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 פרק ראשון: פרשנות

 הגדרות

 -בחוק עזר זה  . 1

  -נו קבוע, הבנוי אבן, בטון, טיט, ברזל, עץ או כל חומר אחר, לרבות יכל מבנה, בין שהוא קבוע ובין שא - "בנין"
 ר המחובר לו חיבור של קבע או חיבור ארעי;דבכל חלק של מבנה כאמור וכל  (1)
סוללת עפר, גדר וכיוצא באלה הגודרים או תוחמים או המיועדים לגדור או לתחום שטח  קיר, (2)

 קרקע או חלל;
 אחד או יותר מאלה: - "בעל בנין"

 החוכר או הבעל הרשום של נכס או מי שזכאי להירשם כבעלו או כחוכרו; (1)
ותן הכנסה, בין אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו הנכס היה נ (2)

 בזכותו הוא ובין כמורשה, כנאמן או כבא כוח;
 שוכר או שוכר משנה ששכר נכס לתקופה של למעלה מחמש שנים; (3)
 חוק המקרקעין(; –)להלן  1969-בעל דירה כמשמעותו בחוק המקרקעין, התשכ"ט (4)
 נציגות בית משותף כמשמעותה בחוק המקרקעין; (5)

 מועצת העיריה; - "המועצה"
 עיריית קרית גת; - "העיריה"

הצגת שילוט בכל מקום ובכל דרך, לרבות קביעה או התקנה, וכן השארת שילוט לאחר הצגה, קביעה או  - "הצגה"
 התקנה כאמור, בתחום שיפוטה של העיריה;

ועדה המורכבת מחמישה חברים, שמינה ראש העיריה, וביניהם מהנדס העיר והיועץ המשפטי או  - "ועדה מקצועית"
 נציגיהם, שתפקידה לדון בבקשות לרישיונות לפי חוק עזר זה;

 ארגז המותקן על קיר חיצוני של נכס ושנועד לשמש לפרסום או להצגת סחורה; - "חלון ראווה"
נגרר על ידי רכב או על ידי בהמה, וכן מכונה או מיתקן הנעים או הנגררים רכב הנע בכוח מכני או ה - "כלי רכב"

 אופן ועגלה, למעט רכב של העיריה;-כאמור, לרבות אופניים, תלת
 הודעה באמצעות כיתוב או תמונה או ציור על נייר או בד; - "מודעה"

 מספר מואר בחשמל או בכל דרך אחרת; - "מספר מואר"
מציג שילוט, בין בעצמו ובין בידי אחר, או אדם ששמו או כינויו או מקצועו או עסק או אדם ה - "מציג השילוט"

מוסד ששמם או כינוים או מהותם או ענינם מתפרסם בגוף השילוט, או בעל השילוט, או מי ששילם בעבור השילוט או 
וט או בעלו של מקום מי שהזמין את השילוט או כל אדם המחזיק או המנהל את עיסוקו במקום שבו פורסם השיל

 כאמור;
מיתקן נייד המחובר לכלי רכב או המיועד להיות מחובר לכלי רכב, בין אם החיבור אל כלי הרכב קבוע ובין  - "נגרר"

 אם הוא זמני;
בנין, בית או מקרקעין, או כל חלק מהם, בין תפוסים ובין שאינם תפוסים, לרבות כל דבר המחובר אליהם  - "נכס"

 ארעי או הנטוע בהם, וכן מיטלטלין; חיבור קבע או
 בין נייד ובין קבוע, לרבות מצילה, שנועד לשמש לפרסום; - "סוכך"

 חוק רישוי עסקים(; -)להלן  1968-משמעותו בחוק רישוי עסקים, התשכ"חכ - "עינוג ציבורי"
חריטה, או באמצעות הודעת דבר ברבים בכל דרך שהיא, לרבות הצגה, הדבקה, הארה, הסרטה, צביעה,  -" "פרסום

 כדור פורח, כלי טיס, חלון ראווה, עשן או תנועה או מסירת תוכנו בכתב, בדפוס, בתמונה, בציור או בכל אופן אחר;
 פרסום של דבר או ענין כלשהו, לרבות פרסום של מוצר, עסק, שירות, או כל פעילות אחרת; - "פרסומת כללית"

 מרפסת מסביב לבנין; הקצה האופקי של כל קיר או - "קצה בנין"
ראש עיריית קרית גת או מי שראש העיריה העביר לו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או  - "ראש העיריה"

 מקצתן;
להובלת משא, בין בשכר ובין בקשר לעסקו או למסחרו של בעל  משכלי רכב המשמש או המיועד לש - "רכב מסחרי"

 הרכב או לבעל קשר עסקי עמו;
 כלי רכב המשמש או המיועד לשמש להסעת נוסעים בתשלום; - "רכב ציבורי"

 מקום שהציבור רשאי להשתמש בו או לעבור בו או משתמש בו או עובר בו למעשה; - "רשות הרבים"
 כולל שטח המסגרת המקיפה אותו, ולמעט שטח המסגרת של המיתקן שעליו הוא מוצב; - "שטח שילוט"

 ;ךעה או לוחיות מספר מוארות או חלון ראווה או סוכשלט או מוד - "שילוט"
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שלט שתוכנו מועבר, משודר או מוקרן באמצעים אלקטרוניים, קרני לייזר או אמצעי טכנולוגי  - "שלט אלקטרוני"
 אחר;

הודעה העשויה מחומר כלשהו, לרבות כל הודעה המכילה את שמו או כינויו של אדם או מקצועו, או שמו או  - "שלט"
וללת מילים, אותיות, כויו או מהותו של עסק או של מוסד, או כל צירוף של אלה או חלקם או המראה או הכינ

בין אם היא מחוברת לנכס או לכלי רכב נע או נייח או נתמכת בו ובין שאינה מחוברת או נתמכת  ,תמונות, ציורים
או שהיא שלט אלקטרוני, לרבות כל כאמור, בין שהיא מוארת ובין שאינה מוארת או שהיא מוארת לסירוגין 

 האבזרים והמיתקנים הנלווים לה, ולמעט מודעה ושלט חוצות;
שלט שהכיתוב בו מופיע בשני צדי השלט או שתוכנו מתחלף, לרבות באמצעים מכניים, חשמליים  - "שלט דו צדדי"

 או אחרים, להוציא שלט אלקטרוני;
רסום מודעות ושלטים, אשר העיריה משכירה לפרסום של גורם מיתקן המשמש או העתיד לשמש לפ - "שלט חוצות"
 עסקי כלשהו;

 שנת כספים או חלק ממנה; - "שנה"
 לרבות שותפות לא רשומה. - "תאגיד"

 פרק שני: שלטים

 רישיון לשלט
לפי חוק עזר זה מאת  ט, אלא על פי רישיון)א( לא יפרסם אדם שלט ולא ירשה ולא יגרום לפרסום של של .2

 ראש העיריה, בהתאם לתנאי הרישיון ולאחר ששילם את האגרות המפורטות בתוספת הראשונה.
ראש העיריה רשאי לתת רישיון, לסרב לתיתו, לבטלו, לשנותו, להתנותו בתנאים, להוסיף עליהם  )ב(

 ולשנותם.

 בקשה לרישיון

 ריה; הבקשה תכלול:)א( הרוצה לפרסם שלט יגיש בקשה בכתב לראש העי .3
 שמו ומענו של המבקש; (1)
 שמותיהם ומענם של מתכנן ועושה השלט; (2)
תרשים המראה את הצורה, המידה, הסוג והתוכן של השלט שיש בדעתו להציג והחומר שממנו  (3)

 עשוי השלט;
 תמונה חזיתית של המקום שבו יוצג השלט וסביבת המקום האמור; (4)
הנדסי מפורט של אופן חיבור השלט למקום הצבתו המיועד, לרבות המסגרת מפרט טכני ותיאור  (5)

 שעליה יוצב השלט או המיתקן שעליו הוא יוצב;
אישור חשמלאי מוסמך המעיד כי הוא בדק  -אם מבוקש שלט מואר או הכרוך באספקת חשמל  (6)

פחת וחיבור  את השלט המבוקש והוא נמצא תקין, כי השלט או המיתקן הנושא אותו כולל מפסק
הארקה לשלט ולמסגרת החיזוק, בהתאם להוראות כל דין, וכי הצנרת שמספקת חשמל לשלט 

 מוסתרת;
מסמך המאשר את הסכמת בעל הבנין שבו יותקן השלט; ואם מבוקשת הצגת שלט בשטח משותף  (7)

 הסכמת הדיירים לפי הרוב הדרוש לכך על פי דין. -בבית משותף 
חוק  -)להלן  1965-( אינן באות להתנות על הוראות חוק התכנון והבניה, התשכ"ההוראות סעיף קטן )א )ב(

התכנון והבניה(, לרבות לענין הצורך בהיתר בניה כדין; נדרש היתר בניה לצורך הצגת השלט, יהיה תוקף הרישיון 
 מותנה בקבלת היתר בניה לשלט, לרבות לעמודים ולמיתקנים הנלווים לו.

וקפו של הרישיון, תיון שניתן לפי חוק עזר זה, תוגש שלושים ימים לפחות לפני תום בקשה לחידוש ריש )ג(
ויצורף לה כל הנדרש בסעיף קטן )א(; אולם אם אין כל שינוי בשלט קיים, שניתן לגביו רישיון לפי חוק עזר זה, לרבות 

ן ויהיה פטור מלצרף לה את אי שינוי הבעלות בבנין שבו מותקן השלט, יציין זאת המבקש בבקשה לחידוש הרישיו
 הנדרש בסעיף קטן )א(.

כל בקשה לרישיון תובא לדיון בפני הועדה המקצועית, למעט בקשה לחידוש רישיון, בה הודיע המבקש  )ד(
כי אין שינוי בשלט הקיים שניתן לגביו רישיון לפי חוק עזר זה, ולמעט סוג בקשות אחר שהועדה המקצועית סבורה 

 ון בהן.שאין צורך שהיא תד
הועדה המקצועית תהיה מוסמכת להמליץ בפני ראש העיריה לתת רישיון, לסרב לתתו, לבטלו, לשנותו,  )ה(

להתנותו בתנאים, להוסיף עליהם ולשנותם, כן תהיה מוסמכת להמליץ בפני ראש העיריה לפטור שלט בעל אופי 
 ציבורי מאגרה, כולה או מקצתה, על פי החלטת המועצה.

המקצועית תהיה רשאית, אם תמצא לנכון, להזמין לצורך דיוניה נציג ארגון הגג של הגופים הועדה  )ו(
 הציבוריים שענינם בשמירת איכות הסביבה או נציג אגודת הגרפיקאים.

 תוקף הרישיון וחידושו

 בדצמבר של השנה שבה ניתן. 31-תוקף הרישיון הוא לשנה אחת, עד ה)א(  . 4
ך תקופת הרישיון כל פרט מהפרטים שהופיעו בבקשה לקבל או לחדש את שינה בעל רישיון בתו )ב(

 -הרישיון, לרבות את תוכן השלט או הצורה או המידה או הסוג או המיקום של השלט, או החומר שממנו עשוי השלט 
 יפקע תוקף הרישיון.
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ולא חל בו שינוי התחלף העוסק בעסק שבו פורסם שלט, בתוך תקופת תוקפו של הרישיון לשלט האמור,  )ג(
כאמור בסעיף קטן )ב(, רשאי ראש העיריה להעביר את רישיון השלט על שם העוסק החדש כאילו הוא ביקש רישיון 

 לאותו שלט.

 ציון פרטים

 לא יפרסם אדם ולא ירשה ולא יגרום לפרסום של שלט, אלא אם ציין עליו את כל הפרטים האלה:)א(  . 5
 מספר הרישיון להצגתו; (1)
שמו ומענו של מציג השלט או מזמין השלט או היצרן ואת בעל בית הדפוס שבו הודפס או נוצר  (2)

 השלט.
(, רשאי ראש העיריה לדרוש לקבל את שמו ומענו של 2פורסם שלט בלי שצוין האמור בסעיף קטן )א() )ב(

 מזמין השלט מבעל בית הדפוס שבו הוא הודפס.

 אגרת שלט

לשלט או בעד חידושו, תשולם לעיריה אגרת שלט שנתית בהתאם לשטח השילוט של בעד מתן רישיון  )א( . 6
 השלט, בשיעורים הנקובים בתוספת הראשונה, לפי שיעורם המעודכן ביום התשלום בפועל.

 ביוני בכל שנה, יחויב המבקש במחצית שיעור האגרה. 30-הוגשה בקשה במועד כלשהו לאחר ה )ב(
 בה שהיא, לא יזוכה בעל הרישיון בהחזר כלשהו.פג תוקף הרישיון מכל סי )ג(

 שלטים אסורים

 לא יינתן רישיון לשלט אם נתקיים בו אחד מאלה:)א(  .7
השלט מיועד לפרסומת כללית והוא מוצג במקום שהמוצר נושא השלט אינו נסחר בו, או השירות  (1)

הפעילות נושא השלט אינה או העסק נושא השלט אינו מנוהל בו, או  נושא השלט אינו ניתן בו,
 מתקיימת בו, אלא אם השלט הותר על פי חוק עזר זה;

 השלט חורג מקצות הבנין או מקו הבנין הבנוי; (2)
ס"מ מהבנין שאליו הוא מחובר, זולת אם קבעה הועדה המקצועית  15-השלט מרוחק ביותר מ (3)

 אחרת מטעמים מיוחדים;
א אלקטרוני, למעט אם התיר ראש העיריה את הצגתו השלט זז או מסתובב או מתחלף או שהו (4)

 מטעמים עניניים ובהתחשב, בין השאר, בשיקולי בטיחות ותנועה;
 השלט עשוי בד או צבוע על בנין, אלא אם קבעה הועדה המקצועית אחרת מטעמים מיוחדים; (5)
ו שהוא מוצג על השלט מוצג על כלי רכב או על נגרר, בין אם הרכב בתנועה ובין אם בחניה, א (6)

גרוטת רכב, למעט שלט המחובר באופן קבוע או הצבוע על כלי רכב מסחרי או ציבורי; אלא אם קבעה 
 הועדה המקצועית אחרת מטעמים מיוחדים;

השלט מוצג על מדרגות חירום, מדרגות נעות, מעליות, מזגן אוויר, מיתקן טלפון, מיתקן להפעלת  (7)
ינור ביוב, צינור אוורור, עמוד חשמל, תמרור או במקום המשמש לציוד רמזור, אנטנה, עמוד צופרים, צ

 לכיבוי שריפות;
השלט מוצג על גשר בתחנת אוטובוסים, תחנה לאיסוף חיילים או על כלי או מיתקן אשפה, זולת  (8)

אם הועדה המקצועית אישרה את הצורה, המידה, הסוג והתוכן של השלט, וכי התקנתו תהיה לתועלת 
 הרחב; הציבור

השלט חוסם או עלול לחסום דלת, חלון, יציאה, יציאת חירום או פתח אחר או מפריע או עלול  (9)
 להפריע למעבר בהם;

 השלט פוגע בקו הרקיע; (10)
 השלט עלול להפריע לתנועת כלי רכב או לתנועת הולכי רגל או לפגוע בהם; (11)
 השלט מרעיש או מפיץ ריח; (12)
פסת בו פחות ממחצית שטחו, אם היה כתוב גם בשפה אחרת, למעט שלט השפה העברית תו (13)

 שמפרסמים מוסדות רשמיים של מדינות חוץ.
 -ראש העיריה רשאי לא לתת רישיון לשלט אם הוא  )ב(

עלול להסתיר חלקי בנין בעל ייחוד ארכיטקטוני או היסטורי או לפגוע בהם או בצורה האחידה  (1)
 של חזיתות הבנינים;

 עלול לפגוע בסביבה או להפריע לתושבי הסביבה שבה מבקשים להציגו; (2)
 עלול לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו. (3)

)ב( כדי לפגוע בכלליות שיקול דעתו של ראש העיריה על פי חוק עזר -אין באמור בסעיפים קטנים )א( ו )ג(
 זה.

 שלט מואר או אלקטרוני

לא יינתן רישיון לשלט מואר באמצעות גוף תאורה חיצוני או פנימי, הגורם לשלט להאיר באופן קבוע, זמני,  . 8
  -מתחלף, מהבהב או נע או לשלט אלקטרוני, אם השלט 

 עלול להוות סכנה או הפרעה לתנועה; (1)
 עלול לפגוע בסביבה או להפריע לתושבי הסביבה, שבה מבקשים להציגו; (2)
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 הולם את אופי הסביבה שבה מבקשים להציגו.אינו  (3)

 מיתקן לתועלת הציבור

ראש העיריה רשאי לתת רישיון להצגת שלט על מיתקן, אם סבר שהתקנתו של המיתקן תהיה לתועלת  .9
הציבור הרחב, לאחר שהועדה המקצועית אישרה את הצורה, המידה והסוג של המיתקן וכן את הצורה, המידה והסוג 

 כן את הצורה, המידה, הסוג והתוכן של השלט שיוצג עליו.של המיתקן ו

 אזור מיוחד

  -ל שלט  )להלן כהמועצה רשאית להכריז על  רחוב,  מיתקן או חלק  מהם כעל אזור מיוחד שבו לא יפורסם  .10
עית המלצת הועדה המקצו ישיון לשלט באזור מיוחד, אלא לפיור מיוחד(; הכריזה המועצה כאמור, לא יינתן רזא

 ובאישור המועצה.

 פרק שלישי: בנין או אתר מוארים

 הארת בנין או אתר

לא ירשה לגרום להארה של בנין או אתר, או כל חלק מהם, אלא על פי רישיון מאת ראש ום, דלא יאיר א)א(  .11
 העיריה ובהתאם לתנאי הרישיון.

להתנותו בתנאים, להוסיף עליהם תו, לבטלו, לשנותו, תראש העיריה רשאי לתת רישיון, לסרב ל (ב)
 ולשנותם.

 הוראות הפרק השביעי יחולו על הקבוע בפרק זה, בשינויים המחויבים. )ג(

 הבקשה לרישיון

 הרוצה להאיר בנין או אתר יגיש בקשה על כך לראש העיריה; הבקשה תכלול:)א(  .12
 שמו ומענו של המבקש; (1)
 ;שמותיהם ומענם של מתכנן ועושה התאורה (2)
 תרשים המראה את אופן הצבת התאורה שבדעתו להעמיד; (3)
 תמונה חזיתית של הבנין או האתר אשר יואר; (4)
 תרשים הסביבה שבה נמצאים הבנין או האתר; (5)
תכנית חשמל המאושרת בידי חשמלאי מוסמך, ובה בין השאר, פירוט הצורה, המידה, הסוג  (6)

 והעוצמה וכן אבזרי התאורה ואמצעיה;
אישור חשמלאי מוסמך המעיד כי הוא בדק את מערכת החשמל המאירה והיא נמצאה תקינה  (7)

 ובטיחותית, לרבות הארקה כנדרש בהתאם להוראות כל דין;
מסמכים המאשרים את הסכמת בעל הבנין שבו תותקן התאורה וכן בעל הנכס המואר; ובנכס  (8)

 על פי דין. הסכמת הדיירים לפי הרוב הדרוש לכך -בבית משותף 
ימים לפחות לפני תום תוקפו של הרישיון ויצורף  30בקשה לחידוש רישיון שניתן לפי חוק עזר זה, תוגש  )ב(

לה כל הנדרש בסעיף קטן )א(; אם אין שינוי בבנין או באתר או בתאורה הקיימת שניתן לגביה רישיון לפי חוק עזר זה, 
 ה את הנדרש בסעיף קטן )א(.יציין זאת המבקש בבקשתו ויהיה פטור מלצרף ל

כל בקשה לרישיון תובא לדיון בפני הועדה המקצועית, למעט בקשה לחידוש רישיון בה הודיע המבקש  )ג(
 בבקשתו כי אין שינוי בבנין או באתר ובתאורה של הבנין או האתר שלגביה ניתן רישיון לפי חוק עזר זה.

דיוניה נציג ארגון גג של הגופים  ךלהזמין לצורה המקצועית תהיה רשאית, אם תמצא לנכון דהוע )ד(
 הציבוריים שענינם בשמירת איכות הסביבה או נציג אגורת הגרפיקאים.

 תוקף הרישיון

 בדצמבר של השנה שבה ניתן. 31-תוקף הרישיון הוא עד ה)א(  . 13
חדש את שינה בעל רישיון בתוך תקופת הרישיון כל פרט מהפרטים שהופיעו בבקשה לקבל או ל )ב(

 הרישיון, יפקע תוקף הרישיון.

 אגרת תאורה

בעד מתן רישיון להארת בנין או אתר או בעד חידושו, תשולם לעיריה אגרה  שנתית בשיעורים הנקובים )א(  .14
 בתוספת השניה, לפי שיעורם המעודכן ביום התשלום בפועל.

 המבקש במחצית שיעור האגרה.יחויב  -ביוני בכל שנה  30-הוגשה בקשה במועד כלשהו לאחר ה )ב(
 פג תוקף הרישיון מכל סיבה שהיא, לא יזוכה בעל הרישיון בהחזר כלשהו. )ג(

 פטור

ה לא יחולו על הארת בנין או אתר, או כל חלק מהם, הנעשית לרגל אירוע לאומי או דתי, זהוראות פרק  .15
 לצורכי אותו אירוע בלבד.
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 פרק רביעי: מודעות

 היתר לפרסום מודעות

לא יפרסם אדם מודעה, לא ירשה ולא יגרום לפרסומה אלא על פי היתר ראש העיריה בהתאם לתנאי ההיתר  .16
 ולפי הוראות חוק עזר זה.

 
 -ראש העיריה רשאי  17.1

 לכלול תנאים בהיתר בעת נתינתו, להוסיף עליהם או לשנותם; (1)
מודעה משום עבירה על הוראות חוק ן לבטל היתר שניתן, אם יש בפרסום הכלסרב לתת היתר ו (2)

 עזר זה או כל דין אחר או אם יש במודעה משום פגיעה בתקנת הציבור או ברגשותיו;
 לקבוע את סדר הפרסום של מודעה ואת מועד הפרסום. (3)

 בקשה להיתר

 )א( הרוצה בהיתר יגיש בקשה לראש העיריה, לא יאוחר מהמועד הנקוב בתוספת השלישית. .18
 ה תכלול את פרטי המבקש ויצורף לה העתק המודעה שהוא מבקש לפרסם.הבקש )ב(
בקשה להיתר לפרסום מודעה במקום שלא נקבע לכך מראש בידי ראש העיריה, תובא לדיון בפני הועדה  )ג(

ו תו, לבטלו, לשנותו, להתנותהמקצועית, אשר תהיה מוסמכת להמליץ בפני ראש העיריה לתת היתר, לסרב לת
 להוסיף עליהם ולשנותם.בתנאים, 

 אגרת פרסום

המגיש בקשה להיתר ישלם לעיריה אגרת פרסום בהתאם לשטח השילוט של המודעה, בשיעורים )א(  .19
 הנקובים בתוספת הרביעית, לפי שיעורם המעודכן ביום התשלום בפועל.

 לא יזוכה בעל ההיתר בהחזר כלשהו. -פג תוקף ההיתר מכל סיבה שהיא  )ב(

 דעותהדבקת מו

 לא תודבק מודעה, אלא על מיתקן, לוח, עמוד או על נכסים עירוניים אחרים שנועדו לשם כך.)א(  .20
 לא תודבק מודעה, אלא בידי העיריה באמצעות עובריה או מי שהיא הסמיכה לכך. )ב(

 לוח מודעות מיוחד

 -המועצה רשאית )א(  .21
 לתלות מודעה העונה על התנאים האלה:לקבוע לוחות מודעות מיוחדים בהם יוכל יחיד  (1)

 ס"מ; 20× ס"מ  15גודל המודעה לא יעלה על  )א(
המודעה אינה נושאת ציביון מסחרי, עסקי או אחר, אלא נושאת אופי פרטי ונועדה למטרות  )ב(

 פרטיות בלבד;
(, או פטור מתשלום 1לקבוע פטור מהגשת בקשה להיתר פרסום המודעות האמורות בפסקה ) (2)

 רת הפרסום בעבורן;אג
 למנות את ראש העיריה שיקבע את לוחות המודעות המיוחדים, לרבות גודלם, מיקומם ומספרם. (3)

בלי לגרוע מהוראות חוק עזר זה, רשאי ראש העיריה להסיר מודעה שפורסמה על לוח מודעות מיוחד,  )ב(
 צורך אחזקת הלוח המיוחד.(, או ל1אם המודעה אינה ממלאת אחר התנאים המנויים בסעיף קטן )א()

 מסירת פרטים

מפרסם ושל בעל בית הראש העיריה לא ייתן היתר לפרסם מודעה, אלא אם כן צוין בה שמו ומענו של )א(  .22
 פוס שבו הודפסה המודעה.דה

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

 דרכי פרסום אסורות בלא היתר מיוחד

לא יפרסם אדם מודעה בדרך מהדרכים המפורטות בסעיף זה, אלא אם ניתן לו היתר מיוחד לכך מאת ראש  .23
 העיריה ובהתאם לתנאי ההיתר:

העברת מודעה אל רשות הרבים וכן מרשות הרבים, על ידי הארה לסירוגין בחשמל או באופן  (1)
 פורח או כלי טיס או על ידי מכשיר אחר;-או על ידי כדוראחר, 

 מתיחת סרט לרוחב הרחוב. (2)

 פרק חמישי: שמות לרחובות ולוחיות מספר בבנינים

 שלטים לציון שמות רחובות
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ראש העיריה רשאי להתקין שלטים על כל בנין, לציון שם רחוב או מספרי בנינים בקטע רחוב, או להסברת  .24
 בהתאם לתכנית שקבע. שם של רחוב,

 דרישה להתקין לוחות מספר ומספרים מוארים

ראש העיריה רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מבעל בנין או ממחזיק בו לבצע את העבודות המנויות להלן, )א(  .25
 כולן או מקצתן, בהתאם לפרטים, לתנאים ולמועדים הקבועים בהודעה ובהתאם לתכנית המספרים לבנינים שקבע:

 מספר על בנין;-להתקין לוחית (1)
 מספר הכוללת את שם הרחוב, על בנין;-להתקין לוחית (2)
 להתקין מספר מואר הכולל גם את שם הרחוב על בנין המחובר לרשת חשמל; (3)
להתקין מיתקן הנושא עליו מספר מואר  -מטרים  10-לגבי בנין הרחוק מרשות הרבים ביותר מ (4)

 מטרים מרשות הרבים; 10-רחק של לא יותר מהכולל גם את שם הרחוב, במ
מספר, מספר מואר הכולל גם את שם הרחוב או מיתקן -לתקן, לשנות, להסיר או להחליף לוחית (5)

 כאמור, אשר אינם ראויים או מתאימים עוד מכל סיבה שהיא.
 בעל בנין או מחזיק בו שנמסרה לו הודעה כאמור, ימלא אחריה. )ב(
דה מהעבודות המנויות בסעיף קטן )א(, אלא כשהוא ממלא אחר דרישת ראש העיריה לא יבצע אדם עבו )ג(

 ולפי הפרטים, התנאים והמועדים הקבועים בהודעה.

 מספרים מוארים לבנינים חדשים

נבנה בנין אחר תחילתו של חוק עזר זה, יתקין עליו בעלו מספר מואר הכולל גם שם הרחוב לפי תנאים  .26
 עיריה ובהתאם לתכנית המספרים לבנינים שקבע.ופרטים שקבע ראש ה

 חובה להאיר

בעל בנין או מחזיק בבנין שעליו נקבע מספר מואר הכולל גם את שם הרחוב, יאיר את המספר מדי ערב  .27
 וואט. 15-משקיעת החמה ועד זריחתה, במנורה שעוצמת תאורתה לא תפחת מ

 פרק שישי: חלונות ראווה וסוככים

 אווה או לסוכךרישיון לחלון ר

לון ראווה או סוכך ולא ירשה ולא יגרום להצגתם, אלא על פי רישיון לפי חוק עזר זה מאת חלא יציג אדם )א(  .28
 ראש העיריה ובהתאם לתנאי הרישיון.

תו, לבטלו, לשנותו, להתנותו בתנאים, להוסיף עליהם תראש העיריה רשאי לתת רישיון, לסרב ל )ב(
 ולשנותם.

יינתן רישיון לחלון ראווה או לסוכך ולא יחודש, בבנין או באזור שנקבע בידי הועדה המקצועית לא  )ג(
 כבנין או כאזור בו אסורה התקנת חלון ראווה או סוכך, או במידות החורגות מהמידות שקבעה הועדה המקצועית.

 

)א(, 6(, 2)א()5ם, למעט סעיפים בשינויים המחויבי; 10עד  2על חלון ראווה וסוכך יחולו הוראות סעיפים  29.2
 (.2)א()7

 אגרה

בעד מתן רישיון לסוכך או לחלון ראווה, תשולם לעיריה אגרה שנתית בשיעורים הנקובים בתוספת  .30
 הראשונה, לפי שיעורם המעודכן ביום התשלום בפועל; שטחו של סוכך או חלון ראווה יחושב כדלהלן:

 ב על חלון הראווה או הסוכך ברוחבו המרבי;לפי מכפלת אורכו המרבי של הכיתו (1)
 רבע שטחו. -בהעדר כיתוב על חלון הראווה  (2)

 שמירת דינים

ויותיו של ראש כהאמור בפרק זה אינו בא לגרוע מחובת קבלת היתר לפי חוק התכנון והבניה, או מסמ .31
 .1979-העיריה לפי חוק עזר לקרית גת )מניעת מפגעים ומטרדים(, התש"ם

 שביעי: הוראות כלליותפרק 

 פרטים נוספים

הועדה המקצועית רשאית לדרוש ממבקש הבקשה כל אישור או פרט נוסף אשר נחוץ לדעתה, לשם החלטה  .32
 בבקשה.

 פטור והנחה

 )א( המקרים הבאים יהיו פטורים מאגרה לפי הוראות חוק עזר זה: .33
 שילוט המתפרסם מטעם העיריה, הממשלה ובתי המשפט; (1)
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דגל המשמש סמל של מדינה או של ארגון בעל אופי דתי או ציבורי, לרבות דגל המוצג באירוע  (2)
 ממלכתי, ובלבד שהצגתו תהיה כדין ולא תשמש לפרסומת מסחרית;

שלט או מודעה המוצגים על דלת כניסה לדירה המשמשת למגורים בלבד, ובהם שם המשפחה או  (3)
 ס"מ; 30× ס"מ  40לה על שמות בני המשפחה, וגודלם אינו עו

 מודעת אבל; (4)
× ס"מ  15שלט בצורה מלבנית המכיל רק שם אדם, עיסוקו, או שם עסקו, ושגודלו אינו עולה על  (5)

ס"מ, בין שהשלט מוצג בפתח דירתו ובין בכניסה לבנין שבו הוא גר או עוסק או בשני המקומות גם  40
 ד ממקומות אלה;יחד, ובלבד שלא יוצג יותר משלט אחד בכל אח

שלט או מודעה המוצגים באתר בניה והבאים לזהות את הדיירים העתידים לגור בבנין או את  (6)
 -בעלי המקצוע העוסקים בבנייתו, ובלבד 

שעל השלט יחולו הוראות תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )הצבת שלטים על ידי  )א(
 ;1976-התשל"ו(, 2קבלנים רשומים( )מס' 

 שהשלט ישולב עם השלטים המוצגים לפי התקנות האמורות; )ב(
 מ"ר; 4ששטחו של השלט לא יעלה על  )ג(
 שהשלט יוסר לא יאוחר משלושים ימים מעת איכלוס הבנין כולו או חלקו; )ד(

למקום שלט או מודעה או חלון ראווה המורים על כך שעסק, שירות או פעילות עברו ממקום אחד  (7)
ס"מ, וכי השלט לא יוצג לתקופה העולה על  60× ס"מ  35אחד, ובלבד שמידות שלט כאמור לא יעלו על 

 תשעים יום ממועד ההעברה כאמור.
על אף האמור בסעיף קטן )א(, רשאי ראש העיריה להורות על מקום הצגתו של שלט כאמור בסעיף קטן  )ב(

 יגו בהתאם להוראות ראש העיריה.)א(, ומשהורה ראש העיריה כן, מציג השלט יצ
המועצה רשאי לפטור מאגרה, כולה או חלקה, לאחר שהועדה המקצועית המליצה על כך, במקרים  )ג(

 האלה:
 שילוט בעל אופי ציבורי; (1)
 שלט או מודעה על רכב מסחרי או ציבורי. (2)

 חובת פיקוח

 -לוט שלא בהתאם להוראות חוק עזר זה )להלן )א( אלה חייבים לפקח ולעשות כל שניתן למניעת פרסום שי .34
 עבירה(:

 מציג השילוט; (1)
 בעל בית הדפוס שבו הודפס השילוט; (2)
 נושא משרה בתאגיד שהזמין את השילוט, למעט שותף מוגבל; (3)

בעל התאגיד, מנהל או עובד מינהלי בכיר האחראי מטעם  - "נושא משרה בתאגיד"לענין סעיף זה,  )ב(
 חום השילוט.התאגיד לת
)ב( הפר את חובתו -נעברה עבירה, חזקה היא כי מי שהוטלה עליו חובת פיקוח לפי סעיפים קטנים )א( ו )ג(

 האמורה, אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן למלא את חובתו.

 חובת הסרת שילוט

 וקדם מביניהם:ימים מיום שהתקיים אחד מאלה, לפי המ 15בעל רישיון לשילוט אחראי להסרתו בתוך  .35
 תום השימוש בו; (1)
 חלוף האירוע המוצג בו; (2)
 ;הפסקת פעילות העסק או המוסד או התאגיד המפורסם בו (3)
 פקיעת הרישיון; (4)
 השילוט אינו ממלא עוד אחר ייעודו. (5)

 שמירת שילוט

לא יקלקל, לא ילכלך, לא לא יסלק אדם, לא יסיר, לא יהרוס, לא ישבור, לא יקרע, לא יטשטש, לא יסתיר,  .36
יכסה ולא יפגע בכל דרך אחרת בכל שילוט לרבות לוח, עמוד או מקום אחר שקבע ראש העיריה לפרסום מודעות, או 
במיתקני השילוט ואבזריו או אמצעיו או כל דבר הנילווה אליו או הקשור בו, שהוצגו, פורסמו או הותקנו בהתאם 

וקם, להסרתם, להריסתם, לשבירתם, לקריעתם, לטשטושם, להסתרתם, להוראות חוק עזר זה, ולא יגרום לסיל
 לקלקולם, ללכלוכם, לכיסוים, או לפגיעה בהם בכל דרך אחרת.

 אחזקה תקינה של שילוט

אמור בפרק כבעל רישיון או היתר לשילוט וכן אדם שעל בנינו או על בנין שבו הוא מחזיק הותקן שלט  .37
  -החמישי 

 וט לרבות כל האבזרים הנלווים לו, במצב נקי, נאה, בטיחותי, תקין וגלוי לעין;יחזיק את השיל (1)
 יתקן, יסיר או יחליף כל שילוט שניזוק, הושחת או התבלה, למעט שילוט לפי הפרק החמישי; (2)
ימסור הודעה לראש העיריה על כל קלקול או טשטוש או אי התאמה כלשהי בשילוט שהותקן על  (3)

 ; אין באמור כדי לפגוע בסמכות הנתונה לראש העיריה בפרק החמישי.פי הפרק החמישי
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 סייג למתן רישיון לשילוט

ראש העיריה לא ייתן רישיון לשילוט אם השילוט קשור בבנין או בעסק אשר הוקמו שלא על פי הוראות חוק  .38
 התכנון והבניה או חוק רישוי עסקים או בניגוד להוראות כל דין.

 רשות כניסה

)א( ראש העיריה רשאי, בכל עת סבירה, להיכנס לכל מקום כדי לברר אם קוימו הוראות חוק עזר זה ולעשות  .39
 כל מעשה הדרוש לביצוע הוראות חוק עזר זה.

לא יפריע אדם לראש העיריה, לשליחיו או לפועליו ולא ימנע בעדם מלבצע את סמכויותיהם או  )ב(
 תפקידיהם לפי חוק עזר זה.

 הודעות

)א( ראש העיריה רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מכל אדם האחראי לפרסום השילוט, לרבות מציג השילוט או  .40
מאדם שעבר על הוראות חוק עזר זה, לבצע כל עבודה לפי חוק עזר זה, בהתאם לפרטים, לתנאים ולמועדים הקבועים 

 בהודעה.
 מי שנמסרה לו הודעה כאמור, ימלא אחריה. )ב(
א אדם אחר הודעת ראש העיריה או ביצע את העבודה שלא לפי הפרטים, התנאים או המועדים לא מיל )ג(

הקבועים בהודעה, רשאי ראש העיריה, באמצעות שליחיו לבצע כל עבודה הדרושה לשם מילוי הוראות חוק עזר זה, 
 ולגבות מאותו אדם את הוצאות ביצוע העבודה.

 יהווה הוכחה לכאורה בדבר גובה ההוצאות.חשבון הוצאות חתום בידי ראש העיריה  )ד(
העיריה לא תישא באחריות בשל נזק שייגרם לחומרים, לרכוש או לאדם כתוצאה מהסרת השילוט  )ה(

 ואחסנתו.
ראש העיריה רשאי להורות לנקוט פעולה כאמור בסעיף קטן )ג(, אף בלא מסירת הודעה כאמור בסעיף  )ו(

 קטן )א(, באחד מהמקרים האלה:
 אם ראה כי לא ניתן לגלות את שמו או מענו של האחראי לפרסום השילוט; (1)
 קיים חשש לביטחון הציבור. (2)

 האמור בסעיף זה אינו גורע מאחריותו של כל אדם לפי הוראות חוק עזר זה. )ז(

 מסירת הודעות

ו נמסרה במקום מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהיה כדין אם נמסרה לידי אדם שאליו היא מכוונת, א .41
מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים, או לידי כל אדם בוגר 
העובד או מועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום לאותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים 

מורים, או הוכנסה לתיבת הדואר הנושאת את שמו או שם לאחרונה, או הוצגה במקום בולט באחד המקומות הא
 עסקו של האדם אליו היא מכוונת, או פורסמה באחד העיתונים הנפוצים בתחום העיריה.

 שמירת דינים

חוק עזר זה אינו בא לגרוע מהוראותיו של כל דין אחר לרבות חוק עזר לקרית גת )מניעת מפגעים ומטרדים(,  .42
 .1979-התש"ם

 חוק עזר הצמדה למדדתיקון 

, במקום "חוק עזר לקרית גת )שילוט(, 1985-בתוספת לחוק עזר לקרית גת )הצמדה למדד(, התשמ"ה .43
 ;".2002-" יבוא "חוק עזר לקרית גת )שילוט(, התשס"ב1982-התשמ"ב

 ביטול

 בטל. - 1982-חוק עזר לקרית גת )שילוט(, התשמ"ב .44

 ראשונה תוספת
 (30-ו )א(6)א(, 2)סעיפים 
 (, התשע"בהתשס"ז )תיקונים

 האגרה לשלטים
 

 שיעורי ההיטל בשקלים חדשים  

  -בעד שלט אחד  .1
 פטור מאגרה ששטחו 3שלט לרבות שלט מואר כאמור בפרט  (1) 
  השטח הפטור( -מ"ר )להלן  2אינו עולה על  
 בעבור כל מ"ר 200 שלט ששטחו עולה על השטח הפטור (2) 
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 לשטח הפטורשמעבר   
  -נוסף  לטבעד כל ש .2
 למ"ר 300 -מ"ר  4בעד שטח שאינו עולה על  (1) 
 200 -מ"ר  4בעד כל מ"ר נוסף מעל  (2) 
 300-אך לא פחות מ 200 בעד שלט המואר על ידי חשמל, זרחן או כל אמצעי .3
 לשלט אחר לרבות על גג עסק, לכל מ"ר או חלק ממנו 
  השלישיהחל מהמטר הרבוע  
ב תשולם אגרה בשיעורים הנקובים כבעד שלטים המותקנים על כלי ר .4

 3בפרט 
 

 50%תשולם תוספת של  צדדי שבו הפרסום מופיע בשני צדי-בעד שלט דו .5
 על האגרה כאמור בתוספת זו,  השלט 
 לפי הענין.  

 

 ת שניהפתוס
 )א((14)סעיף 

 האגרה להארת בנין או אתר
 
 שיעורי האגרה  

 בשקלים חדשים

  -בנין או אתר המוארים בכמות אור 
 59.10 קילוואט 1עד  .1
 88.70 קילוואט 2קילוואט עד  1-מ .2
 118.20 קילוואט, לכל קילוואט נוסף או חלק ממנו 2-למעלה מ .3

 

 תוספת שלישית
 )א((18)סעיף 

 מועד להגשת בקשות למתן היתר למודעה
 

 שעות לפחות לפני הפרסום. 48 -ציבוריים או מודעה מסחרית מודעה בענין עינוגים  .1
 שעות לפחות לפני הפרסום. 6 -מודעת אבל  .2
 שעות לפחות לפני הפרסום. 24 -מודעה אחרת  .3

 

 תוספת רביעית
 )א((19)סעיף 

 שיעור אגרת פרסום מודעות
 

 -ימים  7שך אגרה בעבור מודעה המתפרסמת דרך הדבקה על לוחות מודעות עירוניים, למ

 

 שיםדשיעורי האגרה בשקלים ח שטח כל מודעה 

 לסוג מודעה 60למודעה אחת, ולא פחות מסך של  1.5 מ"ר 0.60מודעה ששטחה עד  .1
 לסוג מודעה 120למודעה אחת, ולא פחות מסך של  3 מ"ר עד 0.60מודעה ששטחה  .2
  מ"ר 1 
מ"ר בשיעור  1המודעה לבין מכפלת היחס שבין שטח  מ"ר 1מודעה ששטחה מעל  .3

 .2הנקוב בפרט 
 

 (2002במאי  30י"ט בסיון התשס"ב )
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 אלברט ארז

 ית קרית גתיראש עיר
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