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 פרק ראשון: פרשנות

 הגדרות
  -בחוק עזר זה  .1
 המועצה האזורית שומרון; -" המועצה"
 ועד מקומי ביישוב בתחום המועצה; -" ועד מקומי"
תקופה שאורכה כמספר הימים בחודש הקלנדרי בו חל המועד בו הוצג השילוט או ניתן הרישיון להציגו, או  -" ודשח"

 תום החודש הקודם, ואשר מתחילה באותו מועד או ביום שלאחר תום החודש הקודם, ולרבות חלק מחודש;
כן מכונה או מתקן הנעים או הנגררים רכב הנע בכוח מכני או הנגרר על ידי רכב או על ידי בהמה, ו -" כלי רכב"

-( התשנ"ב1310אופן ועגלה כמשמעותם בצו בדבר התעבורה )יהודה והשומרון( )מס' -כאמור, לרבות אופניים, תלת
, דיני איכות 9כפי שאומץ בנספח מס'  1984-כהגדרתה בחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד -, ולרבות גרוטת רכב 1992

א 121קומיות )יהודה ושומרון( התשמ"א, והוחל על מועצות אזוריות מכוח סעיף הסביבה, בתקנון המועצות המ
 ;1979-לתקנון המועצות האזוריות )יהודה ושומרון(, התשל"ט

מודעה ששטחה אינו עולה על רבע מטר רבוע, הכוללת שם או סימן של סחורה או תוצרת  -" לוחית פרסומת"
 עותקים לפחות; 25-המתפרסמת ב

 לוח מודעות שהקימה המועצה לשם פרסום מודעות או מקום אחר שייחדה המועצה לאותה המטרה; -" לוח מודעות"
 מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל; -" מדד"
הודעה, כרזה, צילום, תחריט, ציור, שרטוט, תמונה, כתובת, סמל, תבנית, אות או כיוצא באלה, העשויים  -" מודעה"

ומר כלשהו, או המוצגים באמצעות אור, עשן או גז, לרבות העתק מהם, לרבות מודעה המתפרסמת באמצעות מח
מכשיר אופטי או אלקטרוני או חשמלי על בד קולנוע או בכל מקום בתחום המועצה לרבות ברשות הרבים או ברשות 

 היחיד, שאינם שלט;
י אחרים, או אדם ששמו או כינויו או מקצועו או שם עסקו או אדם המציג שלט, בין בעצמו ובין על יד -" מציג השלט"

כינוי עסקו או מהות עסקו מופיעים בשלט, או בעל השלט, או כל אדם המחזיק במקום שבו מוצג השלט, או בעליו של 
 מקום כאמור;

ציר תנועה כל מקום המיועד או משמש כולו או עיקרו לציבור או מקום הנשקף לציבור, לרבות  -" מקום ציבורי"
 ורחוב וכל מקום אחר הגובל בציר תנועה או ברחוב אל הנשקף אל מי מהם;

מתקן נייד המחובר לכלי רכב או מיועד להיות מחובר לכלי רכב או לבהמה, בין אם החיבור קבוע ובין אם  -" נגרר"
 הוא זמני;

צגה או במסירת תוכנו או סימנו הודעת דבר ברבים במסירת תוכנו, בכתב או בדפוס, דרך הדבקה או ה -" פרסום"
דרך הארה, הסרטה, הקרנה, צביעה, חריטה, שידור, השמעה, הקלטה, סימון או כיוצא באלה לרבות הצגת שילוט על 
גבי רכב או גרירתו על ידי כלי רכב, למעט פרסום באמצעות מסמך המופץ או המחולק לציבור במקום ציבורי בתחום 

 המועצה;
 מי שהוסמך על ידי ראש המועצה לצורך חוק עזר זה. לרבות -" ראש המועצה"
 ;2רישיון שנתן ראש המועצה לפי סעיף  -" רישיון"
שטחו לפי מידות השילוט, כולל שטח המסגרת המקיפה את השילוט, למעט שטח המסגרת של  -" שטח שילוט"

סכום של כל צד בנפרד; שטחו המיתקן שעליו מוצב השילוט; שטחו של שילוט המציג משניים או יותר מצדדיו הוא ה
 של שילוט מתחלף הוא סכום שטחו של כל שילוט בנפרד;

 שלט או מודעה או לוחית פרסומת; -" שילוט"
הודעה המכילה רק את שמו של אדם או מקצועו או טיבו של עסק או עיסוק או מוסד, או סימן או פירוט  -" שלט"

סחרי של מצרך המשווק או המיוצר במקום, או אמצעי קצר של תוצרת, מוצר, סחורה או שירות, או סמל מ
התקשרות עם האדם או העסק או המוסד, או כל צירוף של אלה, המותקנת במקום העסק או העיסוק והמראה או 
כוללת מספרים, אותיות, מילים או איור והמחוברת לבניין או למתקן, לרבות כל מתקן הנושא את ההודעה, בין 

אינה מוארת או שהיא מוארת לסירוגין, לרבות שלט נייד ולרבות הודעה שהוצגה על גבי דגל שההודעה מוארת ובין ש
או על גבי כלי רכב בין אם הוא בחניה ובין אם הוא בתנועה, או הנגרר על ידי כלי רכב אחר או על גבי כלי רכב 

 הרבים או ברשות היחיד; שתכליתו העיקרית היא הצגת שלט על דרך קבע, בכל מקום בתחום המועצה לרבות ברשות
שילוט מתחלף המתפרסם על מתקן פרסום שנועד לאותה מטרה ומתופעל על ידי גוף שעיסוקו  -" שלט חוצות"

 פרסום;
הודעה המכילה רק את שמו של אדם או מקצועו או טיבו של עסק או עיסוק או מוסד, או סימן או  -" שלט נייד"

ים או שירות או סמל מסחרי של מצרך המשווק או המיוצר במקום, או פירוט קצר של תוצרת, מוצר, סחורה, מחיר
אמצעי התקשרות עם האדם או העסק או המוסד, או כל צירוף של אלה, המותקנת במקום העסק או העיסוק 
והמראה או כוללת מספרים, אותיות, מילים או איור והמחוברת למתקן או לוח נייד, לרבות הודעה כאמור המוצגת 



רק בעת פעילותו של עסק או עיסוק או מוסד או לעיתים מזומנות אחרות ולרבות הודעה שניתן שלנות חלק דרך קבע 
 מפרטיה מעת לעת;

בינואר השילוט טרם הוצג וטרם ניתן רישיון  1-בדצמבר, ובמקרה שב 31-בינואר ובין ה 1-התקופה שבין ה -" שנה"
בדצמבר  31-לפי המוקדם, ועד תאריך ה -ניתן הרישיון להציגו להציגו, התקופה שהחל מן המועד בו הוצג השילוט או 

 שלאחריו, ולרבות חלק משנה.

 פרק שני: רשיון לשילוט

 פרסום טעון רישיון
לא יפרסם אדם ולא יציג מודעה, שלט או לוחית פרסומת ולא ירשה לאחר מטעמו לפרסם או להציג מודעה,  .2

ראש המועצה ובהתאם לתנאי הרישיון ולאחר שישלם אגרת שילוט שלט או לוחית פרסומת, אלא לפי רישיון מאת 
 כמפורט בתוספת.

 חזקת אחריות
גם מי שתוכנם של מודעה, שלט או לוחית פרסום, שפורסמו או הוצגו שלא  2יראו כעובר על הוראת סעיף  .3

ע המעשה כאמור, זולת כדין, מצביע עליו כעל מי שהזמין את הכנתם או את פרסומם או את הצגתם או הורה על ביצו
 אם הוכיח את אלה:

 העבירה נעשתה שלא בידיעתו; (1)
 הוא נקט את כל האמצעים הסבירים למנוע את ביצוע העבירה. (2)

 בקשה לרישיון
 הרוצה להציג או לפרסם שילוט, יגיש בקשה בכתב לראש המועצה לפני הצגתה או פרסומה. )א( .4

ומענו ויצרף לבקשתו תרשים ובו תכנית המראה את התוכן,  בבקשה לרישיון יפרט המבקש את שמו )ב(
 הסוג, הצורה, החומרים ומידות השילוט שיש בדעתו להציג או לפרסם.

בבקשה לרישיון יפרט המבקש את המסגרת שעליה יוצב השילוט או המתקן הנושא את השילוט עם  )ג(
 להצבת שילוט על גבי לוח מודעות.המפרט הטכני שלהם, והמקום שבו יוצג; זאת, למעט אם הבקשה היא 

אם השילוט מואר או מופעל באמצעים כלשהם הדורשים הפעלה באמצעות חשמל, יצורף לתכנית  )ד(
 האמורה בס"ק )ב( אישור חשמלאי מוסמך המעיד כי הוא אחראי לתקינות המתקן, וכי המתקן כולל מפסק פחת.

ות משותפת של כמה בני אדם, תצורף הסכמת כל לבקשה לפרסום או להצגת שילוט על גבי נכס שבבעל )ה(
 הבעלים או הסכמת הנציגות המוסמכת על פי דין, להצגת השילוט.

לבקשה לפרסום או להצגת שילוט על גבי נכס שאינו בחזקתו של המבקש את פרסום או הצגת השילוט,  )ו(
 וט על גבי לוח מודעות.תצורף הסכמת המחזיק של הנכס להצגת השילוט, למעט אם הבקשה היא להצבת שיל

ראש המועצה רשאי לדרוש ממגיש הבקשה פרטים נוספים הנוגעים לשילוט המתבקש, הנדרשים לדעתו  )ז(
 לצורך בחינת הבקשה וההכרעה בה.

 רישוי
ראש המועצה רשאי לתת רישיון לשילוט, לסרב לתתו, לבטלו, לשנותו, לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם  )א( .5

השאר גם לקבוע הוראות בדבר מקום הצבתו ובדבר גודלו, תוכנו וצורתו של השילוט וסוג החומר  ולשנותם, ובין
 שממנו הוא ייעשה, מועדי הצגתו, ותנאים בדבר מניעת רעש ומטרדים ושמירת הניקיון סמוך לשילוט.

בכל יועץ בהפעילו את סמכויותיו לפי סעיף זה, יהא ראש המועצה רשאי להיוועץ במהנדס המועצה או  )ב(
מקצועי אחר שיבחר, כדי לבדוק אם השילוט המבוקש תואם את הוראות חוק עזר זה, אינו פוגע באיכות הסביבה 

 ואם הוא עונה על דרישות הבטיחות.
המועצה רשאית לקבוע אזורים או מקומות בתחום המועצה שבהם יחול איסור להציג שלט או לפרסם  )ג(

 מסוג כלשהו או מהסוג שאותו תקבע המועצה בהחלטתה.או להציג מודעה או לוחית פרסומת 
לא יינתן רישיון להצגת שלט או לפרסום או להצגת מודעה או לוחית פרסומות באזורים או במקומות  )ד(

שבהם אסרה המועצה הצגתו או פרסומו של שלט או מודעה או לוחית פרסומת מן הסוג שקבעה המועצה בהחלטתה 
 כאמור בסעיף קטן )ג(.

  -לא יינתן רישיון לשילוט, אם לדעת ראש המועצה השילוט  )ה(
 עלול להוות מפגע או סיכון בטיחותי; (1)
עלול להפריע לתנועת כלי רכב או הולכי רגל או לסכנם או עלול להגביל את שדה הראיה של  (2)

 הנוהגים ברכב;
 עלול להפריע לסביבה או לתושבי הסביבה שבה מבקשים להציגו; (3)

 ו הולם את הסביבה שבה מבקשים להציגו;אינ (4)
 עלול לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו. (5)



 תוקף הרישיון
בדצמבר של השנה שבה ניתן, אלא אם כן צוין ברישיון מועד  31תוקפו של רישיון להצגת שילוט הוא עד  .6

 אחר.

 שינויים בשילוט
את מיקומו בתקופת תוקף הרישיון, יהיה חייב  בעל רישיון המבקש לשנות פרט כלשהו בשילוט או לשנות .7

 בקבלת רישיון חדש בהתאם להוראות חוק עזר זה.

 פרטים שימסור מפרסם ההודעה
לא יפרסם אדם מודעה אלא אם כן צוין בה שמו ומענו של המפרסם ושל בעל בית הדפוס או היצרן  )א( .8

 שאצלו הודפסה או נוצרה המודעה.
יב בעל בית הדפוס שבו הודפסה מודעה או יצרן שייצר אותה, למסור את שמו לדרישת ראש המועצה חי )ב(

 ואת מענו של האדם שהזמין את המודעה.

 אגרות רישיון
בעד רישיון בגין כל שלט או מודעה או לוחית פרסומת, ישולמו בידי מבקש הרישיון אגרות בשיעורים  )א( .9

 ם בפועל.הנקובים בתוספת, כפי שיעורם המעודכן ביום התשלו
הוצג שילוט בלא רישיון או בניגוד לתנאיו, להוראות חוק עזר זה או להוראות כל דין, לא יגרע הדבר  )ב(

מחובת בעל הרישיון או מציג השילוט או מי שגרם להצגתו לשלם את האגרות לפי חוק עזר זה כפי שהיה משלם לו 
 קיבל רישיון להצגת השילוט באופן ובתנאים שהוצג.

ה אגרה בגין הצגת שלט או לוחיות פרסום בהתאם להוראות חוק זה, תשולם אגרה עבור הצגתו שולמ )ג(
גם בשנים שלאחר מכן, כל עוד לא מסר החייב בתשלום הודעה למועצה לפיה השלט או לוחיות הפרסום הוסרו וצירף 

לוחיות הפרסום כאמור תצלום המעיד על כך; נמסרה הודעה כאמור בידי החייב בתשלום אגרה על הסרת השלט או 
 ביוני בשנה מסויימת, תוחזר לו מחצית האגרה ששילם עבור הצגת השילוט באותה שנה, אם שילם. 30-עד ל

ביוני בשנה פלונית, ישולם בעד הרישיון להצגתו באותה שנה מחצית מסכום  30-הוצג שלט לאחר ה )ד(
 על.האגרה הנקובה בתוספת, לפי שיעורה המעודכן ביום התשלום בפו

שילוט המוצג על רכב אשר אינו מספק מוצר או שירות כלשהו ליעד המצוי בתחום המועצה, ואף אינו  )ה(
חונה בתחומה למשך זמן העולה על שלוש יממות ברצף, יהיה פטור מאגרת שילוט; נטל ההוכחה על העובדות המהוות 

 תנאי לפטור האמור הוא על מציג השילוט.

 אסוריםפרק שלישי: שלטים ומודעות 

 שילוט אסור והטלת מגבלות
 לא יציג אדם שלט ולא יפרסם מודעה ולא יגרום להצגתו או פרסומו של שילוט שנתקיימו בו אחד מאלה: .10

  השילוט מפריע לתנועת כלי רכב או להולכי רגל; (1)
 השילוט מרעיש או מפיץ ריח או גורם למטרד; (2)
 חירום או פתח אחר, או מפריע למעבר בהם;השילוט חוסם דלת, חלון, תריס, יציאת  (3)
השילוט מוצג על מדרגות חירום, מדרגות נעות, מעליות, מזגן אוויר, צינור ביוב, צינור אוויר,  (4)

עמוד חשמל, מתקן טלפון, מתקן להפעלת רמזור, אנטנה, עמוד צופרים, תמרור, או במקום שנועד 
 לציוד או למתקנים לכיבוי שריפות;

מסתיר פרטים בעלי ייחוד ארכיטקטוני, קשתות, עמודים או פרט בעל ערך ארכיטקטוני השילוט  (5)
 או פוגע במראה האסתטי של הבניין או מהווה מטרד;

השילוט מתפרסם במקום ציבורי, והוא אינו מותקן על גבי מתקן המיועד לכך, שאישר ראש  (6)
 המועצה;

מל או באמצעים אלקטרוניים, אלא אם כן ראש השילוט מוקרן במקום ציבורי על ידי הארה בחש (7)
 המועצה התיר זאת מטעמים מיוחדים ובהתאם לתנאי הרישיון;

השילוט מוצג באמצעות כלי טיס, כדור פורח, עפיפון או כל דבר אחר המתרומם באוויר באופן  (8)
 דומה, אלא אם כן התיר ראש המועצה את הצגתו מטעמים מיוחדים.

ך נשיאת לוח או סרט וכיוצא באלה, בין שההודעה נישאת בידי אדם ובין השילוט מתפרסם דר (9)
באמצעים אחרים, אלא אם כן ראש המועצה התיר לעשות כן מטעמים מיוחדים, ולמעט נשיאת לוחות 

 או סרטים בהפגנות.

 שלט של עסק
תיר ראש אורכו המרבי של שלט של עסק לא יעלה על אורך החזית של בית עסק, אלא אם כן ה )א( .11

 המועצה הצגת שלט גדול יותר מטעמים מיוחדים.
 שילוט המותקן על בניין לא יחרוג מקו הגג של הבניין. )ב(



 שלטים מוארים
לא יאיר אדם שילוט על ידי חשמל ולא ישתמש באמצעי אחר הדורש הפעלה באמצעות חשמל אלא אם  )א( .12

שילוט מוסתרת, והם עברו ביקורת של חשמלאי מוסמך כן השילוט מצוייד במפסק פחת, והצנרת המספקת חשמל ל
 שאישורו בכתב מצוי בידי בעל השילוט.

ימים לפחות לפני כניסתה לתוקף, לאסור על אדם להאיר או  3ראש המועצה רשאי, בהודעה שתימסר  )ב(
הפריע לתושבי לגרום להארת שילוט על ידי גופי תאורה או בכל  אמצעי אחר, אם לדעת ראש המועצה יש בכך כדי ל

הסביבה שבה ממוקם השילוט או לעוברים ושבים או להוות סכנה או הפרעה לתנועה; בעל השילוט יציית להוראת 
 ראש המועצה בזמן שנקבע בהודעה.

 
 פרק רביעי: הוראות שונות

 תקינות השילוט וחובת הסרתו
 אחזקה תקינה(. -ינה )להלן בעל רישיון שילוט חייב להחזיק את השילוט בורה נקייה, נאה ותק )א( .13

בעל רישיון שילוט אחראי להסרת השילוט בתום השימוש בו אם עם פקיעת תוקף הרישיון שניתן לגביו,  )ב(
 עם ביטולו או אם העיסוק שהשילוט מפרסם אותו חדל להתקיים או אם חלף האירוע שהשילוט מפרסם אותו.

 רשות כניסה והצגת רישיון
לתקנון, ראש המועצה, רשאי בכל עת סבירה, להיכנס לכל מקום כדי לברר  70עיף בכפוף להוראת ס )א( .14

אם קוימו הוראות חוק עזר זה, ולעשות כל מעשה הדרוש לביצוע הוראותיו, לרבות דרישה להצגת רישיון בידי בעל 
וט ו/או בידי מי השילוט ו/או בידי מציב או מציג השילוט ו/או בידי מי שנחזה כאחראי על הנכס עליו מוצב השיל

 שנחזה כאחראי על בית העסק או העיסוק או המוסד נשוא השילוט.
 לא יפריע אדם לראש המועצה או למי שהוא מינה ולא ימנע ממנו ביצוע סמכויות לפי סעיף קטן )א(. )ב(

 הודעות בדבר הסרת שילוט או ביצוע עבודות
רסם שילוט או הרשה להציגו או לפרסמו, להסיר ראש המועצה רשאי לדרוש, בכתב, מאדם שהציג או פ )א( .15

שילוט שאין לו רישיון לפי חוק עזר זה או שהוצג תוך הפרת תנאי הרישיון או הוראה מהוראות חוק עזר זה וכן לבצע 
  את העבודות הנחוצות לצורך אחזקתו התקינה או התאמתו לרישיון או להוראות חוק עזר זה.

 לא אחריה בתקופה שקבע ראש המועצה.מקבל הודעה כאמור, חייב למ )ב(
לא מילא אדם אחר הודעה כאמור בסעיף קטן )א(, רשאי ראש המועצה להורות על הסרת השילוט או  )ג(

לבצע את העבודה הדרושה לאחזקתו התקינה, ולגבות מאותו אדם את הוצאות המועצה בביצוע העבודה כאמור. 
הדרישה תהיה המועצה רשאית להסיר את השלט או לבצע את בדרישה שתישלח תיכלל גם אזהרה שאם לא תמולא 

 העבודות על חשבונו של אותו אדם אליו הופנתה הדרישה.
ראה ראש המועצה, שאין לדעת את שמו ומענו של המפרסם או המציג, רשאי הוא להורות כאמור  )ד(

 בסעיף קטן )ג(, בלא מסירת דרישה בכתב.
אחריותו של אדם על הפרת הוראה מהוראות חוק עזר זה, ואין הוא האמור בסעיף זה אינו בא לגרוע מ )ה(

 בא לגרוע מסמכות ראש המועצה לפי הוראות חוק עזר זה.

 מסירת העתקים
מפרסם מודעה ימסור למועצה, לפי דרישת ראש המועצה, העתק אחד, בלא תשלום, מכל מודעה  .16

 המתפרסמת בהתאם לחוק עזר זה.

 שמירת מודעות
אדם, לא יכסה, לא יקרע, לא יטשטש, לא יקלקל ולא ילכלך מודעה שפורסמה בהתאם להוראות  לא יסיר .17

 חוק עזר זה, אלא אם הסרתה מותרת לפי חוק עזר זה וכפי שהותרה.

 הצגת המודעה
מודעה, שלט או לוחית פרסומת, יוצגו במקום ובצורה שנקבעו ברישיון ובהתאם למידות שנקבעו  )א( .18

 בתוספת.
יתן רישיון לפרסם או להציג שילוט ושולמה האגרה כמפורט בתוספת, רשאי המבקש להציג או לפרסם נ )ב(

 המודעה בעצמו בהתאם לתנאי הרישיון, אלא אם כן קבע ראש המועצה אחרת.

 הודעות
מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, או נמסרה במקום  .19

או במקום עסקו הרגיל או הידוע לאחרונה או לידי אחד מבני משפחתו הבגירים הגרים עמו, או לידי כל אדם  מגוריו
בגיר העובד או מועסק במקום עסקו, או נשלחה בדואר רשום לאותו אדם לפי מען מגוריו או עסקו הרגיל או הידוע 

 במקום שבו נמצא השילוט.לאחרונה, או הוצגה בצורה נראית לעין באחד המקומות האמורים, או 

 סייג לתחולה



 סוגי השילוט המנויים להלן לא יהיו טעונים הוצאת רישיון שילוט ותשלום אגרת שילוט:)א(    21.1
 מודעות, שלטים ולוחיות פרסומת של הממשלה, בתי המשפט או המועצה; (1)
ידי החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ או שלטי תעבורה המוצגים לצד נתיבי תעבורה ב (2)

 בידי כל רשות ציבורית המוסמכת להציגם לפי כל דין;
מודעות, שלטים ולוחיות פרסומת של ועד מקומי שנתלו בתחום היישוב בו הוא משמש ועד  (3)

 מקומי;
כדין  דגל המשמש סמל של המדינה או של ארגון בעל אופי ציבורי או דתי, ובלבד שהצגתו היא (4)

 ואינה משמשת לפרסומת מסחרית;
שילוט המורה על כך שעסק, שירות או פעילות הועבר ממקום אחד למקום אחר, ובלבד שמידות  (5)

ס"מ והשילוט לא יוצג לתקופה העולה על תשעים ימים ממועד  35X60השילוט כאמור לא יעלו על 
 ההעברה כאמור;

 מודעות אבל; (6)
ל רכב ציבורי או מסחרי הנושא את שמו או סמלו של בעל הרכב או של שילוט או כיתוב קבוע ע (7)

 ס"מ; X40  30עסקו, ושגודלו אינו עולה על 
שלט המוצג על דלת הכניסה לדירת מגורים בלבד ועליו לא צוינו אלא שם הדייר, תוארו, מקצועו  (8)

 מ"ר; 0.30או משלח ידו, ובלבד ששטחו של השלט לא יעלה על 
ד בלבד המוצג באתר בנייה, אשר מטרתו לזהות את בעלי המקצוע העוסקים בבניית שילוט אח (9)

 המבנה ובלבד שיתקיימו כל אלה:
השילוטמקיים את הוראות תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )הצבת שלטים  )א(

 כפי תוקפן בישראל, מעת לעת; 1976-(, התשל"ו2על ידי קבלנים רשומים( )מס' 
 מ"ר; 4של השילוט לא יעלה על  שטחו )ב(
השילוט יוסר לא יאוחר מתום שלושים ימים מיום אכלוס הבניין, כוול או חלקו, או  )ג(

 מהפסקת הבנייה, לפי המוקדם מביניהם;
על אף האמור בסעיף קטן )א( לעיל, ראי ראש המועצה להורות על מקום פרסומו או הצגתו של השילוט  )ב(

ל הוראה אחרת לגביו, והמפרסם או המציג יפרסם או יציגו בהתאם להוראות ראש כאמור בסעיף זה וליתן כ
 המועצה.

 הצמדה למדד
יום  -בכל חודש )להלן  1-שיעורי האגרות המפורטים בתוספת יעודכנו החל ממועד פרסומו של חוק עזר זה ב .22

ד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון העדכון(, לפי שיעור שינוי המדד שפורסם לאחרונה פני יום העדכון לעומת המד
 שקדם לו.

 ביטול
 בטל. - 1990-חוק עזר למועצה אזורית שומרון )מודעות ושלטים(, התשנ"א .23

 תחילה
 תחילתו של חוק עזר זה ביום פרסומו. .24

 הוראת מעבר
 זר זה.תוקף שניתן לפני תחילתו של חוק עזר זה, דינו כדין רישיון שניתן לפי חוק ע-רישיון בר .25

 הוראת שעה
יום  -לעיל, יעודכנו שיעורי האגרות שבתוספת במועד פרסומו של חוק עזר זה )להלן  23על אף האמור בסעיף  .26

 .2009העדכון הראשון(, לפי שיעור שינוי המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הראשון, לעומת מדד מאי 

 שם
 .2012-ית שומרון )מודעות ושלטים(, התשע"בחוק עזר זה ייקרא חוק עזר למועצה אזור .27
 



 תוספת

 (21-ו 18, 9, 2)סעיפים 
 
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  

 יום פרסום נוסף לכל  ימים 7פרסום עד   מידות המודעה בסנטימטרים
62X93  80  14 
62X46  70  14 
46X31  57  14 
31X23  45  14 

 
 שיעורי האגרה 

 בשקלים חדשים
   

 פטורה מאגרה מודעות אבל .2
מודעות המתפרסמות על לוח מודעות שהקים המפרסם ברשות  )א( .3

המועצה לשימוש עצמי בלבד, לכל חודש, לכל מ"ר או חלק ממנו 
 וח )ההדבקה באחריות המפרסם(משטח הל

120 

מודעות המתפרסמות על לוח מודעות שהעמידה המועצה לרשות  )ב( 
מפרסם מסויים בלבד, לכל חודש, לכל מ"ר משטח הלוח או חלק 

 ממנו )ההדבקה באחריות המפרסם(

173 

שלט המותקן לשנה או לחלק ממנה, בבניין שבו מתנהל העסק, לרבות  .4
פעילות שאיננה מיועדת להשגת רווחים, ושתוכנו  בניין שבו מתקיימת

 , ששטחו5קשור לעסק או לפעילות כאמור, למעט שלט שצוין בפריט 

 

 85 מ"ר 0.50עד   
 109 מ"ר  1.00מ"ר ועד  0.51-מ  
 183 מ"ר 2.00מ"ר ועד  1.01-מ  
 85 לכל מ"ר נוסף או חלק ממנו  
ניין או מעקה גג הבניין, שבו שלט המותקן לשנה או לחלק ממנה, על גג ב .5

מתנהל העסק, לרבות בניין שבו מתקיימת פעילות שאיננה מיועדת להשגת 
רווחים, ושתוכנו קשור לעסק או לפעילות כאמור, לכל מ"ר משטחו או 

 חלק ממנו 

158 

 25בעד שלט שנקודה כלשהי משטחו החיצון מרוחקת מדופן הבניין מעל  .6
ול מהשיעור החל על שלט זהה שאינו ס"מ, תשולם אגרה בשיעור כפ

 מרוחק כאמור.

 

  -מודעה, שלט או לוחית פרסומת המתפרסמים או המוצגים על כלי רכב  .7
 55 לכל מ"ר משטחם או חלק ממנו לשנה  
שלט מואר באורות ניאון או באופן אחר, לכל מ"ר משטחו או חלק ממנו,  .8

 לשנה
158 

 243 ת זהות או חלק מהן, לשנהלוחיו 100לוחית פרסומת, לכל  .9
ביוני  30, שניתן לאחר 10עד  4בעד רישיון להתקנת שלט כאמור בפריטים  .10

 בשנה פלונית, יהא שיעור האגרה מחצית מהשיעור שנקבע
 

   -אגרות לשילוט חוצות  .11
  מ"ר למפרסם יחיד 100עד שטח של   
 310 מ"ר, לכל מ"ר לשנה 10שלט חוצות ששטחו עד  (1)  
 233 מ"ר, לכל מ"ר לשנה 75מ"ר ועד  10לכל מ"ר נוסף על  (2)  
 155 מ"ר, לכל מ"ר לשנה 100מ"ר ועד  76לכל מ"ר נוסף על  (3)  
  מ"ר למפרסם יחיד 100מעל   
 203 מ"ר, לכל מ"ר לשנה 10שלט חוצות ששטחו עד  (1)  
 151 המ"ר, לכל מ"ר לשנ 75מ"ר ועד  10לכל מ"ר נוסף על  (2)  
 102 מ"ר, לכל מ"ר לשנה 200מ"ר ועד  76לכל מ"ר נוסף על  (3)  
 51 מ"ר, לכל מ"ר לשנה 201לכל מ"ר נוסף מעל  (4)  
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 גרשון מסיקה

 ראש המועצה האזורית שומרון

 
 

                                                 
 .20במקור לא קיים סעיף  1


