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חוק עזר לדאלית אל כרמל )מודעות ושלטים(, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו–23 לפקודת המועצות המקומיות1 )להלן - הפקודה(, 
מתקינה המועצה המקומית דאלית אל כרמל חוק עזר זה:

פרק ראשון: פרשנות

בחוק עזר זה -  .1
"בית עסק" או "עסק" - כל מקום שבו מתנהל עסק, לרבות מקום המשמש למתן שירותי 
מכירה או ייצור, לרבות חנות, כל–בו, מרכול, משרד, מפעל, בית מלאכה או מחסן; 

"ועדה מקצועית לשילוט" - ועדה מייעצת לראש המועצה שתמונה על ידי מליאת 
מועצת המועצה בהתאם לסעיף 5 לחוק העזר;

"יום","חודש", "שנה" - כהגדרתם בסעיף 3 לחוק הפרשנות, התשמ"א-21981, או חלק 
מהם;

"מודעה" - הודעה, כרזה, כרוז, צילום, תחריט, ציור, שרטוט, תמונה, כתובת, סמל, 
תבנית, אות, מיתקן או כיוצא בהם, המוצגים באופן כלשהו, דרך קבע או באופן 
ארעי, על אקרן בית קולנוע או במקום ציבורי, לרבות הודעה המתפרסמת באוויר 
או בארגז  ציבורי  ומתפרסמת במקום  או הודעה המותקנת  נייח,  או  נע  וברכב 

ראווה ושאינם שלט;

"המועצה" או "המועצה המקומית" - המועצה המקומית דאלית אל כרמל;

וביצוע  פיקוח  לצורכי  בכתב  הסמיכו  המועצה  שראש  המועצה  עובד   - "מפקח" 
הוראות חוק עזר זה;

"מקום ציבורי" - כל מקום המיועד ומשמש כולו או עיקרו לציבור או מקום הנשקף 
לציבור ולרבות רחוב וכל מקום אחר הנשקף אליו;

"מ"ר" - מטר רבוע או חלק ממנו;

"נכס" - בניין, מקרקעין, לרבות דבר המחובר אליהם או הנטוע בהם, מיטלטלין, כלי 
רכב, נגררים, קרונות ניידים או לא ניידים או מבנים יבילים;

"עינוג ציבורי" - כהגדרתו בסעיף 3)ב( לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-31968; 

ובין אחרת, למעט  בין מסחרית  בדרך כלשהי,  או הצגת שילוט,  - התקנה  "פרסום" 
בתחום  ציבורי  במקום  לציבור  מחולק  או  המופץ  מסמך  באמצעות  פרסום 

המועצה המקומית;

"פרסום חוצות" - שלט או מודעה שתוכנם מתחלף מעת לעת, המתפרסם על ידי גוף 
שעיסוקו בפרסום מסוג זה;

בכתב  הסמיכו  המועצה  שראש  מועצה  עובד  לרבות   - המקומית"  המועצה  "ראש 
לעניין חוק עזר זה, כולו או מקצתו, בהתאם להוראות סעיף 17 לחוק הרשויות 

המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה-41975;

"רישיון" - רישיון שנתן ראש המועצה לפי סעיף 4;

הגדרות

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.  1

ס"ח התשמ"א, עמ' 302.  2

ס"ח התשכ"ח, עמ' 204.  3

ס"ח התשל"ה, עמ' 211.  4
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"שטח ציבורי" - רחוב, לרבות מדרכה, שדרה, כניסה או מעבר של מרכז מסחרי או של 
בית משרדים, סמטה, משעול, נתיב להולכי רגל, כיכר, רחבה, חצר, מגרש ספורט, 
או  בו  משתמש  שהציבור  פתוח  ומקום  מפלש  מבוי,  גינה,  גשר,  חניון,  טיילת, 
נוהג לעבור בו או שהציבור נכנס אליו או רשאי להיכנס אליו, ובלבד שהשטח 

בבעלות ציבורית; 

"שטח שילוט" - השטח שבתחום הקווים המחברים את קצות השילוט, כולל המסגרת; 
בשילוט רב–צדדי יחושב השטח כאילו היה כל צד שילוט נפרד;

"שילוט" - שלט או מודעה;

"שילוט אלקטרוני" - שילוט המתפרסם באמצעים אלקטרוניים או ממוחשבים, לרבות 
דרך הארה, הסרטה או הקרנה;

או  מודעות  כמה  באמצעותו  או  גביו  על  להציג  שניתן  שילוט   - מתחלף"  "שילוט 
שלטים, בזה אחר זה, בהפרשי זמן כלשהם;

"שילוט רב–צדדי" - מיתקן לשילוט שניתן לראותו מכמה צדדים, ועליו מפורסמות 
כמה מודעות או שלטים במקביל;

או העיסוק, המכילה את שמו של אדם,  במקום העסק  הודעה המותקנת   - "שלט" 
מקצועו, שמו או טיבו של עסק או מוסד, כתובתו או סמלו המסחרי של מצרך 
מיתקן  לרבות  לבניין,  שמחוברת  שלהם,  צירוף  או  במקום  והמיוצר  המשווק 
נמצא  שבו  המגרש  בשטח  ומוצב  לבניין  מחובר  שאינו  ההודעה  את  הנושא 
הבניין, לרבות הודעה המכילה גם את שמו או סמלו של מוצר המשווק ואינו 
מיוצר במקום או של חברה המייצרת או משווקת מוצר כאמור, שעסקה אינו 

מתנהל במקום שבו מותקן השלט;

"שלט מואר" - שלט המואר על ידי גוף תאורה, בין פנימי ובין חיצוני, והגורם לשלט 
להאיר באופן קבוע או זמני או מתחלף או מהבהב.

פרק שני: רישיון שילוט

לפרסם  מטעמו  למי שפועל  ירשה  ולא  שילוט,  אדם  יפרסם  לא  יתקין,  לא  יציג,  לא   .2
שילוט, ולא יגרום לפרסום שילוט, אלא לפי רישיון שניתן כדין מאת ראש המועצה 
בתוספת  לקבוע  בהתאם  שילוט  אגרת  ששילם  ולאחר  הרישיון,  לתנאי  ובהתאם 

הראשונה )להלן - אגרת שילוט(.

המבקש לפרסם שילוט, יגיש בקשה בכתב לראש המועצה, בטופס בקשה להצגת שלט   .3
הנהוג במועצה, יפרט את שמו ואת מענו ויצרף לבקשתו -

)1( פירוט שמו ומענו של הנכס;

)2( תצלום חזיתי של הנכס;

)3( תרשים של השלט המוצג, מידותיו ומקום הצגתו;

)4( פירוט סוג השלט, צורתו, מידותיו, חומריו, צבעו, תוכנו, המסגרת שעליה יותקן 
השילוט או המיתקן הנושא אותו, מטרות פרסומו ודרכי השמירה עליו;

)5( אם השילוט מואר או שילוט אלקטרוני הכרוך באספקת חשמל, יצורף לתכנית 
אישור חשמלאי מוסמך המעיד כי הוא אחראי לתקינות השילוט וכי המיתקן כולל 
אישור  לבקשה  יצורף  מואר,  שילוט  או  אלקטרוני  שילוט  מבוקש  אם  פחת;  מפסק 
ג',  נזק לצד  נזק כלשהו, לרבות  נגד  ממבטח מורשה בדבר ביטוח השילוט והתקנתו 

עוברי אורח או מי שנמצא בסביבתו;

הצגת שילוט

בקשה לרישיון
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כל  הסכמת  לבקשה  תצורף  אדם,  בני  כמה  של  משותפת  בבעלות  הנכס  )6( אם 
הבעלים או הנציגות המוסמכת על פי כל דין.

)א( ראש המועצה רשאי לתת רישיון לשילוט, לסרב לתתו, לבטלו, לשנותו, לכלול   .4
בו תנאים, להוסיף עליהם ולשנותם, ובין השאר לקבוע הוראות בדבר מקום הצבתו, 
גודלו, צבעו, תוכנו וצורתו של השילוט, החומר שממנו נעשה, מועדי הצגתו, ותנאים 

בדבר מניעת רעש ומטרדים ושמירת הניקיון בסמוך לשילוט.

)ב( לא יינתן רישיון לשילוט אם לכאורה פרסומו או הצגתו מהווה עבירה פלילית 
או אם לדעת ראש המועצה השילוט מהווה פגיעה בתקנת הציבור או ברגשותיו, או 
אם השילוט מפרסם עסק או משרד שאין לו רישיון כחוק או שהפעלתו נוגדת את חוק 

התכנון והבנייה, התשכ"ה-51965, והתקנות שהותקנו לפיו או כל דין אחר.

)א( בהפעילו את סמכויותיו לפי סעיף 4, יהיה ראש המועצה המקומית כפוף לאמות   .5
מידה וקריטריונים שתקבע הוועדה המקצועית לשילוט; הוועדה המקצועית לשילוט 
תהיה מורכבת מ–3 חברים ויהיו חברים בה מהנדס המועצה המקומית, היועץ המשפטי 

של המועצה המקומית ומנהל המחלקה האחראי על השילוט במועצה, או נציגיהם.

לתת  המועצה  לראש  להמליץ  מוסמכת  תהיה  לשילוט  המקצועית  )ב( הוועדה 
רישיון, לסרב לתתו, לבטלו, לשנותו, להתנותו בתנאים, להוסיף עליהם ולשנותם. 

)א( הוועדה המקצועית תקבע אמות מידה בכל הנוגע להענקת רישיונות לפי חוק   .6
עזר זה ואמות המידה יכול שיתייחסו למקום השילוט, אופן הצבתו, צורתו, גודלו, 
צבעיו, סוג החומר שממנו הוא עשוי ותוכנו וכל סוג שילוט המחייבים התייעצות עם 

הוועדה המקצועית לשילוט.

)ב( אמות המידה יחייבו את ראש המועצה המקומית והוא ינהג על פיהן בעשותו 
שימוש בסמכויותיו לפי חוק עזר זה.

)ג( הוועדה המקצועית לשילוט תגבש אמות מידה לעניין פרסום שילוט, ותביא את 
המלצותיה לאישור המועצה המקומית.

)ד( המועצה המקומית תבחן את המלצות הוועדה המקצועית לשילוט ועל יסודן 
תקבע ותעגן את אמות המידה.

)ה( אמות המידה שאושרו בידי המועצה המקומית יפורטו במסמך כתוב בציון מועד 
המועצה  במשרדי  יימצא  כאמור  ממסמך  העתק  המקומית;  המועצה  בידי  אישורן 
ידי  על  שייקבעו  המקומית  המועצה  בתחום  אחרים  ציבוריים  ובמקומות  המקומית 

המועצה המקומית.

)ו( הודעה על גיבושן של אמות המידה תפורסם בעיתון מקומי כהגדרתו בסעיף 216 
לפקודת העיריות6. 

בעד מתן רישיון לשלט או בעד חידושו, תשולם למועצה אגרה שנתית, בשיעורים   .7
הנקובים בתוספת הראשונה. 

)ב( על בעל רישיון לשלם אגרה בעבור כל שנה שבה נשאר השלט במקומו.

)ג( )1( הוצב שלט במהלך השנה - תחושב האגרה בשיעור מצטבר של 1/12 מגובה 
האגרה השנתית הנקובה בתוספת הראשונה לכל חודש או חלק ממנו, בהתאם 

למספר החודשים ממועד הצבת השלט ועד 31 בדצמבר של אותה השנה. 

רישוי

ועדה מקצועית

גיבוש אמות מידה

אגרת שילוט

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  5

ס"ח התשע"א, עמ' 80.  6
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)2( הוסר שלט במהלך השנה ונמסרה על כך הודעה בכתב לפי סעיף 20)ב( - 
יוחזר חלקה היחסי של האגרה ששולמה בגין התקופה שבין ה–1 בחודש שלאחר 

מסירת ההודעה לבין 31 בדצמבר של אותה השנה. 

)ד( הוצג שלט שלא בהתאם להוראות חוק עזר זה וניתן לאחר מועד ההצגה רישיון 
שמיום  התקופה  בעד  שילוט  אגרת  למועצה  המבקש  ישלם  האמור,  השלט  להצגת 
הצגת השילוט בפועל; יום הצגת השילוט בפועל ייקבע על ידי ראש המועצה על סמך 

המלצת הוועדה המקצועית. 

)ה( ראש המועצה רשאי לפטור מציג שלט מתשלום אגרה, כולה או מקצתה, בגלל 
אופיו הציבורי של השלט או מסיבה אחרת, לפי המלצת הוועדה המקצועית בלבד.

)א( תוקפו של רישיון הוא עד 31 בדצמבר בשנה שבה ניתן.  .8
לפני  הותקן  לא  והשילוט  פלונית  בשנה  ביוני   30 לאחר  לשילוט  רישיון  )ב( הוצא 

הוצאת הרישיון, תשולם מחצית האגרה שנקבעה בתוספת הראשונה.

מהאגרה  מחצית  תשולם  פלונית,  בשנה  ביולי   1 לפני  השילוט  רישיון  )ג( בוטל 
הנקובה בתוספת הראשונה.

)א( בקשה לחידוש רישיון תוגש בכתב לראש המועצה 30 ימים לפחות לפני תום   .9
תוקפו, ותכלול הצהרה של מגיש הבקשה, לפי הנוסח הקבוע בתוספת השנייה לחוק 
עזר זה, ולפיה לא בוצע כל שינוי בשילוט, לרבות במידותיו, בתוכנו, באופן הצבתו 

ובשאר פרטי השילוט כמפורט בסעיף 3.

)ב( לא יהיה תוקף לחידוש רישיון אם חודש על סמך הצהרה כוזבת.

שילוט  אגרת  ושולמה  )א(,  קטן  בסעיף  כאמור  רישיון  לחידוש  בקשה  )ג( הוגשה 
מראש בגין תקופת חידוש הרישיון, יראו את מגיש הבקשה כמחזיק ברישיון שילוט 
תקף בגין תקופת החידוש, וזאת עד לחידושו של הרישיון כמבוקש, למעט אם נשלחה 

על ידי ראש המועצה הודעה בכתב ולפיה סירב לחידוש הרישיון.

לא יפרסם אדם שילוט, אלא אם כן צוין בו שמו ומענו של מפרסם השילוט, מתקינו   .10
או יצרנו.

בקשה לפרסום עינוג ציבורי יכול שתתייחס לתמונות או למודעות, המשתנות מדי   .11
פעם לפי המופעים, ועל אף האמור בסעיף 3 לחוק העזר לא יידרש מפרסם תמונות או 
מודעות כאמור להגישן לראש המועצה המקומית, ובלבד שהמועצה לביקורת סרטים 

ומחזות אישרה אותן לפי סעיף 5 לפקודת סרטי הראינוע, 71927.

)א( הוראות פרק זה לא יחולו על -  .12
)1( דגל המשמש כסמל של מדינה או ארגון בעל אופי ציבורי או דתי, ובלבד 

שהצגתו היא כדין ואינה משמשת לפרסומת מסחרית;

למשנהו,  אחד  ממקום  הועתק  פעילות  או  שעסק  כך  על  המורה  )2( שילוט 
ובלבד שמידות השילוט לא יעלו על 60 ס"מ × 35 ס"מ, והשלט לא יוצג לתקופה 

העולה על תשעים ימים ממועד ההעתקה;

)3( שילוט של הממשלה, המועצה המקומית ובתי משפט;

)4( מודעות אבל;

)5( שלט המוצג על דלת כניסה לבית;

תוקף הרישיון

חידוש הרישיון

ציון פרטים

עינוג ציבורי

סייג תחולה

__________
חוקי א"י, כרך א', עמ' 128.  7
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)6( מודעה על גבי כלי רכב המפרסמת את הרכב למכירה;

)7( מודעה הנישאת בידי אדם במהלך אסיפה או הפגנה;

)8( מודעות ושלטים בעלי אופי פוליטי;

)9( פרסום בדרך של כרוזים המחולקים מיד ליד;

)10( שילוט שחובה להציג על פי דין.

)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א(, רשאי ראש המועצה המקומית להורות על מקום 
הצגתו של שילוט כאמור בסעיף זה, והמציג יציגו בהתאם להוראות ראש המועצה 

המקומית.

שילוט המוצג על גבי כלי רכב אשר אינו חונה במקום קבוע בתחום המועצה למשך   .13
זמן העולה על שלוש יממות ברצף, יהיה פטור מחובת קבלת רישיון לשילוט ומתשלום 

אגרת שילוט.

פרק שלישי: שלטים ומודעות אסורים

לא יציג או יפרסם אדם שילוט, לא יגרום לפרסומו ולא יינתן רישיון לשילוט שהתקיים   .14
בו אחד מאלה: 

)1( הוא גורם נזק או מטרד כלשהו, לרבות רעש, ריח, אור וכיוצא בהם, או שהוא 
פוגע באיכות הסביבה;

)2( הוא עלול לסכן חיי אדם או לפגוע בבטיחות, להטעות או להפריע לתנועת כלי 
רכב או הולכי רגל;

)3( הוא חוסם דלת, חלון, יציאת חירום או פתח אחר, או מפריע למעבר בהם;

)4( הוא מתפרסם במקום ציבורי שבו לציבור יש זכות מעבר, שלא על גבי מיתקן 
המיועד לכך שאושר בידי ראש המועצה המקומית;

ביוב,  צינור  אוויר,  מזגן  נעות, מעליות,  )5( הוא מוצג על מדרגות חירום, מדרגות 
צינור אוויר, עמוד חשמל, מיתקן טלפון, מיתקן להפעלת רמזור, אנטנה, עמוד צופרים, 
תמרור או כיוצא בהם או שהוא מוצג במקום שנועד לציוד ולמיתקנים לכיבוי שריפות;

)6( הוא מסתיר פרטים בעלי ייחוד או ערך ארכיטקטוני, קשתות או עמודים או פוגם 
במראה החיצוני של המבנה;

)7( הוא מוצג על מבנה המשמש למגורים בלבד, אלא אם כן השילוט הוא של אדם 
שנועד  שילוט  על  יחולו  לא  זה  קטן  סעיף  הוראות  כדין;  עסקו  את  במבנה  המנהל 

להזדהות, לחיזוק או לקידום רעיון פוליטי, דעה פוליטית, סיעה או מפלגה פוליטית.

לעניין הוראות חוק עזר זה ולעניין חיוב באגרה, יראו כל אחד מהמפורטים להלן כמי   .15
שפרסם או הציג שילוט, זולת אם הוכיח אחרת:

)1( מי ששמו, עיסוקו או עניינו מתפרסם בשילוט;

)2( מי שהזמין את ייצור השילוט או שילם בעדו;

)3( בעל הנכס שעליו הוצג השילוט;

)4( אדם שהשילוט הותקן במקום עיסוקו.

פרק רביעי: הוראות שונות

)א( לעסק יהיה שילוט אחד בלבד, אלא אם כן התיר ראש המועצה המקומית הצגת   .16
שילוט נוסף לעסק.

שילוט על רכב

שילוט אסור

חזקת אחריות

שילוט על בית 
העסק
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)ב( שילוט של עסק יוצג בחזית המבנה שבו מתנהל העסק, אלא אם כן התיר ראש 
המועצה אחרת.

)ג( אורכו המרבי של שילוט בעסק לא יעלה על אורך החזית של בית העסק, אלא אם 
כן התיר ראש המועצה אחרת.

את  יקבע  לשילוט  המקצועית  הוועדה  עם  בהתייעצות  המקומית  המועצה  ראש   .17
זה  זה ולעניין  ייעשה הכיתוב בשלט שהוצג לפי חוק עזר  השפה או השפות שבהן 

יחולו הכללים האלה:

)1( אחת השפות לפחות תהיה שפה רשמית של מדינת ישראל;

)2( ראש המועצה המקומית יביא בחשבון לצורך החלטתו את שיעור דוברי כל שפה 
בתחומי המועצה המקומית;

)3( ביקש אדם להציג שלט שהכיתוב בו הוא בשפה שאינה עברית או ערבית, ייווסף 
לו כיתוב בעברית או בערבית התופס לפחות שליש משטחו.

)א( לא יאיר אדם שילוט בחשמל ולא יציג שילוט אלקטרוני, אלא אם כן המיתקן   .18
חשמלאי  של  ביקורת  עבר  השילוט  מוסתרת,  החשמל  צנרת  פחת,  במפסק  מצויד 

מוסמך ואישורו על כך בכתב מצוי בידי בעל העסק או המפרסם.

)ב( ראש המועצה המקומית רשאי לאסור או להתנות תנאים לאדם להאיר או לגרום 
להארת שילוט אם, לדעתו, הדבר מהווה סכנה או מפריע לתושבי הסביבה, לתנועה 

או לעוברים ושבים, ובעל השילוט יציית להוראות ראש המועצה.

)א( לא ישנה אדם שילוט קיים, אלא אם כן קיבל רישיון לאותו שינוי )להלן - רישיון   .19
נוסף(; האמור בסעיפים 2 עד 9 יחול גם על רישיון נוסף.

)ב( שינה בעל רישיון, בתקופת תוקף הרישיון, את השילוט, את סוגו, את צורתו, את 
מידותיו, את מיקומו או את תוכנו, בניגוד לסעיף קטן )א(, יפקע תוקף הרישיון.

)א( בעל רישיון שילוט יחזיק את השילוט בצורה נקייה ותקינה ולפי דרישת ראש   .20
המועצה יתקן, יסיר או יחליף שילוט שניזוק, הושחת או התבלה. 

)ב( על בעל רישיון להודיע בכתב למועצה על הסרת שלט, בתוך 7 ימים מהסרתו. 

ימים מקרות אחד מהאירועים   30 יסיר את השילוט, בתוך  רישיון שילוט  )ג( בעל 
האלה: 

)1( תום השימוש בשלט פקיעת הרישיון או ביטולו;

)2( סגירת העסק המתפרסם בשילוט, משחדל בעל העסק למכור את המוצר או 
לספק את השירות נושא השילוט;

)3( משחלף האירוע שפרסם השילוט.

)א( לא יפריע אדם למפקח בעת מילוי תפקידו לשם אכיפת חוק עזר זה.  .21
)ב( בעל רישיון יציג את הרישיון לפני המפקח לפי דרישתו.

מאדם  לדרוש  בכתב,  בהודעה  רשאי,  המפקח  או  המקומית  המועצה  )א( ראש   .22
שפרסם או הרשה לפרסם שילוט בלא רישיון או תוך הפרת תנאי הרישיון או בניגוד 
לבצע  או  ואבזריו  מיתקניו  על  השילוט  את  להסיר  זה,  עזר  חוק  מהוראות  להוראה 
או  או התאמתו לתנאי הרישיון,  עבודות הדרושות לאחזקתו התקינה של השילוט 

להוראות חוק עזר זה.

שפה

שילוט מואר

שינוי שילוט

אחזקה וחובת 
הסרה

איסור הפרעה 
והצגת רישיון

הסרת שילוט 
וביצוע עבודות
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)ב( מקבל הודעה כאמור ימלא אחריה בתוך התקופה שנקבעה בה.

)ג( לא מילא אדם הוראות כאמור בסעיף קטן )א(, רשאי המפקח להסיר את השילוט 
או לבצע עבודות הדרושות לאחזקתו התקינה של השילוט, ולגבות מאותו אדם את 
ההוצאות שהוציאה המועצה המקומית בשל פעולות כאמור, ובלבד שהתראה על כך 

נמסרה לאותו אדם זמן סביר מראש.

)ג(,  )ד( ראש המועצה המקומית רשאי להורות ולנקוט פעולות כאמור בסעיף קטן 
אף בלא מסירת הודעה בכתב לפי סעיף קטן )א(, אם לא הצליח לאתר את אותו אדם 
בתוך 14 ימים או אם נוכח לדעת שלא ניתן לדעת את שמו ומענו של בעל השילוט, 

מפרסמו או מי שהרשה לפרסמו.

)ה( האמור בסעיף זה אינו גורע מאחריותו הפלילית של אדם בשל הפרת הוראה 
מהוראות חוק עזר זה ואינו גורע מסמכויות ראש המועצה המקומית לפיהן.

ילכלך מודעה או שילוט אחר  ולא  יקלקל  יטשטש, לא  יקרע, לא  יסיר אדם, לא  לא   .23
המועצה  בידי  השילוט  הסרת  הותרה  כן  אם  אלא  זה,  עזר  לחוק  בהתאם  שפורסם 

המקומית.

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהיה כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,   .24
או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אדם 
מבני משפחתו הבגירים, או לידי כל אדם בגיר העובד, או המועסק שם, או שנשלחה 
בדואר רשום אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה.

ב–1  יעודכנו  זה  עזר  בחוק  והשנייה  הראשונה  בתוספת  שנקבעו  האגרות  תעריפי   .25
בינואר בכל שנה )להלן - יום העדכון( לפי שיעור שינוי המדד, שפורסם לאחרונה 

לפני יום העדכון לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון שקדם לו.

על אף האמור בסעיף 25, יעודכנו סכומי האגרות שנקבעו בחוק עזר זה, במועד פרסומו   .26
שפורסם  המדד,  שינוי  שיעור  לפי  הראשון(,  העדכון  יום   - )להלן  זה  עזר  חוק  של 

לאחרונה לפני יום העדכון הראשון לעומת מדד חודש יוני 2012.

בטלים -  .27
)1( חוק עזר לדלית אל–כרמל )מודעות ושלטים(, התשנ"ו-81996;

)2( חוק עזר לעיר הכרמל )שילוט(, התשס"ז-92007.

תוספת ראשונה
חלק א': אגרת שילוט

)סעיפים 2 ו–6(

בעד פרסום שילוט, למעט פרסום חוצות, תשולם אגרת שילוט לשנה כדלקמן:

שיעור האגרה 
בשקלים חדשים

1. שילוט מכל סוג שהוא למעט שילוט מואר ושילוט אלקטרוני, 
לכל מטר מרובע או חלק ממנו, לשנה

147

שילוט  לרבות  אחר  אופן  בכל  או  ניאון  באורות  המואר  2. שלט 
אלקטרוני, לכל מטר מרובע או חלק ממנו, לשנה

400

שמירת שילוט

מסירת הודעה

הצמדה למדד

הוראת שעה

ביטול

__________
ק"ת חש"ם, התשנ"ו, עמ' 392.  8

ק"ת-חש"ם, התשס"ז, עמ' 560.  9
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חלק ב': פרסום חוצות

)סעיף 9(

בעד פרסום חוצות תשולם אגרת שילוט לשנה כדלקמן:  .1

סכום האגרה בעד כל מ"ר לשנה בשקלים חדשים

עד 100 שלטים 
למפרסם

מעל 100 שלטים 
למפרסם

פרסום חוצות 
באמצעים אלקטרוניים, 

פרסום ממוחשב, 
פרסום מתחלף או 

באמצעי טכנולוגי אחר

241.18157.46378.34עד 100 מ"ר

169.25110.50265.50כל מ"ר נוסף עד 200 מ"ר

84.6355.25132.75כל מ"ר נוסף מעל 200 מ"ר

שילוט אלקטרוני או שילוט מתחלף - כפל האגרה שנקבעה בפרט 1 לחלק זה.  .2

תוספת שנייה
בקשה לחידוש רישיון שילוט

)סעיף )8((

אני עורך הבקשה, החתום מטה ............................................. ת"ז .............................. מען......................
......................... טל' ............................ בעל רישיון שילוט מס' ............................ 

בוצע  לא  כי  בזה  מצהיר  השילוט(,  רישיון   - )להלן  בתאריך..................................  ניתן  אשר 
ובאופן  לרבות במידותיו, בתוכנו, בצורתו  רישיון השילוט,  נשוא  שינוי כלשהו בשילוט 
הצבתו והפעלתו או בשאר פרטי השילוט כמפורט בסעיף 3 לחוק עזר לדאלית אל כרמל 

)מודעות ושלטים(, התשע"ד-2013.

..........................................                                                              .........................................
            תאריך                                                                                        חתימת עורך הבקשה

י"ז באדר ב' התשע"ד )19 במרס 2014(
חלבי ק  רפי )חמ 8-17(  

ראש המועצה המקומית דלית אל כרמל   

חוק עזר לחדרה )פתיחת בתי עסק וסגירתם(, התשע"ד-2014

ו–251 לפקודת העיריות1, מתקינה מועצת עיריית   250 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 
חדרה חוק עזר זה:

בחוק עזר זה -  .1
"אולם שמחות", "גן אירועים" - מקום לעריכת שמחות ואירועים;

והבנייה,  התכנון  בחוק  כהגדרתה  תכנית,  שלפי  מקום   - תעשייה"  "אזור 
התשכ"ה-21965, מיועד לתעשייה;

"אירוע עירוני" - פעולה המבוצעת על–ידי העירייה או מי מטעמה אגב חגיגה או 
שמחה או התכנסות;

הגדרות

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.  1

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  2
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"בית אוכל" - כל מקום שבו מוכרים דברי אוכל או משקאות, לצריכה במקום, למעט 
קיוסק;

"בית מרקחת" - בית עסק בתחום העירייה שלגביו ניתן רישיון או שהוא טעון רישוי 
)להלן - פקודת הרוקחים(, לשמש בית  לפי פקודת הרוקחים, התשמ"א-31981 

מרקחת;

"בעל" - בעלו של בית עסק, קיוסק, בית אוכל, בית מרקחת, בית עינוג, אולם שמחות, 
שוכרו  לרבות  דלק  תחנת  ייצור,  מפעל  סופרמרקט,  ספורט,  מרכז  אירועים,  גן 

מנהלו או מחזיקו או מי שרישיון העסק הוא על שמו;

"בית עינוג" - מקום שבו נערכים מופעי תאטרון או קולנוע, קונצרט, קרקס, משחק או 
הרצאות, וכל עינוג כיוצא באלה, בין שהם בתמורה ובין שלא בתמורה, למעט 

מרכז ספורט;

עסק,  מתנהל  שבו  אחר  מקום  וכל  מלאכה  בית  מחסן,  משרד,  חנות,   - עסק"  "בית 
נעשית מלאכה או מאוחסנת סחורה למעט סופרמרקט, בית אוכל, בית מרקחת, 

בית עינוג, מרכז ספורט ומפעל ייצור;

"היתר לילה" - היתר מאת ראש העירייה המתיר לבעל בית עינוג, בית אוכל, מרכז 
ספורט, גן אירועים, אולם שמחות, סופרמרקט או אירוע עירוני לפתוח את בית 
העינוג, בית אוכל, מרכז ספורט, גן אירועים, אולם שמחות, סופרמרקט או לקיים 

את האירוע העירוני עד לשעה מאוחרת יותר מהנקוב בחוק עזר זה;

במתחם  הממוקמת  נפוצים  צריכה  מוצרי  מוכרים  שבה  חנות  כל   - שירות"  "חנות 
תחנת הדלק; מכירת מוצרים ושירותים על ידי עובדי תחנת הדלק מחוץ לחנות 

לא תיחשב כחלק מפעילות חנות השירות;

"יום הזיכרון" - יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל כהגדרתו בחוק יום הזיכרון לחללי 
יום הזיכרון לשואה ולגבורה כהגדרתו  מערכות ישראל, התשכ"ג-41963, וליל 

בחוק יום הזיכרון לשואה ולגבורה, התשי"ט-51959 )להלן - ימי זיכרון(;

"ימי מנוחה" - שבתות השנה וכן מועדי ישראל לפי פקודת סדרי השלטון והמשפט, 
התש"ח-61948, המפורטים להלן:

)1( שני ימי ראש השנה;

)2( יום הכיפורים;

)3( ראשון של סוכות ושמיני עצרת;

)4( ראשון ושביעי של פסח;

)5( חג השבועות;

צאת  עם  וסיומם  שלפניהם  בערב  החמה  שקיעת  לפני  שעה  חצי  תחילתם 
הכוכבים במוצאי שבת או חג;

"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"מנהל" - מנהל מחלקת רישוי עסקים בעירייה;
__________

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמ' 694.  3

ס"ח התשכ"ג, עמ' 72.  4

ס"ח התשי"ט, עמ' 112.  5

ע"ר 1948, תוס' 1, עמ' 1.  6
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"מפעל ייצור" - מפעל תעשייה המשמש לייצור מוצרים או חומרים, הנמצא באזורי 
התעשייה בעיר חדרה;

"מרכז ספורט" - לרבות בריכת שחייה, מיתקני ספורט ומזנון שבשטח מרכז הספורט;

"סופרמרקט" - כל מקום שנועד בעיקרו למכירת מזון ושטחו עולה על 500 מ"ר;

"העירייה" - עיריית חדרה;

"פתוח" - כולל עשיית עסק, מלאכה, או עינוג והגשת אוכל או משקה בתוך מקום 
סגור, לרבות אי סגירתו של מקום כזה על ידי האחראי לכך;

שתייה,  בקבוקי  עיתונים,  סיגריות,  כגון  צריכה  מוצרי  לממכר  עסק  בית   - "קיוסק" 
שלגונים וחטיפים למעט מכולת, מרכול, סופרמרקט או מינימרקט;

"ראש העירייה" - לרבות עובד העירייה שראש העירייה אצל לו מסמכויותיו לעניין 
חוק עזר זה, כולן או מקצתן, לפי סעיף 17 לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש 

רשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה-71975;

"רשות הרישוי" - ראש העירייה או מי שהוא הסמיכו לכך;

"תחנת דלק" - מקום המספק דלק לתדלוק כלי רכב, כולל חנויות שירות הממוקמות 
במתחם המקום;

)הסמכה  באב  בתשעה  עינוגים  בתי  פתיחת  איסור  בחוק  כהגדרתו  באב"-  "תשעה 
מיוחדת(, התשנ"ח-81997.

)א( לא יפתח בעל בית עסק, בעל קיוסק או בעל סופרמרקט ולא ירשה לאחר מטעמו   .2
לפתוח בית עסק, קיוסק או סופרמרקט בימי מנוחה.

)ב( בעל מרכז ספורט או בעל בית עינוג רשאים לפתוח מרכז ספורט או בית עינוג 
בימי מנוחה, מתחילת יום המנוחה עד השעה 24:00 והחל בשעה 10:00 למחרת. 

 24:00 יום המנוחה עד שעה  )ג( בעל בית אוכל רשאי לפתוח בית אוכל מתחילת 
והחל בשעה 10:00 למחרת.

)ד( לא יפתח בעל אולם שמחות או בעל גן אירועים ולא ירשה לאחר מטעמו לפתוח 
אולם שמחות וגן אירועים בימי מנוחה.

)ה( על אף האמור בסעיפים קטנים )ב( ו–)ג( רשאי ראש העירייה לאסור פתיחת בית 
כאשר  פתיחתם  שעות  את  להגביל  או  מנוחה  בימי  ספורט  ומרכז  עינוג  בית  אוכל, 
האיסור הוא לטובת הציבור ולמניעת הטרדה בלתי סבירה לדיירי הסביבה שבה מצוי 

בית האוכל, בית העינוג ומרכז הספורט.

)א( בימי מנוחה ובשאר ימות השנה ניתן לפתוח תחנת דלק ומפעל ייצור בכל שעות   .3
היממה. 

שירות  חנויות  לפתוח  ניתן  יהיה  לא  )א(,  קטן  בסעיף  מהאמור  לגרוע  )ב( בלי 
הממוקמות במתחם תחנת הדלק בצום תשעה באב ובימי הזיכרון.

לא יפתח בעל בית עסק, קיוסק, בית אוכל, בית עינוג, מרכז ספורט, אולם שמחות, גן   .4
אירועים וסופרמרקט ולא ירשה לאחר מטעמו לפתוח בית עסק, קיוסק, בית אוכל, בית 

עינוג , מרכז ספורט, אולם שמחות, גן אירועים וסופרמרקט -

 סגירת עסקים
בימי מנוחה

סגירת תחנת דלק 
ומפעל ייצור

סגירת עסקים בצום 
תשעה באב ובימי 

הזיכרון

__________
ס"ח התשל"ה, עמ' 211.  7

ס"ח התשנ"ח, עמ' 8.  8
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)1( בליל תשעה באב שתחילתו חצי שעה לפני שקיעת החמה וסופו בשעה 06:00 
למחרת;

)2( בערב יום הזיכרון החל משעה 19:00 עד שעה 06:00 למחרת.

לא יפתח בעל בית עסק, קיוסק, בית אוכל, בית עינוג, מרכז ספורט, אולם שמחות,   .5
גן אירועים, סופרמרקט, מפעל ייצור או תחנת דלק ולא ירשה לאחר מטעמו לפתוח 
אירועים,  גן  שמחות,  אולם  ספורט,  מרכז   , עינוג  בית  אוכל,  בית  קיוסק,  עסק,  בית 

סופרמרקט, מפעל ייצור או תחנת דלק ביום הכיפורים.

)א( לא יפתח בעל בית עסק ולא ירשה לאחר מטעמו לפתוח בית עסק בימים שאינם   .6
ימי מנוחה בין השעות 20:00 ל–06:00 למחרת.

בימים  אוכל  בית  לפתוח  מטעמו  לאחר  ירשה  ולא  אוכל  בית  בעל  יפתח  )ב( לא 
שאינם ימי מנוחה בין השעות 24:00 ל–05:00 למחרת.

בימים  סופרמרקט  לפתוח  מטעמו  לאחר  ירשה  ולא  סופרמרקט  בעל  יפתח  )ג( לא 
שאינם ימי מנוחה בין השעות 22:00 ל–06:00 למחרת, למעט בימים ד ו–ה שבהם בעל 
 23:00 בין השעות  סופרמרקט  לפתוח  ירשה לאחר מטעמו  ולא  יפתח  לא  סופרמרקט 

ל–06:00 למחרת. 

בימים  עינוג  בית  לפתוח  מטעמו  לאחר  ירשה  ולא  עינוג  בית  בעל  יפתח  )ד( לא 
שאינם ימי מנוחה, בין השעות 24:00 ל–08:00.

)ה( לא יפתח בעל מרכז ספורט ולא ירשה לאחר מטעמו לפתוח מרכז ספורט בימים 
שאינם ימי מנוחה בין השעות 23:00 ל–06:00 למחרת.

)ו( לא יפתח בעל קיוסק ולא ירשה לאחר מטעמו לפתוח קיוסק בימים שאינם ימי 
מנוחה בין השעות 24:00 ל–06:00.

)ז( לא יפתח בעל אולם שמחות או בעל גן אירועים ולא ירשה לאחר מטעמו לפתוח 
אולם שמחות וגן אירועים בימים שאינם ימי מנוחה בין השעות 01:00 ל–07:00.

)ו( רשאי ראש העירייה לאסור פתיחת  )ח( על אף האמור בסעיפים קטנים )א( עד 
בית עסק, בית אוכל, סופרמרקט, בית עינוג, מרכז ספורט או קיוסק בימים שאינם ימי 
מנוחה בין השעות 14:00 ל–16:00 ובין השעות 20:00 ל–7:00 למחרת אם ראה שפתיחתם 
גורמת להפרעה בלתי סבירה לדיירי הסביבה שבה מצוי בית עסק, קיוסק, בית אוכל, 

סופרמרקט, בית עינוג, מרכז ספורט.

)א( בעל בית מרקחת לא יפתח ולא ירשה לאחר מטעמו לפתוח בית מרקחת -   .7
בהתאם  אלא  למחרת  ל–06:00   21:00 השעות  בין  מנוחה,  שאינו  )1( ביום 

לפקודת הרוקחים;

ובימי הזיכרון בית מרקחת אלא בהתאם  )2( בימי מנוחה, בליל תשעה באב 
לאמור בפקודת הרוקחים.

או  לפתוח  רשאי  יהיה  מרקחת  בית  בעל  ו–)2(  )א()1(  בסעיף  האמור  אף  )ב( על 
להרשות לאחר מטעמו לפתוח בית מרקחת בהתאם לפקודת הרוקחים ובלבד שבעל 
בית מרקחת חייב לפתוח את בית המרקחת שלו כשהגיע תורו לכך לפי תורנות שקבע 
לא  ואם  הרוקחים,  לפקודת  64)א(  סעיף  לפי  סמכותו  בתוקף  בתקנות,  הבריאות  שר 

הותקנו תקנות כאמור - לפי תורנות שקבע ראש העירייה.

לילה לבית  ו–7 רשאי ראש העירייה לתת היתר   6  ,2 )א( על אף האמור בסעיפים   .8
עינוג, בית אוכל, מרכז ספורט, בית עסק, אולם שמחות, גן אירועים וכן לאירוע עירוני.

סגירת עסקים ביום 
הכיפורים

סגירת עסקים 
בימים שאינם ימי 

מנוחה

סגירת בית מרקחת

היתר לילה
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)ב( היתר לילה יינתן לתקופה קצובה שלא תעלה על שנה.

לעירייה אגרה  ישלם מקבל ההיתר  )א(  קטן  לפי סעיף  לילה שניתן  )ג( בעד היתר 
בשיעור הקבוע בתוספת.

)ד( ראש העירייה רשאי להתנות תנאים בהיתר, להוסיף עליהם או לשנותם, לבטלו 
או להתלות את תוקפו, כפי שימצא לנכון, ובלבד שנועדו לשמור על איכות הסביבה 

או כדי למנוע מטרד וכאשר הדבר לתועלת הציבור.

)ה( לא ישונה היתר, לא יבוטל ולא יותלה תוקפו אלא לאחר שניתנה לבעל ההיתר 
הזדמנות להשמיע את טענותיו.

)ו( שונה ההיתר או בוטל, ישלח ראש העירייה הודעה מנומקת על כך לבעל ההיתר, 
והביטול ייכנס לתוקפו בתום 90 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול או במועדים 
מוקדמים יותר ככל שהוא נועד למנוע סכנה תכופה לשלום הציבור או הפרעה או 

פגיעה בלתי סבירה באיכות הסביבה, לאדם או לציבור וכיוצא באלה.

)ז( בקשה להיתר לילה תוגש למנהל על ידי מי שרישיון העסק רשום על שמו, על 
גבי טופס שנקבע לכך וזו תועבר להחלטת רשות הרישוי; רשות הרישוי תדון בבקשה 

ותיתן את החלטתה בכתב בתוך 60 ימים מיום הגשת הבקשה.

)ח( בקשה להיתר לילה תיבחן על בסיס שעות הפעילות של עסקים בסמיכות לעסק 
שמתבקש לו היתר וחשש להטרדה בלתי סבירה לדיירי הסביבה.

על אף האמור בחוק עזר זה, בכל מקום בחוק עזר זה שבו לא הותרה פתיחתו בימי   .9
מנוחה של בית עסק, קיוסק, אולם שמחות, גן אירועים וסופרמרקט, רשאי ראש העירייה 
אירועים  גן  שמחות,  אולם  קיוסק,  עסק,  בית  לבעל  לתת  העירייה,  מועצת  באישור 

אישור לפתיחתם בימי מנוחה בכפוף להתנאת תנאים לאופן ושעות פתיחתם.

בתוספת לחוק עזר לחדרה )הצמדה למדד(, התשמ"ג-91982, בסופה יבוא:  .10
"חוק עזר לחדרה )פתיחת בתי עסק וסגירתם(, התשע"ד-2014." 

חוק עזר לחדרה )פתיחת בתי עסק וסגירתם(, התשכ"ב-101962 - בטל.  .11
תחילתו של חוק עזר זה בתוך 60 ימים מיום פרסומו ברשומות.  .12

במלון,  משקאות  או  אוכל  דברי  אספקת  על  יחולו  לא  ו–6   5  ,4  ,2 סעיפים  הוראות   .13
והצורכים את  בו  לאנשים המתאכסנים  כיוצא באלה  מקום  ובכל  פנסיון, אכסנייה 

דברי האוכל או את המשקאות בו במקום.

תוספת
)סעיף 13(

שיעור האגרה 
בשקלים חדשים

בעד היתר לילה שניתן לפי סעיפים קטנים )א( ו–)ב( לחודש
או חלק ממנו

230

י"ח באייר התשע"ד )18 במאי 2014(
נדלמן ג קה  צבי )חמ 8-10(  

ראש עיריית חדרה   

אישור פתיחה בימי 
המנוחה

תיקון חוק עזר 
הצמדה למדד

ביטול

תחילה

תחולה

__________
ק"ת-חש"ם, התשמ"ג, עמ' 142; התשס"ז, עמ' 540.  9

ק"ת-חש"ם, התשכ"ב, עמ' 2255; התשכ"ט, עמ' 2149.  10



חוק עזר למועצה האזורית מנשה )ביטול סעיפי העונשין(, התשע"ד-2014

המועצה  מתקינה  המקומיות1,  המועצות  לפקודת   22 סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
האזורית מנשה חוק עזר זה:

בחוקי העזר המפורטים להלן בטור א', הסעיפים כמצוין לצד כל אחד מהם בטור ב' -   .1
בטלים:

טור ב'טור א'

הסעיף בחוק העזרשם חוק העזר
16           חוק עזר למנשה )אספקת מים(, התש"ך-21960

10    חוק עזר למנשה )החזקת בעלי חיים(, התשי"ד-31954
9חוק עזר למנשה )פיקוח על כלבים(, התש"ל-41970
11חוק עזר למנשה )החזקת בריכות(, התשי"ד-51984

14חוק עזר למנשה )העמדת רכב וחנייתו(, התשכ"ז-61966
10  חוק עזר למנשה )מודעות ושלטים(, התשי"ט-71959

חוק עזר למנשה )רישיונות לרוכלים והפיקוח עליהם(, 
התשי"ט-81959

14

9חוק עזר למנשה )תיעול וניקוז(, התשי"ח-91958 
5חוק עזר למנשה )קביעת לוחיות מספר בבנינים(, התשכ"א-101961

חוק עזר לדוגמה בדבר סימון רחובות ולוחיות מספר לבנינים,
התשל"ב-111972, שאומץ על ידי המועצה המקומית מנשה12

10
 

כ"ב באייר התשע"ד )22 במאי 2014(
לן שדה אי )חמ 8-150( 

ראש המועצה האזורית מנשה  __________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.  1

ק"ת התש"ך, עמ' 947.  2

ק"ת התשי"ד, עמ' 1324.  3

ק"ת התש"ל, עמ' 1032.  4

ק"ת התשי"ד, עמ' 1281.  5

ק"ת התשכ"ז, עמ' 998.  6

ק"ת התשי"ט, עמ' 902.  7

ק"ת התשי"ט, עמ' 1262.  8

ק"ת התשי"ח, עמ' 704.  9

ק"ת  התשכ"א, עמ' 961.  10

ק"ת התשל"ב, עמ' 912.  11

ק"ת  התשס"א, עמ' 116.  12

ביטול סעיפי עונשין
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