חוק עזר לראש פינה (מודעות ושלטים) ,התשנ"ה1995-
פורסם:

חש"ם ,539

תשנ"ה ),(8.6.1995

עמ' 423

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

הגדרות
בחוק עזר זה -
.1
"מועצה"  -המועצה המקומית ראש פינה;
"הצגה"  -הצגת שלט בכל מקום בתחום המועצה;
"ועדה מקצועית"  -ועדה של שלושה חברים שמינה ראש המועצה לענין חוק עזר זה;
"לוח מודעות"  -לוח מודעות שהקימה המועצה להדבקת מודעות או מקום אחר שייחדה לכך המועצה;
"מדד"  -חדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטט יסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיחליפו;
"מודעה"  -לרבות הודעה או תמונה או כרזה או ציור ,על נייר ,בד ,עץ ,מתכת או חומר אחר ,וכן הודעה הנמסרת בכל
דרך ,לרבות דרך הפצה ,הדבקה ,הארה ,הסרטה ,צביעה או חריטה או באמצעות פטיפון ,רשמקול ,רמקול ,מגפון,
שידור ,כדור פורח ,כלי טיס או באמצעי אחר וכן ארגז ראווה;
"מציג שלט"  -אדם המציג שלט ,בין בעצמו ובין בידי אחרים ,או אדם ששמו או כינויו או מקצועו או שם עסקו או
כינוי עסקו או מהות עסקו מופיעים בשלט ,או בעל השלט או בעלו או מחזיקו של מקום שבו מוצג השלט;
"פרסום"  -הודעת דבר ברבים בד רך הדבקה ,הארה ,הסרטה ,צביעה ,חריטה ,שידור ,הקלטה ,עשן או תנועה ,במסירת
תוכנו בכתב ,בדפוס ,בתמונה ,בציור ,או באופן אחר;
"פרסומת כללית"  -לרבות פרסום של דבר או ענין כלשהו או פרסום של מוצר ,עסק ,שירות או פעילות אחרת;
"ראש המועצה"  -לרבות אדם שראש המועצה העב יר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן;
"שלט"  -לרבות הודעה המכילה את שמו או כינויו של אדם או מקצועו או שמו או כינויו או מהותו של עסק או של
מוסד או צירוף של אלה או חלקם או הכוללת מלים ,אותיות ,מספרים ,תמונות ,ציורים ,בין אם השלט מחובר או
נ תמך לנכס ובין אם לאו ,ובין שהוא מואר ובין שאינו מואר ,ולרבות אבזרים ומיתקנים נלווים לשלט;
"שלט רגיל"  -שלט שהותקן כשהוא צמוד לקיר החיצון של עסק;
"שלט בולט"  -שלט שהותקן באופן שמשטחו החיצון מרוחק עד  25ס"מ מהקיר החיצון של עסק.
פרסום מודעה
לא יפרסם אדם מודעה ,לא ירשה לאחר לפרסמה ולא יגרום לפרסומה ,אלא במקומות שקבעה המועצה ,לפי
.2
היתר מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר )להלן  -היתר(.
בקשה להיתר ותנאיו
)א( מבקש היתר יגיש בקשה לראש המועצה במועדים כלהלן:
.3
) (1מודעה בענין עינוגים ציבוריים ומודעה מסחרית או אחרת  -לפחות  48שעות לפני מועד הפרסום;
) (2מודעת אבל  -לפחות  3שעות לפני מועד הפרסום.
)ב( ראש המועצה רשאי -
) (1לכלול תנאים בהיתר ,להוסיף עליהם או לשנותם;
) (2לסרב לתת היתר או לבטל היתר שניתן ,אם פרסום המודעה מהווה עבירה על הוראות חוק עזר זה או
דין אחר או שלדעת ראש המועצה המודעה פוגעת בציבור או ברגשותיו;
) (3לקבוע את סדר פרסומה של מודעה ואת מועדו;
) (4לדרוש ממפרסם להמציא  5עותקים מכל מודעה המיועדת להדבקה ,ללא תשלום.
גודל מודעה
)א( מודעה המתפרסמת דרך הדבקה על לוח מודעות תהא במידה ובצורה כדלקמן:
.4
) (1מודעה גדולה )גליון שלם(  -אורך  93ס"מ ורוחב  62ס"מ;
) (2מודעה בינונית )חצי גליון(  -אורך  46ס"מ ורוחב  62ס"מ;
) (3מודעה קטנה )רבע גליון(  -אורך  46ס"מ ורוחב  31ס"מ;
) (4מודעה זעירה )שמינית גליון(  -אורך  23ס"מ ורוחב  31ס"מ.
)ב( לא יתקבלו להדבקה מודעות שגודלן לא פורט בסעיף קטן )א(.
מסירת פרטים
)א( לא יפרסם אדם מודעה אלא אם כן צויין בה שמו ומענו של המפרסם ושל בעל בית הדפוס שבו הודפסה
.5
המודעה.
)ב( בעל בית הדפוס שבו הודפסה מודעה ימסור את שמו ,לפי דרישת ראש המועצה.
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דרכי פרסום אסורות
לא יפרסם אדם מודעה באחת מהדרכים שלהלן ,אלא אם כן ניתן לו היתר מיוחד מאת ראש המועצה ובהתאם
.6
לתנאי ההיתר:
) (1העברת מודעה לרשות הרבים וממנה על ידי הארה לסירוגין בחשמל או באופן אחר או על ידי פטיפון,
רשם קול ,מגפון או מכשיר אחר או על ידי כדור פורח או כלי טיס;
) (2מתיחת סרט לרוחב הרחוב;
) (3נשיאת מודעה על מוט ,לוח או סרט וכיוצא באלה.
רשיון לשלט
)א( לא יציג אדם שלט ,לא ירשה לאחר להציגו ולא יגרום להצגתו ,אלא על פי רשיון מאת ראש המועצה
.7
ובהתאם לתנאי הרשיון )להלן  -רשיון(.
)ב( ראש המועצה רשאי לתת רשיו ן ,לסרב לתיתו ,לבטלו ,לשנותו ,להתנותו בתנאים ,להוסיף עליהם או
לשנותם.
בקשה לרשיון
)א( המבקש להציג שלט יגיש בקשה לראש המועצה ויצרף לבקשתו תרשים המראה את הצורה ,המידה ,הסוג
.8
והתוכן של השלט שיש בדעתו להציג ,החומר שממנו הוא עשוי והמקום שבו יוצג וסביבתו.
)ב( בקשה לרשיון תובא לדיון בפני הועדה המקצועית ,למעט -
) (1בקשה שהתרשים שצורף לה הוכן בידי אדריכל של בנין שנבנה לפי היתר בניה כדין והשלט יוצג
באותו בנין;
) (2בקשה לחידוש רשיון אם אין שינוי בשלט הקיים שניתן לגביו רשיון;
) (3בקשה אחרת שהועדה המקצועית סבורה שאין צורך שהיא תדון בה.
)ג( הועדה המקצועית רשאית להמליץ בפני ראש המועצה לתת רשיון ,לסרב לתיתו ,לבטלו ,לשנותו ,להתנות
בו תנאים ,להוסיף עליהם או לשנותם ,וכן להמליץ בפני ראש המועצה לפטור שלט מאגרה ,כולה או מקצתה.
)ד( הועדה המקצועית רשאית להזמין לדיוניה נציג של ארגון הגג של הגופים הציבוריים שעניינם שמירת
איכות הסביבה או נציג של אגודת הגרפיקאים.
תוקף רשיון וחידושו
)א( תוקפו של רשיון לשנה אחת מ -1בינואר עד  31בדצמבר באותה שנה.
.9
)ב( שינה בעל רשיון בתקופת הרשיון את תוכ ן השלט ,צורתו ,מידותיו ,סוגו ,מיקומו או את החומר שממנו
נעשה יפקע תוקף הרשיון.
)ג( בקשה לחידוש רשיון תוגש לפחות  30ימים לפני תום תוקפו.
)ד( לבקשה לחידוש יצורף תרשים כאמור בסעיף )8א( ,זולת אם לא חל שינוי בשלט.
ציון מספר הרשיון על שלט
לא יציג אדם שלט ,ל א ירשה לאחר להציגו ולא יגרום להצגת שלט מבלי לציין עליו את מספר הרשיון.
.10
שילוט באתר בניה
לשלט המוצג באתר בניה יינתן היתר אם נתקיימו לגביו אלה:
.11
) (1יצויינו בו בעלי המקצוע העוסקים בבנייתו של הבנין;
) (2השלט יותקן ויוצג לפי הוראות תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )הצבת שלטים על ידי
קבלנים רשומים( )מס'  ,(2התשל"ו;-1976
) (3שטחו של השלט לא יעלה על  6מ"ר;
) (4השלט יוסר לא יאוחר מ -30ימים מעת אכלוס הבנין ,כולו או חלקו;
) (5באתר בניה תותר הצגת  2שלטים בלבד ובכלל זה שלט פרסום של המתווך.
סוגי שילוט וגודלם בעסקים ובמפעלים
)א( שלט מיועד לפרסומת יהיה רגיל או בולט ויוצג במקום העסק נשוא השלט בלבד.
.12
)ב( לא יוצבו מעל שלושה שלטים בחזית עסק באזור מסחרי ומגורים ,ושטחם הכולל לא יעלה על  3מ"ר.
)ג( לא יוצבו יותר משלושה שלטים בחזית בית מלאכה או מפעל באזור מלאכה ותעשיה ושטחם הכולל לא
יעלה על  9מ"ר.
שלטים אסורים
)א( לא יינתן רשיון לשלט אם נתקיים בו אחר מאלה:
.13
) (1הוא מיועד לפרסומת כללית והוא מוצג במקום שבו המוצר נשוא השלט אינו נסחר או השירות נשוא
השלט אינו מנוהל או הפעילות נשוא השלט אינה מתקיימת ,אלא אם כן קבעה הועדה המקצועית אחרת,
מטעמים מיוחדים;
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) (2הוא חורג מקצות הבנין או מקו הבנין הבנוי;
) (3הוא מרוחק יותר מ -25ס"מ מקיר חיצון של בנין שאליו הוא מחובר ,אלא אם כן קבעה הוועדה
המקצועית אחרת ,מטעמים מיוחדים;
) (4הוא זז או מסתובב;
) (5הוא צבוע על בנין;
) (6הוא מוצג על כלי רכב ,למעט שלט מחובר באופן קבוע לכלי רכב מסחרי או ציבורי;
) (7הוא מוצב ומוצג על מדרכה או בשולי כביש בתחום שיפוטה של המועצה;
) (8הוא מוצג על מדרגות חירום ,צינור ביוב או צינור אוורור;
) (9הוא מוצג על חזיתות בנין שייעודו העיקרי בהיתר כדין הוא מגורים;
) (10הוא מוצב ומוצג על עמוד חשמל ,תמרור או מקום המשמש לציוד לכיבוי שריפות;
) (11הוא מוצב ומוצג על גג בנין;
) (12הוא מוצג בתחנת אוטובוסים ,תחנה לאיסוף חיילים או על כלי או מיתקן אשפה ,אלא אם כן הועדה
המקצועית אישרה את הצגתו ,צורתו ,מידותיו ,סוגו ותוכנו ,וכן שהתקנתו תהיה לתועלת הציבור;
) (13פרסומו של השלט מהווה עבירה על הוראות חוק עזר זה או דין אחר;
) (14השלט עשוי סרט בד;
) (15השלט מוצג על מבנה שנבנה ללא היתר כדין.
)ב( לא יינתן רשיון לשלט אם ,לדעת ראש המועצה ,השלט -
) (1משנה או פוגע בקו הרקיע;
) (2עלול להפריע או לפגוע בתנועת כלי רכב או בתנועת הולכי רגל;
) (3מרעיש או מפיץ ריח;
) (4עלול להסתיר או להפריע או לפגוע בחלקי בנין בעלי ייחוד ארכיטקטוני או היסטורי או בצורה
האחידה של חזיתות הבניינים;
) (5עלול להפריע או לחסום דלתות ,חלונות ,יציאות או פתחים אחרים;
) (6עלול להפריע לכניסה ,יציאה ,גישה או שימוש במעלית;
) (7עלול לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו.

שלט מואר
לא יינתן רשיון לשלט מואר באמצעות גוף תאורה חיצוני או פנימי ,הגורם לשלט להאיר באופן קבוע או זמני
.14
או מתחלף או מהבהב או נע ,אם לדעת ראש המועצה השלט -
) (1עלול להוות סכנה או הפרעה לתנועה;
) (2עלול להפריע לסביבה או לתושבי הסביבה שבה מבקשים להציגו;
) (3אינו הולם את הסביבה שבה מבקשים להציגו.
שלט של עסק
)א( לכל עסק יהיה שלט אחד בלבד ,אלא אם כן התיר ראש המועצה לעסק להציג שלט נוסף ,מטעמים
.15
מיוחדים.
)ב( שלט של עסק יוצג רק בחזית המבנה שבו מתנהל העסק.
)ג( אורכו המרבי של שלט של עסק לא יעלה על אורך החזית של בית העסק ,אלא אם כן התיר ראש המועצה
הצגת שלט גדול יותר ,מטעמים מיוחדים.
)ד( שילוט המותקן על בנין לא יחרוג מגג הקו של הבנין.
אזור שילוט מיוחד
המועצה רשאית להכריז על רחוב או חלק ממנו כעל אזור שילוט מיוחד שבו לא יוצגו שלטים )להלן  -אזור
.16
שילוט מיוחד(; הכריזה המועצה כאמור ,לא י ינתן רשיון לשלט באזור שילוט מיוחד ,אלא לפי המלצת הועדה
המקצועית ובאישור המועצה; הועדה המקצועית רשאית להתנות המלצתה בקביעת צורת השלט ,גודלו ותוכנו.
הסרת שלט
בעל רשיון יסיר שלט ממקום הצגתו לא יאוחר מ -30ימים מיום שאירע אחד מאלה:
.17
) (1העסק הפסיק למכור את המוצר נשוא השלט או לספק את השירות נשוא השלט או לקיים את
הפעילות נשוא השלט או שהעסק נשוא השלט אינו מתקיים עוד במקום או אם השלט אינו ממלא עוד
אחר ייעודו;
) (2בעל העסק לא הגיש בקשה לחידוש רשיון לשלט שתוקפו פג.
אחריות להצגת שלט או מודעה
)א( פורסמה מודעה או הוצג שלט שלא בהתאם להוראות חוק עזר זה ,וצויין בו שמו או כינויו של אדם או
.18
מקצועו ,שמו או כינויו או מהותו של עסק או של מוסד ,יראו גם את מזמין המודעה או השלט ,וכן כל אדם ששמו או
כינויו צויינו במודעה או בשלט ובעל בית הדפוס שבו הודפסה המודעה או אדם שהוא בעל או מנהל פעיל או עובד
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מינהלי בכיר האחראי לאותו תחום בעסק או במוסד ,לפי הענין ,כמי שפרסם את המודעה או הציג את השלט כאמור,
זולת אם הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו וכי נקט אמצעים סבירים למניעתה.
)ב( פורסמה מודעה או הוצג שלט שלא בהתאם להורא ות חוק עזר זה ,רואים את המחזיק במקום שבו
פורסמה המודעה או הוצג השלט או את בעל המקום ,כמי שפרסם את המודעה או הציג את השלט כאמור ,זולת אם
הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו וכי נקט אמצעים סבירים למניעתה.
)ג( ) (1דרש ראש המועצה או המועצה מאדם להסיר ,להרוס או לס לק מודעה או שלט והנדרש לא נענה
לדרישה ,רשאית המועצה לבצע בעצמה את ההסרה ,ההריסה או הסילוק של השלט או המודעה ,והוא
יהיה לרכושה של המועצה;
) (2רשאי אדם לדרוש מראש המועצה או מהמועצה לקבל לרשותו את השלט אם הוכיח בעלותו עליו,
תוך  15יום מיום הסילוק ,ובלבד ששילם למועצה את הוצאות ההסרה והאחסנה;
) (3המועצה לא תישא באחריות בשל נזק שייגרם לשלט או למודעה או לאדם כתוצאה מהסרתו של שלט
ואחסנתו.

אגרת מודעות ושלטים
)א( מגיש בקשה לקבלת היתר לפרסום מודעה ,ישלם למועצה אגרת פרסום ואגרת שכר עבודה בעד הדבקת
.19
המודעה בידי ראש המועצה או המועצה ,בשיעורים הנקובים בתוספת.
)ב( ראש המועצה או המועצה בלבד רשאים להדביק מודעות במקומות שקבעו.
)ג( המועצה רשאית לחלק את תחום שיפוטה למספר אזורי פרסום ,ולגבות אגרת פרסום נפרדת בעד פרסום
מודעה בכל אחד מאזורי הפרסום.
)ד( בעד מתן רשיון לשלט או חי דושו ,ישלם המבקש למועצה אגרה בשיעורים הנקובים בתוספת.
)ה( ראש המועצה רשאי לפטור אדם מתשלום אגרת פרסום מודעה או הצגת שלט ,כולה או מקצתה ,אם
לדעתו תוכן המודעה או השלט הוא בעל אופי ציבורי.
פטור
.20

הוראות חוק עזר זה לא יחולו לגבי -

) (1מודעות ושלטים מטעם המועצה ,הממשלה ובתי המשפט;
) (2מודעות המתפרסמות לפי היתר על פי פקודת העתונות;
) (3שלט המוצג על דלת הכניסה לדירה;
( ) )4א( שלט המורה שעסק ,שירות או פעילות ,עברו ממקום אחד למקום אחר ,ובלבד שמידות שלט
כאמור לא יעלו על  35ס"מ  60xס"מ והשלט לא יוצג לתקופה העולה על שלושים ימים ממועד
ההעברה כאמור;
)ב( ראש המועצה רשאי להורות על מקום הצגתו של שלט כאמור בפסקת משנה )א(; מציג השלט
יציגו בהתאם להוראות ראש המועצה.

רשיון
)א( לא יפרסם אדם מודעה ,לא יציג שלט ולא ירשה לאחר לפרסם מודעה או להציג שלט בתחום המועצה אלא
.21
אם כ ן ניתן לו היתר או רשיון ,לפי הענין ,מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאיהם.
)ב( הוראות סעיף זה לא יחולו לגבי מודעות ושלטים מטעם מוסדות רשמיים של מדינות חוץ.
רשות כניסה והצגת רשיון
)א( ראש המועצה רשאי בכל עת סבירה להיכנס לכל מקום על מנת לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה
.22
ולעשות כל מעשה הדרוש לביצוע הוראותיו.
)ב( לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע ממנו ביצוע סמכויות לפי סעיף קטן )א(.
שמירת מודעות ושלטים במקומות פרסום
לא יסלק אדם ולא ירשה לאחר לסלק ,להסיר ,להרוס ,לשבור ,לקרוע ,לטשטש ,להסתיר ,לקלקל ,ללכלך,
.23
לכס ות או לפגוע בצורה אחרת ,בכל שלט ,מודעה ,לוח מודעות ,עמוד או מקום אחר שנקבע בידי ראש המועצה לפרסום
מודעה או שלט או לדבר המתלווה אליהם או הקשור בהם ,שהוצגו ,פורסמו או הותקנו.
שפה עברית
לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט אלא אם כן נתקיים בו אחד מאלה:
.24
) (1הוא כתוב בשפה העברית;
) (2הוא כתוב בחלקו בעברית ובחלקו בלועזית ,והעברית תופסת לא פחות משני שלישים משטחו בחלקו
העליון והאותיות העבריות גדולות מהאותיות הלועזיות.
אחזקה תקינה של שלטים ומודעות
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בעל רשיון לשלט ובעל היתר לפרסום מודעה בנכס או ברכב ציבורי או מסחרי או עליהם וכן אדם שעל נכסו
.25
הותקן שלט ,יחזיקו במצב תקין וגלוי לעין; לפי דרישת ראש המועצה ,יתקן ,יסיר או יחליף שלט או מודעה שניזוק,
הושחת או התבלה.

מסירת הודעות
מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת או נמסרה במקום מגוריו
.26
או במקום עסקו הרגיל או הידוע 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 עסקו הרגיל או הידוע לאחרונה ,או אם הוצגה
ההודעה במקום נראה לעין באחד המקומות האמורים א ו במקום שבו נמצא השילוט או אם פורסמה בשני עתונים
הנפוצים בתחום המועצה.
הוראות מעבר
מבקש רשיון פטור מתשלום אגרה לפי חוק עזר זה לתקופה של שנה אם נתקיימו לגביו שני אלה:
.27
) (1בידו רשיון בר תוקף לשלט לפי חוק עזר לראש פינה )מודעת* ושלטים( ,התשמ"ט;-1988
) (2בעל רשיון כאמור בפסקה ) (1שנדרש להתקין שלט אחר במקום שלט קיים ,לפי הוראות חוק עזר זה,
והתקינו עד תום  90ימים מיום הדרישה כאמור.
*

כך פורסם ברשומות; חש"ם . 539

עונשין
העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו  -קנס  1,400שקלים חדשים ,ואם היתה העבירה נמשכת ,דינו -
.28
קנס נוסף  55שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכה העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או
אחרי הרשעתו.
שמירת דינים
הוראות חוק עזר זה באות להוסיף על חובותיו של אדם לפי כל דין ולא לגרוע מהן.
.29
ביטול
.30

חוק עזר לראש פינה )מודעות ושלטים( ,התשמ"ט - -1989בטל.

תוספת
)סעיף (19

חלק א' :מודעות
שיעורי האגרה בשקלים חדשים

.1

.2
.3
.4
.5
.6

מודעות על גבי לוחות המודעות של המועצה ,לכל  3ימים או חלק מהם -

( )1מודעה גדולה
( )2מודעה בינונית
( )3מודעה קטנה
( )4מודעה זעירה
( )5מודעת אבל
מודעה באמצעות מכשיר אופטי או חשמלי על בד קולנוע או במקום אחר,
לכל שבוע או חלק ממנו ,לכל אחד ממקומות הפרסום
סרט פרסום על בד קולנוע ,בעד כל  27מטרים או חלק מהם ,לכל שבוע
או חלק ממנו ,לכל אחד מבתי הקולנוע
מודעה על רכב פרטי או מסחרי ,בעד כל מטר רבוע או חלק ממנו ,לכל שנה
או חלק ממנה
לוח מודעות שהמועצה העמידה אותו לרשות המפרסם ,לשבוע או לחלק ממנו
מודעה מוארת בחשמל או ניאון או באופן אחר ,למעט אור שמש ,בעד כל מטר
רבוע או חלק ממנו ,לכל שנה או חלק ממנה

10
7
7
5
פטורה
6
15
7
15
60

חלק ב' :שלטים
.1
.2

שלט ,לכל מטר אורך ואם הרוחב ארוך יותר  -לכל מטר רוחב ,או חלק ממטר ,לשנה
שלט מואר באורות ניאון או באופן אחר ,למעט אור שמש ,לכל מטר רבוע או חלק
ממנו ,לשנה

75
125

י"ט באדר א' התשנ"ה ) 19בפברואר (1995
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אהרון ברנזון
ראש המועצה המקומית ראש פינה
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