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 -6991חוק עזר לחבל יבנה )מודעות ושלטים(, התשנ"ג 

 32עמ'   ,)2.11.1993(תשנ"ג  , 494חש"ם    פורסם:

צה האזורית חבל לפקודת המועצות המקומיות, מתקינה המוע -32ו 34, 32, 33בתוקף סמכותה לפי סעיפים 
 יבנה חוק עזר זה:

 הגדרות

 -בחוק עזר זה  . 1

 המועצה האזורית חבל יבנה;- "המועצה" 

לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן, - "ראש המועצה" 
 ;)ד(9למעט הסמכות לפי סעיף 

, בכתב או בדפוס, דרך הדבקה או הצגה או במסירת תכנו או סימנו דרך הודעת דבר ברבים במסירת תכנו- "פרסום" 
 הארה, הסרטה, הקרנה, צביעה, חריטה, שידור, השמעה, הקלטה, סימון, או כיוצא באלה;

 הודעה שפורסמה;- "מודעה" 

תוצרת,  מודעה הכוללת שמו של אדם או תאגיד או שמו או טיבו של עסק או של מקצוע או שם או סימן של- "שלט" 
 מוצר, סחורה, או שירות וכל צירוף של אלה;

מודעה ששטחה אינו עולה על רבע מטר רבוע, הכוללת שם או סימן של סחורה או תוצרת - "לוחית פרסומת" 
 עותקים לפחות; -32המתפרסמת ב

 קביעת שלט או לוחית פרסומת בכל מקום בתחום המועצה, לרבות מקום ציבורי;- "הצגה" 

 לוח מודעות שהקימה המועצה לשם פרסום מודעות או מקום אחר שייחדה המועצה לאותה המטרה;- " "לוח מודעות

 מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.- "מדד" 

 פרסום טעון רשיון

ו לא יפרסם אדם ולא יציג מודעה, שלט או לוחית פרסומת ולא ירשה לאחר לפרסם או להציג מודעה, שלט א . 2
 .)רשיון -להלן (לוחית פרסומת, אלא לפי רשיון מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי הרשיון 

 חזקת אחריות

גם מי שתוכנם של מודעה, שלט או לוחית פרסום, שפורסמו או הוצגו שלא  3יראו כעובר על הוראת סעיף  . 3
הורה על ביצוע המעשה כאמור, זולת  כדין, מצביע עליו כעל מי שהזמין את הכנתם או את פרסומם או את הצגתם או

 אם הוכיח את אלה:

 העבירה נעשתה שלא בידיעתו; )1(

 הוא נקט את כל האמצעים הסבירים למנוע את ביצוע העבירה. )3(

 בקשה לרשיון

שעות לפני שעת פרסומה; הוראת סעיף קטן זה לא  -44בקשה לרשיון לפרסום מודעה תוגש לא פחות מ )א( . 4
 ות אבל.תחול על מודע

בבקשה לרשיון להצגת שלט יפורטו מידתו, צבעיו ותכנו של השלט המוצע והמקום המוצע להצגתו;  )ב(
 לבקשה יצורף תרשים השלט המוצע.

בבקשה לרשיון להצגת לוחית פרסומת, יפורטו החומר שממנו נעשתה לוחית הפרסומת וכן המקומות  )ג(
 שים של לוחית הפרסומת המוצעת.שבהם מוצע להציגה; לבקשה יצורפו דוגמה או תר

 תנאים למתן רשיון

ראש המועצה רשאי לתת רשיון, לסרב לתתו, לכלול בו תנאים לפני נתינתו וכן לבטל רשיון או תנאים שנכללו  . 5
 בו.

 מתן רשיון

 לא יינתן רשיון אלא אם כן נתמלאו תנאים אלה: . 6

רסומת משום עבירה על הוראות חוק עזר זה או אין בפרסום המודעה או בהצגת השלט או לוחית הפ )1(
 כל דין אחר;

המודעה או השלט כתובים עברית או בחלקם עברית ובחלקם לועזית, ובלבד שהעברית תופסת לא  )3(
פחות משני שלישים משטחם ואת חלקם העליון, והאותיות העבריות גדולות מהאותיות הלועזיות; 

שלט המודיעים על לימודי הלשון העברית, ובלבד שהנוסח  הוראות פסקה זו לא יחולו על מודעה או
 העברי בהם לא יתפוס שטח קטן מכל אחת מהשפות הלועזיות שבמודעה  או בשלט.

 תוקף הרשיון
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 בדצמבר של השנה שבה ניתן. 21תוקפו של רשיון להצגת שלט או לוחית פרסומת הוא עד  . 7

 הצגת המודעה

 סומת, יוצגו במקום או בצורה שנקבעו ברשיון.מודעה, שלט או לוחית פר )א( . 8

 מודעה שמתפרסמת על לוח מודעות תהיה באחת המידות שנקבעו בתוספת. )ב(

 המפרסם מודעה ימציא לראש המועצה, לפי דרישתו, שני עותקים מהמודעה ללא תשלום. )ג(

 אגרות רשיון

 בעד רשיונות ישולמו אגרות בשיעורים הנקובים בתוספת. )א( . 9

 מפרסם מודעה או מי שגרם לפרסומה ישא בתשלום אגרת מודעה. )ב(

 מציג שלט או לוחית פרסומת, או מי שגרם להצגתם, ישאו בתשלום אגרות שלט או לוחית פרסומת. )ג(

ראש המועצה רשאי להפחית את האגרה או לוותר עליה אם המבקש הוא מוסד לצרכי צדקה, חינוך או  )ד(
 ווחים.דת שמטרתם אינה הפקת ר

 הצמדה למדד

 -1, יעלו סכומי האגרות שנקבעו בתוספת ב-1944, התשמ"ד)הצמדה למדד(על אף האמור בחוק עזר ליבנה  . 11
, לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני יום )יום ההעלאה -להלן (בכל חודש שלאחר פרסום חוק עזר זה 

 יום ההעלאה.ההעלאה הקודם לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני 

 שמירת מודעות

לא יסיר אדם, לא יקרע, לא יפגום, לא ישבור, לא יטשטש, לא יסתיר, לא יכסה ולא ילכלך מודעה, שלט,  . 11
 לוחית פרסומת או לוח מודעות.

 דרכי פרסום אסורות

 לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט או לוחית פרסומת באופן העלול לגרום מפגע לרבים. )א( . 12

 לא יפרסם אדם מודעה דרך חלוקה מכלי טיס, מכלי רכב או מבעלי חיים. )ב(

 מסירת סרטים

לא יפרסם אדם מודעה, אלא אם כן צויינו בה שמו ומענו של המפרסם ובהודעה מודפס גם שמו של בית  )א( . 13
 הדפוס שבו הודפסה המודעה.

הודפסה המודעה למסור את שמו ואת מענו של לדרישת ראש המועצה חייב בעל או מנהל בית הדפוס שבו  )ב(
 האדם שהזמין את הדפסתה.

 סמכויות ראש המועצה

ראש המועצה רשאי לדרוש בכתב מאת אדם שפרסם מודעה או שהציג שלט או לוחית פרסומת ללא  )א( . 14
 הסרתם.רשיון או בניגוד לתנאי הרשיון, להסיר את המודעה או השלט או לוחית הפרסומת, ולקבוע מועד ל

, רשאי ראש המועצה להורות על הסרתם או )א(לא מילא אדם אחר דרישת ראש המועצה לפי סעיף קטן  )ב(
הריסתם של המודעה, השלט או לוחית הפרסומת ועל סילוקם, ולגבות את הוצאות ההסרה, ההריסה והסילוק מאותו 

 אדם.

מציג, רשאי הוא להורות כאמור בסעיף ראה ראש המועצה, שאין לדעת את שמו ומענו של המפרסם או ה )ג(
 , ללא מסירת דרישה בכתב.)ב(קטן 

 פרסום על לוח מודעות

 מודעה על לוח המודעות, אלא לפי היתר מיוחד מאת המועצה. -זולת המועצה  -לא יפרסם אדם  )א( . 15

דרושים המועצה תפרסם מודעה על לוח מודעות מיד לאחר שהותר הפרסום והומצאו לה ההעתקים ה )ב(
 ושולמה לה האגרה בשיעור הנקוב בתוספת.

 סמכות כניסה וביקורת

ראש המועצה או מי שהוא מינה, רשאי בכל עת סבירה להיכנס לכל מקום על מנת לוודא קיומן של  )א( . 16
 הוראות חוק עזר זה ולעשות כל מעשה הדרוש לביצוען.

 .)א(ימנע בעדו מלבצע סמכויותיו לפי סעיף קטן לא יפריע אדם לראש המועצה או למי שהוא מינה ולא  )ב(

 עונשין

 -שקלים חדשים, ואם היתה העבירה נמשכת, דינו  999קנס  -העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו  . 17
שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכה העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה  22קנס נוסף 

 עתו.או אחרי הרש

 סייג לתחולה
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 -הוראות חוק עזר זה לא יחולו לגבי  . 18

מודעות, שלטים ולוחיות פרסומת של הממשלה, של בתי המשפט, של המועצה או של גופים  )1(
 ציבוריים הקשורים למועצה;

שלט המוצג על דלת הכניסה לדירת מגורים בלבד ועליו לא צויינו אלא שם הדייר, תוארו, מקצועו  )3(
 מ"ר. 9.29שלח ידו, ובלבד ששטחו של השלט לא יעלה על או מ

 ביטול

 בטל. - -1923, התשכ"ב)מודעות ושלטים(חוק עזר לחבל יבנה  . 19

 תוספת

 ))ב(-12ו 9, 4סעיפים (

בעד מודעה המתפרסמת על לוח מודעות או על מקום אחר, יהא שיעור האגרה לפי גודל המודעה ומשך  . 1
 פרסומה כמפורט להלן:

 שיעורי האגרה בשקלים חדשים             מידות המודעה  
 לכל יום פרסום נוסף ימים 7פרסום עד    בסנטימטרים  
  X 93 23  29  2.29 
  X 46 23  24  2.29 
  X 31 42  34  2.29 
  X 23 21  33  2.29 

 בשקלים חדשים שיעורי האגרה                     

 פטורה מאגרה          שפחת הנפטרמודעות אבל שמפרסמת מ . 2

     מודעות המתפרסמות על לוח מודעות שהקים המפרסם    )א( . 3
     ברשות המועצה לשימוש עצמי בלבד, לכל חודש או חלק     
  24           )ההדבקה באחריות המפרסם(ממנו, לכל מ"ר או חלק ממנו משטח הלוח     
        ודעות שהעמידה המועצה לרשות מפרסם מודעות המתפרסמות על לוח מ )ב(
        מסויים בלבד, לכל חודש או חלק ממנו, לכל מ"ר או חלק ממנו  
  74                )ההדבקה באחריות המפרסם( 

 שלט המותקן לשנה או לחלק ממנה, בבנין שבו מתנהל העסק, לרבות בנין . 4
   ת רווחים, ושתכנו קשור לעסק שבו מתקיימת פעילות שאיננה מיועדת להשג 
 -, ששטחו 2או לפעילות כאמור, למעט שלט שצויין בפריט  

  24        מ"ר 9.29עד 
  49       מ"ר 1.99מ"ר ועד  -9.21מ
  43       מ"ר 3.99מ"ר ועד  -1.91מ

  24       לכל מ"ר נוסף או חלק ממנו

    מעקה גג הבנין,  שלט המותקן לשנה או לחלק ממנה על גג בנין או . 5
   שבו מתנהל עסק, לרבות בנין שבו מתקיימת פעילות שאיננה מיועדת להשגת  
   רווחים ושתכנו קשור לעסק או לפעילות כאמור, לכל מ"ר משטח השלט או  
  71         חלק ממנו 

     32בעד שלט שנקודה כלשהי משטחו החיצון מרוחקת מדופן הבנין מעל  . 6
   תשולם אגרה בשיעור כפול מהשיעור החל על שלט זהה שאינו מרוחק  ס"מ, 
 כאמור. 

  22  , לכל מ"ר או חלק ממנו, לשנה2או  4שלט המותקן במקום שלא צויין בפריטים  . 7

 -מודעה, שלט או לוחית פרסומת המתפרסמים או המוצגים על כלי רכב  . 8

  29      מסחרי או פרטי לשנה או חלק ממנה )1(
  19     בדופן החיצונית, לשנה או חלק ממנה -ציבורי  )3)

  2     בתוך כלי הרכב, לכל חודש או חלק ממנו, לכל מודעה - 

  71   שלט מואר באורות ניאון או באופן אחר, לכל מ"ר או חלק ממנו, לשנה . 9

  199    לוחיות זהות או חלק מהן, לשנה 199לוחית פרסומת, לכל  . 11

   ביוני בשנה  29, שניתן לאחר 19עד  4בעד רשיון להתקנת שלט כאמור בפריטים   .11
 פלונית, יהא שיעור האגרה מחצית מהשיעור שנקבע. 

 )1993ביולי  34(כ"ז בתמוז התשנ"ב 

 שרגא שמר

 ראש המועצה האזורית חבל יבנה

 


