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 2002ב "התשס( שילוט)חוק עזר למגילות 
 

 (יהודה ושומרון)לתקנות המועצות האזוריות  57 -ו' ב 75( 8( )א) 75בתוקף סמכותה לפי סעיפים 
 :מתקינה מועצת מגילות חוק עזר זה, 1881 -א"התשמ

 
 פרשנות: פרק ראשון

 הגדרות
 בחוק עזר זה .1

 

 .המועצה האזורית מגילות -"המועצה"
 

 .כולו או מקצתו, לרבות אדם שהוא הסמיכו בכתב לעניין חוק עזר זה -"אש המועצהר"
 

 .שלט או מודעה -"שילוט"
 

 או , והמכילה את שמו של אדם, הודעה המותקנת במקום העסק או העיסוק -"שלט"
 או סמלו המסחרי של מצרך , או שם מוסד, או שמו של עסק או טיבו, מקצועו              

  , ובה מספרים, המשווק או המיוצר במקום או מענו או צירוף של כל אלה             
 לרבות מיתקן שאינו מחובר לבנין , והמחוברת לבנין, מלים או איור, אותיות             
 .הנושא את ההודעה             

 

 , סמל, כתובת, תמונה, שרטוט, ציור, תחריט, צילום, כרוז, כרזה, הודעה -"מודעה"
  העשויים מחומר כלשהו או , שאינם שלט, אות או כיוצא באלה, תבנית                 
 עשן או גז או באמצעות מכשיר אופטי או חשמלי או , המוצגים באמצעות אור                
 וברכב , לרבות מודעה המתפרסמת באויר, בכל מקום ציבורי, על בד קולנוע                

 .נע או נייח                
 

 הקו הכחול : )תחום המשבצת הפנימית של כל ישוב מישובי המועצה -"תחום הישוב"
 (.אבנת, מצפה שלם, ה"קלי, בית הערבה, ורד יריחו, ע של אלמוג"בתב                          

 

 , אחרעץ או חומר , ברזל, טיט, בין משהוא מאבן ובין שהוא בנוי בטון, כל מבנה -"בנין"
  -לרבות             

 .חלק של מבנה כאמור וכל דבר במחובר אליו חיבור של קבע (1)
הגודרים או תוחמים או מיועדים לגדור או , גדר וכיוצא באלה, סוללת עפר, קיר (7)

 .לתחום שטח קרקע או חלל
 

 או מתקן , שאפשר להציג בו סחורה, ארון או מתקן אחר בעל נפח, ארגז -"ארגז ראוה"
 זכוכית או חומר אחר , חומר פלסטיק, מתכת, העשוי עץ, לפרסום מודעות                        

 .ושהותקן במקום ציבורי                       
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 הצגת שילוט במקום ציבורי או בכל מקום אחר על ידי מסירת תכנו בכתב או  -"פרסום"

 שידור או , חריטה, צביעה, הסרטה, רההא, הפצה, דרך הדבקה, בדפוס                 
 .הקלטה או כיוצא באלה                

 

 .לפי המידות של המודעה כולל המסגרת -"שטח שילוט"
 

 .7רשיון שנתן ראש המועצה לפי סעיף  -"רשיון"
 

 כניסה או מעבר של , שדרה, לרבות מדרכה, רחוב -"שטח ציבורי"או  "מקום ציבורי"
 , נתיב להולכי רגל, דרך, כביש, משעול, סמטה, של בית משרדיםמכרז מסחרי או    
 מבוי מפןלש וכל מקום פתוח , גינה, גשר, חניון, מגרש ספורט, חצר, רחבה, כיכר   
 , או שהציבור נכנס אליו או רשאי להיכנס אליו, שהציבור משתמש בו או נוהג לעבור בו   
 וכן , ובל רחוב או נשקף אל רחובלרבות מקום פרטי הג, שהוא בבעלות ציבורית   
 .בית מלון וכל מקום עינוג ציבורי, חוף רחצה, בית קפה, מסעדה   

 

 מיתקן בשטח ציבורי או נכס שבבעלות המועצה או  -"מתקן פרסום של המועצה"
 .בהחזקתה והמשמש לפרסום                                                

 

 .ממנומטר רבוע או חלק  -"ר"מ"
 

 .לרבות חלק מהם -"חודש"ו " שבוע"
 

 .לרבות חלק ממנה -"שנה"
 
 

 רשיון לשילוט: פרק שני
 

 פרסום ברשיון
 ולא ירשה לאחר להציג או לפרסם שילוט ולא , לא יפרסם מודעה, לא יציג אדם שלט( א) .7

 אלא   , למעט בתחום הישובים, יגרום להצגה או לפרסום של שילוט בשטח המועצה      
 .לפי רשיון מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי הרשיון       
 

 ראש המועצה רשאי לפטור מאגרת שילוט פרסום מודעה על גבי מתקן פרסום של ( ב)
 .המועצה או להפחיתה בהתקיים שני תנאים אלה      
חינוך , צדקה, מוסד ציבורי לצורכי דת, מפרסם המודעה הוא רשות מקומית (1)

 .או מוסד שלדעת ראש המועצה הוא בעל אופי ציבורי, טתרבות אמנות או ספור
 

 (.1)המודעה מתפרסמת לטובת מוסד כאמור בפסקה  (7)
 

 , יגיש בקשה על כך בכתב לראש המועצה, הרוצה להציג שלט או לפרסם מודעה ( ג)           
 , הצורה המראה את הסוג, תרשים ובו תכנית, יפרט את שמו ומענו ויצרף לבקשתו                 
 והמסגרת  , והמיקום של השילוט שיש בדעתו להציג או לפרסם, המידות, החמרים                 

 יצורף לתכנית אישור מאת , אם השילוט והמיקום מואר, שעליה יוצב השילוט                 
 ל מפסק חשמלאי מוסמך המעיד כי הוא אחראי לתקינות המתקן וכי המתקן כול                 
 .פחת                 
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 , לבטלו, לסרב לתתו, לתת רשיון לשילוט, לפי שיקול דעתו, ראש המועצה רשאי( ד)           
 בדבר לקבוע הוראות , ובין היתר, להוסיף עליהם ולשנותם, לכלול בו תנאים, לשנותו                 
 .וסוג החומר שממנו הוא יעשה, ו וצורתו של השילוטובדבר גודל, מקום הצבתו                 

 

 לא יינתן רשיון לשילוט אם פרסמו או הצגתו מהווה לכאורה עבירה פלילית או אם ( ה)           
 .לדעת ראש המועצה השילוט פוגע בתקנת הציבור או ברגשותיו                 

 

 קיבל אישור מראש ובכתב לפרסום מאת  בתחום ישוב אלא אם כןלא יפרסם אדם ( ו)           
 .הועד המקומי של אותו ישוב               

 
 תוקף הרשיון

 .של השנה שבה ניתןבדצמבר  31 -רשיון לשילוט יפקע ב .3
 
 
 

 תנאים למתן רשיון לשילוט: פרק שלישי
 

 סייג למתן רשיון לשילוט 
 :לא יינתן רשיון לשילוט אלא אם כן נתמלאו לגביו תנאים אלה .4

 

 .הוא אינו מפריע לתנועת כלי רכב או הולכי רגל או אינו מהווה מטרד (1)
 

 .יציאת חרום או פתח אחר או אינו מפריע למעבר בהם, חלון, הוא אינו חוסם דלת (7)
 

, מתקן טלפון, עמוד חשמל, צינור ביוב, מזגן אויר, הוא אינו מוצב על מדרגות חירום (3)
או למתקנים לכיבוי מקום שנועד לציוד תמרור או אינו מוצב ב, עמוד צופרים, אנטנה

 .שריפות
 

כאשר מבקשים לפרסמו בשטח ציבורי הוא מותקן על גבי מתקן או נכס עירוני  (4)
 .המיועד לכך

 

הוא אינו נושא אופי פוליטי או אינו מהווה לכאורה תעמולת בחירות האסורה על פי  (7)
 .דין

 

 .אגרה בשיעורים שנקבעו בתוספת, מראש, שולמה למועצה (6)
 

 תר לפרסום מטעמים מיוחדיםהי
  לא יקרין אדם שילוט במקום ציבורי על ידי הארה בחשמל או באמצעים אלקטרוניים ( א) .7

 אלא אם כן ראש המועצה התיר זאת , או על ידי השמעת תוכן השילוט ברמקול      
 .מטעמים מיוחדים      

 

 בין שההודעה נישאת , לוח או סרט וכיוצא באלהלא יפרסם אדם מודעה דרך נשיאת ( ב)
 אלא אם כן התיר זאת ראש המועצה מטעמים , בידי אדם ובין באמצעים אחרים      
 .מיוחדים      
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 הוראות שונות: פרק רביעי
 שינוי שילוט לפי רשיון

 .אלא על פי רשיון ובהתאם לתנאיו, לא יכניס אדם שינוי בשילוט קיים  .6
 

 אחזקת שילוט והסרתו
 .נאה ותקינה, ון שילוט חייב להחזיק את השילוט בצורה נקיהבעל רשי( א) .5

 

 בגמר תוקף הרשיון או עם ביטולו או עם , בעל רשיון שילוט אחראי להסרת השילוט( ב)
 .חיסול העסק שהשילוט מפרסם או בחלוף האירוע שהשילוט מפרסם      

 
 סמכויות ראש המועצה

 לכל מקום כדי לברר אם קויימו להכנס , רשאי בכל עת סבירה, ראש המועצה( א) .8
 .ולעשות כל מעשה הדרוש לביצוע הוראות חוק עזר זה, הוראות חוק עזר זה      

 

 (.א)לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע בעדו ביצוע סמכויותיו לפי סעיף קטן ( ב)
 

 .לפי דרישתו, בעל רשיון חייב להראותו ולהציגו בפני ראש המועצה( ג)
 
 

 בהודעה לדרוש מאדם שהציג או פרסם שילוט או הרשאה , ועצה רשאיראש המ( א) .8
 להסיר את השילוט שאין לו רשיון או שהוצג תוך הפרת , לאחר להציגו או לפרסמו      
 וכן לדרוש ביצוע העבודות , ו בניגוד להוראה מהוראות חוק עזר זהתנאי הרשיון א      
 ילוט או התאמתו לרשיון או להוראות חוק הנחוצות לצורך אחזקתו התקינה של הש      
 .עזר זה      

 

 .מקבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה במועד שקבע ראש המועצה( ב)
 

 רשאי ראש המועצה להורות על , (א)לא מילא אדם אחר הודעה כאמור בסעיף קטן ( ג)
 תו אדם ולגבות מאו, הסרת השילוט או לבצע את העבודה הנחוצה לאחזקתו התקינה     
 .את הוצאות המועצה בפעולה כאמור     

 

 האמור בסעיף זה אינו גורע מאחריותו הפלילית של אדם על הפרת הוראה מהוראות ( ד)
 .חוק עזר זה      

 
 פרסום מודעה

שלושה , ללא תשלום, לפי דרישת ראש המועצה, מפרסם מודעה ימסור למועצה .11
 .ר זההעתקים מכל מודעה המתפרסמת בהתאם לחוק עז

 
 שמירה על מודעה

לא יטשטש ולא ילכלך מודעה שפרסמה המועצה או , לא יסיר אדם ולא יקרע( א) .11
הפורסמה על גבי מתקן פרסום של המועצה או כל מודעה שפורסמה בהתאם לחוק עזר 

 .אלא אם כן הסרתה מותרת לפי חוק עזר זה וכפי שהותרה, זה
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 מתקן פרסום של המועצה
 .מודעה על מתקן פרסום של המועצה, פרט לעובד מטעם המועצה, יק אדםלא ידב( א) .17

 

ניתן היתר לפרסם מודעה על מתקן פרסום של המועצה ושולמה האגרה כמפורט ( ב)
 .תפרסם המועצה את המודעה על המתקן, בתוספת

 
 הודעות
ו א, מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת .13

נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבני 
או נשלחה , או לידי אדם בוגר העובד או מועסק שם, משפחתו הבוגרים הגרים עמו

אם אי , בדואר רשום לאותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה
א המסירה כדין אם הוצגה ההודעה באופן בולט אפשר לקיים את המסירה כאמור תה

תונים יאו פורסמה בשני ע, לעין באחד המקומות האמורים או במקום שבו נמצא השילוט
 .הנפוצים בתחום המועצה

 
 אחריות לפרסום

או את או שהזמין את ייצור השילוט , עיסוקו או ענינו מתפרסם בגוף השילוט, מי ששמו .14
כמי שפרסם או הציג את , לצורך חוק עזר זה, אותו רואים, הדפסתו או שילם בעדו

 .השילוט
 

 עונשין
ואם היתה , שקלים חדשים 1111קנס בסך  -דינו, העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה .17

לאחר , שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכת העבירה 71קנס נוסף של , העבירה נמשכת
 .חר הרשעתושנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או לא

 
 הוראות מעבר

יתאים את השילוט להוראותיו תוך , אדם שהציג שילוט לפני תחילתו של חוק עזר זה .16
לא התאים אדם כאמור את השילוט תוך התקופה , שלושה חודשים מיום תחילתו

ובכללם לפי , רשאי ראש המועצה לנקוט נגדו אמצעים לפי הוראות חוק עזר זה, האמורה
 .8ו  8, (ד) 7הוראות סעיפים 
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 תחילת תוקף
 .רסומותחילת תוקפו של חוק זה ביום פי .15

 
 תוספת

 
 שיעורי האגרה בעד פרסום והדבקה של מודעה על מתקן פרסום .1

 בשקלים חדשים
 - בגודל של, ימים 3עד  (א) 
 71 גליון שלם            
 17 חצי גליון            
 11 רבע גליון            
  (א)שליש מהשיעורים הנקובים בפסקה  -ל יום נוסףלכ (ב) 
 (א)מחצית מהשיעורים הנקובים בפסקה  -מודעות אבל (ג) 

 
 

ר של המודעה "לכל מ, בעד מודעה על מתקן פרסום של המועצה .7
 לחודש

 

37 

 ר"לכל מ, לכל חודש, בעד מודעה על עמוד שילוט מואר .3
 

87 

ננו מקום העסק נושא בעד מודעה במתפרסמת במקום פרטי שאי .4
 המודעה

 

 175 לשנה, לכל מודעה -ר"מ 1מודעה עד  (א) 
 לשנה, ר"לכל מ -ר"מ 1מודעה שגודלה עולה על  (ב) 

 
111 

בעד מודעה המתפרסמת באמצעות מכשיר אופטי או חשמלי על בד  .7
 לכל מקום פרסום, לשנה, במקום אחר קולנוע

 
3,171 

   
 - קום העסקבעד שלט רגיל או בולט המותקן במ .6
 111 ר"מ 1.7עד  (א) 
 ר"ר לכל מ"מ 1.7עולה על  (ב) 
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בספטמבר בשנה פלונית והשלט לא  1 -בעד רשיון שהוצא לאחר ה .5
 6הותקן לפני הוצאת הרשיון תשולם מחצית האגרה לפי סעיף 

 

 

  6בעד ארגז ראווה תשולם אגרה לפי סעיף  .8
 

 (7117ספטמבר  3)ב "באלול תשס' כו
 

 
 דהמן( מוצי) מרדכי

 ראש המועצה האזורית מגילות
 

 


