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 קרית אונו חוק עזר זה:לפקודת העיריות, מתקינה מועצת עיריית  -250ו 246בתוקף סמכותה לפי סעיפים 

 פרק ראשון: פרשנות

 הגדרות

 -בחוק עזר זה  . 1

 עיריית קרית אונו;- "העיריה" 

 מועצת העיריה;- "המועצה" 

 לרבות אדם שהוא הסמיכו בכתב לענין הוראות חוק עזר זה, כולן או מקצתן;- "ראש העיריה" 

 -מבנה בנוי מחומר כלשהו, לרבות - "בנין" 

 חלק של מבנה כאמור וכל דבר המחובר לו חיבור של קבע; )1(

קיר, סוללת עפר, גדר וכיוצא באלה, הגודרים או תוחמים או מיועדים לגדור או לתחום שטח קרקע  )2(
 או חלל;

 בנין או מקרקעין או חלק מהם, בין תפוסים ובין שאינם תפוסים;- "נכס" 

; אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מן הנכס, בין בזכותו ובין לרבות כל אחד מאלה: הבעל הרשום- "בעל נכס" 
; נציגות )המקרקעין -להלן ( -1969כמורשה, כנאמן, או כבא כוח; בעל דירה כמשמעותו בחוק המקרקעין, התשכ"ט

 בית משותף כמשמעותה בחוק המקרקעין;

ר נכנס אליו, או רשאי להיכנס אליו, בין מקום פתוח שהציבור משתמש בו, נוהג לעבור בו או שהציבו- "מקום ציבורי" 
שהוא בבעלות פרטית ובין שהוא בבעלות ציבורית, לרבות רחוב, מדרכה, שדרה, כניסה או מעבר של מרכז מסחרי או 
של בית משרדים, סמטה, משעול, נתיב להולכי רגל, כיכר, רחבה, חצר, מגרש ספורט, טיילת, חניון, גשר, גינה, מבוי 

 ם הגובל ברחוב או נשקף לרחוב או מקום עינוג ציבורי;מפולש, וכן מקו

 שלט או מודעה;- "שילוט" 

 שילוט שהותקן בניצב לבנין;- "שילוט דגל" 

שילוט שהותקן על הקצה העליון של קיר או מעקה בקומה האחרונה הקיימת בפועל של בנין או על - "שילוט גג" 
 משטח הגג;

לפי  -מידות השלט כולל המסגרת; שטח שלט נושא פרסום על פני כמה צדדים לפי  -שטח פני השילוט - "שטח שילוט" 
 לפי שטחה של הדופן הגדולה; -כל צד שילוט בנפרד; שטח ארגז ראווה 

הודעה המותקנת במקום העסק או העיסוק, הכוללת שם אדם, מקצועו, שמו או טיבו של עסק או מוסד, - "שלט" 
המיוצר והמשווק במקום, או צירוף של אלה וכן מספרים, אותיות, מלים או איור, כתובתו, סמלו המסחרי של מצרך 

בין אם ההודעה מחוברת לבנין ובין אם לאו, לרבות מיתקן הנושא את ההודעה שאינו מחובר לבנין והמוצב בשטח 
 המגרש שבו נמצא הבנין;

תובת, סמל, תבנית, אות או כיוצא באלה, הודעה, כרזה, כרוז, צילום, תחריט, ציור, שרטוט, תמונה, כ- "מודעה" 
שאינם שלט, העשויים מחומר כלשהו או מוצגים באמצעי כלשהו, לרבות אור, עשן, גז או באמצעות מכשיר אלקטרוני 

 או אופטי, מקרן קולנוע, או מוצגים במקום ציבורי, לרבות ארגז ראווה, מודעה המוצגת על גבי רכב נע או נייח;

 דעה מתחלפת המתפרסמת על מיתקן פרסום שנועד לכך ומתופעל בידי גוף שעיסוקו בפרסום;מו- "פרסום חוצות" 

ארגז או ארון או מיתקן אחר בעל נפח, המותקן במקום ציבורי, שמוצגים בו או ניתן להציג בו סחורה - "ארגז ראווה" 
 או שילוט;

ה, הפצה, הארה, הסרטה, צביעה, חריטה, הצגת שילוט במקום ציבורי במסירת תוכנו בכתב או דרך הדבק- "פרסום" 
 שידור, או בדרך אחרת;

 מיתקן או נכס בשטח ציבורי, שבבעלות העיריה או בהחזקתה, והמשמש לפרסום;- "מיתקן פרסום עירוני" 

 מ"ר או חלק ממנו;- "מ"ר" 

 שנה או חלק ממנה.- "שנה" 

 פרק שני: רשיון לשילוט

 רשיון ואגרות

לא יציג אדם ולא יפרסם שילוט, לא ירשה לאחר לפרסם שילוט ולא יגרום לפרסום שילוט, אלא לפי רשיון  )א( . 2
 מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי הרשיון, לאחר ששילם אגרת שילוט שנקבעה בתוספת.

ראש העיריה רשאי להפחית את שיעור האגרה או לפטור מתשלומה, אם התקיימו אחד משלושה תנאים  )ב(
 ה:אל
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מפרסם המודעה הוא עיריה, מוסד ציבורי למטרות דת, צדקה, חינוך, תרבות, אמנות או ספורט או  )1(
 מוסד אחר שלדעת ראש העיריה הוא בעל אופי ציבורי;

 המודעה מתפרסמת לטובת מוסד כאמור; )2(

 באישור מועצת העיריה. )3(

 -פרט את שמו ומענו, ויצרף לבקשתו מי שמבקש לפרסם שילוט יגיש בקשתו בכתב לראש העיריה, י )ג(

 תצלום חזיתי של הבנין שעליו או בחזיתו יוצב השלט; )1(

 תרשים של השלט המוצע, מידותיו ומקום הצגתו; )2(

 פירוט סוג השלט, צורתו, חומריו, צבעו והמסגרת שעליה יותקן או המיתקן הנושא אותו; )3(

אי מוסמך המעיד שהוא אחראי לתקינות השילוט וכי אם השילוט מואר, יצורף לתכנית אישור חשמל )4(
 המיתקן כולל ממסר פחת.

ראש העיריה רשאי לתת רשיון לשילוט, לסרב לתיתו, לבטלו, לשנותו, לכלול בו תנאים, להוסיף  )1( )ד( 
עליהם ולשנותם, ובין היתר, לקבוע הוראות בדבר מקום הצבתו, גודלו, צבעו וצורתו של השילוט, 

 נו ייעשה;והחומר שממ

לא יסרב ראש העיריה לתת רשיון ולא יבטל רשיון שניתן אלא על פי חוות  )1(על אף האמור בפסקה  )2(
 דעת משפטית.

לא יינתן רשיון לשילוט אם פרסומו או הצגתו מהווה לכאורה עבירה פלילית או אם לדעת ראש העיריה  )ה(
השילוט מהווה פגיעה בתקנת הציבור או ברגשותיו, או אם השילוט מפרסם עסק או משרד שאין לו רשיון כחוק או 

 ות שהותקנו לפיו., והתקנ-1965שהפעלתו נוגדת לכאורה את הוראות חוק התכנון והבניה, התשכ"ה

לענין סעיף זה, יראו שילוט שהוצג על גבי כלי רכב החונה או נע במקום ציבורי בתחום שיפוט העיריה,  )ו(
 כשילוט שהוצג או פורסם.

 תוקף הרשיון

בדצמבר של השנה שבה הוא ניתן, אלא אם כן צויין ברשיון מועד  -31תוקפו של רשיון לשילוט יפקע ב )א( . 3
 אחר.

ביולי בשנה פלונית והשילוט לא הוצג לפני הוצאת הרשיון, תשולם מחצית  -1הוצא רשיון לשילוט לאחר ה )ב(
 האגרה הנקובה בתוספת.

 ביולי, ישלם מחצית האגרה הנקובה בתוספת. -1הסיר בעל שלט, לפי דרישת העיריה, את השלט לפני ה )ג(

 ציון פרטים

צויין בו שמו ומענו של המפרסם, היצרן או בעל בית הדפוס שעשה את לא יפרסם אדם שילוט, אלא אם כן  )א( . 4
 השילוט.

ראש העיריה רשאי לדרוש מיצרן השילוט או מבעל בית הדפוס כאמור למסור את שמו ומענו של מזמין  )ב(
 השילוט.

 עינוג ציבורי

מדי פעם, לפי ההצגות או בקשה לפרסום עינוג ציבורי יכול שתתייחס לתמונות או מודעות אחרות המשתנות  . 5
, לא יידרש מפרסם מודעות כאמור להגיש את התמונות לראש העיריה, ובלבד )ג(2המופעים; על אף האמור בסעיף 

 לפקודת סרטי הראינוע. 5שהמועצה לביקורת סרטים ומחזות אישרה וסימנה אותן לפי סעיף 

 פטור מרשיון

 -הוראות פרק זה לא יחולו על  )א( . 6

המשמש כסמל של מדינה או כסמל של ארגון בעל אופי ציבורי או דתי, ובלבד שהצגתו היא כדין דגל  )1(
 ואינה משמשת לפרסומת מסחרית;

שילוט המורה על כך שעסק או פעילות עברו ממקום אחד למקום אחר, ובלבד שמידות השילוט לא  )2(
 ימים; ס"מ, והשלט לא יוצג לתקופה העולה על תשעים  x  35  60יעלו על 

 שילוט של הממשלה ושל בתי המשפט. )3(

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

 פרק שלישי: שלטים ומודעות אסורים

 שילוט אסור

 -לא יפרסם אדם שילוט ולא יגרום לפרסומו אם השילוט  . 7

 גורם נזק כלשהו; )1(

 מפריע לתנועת כלי רכב או הולכי רגל; )2(

 מרעיש או מפיץ ריח; )3(

 עשוי מבד, למעט דגל; )4(
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 חוסם דלת, חלון, יציאת חירום או פתח אחר או מפריע למעבר בהם; )5(

מוצג על מדרגות חירום, מדרגות נעות, מעליות, מזגן אויר, צינור ביוב, צינור אויר, עמוד חשמל,  )6(
מיתקן טלפון, מיתקן להפעלת רמזור, אנטנה, עמוד צופרים, תמרור או במקום שנועד לציוד או 

 למיתקנים לכיבוי שריפות;

ן, מהווה מטרד או פוגע באיכות מסתיר פרט בעל ערך ארכיטקטוני, פגוע במראהו האסתטי של בני )7(
 הסביבה;

 מתפרסם בשטח ציבורי, ללא היתר, או אינו מותקן על גבי מיתקן המיועד לכך; )8(

מוצג על מבנה המשמש למגורים בלבד, אלא אם כן השילוט הוא של אדם המנהל במבנה את עסקו  )9(
 כדין;

 צבוע על גבי בנין. )10(

 שלט על עסק

 שילוט אחד בלבד, אלא אם כן התיר ראש העיריה לעסק הצגת שלט נוסף. לכל עסק יהיה )א( . 8

 שילוט של עסק יוצג בחזית המבנה בו מתנהל העסק בלבד, אלא אם כן התיר ראש העיריה אחרת. )ב(

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

 שילוט מואר

לא יאיר אדם שילוט בחשמל, אלא אם כן השלט מצויד במפסק פחת, צנרת החשמל מוסתרת, השילוט  )א( . 9
 עבר ביקורת של חשמלאי מוסמך ואישור על כך מצוי בידי בעל  השילוט או המפרסם.

ראש העיריה רשאי לאסור על אדם להאיר או לגרום להארת שילוט באמצעות גופי תאורה המותקנים  )ב(
נין או מחוצה לו, אם לדעת ראש העיריה יש בכך כדי להוות סכנה או להפריע לתושבי הסביבה, לתנועה או בתוך הב

 ימים לפחות לפני כניסתה לתוקף. 3לעוברים ושבים; הודעה על כך תישלח לנוגע בדבר 

 דרכי פרסום אסורות

עים אלקטרוניים או על ידי השמעת לא יקרין אדם שילוט אל מקום ציבורי על ידי הארה בחשמל או באמצ )א( . 10
 תוכן השילוט, אלא אם כן התיר ראש העיריה, מטעמים מיוחדים, את הדבר.

לא יפרסם אדם שילוט דרך נשיאת לוח, סרט וכיוצא באלה, בין שההודעה נישאת בידי אדם או באמצעים  )ב(
 אחרים, אלא אם כן התיר ראש העיריה, מטעמים מיוחדים, לעשות כן.

 עי: הוראות שונותפרק רבי

 אזור שילוט מיוחד

העיריה רשאית להכריז על רחוב או חלק ממנו כעל אזור שילוט מיוחד שבו לא יוצגו שלטים; הכריזה העיריה  . 11
כאמור, לא יינתן רשיון לשלט באזור זה, אלא באישור העיריה. ראש העיריה רשאי להתנות מתן הרשיון בקביעת צורת 

 השלט, גודלו ותוכנו.

 שינוי שילוט

 לא יכניס אדם שינוי בשילוט קיים, אלא על פי רשיון ובהתאם לתנאיו. )א( . 12

שינה בעל רשיון בתוך תקופת הרשיון את תוכן השילוט, צורתו, מידותיו, מיקומו או החומר ממנו עשוי  )ב(
 השילוט, יפקע תוקף הרשיון ממועד השינוי.

 תקינות וחובת הסרה

 ן שילוט חייב להחזיק את השילוט בצורה נקיה ותקינה.בעל רשיו )א( . 13

ימים מהמועד שבו אירע אחד  -30בעל רשיון שילוט אחראי להסרת השילוט בתום השימוש בו ולא יאוחר מ )ב(
מאלה: עם גמר תוקף הרשיון, ביטולו, חיסול העסק המתפרסם בשילוט, בעל העסק חדל למכור את המוצר או לספק 

 השלט, האירוע שאותו מפרסם השילוט חלף. את השירות נשוא

 רשות כניסה והצגת רשיון

ראש העיריה רשאי בכל עת סבירה ולאחר הודעה מראש, להיכנס לכל מקום על מנת לברר אם קוימו  )א( . 14
 הוראות חוק עזר זה ולעשות כל מעשה הדרוש לביצוען.

 .)א(ף קטן לא יפריע אדם לראש העיריה בביצוע סמכויותיו לפי סעי )ב(

 בעל רשיון לפי חוק עזר זה חייב להציג את רשיונו לפי דרישת ראש העיריה. )ג(

 הסרת שילוט וביצוע עבודות

ראש העיריה רשאי, בהודעה בכתב, לדרוש מאדם שפרסם או הרשה לפרסם שילוט ללא רשיון או בהפרת  )א( . 15
יר את השילוט או לבצע עבודות הדרושות לאחזקתו תנאי הרשיון או בניגוד להוראה מהוראות חוק עזר זה, להס
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התקינה של השילוט או להתאמתו לתנאי הרשיון או להוראות חוק עזר זה, וכן לתקן, להסיר או להחליף שילוט 
 שניזוק, הושחת או התבלה.

 מקבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה תוך התקופה שנקבעה בה. )ב(

, רשאי ראש העיריה להורות על הסרת השילוט או לבצע )א(סעיף קטן לא מילא אדם אחר הוראה כאמור ב )ג(
עבודות הדרושות לצורך אחזקתו התקינה, ורשאי הוא לגבות מאותו אדם את ההוצאות שהוציאה העיריה בעבודות 

 כאמור.

האמור בסעיף זה אינו גורע מאחריותו של אדם בשל הפרת הוראה מהוראות חוק עזר זה או מסמכויות  )ד(
 .)ב(-9ו )ד(2יריה לפי סעיפים הע

, אם )א(אף ללא מסירת הודעה בכתב לפי סעיף קטן  )ג(ראש העיריה רשאי להורות כאמור בסעיף קטן  )ה(
 נוכח לדעת כי לא ניתן לדעת את שמו ומענו של מפרסם השילוט או מי שהרשה לפרסמו.

 לוט בהתאם להוראות חוק עזר זה.העיריה לא תישא באחריות בשל נזק שנגרם כתוצאה מהסרתו של שי )ו(

 העתקים

מפרסם מודעה ימסור ללא תשלום, לפי דרישת ראש העיריה, שלושה העתקים מכל מודעה המתפרסמת  . 16
 בהתאם להוראות חוק עזר זה.

 שמירת שילוט והדבקת מודעות

ודעה שפורסמה על גבי לא יסיר אדם ולא יקרע, יטשטש, יקלקל או ילכלך מודעה שפרסמה העיריה או מ )א( . 17
מיתקן פרסום עירוני או שילוט שפורסם בהתאם להוראות חוק עזר זה, אלא אם כן הותרה הסרת השילוט לפי הוראות 

 חוק עזר זה.

 לא ידביק אדם, פרט לעובד העיריה, מודעה על מיתקן פרסום עירוני. )ב(

גרה שנקבעה בתוספת, תפרסם העיריה את ניתן היתר לפרסום מודעה על מיתקן פרסום עירוני, ושולמה הא )ג(
 המודעה על המיתקן האמור.

 מסירת הודעות

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לאדם שאליו היא מכוונת או נמסרה במקום מגוריו או  . 18
משפחתו הבוגרים במקום עסקו הרגיל או הידוע לאחרונה או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם או לאחד מבני 

הגרים עמו, או אם היא נשלחה בדואר רשום לאותו אדם לפי מען מגוריו או עסקו הרגיל או הידוע לאחרונה או אם 
הוצגה בצורה הנראית לעין באחד מן המקומות האמורים או במקום שבו פורסם השילוט או אם היא פורסמה בשני 

 עיתונים הנפוצים בתחום העיריה.

 חזקת אחריות

 לענין הוראות חוק עזר זה ולענין חיוב באגרה, יראו כל אחד מהמפורטים להלן כמי שפרסם את השילוט:  .19

 מי ששמו, עיסוקו או עניינו מתפרסם בגוף השילוט; )1(

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

 המחזיק בנכס; )3(

שעות ממועד קבלת  72ן הוא מסר תוך בעל הנכס או הבנין שעליו מתפרסם השילוט, אלא אם כ )4(
 הודעה על כך מראש העיריה את שמו ומענו של האדם האחראי לפרסום השילוט.

 תאגיד

אדם, יואשם בעבירה גם כל אדם אשר בשעת ביצוע העבירה היה -בני-נעברה עבירה לפי חוק עזר זה בידי חבר . 20
חום, זולת אם הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו, וכי מנהל פעיל, שותף או עובד מינהלי בכיר האחראי לאותו ת

 נקט אמצעים סבירים למניעתה.

 פטור מאגרה

מבקש רשיון לפי חוק עזר זה פטור מתשלום אגרה אם בידו רשיון בר תוקף שניתן לפי חוק עזר לקרית  )א( . 21
 .-1974, התשל"ה)מודעות ושלטים(אונו 

 90במקום שלט קיים שהותקן לפי הוראות חוק עזר זה, והתקינו תוך  בעל רשיון שנדרש להתקין שלט אחר )ב(
 פטור מתשלום האגרה. -ימים ממועד קבלת הדרישה 

 הוראת שעה

, יעלו שיעורי האגרה שנקבעו בתוספת, -1984, התשמ"ד)הצמדה למדד(על אף האמור בחוק עזר לקרית אונו  . 22
, בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן )יום ההעלאה -להלן (ומות בכל חודש שלאחר פרסומו של חוק עזר זה ברש 1-ב

 .1994שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה לעומת המדד כאמור שפורסם בחודש פברואר 

 ביטול

 בטל. - -1974חוק עזר לקרית אונו בדבר מודעות ושלטים, התשל"ה . 23
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 תחילה

 שומות.ימים מיום פרסומו בר 30תחילתו של חוק עזר זה  . 24

 תוספת
 תיקון: תשנ"ה

 )-3ו 1סעיפים (

 חלק א': אגרת שלטים
           

 שיעורי האגרה                        

 בשקלים חדשים                  

 -מ"ר או חלק ממנו  1שלט המותקן במקום העסק, לשנה או לחלק ממנה, לכל   . 1

  95      )כולל שלט שמצוייר על חלון ראווה(שלט רגיל  (1)
         שלט דגל ( 2)

  250         בקומה א'   
  550        בקומה ב' ומעלה  

  190         שלט גג (3)              
  550   שלט גג המוקרן באמצעים אלקטרוניים, קרני לייזר, או אמצעי טכנולוגי אחר (4)
  200         ארגז ראווה (5)
  

 הדבקת מודעות על מיתקן פרסום עירוניחלק ב': אגרה בעד פרסום ו
  לוחות פרסום  40בעד מודעה המודבקת בידי העיריה למשך שבוע על סדרה של עד     (1) . 1

 –עירוניים או חלק מהם      

  שיעורי האגרה                     

 בשקלים חדשים                                    גודל המודעה 

  270         גליון שלם 
  140         חצי גליון 
  85         רבע גליון 

 ;)1(משיעור האגרה כאמור בפרט  15% -לכל יום נוסף  (2) 

 .)1(משיעור האגרה כאמור בפרט  25% -לוחות נוספים  10לכל  (3) 

    לחלק זה, ישלם בעל המודעה אגרה בעד  1(   נוסף לאגרה לפי פרט 1) . 2
  -לוחות פרסום או חלק מהם  40דעות לסדרה של הדבקת מו        

         

  שיעורי האגרה                      

 בשקלים חדשים                                    גודל המודעה 
  115         גליון שלם 
  85         חצי גליון 

  67         רבע גליון   
  37          רקע 

 .)1(משיעור האגרה לפי פרט  25% -נוספים  לוחות 10לכל  (2) 

 מודעת אבל המתפרסמת מטעם משפחת הנפטר פטורה מתשלום אגרה.  . 3

 חלק ג': מודעות המתפרסמות במקום פרטי
 

 שיעורי האגרה                   

 בשקלים חדשים                                                            
 -מ"ר או חלק ממנו  1, שאינן פרסום חוצות, המתפרסמות במקום פרטי לשנה, לכל מודעות   . 1

  190         מודעה רגילה (1)
          מודעת דגל (2)

  375         בקומה א'  
  790        בקומה ב' ומעלה  

  160         מודעת גג (3)
  760   מצעי טכנולוגי אחרמודעה מוקרנת באמצעים אלקטרוניים, קרני לייזר, או א (4)
  165       מודעה המתפרסמת באתר בניה (5)

 -מודעה על בנין בית קולנוע, בהקשר לאותו בית קולנוע לכל שנה    . 2

  360         מ"ר 20עד   
  21       לכל מ"ר נוסף או חלק ממנו 
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 נקבע בו אחרת. מהאגרה השנתית אלא אם 10%האגרה לחודש לפי חלק זה תהא בשיעור   . 3

  

  1  מטר אורך 1בעד סרט פרסום על אקרן בבית קולנוע, לכל אולם הקרנה, לשבוע, לכל   . 4

   בעד מודעה המוקרנת באמצעות מכשיר אופטי או חשמלי על אקרן בבית קולנוע,   . 5
  13       לכל אולם הקרנה, לשבוע, לכל שיקופית 

 ת לרחוב, בבריכת שחיה, במגרש, באולם או באצטדיון (   בעד מודעה שאינה נשקפ1)  . 6
  12        מ"ר 1ספורט, לשבוע, לכל          
  המתחלפת באמצעות מכשיר אופטי או  )1(בעד מודעה במקום כאמור בפרט  (2) 

  19       מ"ר 1חשמלי, לחודש, לכל  

 חלק ד': מודעות בשטח ציבורי
 ם חוצות, תשולם אגרה בשיעור כפול מהשיעורים שנקבעו בחלק ג'.בעד מודעה בשטח ציבורי שאיננה פרסו

 חלק ה': פרסום חוצות
 שיעורי האגרה                    

  בשקלים חדשים                                          

 -בעד מודעה של פרסום חוצות, המתפרסמת על מיתקן או נכס פרטי, לשנה    . 1

    100לל של המודעות כאמור בתחום העיריה הוא עד כאשר השטח הכו (1) 
 -מ"ר למפרסם אחד  

  165       מ"ר 10לכל מ"ר או חלק ממנו, עד  
  124      מ"ר 75לכל מ"ר נוסף או חלק ממנו, עד  
  83     מ"ר 200מ"ר עד  -76לכל מ"ר נוסף או חלק ממנו מ 
  41      מ"ר 200לכל מ"ר נוסף או חלק ממנו, מעל  

    100כאשר השטח הכולל של המודעות כאמור בתחום העיריה עולה על  (2) 
 -מ"ר למפרסם אחד  

  148       מ"ר 10לכל מ"ר או חלק ממנו, עד  
  112      מ"ר 75לכל מ"ר נוסף או חלק ממנו, עד  
  75     מ"ר 200מ"ר, עד  -76לכל מ"ר נוסף או חלק ממנו מ 
  37      מ"ר 200מעל  לכל מ"ר נוסף או חלק ממנו, 

    בעד מודעה של פרסום חוצות המתפרסמת על מיתקן או נכס פרטי  . 2
   באמצעים אלקטרוניים, פרסום ממוחשב, פרסום מתחלף, או באמצעי טכנולוגי 
 -אחר, לשנה   

  760       מ"ר 10לכל מ"ר או חלק ממנו, עד  
  570      מ"ר 75לכל מ"ר נוסף או חלק ממנו, עד  
   380                     מ"ר 200מ"ר עד  -76לכל מ"ר נוסף או חלק ממנו, מ 
  190      מ"ר 200לכל מ"ר נוסף או חלק ממנו, מעל  

   בעד מודעה של פרסום חוצות, המתפרסמת בשטח ציבורי או על גבי מיתקן   . 3
 -פרסום עירוני, שלא שולמו בעדה דמי שימוש לעיריה   

 לחלק זה; )1(1ולם אגרה בשיעור שנקבע במכרז, ובלבד שלא יפחת מן השיעורים שנקבעו בפרט תש (1)

אם לא נקבע שיעור האגרה במכרז ישולמו לעיריה, נוסף לאגרה, דמי שימוש לשנה לכל מ"ר או חלק  (2)
 לחלק זה. )1(1ממנו בשיעור כפול משיעורי האגרה שנקבעו בפרט 

 מן האגרה השנתית. 10%דש או חלק ממנו תהיה בשיעור האגרה לפי חלק זה לחו   . 4

 חלק ו': מודעות על כלי רכב או בתוכו ועל כלי טייס
      

 שיעורי האגרה              

 בשקלים חדשים                                   

 -בעד מודעה על כל כלי רכב  . 1

  150           לשנה

 -החיצון של כלי רכב ציבורי בעד מודעות על גבי חלקו  . 2

  230        לכל כלי רכב לשנה, לכל מ"ר

 -בעד מודעות בתוך כלי רכב ציבורי  . 3

  97        לכל כלי רכב לשנה, לכל מ"ר

 מן האגרה השנתית. 10%האגרה לפי חלק זה, או לחלק ממנו, תהיה בשיעור  . 4

 -ח בעד יום פרסום באמצעות כלי טיס או כדור פור . 5

  100          לכל יום

 )1994באוקטובר  18(י"ג בחשון התשנ"ה 
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