
 5105-חוק עזר לחצור הגלילית )מודעות ושלטים(, התשע"ה

 246' (, עמ.82.6.802, התשע"ה )887חש"ם  פורסם:

מועצת המועצה  לפקודת המועצות המקומיות, מתקינה 84-ו 82, 88, 24בתוקף סמכותה לפי סעיפים 
 המקומית חצור הגלילית חוק עזר זה:

 

 : פרשנותראשוןפרק 

 הגדרות

 -בחוק עזר זה  .0

 כל חלק של מבנה כאמור; כל מבנה, בין שהוא קבוע ובין שהוא ארעי, בנוי מכל חומר שהוא, לרבות - "בניין"

 ;29.0-בצו המועצות המקומיות )א(, התשי"א "בעל"כהגדרת  - "בעל נכס"או  "בעל"

 לחוק העזר; 6סעיף  ועדה מייעצת לשילוט שמינתה מועצת המועצה לפי - "ועדה מקצועית לשילוט"

בהם, המוצגים לזמן קצר  הודעה, צילום, ציור, שרטוט, תמונה, כתובת, סמל, תבנית, אות או כיוצא - "מודעה"
באופן כלשהו, מתחלף או קבוע, לרבות באמצעות אור, עשן או גז,  ושאינם שלט, העשויים מחומר כלשהו או המוצגים

 קום ציבורי;מודעה המתפרסמת באמצעות מכשיר אופטי או חשמלי או במ ולרבות

 המועצה המקומית חצור הגלילית; - "המועצה"

לציבור ולרבות רחוב וכל מקום  כל מקום המיועד ומשמש כולו או עיקרו לציבור או מקום הנשקף - "מקום ציבורי"
 בתוככי מבנה באופן שתכניו נפנים ונשקפים לתוך המבנה ולא כלפי רשות אחר הנשקף אליו, להוציא שילוט הממוקם

 ם;הרבי

 מטר רבוע או חלק ממנו; - "מ"ר"

 מי שראש המועצה הסמיכו בכתב לצורכי פיקוח וביצוע הוראות חוק זה; - "מפקח"

 מיתקן או נכס במקום ציבורי, המשמש לפרסום למודעות; - "מיתקן פרסום"

קרונות ניידים או  רכב, נגררים, בניין, מקרקעין, לרבות דבר המחובר אליהם או הנטוע בהם, מיטלטלין, כלי - "נכס"
 לא ניידים או מבנים יבילים;

 ;2968-)ב( לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח2כהגדרתו בסעיף  - "עינוג ציבורי"

פרסום באמצעות מסמך המופץ או  התקנה או הצגת שילוט, בדרך כלשהי, בין מסחרית ובין אחרת, למעט - "פרסום"
 המועצה; מחולק לציבור במקום ציבורי בתחום

לפי חוק העזר, כולן או מקצתן, לפי  לרבות עובד מועצה שראש המועצה אצל לו בכתב מסמכויותיו - מועצה""ראש ה
 ;.297-ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה לחוק הרשויות המקומיות )בחירת 27סעיף 

 רישיון שילוט הניתן בידי ראש המועצה, בהתאם להוראות חוק עזר זה; - "רישיון"

צדדי, יחושב -בשילוט רב השטח שבתחום הקווים המחברים את קצות השילוט, כולל המסגרת; - "שטח שילוט"
 שטחו כאילו היה כל צד שילוט נפרד;

 שלט או מודעה; - "שילוט"

כמה מודעות או שלטים  מיתקן לשילוט, שניתן לראותו מכמה צדדים, שעליו מפורסמות - צדדי"-"שילוט רב
 במקביל;

אופטיים או חשמליים, לרבות בדרך  שילוט המתפרסם באמצעים אלקטרוניים או ממוחשבים, - "שילוט אלקטרוני"
 הארה, הסרטה או הקרנה;

ויותר משלט אחד, בזה אחר זה  שילוט שניתן להציג על גביו או באמצעותו יותר ממודעה אחת - "שילוט מתחלף"
 ובהפרשי זמן;

המכילה את שמו של אדם,  ועדה לפרסם עסק או עוסק,הודעה המותקנת במקום העסק או העיסוק, שנ - "שלט"
או סמלו המסחרי של מצרך המשווק והמיוצר במקום או צירוף  מקצועו, שמו או טיבו של עסק או מוסד, כתובתו



המגרש שבו נמצא  לבניין, לרבות מיתקן הנושא את ההודעה שאינו מחובר לבניין ומוצב בשטח שלהם, שמחובר
מוצר המשווק ואינו מיוצר במקום או של חברה המייצרת או  המכילה גם את שמו או סמלו שלהבניין, לרבות הודעה 

 כאמור, שעסקה אינו מתנהל במקום שבו מותקן השלט; משווקת מוצר

להאיר באופן קבוע או זמני או  שלט המואר על ידי גוף תאורה, בין פנימי ובין חיצוני, והגורם לשלט - "שלט מואר"
 מהבהב;מתחלף או 

 שנה אזרחית או חלק ממנה. - "שנה"

 

 פרק שני: רישיון שילוט

 הצגת שילוט

ולא יגרום לפרסום  לא יפרסם אדם שילוט, ולא ירשה למי שפועל מטעמו לפרסם שילוט במקום ציבורי, .5
 רישיון שניתן כדין מאת ראש המועצה ובהתאם שילוט ולא ירשה לאחר מטעמו לפרסם שילוט כאמור, אלא לפי

 שילוט שנקבעה בתוספת. לתנאי הרישיון, ולאחר ששילם אגרת

 בקשה לרישיון

פרטים או חלקים ככל  המבקש לפרסם שילוט, יגיש בקשה בכתב לראש המועצה, הבקשה תכלול לפי העניין, .3
 -שהם מתאימים לסוג השילוט המתבקש 

 שמו המלא ומענו של מגיש הבקשה; (2)

 ו המיועד של השילוט;תמונה חזיתית של מקום הצבת (8)

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

או המיתקן  פירוט סוג השילוט, צורתו, חומריו, צבעו, תוכנו, המסגרת שעליה יותקן השילוט (4)
 הנושא אותו, מטרות פרסומו ודרכי השמירה עליו;

בצירוף אישור  בר בבקשהציון הד -אם השילוט מואר או שילוט אלקטרוני הכרוך בחשמל  (.)
כולל מפסק פחת ואישור ממבטח  חשמלאי מוסמך המעיד כי הוא אחראי לתקינות השילוט וכי המיתקן

כלשהו, לרבות נזק לצד ג', עוברי אורח או מי שנמצא  מורשה בדבר ביטוח השילוט והתקנתו נגד נזק
 בסביבתו;

שבבעלות משותפת  השילוט; לגבי נכסמסמך המאשר את הסכמת בעל הנכס שעל גביו יפורסם  (6)
 הנציגות המוסמכת על פי כל דין, לפי העניין. של כמה בני אדם, תצורף לבקשה הסכמת כל הבעלים או

 תנאים למתן רישיון

לשנותו, לכלול בו  ראש המועצה רשאי, לפי שיקול דעתו, לתת רישיון לשילוט, לסרב לתתו, לבטלו, )א( .4
מקום הצבתו, גודלו, צבעו, תוכנו וצורתו של  ולשנותם, ובין השאר לקבוע הוראות בדברתנאים, להוסיף עליהם 

פרסומו, ותנאים בדבר מניעת רעש ומטרדים ושמירת הניקיון בסמוך לשילוט,  השילוט, החומר שממנו נוצר, מועדי
 צה תינתן בכתב.ראש המוע ; החלטת7בהתאם לאמות המידה שנקבעו על ידי מועצת המועצה כאמור בסעיף  הכול

לדעת ראש המועצה  לא יינתן רישיון לשילוט אם פרסומו או הצגתו מהווה עבירה על פי דין או אם )ב(
 השילוט מהווה פגיעה בתקנת הציבור או ברגשותיו.

 שילוט יפורסם במקום ובאופן שנקבעו ברישיון. )ג(

 חידוש רישיון

תוקף הרישיון הקיים,  ימים לפני תום 20לפחות  בקשה לחידוש רישיון תוגש בכתב לראש המועצה )א( .5
שהוא בשילוט, לרבות במידותיו, בתוכנו, באופן הצבתו  ותכלול הצהרה של מגיש הבקשה, ולפיה לא בוצע כל שינוי

 .2בסעיף  ובשאר פרטי השילוט כמפורט

 במועצה.ניתן לקבל  הבקשה לחידוש הרישיון תוגש בהתאם לנוסח הבקשה לחידוש הרישיון אותו )ב(



 לא יהיה תוקף לרישיון שחודש אם ניתן על סמך הצהרה כוזבת של מגיש הבקשה. )ג(

תקופת חידוש הרישיון,  הוגשה בקשה לחידוש רישיון כאמור בסעיף קטן )א( ושולמה אגרת שילוט בעד )ד(
שיון כמבוקש, תקופת החידוש, וזאת עד לחידוש הרי יראו את מגיש הבקשה מי שמחזיק ברישיון שילוט תקף בעד

 ראש המועצה הודעה בכתב, ולפיה סירב ראש המועצה לחידוש הרישיון. וזאת למעט אם נשלחה על ידי

אגרת השילוט אשר שולמה  סירבה המועצה לבקשה לחידוש רישיון, תשיב המועצה למגיש הבקשה את )ה(
 שבה פורסם השילוט. על ידו, לאחר קיזוז הסכום המגיע למועצה בעד התקופה

 דה מקצועית לשילוטוע

ויהיו חברים בה מהנדס  חברים 2-מועצת המועצה תמנה ועדה מקצועית לשילוט שתהיה מורכבת מ )א(  .6
 האחראי על השילוט, או נציגיהם. המועצה, המנהל הכללי של המועצה ומנהל המחלקה

קבעה לגביו חובת המועצה  הוועדה המקצועית לשילוט תייעץ לראש המועצה לגבי כל נושא שמועצת )ב(
 התייעצות עם הוועדה המקצועית לשילוט בחוק עזר זה.

הנוגע להענקת רישיונות לפי  הוועדה המקצועית לשילוט תמליץ למועצה לעניין קביעת אמות מידה בכל )ג(
 )א(.7חוק עזר זה כאמור בסעיף 

 גיבוש אמות מידה

לעניין זה, אמות  עדה המקצועית לשילוטמועצת המועצה תקבע, לאחר שהונחו לפניה המלצות הוו )א( .7
שיתייחסו למקום השילוט, אופן הצבתו,  מידה בכל הנוגע להענקת רישיונות לפי חוק עזר זה; אמות המידה יכול

עשוי ותוכנו ולכל סוגי שילוט המחייבים התייעצות עם הוועדה  צורתו, גודלו, צבעיו, סוג החומר שממנו הוא
 המקצועית לשילוט.

 קטן )א(. ינתן רישיון שילוט אלא בהתאם לאמות המידה שנקבעו כאמור בסעיףלא י )ב(

אישורן; העתק מהמסמך  אמות המידה שאושרו בידי מועצת המועצה יפורטו במסמך כתוב ובציון מועד )ג(
 אחרים בתחום המועצה כפי שייקבעו על ידה. יועמד לעיון הציבור במשרדי המועצה ובמקומות ציבוריים

"עיתון קטן )א(; לעניין זה,  צה תפרסם הודעה בעיתון מקומי על אישור אמות מידה כאמור בסעיףהמוע )ד(
 לפקודת העיריות. 826כהגדרתו בסעיף  - מקומי"

 עד )ג(, בשינויים המחויבים. על שינוי אמות המידה, או הוספה עליהם יחולו הוראות סעיפים קטנים )א( )ה(

 תוקף הרישיון

 מועד אחר. בדצמבר בשנה שבה ניתן, אלא אם כן צוין ברישיון 22הוא עד יום  תוקף של רישיון .8

 אגרה

 בשיעורים הנקובים בתוספת. בעד מתן רישיון לשילוט או חידושו, ישלם המבקש למועצה אגרת שילוט )א( .9

תשולם  הוצאת הרישיון, ביוני בשנה פלונית והשילוט לא הותקן לפני 20-הוצא רישיון לשילוט לאחר ה )ב(
 מחצית האגרה שנקבעה בתוספת.

 הנקובה בתוספת. ביולי בשנה פלונית, תשולם מחצית מהאגרה 2בוטל רישיון השילוט לפני יום  )ג(

 ציון פרטים

 יצרנו. לא יפרסם אדם שילוט אלא אם כן צוין בו שמו ומענו של מפרסם השילוט, מתקינו או .01

 עינוג ציבורי

פעם לפי המופעים, ועל אף  רי יכול שתתייחס לתמונות או למודעות, המשתנות מדיבקשה לפרסום עינוג ציבו .00
כאמור להגישן לראש המועצה, ובלבד שהמועצה לביקורת  לא יידרש מפרסם תמונות או מודעות 2האמור בסעיף 

 .2987, לפקודת סרטי הראינוע .אותן לפי הוראות סעיף  סרטים ומחזות אישרה



 סייג תחולה

 -ראות חוק עזר זה לא יחולו על הו )א( .05

היא כדין ואינה  דגל או סמל של מדינה או ארגון בעל אופי ציבורי או דתי, ובלבד שהצגתו (2)
 משמשת לפרסומת מסחרית;

לא  שמידות השילוט שילוט המורה על כך שעסק או פעילות עברו ממקום אחד למשנהו, ובלבד (8)
 ימים ממועד ההעתקה; 90על  צג לתקופה העולהס"מ, והשלט לא יו 60× ס"מ  .2יעלו על 

 שילוט של הממשלה, של המועצה ושל בתי משפט; (2)

 מודעות אבל; (4)

 שלט זיהוי המוצג על דלת כניסה לבית מגורים או לבית עסק; (.)

 מודעה על גבי כלי רכב למעט שילוט בעל אופי מסחרי; (6)

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

 מודעות ושלטים בעלי אופי פוליטי; (8)

 שילוט שחובה להציג על פי דין; (9)

גבי דירת מגורים,  שילוט העשוי מאריג, קרטון או כל חומר אחר אשר אינו קשיח, המוצג על (20)
בסעיף זה לא יפורסם מעבר לתקופה של  ובלבד שאינו מהווה מפגע בטיחותי או סביבתי; שילוט כאמור

 השילוט באופן שיהיה נקי, תקין ובטוח. ם; בעל השילוט אחראי להחזקתימי 20

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

 

 פרק שלישי: שלטים ומודעות אסורים

 שילוט אסור

 אחד מאלה: שילוט ולא יגרום לפרסומו ולא יינתן רישיון לשילוט שהתקיים בולא יפרסם אדם  .03

 באיכות הסביבה; גורם נזק או מטרד כלשהו, לרבות רעש, ריח, אוויר וכיוצא בהם, או שהוא פוגע (2)

 מפריע לתנועת כלי רכב או לתנועת הולכי רגל; (8)

מיתקן טלפון, רמזור,  ר אוורור או צינור ביב,מוצג על מדרגות חירום, מעליות, מדרגות נעות, צינו (2)
 עצים; אנטנה, עמוד חשמל, תמרור ושילוט המחובר או נתמך על ידי

 המועצה; מתפרסם במקום ציבורי, שלא על גבי מיתקן המיועד לכך שאושר על ידי ראש (4)

החיצוני של  מסתיר פרטים בעלי ייחוד או ערך ארכיטקטוני, קשתות עמודים או פוגם במראה (.)
 או מפריע למעבר שבהם. המבנה או חוסם דלת, חלון, תריס, יציאת חירום, מדרגות או פתח אחר

 

 פרק רביעי: הוראות שונות

 הוראות כלליות

 הצגת שלט נוסף לעסק. לכל עסק בבניין יהיה שלט אחד בלבד, אלא אם כן התיר ראש המועצה בכתב )א( .04

המועצה את הצגתו במקום  ין שבו מתנהל העסק, אלא אם כן התיר ראששלט של עסק יוצג בחזית הבני )ב(
 אחר.

כן התיר ראש המועצה  אורכו המרבי של שלט בעסק לא יעלה על אורך החזית של בית העסק, אלא אם )ג(
 אורך אחר.



 השילוט שפת

כיתוב שבהן את שפות ה ראש המועצה, לאחר התייעצות עם הוועדה המקצועית לשילוט, יקבע את שפת או .05
 הכללים האלה: ייעשה שימוש בפרסום לפי חוק עזר זה ולעניין זה יחולו

 לפחות אחת משפות הפרסום תהיה שפה רשמית של מדינת ישראל; (2)

 המועצה; ראש המועצה יביא בחשבון לצורך החלטתו את שיעור דוברי כל שפה בתחומי (8)

ייווסף לו כיתוב  שאינה עברית או ערבית,ביקש אדם לפרסם שילוט שהכיתוב שבו הוא בשפה  (2)
 בעברית או בערבית התופס לפחות שליש משטחו.

 שילוט מואר

מצויד במפסק פחת,  לא יאיר אדם שילוט בחשמל ולא יציג שילוט אלקטרוני, אלא אם כן המיתקן )א( .06
מצוי בידי בעל העסק או ואישורו על כך בכתב  צנרת החשמל מוסתרת, השילוט עבר ביקורת של חשמלאי מוסמך

 הגשת הבקשה לרישיון שילוט. המפרסם ונמסר בכתב למועצה בעת

אם, לדעתו, הדבר מהווה  ראש המועצה רשאי לאסור על בעל השילוט להאיר או לגרום להארת שילוט )ב(
 המועצה.ושבים, ובעל השילוט חייב למלא אחר הוראת ראש  סכנה או מפריע לתושבי הסביבה, לתנועה או לעוברים

 שינוי שילוט

 ובהתאם לתנאיו. לא ישנה אדם שילוט במשך תקופת הרישיון, אלא על פי הרישיון שבידיו )א( .07

צורתו, מידותיו, סוגו,  שינה בעל רישיון את השילוט, בתקופת הרישיון, שינוי כלשהו, לרבות תוכנו, )ב(
 קע תוקף הרישיון מיום השינוי ואילך.יפ -מקומו או החומר שממנו הוא עשוי בניגוד לתנאי הרישיון 

 בקשה לשינוי בשילוט דינה כדין בקשת רישיון לשילוט חדש. )ג(

 אחזקה וחובת הסרה

 בעל רישיון שילוט יחזיק את השילוט בצורה נקייה ותקינה. )א( .08

 ימים מקרות אחד מאלה: 20בעל רישיון שילוט אחראי להסרת השילוט, בתוך  )ב(

 שלט, או פקיעת הרישיון או ביטולו;תום השימוש ב (2)

 סגירת העסק המתפרסם בשילוט; (8)

 בעל העסק חדל למכור את המוצר או לספק את השירות נושא השילוט; (2)

 משחלף האירוע שפרסם השילוט. (4)

 איסור הפרעה וחובת הצגת רישיון

 זה. לא יפריע אדם למפקח בעת מילוי תפקידו לשם אכיפת הוראות חוק עזר )א( .09

 בעל רישיון שילוט יציגו לפני המפקח לפי דרישתו. )ב(

 הסרת שילוט וביצוע עבודות

הרשה לפרסם שילוט בלא  ראש המועצה או המפקח רשאים, בהודעה בכתב, לדרוש מאדם שפרסם או )א( .51
לבצע עבודות  מהוראות חוק עזר זה, להסיר את השילוט או רישיון או תוך הפרת תנאי הרישיון או בניגוד להוראה

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

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

את השילוט או לבצע  )ב(, רשאי המפקח להסיר-לא מילא אדם הוראות כאמור בסעיפים קטנים )א( ו )ג(
אותו אדם בהוצאות המועצה בביצוע פעולות כאמור,  זקתו התקינה של השילוט, ולחייב אתעבודות הדרושות לאח

 לאותו אדם זמן סביר מראש והמועצה ציינה את האפשרות כי תעשה כן בהודעה ובלבד שהתראה על כך נמסרה
 שנמסרה לפי סעיף קטן )א(.



בכתב לפי סעיף קטן )א(,  הודעהראש המועצה רשאי להורות כאמור בסעיף קטן )ג(, אף בלא מסירת  )ד(
אפשר לדעת את שמו ומענו של בעל -אם נוכח לדעת שאי ימים או 24אם לא הצליח לאתר את אותו אדם בתוך 

 שהרשה לפרסמו. השילוט, מפרסמו או מי

מהוראות חוק עזר זה  האמור בסעיף זה אינו גורע מאחריותו הפלילית של אדם בשל הפרת הוראה )ה(
 מכויות ראש המועצה לפיהן.ואינו גורע מס

 מיתקן פרסום עירוני

 המועצה רשאית, באישור ראש המועצה, להתקין מיתקני פרסום. )א( .50

בלא תשלום, שלושה  המבקש לפרסם מודעה על מיתקן פרסום ימסור לראש המועצה לפי דרישתו, )ב(
 עותקים מכל מודעה המתפרסמת בהתאם להוראות חוק עזר זה.

 שמירת שילוט

גבי מיתקן פרסום או  לא יסיר אדם, לא יקרע, לא יטשטש, לא יקלקל ולא ילכלך מודעה שפורסמה על )א( .55
 הותרה הסרת השילוט בידי המועצה. שילוט אחר שפורסם בהתאם להוראות חוק עזר זה, אלא אם כן

 בלבד. התקנת המודעות תיעשה על ידי עובד המועצה, או עובד שהוסמך לכך מטעמה )ב(

תפרסם המועצה את  ניתן היתר לפרסום מודעה על מיתקן פרסום ושולמה האגרה שנקבעה בתוספת, )ג(
 המודעה על המיתקן.

 מסירת הודעה

או נמסרה במקום  מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהיה כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, .53
מבני משפחתו הבגירים, או לידי כל אדם בגיר  ידי אדםמגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה ל

בדואר רשום אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים  העובד, או המועסק שם, או שנשלחה
 לאחרונה.

 הצמדה למדד

עדכון( לפי יום ה -)להלן  ליולי כל שנה 2-בינואר וב 2-סכומי האגרות שנקבעו בחוק עזר זה יעודכנו ב )א( .54
 לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון שקדם לו. שיעור שינוי המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון

 סכום מעודכן כאמור בסעיף קטן )א( לעיל יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב. )ב(

 ביטול

 בטל. - הקודם(חוק העזר  -)להלן  2960-חוק עזר לחצור הגלילית )מודעות ושלטים(, התש"ך .55

 הוראת מעבר

רישיון לפי הוראות  דינו כדין -תוקף שניתן לפני תחילתו של חוק עזר זה, לפי חוק העזר הקודם -רישיון בר .56
 חוק עזר זה וזאת לתקופת אותו רישיון בלבד.

 הוראת שעה

של חוק עזר זה )להלן  , יעודכנו סכומי האגרות שנקבעו בחוק עזר זה, במועד פרסומו84על אף האמור בסעיף  .57
לאחרונה לפני יום העדכון הראשון לעומת מדד חודש יוני  יום העדכון הראשון(, לפי שיעור שינוי המדד, שפורסם -

8022. 

 



 תוספת

 (9-ו 8)סעיפים 

 אגרת שילוט
 

 סכום האגרה      
 בשקלים חדשים 

חלק ממנו, מודעות ושלטים על גבי לוחות המודעות של המועצה, לכל שבוע או  .2
 -לוחות פרסום עירוניים או חלקם  .8לסדרה של 

 

  רוחב  אורך   

 880 ס"מ 68 × 92 מודעה גדולה )א( 

 260 ס"מ 68 × 46 מודעה בינונית )ב( 

 280 ס"מ 22 × 46 מודעה קטנה )ג( 

 90 ס"מ 22 × 82 מודעה זעירה )ד( 

 משיעור  - %.2    -לוחות נוספים או חלקם  .לכל  )ה( 
 האגרה שנקבעה

 משיעור  - %.2    - לכל יום נוסף )ו( 
 האגרה שנקבעה

  -שילוט עסקים ומודעות, לכל שנה או חלק ממנה  .8

 224    מ"ר, לכל מ"ר 20עד  )א( 

 200    מ"ר, לכל מ"ר .7מ"ר ועד  20מעל  )ב( 

 68    מ"ר, לכל מ"ר 800מ"ר ועד  .7מעל  )ג( 

 24    מ"ר, לכל מ"ר נוסף 800מעל  )ד( 

 כפל האגרה     -שילוט אלקטרוני או שילוט מתחלף  .2
 כמפורט לעיל

ביוני בשנה פלונית והשילוט לא הותקן לפני הוצאת  20הוצא רישיון לאחר  .4
 שבתוספת זו. 8הרישיון, תשולם מחצית האגרה שנקבעה בפרט 
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