
הוראת שעה

1 תיקון סעיף

א14תיקון סעיף 

הגדרות

 שיעור ההיטל
בשקלים חדשים

״22.72  לכל מ״ק מנפח הבניין,5  בנכס אחר כמפורט בסעיף -נפח בניין )3(

, יעודכנו שיעורי31984על אף האמור בחוק עזר לנס ציונה (הצמדה למדד), התשמ״ה- . 3
חוק עזר זה, ב- חלפתה ב תוספת כה בעו ב יטל, שנק חוק עזר1הה פרסום  שלאחר  ודש    בח

הלן -זה (ל י יום  ונה לפנ רסם לאחר י המדד שפו ר שינו ון) לפי שיעו כון הראש ם העד   יו
.2008 העדכון הראשון לעומת מדד חודש נובמבר

)2010  באפריל18 (ד' באייר התש״ע
י )8-14 (חמ ס ו ו י ב ש

ראש עיריית נס ציונה

.588  התשנ״ו, עמ';14 ק״ת-חש״ם, התשמ״ה, עמ' 3

2010חוק עזר לפתח תקוה (שחיטת עופות) (תיקון), התשע״א-
 , מתקינה מועצת עיריית1 לפקודת העיריות251 ו-250, 247 בתוקף סמכותה לפי סעיפים

פתח תקוה חוק עזר זה:

 חוק העזר - (להלן21996 לחוק עזר לפתח תקוה (שחיטת עופות), התשכ״ו-1 בסעיף  .1
העיקרי), אחרי ההגדרה "בית שחיטה מוכר" יבוא:

 ״״בשר עוף״ - עוף טרי או קפוא, חלקיו ומוצריו לרבות בשר עוף טחון, מתובל
ומעובד;".

א(א) לחוק העזר העיקרי, אחרי "לא יכניס אדם לצרכי מכירה" יבוא "או14בסעיף  .2
אחסנה״.

)2010  ביולי12 (א' באב התש״ע
ן )8-23 (חמ ו י ח ו א ק  ח צ י

ראש עיריית פתח תקוה

 .197  עמ',8 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש
.183  ק״ת-חש״ם, התשס״ו, עמ';760  ק״ת התשכ״ו, עמ'2

2010חוק עזר לכפר קאסם (מודעות ושלטים), התשע״א-
  הפקודה), מתקינה מועצת - (להלן1 לפקודת העיריות251 בתוקף סמכותה לפי סעיף
עיריית כפר קאסם חוק עזר זה:

פרק ראשון: פרשנות

 . בחוק עזר זה -1

״העירייה״ - עיריית כפר קאסם;

 ״ועדה מקצועית לשילוט״ - ועדה מייעצת לראש העירייה שתמונה על ידי מליאת
 לחוק העזר;5מועצת העירייה בהתאם להוראות סעיף 

.197  עמ',8 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 1

18.11.2010 א בכסלו התשע״א,” י,749 ק״ת-חש״ם96



 יממה או חלק ממנה; -״יום״

-״מודעה״ בת, סמל,  ה, כתו , תמונ , שרטוט ט, ציור , תחרי , צילום ה, כרוז עה, כרז   הוד
ו באופן קבע א , דרך  שהו ופן כל ים בא ם, המוצג וצא בה ן או כי מיתק ות,  , א  תבנית

ארעי, ושאינם שלט;

יבורי״ -״מקום צ נשקף  קום ה ור או מ ו לציב ש כולו או עיקר עד ומשמ מיו קום ה   כל מ
לציבור ולרבות רחוב וכל מקום אחר הנשקף אליו;

״מ״ר״ - מטר רבוע או חלק ממנו;

וע הוראות י פיקוח וביצ לצורכ כו בכתב  יה הסמי העירי ה שראש   ״מפקח״ - עובד עיריי
חוק זה;

 מיתקן או נכס במקום ציבורי, המשמש לפרסום מודעות; -״מיתקן פרסום״

ן, כלי לי , מיטלט הנטוע בהם הם או  ות דבר המחובר אלי לרב קעין,  , מקר ס״ - בניין  ״נכ
רכב, הנגררים, קרונות ניידים או לא ניידים או מבנים יבילים;

;21968(ב) לחוק רישוי עסקים, התשכ״ח-3 כהגדרתו בסעיף  -״עינוג ציבורי״

-״פרסום״ ט פרסום  למע חרת,  סחרית ובין א , בין מ לשהי ילוט, בדרך כ הצגת ש ה או    התקנ
באמצעות מסמך המופץ או מחולק לציבור במקום ציבורי בתחום העירייה;

ידי גוף רסם על  תפ , המ זמן מזמן ל שתוכנם מתחלף  ודעה  ט או מ ות״ - של חוצ סום   ״פר
שעיסוקו בפרסום מסוג זה;

וראות תב לעניין ה יכו בכ ה הסמ ד עירייה שראש העיריי בות עוב עירייה״ - לר  ״ראש ה
סעיף ראות  ם להו התא קצתן, ב ן או מ עזר, כול קומיות17 חוק  שויות המ   לחוק הר

;31975(בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל״ה-

סגרת; כולל המ  , שילוט קצוות ה רים את  וים המחב הקו בתחום  - השטח ש לוט״   ״שטח שי
בשילוט רב-צדדי, יחושב השטח כאילו היה כל צד שילוט נפרד;

״שילוט״ - שלט או מודעה;

, לרבות ו ממוחשבים רוניים א עים אלקט רסם באמצ ״ - שילוט המתפ ט אלקטרוני  ״שילו
דרך הארה, הסרטה או הקרנה;

והגורם לשלט  , צוני בין חי י ו פנימ בין  תאורה,  גוף  ל ידי  ואר ע - שלט המ  ״שלט מואר״ 
להאיר באופן קבוע או זמני או מתחלף או מהבהב;

 שילוט שניתן להציג על גביו או באמצעותו כמה מודעות או שלטים, -״שילוט מתחלף״
בזה אחר זה, בהפרשי זמן כלשהם;

ב-צדדי״ -״שילוט ר פורסמות  צדדים, שעליו מ ו מכמה  לראות שילוט, שניתן    מיתקן ל
כמה מודעות או שלטים במקביל;

ל אדם, את שמו ש עיסוק, המכילה  עסק או ה המותקנת במקום ה עה  ״ - הוד  ״שלט
סחרי של מצרך ובתו או סמלו המ עו, שמו או טיבו של עסק או מוסד, כת  מקצו
ן הנושא בות מיתק ין, לר בני וברת ל ם, שמח ירוף שלה קום או צ וצר במ ק והמי  המשוו
בות יין, לר צא הבנ שבו נמ ב בשטח המגרש  לבניין ומוצ ובר  נו מח ודעה שאי  את הה
קום או יוצר במ ו מ אינ וק ו משו וצר ה ל מ מלו ש מו או ס ם את ש כילה ג דעה המ  הו
שבו מקום  ינו מתנהל ב שעסקה א מור,  מוצר כא שווקת  מייצרת או מ חברה ה  של 

מותקן השלט;

 שנה אזרחית או חלק ממנה. -״שנה״
.888  התשס״ח, עמ';204 ס״ח התשכ״ח, עמ' 2
.211 ס״ח התשל״ה, עמ' 3
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פרק שני: רישיון שילוט

שילוט לוט,.2 הצגת  רסם שי ל מטעמו לפ פוע ירשה למי ש ט, ולא  שילו פרסם אדם  , לא י יג, לא יתקין   לא יצ
התאם ייה וב אש העיר ן מאת ר ניתן כדי ישיון ש , אלא לפי ר ילוט ום ש רום לפרס  ולא יג

-לתנאי הרישיון (להלן בוע בתוספת  תאם לק לוט בה רת שי ילם אג אחר שש ן), ול   רישיו
 אגרת שילוט). -הראשונה (להלן

ישיון ו ויצרף.3 בקשה לר ו ומענ ט את שמ , יפר ירייה אש הע תב לר ש בקשה בכ , יגי לוט ם שי ש לפרס   המבק
 -לבקשתו

תצלום חזיתי של הנכס; )1(

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

לוט או )3( ת שעליה יותקן השי ו, המסגר , תוכנ ו, צבעו , חומרי רוט סוג השלט, צורתו  פי
המיתקן הנושא אותו, מטרות פרסומו ודרכי השמירה עליו;

נית )4( ורף לתכ ל, יצ חשמ אספקת  י הכרוך ב לקטרונ שילוט א אר או  לוט מו  אם השי
ן כולל י המיתק לוט וכ ות השי קינ י לת א אחרא יד כי הו סמך המע י מו ר חשמלא  אישו

מפסק פחת;

לים )5( ל הבע הסכמת כ ורף לבקשה  , תצ ה בני אדם משותפת של כמ בעלות  ס ב  אם הנכ
או הנציגות המוסמכת על פי כל דין;

בטח )6( שור ממ קשה אי אר, תצורף לב לוט מו קטרוני או שי לוט אל וקש שי  אם מב
י אורח צד ג', עובר ת נזק ל הו, לרבו נתו נגד נזק כלש ט והתק שילו וח ה ה בדבר ביט  מורש

או מי שנמצא בסביבתו.

(א) ראש העירייה רשאי לתת רישיון לשילוט, לסרב לתתו, לבטלו, לשנותו, לכלול .4 רישוי
בו תנאים, להוסיף עליהם ולשנותם, ובין השאר לקבוע הוראות בדבר מקום הצבתו,

הצגתו, ותנאים מועדי  מנו נעשה,  החומר שמ ילוט,  וצורתו של הש תוכנו   גודלו, צבעו, 
בדבר מניעת רעש ומטרדים ושמירת הניקיון סמוך לשילוט.

לית (ב) רה פלי ווה עבי צגתו מה ו ה רסומו א כאורה פ ם ל ילוט א יון לש תן ריש  לא יינ
יו, או רגשות או ב ה בתקנת הציבור  ה פגיע ט מהוו העירייה השילו אש   או אם לדעת ר
חוק גדת את  לתו נו שהפע או  כחוק  שיון  שאין לו רי משרד  או  רסם עסק  לוט מפ השי  אם 

, והתקנות שהותקנו לפיו או כל דין אחר.41965התכנון והבנייה, התשכ״ה-

 יהיה ראש העירייה כפוף לאמות מידה וקריטריונים,4 בהפעילו את סמכויותיו לפי סעיף  .5 ועדה מקצועית
כבת מ- היה מור המקצועית לשילוט ת הוועדה  מקצועית לשילוט;  עדה ה קבע הוו  3שת

המחלקה ומנהל  ירייה  פטי של הע היועץ המש רייה,  נדס העי חברים בה מה ויהיו   חברים 
האחראי על השילוט בעירייה, או נציגיהם.

 בדצמבר בשנה שבה ניתן.31 (א) תוקפו של רישיון הוא עד  .6 וקף הרישיו1ת

חר ה- (ב) ילוט לא שיון לש צא רי קן לפני30הו א הות שילוט ל לונית וה ה פ ני בשנ   ביו
הוצאת הרישיון, תשולם מחצית האגרה שנקבעה בתוספת הראשונה.

לפני  (ג) השילוט  רישיון  האגרה הנקובה1בוטל  לונית, תשולם מחצית מ   ביולי בשנה פ
בתוספת הראשונה.

 גיבוש אמות
מידה

(א) העירייה תקבע אמות מידה בכל הנוגע להענקת רישיונות לפי חוק עזר זה ואמות . 7
המידה יכול שיתייחסו למקום השילוט, אופן הצבתו, צורתו, גודלו, צבעיו, סוג החומר

.307 ס״ח התשכ״ה, עמ' 4
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צועית וועדה המק ות עם ה ייעצ ם הת מחייבי ג שילוט ה נו וכל סו תוכ  ממנו הוא עשוי ו
לשילוט.

שימוש (ב) עשותו  ינהג על פיהן ב יה והוא  העירי חייבו את ראש  המידה י  אמות 
בסמכויותיו לפי חוק עזר זה.

תביא את (ג) ן פרסום שילוט, ו לעניי מידה  אמות  ט תגבש  מקצועית לשילו ועדה ה  הו
המלצותיה לאישור העירייה.

בע ותעגן (ד) דן תק יסו וט ועל  ית לשיל דה המקצוע ות הווע המלצ חן את  יה תב  העירי
את אמות המידה.

ישורן (ה) מועד א ך ציון  וב תו במסמך כת יפורטו  ירייה  די הע ו בי שאושר מידה   אמות ה
וריים קומות ציב ה ובמ העיריי משרדי  ימצא ב כאמור י ק ממסמך  רייה; העת  בידי העי

אחרים בתחום העירייה שייקבעו על ידי העירייה.

רתו בסעיף (ו) מי כהגד מקו יתון  רסם בע ידה תפו אמות המ שן של   216 הודעה על גיבו
לפקודה.

 ימים לפני תום30 (א) בקשה לחידוש רישיון תוגש בכתב לראש העירייה לפחות . 8
יה לחוק פת השני ע בתוס קבו וסח ה קשה, לפי הנ גיש הב ה של מ ול הצהר ו, ותכל  תוקפ
צבתו פן ה נו, או תוכ תיו,  ידו בות במ ט, לר וא בשילו נוי שה בוצע כל שי פיה לא  ה, ול  עזר ז

.3 ושאר פרטי השילוט כמפורט בסעיף

לא יהיה תוקף לחידוש רישיון אם חודש על סמך הצהרה כוזבת. (ב)

) לעיל, ושולמה אגרת שילוט (ג) קטן (א בסעיף  מור  ן כא  הוגשה בקשה לחידוש רישיו
שילוט יון  ק בריש גיש הבקשה כמחזי ראו את מ ון, י ת חידוש הרישי בשל תקופ  מראש 
שלחה אם נ ישיון כמבוקש, למעט  ידושו של הר תקופת החידוש, וזאת עד לח של   תקף ב

על ידי ראש המועצה הודעה בכתב, ולפיה סירב לחידוש הרישיון.

לא יפרסם אדם שילוט, אלא אם כן צוין בו שמו ומענו של מפרסם השילוט, מתקינו או . 9
יצרנו.

 בקשה לפרסום עינוג ציבורי יכול שתתייחס לתמונות או למודעות, המשתנות מדי. 10
עיף  ר בס ל אף האמו , וע עים י המופ נות או3פעם לפ ם תמו פרס ידרש מ ר לא י חוק העז   ל

לביקורת סרטים ומחזות ועצה  ובלבד שהמ רייה,  לראש העי  מודעות כאמור להגישן 
.51927  לפקודת סרטי הראינוע,5 אישרה אותן לפי הוראות סעיף

 -(א) הוראות פרק זה לא יחולו על . 11

בלבד )1( דתי, ו י או  בור ופי צי ל א גון בע ו אר ינה א ל של מד כסמ משמש   דגל ה
שהצגתו היא כדין ואינה משמשת לפרסומת מסחרית;

משנהו, ובלבד )2( ד ל ממקום אח תק  לות הוע או פעי ל כך שעסק   שילוט המורה ע
יעלו על לוט לא  השי ידות  מ60 שמ לתקופה העולהx 35  ס״ צג  לא יו   ס״מ, והשלט 

על תשעים ימים ממועד ההעתקה;

שילוט של הממשלה, העירייה ובתי משפט; )3(

מודעות אבל; )4(

שלט המוצג על דלת כניסה לבית; )5(

חידוש הרישיון

ציון פרטים

עינוג ציבורי

סייג תחולה

 .135  (א),128 חוקי א״י, כרך א', עמ' (ע) 5
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שילוט על רכב

שילוט אסור

שילוט על העסק

שפה

מודעה על גבי כלי רכב המפרסמת את הרכב למכירה; )6(

מודעה הנישאת בידי אדם במהלך אסיפה או הפגנה; )7(

מודעות ושלטים בעלי אופי פוליטי; )8(

פרסום בדרך של כרוזים המחולקים מיד ליד; )9(

שילוט שחובה להציג על פי דין. )10(

ו של צגת ם ה על מקו הורות  יה ל העירי רשאי ראש  טן (א),  בסעיף ק ור  ף האמ ) על א  (ב
שילוט כאמור בסעיף זה, והמציג יציגו בהתאם להוראות ראש העירייה.

 שילוט המוצג על רכב אשר אינו מספק מוצר או שירות כלשהו ליעד המצוי בתחום. 12
יהיה פטור צף,  ות בר ש יממ העולה על שלו זמן  ומה למשך  ה בתח נו חונ ואף אי ייה,   העיר
ל מציג ר הוא ע האמו נאי לפטור  המהוות ת עובדות  ההוכחה על ה ; נטל  ילוט ת ש  מאגר

השילוט.

פרק שלישי: שלטים ומודעות אסורים

 לא יפרסם אדם שילוט, לא יגרום לפרסומו ולא יינתן רישיון לשילוט שנתקיים בו אחד. 13
מאלה:

שהוא פוגע )1( או  בהם,  וכיוצא  , אור  , ריח ת רעש לרבו כלשהו,  מטרד  או   גורם נזק 
באיכות הסביבה;

הוא עלול לפגוע בבטיחות, להטעות או להפריע לתנועת כלי רכב או הולכי רגל; )2(

חוסם דלת, חלון, יציאת חירום או פתח אחר, או מפריע למעבר בהם; )3(

שלא על גבי מיתקן המיועד )4( כות מעבר,  לציבור יש ז ורי בו   מתפרסם במקום ציב
לכך שאושר בידי ראש העירייה;

ו פוגם במראה )5( דים א ות עמו קשת ני,  ערך ארכיטקטו וד או  עלי ייח ם ב  מסתיר פרטי
החיצוני של המבנה.

פרק רביעי: הוראות שונות

(א) לעסק יהיה שילוט אחד בלבד, אלא אם כן התיר ראש העירייה הצגת שילוט נוסף . 14
לעסק.

יר ראש (ב) ם כן הת אלא א העסק,  מתנהל  שבו  המבנה  בחזית  וצג  ק י וט של עס  שיל
העירייה אחרת.

אלא אם (ג) העסק,  ית  ת של ב ורך החזי עלה על א ט בעסק לא י ילו של ש המרבי  רכו   או
כן התיר ראש העירייה אחרת.

 ראש העירייה בהתייעצות עם הוועדה המקצועית יקבע את השפה או השפות שבהן. 15
ייעשה הכיתוב בשלט שהוצג לפי חוק עזר זה ולעניין זה יחולו הכללים האלה:

אחת השפות לפחות תהיה שפה רשמית של מדינת ישראל; )1(

חומי )2( ל שפה בת ברי כ יעור דו ו את ש ך החלטת צור שבון ל ביא בח ה י יריי  ראש הע
העירייה;

יווסף )3( ת, י ו ערבי ית א אינה עבר ה ש ו הוא בשפ יתוב ב לט שהכ ג ש דם להצי  ביקש א
לו כיתוב בעברית או ערבית התופס לפחות שליש משטחו.
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(א) לא יאיר אדם שילוט בחשמל ולא יציג שילוט אלקטרוני, אלא אם כן המיתקן . 16
חשמלאי מוסמך ת של  ביקור ט עבר  ת, השילו ל מוסתר החשמ , צנרת  פחת  מצויד במפסק 

ואישורו על כך בכתב מצוי בידי בעל העסק או המפרסם.

(ב) ראש העירייה רשאי לאסור על אדם להאיר או לגרום להארת שילוט אם, לדעתו,
הדבר מהווה סכנה או מפריע לתושבי הסביבה, לתנועה או לעוברים ושבים.

 רישיון -(א) לא ישנה אדם שילוט קיים, אלא אם כן קיבל רישיון לאותו שינוי (להלן . 17
 יחול גם על רישיון נוסף.9  עד2 נוסף); האמור בסעיפים

קומו ו, מי דותי ורתו, מי ילוט, צ את הש הרישיון,  קף  תקופת תו שיון, ב נה בעל רי  (ב) שי
או תוכנו, יפקע תוקף הרישיון.

(א) בעל רישיון שילוט יחזיק את השילוט בצורה נקייה ותקינה. . 18

בתוך וט,  את השיל שילוט יסיר  ון  בעל רישי ירועים30 (ב)  חד מהא ות א   ימים מקר
האלה:

תום השימוש בשלט, פקיעת הרישיון או ביטולו; )1(

וצר או )2( את המ ק למכור  לוט, משחדל בעל העס ם בשי המתפרס סק  ירת הע  סג
לספק את השירות נושא השילוט;

משחלף האירוע שפרסם השילוט. )3(

(א) לא יפריע אדם למפקח בעת מילוי תפקידו לשם אכיפת הוראות חוק עזר זה. . 19

(ב) בעל רישיון יציג הרישיון לפני המפקח לפי דרישתו.

(א) ראש העירייה או המפקח רשאים, בהודעה בכתב, לדרוש מאדם שפרסם או הרשה . 20
הוראות וראה מ ד לה ו בניגו ן א ישיו אי הר רת תנ ו תוך הפ ן א א רישיו ילוט בל  לפרסם ש
ה של תקינ תו ה שות לאחזק ות הדרו בוד בצע ע וט או ל ה, להסיר את השיל ק עזר ז  חו

השילוט או התאמתו לתנאי הרישיון, או להוראות חוק עזר זה.

מקבל הודעה כאמור ימלא אחריה בתוך התקופה שנקבעה בה. (ב)

לוט (ג) ת השי יר א פקח להס שאי המ (א), ר קטן  סעיף  מור ב אות כא דם הור א א  לא מיל
ו אדם את ות מאות וט, ולגב קתו התקינה של השיל שות לאחז ות הדרו ע עבוד  או לבצ
כך נמסרה תראה על  ובלבד שה ור,  לות כאמ בשל פעו ירייה  ציאה הע שהו ות   ההוצא

לאותו אדם זמן סביר מראש.

בכתב (ד) ת הודעה  ן (ג), אף בלא מסיר עיף קט ר בס רות כאמו ה רשאי להו העיריי  ראש 
בתוך אותו אדם  ר את  לאת יח  לא הצל , אם  (א) סעיף קטן  ח לדעת14 לפי  נוכ אם  ם או    ימי

שלא ניתן לדעת את שמו ומענו של בעל השילוט, מפרסמו או מי שהרשה לפרסמו.

ל הפרת הוראה (ה) ל אדם בש לית ש יותו הפלי ורע מאחר ו ג ף זה אינ  האמור בסעי
מהוראות חוק עזר זה ואינו גורע מסמכויות ראש העירייה לפיהן.

 העירייה רשאית, לאחר התייעצות עם הוועדה המקצועית, להכריז על אזור או על. 21
בהתאם לא  ם א שלטי יוצגו  ד שבו לא  ט מיוח ר שילו כעל אזו ממנו,  ל חלק  או ע  רחוב 

להוראות מיוחדות.

(א) רשאי ראש העירייה, לאחר התייעצות עם הוועדה המקצועית, להחליט כי פרסום . 22
בלוח פרסום עירוני או בחלקו יהיה כרוך בתשלום.

שילוט מואר

שינוי שילוט

 אחזקה וחובת
הסרה

איסור הפרעה

 הסרת שילוט
וביצוע עבודות

 אזור שילוט
מיוחד

 מיתקן פרסום
עירוני
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עותקים

 שמירת שילוט
והדבקת מודעות

מסירת הודעה

 שמירת דינים

הצמדה למדד

הוראת שעה

העירייה תציין על גבי לוח הפרסום העירוני או על גבי חלק מסוים בו בהתאמה, (ב)
אם הפרסום בו כרוך בתשלום אם לאו.

על פרסום שילוט על גבי לוח פרסום עירוני יחולו הוראות אלה: (ג)

ביקש אדם לפרסם שילוט על גבי לוח פרסום עירוני שאינו כרוך בתשלום, )1(
יעשה כן בלא תשלום אגרה כלל;

או על )2( לום  וך בתש ני הכר ירו ום ע וח פרס וט על ל סם שיל אדם לפר קש   בי
קבועה דבקה ה גרת ה פרסום העירוני הכרוך בתשלום, ישלם א לוח ה סוים ב  אזור מ

 אגרת הדבקה); -בחלק א' של התוספת הראשונה לחוק העזר (להלן

ד לכך )3( מיוע קום ה וט, במ ת השיל מועצה א ם ה בקה תפרס גרת הד ם אדם א  שיל
בלוח הפרסום העירוני;

וני )4( ום עיר ח פרס ל לו ילוט ע צה, ש טעם המוע עובד מ ט ל , פר יק אדם  לא ידב
אשר הפרסום בו כרוך בתשלום.

ועצה (ד) ראש המ קנית ל סמכות המו מכל  לגרוע  כדי  סעיף קטן (ג),  מור ב  אין בא
, תוכנו דלו לוט, גו ת השי יעת צור רוני, בקב סום העי ח הפר ימוש בלו ת על הש  להתנו
אות חוק גוד להור סם בני ט פור שילו וט אם ה שיל ד בעל ה ול כנג וצא באלה או לפע  וכי

עזר זה.

 המבקש לפרסם מודעה על מיתקן פרסום ימסור לראש העירייה לפי דרישתו, בלא. 23
תשלום, שלושה עותקים מכל מודעה המתפרסמת בהתאם להוראות חוק עזר זה.

(א) לא יסיר אדם, לא יקרע, לא יטשטש, לא יקלקל ולא ילכלך מודעה שפורסמה על . 24
ם כן זר זה, אלא א ק ע אות חו להור שפורסם בהתאם  לוט אחר  ו שי ום א יתקן פרס י מ  גב

הותרה הסרת השילוט בידי העירייה.

וסמך לכך מטעמה (ב) ובד שה רייה, או ע ידי עובד העי עשה ב דעות תי  התקנת המו
בלבד.

תוספת (ג) בעה ב גרה שנק למה הא ושו פרסום  מיתקן  דעה על  סום מו יתר לפר  ניתן ה
הראשונה, תפרסם העירייה את המודעה על המיתקן.

מכוונת,.25 ו היא  שאלי אדם  די ה נמסרה לי ן, אם  כדי זר זה תהיה  חוק ע ה לפי  הודע   מסירת 
אדם אחרונה לידי  דועים ל לים או הי ו הרגי קום עסקי גוריו או במ נמסרה במקום מ  או 
נשלחה ם, או ש עובד, או המועסק ש ר ה ל אדם בגי בגירים, או לידי כ תו ה שפח  מבני מ

בדואר רשום אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה.

 חוק עזר זה אינו בא לגרוע מהוראות כל דין אחר.. 26

 יום - בינואר בכל שנה (להלן1 סכומי האגרות שנקבעו בחוק עזר זה, יעודכנו ב-. 27
ומת המדד ן לע ני יום העדכו ונה לפ סם לאחר דד, שפור וי המ י שיעור שינ ון) לפ  העדכ

שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון שקדם לו.

 יעודכנו סכומי האגרות שנקבעו בחוק עזר זה, במועד פרסומו,27  על אף האמור בסעיף. 28
רסם מדד, שפו י ה ר שינו עו י שי ון), לפ דכון הראש ם הע ן - יו ה (להל  של חוק עזר ז

.2009 לאחרונה לפני יום העדכון הראשון לעומת מדד חודש נובמבר
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תוספת ראשונה
)6 ו-2 (סעיפים

חלק א': אגרת הדבקה

  לוחות או חלק25 בעד פרסום מודעות על גבי מיתקני פרסום עירוניים לסדרה של עד
מהם, תשולם אגרת פרסום כדלקמן:

 -לשבעה ימים ראשונים או לחלק מהם (א)

 שיעור האגרה
בשקלים חדשים

203  ס״מx 62 93 עד גיליון

138  ס״מx 46 62 עד גיליון
104  ס״מx 31 46 עד גיליון

  משיעור אגרת הפרסום20% לכל יום פרסום נוסף תשולם אגרה נוספת בשיעור של (ב)
כאמור בפסקה (א).

  משיעור20%  לוחות נוספים או חלקם תשולם אגרה נוספת בשיעור של5 לכל (ג)
אגרת הפרסום כאמור בפסקה (א).

חלק ב': פרסום חוצות

בעד פרסום חוצות תשולם אגרת שילוט לשנה כדלקמן:

 שיעור האגרה
בשקלים חדשים

 - שילוט מכל סוג שהוא למעט שילוט אלקטרוני או שילוט מתחלף .1

200  מ״ר, לכל מ״ר10 עד

150  מ״ר, לכל מ״ר75  מ״ר ועד10 מעל

101  מ״ר, לכל מ״ר200  מ״ר ועד75 מעל

51  מ״ר, לכל מ״ר נוסף200 מעל

כפל האגרה  . שילוט אלקטרוני או שילוט מתחלף2
 שנקבעה בפרט

 לחלק זה.1

חלק ג': אגרת שילוט

בעד פרסום שילוט, למעט פרסום חוצות, תשולם אגרת שילוט לשנה כדלקמן:

. 1

. 2

 שיעור האגרה
בשקלים חדשים

  -שילוט מכל סוג שהוא למעט שילוט אלקטרוני או שילוט מתחלף

138  מ״ר, לכל מ״ר10 עד

142  מ״ר הראשונים10 מ״ר, לכל מ״ר מעבר ל-10 מעל

כפל האגרה שילוט אלקטרוני או שילוט מתחלף
 שנקבעה בפרט

 לחלק זה.1
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תוספת שנייה
)8 (סעיף

בקשה לחידוש רישיון שילוט

.....................................מען........................ת״ז.................................אני עורך הבקשה, החתום מטה
.........................בעל רישיון שילוט מס'......................טל'

 רישיון השילוט), מצהיר בזה כי לא בוצע שינוי כלשהו -(להלן...........................אשר ניתן בתאריך
עלתו או ו והפ פן הצבת רתו ובאו ו, בצו תיו, בתוכנ ות במידו וט, לרב ון השיל א רישי ילוט נשו  בש

.2010 לחוק עזר לכפר קאסם (מודעות ושלטים), התשע״א-3 בשאר פרטי השילוט כמפורט בסעיף

חתימת עורך הבקשה תאריך

)2010  באוקטובר6 (כ״ח בתשרי התשע״א
ר )8-17 (חמ ד א נ ר  ו ס ר ס

ראש עיריית כפר קאסם

2010חוק עזר לשדרות (מודעות ושלטים), התשע״א-
סעיפים תה לפי  סמכו -246 בתוקף  ת250 ו ן1 לפקודת העיריו - (להל ה), מתקינה    הפקוד

מועצת עיריית שדרות חוק עזר זה:

הגדרות

פרק ראשון: פרשנות

 - בחוק עזר זה .1

״בניין״ - כל מבנה, בין קבוע ובין ארעי, הבנוי מכל חומר שהוא לרבות -

כל חלק של מבנה כאמור ודבר המחובר לו בחיבור של קבע; )1(

לגדור )2( ועדים  או מי מים  ודרים או תוח וצא בזה, הג גדר וכי ר,  סוללת עפ  קיר, 
או לתחום שטח קרקע או חלל;

״העירייה״ - עיריית שדרות;

 ״ועדה מקצועית לשילוט״ - ועדה מייעצת לראש העירייה שתמונה על ידי מליאת
 לחוק העזר;5העירייה בהתאם להוראות סעיף 

״יום״ - יממה או חלק ממנה;

בת, סמל, תו מונה, כ טוט, ת ור, שר ריט, צי לום, תח וז, צי רזה, כר ודעה, כ עה״ - ה  ״מוד
ו באופן קבע א , דרך  שהו ופן כל ים בא ם, המוצג וצא בה ן או כי מיתק ות,  , א  תבנית

ארעי, ושאינם שלט;

  כל מקום המיועד ומשמש כולו או עיקרו לציבור או מקום הנשקף -״מקום ציבורי״
לציבור ולרבות רחוב וכל מקום אחר הנשקף אליו;

״מ״ר״ - מטר רבוע או חלק ממנו;

 ״מפקח״ - עובד עירייה שראש העירייה הסמיכו בכתב לצורכי פיקוח וביצוע הוראות
חוק זה;
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