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 2006-ז"סתשה(, מודעות ושלטים) כרכור-חנה-פרדסלחוק עזר 

 71עמ' ,  )19.11.2006( ז"סתש,  ה697  םש"ח  פורסם:

-חנה-לפקודת המועצות המקומיות, מתקינה המועצה המקומית פרדס 24-ו 22לפי סעיפים בתוקף סמכותה 
 :כרכור לפי חוק עזר זה

 הגדרות

 -בחוק עזר זה  . 1

ארגז או ארון או מיתקן אחר, בעל נפח, שאפשר להציג בו סחורה ואשר מותקן וניצב בנפרד משטחו  - "ארגז ראווה"
 ;העיקרי של בית העסק

 ;הצגת שלט בכל מקום ציבורי בתחום המועצה - הצגה""

 ;שמינה ראש המועצה לענין חוק עזר זה ובה שלושה חברים ועדה מייעצת - ועדה מקצועית""

 ;שהקימה המועצה להדבקת מודעות או מקום אחר שייחדה המועצה למטרה זולוח  - לוח מודעות""

 ;רים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או מדד רשמי אחר שיחליפוחימדד המ - מדד""

הודעה, תמונה, כרזה או ציור, על נייר, בד, עץ, מתכת או חומר אחר, וכן הודעה הנמסרת בכל דרך, לרבות  - מודעה""
הפצה, הדבקה, הארה, הסרטה, צביעה או חריטה או באמצעות שידור, כדור פורח, כלי טיס או באמצעי אחר, וכן  דרך

 ;ארגז ראווה

 ;כרכור-חנה-המועצה המקומית פרדס - מועצה""

אדם המציג שלט, בין בעצמו ובין בידי אחרים, או אדם ששמו או כינויו או מקצועו או שם עסקו או  - מציג שלט""
 ;י עסקו או מהות עסקו מופיעים בשלט, או בעל השלט או בעליו או מחזיקו של מקום שבו מוצג השלטכינו

כל מקום המיועד או משמש כולו או בעיקרו לציבור או הנשקף לציבור, לרבות רחוב וכל מקום אחר  - מקום ציבורי""
 ;הגובל ברחוב או הנשקף אליו

קה, הארה, הסרטה, צביעה, חריטה, שידור, הקלטה, עשן או תנועה, הודעת דבר ברבים דרך הפצה, הדב - פרסום""
על ידי מסירת תוכנו בכתב, בדפוס, בתמונה, בציור או באופן אחר, למעט פרסום באמצעות מסמך המופץ או מחולק 

 ;לציבור במקום ציבורי בתחום המועצה

 ;ק, שירות או פעילות אחרתפרסום של דבר או ענין כלשהו או פרסום של מוצר, עס - פרסומת כללית""

 ;לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן -ראש המועצה" "

 ;אוטובוס או מונית - רכב ציבורי""

 הודעה המכילה את שמו או כינויו של אדם או מקצועו או את שמו או כינויו או מהותו של עסק או של מוסד - שלט""
או צירוף של אלה או חלקם או הודעה הכוללת מילים, אותיות, מספרים, תמונות או ציורים, בין אם השלט מחובר או 

 ;נתמך לנכס ובין אם לאו ובין שהוא מואר, ולרבות אבזרים ומיתקנים נלווים לשלט

 ;שלט שהותקן כשהוא צמוד לקיר חיצון של עסק - שלט רגיל""

 ;ס"מ מהקיר החיצון של עסק 25שלט שהותקן באופן שמשטחו החיצון מרוחק עד  - שלט בולט""

שלט מתחלף, המתופעל בידי חברת פרסום או שלט או מודעה במקום ציבורי או בשטח אחר בתחום  - שלט חוצות""
 .המועצה מחוץ לשטח התפוס בידי העסק

 פרסום מודעה
ולא יגרום לפרסומה, אלא במקומות שקבעה המועצה, לפי  לא יפרסם אדם מודעה, לא ירשה לאחר לפרסמה .2

 .היתר( ובהתאם לתנאי ההיתר -ראש המועצה )להלן  היתר מאת

 בקשה להיתר ותנאיו

לראש יגיש בקשה א( המבקש היתר לפרסום מודעה בענין עינוגים ציבוריים, מודעה מסחרית או אחרת, ) .3
 .שעות לפחות לפני מועד הפרסום 48המועצה 

 - ראש המועצה רשאי ()ב

 ;לכלול תנאים בהיתר, להוסיף עליהם או לשנותם (1)

לסרב לתת היתר ולבטל היתר שניתן, אם פרסום המודעה מהווה עבירה לפי הוראות חוק  (2)
 ;עזר זה או דין אחר או אם, לדעת ראש המועצה, המודעה פוגעת בציבור או ברגשותיו

 .לקבוע את מועד פרסומה של מודעה (3)

 גודל המודעה

 :מודעה המתפרסמת דרך הדבקה על לוח מודעות תהא בגודל ובמידות דלהלן)א(  . 4
 ;ס"מ 62ס"מ ורוחב  93אורך  -מודעה גדולה )גיליון שלם(  (1)

 ;ס"מ 62ס"מ ורוחב  46אורך  -מודעה בינונית )חצי גיליון(  (2)
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 ;ס"מ 31ס"מ ורוחב  46אורך  -מודעה קטנה )רבע גיליון(  (3)

 .ס"מ 31ס"מ ורוחב  23אורך  -מודעה זעירה )שמינית גיליון(  (4)

 (.לא יתקבלו להדבקה מודעות בגודל שונה מהמפורט בסעיף קטן )א )ב(

 מסירת פרטים

לא יפרסם אדם מודעה אלא אם כן צוין בה שמו ומענו של המפרסם ושל בית הדפוס שבו הודפסה )א(  . 5
 .המודעה

 .הודפסה מודעה ימסור את שמו של המפרסם, לפי דרישת ראש המועצהבעל בית הדפוס שבו  )ב(

 דרכי פרסום אסורות

לא יפרסם אדם מודעה באחת מהדרכים שלהלן, אלא אם כן ניתן לו היתר מיוחד מאת ראש המועצה  . 6
 :ובהתאם לתנאי ההיתר

באופן העברת מודעה לרשות הרבים ומרשות הרבים על ידי הארה לסירוגין בחשמל או  (1)
 ;אחר או על ידי מכשיר אחר או על ידי כדור פורח או כלי טיס

 ;מתיחת סרט לרוחב הרחוב (2)

נשיאת מודעה על מוט, לוח או סרט וכיוצא באלה, למעט נשיאת שלטים ומודעות  (3)
 .בהפגנות

 רישיון לשלט

לפי רישיון מאת ראש לא יציג אדם שלט, לא ירשה לאחר מטעמו להציגו ולא יגרום להצגתו, אלא )א(  .7
 .רישיון( ובהתאם לתנאי הרישיון -המועצה )להלן 

ראש המועצה רשאי לתת רישיון, לסרב לתתו, לבטלו, לשנותו, להתנותו בתנאים, להוסיף עליהם או  )ב(
 .לשנותם

 בקשה לרישיון

המידה, הסוג  א( המבקש להציג שלט יגיש בקשה לראש המועצה ויצרף לבקשתו תרשים המראה את הצורה,) . 8
 .המקום שבו יוצג השלט וסביבתו ,שממנו עשוי השלט והתוכן של השלט שיש בדעתו להציג, החומר

למודעות אחרות המשתנות  על אף האמור, בקשה לפרסום של עינוג ציבורי יכול שתתייחס לתמונות או ב()
מור לא יידרש להגיש את התמונות להצגה או למופע כא מדי פעם, לפי ההצגות או המופעים; המבקש להציג מודעות

 .לפקודת סרטי הראינוע 5לפי סעיף  וסומנו בידי המועצה לביקורת שהן אושרו לראש המועצה, ובלבד

 תוקף רישיון וחידושו

 .בדצמבר של השנה שבה ניתן 31תוקפו של רישיון הוא עד )א(  .9
או את החומר  מידותיו, סוגו, מיקומושינה בעל רישיון בתקופת הרישיון את תוכן השלט, צורתו,  )ב(

 .חוצות שממנו נעשה, יפקע תוקף הרישיון; הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על שלטי

 .ימים לפחות לפני תום תוקפו 30בקשה לחידוש רישיון תוגש  ג()

 .בשלט , זולת אם לא חל שינוי8לבקשה לחידוש רישיון יצורף תרשים כאמור בסעיף  ד()

 שיון על שלטציון מספר הרי

 .לא יציג אדם שלט, לא ירשה לאחר להציגו ולא יגרום להצגת שלט בלי לציין עליו את מספר הרישיון .10

 שילוט באתר בניה

 :לשלט המוצג באתר בניה יינתן היתר אם יתקיימו לגביו כל אלה .11
 ;יצוינו בו בעלי המקצוע העוסקים בבנייתו של הבנין (1)

הצבת ) לפי הוראות תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות השלט יותקן ויוצג (2)
 ;1976-(, התשל"ו2שלטים על ידי קבלנים רשומים( )מס' 

 ;מ"ר 6שטחו של השלט לא יעלה על  (3)

 ;ימים מעת אכלוס הבנין, כולו או חלקו 20-השלט יוסר לא יאוחר מ (4)

 .ט פרסום של המתווךשלטים בלבד ובכלל אלה של 2באתר בניה תותר הצגת  (5)

 סוגי שילוט וגודלם במפעלים

שלט המיועד לפרסומת יהיה רגיל או בולט ויוצג במקום העסק נושא השלט בלבד; הוראות סעיף קטן זה )א(  .12
 .לא יחולו על שלטי חוצות
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ותעשיה ושטחם הכולל לא  לא יוצבו יותר משלושה שלטים בחזית בית מלאכה או מפעל באזור מלאכה )ב(
 .מ"ר 9יעלה על 

 שלטים אסורים

 :לא יינתן רישיון לשלט אם צפוי להתקיים בו אחד מאלה)א(  . 13
אינו נסחר או  השלט מיועד לפרסומת כללית והוא מוצג במקום שבו המוצר נושא השלט (1)

נושא השלט אינו מתנהל או הפעילות נושא השלט אינה מתקיימת, אלא אם כן קבעה  השירות
 ;המקצועית אחרת, מטעמים מיוחדיםהוועדה 

 ;השלט יחרוג מקצות הבנין או מקו הבנין הבנוי (2)

אם כן  ס"מ מקיר חיצון של בנין שאליו הוא מחובר, אלא 25השלט יהיה מרוחק מעל  (3)
 ;קבעה הוועדה המקצועית אחרת, מטעמים מיוחדים

 ;השלט יזוז או יסתובב (4)

 ;השלט יהיה צבוע על בנין (5)

 ;שלט יוצב ויוצג על מדרכה או בשולי כביש בתחום שיפוטה של המועצהה (6)

 ;השלט יוצג על מדרגות חירום, צינור ביוב או צינור אוורור (7)

השלט יוצג על חזית בנין שייעודו העיקרי מגורים בהיתר שנתנה הוועדה המקומית  (8)
 ;לתכנון ולבניה

 ;מקום המשמש לציוד לכיבוי שריפותהשלט יוצב ויוצג על עמוד חשמל, תמרור או  (9)

השלט יוצב בתחנת אוטובוסים, תחנה לאיסוף חיילים או על כלי או מיתקן אשפה, אלא  (10)
אם כן הוועדה המקצועית אישרה את הצגתו, צורתו, מידותיו, סוגו ותוכנו של השלט, וכן 

 ;שהתקנתו תהיה לתועלת הציבור

 ;ראות חוק עזר זה או דין אחרפרסומו של השלט יהיה עבירה לפי הו (11)

 .השלט יוצג על מבנה שנבנה בלא היתר כדין (12)

 - לא יינתן רישיון לשלט אם, לדעת ראש המועצה, השלט )ב(

 ;עלול לפגוע בקו הרקיע (1)

 ;עלול להפריע או לפגוע בתנועת כלי רכב או בתנועת הולכי רגל (2)

 ;עלול להרעיש או להפיץ ריח (3)

ר חלקי בנין בעלי ייחוד ארכיטקטוני או היסטורי או לפגוע בהם או לפגוע עלול להסתי (4)
 ;בצורה האחידה של חזיתות הבנינים

 ;לחסום דלתות, חלונות, יציאות או פתחים אחרים עלול להפריע למעבר או (5)

 ;עלול להפריע לכניסה, יציאה, גישה או שימוש במעלית (6)

 .עלול לפגוע ברגשות הציבור (7)

 מוארשלט 

לא יינתן רישיון לשלט מואר באמצעות גוף תאורה חיצוני או פנימי הגורם לשלט להאיר באופן קבוע או זמני  .14
 - ף או מהבהב או נע, אם, לדעת ראש המועצה, השלטלאו מתח

 ;עלול להוות סכנה או הפרעה לתנועה א()

 ;עלול להפריע לסביבה או לתושבי הסביבה שבה מבקשים להציגו ב()

 .אינו הולם את הסביבה שבה מבקשים להציגו ג()

 שלט של עסק

א( לכל עסק יהיה שלט אחד בלבד, אלא אם כן התיר ראש המועצה לעסק להציג שלט נוסף, מטעמים ) .15
 .מיוחדים

 .שלט של עסק יוצג רק בחזית המבנה שבו מתנהל העסק ב()

של בית העסק, אלא אם כן התיר ראש אורכו המרבי של שלט של עסק לא יעלה על אורך החזית  ג()
 .המועצה הצגת שלט גדול יותר, מטעמים מיוחדים
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 .שילוט המותקן על בנין לא יחרוג מהקו הבנוי של הבנין ד()

 אזור שילוט מיוחד

אזור  -המועצה רשאית להכריז על רחוב או חלק ממנו כעל אזור שילוט מיוחד שבו לא יוצגו שלטים )להלן  .16
מיוחד(; הכריזה המועצה כאמור, לא יינתן רישיון לשלט באזור שילוט מיוחד אלא באישור המועצה; המועצה שילוט 

 .רשאית להתנות את אישורה בקביעת צורת השלט, גודלו ותוכנו

 הסרת שלט

 :ימים מיום שאירע אחד מאלה 30-א( בעל רישיון יסיר שלט ממקום הצגתו לא יאוחר מ) .17

ור את המוצר נושא השלט או לספק את השירות נושא השלט או לקיים הוא הפסיק למכ (1)
עוד במקום או אם השלט אינו  את הפעילות נושא השלט או שהעסק נושא השלט אינו מתקיים

 ;ממלא עוד את ייעודו

 .הוא לא הגיש בקשה לחידוש רישיון שתוקפו פג (2)

 .הוראות סעיף זה לא יחולו על שלטי חוצות )ב(

 חובת פיקוח

א( אלה חייבים לפקח ולעשות כל שניתן למניעת פרסום מודעה או הצגת שלט בניגוד להוראות חוק עזר זה ) .18
 (:עבירה -)להלן 

ששמו, כינויו או מקצועו הוזכר בשלט או במודעה או עסק או מוסד ששמו, כינויו  אדם (1)
 ;או מהותו הוזכר בשלט או במודעה

 ;מזמין מודעה או שלט (2)

 ;ל בית הדפוס שבו הודפסה המודעהבע (3)

 ;נושא משרה בעסק או במוסד שהזמינו שלט או מודעה (4)

 .בעל הנכס או המחזיק בנכס שבו פורסמה המודעה או הוצג השלט (5)

עובד מינהלי בכיר  בעל העסק או המוסד, מנהל או - "נושא משרה בעסק או במוסד"לענין סעיף זה,  )ב(
 .המוסד לתחום השילוטהאחראי מטעם העסק או 

)ב( הפר את חובתו -ו( נעברה עבירה, חזקה היא כי מי שהוטלה עליו חובת פיקוח לפי סעיפים קטנים )א ג()
 .האמורה, אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן למלא את חובתו

 דרישה להסרת שלט או מודעה

לסלק מודעה או שלט והנדרש לא נענה דרש ראש המועצה או דרשה המועצה מאדם להסיר, להרוס או )א(  .19
לדרישה, רשאית המועצה לבצע בעצמה את ההסרה, ההריסה או הסילוק של השלט או המודעה, ולחייב את בעל 

 .השלט במלוא הוצאות הפעולה כאמור
המועצה לא תישא באחריות בשל נזק שייגרם לשלט או למודעה או לאדם, כתוצאה מהסרתו של השלט  )ב(

 .אם להוראות חוק עזר זה, ובכפוף לכל דיןואחסנתו בהת

 אגרת מודעות ושלטים

ואגרת עבודה בעד הדבקת  מגיש בקשה לקבלת היתר לפרסום מודעה ישלם למועצה אגרת פרסום)א(  .20
 המודעה בידי ראש המועצה או המועצה בשיעורים הנקובים בתוספת.

 .מקומות שקבעוראש המועצה או המועצה בלבד, רשאים להדביק מודעות ב )ב(

 .חידושו, ישלם המבקש למועצה אגרה בשיעורים הנקובים בתוספת בעד מתן רישיון לשלט או ג()

להצגת שלט, כולה או  ראש המועצה רשאי לפטור אדם מתשלום אגרת פרסום מודעה או אגרת רישיון ד()
חובה לפרסם את המודעה או השלט על או אם יש  ,מקצתה, אם, לדעתו, תוכן המודעה או השלט הוא בעל אופי ציבורי

 .פי כל דין

 פטור

 - וראות חוק עזר זה לא יחולו לגביה .21
 ;מודעות ושלטים מטעם המועצה, הממשלה, ובתי משפט (1)

 ;שלט המוצג על דלת הכניסה לדירה (2)

שלט המורה שעסק, שירות או פעילות, עברו ממקום אחד למקום אחר, ובלבד שמידות  (3)
ימים ממועד  30ס"מ והשלט לא יוצג לתקופה העולה  60 ×ס"מ  35ור לא יעלו על השלט כאמ
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ההעברה כאמור; ראש המועצה רשאי להורות על מקום הצגתו של שלט כאמור ומציג השלט 
 ;יציגו בהתאם להוראותיו

 .מודעת אבל ובלבד שתיתלה רק במקום המיועד לכך על לוח המודעות (4)

 מסירת הודעה

אם נמסרה לידי אדם שאליו היא מכוונת או אם נמסרה במקום , ודעה לפי חוק עזר זה תהא כדיןמסירת ה .22
מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני משפחתו הבגירים או לידי אדם בגיר העובד 

עסקיו הרגילים או הידועים  או המועסק שם או אם נשלחה בדואר במכתב רשום אל אותו אדם לפי מען מגוריו או
לאחרונה; אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט באחד 
המקומות האמורים או אם פורסמה בשני עיתונים יומיים הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם לפחות הוא בשפה 

 .העברית

 רשות כניסה והצגת רישיון

הוראות חוק עזר זה  המועצה רשאי, בכל עת סבירה, להיכנס לכל מקום כדי לברר אם קוימוראש )א(  .23
 .ולעשות כל מעשה הדרוש לביצוע הוראותיו

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

 שמירת מודעות ושלטים במקומות פרסום

ללכלך,  ,לקלקל ,לאחר מטעמו לסלק, להסיר, להרוס, לקרוע, לטשטש, להסתיר לא יסלק אדם ולא ירשה .24
אחר שקבע ראש המועצה לפרסום מודעה  לכסות או לפגוע באופן אחר, בכל שלט, מודעה, לוח מודעות, עמוד או מקום

עצה את או שלט או לדבר המתלווה אליהם או הקשור בהם, שהוצגו, פורסמו או הותקנו, אלא אם התיר ראש המו
 .הסרתו

 אחזקה תקינה של שלטים ומודעות

בעל רישיון לשלט ובעל היתר לפרסום מודעה בנכס או ברכב ציבורי או עליהם וכן אדם שעל נכסו הותקן  .25
יחליף שלט או מודעה שניזוק, הושחת  שלט, יחזיקו במצב תקין וגלוי לעין, ולפי דרישת ראש המועצה, יתקן, יסיר או

 .או התבלה

 דה למדדהצמ

בכל חודש לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני  1-סכומי האגרות המפורטים בתוספת יעלו ב .26
 .התאריך האמור לעומת המדד שפורסם בחודש שקדם לו

 ביטול

 .בטל -חוק העזר הקודם(  -)להלן  1960-כרכור )מודעות ושלטים(, התשכ"א-חנה-חוק עזר לפרדס .27

 הוראות מעבר

 :פטור מתשלום אגרה לפי חוק עזר זה לתקופה של שנה אם נתקיימו לגביו שני אלה ןמבקש רישיו .28
 ;תוקף לשלט לפי חוק העזר הקודם-בידו רישיון בר (1)

הוא נדרש להתקין שלט אחר במקום שלט קיים, לפי הוראות חוק עזר זה, והתקינו עד  (2)
 .ימים מיום הדרישה כאמור 90תום 

 תוספת
 (()ד-)א( ו20 סעיף)

 

 - אגרת פרסום מודעות .1

ימים או חלק מהם, כולל אגרת  3לוחות מודעות או חלק מהם למשך  40ות המתפרסמות על עבעד מוד (1)
 - עבודה בעד הדבקת המודעות בידי ראש המועצה או המועצה

 בשקלים חדשים 

 סך הכל אגרה אגרת עבודה אגרת פרסום 

 137 47 90 מודעה גדולה

 107.5 39.5 68 מודעה בינונית

 77.9 32.9 45 מודעה קטנה

 37.3 14.3 23 מודעה זעירה
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משיעור  35%של  ימים נוספים, תשולם תוספת 3-מ לכל יום נוסף, לרבות ימי מנוחה, ואולם לא יותר (2)
 (.1)האגרה הנקובה בפרט משנה 

 שיעורי האגרה  

 בשקלים חדשים

מטרים אורך  25קולנוע, לכל שבוע או חלק ממנו, לכל בעד סרט פרסום על בד  (3)
 או חלק מהם

45 

בעד מודעה באמצעות מכשיר חשמלי או אופטי, על בד קולנוע או במקום אחר,  (4)
 18.6 לכל שבוע או חלק ממנו

בעד מודעה, שלט או לוחית פרסומת המתפרסמים או המוצגים על כלי רכב  (5)
  -ציבורי 

לק ממנו, לשנה חמ"ר או  0.5לי הרכב, לכל כבדופן חיצונית או על גג  )א( 
 125 או חלק ממנה

ס"מ אורך או חלק  50בתוך כלי רכב, לכל חודש או חלק ממנו, לכל  )ב( 
 122.8 מהם, בפס המיועד לפרסום

 

 -אגרת שילוט  .2

חלק בעד שלט, לרבות שלט מואר או מוארך ולמעט שלט בולט, לכל מ"ר או  (1)
 103 ממנו, לכל שנה או חלק ממנה

מ"ר הראשונים או חלק מהם,  6-בעד שלט מצויר או כתוב על חלון ראווה, ל (2)
 76.7 לשנה או חלק ממנה

 115 מ"ר או חלק ממנו 1בעד ארגז ראווה, לשנה או חלק ממנה, לכל  (3)

 בעד שלט המותקן מעל שטח בתחום המועצה, מחוץ לשטח התפוס על ידי (4)
 117 העסק, לכל מ"ר או חלק ממנו, לכל השנה או חלק ממנה

בעד מתן רישיון להצגת שלט בולט, לרבות שלט מואר, לשנה או חלק ממנה,  (5)
 190 לכל מ"ר או חלק ממנו

לשנה או חלק  ,בעד שלט המותקן על גבי גדר ביטחון לכל מ"ר או חלק ממנו (6)
 109.6 ממנה

 
 חדשיםשיעורי האגרה בשקלים   

 100עד   
 שלטים

 100 מעל
   שלטים

   -בעד שלט חוצות לשנה  )א( (7)

 150 229 מ"ר 10לכל מ"ר או חלק ממנו, עד  

 113 172 מ"ר 75מ"ר עד  10 לכל מ"ר או חלק ממנו, מעל 

 37.3 57 מ"ר 75לכל מ"ר או חלק ממנו, מעל  

 

חודשי בשיעור  שיעור האגרה על בסיסבעד שלט חוצות לתקופה של פחות משנה, יחושב  ב()
לחודש משיעורי האגרה שנקבעו בפרט משנה )א(; בעבור תקופה של פחות מחודש מלא  10%

 .יחושב שיעור האגרה לפי חודש מלא

 

 (2006ביוני  28ב' בתמוז התשס"ו )

 חיים דוד געש

 כרכור-חנה-המועצה המקומית פרדסראש 


