שראש המועצה הסמיכו בכתב לענין הוראות חוק עזר זה כולן א - "ראש המועצה"

של מקצוע, או כל  מודעה הכוללת לצורך פרסום עסקי את שמו של אדם או את שמו או טיבו של עסק או - "שלט"
 .צירוף של אלה

 מודעה ושלט טעונים רישיון
א( לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט בתחום המועצה, אלא לפי רישיון מאת ראש המועצה ובהתאם ) .2

 .לתנאי הרישיון

 .דעות המתפרסמות על לוח מודעות, אינן טעונות רישוי על פי חוק עזר זהמו ב()

ראש המועצה רשאי להתנות תנאים ברישיון בעת נתינתו וכן לסרב לתת רישיון, הכל בכפוף לאמות  ג()
, ובכלל זה מוסמך ראש המועצה לקבוע הוראות ותנאים בדבר מקום 5מידה שהחליטה עליהן המועצה כאמור בסעיף 

ו, גודלו וצורתו של השלט, החומר שממנו עשוי ומניעת רעש ומטרדים ושמירת הניקיון סביב לו וכל הוראה הצבת
 .אחרת וכיוצא באלה

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

 .ברישיוןמודעה תפורסם במקום ובאופן שנקבעו  ה()

 .כל מפרסם מודעה ימציא לראש המועצה, לפי דרישתו, חמישה עותקים מהמודעה בלא תשלום ו()

 .תוקפו של רישיון להצגת שלט הוא עד תום שנת הכספים שבה ניתן ז()

 אגרות

 .א( ראש המועצה יגבה אגרה בשיעור הנקוב בתוספת) .3

 .האגרה תשולם בידי מציג השלט ב()

רשאי לפטור אדם או מוסד מתשלום אגרה כולה או מקצתה, הכל בכפוף לאמות המידה ראש המועצה  ג()
 .5שהחליטה עליהם המועצה כאמור בסעיף 

אדם המבקש להציג שלט או לפרסם מודעה יגיש בקשה בכתב על כך לראש המועצה, יפרט את שמו  ד()
ם ומידות השילוט שבדעתו להציג או ומענו ויצרף לבקשתו תרשים מהתכנית המפרטת את הסוג, הצורה, והחומרי

לפרסם, וכן את המסגרת שעליה יוצב השילוט או המיתקן הנושא את השילוט עם המיפרט הטכני שלהם, והמקום 
בי שילוט מואר יצורף לתכנית אישור חשמלאי מוסמך המעיד כי הוא אחראי לתקינות המיתקן הכולל גשבו יוצג; ול

 .מפסק פחת

משך תקופת תוקפו לשנות את השם או פרט אחר הרשום על שלט או מודעה, יגיש ביקש בעל רישיון ב ה()
 .בקשה חדשה לרישיון וישלם אגרת שלט שנקבעה בתוספת

 פטור

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

 ;מודעות אבל (2)

 ;הכניסה לדירהשלט המוצג על דלת  (3)
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 ;מודעות המתפרסמות על לוחות מודעות (4)

 ;שילוט המתפרסם מטעם מוסד תכנון ואשר פרסומו נדרש על פי דין (5)

 .שילוט המתפרסם בהתאם להוראות כל דין (6)

 ועדה מקצועית לשילוט

לשירותים  ל המחלקהשראש המועצה ימנה ועדה מייעצת המורכבת ממהנדס המועצה, מזכיר המועצה )א(  . 5
 הוועדה המקצועית לשילוט(. -עירוניים, או נציגיהם )להלן 

הוועדה המקצועית לשילוט תגבש אמות מידה הן לענין פרסום שלט והענקת רישיונות לפי חוק עזר זה  )ב(
 .והן בכל הנוגע לפטור מתשלום אגרה כולה או מקצתה

לגודלו, לצבעיו, ולסוג  ,השלט, לאופן הצבתואמות המידה לענין פרסום שלט יכול שיתייחסו למקום  ג()
 .החומר שממנו הוא עשוי

אמות המידה לענין פטור מתשלום אגרה יכול שיתייחסו למצבו הכלכלי של המבקש, לסוג השלט  ד()
 .שבגינו מבוקש הרישיון ולמיקום המבוקש לפרסום השלט

ן את המלצות חתב צה והמועצההוועדה המקצועית תביא את המלצותיה לאמות מידה לאישור המוע ה()
 .הוועדה ועל יסודן תקבע ותעגן את אמות המידה

 .בידי המועצה אמות המידה שאושרו בידי המועצה, יפורטו במסמך כתוב תוך ציון מועד אישורן ו()

 .העתק המסמך האמור יימצא במשרדי המועצה המקומית ויהיה פתוח לעיון הציבור ז()

 שמירת מודעות

אדם, לא יקרע, לא יפגום, לא ישבור, לא יטשטש, לא יקלקל ולא ילכלך מודעה, שלט או לוח לא יסיר  . 6
 .מודעות, אלא בהיתר על פי דין

 דרכי פרסום אסורות

 .לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט באופן שהם עלולים להיות מפגע לרבים .7

 מסירת פרטים

הדפוס שבו הודפסה  ו ומענו של המפרסם ושל בעל ביתלא יפרסם אדם מודעה, אלא אם כן צוין בה שמ . 8
 .המודעה

 סמכויות ראש המועצה

בניגוד לתנאי הרישיון,  ראש המועצה רשאי לדרוש מאדם שפרסם מודעה או שהציג שלט בלא רישיון או)א(  .9
 .להסיר את המודעה או את השלט

רשאי ראש המועצה להורות על הסרת לא מילא אדם אחר דרישת ראש המועצה לפי סעיף קטן )א(,  )ב(
 .מאותו אדם המודעה או השלט או על הריסתם, ולגבות את הוצאות ההסרה או ההריסה

כאמור בסעיף קטן )ב(  ראה ראש המועצה שאין לדעת את שמו ומענו של העבריין, רשאי הוא להורות ג()
 .בלא מסירת דרישה בכתב

 הצמדה למדד

יום העדכון(, לפי שיעור שינוי מדד  -בכל חודש )להלן  1-בתוספת, יעודכנו בשיעורי האגרה שנקבעו )א(  .10
המדד( שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון  - טיסטיקה )להלןסטהמחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית ל

 .שקדם לו לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון
 .שקל החדש, השלם, הקרובסכום מעודכן כאמור בסעיף קטן )א( יעוגל ל )ב(

 ביטול

 .בטל - 1984-חוק עזר לקצרין )מודעות ושלטים( התשמ"ד .11

 הוראת שעה

בחודש שלאחר פרסום חוק עזר זה  1-, יעודכנו שיעורי האגרה שנקבעו בתוספת ב9על אף האמור בסעיף  .12
יום העדכון הראשון לעומת מדד חודש  יום העדכון הראשון(, לפי שיעור שינוי המדד שפורסם לאחרונה לפני -)להלן 
 .2006ינואר 

 תוספת
 (()א3סעיף )

 
סכום האגרה   

 בשקלים חדשים
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 50 שלט המותקן במקום עסק לשנה או לחלק ממנה, לכל מ"ר או חלק ממנו .1

שלט המותקן במקום ציבורי בתחום המועצה, מחוץ לשטח התפוס על ידי עסק,  .2
 100 או חלק ממנולשנה או לחלק ממנה, לכל מ"ר 

  -שלט המתופעל בידי חברת פרסום )לשנה או לחלק ממנה(  .3

 240 מ"ר לכל מ"ר או חלק ממנו 10שלט שגודלו עד  

 150 מ"ר 75לכל מ"ר נוסף עד  

 120 מ"ר 200לכל מ"ר נוסף עד  

 60 מ"ר 200לכל מ"ר נוסף מעל  

 

 (2006בספטמבר  26ד' בתשרי התשס"ז )

 סמי בר לב

 המועצה המקומית קצריןראש 


