חוק עזר לחבל מודיעין (מודעות ושלטים) ,התשס"ב0220-
פורסם:

חש"ם  ,675התשס"ב ) ,(20.2.1331עמ' 464

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  10 ,11ו 14-לפקודת המועצות המקומיות (להלן  -הפקודה) ,מתקינה המועצה
האזורית חבל מודיעין חוק עזר זה:

פרק ראשון :פרשנות
הגדרות
בחוק עזר זה -
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"ארגז ראווה"  -ארגז או ארון או מיתקן אחר בעל נפח שאפשר להציג בו סחורה;
"בנין"  -כל מבנה ,בין קבוע ובין ארעי ,הבנוי מחומר כלשהו ,לרבות -

( )2כל חלק של מבנה כאמור ודבר המחובר לו חיבור של קבע;
( )1קיר ,סוללת עפר ,גדר וכיוצא באלה ,הגודרים או תוחמים או המיועדים לגדור או לתחום
שטח קרקע או חלל;
"המועצה"  -המועצה האזורית חבל מודיעין;
"ועדה מקצועית לשילוט"  -ועדה מייעצת שימנה ראש המועצה ,המורכבת מ 6-חברים ,וביניהם מהנדס המועצה,
מנהל היחידה לאיכות הסביבה ,היועץ המשפטי או נציגיהם;
"חודש"  -חודש או חלק ממנו;
"יום"  -יום או חלק ממנו;
"מודעה"  -הודעה ,כרזה ,כרוז ,צילום ,תחריט ,ציור ,שרטוט ,תמונה ,כתובת ,סמל ,תבנית ,אות ,ארגז ראווה ,מיתקן
או כיוצא בהם ,העשויים מחומר כלשהו או המוצגים באופן כלשהו ,נייד ,נייח ,מתחלף או קבוע ,המוצגים דרך קבע
או לזמן קצר ,ושאינם שלט;
"מקום ציבורי"  -כל מקום שהציבור משתמש או נוהג לעבור בו ,או שהציבור נכנס אליו או רשאי להיכנס אליו ,בין
שהוא בבעלות פרטית ובין שהוא בבעלות ציבורית; מקום אחר הגובל במקום כאמור או הנשקף אליו ,וכן מסעדה,
בית קפה ,בית מלון ,או מקום עינוג ציבורי אחר ,בין אם הכניסה אליו בתשלום או בהזמנה ובין שלא בתשלום
והמיועד לציבור ,לרבות מיתקני חינוך ,תרבות ,ספורט ,עינוג ציבורי וכיוצא בהם;
"מ"ר"  -מטר רבוע או חלק ממנו;
"מיתקן פרסום עירוני"  -מיתקן או נכס במקום ציבורי ,שבבעלות המועצה או בחזקתה והמשמש לפרסום ,וכן
מיתקן המוצב על נכס עירוני;
"עסק חקלאי"  -עסק שעיסוקו היחיד הוא גידול ,עיבוד או מכירה של תוצרת חקלאית ,כגון :פרי וירק ,מוצרי חלב,
ביצים ,צמחים ופרחים וכיוצא באלה ,למעט מרכול ,סופרמרקט וחנות לממכר מזון;
"פרסום"  -התקנה או הצגה של שילוט בדרך כלשהי ,לזמן כלשהו ולמטרה כלשהי ,בין מסחרית ובין אחרת ,לרבות
שלט על רכב או שלט הנגרר על ידי כלי רכב;
"פרסום חוצות"  -מודעה מתחלפת המתפרסמת על מיתקן פרסום שנועד לאותה מטרה ומתופעל על ידי גוף שעיסוקו
פרסום ,לרבות שלט על רכב או שלט הנגרר על ידי כלי רכב;
"ראש המועצה"  -לרבות מי שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן;
"רישיון"  -רישיון שילוט הניתן מאת ראש המועצה;
"שטח שילוט"  -מידות של שלט או מודעה ,כולל המסגרת ,למעט שטח המסגרת של המיתקן שעליו קבוע השילוט,
ובשילוט הנושא פרסום משני צדיו  -הסכום של שני צדיו;
"שילוט"  -שלט או מודעה;
"שילוט דגל"  -שילוט שהותקן שלא במקביל לקיר הבנין ובולט מעל  03ס"מ מקיר הבנין;
"שילוט מתחלף"  -שילוט שניתן להציג בו או באמצעותו כמה מודעות או שלטים ,בזה אחר זה ,בהפרשי זמן כלשהם,
לרבות שילוט פריזמה;
"שלט"  -הודעה שנועדה לפרסם עסק או עיסוק ,או המכילה את שמו של אדם או מקצועו או שמו או טיבו של עסק
או מוסד או סמלו המסחרי של מצרך המיוצר והמשווק במקום או כתובתו או צירוף שלהם ,ומראה או כוללת
מספרים ,אותיות ,מילים או איור;
"שבוע"  -שבוע או חלק ממנו;
"שנה"  -שנה או חלק ממנה.

פרק שני :שילוט
רישיון שילוט

שגיאה! השתמש בכרטיסיה בית כדי להחיל  Heading 1על הטקסט שברצונך שיופיע כאן.
(א) לא יציג ,לא יתקין ולא יפרסם אדם מודעה או שלט ולא ירשה למי שפועל מטעמו לפרסמם ולא יגרום
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לפרסומם בתחום המועצה ,אלא לפי רישיון שניתן כדין מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי הרישיון ,ולאחר ששילם
אגרת שילוט שנקבעה בתוספת.
(ב) המבקש להציג שילוט ,יגיש בקשה בכתב לראש העיריה; הבקשה תכלול -

( )2שמו ומענו של מגיש הבקשה;
( )1תרשים של השילוט המוצע ומידותיו;
( )0תכנית המפרטת את הסוג ,הצורה ,התוכן ,החומרים ומידות השילוט שהוא מבקש
להציג;
( )4פירוט אופן חיבור השילוט למקום הצבתו המיועד ,לרבות המסגרת שעליה יוצב השילוט
או המיתקן האמור לשאת אותו ,בצירוף המפרט הטכני שלהם;
( )7אם מבוקש שילוט מואר או הכרוך באספקת חשמל ,יש לצרף לבקשה אישור של
חשמלאי מוסמך כי הוא אחראי לתקינות השילוט וכי המיתקן יכלול מפסק פחת;
( )6מסמך המאשר את הסכמת בעל הנכס שבו יותקן השילוט; לגבי נכס שבבעלות משותפת
של בני אדם ,תצורף לבקשה הסכמת כל הבעלים או הנציגות המוסמכת על פי דין.
(ג) ראש המועצה רשאי לתת רישיון ,לסרב לתתו ,לבטלו ,לשנותו ,להתנותו בתנאים ,להוסיף עליהם או
לשנות ם ,ובין השאר ,לקבוע הוראות בדבר מקום הצבתו ובדבר גודלו וצורתו של השילוט והחומר שממנו ייעשה ,וכן
בדבר מועדי הצגתו ותנאים בענין מניעת רעש ומטרדים ושמירת הניקיון סמוך לו.
(ד) ראש המועצה רשאי להיוועץ בועדה מקצועית לשילוט ,שתבדוק אם השילוט המבוקש תואם את
הוראות חוק עזר זה ואם אינו פוגע באיכות הסביבה ,ותמליץ לפני ראש המועצה על מתן רישיון או סירוב לתתו ,וכן
על תנאים שייקבעו ברישיון או תנאים לנתינתו.
(ה) על אף האמור בסעיף קטן (ד) ,ייוועץ ראש המועצה בועדה המקצועית לשילוט ,לגבי בקשה למתן רישיון
לשילוט ששטחו עולה על  23מ"ר ,לפני שיחליט בבקשה.
(ו) לענין סעיף זה ,יראו שילוט שהוצג על גבי כלי רכב החונה או הנע במקום ציבורי בתחום המועצה,
כשילוט שהוצג או פורסם.

אגרת שילוט
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(א) בעבור מתן רישיון שילוט או חידושו ,ישלם המבקש לעיריה אגרה בשיעורים הנקובים בתוספת.
(ב) שילוט המתפרסם לטובת עסק חקלאי פטור מאגרת שילוט.
(ג) ראש המועצה רשאי לפטור מאגרה או להפחית משיעור האגרה ,בהתקיים שני תנאים אלה:

( )2מפרסם השילוט הוא מוסד ציבורי לצורכי דת ,צדקה ,חינוך ,תרבות ,אמנות או ספורט
או מוסד אחר ,שלא מיועד למטרות רווח ושלדעת ראש המועצה הוא בעל אופי ציבורי
ופעולותיו מיועדות לתושבי המועצה המקומית;
( )1השילוט מתפרסם לטובת מוסד כאמור בפסקה (.)2
(ד) פטור מלא או חלקי מאגרת שילוט הניתן על פי סעיף קטן (ב) או (ג) אינו פוטר מחובת רישוי.
(ה) הוצג שילוט בלא רישיון או בניגוד לתנאיו ,בניגוד להוראות חוק עזר זה או להוראות כל דין ,לא יגרע
הדבר מחובת מציג השילוט לשלם את האגרות לפי חוק עזר זה במלואן.

תוקף הרישיון
(א) תוקפו של רישיון הוא עד ה 02-בדצמבר בשנה שבה ניתן; אם לא בוצע כל שינוי בשילוט ,יתחדש
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אוטומטית תוקפו של הרישיון להצגתו ויהיה בתוקף עד שיבוצע שינוי כלשהו בשילוט או עד שראש המועצה יחליט
אחרת ,והכל לפי שיקול דעתו.
(ב) הוצא רישיון לשילוט לאחר ה 03-ביוני בשנה פלונית והשלט לא הותקן לפני הוצאת הרישיון ,תשולם
מחצית האגרה שנקבעה בתוספת.
(ג) הסיר בעל שלט ,לפי דרישת המועצה ,את השלט לפני ה 2-ביולי בשנה פלונית ,ישלם מחצית האגרה
הנקובה בתוספת.

ציון פרטים
(א) לא יפרסם אדם שלט או מודעה ,אלא אם כן צוין בהם שמו ומענו של המפרסם ,מתקין השלט ,היצרן או
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בעל בית דפוס שבו הודפס או נוצר השילוט.
(ב) ראש המועצה רשאי לדרוש מבעל בית הדפוס שבו הודפסה מודעה או מיצרן שייצר שלט ,למסור את
שמו ומענו של האדם שהזמין את השילוט.

שגיאה! השתמש בכרטיסיה בית כדי להחיל  Heading 1על הטקסט שברצונך שיופיע כאן.
פרסום עינוג
בקשה לפרסום של עינוג ציבורי ,לרבות סרטים ,מחזות וכיוצא בהם ,יכול שתתייחס לתמונות או מודעות
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אחרות המשתנות מדי פעם ,לפי ההצגות או המופעים; על אף האמור בסעיף (1ב) ,לא יידרש מפרסם מודעות כאמור
להגיש את התמונות לראש המועצה ,ובלבד שהן אושרו וסומנו בידי מועצת הביקורת לפי סעיף  7לפקודת סרטי
הראינוע.

פטור
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(א) הוראות פרק זה לא יחולו על -

( )2דגל המשמש סמל של המדינה או של ארגון בעל אופי ציבורי או דתי ,לרבות דגל המוצג
באירוע ממלכתי ,ובלבד שהצגת דגל כאמור תהיה כדין ולא תשמש לפרסומת מסחרית;
( )1שלט המורה על כך שעסק ,שירות או פעילות עברו ממקום אחד למקום אחר ,ובלבד
שמידות השלט כאמור לא יעלו על  07ס"מ ×  63ס"מ ,והשלט לא יוצג לתקופה העולה על 03
ימים ממועד ההעברה כאמור;
( )0שילוט של הממשלה ,המועצה ובתי המשפט.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) ,רשאי ראש המועצה להורות על מקום הצגתו של שילוט כאמור והמציג
יציגו בהתאם להוראות ראש המועצה.

פרק שלישי :שלטים ומודעות אסורים
שילוט אסור וסייגים למתן רישיון
לא יציג אדם שלט ,לא יפרסם מודעה ,לא יגרום להצגתם או לפרסומם ,ולא יינתן רישיון לשלט או מודעה
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שנתקיים בהם אחד מאלה:

( )2עלול לפגוע בבטיחות ,להטעות או להפריע לתנועת כלי רכב או הולכי רגל;
( )1הוא גורם נזק או מטרד כלשהו ,לרבות רעש ,ריח וכיוצא בהם או פוגע באיכות הסביבה;
( )0עשוי מאריג ,קרטון וכיוצא בהם ,למעט דגל המדינה;
( )4הוא חוסם דלת ,חלון ,יציאת חירום או פתח אחר או מפריע למעבר בהם;
( )7הוא במקום או על מיתקן שאינו מיועד להצגת שילוט ,כגון על מדרגות חירום ,מדרגות
נעות ,מזגן אוויר ,צינור אוויר ,צינור ביוב ,עמוד חשמל ,מיתקן טלפון ,מיתקן להפעלת רמזור,
אנטנה ,עמוד צופרים ,תמרור ,עץ או במקום שנועד לציוד או למיתקנים לכיבוי שריפות;
( )6הוא צבוע על בנין ,אלא אם כן ניתן לגביו אישור מיוחד של הועדה המקצועית לשילוט;
( )5הוא מוצג על מבנה המשמש למגורים בלבד ,אלא אם כן השילוט הוא של אדם המנהל
במבנה את עסקו כדין ,או נועד להבעת דעתו הפוליטית של בעל השילוט;
( )2הוא עלול להסתיר או לפגוע בחלקי בנין בעל ייחוד ארכיטקטוני או היסטורי ,לרבות
קשתות ,עמודים או כל פרט אחר בהם שהוא בעל ערך ,או לפגוע בצורה האחידה של חזיתות
הבתים;
( )0הוא מתפרסם במקום ציבורי ואינו מותקן על גבי מיתקן או נכס עירוני המיועד לכך.
דר כי פרסום אסורות
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(א) ( ) 2לא יאיר אדם שילוט על ידי חשמל ,אלא אם כן השילוט מצויד במפסק פחת ,והצנרת המספקת
חשמל לשילוט מוסתרת ,והם עברו ביקורת של חשמלאי מוסמך ,שאישורו בכתב מצוי בידי בעל
השילוט;

( )1ראש המועצה רשאי ,בהודעה שתישלח  0ימים לפחות לפני כניסתה לתוקף ,לאסור על
אדם להאיר או לגרום להארת שילוט על ידי גופי תאורה הנמצאים בתוך הבנין או חיצוניים
לו ,אם לדעת ראש המועצה הדבר עלול להפריע לתושבי הסביבה בה ממוקם הבנין או לעוברים
ושבים או להוות סכנה או הפרעה לתנועה; בעל השילוט יציית להוראת ראש המועצה בתוך
הזמן שנקבע בהודעה.

שגיאה! השתמש בכרטיסיה בית כדי להחיל  Heading 1על הטקסט שברצונך שיופיע כאן.
(ב) לא יקרין אדם שילוט אל מקום ציבורי על ידי הארה בחשמל או באמצעים אלקטרוניים ,אלא אם כן
ראש המועצה התיר לעשות כן מטעמים מיוחדים.

פרק רביעי :הוראות שונות
שלט לעסק
(א) לכל עסק יהיה שלט אחד בלבד ,אלא אם כן התיר ראש המועצה הצגת שלט נוסף לעסק.
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(ב) שלט של עסק יוצג בחזית המבנה שבו מתנהל העסק בלבד ,אלא אם כן התיר ראש המועצה הצגתו
במקום אחר.
(ג) אורכו המרבי של שלט לא יעלה על אורך החזית של בית העסק ,אלא אם כן התיר ראש המועצה
שאורכו יעלה על אורך החזית.

שימוש בשפות
.11
בעברית.

(א) לא יציג אדם שלט ,אלא אם כן הוא כתוב בעברית ,ואם הוא כתוב גם בשפה נוספת ,ייתוסף לו תרגום
(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על שלט שמפרסם או מציג מוסד רשמי של מדינה זרה או מוסד דתי.

אזור שילוט מיוחד
המועצה רשאית להכריז על אזור מסוים או חלק ממנו כעל אזור שילוט מיוחד שבו יוצגו שלטים; הכריזה
.10
המועצה כאמור ,לא יינתן רישיון לשלט באזור זה ,אלא באישור המועצה; ראש המועצה רשאי להתנות מתן רישיון
בקביעת צורת השלט ,גודלו ותוכנו.

שינוי שילוט
(א) לא ישנה אדם שלט במשך תקופת תוקף הרישיון ,אלא על פי הרישיון שבידיו ובהתאם לתנאיו.
.13
(ב) שינה בעל רישיון ,בתוך תקופת הרישיון ,את תוכן השלט או הצורה או המידה או הסוג או המקום של
השלט או החומר שממנו עשוי השלט ,יפקע תוקף הרישיון; בקשה לשינוי בשלט דינה כדין בקשה לרישיון לשלט חדש.
(ג) הוראות סעיף זה אינן חלות על פרסום חוצות.

אחזקת שילוט
.14

ב על רישיון לשלט או מודעה יחזיק את השלט או המודעה באופן שיהיה נקי ,נאה ,תקין ובטוח.

חובת הסרת שילוט
בעל רישיון שילוט אחראי להסרת השלט או המודעה ,עם תום השימוש בו או עם פקיעת תוקף הרישיון לגבי
.15
השילוט או ביטולו ,או אם העיסוק שהשילוט מפרסם חדל להתקיים או האירוע שהשילוט מפרסם חלף.

רשות כניסה
(א) ראש המועצה רשאי ,בכל עת סבירה ,להיכנס לכל מקום כדי לברר אם קוימו הוראות חוק עזר זה
.16
ולעשות מעשה הדרוש לביצוע ההוראות הכלולות בו.
(ב) לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע ממנו לבצע את סמכויותיו לפי סעיף קטן (א).
(ג) בעל רישיון לפי חוק עזר זה יציגו בפני ראש המועצה לפי דרישתו.

דרישה להסרת שלט ומודעה
(א) ראש המועצה רשאי ,בהודעה בכתב ,לדרוש מאדם שהציג או פרסם שילוט או הרשה להציגו או לפרסמו,
.17
להסיר שלט או מודעה שהוצג או פורסם בלא רישיון או בניגוד להוראה מהוראות חוק עזר זה ,ורשאי הוא לדרוש
מאדם כאמור לבצע את העבודות הדרושות לאחזקתו התקינה של השלט או המודעה או להתאמתו לתנאי הרישיון או
להוראות חוק עזר זה.
(ב) מקבל הודעה כאמור בסעיף קטן (א) ,ימלא אחריה בתוך התקופה שנקבעה לכך בידי ראש המועצה.
(ג) לא מילא אדם אחר הודעה כאמור בסעיף קטן (א) ,רשאי ראש המועצה להורות על הסרת השילוט או
לבצע עבודות הדרושות לאחזקתו התקינה ,ולגבות מאותו אדם את הוצאות המועצה בביצוע פעולה זו.
(ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מאחריותו של אדם בשל הפרת הוראה מהוראות חוק עזר זה ,ואינו גורע
מסמכויות ראש המועצה לפי חוק עזר זה.
(ה) ראש המועצה רשאי להורות לנקוט פעולות כאמור בסעיף קטן (ג) ,אף בלא מסירת הודעה כאמור בסעיף
קטן (א) ,אם נוכח לדעת שלא ניתן לדעת את שמו ומענו של בעל השילוט ,מפרסמו או מי שהרשה לפרסמו.
(ו) המועצה או אדם מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק או הוצאה שייגרמו למפרסם ,למתקין השלט או
לבעל הנכס ,אם נגרמו כתוצאה מפעולות שנעשו על פי חוק עזר זה להסרת השלט או המודעה או מהעדרן.

מיתקן פרסום עירוני
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הוראות חוק עזר זה יחולו ,בשינויים המחויבים ,גם על מיתקן פרסום עירוני ,למעט ההוראות לענין חובת
.18
רישיון ואגרות על פרס ום של המועצה או מטעמה ,ולמעט גובה אגרת השילוט ,אשר תשולם בהתאם לאמור בחלק ב'
לתוספת.

שמירת שילוט והדבקתו
(א) לא יסיר אדם ,לא יקרע ,לא יטשטש ,לא יקלקל ולא ילכלך מודעה שפרסמה המועצה או שילוט שפורסם,
.19
על גבי מיתקן פרסום עירוני ,או כל שילוט שפורסם בהתאם להוראות חוק עזר זה ,אלא אם כן הותרה הסרתם כדין.
(ב) לא ידביק אדם ,פרט לעובד מטעם המועצה ,שילוט על מיתקן פרסום עירוני.

מסירת הודעות
מסירת הודעה או דרישה לפי חוק עזר זה תהיה כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת ,או אם
.02
נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקי ו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לידי אדם מבני משפחתו הבוגרים ,או לידי
כל אדם בוגר העובד או מועסק שם ,או שנשלחה בדואר רשום ערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים
או הידועים לאחרונה ,או אם הוצגה בצורה נראית לעין באחד המקומות האמורים או במקום שבו נמצא השילוט ,או
אם פורסמה בשני עיתונים הנפוצים בתחום המועצה.

ביטול
.01

חוק עזר למודיעים (מודעות ושלטים) ,התשכ"ג – 2061-בטל.

הוראת מעבר
רישיון בר תוקף שניתן לפני תחילתו של חוק עזר זה ,לפי חוק עזר למודיעים (מודעות ושלטים) ,התשכ"ג-
.00
 ,2061דינו כדין רישיון לפי הוראות חוק עזר זה.

הוראת שעה
על אף האמור בחוק עזר לחבל מודיעין (הצמדה למדד) ,התשס"ב ,1331-יעודכנו שיעורי האגרה ,שנקבעו
.03
בתוספת ,במועד פרסומו של חוק עזר זה ברשומות (להלן – יום העדכון הראשון) לפי שיעור שינוי מדד המחירים
לצרכן ,שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן  -מדד) לאחרונה לפני יום העדכון הראשון לעומת המדד
שפורסם בחודש מרס .1333

תוספת
(סעיפים  4 ,0 ,1ו)22-

חלק א' :אגרת שלטים
.2

בעד שלט רגיל או שלט דגל המותקן במקום העסק ,או שצויר על חלון ראווה תשולם אגרה -

לשלט שגודלו עד  23מ"ר ,לכל מ"ר
לשלט שגודלו מעל  23מ"ר ,לכל מ"ר
.1

האגרה בשקלים חדשים
שלט רגיל
שלט ראשון
שלט נוסף שלט דגל
או יחיד
223
233
23
133
273
213

בעד שלט המותקן על בנין והמוקרן באמצעים אלקטרוניים ,קרני לייזר או בדרך אחרת ,תשולם לכל מ"ר
אגרה בשיעור שנקבע לגבי שלט דגל בפרט .2

חלק ב' :אגרה בעד פרסום והדבקה של מודעות על מיתקן פרסום עירוני
.2

בעד מודעה המודבקת בידי המועצה על סדרה של  17לוחות פרסום או חלק מהם ,לשבוע ,תשולם אגרת
פרסום -
גודל המודעה
מודעה גדולה ( 61 × 00סמ"ר)
מודעה בינונית ( 61 × 46סמ"ר)
מודעה קטנה ( 02 × 46סמ"ר)
מודעה זעירה ( 02 × 10סמ"ר)

שיעורי האגרה בשקלים חדשים
223
203
233
23
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.1
.0
.4

לכל  7לוחות נוספים או חלקם –  13%משיעור האגרה שנקבע בפרט 2.
לכל יום נוסף –  13%משיעור האגרה שנקבע בפרט 2.
מודעות אבל פטורות מתשלום אגרה.

חלק ג' :מודעות המתפרסמות על מיתקן או על נכס פרטי
.2

.1
.0

.4

בעד מודעות שאינן פרסום חוצות ,המתפרסמות במקום פרטי ,לשנה -

מודעה רגילה ,לכל מ"ר
()2
מודעת דגל ,לכל מ"ר
()1
מודעה המתפרסמת באתר בניה ,לכל מ"ר
()0
מודעה באמצעות מכשור אלקטרוני ,קרני לייזר ,אמצעי
()4
טכנולוגי אחר ומודעה מתחלפת ,לכל מ"ר
מודעה על בנין קולנוע הנוגעת לאותו בית קולנוע ,לכל מ"ר
()7
שיעור האגרה לפי חלק זה ,לחודש ,יהיה  23%משיעור האגרה
השנתית.
בעד מודעה שאינה נשקפת לרחוב ,במגרש ,באולם או
א.
באצטדיון ספורט ,לכל מ"ר ,לחודש
בעד מודעות במקומות המנויים בפרט משנה א' ,המתחלפות
ב.
או המוקרנות באמצעות מכשיר אופטי או חשמלי ,לכל מ"ר,
לחודש
מודעה על רכב פרטי או מסחרי ,בעד כל מ"ר ,לשנה

שיעורי האגרה
בשקלים חדשים
223
033
273
733
03

73

233
63

חלק ד' :מודעות המתפרסמות במקום ציבורי
שיעורי האגרה בעד מודעה במקום ציבורי ,שאינה מודעה של פרסום חוצות ,יהיה כפול מהשיעורים שנקבעו בחלק ג'.

חלק ה' :פרסום חוצות
.2

בעד מודעה של פרסום חוצות ,המתפרסמת בשטח פרטי או ציבורי ,לשנה -
שיעורי האגרה בשקלים חדשים
שטח המודעות הכולל בתחום המועצה
עד  233מ"ר
מעל  233מ"ר
למודעה שגודלה -
עד  23מ"ר ,לכל מ"ר
מעל  23מ"ר ועד  57מ"ר ,לכל מ"ר
מעל  57מ"ר ועד  133מ"ר ,לכל מ"ר
מעל  133מ"ר ,לכל מ"ר נוסף

.1

שיעור האגרה לפי חלק זה ,לחודש ,יהיה  23%משיעור
האגרה השנתית.

.0

פרסום באמצעות כלי טיס או כדור פורח ,ליום

253
215
26
40

162
206
203
-

273

כ"א בשבט התשס"ב ( 0בפברואר )1331
דוד טוביאנה
ראש המועצה האזורית חבל מודיעין

