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 הגדרות
 -בחוק עזר זה   . 1

ארון או מיתקן אחר בעל נפח שהותקן במקום ציבורי ושאפשר להציג בו סחורה או , לרבות ארגז - "ארגז ראווה"

  ;מיתקן לפרסום מודעות

  - לרבות, בין שהוא בנוי אבן ובין שהוא בנוי מכל חומר שהוא, א ובין שאינו קבועבין קבוע שהו, כל מבנה -  "בניין"
  ;קבע של חיבור לו המחובר דבר וכל כאמור מבנה של חלק כל  )1(

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

  :אחד או יותר מאלה -  "בעל נכס"
  ;בו כבעלים להירשם שזכאי מי או נכס של הרשום בעליו  )1(

 כבא או כנאמן, כמורשה ובין הוא בזכותו בין, מנכס הכנסה לקבל זכאי או המקבל אדם  )2(
  ;כוח

  ;1969- ט"התשכ, המקרקעין בחוק כמשמעותו דירה בעל  )3(

  ;מי שבעבורו פורסם השילוט - "בעל שילוט"

  ;עיריית ערד - "העיריה"

  ;לחוק העזר 8ועדה מייעצת לראש העיריה שתמונה בהתאם להוראות סעיף  - "ה מקצועית לשילוטועד"

  ;חודש או חלק ממנו - "חודש"

  ;יממה או כל חלק ממנה - "יום"

  ;לצורך פרסום, מיתקן או נכס שבבעלות העיריה או בחזקתה והמיועד לשימוש כלל הציבור - "לוח פרסום עירוני"

  ;ם הכללי לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהמדד המחירי - "מדד"

מיתקן ,ארגז ראווה, אות, תבנית, סמל, כתובת, תמונה, שרטוט, ציור, תחריט, צילום, כרוז, כרזה, הודעה - "מודעה"

המוצגים דרך קבע , מתחלף או קבוע, נייח, נייד, העשויים מחומר כלשהו או המוצגים באופן כלשהו, או כיוצא בהם

  ;ושאינם שלט, לזמן קצראו 

ולרבות רחוב וכל מקום , כל מקום המיועד ומשמש כולו או עיקרו לציבור או מקום הנשקף לציבור -  "מקום ציבורי"

  ;אחר הנשקף אליו

  ;מטר רבוע או חלק ממנו -  "ר"מ"

  ;מיתקן או נכס המשמש לפרסום - "מיתקן פרסום"

כולה או , העיריה או בחזקתה שזכות השימוש בו הוענקהשבבעלות , מיתקן פרסום - "מיתקן פרסום עירוני"

  ;לאחר, מקצתה

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

לרבות על מיתקן פרסום , התקנה או הצגה של שילוט בדרך כלשהי במקום ציבורי על גבי מיתקן פרסום -  "פרסום"

לרבות פרסום שלט על גבי כלי , בין מסחרית ובין אחרת, לזמן כלשהו ולמטרה כלשהי ,עירוני או על לוח פרסום עירוני

רכב החונה במקום קבוע במשך שלושה ימים רצופים לפחות או הנגרר על ידי כלי רכב אחר לרבות כל דבר המחובר 

  ;אליהם או הנטוע בהם וכל מיטלטלין

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

  ;מקצתן

  ;דרכי מעבר המיועדות לשימוש הציבור בין שהן בבעלות פרטית ובין שהן בבעלות ציבורית - "רחוב"

  ;לחוק העזר 2רישיון שילוט הניתן בידי ראש העיריה בהתאם לסעיף  -  "רישיון"

שטח ושל ; למעט שטח המסגרת של המיתקן שעליו קבוע השילוטשטחו של שילוט בצירוף המסגרת  – "שטח שילוט"

  ;הסכום של כל צדיו -שילוט הנושא פרסום מכל צדיו 

  ;שלט או מודעה -  "שילוט"

או חשמליים לרבות בדרך , אופטיים, ממוחשבים ,שילוט המתפרסם באמצעים אלקטרוניים -  "שילוט אלקטרוני"

  ;הסרטה או הקרנה, הארה



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

  ;לוט שפורסם שלא במקביל לבנייןשי - "שילוט דגל"

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

  ;כלשהם

לרבות הודעה המכילה את שמו של אדם או מקצועו או שמו או טיבו , הודעה שנועדה לפרסם עסק או עוסק -  "שלט"

  .המסחרי של מצרך המיוצר והמשווק במקום העסק או כתובתו או צירוף שלהםשל עסק או מוסד או סמלו 

  שילוט: פרק שני

  רישיון שילוט
אלא לפי רישיון שניתן כדין מאת ראש העיריה , לא יפרסם אדם שילוט במקום ציבורי במקום העיריה) א(  .2

  .לחוק עזר זהקבעה בתוספת הראשונה ובהתאם לתנאי הרישיון ולאחר ששולמה אגרת שילוט שנ

לפי העניין פרטים או חלקים , הבקשה תכלול; יגיש בקשה בכתב לראש העיריה ,המבקש לפרסם שילוט  )ב(

  :ככל שהם מתאימים לסוג השילוט המתבקש

  ;הבקשה מגיש של ומענו שמו  )1(

 שלושה לבקשה יצורפו עירוני פרסום מיתקן על פרסום לגבי ;המוצע השילוט של תרשים  )2(
  ;המוצע השילוט תרשים של העתקים

 מבקש שהוא השילוט ומידות החומרים, התוכן, הצורה, הסוג את המפרטת תכנית  )3(
  ;להציג

  ;השילוט יצרן ופרטי המתקין פרטי  )4(

 השילוט יוצב שעליה המסגרת לרבות, המיועד הצבתו למקום השילוט חיבור אופן פירוט  )5(
  ;שלהם כניהט המפרט בצירוף, אותו לשאת האמור המיתקן או

 של אישור לבקשה לצרף יש, חשמל באספקת הכרוך אלקטרוני שילוט מבוקש אם  )6(
  .פחת מפסק יכלול המיתקן וכי המיתקן לתקינות אחראי הוא כי מוסמך חשמלאי

הנדרשים לדעתו , ראש העיריה רשאי לדרוש ממגיש הבקשה פרטים נוספים הנוגעים לשילוט המתבקש  )ג(

  .הכרעה בהלצורך בחינת הבקשה וה

יכול , 1968- ח"התשכ, לחוק רישוי עסקים) ב(3כהגדרתה בסעיף , בקשה לפרסום של עינוג ציבורי  )ד(

כאמור , מפרסם מודעות; לפי ההצגות או המופעים, שתתייחס לתמונות או למודעות אחרות המשתנות מדי פעם

שהן אושרו וסומנו בידי  ובלבד ,ריהלא יידרש להגיש את התמונות או את המודעות האחרות לראש העי, בסעיף זה

  .1927, לפקודת סרטי הראינוע 5מועצת הביקורת לפי סעיף 

להוסיף עליהם או , להתנות בתנאים, לשנותו, לבטלו ,לסרב לתתו ,ראש העיריה רשאי לתת רישיון  )ה(

בכלל זאת מוסמך ; לחוק עזר זה ולכל הוראותיו 8לשנותם וזאת בכפוף לאמות המידה שקבעה העיריה כקבוע בסעיף 

מועדי , החומר שממנו נוצר, גודלו וצורתו של השילוט, ראש העיריה לקבוע הוראות ותנאים בדבר מקום הצבתו

  .מניעת רעש ומטרדים ושמירת הניקיון בסמוך לו וכל הוראה אחרת כיוצא באלה ,פרסומו

דעת ראש העיריה השילוט פוגע לא יינתן רישיון לשילוט אם פרסומו מהווה עבירה על פי דין או אם ל  )ו(

או אם השילוט מפרסם עסק או משרד שאין לו רישיון כחוק או שהפעלתו נוגדת את , בתקנת הציבור או ברגשותיו

  .או כל דין אחר, 1965-ה"התשכ, חוק התכנון והבניה

 אגרת שילוט
ם בתוספת הראשונה לחוק ישלם המבקש לעיריה אגרה בשיעורים הנקובי, בעד מתן רישיון שילוט או חידושו  .3

  .עזר זה

 תוקף הרישיון
  .בדצמבר בשנה שבה ניתן 31תוקפו של רישיון הוא עד ) א(  . 4

תשולם , ביוני בשנה פלונית והשילוט לא הותקן לפני הוצאת הרישיון 30הוצא רישיון לשילוט לאחר   )ב(

  .מחצית האגרה שנקבעה בתוספת הראשונה

  .תשולם מחצית מהאגרה הנקובה בתוספת, ביולי בשנה פלונית 1בוטל רישיון השילוט לפני   )ג(

 חידוש רישיון
ותכלול הצהרה של , ימים לפני תום תוקפו 30בקשה לחידוש רישיון תוגש בכתב לראש העיריה לפחות ) א(  . 5

, יולרבות במידות, ולפיה לא בוצע כל שינוי שהוא בשילוט, המצויה בתוספת השניה לחוק עזר זה, מגיש הבקשה

  .)ב(2באופן הצבתו ובשאר פרטי השילוט כמפורט בסעיף , בתוכנו

  .לא יהיה תוקף לחידוש רישיון אם חודש על סמך הצהרה כוזבת   )ב(
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ושולמה אגרת שילוט מראש בגין תקופת חידוש , )א(הוגשה בקשה לחידוש רישיון כאמור בסעיף קטן   )ג(

וזאת עד לחידושו של הרישיון , לוט תקף בגין תקופת החידושיראו את מגיש הבקשה כמחזיק ברישיון שי, הרישיון

  .ולפי הסירב לחידוש הרישיון, למעט אם נשלחה על ידי ראש העיריה הודעה בכתב, כמבוקש

 ציון פרטים
  .מתקינו או יצרנו, אלא אם כן צוין בו שמו ומענו של מפרסם השילוט, לא יפרסם אדם שילוט  . 6

 פטור
  :המנויים להלן לא יהיו טעונים הוצאת רישיון שילוט ותשלום אגרת שילוטסוגי השילוט ) א(  .7

  ;לבית כניסה דלת על המוצג שילוט  )1(

 המוצג דגל לרבות, דתי או ציבורי אופי בעל ארגון של או המדינה של סמל המשמש דגל  )2(
  ;מסחרית לפרסומת תשמש ולא כדין תהא כאמור דגל שהצגת ובלבד, ממלכתי באירוע

 ובלבד אחר למקום אחד ממקום עברו פעילות או שירות, שעסק כך על המורה שילוט  )3(
 ממועד ימים 90 עד ויוצג מ"ס 60×  מ"ס 35 על יעלו לא כאמור השילוט עד יהיו שמידותיו
  ;כאמור ההעברה

  ;אבל מודעות  )4(

  ;העיריה מטעם סםהמתפר שילוט  )5(

  ;כתובתו לזיהוי נכס גבי על המותקן מואר בית מספר או רחוב שם  )6(

  ;בתשלום שלא ובין בתשלום בין, עירוני פרסום לוח על פרסום  )7(

 אל מופנים ואינם, באלה וכיוצא בדוכן, בחנות, עסק בית בתוך המצויים ושלטים מודעות  )8(
  ;להם מחוץ

  ;ליד מיד חולקיםהמ כרוזים של בדרך פרסום  )9(

  ;הרכב בתוך המצויות רכב למכירת מודעות  )10(

  ;הפגנה או אסיפה במהלך אדם בידי הנישאת מודעה  )11(

  ;פוליטי אופי בעלי ושלטים מודעות  )12(

  ;רשמי תכנון מוסד מטעם המתפרסם שילוט  )13(

  .דין כל פי על להציג שחובה שלט  )14(

רשאי ראש העיריה להורות על מקום פרסומו של השילוט כאמור , לעיל) א(על אף האמור בסעיף קטן   )ב(

בתקנת הציבור ובשיקולים , וזאת על יסוד נימוקים שיסודם בביטחון הציבור, בסעיף זה וליתן כל הוראה אחרת לגביו

יפרסם בעל השילוט את השילוט מהסוגים האמורים או יערוך בו שינוי , הורה ראש העיריה כאמור; סביבתיים

  .להוראות ראש העיריה בהתאם

  גיבוש אמות מידה: פרק שלישי

 גיבוש אמות מידה
, ביניהם, העיריה באמצעות ועדה מקצועית שתמונה על ידי ראש העיריה ותהיה מורכבת משלושה חברים)א(  . 8

כל אשר תקבע אמות מידה ב, )הוועדה המקצועית -להלן (מנהל מחלקת תברואה או נציגו , המנהל הכללי של העיריה

, צורתו, אופן הצבתו, הנוגע להענקת רישיונות לפי חוק עזר זה ואמות המידה יכול שיתייחסו למקום השילוט

  .צבעיו וסוג החומר שממנו הוא עשוי,גודלו

  .אמות המידה יחייבו את ראש העיריה והוא ינהג על פיהן בעשותו שימוש בסמכויותיו לפי חוק עזר זה  )ב(

את אמות המידה אשר יפורטו במסמך כתוב תוך ציון מועד אישורן על ידי  הוועדה המקצועית תקבע  )ג(

העתק ממסמך כאמור יימצא במשרדי העיריה ובמקומות ציבוריים אחרים בתחום העיריה שייקבעו על ידי ; העיריה

  .העיריה

  .לפקודה 216הודעה על גיבושן של אמות המידה תפורסם בעיתון מקומי כהגדרתו בסעיף   )ד(
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  שילוט אסור: יעיפרק רב

 שילוט אסור וסייגים למתן רישיון
  :ולא יינתן רישיון לשילוט שנתקיים בו אחד מאלה, לא יגרום לפרסומו, לא יפרסם אדם שילוט  .9

  ;רגל הולכי או רכב כלי לתנועת להפריע או להטעות, בבטיחות לפגוע עלול הוא  )1(

 באיכות פוגע או בהם וכיוצא יחר, רעש של מטרד או נזק לגרום עלול או גורם הוא  )2(
  ;ומילוט יציאה דרכי חסימת ולרבות בטיחותי מפגע מהווה או הסביבה

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

  .היסטורי או ארכיטקטוני ייחוד בעל בניין בחלקי לפגוע או להסתיר עלול הוא  )4(

 דרכי פרסום אסורות
והצנרת מספקת חשמל לשילוט , יציב אדם שילוט אלקטרוני אלא אם כן השילוט מצויד במפסק פחתלא   .10

  .)6)(ב(2כאמור בסעיף , והם עברו ביקורת של חשמלאי מוסמך שאישורו בכתב נמסר לעיריה, מוסתרת

  הוראות שונות: פרק חמישי

 שימוש בשפות
ע את שפת או שפות הכיתוב שבהן ייעשה שימוש יקב, בהתייעצות עם הוועדה המקצועית ,ראש העיריה  .11

  :בפרסום לפי חוק עזר זה ולעניין זה יחולו הכללים האלה

  ; ישראל מדינת של רשמית שפה תהא הפרסום משפות אחת לפחות  )1(

  ;העיריה בתחומי שפה כל דוברי שיעור את החלטתו לצורך בחשבון יביא העיריה ראש  )2(

 או עברית שאינה בשפה הוא בו שהכיתוב שלט להציג או מודעה לפרסם אדם ביקש  )3(
  .משטחו שליש לפחות התופס בערבית או בעברית כיתוב לו ייווסף, ערבית

 שינויי שילוט
  .כדין בקשת רישיון לשילוט חדש, בחריגה מתנאי רישיון שניתן, בקשה לפרסום שילוט  .12

 אחזקת שילוט
  .תקין ובטוח, ת השילוט באופן שיהיה נקיבעל רישיון שילוט יהא אחראי להחזק) א(  . 13

היה ולא עלה בידי העיריה לאתר את בעל רישיון השילוט וזאת לאחר , )א(על אף האמור בסעיף קטן   )ב(

על בעל ) א(תחול האחריות על אחזקת השילוט כאמור בסעיף קטן , שנקטה את כל האמצעים הסבירים לצורך איתורו

ניסיון , לרבות משלוח הודעות דרישה והתראות -" אמצעי סביר", סעיף קטן זה לעניין ;הנכס שבו מותקן השילוט

  .ביקור במענו הרשום או במקום עבודתו או עסקו או כיוצא באלה, איתור במאגרי מידע

 חובת הסרת שילוט
ילוט אחראי להסרת הש, בין אם קיבל רישיון שילוט ובין אם קיבל פטור מהוצאת רישיון שילוט, בעל שילוט  .14

או אם העסק שהשילוט מפרסם חדל להתקיים או , עד תום השימוש בו או עם פקיעת תוקף רישיון השילוט או ביטולו

  .אם האירוע שהשילוט מפרסם חלף

 דרישה להסרת שילוט
להסיר שילוט , לדרוש מאדם שפרסם שילוט או הרשה לפרסמו, בהודעה בכתב, ראש העיריה רשאי) א(  .15

  .ון או בניגוד להוראה מהוראות חוק עזר זהשפורסם בלא רישי

בין אם קיבל פטור , בין אם קיבל רישיון שילוט, לדרוש מבעל שילוט, בהודעה בכתב, ראש העיריה רשאי  )ב(

לבצע את העבודות , מהוצאת רישיון שילוט ובין אם פרסם שילוט בלא רישיון או בניגוד להוראות חוק עזר זה

  .השילוט או להתאמתו לתנאי הרישיון או להוראות חוק עזר זה הדרושות לאחזקתו התקינה של

ימלא אחריה בתוך התקופה שנקבעה לכך על ידי ראש , )ב(- ו) א(מקבל הודעה כאמור בסעיפים קטנים   )ג(

  .העיריה

רשאי ראש העיריה להורות על הסרת , )ב(-ו) א(לא מילא אדם אחר הודעה כאמור בסעיפים קטנים   )ד(

 ,ולגבות מאותו אדם את הוצאות העיריה בביצוע פעולה זו, ע עבודות הדרושות לאחזקתו התקינההשילוט או לבצ

  .ובלבד שהתראה על כך נמסרה לאותו אדם זמן סביר מראש
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ואינו גורע , האמור בסעיף זה אינו גורע מאחריותו של אדם בשל הפרת הוראה מהוראות חוק עזר זה  )ה(

  .זה מסמכויות ראש העיריה לפי חוק עזר

אף בלא מסירת הודעה כאמור ) ד(ראש העיריה רשאי להורות ולנקוט פעולות כאמור בסעיף קטן   )ו(

מפרסמו או מי שהרשה , אם נוכח לדעת שלא ניתן לאתר את שמו ומענו של בעל השילוט) ב(-ו) א(בסעיפים קטנים 

  .לפרסמו

 לוח פרסום עירוני
רשאי להחליט כי פרסום בלוח פרסום עירוני או , דה המקצועיתלאחר התייעצות עם הווע, ראש העיריה) א(  .16

  .בחלקו יהא כרוך בתשלום

אם הפרסום בו כרוך , העיריה תציין על גבי לוח הפרסום העירוני או לגבי חלק מסוים בו בהתאמה  )ב(

  .בתשלום אם לאו

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

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

 בלוח מסוים אזור על או בתשלום הכרוך עירוני פרסום לוח על שילוט לפרסם אדם ביקש  )2(
 התוספת של' א בחלק הקבועה הדבקה אגרת ישלם, בתשלום הכרוך העירוני הפרסום

  ;)הדבקה אגרת -  ןלהל( העזר לחוק הראשונה

 בלוח לכך המיועד במקום השילוט את העיריה תפרסם, הדבקה אגרת אדם שילם  )3(
  ;העירוני הפרסום

 בו הפרסום אשר עירוני פרסום לוח על שילוט, העיריה מטעם לעובד פרט, אדם ידביק לא  )4(
  .העיריה ראש של ובכתב מראש אישור לכך קיבל כן אם אלא, בתשלום כרוך

כדי לגרוע מכל סמכות המוקנית לראש העיריה להתנות על השימוש בלוח , )ג(באמור בסעיף קטן אין   )ד(

תוכנו וכיוצא באלה או לפעול כנגד בעל השילוט אם השילוט פורסם , גודלו, בקביעת צורת השילוט, הפרסום העירוני

  .בניגוד להוראות חוק עזר זה

 שמירת שילוט והדבקתו
, לא יקלקל ולא ילכלך שילוט שפורסם על גבי מיתקן שילוט עירוני, לא יטשטש, יקרע לא, לא יסיר אדם) א(  .17

  .או כל שילוט שפורסם בהתאם להוראות חוק עזר זה

  .1977- ז"התשל, לחוק העונשין 196כדי להקים חבות כלשהי מכוח סעיף ) א(אין באמור בסעיף קטן   )ב(

 מסירת הודעות
או אם , אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, ק עזר זה תהא כדיןמסירת הודעה או דרישה לפי חו  .18

או לידי , לידי אדם מבני משפחתו הבגירים, נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה

רגילים או שנשלחה בדואר רשום ערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו ה, כל אדם בגיר העובד או מועסק שם

  .או במקום שבו נמצא השילוט, או אם הוצגה בצורה נראית לעין באחד המקומות האמורים, הידועים לאחרונה

 שמירת דינים
  .חוק עזר זה אינו בא לגרוע מהוראותיו של כל דין אחר  .19

 הצמדה למדד
שנה שלאחר פרסום חוק  בינואר בכל 1-יעודכנו ב, תעריפי האגרות הנקובים בתוספת הראשונה לחוק עזר זה  .20

לפי שיעור שינוי המדד מן המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון לעומת המדד , )יום העדכון -להלן (עזר זה 

  .שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון שקדם לו

 הוראת מעבר
ון שניתן לפי הוראות דינו כדין רישי, תוקף שניתן לפני תחילתו של חוק עזר זה לפי חוק העזר הישן- רישיון בר  .21

  .חוק עזר זה

 ביטול
  .בטל ביום תחילתו של חוק עזר זה - 1977- ז"התשנ, )מודעות ושלטים(חוק עזר לערד   .22

 הוראת שעה
יעודכנו במועד פרסומו של חוק , תעריפי האגרות שבתוספת הראשונה לחוק עזר זה, 20על אף האמור בסעיף   .23

לפי שיעור שינוי המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הראשון ) כון הראשוןיום העד -להלן (עזר זה ברשומות 

  .2010לעומת מדד חודש ינואר 
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  ראשונה תוספת
  )16- ו 4, 3, 2סעיפים (

  אגרת הדבקה: 'חלק א
  

תשולם אגרת הדבקה לשבוע , לוחות פרסום עירוניים או חלקם 25בעד פרסום שילוט המודבק על סדרה של   )1(

  : כדלקמן

 שיעורי האגרה בשקלים חדשים גודל השילוט

 193 )מ"ס 62×  93(שילוט גדול 

 139 )מ"ס 62×  46(שילוט בינוני 

 107 )מ"ס 31×  46( שילוט קטן

 86 )מ"ס 31×  23(שילוט זעיר 

  

  ;לחלק זה 1משיעור האגרה שנקבע בפרט  20% - לוחות נוספים או חלקם  5לכל   )2(

  .לחלק זה 1משיעור האגרה שנקבע בפרט  20% -לכל יום נוסף   )3(

  

  אגרת שילוט: 'חלק ב
  

  :בעד פרסום שילוט תשולם אגרת שילוט לשנה כדלקמן

  שילוט אלקטרוני או שילוט מתחלףשילוט מכל סוג שהוא למעט   )1(

  

 שיעורי האגרה בשקלים חדשים גודל השילוט

 מודעה שלט 

 126 181 ר"לכל מ, ר"מ 10עד 

 94 135 ר"לכל מ, ר"מ 75ר ועד "מ 10מעל 

 64 92 ר"לכל מ, ר"מ 200ר ועד "מ 75מעל 

 32 46 ר נוסף"לכל מ, ר"מ 200מעל 

  

  .לחלק זה 1כפל האגרה שנקבעה בפרט  -  שילוט אלקטרוני או שילוט מתחלף  )2(

  

  תוספת שניה
  )5סעיף (

  בקשה לחידוש רישיון שילוט
  

מען ............................................. ז "ת.............................................. החתום מטה , אני עורך הבקשה

, .....................................' בעל רישיון שילוט מס................................... ' טל................................................ 

לוט נשוא מצהיר בזה כי לא בוצע שינוי כלשהו בשי, )רישיון השילוט -להלן (.............................. אשר ניתן בתאריך 

בצורתו ובאופן הצבתו והפעלתו או בשאר פרטי השילוט כמפורט בסעיף , בתוכנו, לרבות במידותיו, רישיון השילוט

  .2010-ע"התש, )שילוט מודעות ושלטים(לחוק עזר לערד ) ב(2

  

 חתימת עורך הבקשה  תאריך 

  

 )2010בפברואר  14(ע "בשבט התש' ל

 לב-גדעון בר

  ערדראש עיריית 

  


