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 2008-ח"סתשה(, יםשלטמודעות ו) קרית אתאלחוק עזר 

 270עמ' ,  )5.6.2008( ח"סתש,  ה718  םש"ח  פורסם:

יריות, מתקינה מועצת עיריית קרית אתא חוק עזר עלפקודת ה 251-ו 250, 246סעיפים לפי בתוקף סמכותה 
 זה:

 רק ראשון: פרשנותפ

 הגדרות

 -בחוק עזר זה  . 1

סחורה, או מיתקן לפרסום מודעות, העשוי  וארגז או ארון או מיתקן אחר בעל נפח שאפשר להציג ב - "ארגז ראווה"
 או חומר אחר ושהותקן במקום ציבורי; תעץ, מתכת, חומר פלסטי, זכוכי

 -יט, ברזל, עץ או כל חומר אחר, לרבות טמבנה, בין שהוא בנוי מאבן ובין שהוא בנוי מבטון,  - "בניין"
 ל קבע;של מבנה כאמור וכל דבר המחובר לו חיבור חלק ש (1)

עדים לגדור או ווחמים או המיתקיר, סוללת עפר, גדר וכיוצא באלה, הגודרים או ה (2)
 לתחום שטח קרקע או חלל;

 אחד או יותר מאלה: - "בעל נכס"
הבעל הרשום של נכס, בפנקס המקרקעין המתנהל לפי דין, חוכר לדורות או חוכר של  (1)

 בין כבעל יחיד ובין בשיתוף עם אחר; נכס,

אדם שהוא בעל נכס, חוכר לדורות או חוכר של נכס, בין כבעל יחיד ובין בשיתוף עם  (2)
 (;1אחר, אף אם אינו רשום כאמור בפסקה )

מקבלה אילו הנכס  השוכר, לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס או שהי (3)
, בין המחזיק למעשה א ובין כמורשה, כנאמן או כבא כוחוהיה נותן הכנסה, בין בזכותו ה

 בנכס ובין אם לאו, לרבות דייר מוגן;

חוק  -)להלן  1969-לחוק המקרקעין, התשכ"ט 52בעל דירה כהגדרתו בסעיף  (4)
 המקרקעין(;

 לחוק המקרקעין; 65נציגות בית משותף כמשמעותה בסעיף  5)

 ;1984-יון, התשמ"דוק שמירת הניקחכמשמעותה ב - "גרוטת רכב"
הצגת שילוט בדרך או באמצעי כלשהם, בכל מקום בתחום העיריה לרבות קביעה או התקנה וכן השארה  - "הצגה"

 לאחר קביעה או התקנה;
 (;ח)2ועדה מייעצת שמינה ראש העיריה לפי סעיף  - "ועדה מקצועית לשילוט"
 לק של כל אחד מאלה;חלרבות  - "יום", "שבוע", "חודש"

 פקודת התעבורה(; -רכב פרטי, מסחרי או ציבורי, כהגדרתם בפקודת התעבורה )להלן  - רכב" "כלי
 לוח שהקימה העיריה לשם הדבקת מודעות עליו או מקום אחר שייחדה העיריה למטרה זו; - "לוח מודעות"

לה, העשויים מחומר אכרזה, תחריט, ציור, שרטוט, תמונה, כתובת, סמל, תבנית, אות או כיוצא ב ,הודעה - "מודעה"
ו גז או באמצעות מכשיר אלקטרוני או אופטי או חשמלי או על מסך בית אור, עשן אכלשהו או המוצגים באמצעות 

קולנוע או בכל מקום ציבורי, לרבות מודעה המתפרסמת באוויר, בים וברכב, מודעה המותקנת ומתפרסמת במקום 
רבות הדבקה, הארה, הסרטה או חריטה, על לעה הנמסרת בכל דרך, ציבורי, לרבות על סוכך או על חלון ראווה, הוד

 או באמצעי אחר; סגבי כדור פורח או כלי טי
 אדם המחזיק בנכס למעשה כבעל או כשוכר או באופן אחר; - "מחזיק"

מיתקן או נכס בשטח ציבורי, המצוי בבעלות העיריה או בהחזקתה והמשמש לפרסום, או  - "מיתקן פרסום עירוני"
 מוצב על נכס עירוני;הדבקת מודעות, לרבות לוח מודעות, וכן מיתקן ה

מסחרי או של בית משרדים,  זרחוב, מדרכה, שדרה, כניסה או מעבר של מרכ - "שטח ציבורי"או  "מקום ציבורי"
ש וכל רט, טיילת, חניון, גשר, גינה, עץ, מבוי, מפלוסמטה, משעול, נתיב להולכי רגל, כיכר, רחבה, חצר, מגרש ספ

מקום פתוח שנועד לשימוש הציבור, בין שהוא בבעלות פרטית ובין שהוא בבעלות ציבורית, וחלל האוויר שמול האזור 
 האמור או מתחתיו;

 מטר רבוע לרבות חלק ממנו; - "מ"ר"
יהם בות כל דבר המחובר אלרבניין, בית או מקרקעין, או כל חלק מהם, בין תפוסים ובין שאינם תפוסים, ל - "נכס"

 או הנטוע בהם;
 חלק ממנו; לרבותסנטימטר  - "ס"מ"

 סנטימטר רבוע לרבות חלק ממנו; - "סמ"ר"
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 ;1968-לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח 3כהגדרתו בסעיף  - "עינוג ציבורי"
 עיריית קרית אתא; - "עיריה"

יטה, שידור, הקלטה, הודעת דבר ברבים בדרך כלשהי, לרבות דרך הדבקה, הארה, הסרטה, צביעה, חר - "פרסום"
סמך מעשן או תנועה, על ידי מסירת תוכנו בכתב, בדפוס, בתמונה, בציור או באופן אחר, אך למעט פרסום באמצעות 

 יבור במקום ציבורי;המופץ או מחולק לצ
 או מקצתו; ולרבות עובד העיריה שהוא הסמיכו בכתב לעניין חוק עזר זה, כול - "ראש העיריה"

 ן שניתן בידי ראש העיריה לפי הוראות חוק עזר זה;רישיו - "רישיון"
דעה או הפרסום נשוא השילוט, כולל המסגרת, אם והשטח של מרובע ישר זווית המקיף את המ - "שטח שילוט"

שטח שילוט לפי כל צד בנפרד; במיתקן שילוט  - קיימת מסגרת; בשילוט הנושא פרסום משני צדיו או בשילוט מתחלף
 שונים או יותר יחושב שטח השילוט לכל שלט בנפרד;הכולל שני שלטים 

 שלט או מודעה; - "שילוט"
 שלט המורכב מאותיות או סמלים, בולטים, מודבקים או צבועים; - "שילוט אותיות"

 שילוט שהותקן על הקצה העליון של קיר או מעקה בקומה העליונה של כל בניין או על משטח גגו; - "שילוט גג"
 י מקיר בניין בצורה כלשהיא;וילוט שהותקן שלא במקביל לבניין או נטש - "שילוט דגל"

ם או המוצג במקום ציבורי או פרטי בתחום העיריה, מחוץ ושילוט מתחלף המופעל בידי חברת פרס - "שילוט חוצות"
 לשטח התפוס בידי העסק;

בהפרשי זמן כלשהם )שילוט שילוט אשר ניתן להציג בו כמה מודעות או שלטים בזה אחר זה  - "שילוט מתחלף"
 פריזמה(;

הודעה אשר נועדה להצגה בדבר שמו או כינויו של אדם או מקצועו או מהותו או טיבו של עסק או שירות או  - "שלט"
נות, ושל פעילות אחרת או של מוצר או של תוצר או צירוף שלהם, המראה או כוללת מילים, אותיות, מספרים, תמ

בר אליו או נתמך בו, בין שהוא ומחובר לנכס או למיתקן או לכלי רכב, או נתמך בו ובין שאינו מחציורים, בין אם הוא 
בין שאינו מואר או שהוא מואר לסירוגין או שהוא הודעה ויצוק או חרוט בקיר או בבניין, בין שהשלט מואר 

 מיתקנים הנושאים אותו.ואלקטרונית, לרבות אבזרים 

 שיון שילוטי: רירק שנפ

 ת שלטהצג
לא יציג ולא יפרסם אדם שילוט, ולא ירשה ולא יגרום לאחר מטעמו להציג או לפרסם שילוט, אלא לפי )א(  .2

 רישיון מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי הרישיון, ולאחר ששילם אגרת שילוט בשיעור שנקבע בתוספת.
 בהתקיים שני אלה:ה בעד פרסום שילוט רראש העיריה רשאי לפטור מאגרה או להפחית אג )ב(

מפרסם השילוט הוא העיריה, מוסד ציבורי לצורכי דת, צדקה, חינוך, תרבות, אמנות או  (1)
 יריה הוא בעל אופי ציבורי;על מוסד שלדעת ראש השאגודת ספורט 

 (.1) ההשילוט מתפרסם לטובת מוסד כאמור בפסק (2)

לראש העיריה, יפרט בה את שמו, מענו,  ך, בכתב,כלפרסם שילוט, יגיש בקשה על ו המבקש להציג א )ג(
בקשה, ויצרף לבקשתו תמונה חזיתית של הנכס שעליו הוא מבקש להציג את המספר זיהוי או מספר החברה של מגיש 

עליה יוצג שהשילוט, יצרף תרשים ובו הצורה, המידות, הנוסח של השילוט ותכנית שבה יפורטו החומרים, המסגרת 
ם א את השילוט עם המפרט הטכני שלהם, מידותיהם, אופן קביעתם והמקום שבו יוצג;השילוט או המיתקן הנושא 

יצורף לתכנית אישור של חשמלאי מוסמך שלפיו הוא אחראי לתקינות המיתקן, וכן אישור שהמיתקן  -השילוט מואר 
ת משותפת, תצורף שאינו בבעלות המבקש או שהוא בבעלו ,כולל מפסק פחת; לגבי נכס או בניין שעליו יוצג השילוט

 כל הבעלים או של הנציגות המוסמכת על פי דין. של וגם הסכמה בכתב של בעל הנכס א
 ג(.)קטן  ףראש העיריה רשאי לדרוש פרטים נוספים על אלה המנויים בסעי )ד(
י הוראות סעיף קטן )ג( לא יחולו על בקשה לחידוש רישיון אם אין שינוי בשילוט שניתן לגביו רישיון לפ )ה(
 חוק עזר זה.

ל בו תנאים, להוסיף עליהם וראש העיריה רשאי ליתן רישיון שילוט, לסרב לתתו, לבטלו, לשנותו, לכל )ו(
ולשנותם, ובין השאר, לקבוע הוראות בדבר מקום הצבתו, גודלו וצורתו של השילוט, סוג החומר שממנו הוא ייעשה 

 הדרושים לקיום הוראות כל דין. ותנאים בעניין מטרדים, שמירת הניקיון ותנאים אחרים
לא יינתן רישיון שילוט אם פרסומו או הצגתו מהווים עבירה פלילית, או, אם לדעת ראש העיריה,  )ז(

שאין לו רישיון עסק כחוק, או שהפעלתו נוגדת  ט מפרסם עסקלהשילוט פוגע בתקנת הציבור או כרגשותיו, או אם הש
 ר.את דיני התכנון והבניה, או כל דין אח

העיר או נציגו, היועץ  מהנדס -רים בראש העיריה רשאי למנות ועדה מייעצת המורכבת משלושה ח )ח(
ראש העיריה רשאי להיוועץ בוועדה המקצועית לשילוט אשר ו. המשפטי לעיריה או נציגו, מנהל מחלקת שילוט או נציג

ן רישיון או לסרב לתתו והתנאים אם את הוראות חוק עזר זה, ותמליץ לו ליתותבדוק אם השילוט המבוקש ת
 שייקבעו ברישיון או התנאים לנתינתו.

שילוט בעל אופי מסחרי שהוצג על גבי רכב, המתייחס לעסק או למשרד או לסניף שלהם, שמציג  )ט(
"שילוט בעל אופי זה; לעניין זה,  בתחום העיריה, דינו כדין שילוט שהוצג או פורסם לפי סעיף והשילוט מנהל

 לתו וכיוצא באלה.ושילוט שיש בו משום פרסום מסחרי של העסק או המשרד, הכולל את פעילותו, מרכ - מסחרי"
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שילוט בעל אופי מסחרי שהוצג על גבי רכב המתייחס לעסק או למשרד או לסניף שלהם, שמציג השילוט  )י(
הרכב אינו בנסיעה וחונה באותו  סעיף זה אם כלי מנהלו מחוץ לתחום העיריה, דינו כדין שילוט שהוצג או פורסם לפי

 .ותיממות רצופ 3מקום מעל 

 תוקף הרישיון

 בדצמבר של שנת נתינתו, אלא אם כן צוין ברישיון מועד אחר. 31-רישיון לשילוט יפקע ב)א(  .3
לפי מספר החודשים  הוצא רישיון לשילוט במהלך שנה פלונית, תשולם האגרה רק בעד חלק מן השנה )ב(

 ם תוקף הרישיון.שנותרו עד תו
ביולי בשנה פלונית תשולם בעד אותה  1לפני  כךהוסר שילוט ונמסרה לראש העיריה הודעה בכתב על  )ג(

 שנה מחצית האגרה הנקובה בתוספת.
סרתו תשולם לעיריה אגרת שילוט ההוסר השילוט ולא נמסרה לראש העיריה הודעה בכתב על  אל )ד(

 שנתית מלאה.
הסוג או המקום של  בתוך תקופת תוקפו את תוכן השילוט או הצורה או המידה אושינה בעל רישיון  )ה(

יהיה טעון הגשת בקשה חדשה למתן רישיון  שילוט, או החומרים שממנו הוא עשוי, יפקע תוקף הרישיון וחידושוה
 חדש.

 ציון פרטים במודעה

ושל בעל בית הדפוס או היצרן  לא יפרסם אדם מודעה אלא אם כן צוין בה שמו ומענו של המפרסם)א(  . 4
 שאצלו הודפסה או נוצרה המודעה.

ראש העיריה רשאי לדרוש מיצרן המודעה או מבעל בית הדפוס שבו הודפסה המודעה, למסור את שמו  )ב(
 ואת מענו של האדם אשר הזמין את המודעה.

 גודל המודעה

 -ובצורה כדלקמן  מודעות תהא במידה חבקה בלוד)א( מודעה המתפרסמת בדרך של ה . 5
 ס"מ; 62רוחב ובס"מ  93מודעה גדולה )גיליון שלם( באורך  (1)

 "מ;ס 62ס"מ וברוחב של  46דעה בינונית )חצי גיליון( באורך של ומ (2)

 מ;"ס 31ס"מ וברוחב של  46מודעה קטנה )רבע גיליון( באורך של  (3)

 ס"מ. 31של ב חס"מ וברו 23מודעה זעירה )שמינית גיליון( באורך של  (4)

 רט לעיל.ומהמפ לא יינתן רישיון למודעות להדבקה בגודל שונה )ב(

 ציון מספר הרישיון על גבי שילוט

 מצוין עליו מספר הרישיון. להציג שילוט, שלא מטעמו ם ולא ירשה לאחרדא יציג לא . 6

 פטור מרישיון

 -הוראות פרק זה לא יחולו לגבי )א(  .7
ת דגל המוצג באירוע ממלכתי, ובלבד ואופי ציבורי או דתי, לרבדגל של ארגון בעל  (1)

 שהצגת דגל כאמור תהא כדין ולא תשמש לפרסומת מסחרית;

לות עברו ממקום אחד למקום אחר, ובלבד ישילוט המורה על כך שעסק, שירות או פע (2)
 90ה על ס"מ והשילוט לא יוצג לתקופה העול 60 ×ס"מ  60שמידות שילוט כאמור לא יעלו על 

 ימים ממועד המעבר כאמור;

 שילוט המוצג על ידי העיריה; (3)

שילוט אחד בלבד המוצג באתר בניה, אשר מטרתו לזהות את בעלי המקצוע העוסקים  (4)
 לה:אבבניית המבנה ובלבד שיתקיימו בו כל 

)א( השילוט מקיים את הוראות תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )הצבת שלטים 
 ;1976-(, התשל"ו2על ידי קבלנים רשומים( )מס' 

)ב( השילוט יוסר לא יאוחר מתום שלושים ימים מיום אכלוס הבניין, כולו או חלקו, או 
 מהפסקת הבניה, לפי המוקדם מביניהם;

 שילוט של הממשלה ושל בתי המשפט; (5)

 שילוט המכיל שמו של אדם ומותקן על דלת כניסה לדירת מגורים; (6)

 מודעת אבל; (7)
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 שילוט שחובה לפרסמו בהתאם לכל דין. (8)

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

 פרסום עינוג ציבורי

ת אחרות ולמודע לתמונות או ג ציבורי תתייחסויכול שבקשה לפרסום של עינ 15על אף האמור בסעיף  . 8
 ים.עהמשתנות מדי פעם, לפי ההצגות או המופ

 פרסום במקום ציבורי

 גז ראווה בלבד.רשילוט בשטח ציבורי יותקן על מיתקן פרסום עירוני או א .9

 שילוט הנושא אופי פוליטי

ת תיעשה בהתאם וירחב טי או שיש בו משום תעמולתיהצגת שילוט הנושא אופי פול 11בכפוף לאמור בסעיף  .10
 חוק הבחירות(. -)להלן  1959-ולה(, התשי"טמלהוראות חוק הבחירות )דרכי תע

 םירק שלישי: שלטים ומודעות אסורפ

 שילוט אסור וסייגים למתן רישיון

 -ו של שילוט אם הוא מרסופט ולא יגרום להצגתו או ולא יציג ולא יפרסם אדם שיל .11
 לכי רגל;וה אויע לתנועת כלי רכב רפמ (1)

 מהווה מטרד לרבים; (2)

עלול לחסים דלתות, חלונות, יציאות או פתחים או להפריע למעבר בהם או להפריע  (3)
 לגישה למעלית וממנה;

שילוט על גבי כלי רכב למעט שילוט בעל אופי מסחרי שהוצג על גבי כלי הרכב באמצעות  (4)
 צביעה או הדבקה;

 ה להציגו לפי כל דין;חוברכב, למעט שילוט ש שילוט המוצג על גרוטאת כלי (5)

או  שילוט המוצג על נגרר או מיתקן המיועד לגרירה על ידי כלי רכב למעט אם הנגרר (6)
המיתקן מחובר לכלי הרכב וכלי הרכב הוא בעל רישיון תקף לפי פקודת התעבורה, ולמעט 

 שילוט שחובה להציגו לפי כל דין;

מיתקן  ביוב, כלי או רדרגות נעות, מעליות, מזגן אוויר, צינומוצג על מדרגות חירום, מ (7)
עמוד צופרים,  אשפה, צינור אוויר, עמוד חשמל, מיתקן טלפון, מיתקן להפעלת רמזור, אנטנה,

 תמרור;

במקום שנועד לציוד או למיתקנים לכיבוי שריפות, תיבות דואר, ארונות סעף, רמזורים,  (8)
 שאישר ראש העיריה להצגת שילוט;למעט עמודי תאורה עירוניים 

רט בעל ערך ארכיטקטוני פמסתיר פרטים בעלי ייחוד ארכיטקטוני, קשתות, עמודים או  (9)
 או פוגע במראה האסתטי של מבנה;

 מתפרסם בשטח ציבורי ואינו מותקן על גבי מיתקן או נכס עירוני והמיועד לכך; (10)

אדם המנהל  ילוט הוא שלשבד, אלא אם כן המוצג על מבנה או נכס המשמש למגורים בל (11)
 במבנה או בנכס את עסקו כדין;

גיע מעל לקו החלונות ממוצג על קיר של בניין שייעודו מעורב למסחר ולמגורים וגובהו  (12)
התחתון של הקומה הראשונה מעל לקומת הקרקע, אלא אם כן ניתן רישיון מיוחד להצגת 

 שילוט כאמור;

 נת הציבור או ברגשותיו;עלול לפגוע בתק (13)

 יש בפרסומו משום עבירה על הוראות חוק עזר זה או דין אחר; (14)

 השילוט חורג מקצוות בניין או מקו בניין בנוי; (15)

 השילוט מוצב או מוצג על מדרכה או בשולי כביש. (16)
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 שלט של עסק

 גת שלט נוסף לעסק.צ)א( לכל עסק יהיה שלט אחד בלבד, אלא אם כן התיר ראש העיריה ה .12
שלט של עסק יוצג בחזית המבנה שבו מתנהל העסק בלבד, אלא אם כן התיר ראש העיריה את הצגתו  )ב(

 במקום אחר.
ראש העיריה שילוט  אם כן התיר אאורכו המרבי של שלט לא יעלה על אורך החזית של בית העסק, אל )ג(

 שאורכו עולה על אורך החזית.

 שילוט מואר

יד במפסק פחת והצנרת ושילוט מצהלא יתיר אדם להציג ולא יציג שילוט המואר בחשמל אלא אם כן )א(  . 13
המספקת חשמל לשילוט מוסתרת, והם עברו ביקורת של חשמלאי מוסמך שאישורו בכתב על כך מצוי בידי בעל 

 השילוט וצורף לבקשה לרישיון.
פני כניסתה לתוקף, לאסור על אדם להאיר או ימים, לפחות, ל 3 חלשתישראש העיריה רשאי, בהודעה  )ב(

או חיצוניים לו, אם לדעת ראש העיריה הדבר עלול  בתוך הבניין םלגרום להארת שילוט על ידי גופי תאורה הנמצאי
להפריע לתושבי הסביבה שבה ממוקם הבניין, או לעוברים ושבים, או להוות סכנה או הפרעה לתנועה; בעל רישיון 

 העיריה בתוך הזמן שנקבע בהודעה. ראש יציית להוראת

 דרכי פרסום אסורות

)א( לא יקרין אדם שילוט אל מקום ציבורי על ידי הארה בחשמל או באמצעים אלקטרוניים, אלא אם כן  .14
 ופס הרישיון.טראש העיריה התיר לו לעשות כן, מטעמים מיוחדים שיירשמו על גבי 

ח או סרט וכיוצא באלה, בין שהשילוט נישא בידי ול תנשיא ם אדם שילוט בדרך שלרסלא יפויציג  אל )ב(
ן ראש העיריה התיר לו לעשות כן מטעמים מיוחדים; סעיף קטן זה לא יחול כאדם ובין באמצעים אחרים, אלא אם 

 שיאת שלטים ומודעות במהלך הפגנות.על נ

 שונות תראוהורק רביעי: פ

 שינוי לשילוט קיים

 אלא לפי רישיון ובהתאם לתנאי הרישיון. לא ישנה אדם שילוט)א(  .15
ם בשלט או במודעה, וביקש בעל רישיון במשך תקופת הרישיון, לשנות את השם או כל פרט אחר הרש )ב(

חדשה לרישיון וישלם אגרה כמפורט בתוספת, למעט שינוי בפרסום של  שהשלא בהתאם לתנאי הרישיון, יגיש בק
 עינוג ציבורי.

 א יחולו על שילוט חוצות.הוראות סעיף זה ל )ג(

 תקינות שילוט קיים ואחריות להסרתו

 בעל רישיון חייב להחזיק את השילוט בצורה נקייה, נאה ותקינה.)א(  .16
אחראי להסרת השילוט על מיתקניו ואבזריו בגמר תוקף הרישיון או עם ביטולו או אם  יוןשיבעל ר )ב(

 האירוע נשוא השילוט. ם חלףאהעיסוק נשוא השילוט אינו קיים עוד או 

 רשות כניסה והצגת רישיון

זה ולעשות  רת חוק עזוראהוראש העיריה רשאי, בכל עת סבירה, להיכנס לכל מקום כדי לברר אם קוימו )א(  .17
 כל מעשה הדרוש לביצוע הוראותיו.

 לא יפריע אדם לראש העיריה ולא ימנע בעדו מלהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן )א(. )ב(
 בעל רישיון חייב להציג את רישיונו לפני ראש העיריה, לפי דרישתו. )ג(

1 

שהציג או פרסם שילוט בניגוד להוראות חוק עזר זה,  ם)א( ראש העיריה רשאי, בהודעה בכתב, לדרוש מאד .18
ש ביצוע או הרשה לאחר מטעמו להציג או לפרסם שילוט בניגוד להוראות חוק עזר זה, להסיר את השילוט וכן לדרו

 ושות לצורך החזקתו התקינה של השילוט או התאמתו לרישיון או להוראות חוק עזר זה.רהעבודות הד
 קופה שקבע לכך ראש העיריה בהודעתו.תריה בתוך החמקבל הודעה כאמור, חייב למלא א )ב(
וט (, רשאי ראש העיריה להורות על הסרת השילאלא מילא אדם אחר הודעה כאמור בסעיף קטן ) )ג(

התקינה, או עבודה הדרושה  וורשאית העיריה להסיר את השילוט בעצמה, או לבצע את העבודה הדרושה לאחזקת
ות חוק עזר זה, ולגבות מאותו אדם את הוצאות העיריה בפעולה כאמור; ובלבד שהודעה על כך שבכוונת אלמילוי הור

אדם זמן סביר מראש; ואולם, במקרים  וותהעיריה לבצע את העבודות הדרושות על חשבון אותו אדם, נמסרה לא
 י ראש העיריה להורות כאמור אף בלא הודעה מוקדמת.אדחופים הנוגעים לביטחון הציבור או לבריאותו רש

 חה לכאורה לגובה ההוצאות.כחשבון הוצאות חתום בידי ראש העיריה יהיה הו )ד(
 הפרת הוראה מהוראות חוק עזר זה. של אדם בשל הפליליתר בסעיף זה אינו גורע מאחריותו והאמ )ה(
( אם אראש העיריה רשאי להורות כאמור בסעיף קטן )ג( אף בלא מסירת הודעה בכתב לפי סעיף קטן ) )ו(

 עת את שמו ומענו של מפרסם השילוט, או מי שהרשה לפרסמו.דנוכח לדעת כי לא ניתן ל
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עקיף שנגרם כתוצאה מהסרתו  וק ישיר א, לכל נזזקבכפוף לכל דין, העיריה לא תישא באחריות בשל נ )ז(
להשמיד את השילוט או להוציאו  ושאית, בין השאר, לזרוק ארשל שילוט בהתאם להוראות חוק עזר זה, והיא 

 משליטתה בדרך כלשהיא.

 מסירת העתקים

המתפרסמת בעל רישיון ימסור לעיריה, לפי דרישת ראש העיריה, שלושה עותקים, בלא תשלום, מכל מודעה  .19
 בהתאם לחוק עזר זה.

 שמירת מודעות

רסמה העיריה או שפורסם על גבי פלא יסיר אדם, לא יקרע, לא יטשטש, לא יקלקל ולא ילכלך שילוט ש .20
או כל שילוט שפורסם בהתאם להוראות חוק עזר זה, אלא אם כן הסרתם  ,וני או לוח מודעותרמיתקן פרסום עי

 י שהותרה.מותרת לפי ההוראות כאמור וכפ

 שילוט אחיד

ור מסוים או בכל האזורים המצויים בתחום באז)א( ראש העיריה רשאי להחליט על הנהגתו של שילוט אחיד  .21
 אזור שילוט(. -שיפוט העיריה )להלן 

אלא באישור ועדה  החליט ראש העיריה כאמור בסעיף קטן )א(, לא יינתן רישיון לשילוט באזור שילוט )ב(
מרים ולגבי צורת השילוט, גודלו, צבעו, הח יכול שיהיו םיללוט ועל פי כללי שילוט אחיד שתקבע; הכלמקצועית לשי

 שמהם ייעשה, תוכנו ומקום הצגתו.
דבר ההחלטה  אמור בסעיף קטן )א(, תפרסם העיריה מודעה שתכלול אתכהחליט ראש העיריה  )ג(

לפי סעיף זה תפורסם על גבי לוחות המודעות של  ומאפייניו של השילוט האחיד שנקבע לאזור השילוט; המודעה
 העיריה.

ויוסר כל שילוט  שילוט אחיד, תמשפורסמה מודעה כאמור, לא יותקן באזור השילוט כל שילוט זול )ד(
 שאינו שילוט אחיד, על חשבון מציג השילוט.

 -האחיד )להלן עים מהנהגת השילוט גראש העיריה ימנה ועדה המוסכמת לדון בתלונותיהם של הנפ )ה(
 ומגזבר העיריה או נציגו. הוועדה(; הוועדה תהיה מורכבת מחברי הוועדה המקצועית לשילוט

פרסום ההודעה על  ימים ממועד 60הרואה את עצמו נפגע מהנהגת שילוט אחיד, יגיש לוועדה בתוך  )ו(
הממשי הישיר שנגרם לו כתוצאה בדבר הנזק  הנהגת אזור שילוט באזור הנוגע אליו, תביעה מנומקת הנתמכת בראיות

 מהנהגת שילוט אחיד.
הנזק הממשי הישיר  הוועדה תדון בתביעה לפי סעיף קטן )ו( והיא מוסמכת לפסוק פיצוי לנפגע בגין )ז(

 שנגרם לו כתוצאה מהחובה להתאים את השילוט לשילוט אחיד.
 הוועדה לא תפסוק פיצוי בעבור שילוט ישן שהוצג בלא רישיון. (ח)

הוסר השילוט שאינו  פסקה הוועדה פיצוי כאמור בסעיף קטן )ז(, לא ישולם הפיצוי כאמור, אלא אם כן )ט(
 ט האחיד.ותואם את השילוט האחיד והוצג שילוט התואם את שיל

 הדבקת מודעות

)א( לא ידביק אדם, פרט לעובד מטעם העיריה, מודעה על מיתקן פרסום עירוני, או על נכס המצוי במקום  .22
 רך קבע ובין שההדבקה נעשית מדי פעם בפעם.דיבורי, או על חלקים ממנו, בין שההדבקה נעשית צ

תפרסם העיריה את  עה בתוספת,בניתן היתר לפרסם מודעה על מיתקן עירוני ושולמה האגרה שנק (ב)
 המודעה.

 שימוש בשפות

 ילוט אחד מאלה:)א( לא יציג אדם ולא יגרום להצגת שילוט אלא אם כן נתמלא לגבי הש .23
 הוא כתוב בשפה העברית; (1)

 אחרת. וב גם בשפהתהשפה העברית תופסת לא פחות ממחצית שטחו אם הוא כ (2)

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

 אחריות חבר בני אדם

עבירות לפי חוק זה בידי אותו חבר בני  תולעשות כל שניתן למניע )א( נושא משרה בחבר בני אדם חייב לפקח .24
מנהל פעיל רשום, שותף, למעט שותף מוגבל, או עובד  - "נושא משרה"אדם או עובד מעובדיו; לעניין סעיף זה, 

 שבו נעברה העבירה. םמינהלי בכיר האחראי על התחו
זקה היא כי נושא המשרה באותו חבר חמעובדיו, בד וע ונעברה עבירה לפי חוק זה בידי חבר בני אדם א )ב(

 בני אדם הפר את חובתו לפי סעיף קטן )א( אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.

 מסירת הודעות

רה סהודעה לידי האדם שאליו היה מכוונת, או נמהמסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה  .25
הבגירים הגרים עמו, או לידי  וד מבני משפחתחמקום עסקו הרגיל או הידוע לאחרונה, או לידי א, או בויורבמקום מג
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או המועסק שם, או אם נשלחה בדואר רשום לאותו אדם לפי מען מגוריו או עסקו הרגיל או הידוע  דבואדם בגיר הע
צא השילוט, או אם פורסמה חד המקומות האמורים או במקום שבו נמאלאחרונה, או הוצגה בצורה נראית לעין ב

 ום העיריה.חבשני עיתונים הנפוצים בת

 חזקת אחריות לשילוט

שילוט או שילם העניינו מתפרסם בשילוט או מי שהזמין את ייצורו או הדפסתו של  ומי ששמו או עיסוקו א .26
הבניין שעליו הוצג השילוט, או בעל הנכס או  זיק בנכסחסוקו, או מי שהוא המיבעדו או מי שהשילוט הותקן במקום ע

 לעניין חוק זה כמי שפרסם או הציג את השילוט, זולת אם הוכיח את כל אלה: ותורואים א
 הפרסום או הצגת השילוט כאמור נעשו שלא בידיעתו; (1)

 הוא נקט את כל האמצעים הסבירים למנוע את הפרסום או הצגת השילוט כאמור. (2)

 סמכויות נלוות לבית המשפט

כל אמצעי  ואי בית המשפט, נוסף על הטלת קנס אשר ,ק עזר זהו)א( הורשע אדם בעבירה על הוראות ח .27
ראות חוק עזר זה, לרבות הסרת שילוט, הסרת מודעה, אבזר ודרושה לקיום ההענישה אחר, לצוות עליו לבצע עבודה 

 שילוט וכל דבר הנלווה אליהם או הקשור בהם. רתאורה או אבז
 .18ינו בא לגרוע מהוראות סעיף א( אעיף קטן )האמור בס )ב(

 שמירת דינים

 הוראות חוק עזר זה אינן באות לגרוע מהוראות כל דין אחר. .28

 תיקון חוק העזר )הצמדה(

לקרית אתא )מודעות  , במקום "חוק עזר1984-בתוספת לחוק עזר לקרית אתא )הצמדה למדד(, התשמ"ד .29
 ".2008-לקרית אתא )מודעות ושלטים(, התשס"ח רחוק עז" יבוא "1973-ושלטים(, התשל"ג

 ביטול

 בטל. - 1973-חוק עזר לקרית אתא )מודעות ושלטים(, התשל"ג .30

 תחילה

 ימים מיום פרסומו. 60ם ותחילתו של חוק עזר זה בת .31

 הוראת מעבר

חוק עזר לקרית אתא )מודעות י רישיון שניתן לו לפי פאדם שהציג שילוט לפני תחילתו של חוק עזר זה על  .32
, יתאים את השילוט להוראות חוק עזר זה מיד לאחר פקיעת תוקף הרישיון או לא יאוחר 1973-ושלטים( התשל"ג

 לדצמבר של השנה שבה ניתן הרישיון, לפי התאריך המוקדם מביניהם. 31 וםימ

 תוספת
 (3-ו 2)סעיפים 

 שילוטחלק א': אגרת 
 
שיעור האגרה לכל מ"ר  

 בשקלים חדשים

 145 שילוט במקום העסק או מחוץ למקום העסק
 145 שילוט בארגז ראווה

 145 מודעה על סוכך או חלון ראווה
 260 שילוט חוצות בשטח ציבורי או במקום פרטי

 260 שילוט מתחלף
 260 שילוט על כלי רכב מסחרי
 260 שילוט על עמודי מכוונים

 260 שילוט על תחנות אוטובוסים
 385 שילוט על כלי רכב ציבורי

 385 שילוט דגל או שילוט גג
 

 חלק ב': אגרה בעד פרסום והדבקת מודעות על מיתקן פרסום עירוני
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חות מודעות או חלק מהם, וום או לרסמיתקני פ 25)א( בעד מודעה המודבקת בידי העיריה על סדרה של עד  .1
 -לשבוע, תשולם אגרת פרסום 

 שיעור האגרה 
 בשקלים חדשים גודל המודעה

 240 גיליון שלם
 170 חצי גיליון

 150 רבע גיליון או שמינית גיליון
 

 משיעור האגרה שנקבע בפרט )א(; 20%תוספת  -לוחות נוספים או חלקם  5לכל  )ב(
 משיעור האגרה שנקבע בפרט )א(. 20%תוספת  -לכל שבוע נוסף  )ג(

 

 (2007בדצמבר  19ט' בטבת התשס"ח )

 יעקב פרץ

 קרית אתאראש עיריית 
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