
 על הטקסט שברצונך שיופיע כאן. Heading 1שגיאה! השתמש בכרטיסיה בית כדי להחיל  

  www.machshavot.co.il    1,03-6160466 ,קבוצת "מחשבות"  ©

 מנשה כהןעורכים: עו"ד רון דלומי ועו"ד 

 -1992חוק עזר לרמת גן )שילוט ופרסום(, התשנ"ב 

 386עמ'  , )21.5.1992(תשנ"ב  , 482חש"ם    פורסם:

 גן חוק עזר זה:-לפקודת העיריות, מתקינה מועצת עירית רמת 250בתוקף סמכותה לפי סעיף 

 פרק ראשון: פרשנות

 הגדרות

 -בחוק עזר זה  . 1

אחר בעל נפח שאפשר להציג בו סחורה או מיתקן לפרסום מודעות, העשוי עץ, ארגז או ארון או מיתקן - "ארגז ראווה" 
 מתכת, חומר פלסטי, זכוכית או חומר אחר ושהותקן במקום ציבורי;

מבנה, בין שהוא קבוע ובין שאינו קבוע, בין שהוא בנוי אבן ובין שהוא בנוי בטון, שיש, ברזל, עץ או כל חומר - "בנין" 
 -אחר לרבות 

 לק של מבנה כאמור וכל דבר המחובר לו חיבור של קבע;כל ח )1(

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

 ארגז ראווה; )3(

 אחד או יותר מאלה:- "בעל בנין" 

 הבעל הרשום על הנכס; )1(

או שהיה מקבלה אילו הנכס היה נותן הכנסה, בין בזכותו אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס  )2(
 הוא ובין כמורשה, כנאמן או כבא כוח;

 שוכר, או שוכר משנה ששכר נכס לתקופה שלמעלה מחמש שנים; )3(

 ;-1969בעל דירה כמשמעותו בחוק המקרקעין, התשכ"ט )4(

 ;-1969נציגות בית משותף כמשמעותה בחוק המקרקעין, התשכ"ט )5(

 מועצת העיריה;- צה" "המוע

 גן;-עירית רמת- "העיריה" 

 הצגת שלט בכל מקום בתחום העיריה;- "הצגה" 

חברים וביניהם מנהל אגף התברואה  -6-4ועדה שתמונה על ידי ראש העיריה ושתהיה מורכבת מ- "ועדה מקצועית" 
 גו;או נציגו, היועץ המשפטי לעיריה או נציגו ומנהל המחלקה לאיכות הסביבה או נצי

 מודעה על נייר, בד או כל חומר אחר כיוצא באלה;- "כרזה" 

לרבות הודעה או תמונה או ציור על נייר, בד, עץ, מתכת או חומר אחר, וכן הודעה הנמסרת בכל דרך, - "מודעה" 
 לרבות דרך הפצה, הדבקה, הארה, הסרטה, צביעה או חריטה או באמצעות פטיפון, רשמקול, רמקול, מגפון, שידור,

 כדור פורח, כלי טים, ארגז ראווה או באמצעי אחר;

 מספר מואר בחשמל או באמצעי אחר;- "מספר מואר" 

אדם המציג שלט, בין בעצמו ובין על ידי אחרים, או אדם ששמו או כינויו או מקצועו או שם עסקו או - "מציג השלט" 
המחזיק במקום שבו מוצג השלט, או בעלו של  כינוי עסקו או מהות עסקו מופיעים בשלט, או בעל השלט, או כל אדם

 מקום כאמור;

רחוב, לרבות מדרכה, שדרה, פסג', כניסה או מעבר של מרכז מסחרי או של בית משרדים, סמטה, - "מקום ציבור" 
 משעול לרוכבים או לרוכבי אופניים, נתיב להולכי רגל, ככר, רחבה, חצר, מגרש ספורט, טיילת, גשר, גינה, מבוי ומקום

פתוח שהציבור משתמש בו או נוהג לעבור בו או נכנס אליו או רשאי להיכנס אליו, בין שהוא בבעלות פרטית ובין שהוא 
בבעלות ציבורית, וכן מקום פרטי הגובל ברחוב או נשקף אל רחוב וכן מקום עינוג ציבורי, מסעדה, בית קפה, בית מלון 

 או חניון:

 ות העיריה ושראש העיריה ייעד אותו כמיתקן לפרסום מודעות;מיתקן שבבעל- "מיתקן פרסום עירוני" 

בנין, בית או מקרקעין או כל חלק מהם, בין תפוסים ובין שאינם תפוסים לרבות כל דבר המחובר אליהם או - "נכס" 
 הנטוע בהם וכן מטלטלין;

 ;-1968כמשמעותו בחוק רישוי עסקים, התשכ"ח- "עינוג ציבורי" 

ברבים בדרך כלשהי, לרבות דרך הפצה, הדבקה, הארה, הסרטה, צביעה, חריטה, שידור,  הודעת דבר- "פרסום" 
 הקלטה, עשן או תנועה, על ידי מסירת תוכנו בכתב, בדפוס, בתמונה, בציור או באופן אחר;

 לרבות פרסום של דבר או ענין כלשהו ולרבות פרסום של מוצר, עסק, שירות, או פעילות אחרת;- "פרסומת כללית" 

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

 פרק זמן מיום פרסום מודעה עד ערב שבת הבא לאחריו;- "שבוע" 

ק שלט, לרבות הודעה המכילה את שמו או כינויו של אדם או מקצועו, או את שמו או כינויו או מהותו של עס- "שלט" 
או של מוסד, או צירוף של אלה או חלקם, או המראה או כוללת מלים, אותיות, מספרים, תמונות, ציורים, בין אם 
השלט מחובר או נתמך לנכס ובין אם לאו, בין שהוא מואר ובין שאיננו מואר, ולרבות אבזרים ומיתקנים הנלווים 

 לשלט;
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או שלט או מודעה במקום ציבורי או פרטי או בשטח אחר שלט מתחלף המתופעל בידי חברת פרסום - "שלט חוצות" 
 בתחום העיריה מחוץ לשטח התפוס בידי העסק.

 פרק שני: שילוט

 רשיון לשלט

לא יציג אדם ולא ירשה לאחר ולא יגרום להצגה של שלט, אלא על פי רשיון לפי חוק עזר זה מאת ראש  )א( . 2
 .)רשיון -להלן (העיריה ובהתאם לתנאי הרשיון 

 ראש העיריה רשאי לתת רשיון, לסרב לתתו, לבטלו, לשנותו, להתנותו בתנאים, להוסיף עליהם ולשנותם. )ב(

 בקשה לרשיון

המבקש להציג שלט, יגיש בקשה לכך לראש העיריה ויצרף לה תרשים של הצורה, המידה, הסוג והתוכן  )א( . 3
 יוצג וסביבת המקום. של השלט שבדעתו להציג, החומר ממנו עשוי השלט, המקום שבו

הועדה המקצועית תהא רשאית להמליץ בפני ראש העיריה לתת רשיון או לסרב לתתו, לבטלו, לשנותו,  )ב(
 להתנותו בתנאים, להוסיף עליהם ולשנותם, וכן להמליץ לפטור שלט מתשלום האגרה, כולה או מקצתה.

 קריטריונים

להצגת שלטים ופרסום מודעות ברחבי העיר, והם יהיו  הועדה המקצועית תהא רשאית לקבוע קריטריונים . 4
 כלולים בהמלצותיה של הועדה לראש העיריה.

 תוקף רשיון וחידושו

 בדצמבר של השנה שבה ניתן. -31תוקפו של רשיון הוא עד ה )א( . 5

שינה בעל רשיון תוך תקופת תוקפו את תוכן השלט או הצורה או המידה או הסוג או המקום של השלט, או  )ב(
 החומר ממנו הוא עשוי, יפקע תוקף הרשיון.

 אם אין שינוי בשלט הקיים שניתן עליו רשיון, יחודש הרשיון עם תשלום האגרה. )ג(

בשלט פטור מתשלום האגרה, אם שולמה בעדו  כפוף לאישור הועדה המקצועית, יהא שינוי קל שבוצע )ד(
 אגרה לפני ביצוע השינוי.

 ציון מספר הרשיון על השלט

 לא יציג אדם ולא ירשה לאחר להציג ולא יגרום להצגה של שלט, מבלי לציין עליו את מספר הרשיון. . 6

 אגרת רשיון לשלט

 יעורים הנקובים בתוספת הראשונה.בעד מתן רשיון לשלט או חידושו, תשולם לעיריה אגרה בש )א( . 7

ראש העיריה רשאי לפטור מציג שלט מתשלום האגרה, כולה או מקצתה, בגלל אופיו הציבורי של השלט,  )ב(
 אם הועדה המקצועית המליצה על כך.

הוגשה בקשה לרשיון לשלט שאינו מיועד לעשיית רווחים, מטעם מוסד ציבורי שעיקר פעולתו נוגע לחינוך,  )ג(
יהא הרשיון  -ת, מדע, צדקה, סעד, בריאות או ספורט, ובלבד שהשלט מיועד לקידום אחת הפעולות האמורות תרבו

 פטור מתשלום אגרה.

 סייג לפרסום

 -הוראות פרק זה לא יחולו על  )א( . 8

 שלט המוצג על ידי העיריה; )1(

ו את בעלי המקצוע העוסקים שלט המוצג באתר בניה, כדי לזהות את הדיירים העתידים לגור בבנין א )2(
 -בבנייתו, ובלבד 

הצבת שלטים על ידי (שיחולו לגביו הוראות תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות  )א(
 ;-1976, התשל"ו)2מס' ( )קבלנים רשומים

 שישולב עם השלטים המוצגים לפי התקנות האמורות; )ב(

 ין, כולו או חלקו;שיוסר לא יאוחר משלושים ימים מעת אכלוס הבנ )ג(

שלט המורה שעסק, שירות או פעילות עברו ממקום אחד למקום אחר, ובלבד שמידותיו לא יעלו על  )3(
 ס"מ והוא לא יוצג לתקופה העולה על תשעים ימים ממועד ההעברה. X60ס"מ   35

 כאמור., רשאי ראש העיריה להורות על מקום הצגתו של שלט )א(על אף האמור בסעיף קטן  )ב(

 שלטים אסורים

 לא יינתן רשיון לשלט אם נתקיים בו אחד מאלה: )א( . 9

השלט מיועד לפרסומת כללית והוא מוצג במקום שהמוצר נשוא השלט אינו נסחר בו או השירות  )1(
נשוא השלט אינו ניתן בו או העסק נשוא השלט אינו מנוהל בו או הפעילות נשוא השלט אינה מתקיימת 

 הצגת השלט, לדעת ראש העיריה, משום תרומה לשיפור החזות של הסביבה או תועלת לציבור;בו, ואין ב
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 השלט חורג מקצות הבנין או מקו הבנין הבנוי; )2(

השלט עלול להסתיר או להפריע או לפגוע בחלקי בנין, קשתות, עמודים או פרט בעל יחוד  )3(
בנינים או שהוא פוגע במראה האסטתי של ארכיטקטוני או היסטורי או בצורה האחידה של חזיתות ה

 המבנה;

השלט עלול להפריע או לחסום דלתות, חלונות, יציאות או פתחים אחרים או להפריע לגישה למעלית  )4(
 וממנה;

השלט מוצג על מדרגות חירום, מדרגות נעות, מעליות, מזגן אויר, צינור ביוב, צינור אויר, עמוד  )5(
חשמל, מיתקן טלפון, מיתקן להפעלת רמזור, אנטנה, עמוד צופרים, תמרור או במקום שנועד לציוד או 

 למיתקנים לכיבוי שריפות:

 השלט משנה או פוגע בקו הרקיע; )6(

 רכב, למעט שלט המחובר באופן קבוע לכלי רכב מסחרי או ציבורי:השלט מוצג על כלי  )7(

 השלט עלול להפריע או לפגוע בתנועת כלי רכב או בתנועת הולכי רגל או בהם; )8(

 השלט מרעיש או מפיץ ריח או מהווה מטרד; )9(

 השלט אינו הולם את אופי הסביבה שבה מבקשים להציגו; )10(

 יבור או ברגשותיו;השלט עלול לפגוע בתקנת הצ )11(

 יש בפרסומו משום עבירה על הוראות חוק עזר זה או דין אחר. )12(

 שלט מואר

 , לא יואר שלט מואר אלא באמצעות גוף תאורה פנימי.)ג(בכפוף לאמור בסעיף קטן  )א( . 10

או באורח מתחלף או מהבהב או נע, אם, לדעת ראש  לא יינתן רשיון לשלט המואר דרך קבע או באורח זמני )ב(
 -העיר השלט 

 עלול להוות סכנה או הפרעה לתנועה, או )1(

 עלול להפריע לסביבה או לתושבי הסביבה שבה מבקשים להציגו. )2(

לא יאיר אדם שילוט על ידי חשמל, אלא אם כן השלט מצויד במפסק פחת והצנרת, המספקת חשמל  )ג(
 , והם עברו ביקורת של חשמלאי מוסמך שאישורו בכתב מצוי בידי בעל השלט.לשילוט, מוסתרת

 מיתקו לתועלת הציבור

ראש העיריה רשאי לתת רשיון להצגת שלט על מיתקן אם סבר שהתקנתו של המיתקן תהיה לתועלת הציבור,  . 11
 עליו וכן את תוכן השלט. לאחר שהועדה המקצועית אישרה את הצורה, המידה והסוג של המיתקן ושל השלט שיוצג

 אזור מיוחד

אזור שילוט  -להלן (המועצה רשאית להכריז על רחוב או חלק ממנו כעל אזור שילוט מיוחד שבו לא יוצג שלט  . 12
 ; הכריזה המועצה כאמור, לא יינתן רשיון לשלט באזור שילוט מיוחד אלא לפי המלצת הועדה המקצועית.)מיוחד

 הסרת שלט

 ג השלט או בעל הרשיון או בעל הבנין, לפי הענין, יסיר שלט ממקום הצגתו בהתקיים אחד מאלה:מצי )א( . 13

 השלט הוצב ללא רשיון או תוך הפרת תנאי הרשיון; )1(

העסק נשוא השלט הפסיק למכור את המוצר שצוין בשלט, או לספק את השירות שצוין בשלט, או  )2(
ק אינו מתקיים עוד במקום, או מסיבה אחרת שבעטיה אין לקיים את הפעילות שצוינה בשלט, או שהעס

 ימים ממועד תחילתו של אירוע כאמור. -30השלט ממלא אחר יעודו, ובלבד שהשלט יוסר לא יאוחר מ

 פג תוקף רשיון השלט; )3(

 או אם הוצג שלט )א(לא הסיר בעל הרשיון את השלט בהתאם להוראות סעיף קטן  )ב(

ו ברשיון, רשאי ראש העיריה לדרוש מבעל השלט, בהודעה בכתב, להסיר את שלא בהתאם להוראות שנקבע
 השלט או לתקנו, או לשנותו, או להזיזו, עד המועד הקבוע בדרישה.

ימים ממועד משלוח הדרישה כאמור בדואר רשום  30לא מילא בעל השלט אחר דרישת ראש העיריה, תוך  )ג(
רשאי ראש העיריה להורות על הסרת השלט או הריסתו ולחייב את  למענו הפרטי או לכתובת העסק בו הוצג השלט,

 בעל השלט במלוא הוצאות הפעולה כאמור.

 האמור בסעיף זה אינו בא לגרוע מהוראות כל דין. )ד(

 חזקת אחריות בהצגת שלט

או שמו או  הוצג שלט שלא בהתאם להוראות חוק עזר זה, ובשלט צויין שמו או כינויו של אדם או מקצועו, )א( . 14
כינויו או מהותו של עסק או של מוסד, יראו גם את מזמין השלט וכן אדם ששמו או כינויו מצויינים בשלט, או כל אדם 
שהוא בעל או מנהל פעיל או עובד מינהלי בכיר האחראי לאותו תחום בעסק או במוסד, לפי הענין, כאילו הוא הציג את 

 א בידיעתו וכי נקט אמצעים סבירים למנעה.השלט, זולת אם הוכיח שהעבירה נעברה של

הוצג שלט שלא בהתאם להוראות חוק עזר זה, רואים גם את המחזיק במקום שבו הוצג השלט או את בעל  )ב(
המקום כאילו הוא הציג את השלט כאמור, זולת אם הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו וכי נקט אמצעים סבירים 

 למונעה.
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 פרק שלישי: מודעות

 פרסום מודעות ומידותיהן

לא יפרסם אדם מודעה ולא ירשה לאחר ולא יגרום לפרסומה אלא במקומות שקבע ראש העיריה ולפי  )א( . 15
 היתר מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי ההיתר.

 מודעה תסווג לפי המידות שנקבעו בתוספת הראשונה. )ב(

 היתר

 ה על כך לראש העיריה, במועד הנקוב בתוספת שלישית., יגיש בקש15מבקש היתר כאמור בסעיף  )א( . 16

 -ראש העיריה רשאי  )ב(

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

לסרב לתת היתר וכן לבטל היתר שניתן, ובלבד שלא ינהג כאמור אלא אם כן פרסום המודעה מהווה  )2(
 אחר או אם לדעתו המודעה פוגעת בתקנת הציבור; עבירה על הוראות חוק עזר זה או דין

 לקבוע את סדרי פרסום המודעות ומועדו. )3(

 אגרת פרסום

 , ישלם לעיריה אגרת פרסום בשיעורים הנקובים בתוספת הראשונה.16מגיש בקשה להיתר כאמור בסעיף  )א( . 17

גרת פרסום נפרדת בעד פרסום המועצה רשאית לחלק את תחום העיריה למספר אזורי פרסום ולגבות א )ב(
 מודעה פלונית בכל אחד מאזורי הפרסום.

 ראש העיריה רשאי להחשיב שני מקומות פרסום כמקום פרסום אחד. )ג(

ראש העיריה רשאי להפחית את שיעור אגרת הפרסום לגבי מודעה פלונית אם לדעתו תוכנה נושא אופי  )ד(
 ציבורי.

 פרטים של מפרסם מודעה

 יפרסם אדם מודעה אלא אם כן צויין בה שמו ומענו של המפרסם ושל בעל בית הדפוס מדפיס המודעה.לא  )א( . 18

 ראש העיריה רשאי לדרוש מבעל בית הדפוס מדפיס המודעה למסור את שמו ומענו של האדם שהזמינה. )ב(

 סייג לדרכי פרסום

ניתן לו היתר מיוחד מאת ראש העיריה  לא יפרסם אדם מודעה בדרך מהדרכים המפורטות להלן, אלא אם כן . 19
 -ובהתאם לתנאי ההיתר 

העברתה אל רשות הרבים וכן מרשות הרבים, על ידי הארה לסירוגין בחשמל או באופן אחר, או על  )1(
 ידי פטיפון, רשמקול, רדיו, רמקול מגפון או על ידי מכשיר אחר, או על ידי כדור פורח או על ידי כלי טיס;

 במקום ציבורי: מתיחת סרט )2(

 נשיאת מודעה על מוט, לוח או סרט וכיוצא באלה. )3(

 חזקת אחריות בפרסום מודעה

פורסמה מודעה שלא בהתאם להוראות חוק עזר זה וצויין בה שמו או כינויו של אדם או שמו או כינויו או  )א( . 20
כינויו מצויינים במודעה, לרבות מפרסם מהותו של עסק או של מוסד, יראו גם את מזמין המודעה וכן אדם ששמו או 

המודעה ובעל בית הדפוס שבו הודפסה המודעה או אדם שהוא בעל או מנהל פעיל או עובד מינהלי בכיר האחראי 
לאותו תחום בעסק או במוסד, לפי הענין, כאילו הוא מפרסם את המודעה כאמור, זולת אם הוכיח שהעבירה נעברה 

 סבירים למונעה. שלא בידיעתו וכי נקט אמצעים

פורסמה מודעה שלא בהתאם להוראות חוק עזר זה, רואים גם את המחזיק במקום שבו פורסמה המודעה  )ב(
או את בעל המקום כאילו הוא מפרסם את המודעה, זולת אם הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו וכי נקט אמצעים 

 סבירים למנעה.

 הדבקת כרזה או מודעה

 כרזה או מודעה אלא על ידי העיריה. לא תודבק )א( . 21

כרזה או מודעה תודבק על ידי העיריה לאחר שנמסרו לה חמישה העתקים ממנה ולאחר ששולם לעיריה,  )ב(
 , שכר עבודה בעד ההדבקה, בשיעורים הנקובים בתוספת השניה.17נוסף על אגרת הפרסום כאמור בסעיף 

 פטור

 ת המתפרסמות על ידי העיריה.הוראות פרק זה לא יחולו על מודעו . 22

 פרק רביעי: הוראות כלליות

 שפות

 לא יפרסם אדם מודעה או שלט אלא אם כן נתמלא לגביהם אחד מאלה: )א( . 23
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 הם כתובים בשפה העברית; )1(

 השפה העברית תופסת בהם מחצית שטחם לפחות אם נכתבו גם בשפה אחרת; )2(

 מוסדות הציבור לפרסם מודעות המיועדות, רשאים )א(על אף האמור בסעיף קטן  )ב(

 לעולים חדשים בשפות המדוברות בפיהם.

 שמירת שלטים ומודעות

לא יסלק אדם, לא יסיר, לא יהרוס, לא ישבור, לא יקרע, לא יטשטש, לא יסתיר, לא יקלקל, לא ילכלך, לא  . 24
פורסמו או הותקנו בהתאם להוראות חוק  יכסה ולא יפגע בצורה אחרת בשלט, מודעה או דבר הנלווה אליהם, שהוצגו,

עזר זה, ולא יגרום לסילוקם, להסרתם, להריסתם, לשבירתם, לקריעתם, לטשטושם, לקלקולם, ללכלוכם, לכיסויים 
 או לפגיעה בהם בצורה אחרת.

 אחזקה תקינה

הנרשא עליו שלט בעל רשיון לשלט ובעל היתר לפרסום מודעה חייבים להחזיק שלט, מודעה, סוכך או מיתקן  . 25
או מודעה, במצב תקין ונקי, ולפי דרישת ראש העיריה, לתקן, להסיר או להחליף שלט או מודעה שניזוקו, הושחתו או 

 התבלו.

 רשות כניסה

ראש העיריה רשאי, בכל עת סבירה, להיכנם לכל מקום על מנת לברר אם קוימו הוראות חוק עזר זה  )א( . 26
 ן.ולעשות מעשה הדרוש לביצוע

לא יפריע אדם לראש העיריה, לשליחיו או לפועליו ולא ימנע בעדם מלבצע את סכמויותיהם או תפקידיהם  )ב(
 לפי חוק עזר זה.

 דרישות והודעות

ראש העיריה רשאי, בהודעה בכתב, לדרוש מאדם החייב לבצע עבודה לפי הוראות חוק עזר זה, לבצעה  )א( . 27
 הקבועים בהודעה.בהתאם לפרטים, לתנאים ולמועדים 

 מי שנמסרה לו הודעה כאמור חייב למלא אחריה. )ב(

או ביצע את העבודה שלא לפי הפרטים או  )א(לא קיים אדם את הודעת ראש העיריה כאמור בסעיף קטן  )ג(
התנאים או המועדים הקבועים בהודעה, רשאי ראש העיריה, שליחיו או פועליו לבצע עבודה הדרושה לשם מילוי 

 חוק עזר זה, ולגבות מאותו אדם את הוצאות העיריה בביצועה. הוראות

 חשבון הוצאות כאמור חתום בידי ראש העיריה יהווה הוכחה לכאורה בדבר סכום ההוצאות. )ד(

 מסירת הודעות

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת או נמסרה במקום  . 28
מקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים, או לידי אדם בוגר העובד מגוריו או ב

או מועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום לאותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה 
הנושאת את שמו של האדם או שם עסקו או הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים, או הוכנסה לתיבת הדואר 

 שאליו היא מכוונת או פורסמה באחד העתונים הנפוצים בתחום העיריה.

 שמירת דינים

 הוראות חוק עזר זה אינן באות לגרוע מהוראות דין אחר. . 29

 ביטול

 בטל. - -1962, התשכ"ב)מודעות ושלטים(גן -חוק עזר לרמת . 30

 תוספת ראשונה

 )-17ו 15, 7)סעיפים 
  רוחב בס"מ      אורך בס"מ       

   סוג המודעה    . 1
 62  93  מודעה גדולה   
 46  62 מודעה בינונית לאורך    
 62  46 מודעה בינונית לרוחב    

          
שיעורי האגרה                     
 בשקלים חדשים                  

 -אגרות בעד פרסום  . 2

       מתפרסמת באמצעות מכשיר טלוויזיה במעגל סגור, מודעה ה  )1( 
       לכל מכשיר, לשנה או לחלק ממנה, או מודעה המתפרסמת        

  5,630.30     בכל אמצעי אלקטרוני אחר, לשנה או לחלק ממנה 
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 -פרסום על בד קולנוע   )2(

 -לכל בד קולנוע, לחודש או לחלק ממנו  

  237.90      מקומות ישיבה 200ד לבית קולנוע שבו ע  )א(  
  475.80     מקומות ישיבה 200לבית קולנוע שבו מעל   )ב(  
  -שלט או מודעה המתפרסמים מעל עסק, לשנה או לחלק ממנה   )3(

  39.65      מ"ר או חלק ממנו 1/2שגדלו עד   )א(  
  79.30     מ"ר או חלק ממנו 1/2לשלט נוסף שגדלו עד   )ב(  
    מסכום האגרה  80%שיעורי האגרה בעד שלט מואר יהיו   )ג(  
 שנקבעה לשלט אחר באותו גודל  

 -שלט או מודעה המתפרסמים מעל עסק, לשנה או לחלק ממנה   )4( 

  158.60      מ"ר 4מ"ר ועד  1/2שגדלו מעל   )א(  
  39.65       מ"ר נוסף או חלק ממנו 1לכל    
  317.20     מ"ר 4מ"ר ועד  1/2ל לשלט נוסף שגדלו מע  )ב(  
  79.30       מ"ר נוסף או חלק ממנו 1לכל    
    מסכום האגרה  80%שיעורי האגרה בעד שלט מואר יהיו   )ג(  
       שנקבעה לשלט אחר באותו גודל  

 -שלט שניתן להשתמש בו משני צדדים או יותר, לשנה או לחלק ממנה   )5( 

  158.60       ק ממנומ"ר או חל 1לכל  )א(   
  317.20      מ"ר או חלק ממנו 1שלט נוסף, לכל  )ב(  
   מסכום האגרה שנקבעה 80%שיעורי האגרה בעד שלט מואר יהיו  )ג(  
       בעד שלט אחר באותו גודל      

 מ"ר או חלק ממנו 1מודעה בצורת ארגז ראווה, לשנה או לחלק ממנה לכל   )6( 

           63.40  
   לוחות פרסום או חלק מהם,  80מודעה המתפרסמת דרך הדבקה של   )7( 

         -ימים  7עד  
  174.50        מודעה גדולה )א(  
  126.90       מודעה בינונית המודפסת לאורך )ב(  
  111.00       מודעה בינונית המודפסת לרוחב )ג(  

   עיריות ומועצות מקומיות, שיעורי האגרה בעד מודעה של הממשלה,   )ד(  
   מוסדות ציבוריים שלא למטרת רווחים, בתי ספר פרטיים שמושבם      
   מסכום האגרה שנקבעה 50%גן, אגודות ספורט מקומיות, יהיו -ברמת  
 בעד מודעה אחרת באותו גודל   

   ומ"ר א 1מודעות או שלטים בתוך כלי רכב ציבורי, לשנה או חלק ממנה, לכל   )8(  
  12.70         חלק ממנו 

       -שלטים או מודעות על גבי החלק החיצוני של כלי רכב, לשנה או חלק ממנה  )9( 
  97.30        מ"ר או חלק ממנו 1לכל       

    שיעורי האגרה בעד מודעה או שלט ברכב ציבורי בינעירוני, שתחנת המוצא  )10( 
   מ"ר או חלק ממנו,  1ות בתחום העיריה, לכל או התחנה הסופית שלו נמצא        
   לתוספת זו. 9או  8מסכום האגרה שנקבעה בפרטים  25%יהיו  

 -שלט חוצות, לשנה  )א( (11) 

 שלטים 100מעל            שלטים 100עד                         

 140.00    215.00 מ"ר 10עד  -מ"ר או חלק ממנו  1לכל  )1(  
           מ"ר 10שמעל  -מ"ר או חלק ממנו  לכל )2(  
 105.00  161.25  מ"ר  75עד        
  מ"ר 75מעל  -לכל מ"ר או חלק ממנו  )3(  
 70.00  107.50        מ"ר  200עד        
 35.00    53.75       מ"ר  200מעל  -לכל מ"ר או חלק ממנו  )4(  

    רסום לתקופה של שלט חוצות, לחודש או פחות, וכן פ )ב(  
    לחודש 10%פחות משנה, יחושב על בסיס חודשי בשיעור        
 .)א(משיעורי האגרה שנקבעו בסעיף קטן        

 תוספת שניה

 ))ב(21סעיף (

          
שיעורי האגרה                    
 בשקלים חדשים                 

 -לוחות או חלק מהם  80בעד הדבקה על  . 1
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  111.00       מודעה בינונית המודפסת לגובה 
  95.20       מודעה בינונית המודפסת לרוחב 
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 שעות לפחות לפני מועד הפרסום. 48 -מודעה בענין עינוגים ציבוריים או מודעה מסחרית  . 1

 שש שעות לפחות לפני הפרסום. -מודעות אבל  . 2

 שעות לפחות לפני הפרסום. 24 -מודעה אחרת  . 3
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