
 רשומות

 ספר החוקים
 א׳ בניסן תשל״יט 931 29 במרס 1979

 עמוד

 חוק הדרכים (שילוט) (תיקון), תשל״ט—1979 80

 חוק איסור לשון הרע .(תיקון מס׳ 2), תשל״ט—1979 82



 חוק הדרכים(שילוט)(תיקון), תשל״ט-1979 •

-1966 « (להלן - החוק העיקרי) - ף 1 לחוק הדרכים (שילוט), תשכ״ו  תיקון סעיף 1 1. כסעי
ת כל מיתקן הנושא את ההודעה , בסופה יבוא ״לרבו  (1) בהגדרת ״שלט״

 והמשמש לצורך זה בלבד״;
׳ יבוא:  (2) אחרי הגדרת ״שלטי

ל שלטי׳ - מי שהזמין את הכנת השלט או התקנתו וכן כל אדם ע ב ״  ״
 האחראי להתקנת השלט או שהוא הבעל או המחזיק של חצרים שבהם
ו כעל מי ע עלי ן זה, אדם שתוכן השלט מצבי י  הותקן השלט; לענ
ד  שהזמין את הכנתו או התקנתו, יראו אותו כמי שהזמינו כאמור כל עו

״.  לא הוכיה היפוכו של דבר:
״ יבוא: ך ר ד  (3) אחדי הגדרת ״

. ״ ת: י נ רו ״ — דרך שאינה דרך עי ת י נ ו ר י ע ך י ך ב ר ד ״  ״

ף 2 לחוק העיקרי יבוא:  החלפת סעיף 2 2, במקום סעי
ת אלא י נ ו ר י ע ך י י מי שנוהג בדרך ב נ  ״איסור התקנת 2. לא יתקין אדם שלט הנראה לעי

מ א מ נתמלאו שני אלה: י ט ל  ש

 (1) ניתן לכך היתר לפי חוק זה (להלן - היתר):
 (2) צויין על גבי השלט שמו של מי שהזמין את הכנת

 השלט או את התקנתו.״

4 לחוקלהעיקרי — / ן  תיקון סעיףי• 3. בסעי

ן״; ג שר הבינוי והשיכו צי נ ג שר העבודה״ יבוא ״ צי נ  (1) בפסקה (1), במקום ״
 (2) במקום פסקה (3) יביא:

י נציגים של שר הפנים שאחד מהם יהיה קצין  ״(3) שנ
 משטרה;״

 (3) פסקה (4) - תימחק, ופסקה (5) תסומן(4).

ף 5 לחוק העיקרי יבוא:  החלפת סעיף 5 4. במקום סעי
 *תנאי להיתר 5. לא יינתן היתר אלא אם אין בשלט זולת -

־  (1) אזהרה או הודעה הנועדת למניעת תאונות דרכים, שרי
 פות, לכלוך או השלכת פסולת:

 (2) הוראה על מציאותו של מפעל, בית מלאכה או כל בית
 עסק אחר (להלן - עסק), והשלט מותקן בחצרי העסק;

 (3) הוראה על מציאותי של מקום קדוש או מקודש, אתר
ן והנצחה, גן לאומי או שמורת  לאומי או הםטורי, אתר זכרו

 טבע.״

, אחרי פסקה (3) יבוא:  תיקון סעיף 6 5. בסעיף 6 לחוק העיקרי
ן והנצחה — אלא לאחר  ״(4) בענינים הנוגעים לאתר זכרו
יעצות עם שר הבטחון או שר החינוך והתרבות, לפי  התי

, או עם מי שאחד השרים האמורים הסמיכו לכך.״ ן י  הענ

 * נתקבל יכנמת ביום כ׳ באדר תשל״נז (19 בנזרס 1979); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1366,
 השליית, עניי 349.

 1 סייח תשב״ו, עמי 6.

 80 ספר החוקים 931, אי בניסן תשל״ט, 29.3.1979



ף 8 לחוק העיקרי _ תיקון סעיף 8  6, בסעי

י י נו ״ יבוא ״ששר הבי  (1) בסעיף קטן (א), במקום ״ששר העבודה הסמיכו
לכל בעלי ״ יבוא ״ / במקום ״לבעל השלט והוא לא הסירו ׳ ו כ  והשיכון הסמי

 השלט והם לא הסירוהו״, ובסופו יבוא ״אולם רשאית הרשות להרוס או להסיר •
־ יי  את השלט ללא מתן התראה אם לדעת הרשות הוא מסכן באופן מיידי את בטי

 חות הנמצאים בסביבתו או אם זהותם של בעלי השלט איננה ידועה ולא ניתן 1
 לבררה מתוכן השלט״;

, יר בעל השלט״ יבוא ״יחזירו בעלי השלט״  (2) בסעיף קטן(בי), במקום ״יחז
וב בעלי השלט לפי מעיף קטן זה יהיה יחד ולחוד״:  ובסופו יבוא ״חי

 (3) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:
ן  ״(ד) שלט שהוסר יישמר בידי הרשות ולרשות תהיה זכות עכבו
 בשלט כערובה לתשלום הוצאות הסילוק והשמירה: לא דרש בעל השלט
 את החזרתו תוך ששים יומ מתום המועד שנקבע בהתראה לפי סעיף

ניה.״ א) רשאית הרשות למכור את השלט או לנהוג בו כראות עי )  קטן

 הוספת סעיפים
9ד  9א-

נו מקיים תנאי  9ב. (א) המתקין שלט בניגוד להוראות חוק זה או אי
 מתנאי ההיתר, דינו — קנס 75,000 לירות וכן קנס נוסף 1,500 לירות
עד שנקבע בהתראה לפי  לכל יום שבו נמשכה העבידה לאחר תום המו
ו להסיר , ורשאי בית המשפט לצוות עלי  סעיף 8 (א) או לאחר הרשעתו

 את השלט.
ע לאדם שהוענקה לו סמכות לפי חוק זה להשתמש  (ב) המפרי

ו - קנס 35,000 לירות. נ  בסמכותו, די

 9ג. נעברה עבירה לפי חוק זה ניתן להאשים בה את כל אחד מבעלי
 השלט, ואם היה תאגיד — ניתן להאשים בעבירה גם כל אדם אשר בשעת
 ביצוע העבירה היה בתאגיד מנהל פעיל, שותף — למעט שותף מוגבל —
ן י  או עובד האחראי להתקנת השלט או שהיה בעל שליטה בתאגיד, ולענ
 . זה, שליטה — כמשמעותה לפי סעיף 2 לחוק מס שבח מקרקעין, תשכ״ג—

 1963 2; אולם תהא זו הגנה טובה לנאשם אם הוכיח שניים אלה:
 (1) העבירה נעברת שלא בידיעתו:

ע צו  (2) הוא נקט בכל האמצעים הסבירים למנוע את בי
 העבירה ואת המשכתה.

 ״שלט שהפך
 להיות אפוד

 אחרי סעיף 9 לחוק העיקרי יבוא:
 9א. (א) שלט שהותקן כשלא חל איסור על התקנתו ולאחר מכן נקבעה
נית רו ־עי ן נית או נפתחה לתנועה דרך בי ן־עירו  דרך קיימת כדרך בי
 ו  חדשה, והשלט נראה לעיני• מי שנוהג בה, יראו כאילו הותקן ביום השל

 שים לאחר קביעת הדרך או פתיחתה כאמור.
) ידועה או א ) ן ט  (ב) היתד, זהותו של בעל השלט כאמור בסעיף ק
ינקטו צעדים לפי חוק זה אלא אס  שאפשר לבררה מתוכן השלט, לא י
 הודיעה לו הרשות כי הוא רשאי לבקש היתר בתוך המועד הקבוע בהודעה
עד - לא נו פחות משלושים יום מיום מסירתה, ואם ביקש תוך המו  ושאי
ינקטו צעדים כאמור אלא אם הבקשה נדחתה ואלא לגבי הזמן לאחר  י

 שלושים יום מיום שהודע לו על הדחיה.

.7 

 , עונשין

 האחראים
 לעבירה

 2 ס״ח תשכ״ג, עמ׳ 156.

 ספד החוקים 931, א׳ בניסן תשל״ט, 29.3.1979 81



 קובלנה 9ד. גוף ציבורי שאישר שר הפנים בהודעה ברשומות רשאי להאשים

די הגשת קובלנה לבית המשפט: על קובלנה  בעבירה לפי חוק זה על י
ד 66 לחוק סדר הדין הפלילי, תשכ״ה—  כאמור יחולו הוראות סעיפים 63 ע

 1965 3־״

 החלפת סעיף 15 8. במקום סעיף 15 לחוק העיקרי יבוא:

 ׳׳ביצוע ותקנות 15. שר הבינוי והשיכון ושר הפנים ממונים על ביצוע חוק זה, והם

 רשאים להתקין יחדיו תקנות לביצועו, לרבות תקנות הקובעות תקנים
 לגבי גדלם, עיצובם וצורתם של שלטים ואופן התקנתם, ותקנות בדבר כל

 הסדרה אחרת של התקנת שלטים.״

ן בידי בעלו היתר להתקנתו י יום פרסומו של חוק זה ואי ן לפנ ר 9, (א) שלט שהותקן כדי ב ע ״ מ ו א י י !  י

, יסירנו בעל השלט תוך ששה חדשים מיום הפרסום, 3) לחוק העיקרי ) ו  לפי סעיף 5 (1) א
 ואם לא הסירו רשאית הרשות להסירו לאחר תום ששת החדשים האמורים, ובלבד שאם
 ניתן לקבל היתר להתקנת השלט לפי סעיף 5 לחוק! העיקרי והוגשה בקשה להיתר תוך ששים
 יום מיום הפרסום, לא יוסר השלט אלא לאחר שלושים יום מיום דחיית הבקשה למתן

 ההיתר.
 (ב) הוראות מעיף 8 (ד) לחוק העיקרי יחולו אף לגבי שלט שהוסר לפני תחילתו של

 חוק זה.

י ו ד ל ו ג ד ר ו ף ב ס ו ן י י ג ם ב ח נ  מ
ן  ראש הממשלה שר הפגים שר הבינוי והשיכו

ן ו ב ק נ ח צ  י
 נשיא המדינה

 3 ס״ח תשכ״ה, עמי 161.

 חוק איסור לשון הרע (תיקון מס׳ 2), תשל״ט-1979 *
ן - החוק העיקרי), בפסקה ל ה ל )  תיקון סעיף 15 1, במעיף 15 לחוק איסור לשון הרע, תשב״ה~1965 ג

 (8), אחרי ״הפרסום היה״ יבוא ״בהגשת״, ובםופה יבוא ״ואולם אין בהוראה זו כדי להקנות
. ל פרםום אחר של התלונה, של דבר הגשתה או של תכנה״  הגנה ע

 תיקון סעיף 21 2. במעיף 21 לחוק העיקרי -

ן אחרים, ־די ״ יבוא ״כתבי בי ן למעט כתב אישום ופסק הדי ו  (1) במקום ״
ד אינו חלוט״;  כתב אישום ודבר הגשתם של אלה ולרבות פסק דין כל עו

לא  (2) אחרי ״של אדם הנוגע כמשפט״ יבוא ״ואולם לא יאסור בית משפט ו
, או את הפרסום של כתב עכב זמנית את פרםום דבר פתיחתו של הליך משפטי  י

. פגע״  אישום, תביעה או פסק דין, אם התנגד לכך הנ

ר י מ ל ת א ו מ ן ש י ג ם ב ח נ  מ
 ראש הממשלה שר המשפטים

ן ו ב ק נ ח צ  י
 נשיא המדינה

 « נתקבל בכנסת ביום כ׳ באדר תשל״ט (19 במרס 1979); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1352, תשל״ת,
 עמי 263.

 1 ס״ח תשב״ה, עמי 240; תשכ״ז, עמי 133.

 82 ספר החוקים 931, א׳ נניסן תשל״ט, 29,3,1979

 המחיר 1 ׳לירד, נדפס בדפוס הממשלה, ירושלימ


