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3S19- ד ״ מ ש ת ה ד ד מ א (הצמדה ל ב ו לבצר ס  , )חוק עז

ת י ר י  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו־ 251 לפקודת העיריות י, מתקינה מועצת ע
 כפר סבא חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —

 ״מדד״ — מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

 ״׳•העיריות״ — עירית כפר סבא;
 ״ראשי העירייה״ — לרבות מי שראש מידיד, העביר לו את סמכויותיו לפי חד;! עזר זה,

 כולן או מקצתן.

 2. (א) סכומי האגרות, ההיטלים והתשלומים האחרים, לפי הענין, שהוטלו בחוקי
 העזר של העיריר, הנקובים בתוספת, יועלו לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד

 היסודי כדלהלן:
 (1) ב־1 באפריל של כל שגה, אט עלה המדד לחודש ינואר של אותה שנה, י
 שיראו אותו כמדד החדש, לעומת המדד לחודש אוקטובר שיקדם לו, שיראי

 אותו כמדד היסודי;
 (2) ב־1 ביולי של כל שנה, אפ עלה המדד לחודש אפריל שלי אותה שנה,
 שירא! אותו במדד החדש, לעומת המדד לחודש ינואר של אותה שנה, שירא!

 אותו כמדד היסודי;
 (3) ב־ 1 באוקטובר שלי בל שגה, אט עלה׳ המדד לחודשי יולי של 1:!ותה שיה,
 שיראו אותו כמדד׳ •החדש; לעומת המדד לחודש אפריל שקדם לו, ש־יא:

 אוחו כמדד היסודי;
 (4) ב־1 בינואר של כל שגה, אם עלה המדד לחודש אוקטובר שיל השנה
 שקדמה לה, שיראו אותו כמדד חדש, לעומת המדד לחודשי יולי׳ של השנה

 שקדמה לה, שיראו אותו׳ במדד היסודי.
 (ב) סכומים מוגדלים כאמיר בסעיף קט? (א), יעוגלו לשקל השלם הקרוב.

 (ג) ראש העירייה יפרסם בתחום העירייה הודעה בדבר שיעורי האגרות, ההיטלים
 והתשלומים האחרים כפי שהם מוגדלים עקב עליית המדד, ועותקים של ההודעה יופקדו

 במשרד העירית, במשרד מיינהל מחוז תל־אבייב ובמשרד הפנים, ירושלים.

 3. חוק עזר לכפר סבא (הצמדה למדד), התשמ״א—21981 — בטל.

 הצמדה ינודד

 ניטו?"

ספת  תו
 (סעיף 2)

, :  חוק עזר לכפר סבא (אגרת ביוב), התשל״ו—1976 !

. י  חוק עזר לכפר סבא (ביוב), ההשל׳׳ה—1974 י

ש 8, עכ״ 07!., ד , נוסה ח ת ישראל נ י ד י מ נ י  1 ד
 2 ק״.ת — חש״מ, התשי־״א, עמי 1428•

, ענגי 7!18. ם י ש ת  3 ין״ת w»1״»«, «8׳ 774; ה
.9W1 ׳ ה » - , ס ״ ש ת ׳ 48! ה » ה « ״ ל ש ח ת ה ״ , ק 4 



 קוק עזר לכפר סבא• (תיעול), התשל״ג—1973״.
 חוק עזר לכפר סבא (אגרת תעודת אישור), התשכ״ז—1967 ».

 חוק עזר לכפר סבא: (ניקוי בורות שופכין וביבים), התשכ״ז—1967 ?,
 חוק עזר לכפר סבא (פיקוח׳ על כלבים), התשל״ז—1977 8,

 חוק עזר לכפר סבא (מודעות ושלטים), תתשל״ד—1974 ג!.
.  ־זרק עזר לכפר סבא (שחיטת עופות), התשכ״יב—1962 ״
 חוק עזר לכפר סבא (סלילת רחובות), התשימייא—1981 יי.

ד ל ק ו ח צ  ,:תאשר. י
 ט״ז בתשרי התשמ״ד (23 בספטמבר 1983) ראש עירית לוד
f.1 -37 חמ) 

ג ר ד ף ב ס ו  י
 שר הפגים

 5 ק״ת זותשל״ג, ןעמ׳ 1625; התש״ט, עמ׳ 1736.
, עמי 1197; התע-ל״ד, ופמ׳ 1676; התש״ס, ««׳ 1945. ! -תשב״ז ־ ׳ - 1, 

, i m זתעיכ״ז, עמי 3001¡ התש״ם, «מ׳ 
 ־ ־. ־.•.:״1•ז, עמ׳ 2001¡ התש״ם, עמי 1826.
 ־ ־ !תשל״ד, עמ׳ 548; התש״ט, עמי 1737.
 ־ ־ •:וזסכ״ב, .«!׳ 1549; התש״פ, עמי 443.

, התשמ״א,'׳עמי 1470. ם ״ ש ח ־ - ז ו ״  11 ק

9 ז 8 3 - ד ״ מ ש ת  הזק עזר לנהריה (העמדת רכב ותנייתו)(תיקון), ה

,  בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות י, ולפי סעיף 77 לפקודת התעבורה 2
 מתקינד מועצת עירית בהדיה חוק עזר זה:

ת פ ס ו ת ת ה פ ל ח  1. ::מקום התוספת לחוק עזר לנהריה (העמדת רכב והגייתו), התשל״ט—1.979 3, יבוא: ה

ת ט ס ו ת  ״
 (סעיף 11 (א))

ס י י ק ש ה ,האגרה. ב י נ  אגרת הסדר ח

 במקום חניה מוסדר באמצעות כרטיס חגיה, לכל רכב —
 לבל שעה או חלק ממנה העולה על חצי שעה 10
 לבל הצי שעה או חלק ממנה 5

 במגרשי חניה עירוניים ובחוף רחצה, ל־4 שעות או לחלק מהן 20״

ר י ר ם ש י ר פ  נתאשר. א
 ט״ז בכסלו התשמ״ד (22 בנובמבר 1983) ראש עירית גהריה

 (חמ 23- •8)

 אני מסכים.
ו ו ר פ  י ו 0 ף ב ו ר ג ח י י מ ק

 ^ שר הפנים שר התחבורה
ש 8, עמי• 197, ד ח ח ס ו ו ישראל, נ מ י ו  1 דיג• פ

ש 7, עצי 173, ד ח ח ס ו ת ישראל, נ נ י ד י מ נ י  2. ד
, «מ׳ 858. ט  3 ־׳׳ת התשל״

־״ד, 27.12.1983 191. ת התשי ג פ ש 207, ב״ א ב ״ מ ו — ׳ ת ״  ק



1 9 8 3 - ד ״ מ ש ת א (הצמדה למדד) (תיקון), ה ת א ־ ת י ו ק  ת1ק עזר ל

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו־ 251 לפקודת העיריות׳, מתקינה מועצת עירית •
 קרית אתא חוק עזר זה:

2 1. במקום סעיף 2 בחוק עזר לקרית אתא (הצמדה למדד), התשמ״א—1981 •י; יבוא; } ־ ! »י פתי י ז ו ,  ד

 ״(א) סכומי האגרות, ההיטלים והתשלומים האחרים, לפי הענין, שהוטלו בחוקי .¬
 העזר של העיריה הנקובים בתוספת, יועלו לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת .,

 המדד היסודי, כלהלן:
 (1) ב־1 באפריל של כל שנה, אם עלה המדד לחודש ינואר של אותה שנה׳ י

 שיראו אותו כמדד החדש, לעומת המדד לחודש אוקטובר שקדם לו, שיראו ־
 אותו כמדד היסודי;

 (2) ב־1 ביולי של כל שנה, אם עלה המדד לחודש אפריל של אותה שגה, י
 שיראו אותו כמדד החדש, לעומת המדד לחודש יגואר של אותה שנה, שיראו י

 אותו כמדד היסודי;
 (3) ב־1 באוקטובר של כל שנה, אם עלה המדד לחודש יולי של אותה שנה,

 י שיראו אותו כמדד החדש, לעומת המדד לחודש אפריל שקדם לו, שיראו :
 אותו כמדד היסודי;

 (4) ב־1 ביגואר של כל שנה, אם עלה המדד לחודש אוקטובר של השנה
 שקדמה לה, שיראו אותו כמדד חדש, לעומת המדד לחודש יולי של השג״

 שקדמה לה, שיראו אותו במדד היסודי. ־
 (ב) סכומים מוגדלים כאמור בסעיף קטן (א) יעוגלו לשקל השלם הקרוב.

 (ג) ראש העיריה יפרסם בתחום העירית הודעה בדבר שיעורי האגרות, ההיטלים
 והתשלומים האחרים בפי שהם מוגדלים עקב עליית המדד, ועותקים של ההודעה

 יופקדו במשרד מינהל המחוז ובמשרד הפנים, ירושלים,״

ד צ י ן ש פ ר ת  נתאשר. נ
 ט״ז בתשרי התשמ׳׳ד (23 בספטמבר 1983) ראש עירית קרית־אתא

 (חמ 37—8)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

י נןדינת ישר!!ל, נוסח חדש 8, עמי 197. נ  1 די
, התשמ״א, ?מ׳ 1270. פ ״ ש ח - ־ ת ״  2 ק

1 9 8 3 - ד ״ מ ש ת  חוק עזר לקרית־ים (הצמדה למדד) (תיקון), ה

, מתקינה מועצת עירית  בתוקף סמכותה לפי סעיפיה 250 ו ־251 לפקודת העיריות1
 קרית־ים חוק עזר זה.״

2 1. במקום סעיף 2 בחוק עזר לקרית־ים (הצמדה למדד), התשמ״ ג—1982 ״. ״בוא: ף י ע  החליפו! ס

 ״2, (א) סכומי האגרות, ההיטלים והתשלומים האחרים לפי העבין; -־׳הוטלו

נת ישראל, נוסח הדש 8, עמי 197.  1 דיני־ מדי
׳ 20,  2 ק״ת — ווש״פ, התשמ׳׳ג, «

ת התש^״ך. י^<{,27.12 ב »  192 ק״ת — חש״י! 207, ג״א ב



 בחוקי העזר של העיריה הגקובימ בתוספת, יועלו לפי שיעור עליית המדד החדש
 ״י־ לעומת המדד היסודי כלהלן:

 (1) ג־1 באפריל של כל שנה, אם עלה המדד לחודש ינואר של אותה שנה,
 שיראו אותו כמדד החדש, לעומת המדד לחודש אוקטובר שקדם לו, שיראו

 אותו כמדד היסודי;
 (2) ב־1 ביולי של כל ישגה, אם עלה המדד לחודש אפריל של אותה שנה,
 שיראו אותו כמדד החדש, לעומת המדד לחודש יגואר של אותה שנה, שיראו

 אותו כמדד היסודי;
 (3) ב־1 באוקטובר של כל שגה, אט צלה המדד לחודש יולי של אותה שנה,

 שיראו אותו כמדד החדש, לעומת המדד לחודש אפריל שקדם לו, שיראו י
 אותו כמדד היסודי;

 (4) ב־ן בינואר של כל שגה, אם עלה המדד לחודש אוקטובר של השנה
 שקדמה לה, שיראו אותו כמדד חדש, לעומת המדד לחודש יולי של השגה

 שקדמה לה, שיראו איותו כמדד היסודי,
 (ב) סכומים מוגדלים כאמור בסעיף קטן (א) יעוגלו לשקל השלם הקרוב.

 (ג) ראש העירית יפרסם בתחום העיריה הודעה בדבר שיעורי האגרות, ההיטלים
 והתשלומים האחרים כפי שהם מוגדלים עקב עליית המדד, ועותקים של ההודעה

 יופקדו בנ3שרד מינהל המחוז ובמשרד הפנים, ירושלים.״

ל ג י ן ש י מ  נתאשר. ב ג
 ט״ז בתשרי התשמ״ד (23 בספטמבר 1983) ראש עירית קרית־ים

 (ח י 37—8)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפגים

ז 9 8 3 - ד ״ מ ש ת ת רכב והגייתו)(תיקון מס׳ 2), ה ד מ ע ה ) ן  חוק עזר לרמת־ ג

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות ולפי סעיף 77 לפקודת התעבורה *,
 מתקינה מועצת עירית רמת־גן חוק עזר זה:

ת פ ס ו ת ! מ  1• במקום פריט 2 בתוספת לחוק עזר לרמת־גן (העמדת רכב וחנייתו), התש״ם— תיקי
, יבוא:  1380 י:

״ L Ü Ü f _ ת הסדר חניה במקום חניה מוסדר באמצעות , 2 ר ג א  ״
 כרטיסי חניה, לכל רכב —

 לכל שעה או לכל חלק ממנה 15״

ד ל ל פ א ר ש  גתאשר. י
 ט״ז בכסלו התשמ״ד (22 בנובמבר 1983) ראש עירית רמת־ גן

 אגי מסכים.
ם ק ו ר פ ו י י ג ח ר ו ף ב ס ו  י

 שר הפנים שר התחבורה
ש 8, «8׳ מ!1. ד סח ח ו י נ א י ש  1 יי:• י-־דינת -
ש 7. עמי 173, ד סח ח ו  1 דינ• :•דינר, ישראל. נ

, י1מ׳ 4».  :i ?״ת התש״ם, זנ«׳ 1608; ק״ח—תש״ס, התעמ״ד

ת התשכי״ד, 27.12.1983 193 ב ע  •ק״ת — זז־גי״פ 207, ב״א נ



 חוק עזר לתליאביב־יפו (שילוט), התשמ״ד-1983

ת -  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 246 ו־250 לפקודת העיריות׳, מתקינה כזה מוען5
 עירית תל־אביב־יפו חוק עזר זה:

 פרק ראשון: פרשמת

 ייגיייי* 1. בחוק עזר זה —

 ״העיריה״ — עירית תל־אביב־יפו;

 ״המועצה״ — מועצת העיריה;

 ״ראש העיריה״ — לרבות אדם שהוא הסמיכו בכתב לצורד חוק עזר זה, כולו או מקצתו;

 ״ועדה מקצועית לשילוט״ — ועדה מייעצת שימנה ראש העיריה, ושתורכב מנציגי מהנד:
 העיריה, נציג מזכיר העיריה, נציג היועץ המשפטי לעיריה, נציג מנהל אגף הפיקוח

 ונציג מינהל הכספים של העיריה;

 ״שלט״ — הודעה המכילה את שמו של אדם או מקצועו או שמו או טיבו של עסק או
 מוסד, או כל צירוף של אלה, המותקנת במקום העסק או העיסוק והמראה או כוללת
 מספרים, אותיות, מלים או איור והמחוברת לבנין או למיתקן, לרבות כל מיתקן הנושא

, , ץ ג 1 ד י ס !  את ההודעה, בין שההודעה מוארת ובין שאינה מוארת או שהיא מוארת ק

 ׳:שלט בולט״ — שלט שהותקן בניצב למקום העסק ;

 ״מודעה״ — הודעה, כרזה, כרוז, צילום, תחריט, ציוד, שרטוט, תמונה, כתובת, סמל, תבנית,
 אות או כיוצא באלה, העשויים מחומר כלשהו, או המוצגים באמצעות אור, עשן או גז
 והמיועדים לפרסומת, לרבות כל העתק ממודעה כאמור, ולרבות מודעה המ! !פרסמת

 באמצעות מכשיר אופטי או חשמלי על בד קולנוע או במקום ציבורי, ושאינם שלט;

 ״בנין״ — כל מבנה, בין שהוא בנוי אבן ובין שהוא בנוי בטון, טיט, ברזל, עץ או כל
 חומר אחר, לרבות:

 (1) כל חלק של מבנה כאמור וכל דבר המחובר לו חיבור של קבע;
 (2) ארגז ראוה — ארגז או ארון או מיתקן אחר בעל נפח שאפשר להציג בו
 סחורה, או מיתקן לפרסום מודעות, העשוי עץ, מתכת, חומר פלסטי, זכוכית או

 חומר אחר ושהותקן במקום ציבורי;
 (3) קיר, סוללת עפר, גדר וכיוצא באלה, הגוררים או תוחמים או מיועדים לגדור

 או לתחום שטח קרקע או חלל;

 ״הצגה״־-־ קביעת שלט במקום ציבורי;

 ״פרסום״ — הודעת דבר במקום ציבורי על ידי מסירת תכנו בכתב או בדפוס, דרך הדבקה,
 הצגה, הפצה, הארה, הסרטה, צביעה, חריטה, שידור או הקלטה או כיוצא באלה;

 ״קו הגג״ — הקצה העליון של כל קיר או מרפסת מסביב לבנין;

 ״רשיון״ — רשיון שנתן ראש העירית לפי סעיף 2 ;

 ״שילוט״ — שלט או מודעה;
 ״מקום ציבורי״ — כל רחוב, לרבות מדרכה, שדרת, פסג׳ כניסה או מעבר על מרכז
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 מסחרי או של בית משרדים, סמטה, משעול לרוכבים או לרוכבי אופניים, נתיב להולכי
 ..' רגל, כיפר, רחבה, חצר, מגרש ספורט, טיילת, גשר, גינה, מבוי, מפלשי וכל מקום
 ׳""- פתוח שהציבור משתמש בו או נוהג לעבור בו, או שהציבור נכנס אליו או רשאי להמס
 אליו, בין שהוא בבעלות פרטית ובין שהוא בבעלות ציבורית, וכן כל מקום פרטי הגובל
 רחוב או הנשקף אל רחוב, וכן רצועת הים לאורך החוף הנמצאת בתחום העיריה וחלל
 הארד שמעל לאזור האמור, ובן כל מקום עינוג ציבורי, מסעדה, בית קפה, בית מלון

 או חניון;
 יי' י ״מיתקן פרסום עירוגי״ — מיתקן שבבעלות העיריה ושראש העיריה יעד אותו במיתקן

 לפרסום מודעות.

 פרק שגי: רשיון לשילוט ,/

-י ,2, (א) לא יציג אדם שלט, לא יפרסם מודעה, ולא ירשה ולא יגרום להצגה או לפרסום רשיון לאגרות

 של שילוט, אלא לפי רשיון מאת ראש העיריה, ובהתאם לתנאי הרשיון, ולאחר ששילם
 י, אגרת שילוט, כמפורט בתוספת, וחותמת קופה מוטבעת על גבי התוית, כאמור בסעיף 13 (א).

 (ב) ראש העיריה רשאי לפטור או להפחית האגרה בעד פרסום מודעה על גבי
 ״' . מיתקן עירוני בהתקיים שני תנאים אלה:

 % (1) מפרסם המודעה הוא עיריה, מוסד ציבורי לצרכי דת, צדקה, חינוך,
 תרבות, אמנות או ספורט, או מוסד שלדעת ראש העיריה הוא בעל אופי

 ציבורי;
 (2) המודעה מתפרסמת לטובת מוסד כמתואר בפסקה (1).

 (ג) הרוצה להציג שלט או לפרסם מודעה, יגיש בקשה על כך בכתב לראש העיריה,
 ־פרט את שמו ומענו ויצרף לבקשתו תרשים ובו תכגית, המראה את הסוג, הצורה, החומרים
 ומידות השילוט שיש בדעתו להציג או לפרסם, וכן המסגרת שעליה יוצב השילוט או המיתקן
 הנושא את השילוט עם המפרט הטכני שלהם, והמקום שבו יוצג; אם השילוט מואר, יצורף
 לתכנית אישור של חשמלאי מוסמך המעיד כי הוא אחראי לתקינות המיתקן, וכי המיתקן

 כולל מפסק פחת.

 • (ד) ראש העיריה רשאי לתת רשיון, לסרב לתיתו, לבטלו, לשנותו, לכלול בו
 תנאים, להוסיף עליהם ולשנותם, ובין היתר גם לקבוע הוראות בדבר מקום הצבתם ובדבר

 גודל וצורה של השילוט וסוג החומר ממנו הוא ייעשה•

 (ה) לא יגתן רשיון לשילוט אם יש בפרסומו או בהצגתו משום עבירה פלילית אי
 איפ השילוט מפרסם עסק או משרד שאין לו רשיון כחוק או שהפעלתו נוגדת את דיני

 התבגון והבניה.
 (ו) (1) ראש העיריה רשאי להיוועץ בועדה המקצועית לשילוט, אשר תבדוק
 אם השילוט המבוקש תואם את הוראות חוק עזר זה ואם אין בו כדי לפגוע
 באיכות הסביבה והיא תהיה מוסמכת להמליץ בפגי ראש העיריה על מתן

 רשיון או על סירוב לתיתו, הכל בתנאים כפי שייקבעו;
 (2) בקשה לתת רשיון לשילוט ששטחו עולה על 10 מ״ר, יביאנה ראש
 העיריה לדיון בפני הועדה המקצועית לשילוט, והוא יעיין בהמלצתה לפגי

 שיחליט בבקשה.

ף הרש-יו ק ו  4. רשיון לשלט יפקע ב־31 בדצמבר של השגה שבה ניתן, ת

195 11.11,1983 



, ך  4. ביקש בעל הרשיון במשך תקופת תוקף הרשיון לשנות את השם או כל פרט אח
 הרשום בשלט או במודעה, יגיש בקשה חדשה לרשיון, וישלם אגרת שילוט כמפורט כתוספת

 5. (א) לא יפרסם אדם מודעה אלא. אם כן צויין בה שמו ומענו של המפרסם, וש,1
 בעל בית דפוס או היצרן שאצלו הודפסה או נוצרה המודעה.

 (ב) ראש העיריה רשאי לדרוש מבעל בית הדפוס שבו הודפסה מודעה או מיצךן י
 שיצר אותה, למסור את שמו ואת מענו של האדם שהזמין את המודעה.

 6. הוראות פרק זה לא יחולו על דגל המשמש כסמל של מדינה, או של ארגון ב̂ע
 אופי ציבורי או דתי, לרבות דגל המוצג באירוע ממלכתי, ובלבד שהצגת. דגל כאמור היןן

 כדין ואינה משמשת לפרסומת מסחרית.

 7. על אף האמור בסעיף 4, בקשה לפרסום של עינוג ציבורי יכול שתתיחם לתמונות
 או מודעות אחרות המשתנות מדי פעם, לפי ההצגות או המופעים, ועל אף האמור בסעיף
 קטן(ג) לסעיף 2, לא יידרש מפרסם מודעות להצגה או למופע כאמור להגיש את התמונווז

 לראש העירית, ובלבד שהמועצה לביקורת סרטים ומחזות אישרה וסימנה אותן, לפי סעיף 5 ,
 לפקודת סרטי הראינוע 2<

 שינויים בשילוט

 9רטים שימסור
 מפרסם המודעה

ג ו נ  8רסום לעי
 ציבורי

 פרק שלישי: שלציפ ומודעות אשוריפ

 8. לא יציג אדם שלט, לא יפרסם מודעה, ולא יגרום להצגתו או לפרסומו של שילוט,
 שהוא —

 (1) מפריע לתנועת כלי רכב או הולכי רגל;

 (2) מרעיש או ממיץ דית;
 (3) עשוי מבד:

 (4) מוצב על כלי רכב. בין אם הוא בחגיה ובין אם הוא בתנועה, למעט
 שילוט שנצבע על כלי רכב מסחרי או ציבורי, או שילוט שחובה להציגו לפי

ן;  כל די
 (5) חוסם דלת, חלון, תרים, יציאת חירום או פתה אחר, או מפריע למענו

 בהם;
 (6) מוצג על מדרגות חירום, מדרגות נעות, מעליות, מזגן אויר, צינור ביוב;
 צינור אויר, עמוד השמל, מיתקן טלפון, מיתקן להפעלת רמזור, אנטנה, עמוד

 צופרים, תמרור, או במקום שנועד לציוד או למיתקגים לכיבוי שריפות;
 (7) מסתיר פרטים בעלי ייחוד ארכיטקטוני, קשתות, עמודים, או :ל פדנו
 בעל ערד ארכיטקטוני, או פוגע במראה האסטטי של המבנה או מהווה מטרד;
 (8) מתפרסם בשטח ציבורי, והוא אינו מותקן על גבי מיתקן עירוני המיועד

 לכך, ושאישר ראש העיריה;
 (9) מוצג על מבנה המשמש למגוריה בלבד, אלא אס כן השילוט חוא של

 אדם המנהל במבנה את משרדי כדין.

 9. (א) לכל עסק יהיה שלט אחד בלבד, אלא אמ כן התיר ראש העיריה לעסל, הצגה
 שלט נוסף מטעמים מיוחדים.
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 (ב) שלט של עסק יוצג רק בחזית המבנה בו מתנהל העסק.
 (ג) ארכו המרבי של שלט של עסק לא יעלה על אורך החזית של בית העסק,

 אלא אט כן התיר ראש העיריה הצגת שלט גדול יותר מטעמים מיוחדים.

 40 (א) לא יאיר אדם שילוט על ידי חשמל אלא אם כן השלט מצויד גמפסק פחת, שלטים מוארים
 והצנרת המספקת חשמל לשילוט מוסתרת, והם עברו ביקורת של חשמלאי מוסמך שאישור

 שלו בכתב מצוי בידי בעל השילוט.
 (ב) ראש העיריה רשאי, בהודעה שתישלח 3 ימים, לפחות, לפני כניסתה לתוקף,
 לאסור על אדם להאיר או לגרום להארת שילוט על ידי גופי תאורה הנמצאים בתוך הגנין,
 או חיצוניים לו, אמ לדעת ראש העיריה יש בכך כדי להפריע לתושבי הסביבה בה ממוקם
 המין או לעוברים ושבים או להוות סכנה או הפרעה לתנועה: בלל השילוט יציית להוראת

 ואש העיריה תוך הזמן שנקבע בהודעה.

 11. (א) לא יקרין אדם שילוט אל מקום ציבורי על ידי הארה בחשמל או באמצעים דרבי פרסום
רות ר אסו י ת ה ה י ר , ע ן ראש ה  אלקטרוניים או על ידי השמעת תוכן השילוט ברמקול, אלא אם כ

 זאת מטעמים מיוחדים•
 (ב) לא יפרסם אדם מודעה על ידי נשיאת לוח או סרט וכיוצא באלה, בין שההודעה
 נישאת בידי אדם ובין על ידי בהמה, אלא אם כן ראש העיריה התיר זאת מטעמים מיוחדים.

 שינוי לשילוע
 קיים

ת הדבקת ב ו  ח
י ג ת זגל ג י  תו

ת  שילוט וסמכו
 הםרת שילוט

ט ו ל י ש ת ה ו נ י ק  ת
ו ת ר ס ת ה ב ו ח  ו

סה י נ  זות כ
ו ו ד ת רל ג  צ

 פרק רכיעי: הוראות שונות

 12. (א) לא יכניס אדם שינוי בשילוט קיים, אלא על פי רשיון ובהתאם לתנאיו.

 (ב) האמור בסעיף קטן (א) יחול גם על שינוי זמני בשילוט קיים.

 13. (א) לא יציג אדם שלט ולא יפרסם מודעה בלא להדביק עליה תוית שקיבל
 מהעיריה ועל גביה אישור על תשלום אגרת הרשיון; התוית תודבק בפינה הימנית

 התחתונה של כל שילוט, והיא תכלול פרטים לזיהוי בעל הרשיון•

 (ב) אי הדבקת התוית כאמור בסעיף קטן (א), יהווה הוכחה לכאורה שהשילוט
 הוצג או פורסם ללא רשיון, וראש העיריה, באמצעות עובד העיריה וכל אדם אחר שהוא
 הסמ־כי לכך, יהא רשאי להסיר כל שילוט שאינו נושא תוית כאמור; החובה לתת הודעה

 לפי סעיף 16 לא תחול לגבי מודעה שאין עליה תוית כאמור.

 (ג) לא יסיר אדם תוית כאמור בסעיף קט; (א) משילוט קיים, אלא לפי הוראות
 הוק עזר זה.

 14. (א) בעל רשיון שילוט חייב להחזיק את השילוט בצורה נקיה, גאה ותקינה (להלן —
 אחזקה תקינה).

 (ג) בעל רשיון שילוט אחראי להסרת השילוט בתומ השימוש בו, או עם גפר
 תוקף הרשיון לגבי השילוט, עם ביטולו, או אם העיסוק שהשילוט מפרסם אותו חוסל או

 אם האירוע שהשילוט מפרסם אותו •-־ חלף.

 15 (א) ראש העירית רשאי, בכל עת סבירה, להיכנס לכל מקום על מנח לגדר אס
 קויימו הוראות חוק עזר זה, ולעשות כל מעשה הדרוש לביצוע חודאוח חוק עזר זה,

 (ב) לא יפריע אדם לראש העיריה ולא ימנעהו מביצוע סמכויות לקי םעיף ספן(א).
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 (ג) בעל רשיון לפי חוק עזר זה, חייב להראות ולהציג את רשיונו לראש העיריד
 לפי דרישתו,

ה ש ר  16. (א) ראש העיריה רשאי בהודעה לדרוש מאדם שהציג או פרסם שילוט *ן ה
 להציגו או לפרסמו, להסיר השילוט שאין לו רשיון לפי חוק עור וה או שהוצג יגוך הפרת
 תנאי הרשיון או הוראה מהוראות חוק עזר זה וכן לבצע את העבודות הנחוצות לצורך

 אחזקתו התקינה של השילוט או התאמתו לרשיון או להוראות חוק עזר זה.

 (ב) מקבל הודעה כאמור, חייב למלא אחריה תוך התקופה שקבע לכד ראש
 העירית,

 (ג) לא מילא אדם אחר הודעה ׳באפוד בסעיף קטן (א), רשאי ראש העיריך.
 להורות על הסרת השילום או לבצע את העבודה הנחוצה לאחזקתו התקינה, ולגרות מאותו
ג . ןק!ןן ן ע &  אדם את הוצאות העירית ב

 (ד) האמור בסעיף זה אינו׳ גא לגרוע מאחריותו הפלילית של אדם, על הפרת
 הוראה מהוראות חוק עיר זה׳, ואיו הוא גא לגרוע מסמכות ראש העירית לפי טעי&יב

 10(ב) ו־13(ב).

 17. מפרסם מודעה ימסור לעירייה, לפי דרישת ראש העיריה, שלושה העתלךה, ללא
 תשלום, מכל מודעה המתפרסמת בהתאם לחוק עזר זה. \

 .18, (א) לא יסיר אדם ולא יקרע ולא יטשטש ולא יקלקל ולא ילכלך מודעה שפרסמה
 העירית או שפורסמה על גבי מיתקן פרסום עירוני לפרסום מודעות, או כל מודעה שפורסמה
 בהתאם להוראות חוק עזר זה, אלא אפ כן הסרתה מותרת לפי חוק עזר זה וכפי שהותרה.

 (ב) לא ידביק אדם, פרס לעובד מטעם העיריה, מודעה על מיתקן פרסום עירוני

 (ג) ניתן היתר לפרסם מודעה על מיתקן עירוני ושולמו! האגרה כמפורט בתוספת
 תפרסם העירייה את המודעה על המיתקן האמור.

 19. (א) לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט, אלא אם כ? נתמלא בהם אהד .?אלה:
 (1) הם כתובים בשפה העברית;

 (2) השפה העברית תופסת לא פחות ממחצית שטחם — אם המ כתובים גם
 בשפה אחרת.

 (ב) הוראות סעיף זה אינן חלות על שילוט שמפרסם או מציג מוסד רשמי של
 מדינה זרה או מוסד דת. ;•

 20. מסירת'הודעה לפי חוק עור זה תהא כדין אמ נמסרה לידי האדס שאליו ה־,: .׳כוונת,
 או נמסרה במקוה מגוריו או במיקום עסקי הרגיל או הידוע לאחרונה או לידי ,׳>•?׳־ מבני
 משפחתו הבוגרים הגרים עמו, או לידי כל אדמ בוגר העובד או מועסק שח, y¡ !:••!להד׳
 בדואר רשום לאותו אדמ לפי מען מגוריו או עסקו הרגיל או הידוע לאחרוי.ה, *ו המגה
 בצורה נראית לעין באחד המקומות האמוריס, או במקומ שבו י5מא השילוט, או •שזורסמה

 בשגי עיתונים הנפוצים בתחום ומידיה־

»ח זיהה ;  21. העודר על הוראה מהוראות הוק עזר זה, דינו — קנם 20.000 שקלים, ו
 העבירה נמשכת ~~ קנם גוםף׳ של 800 שקלים לכל יום שגו גמשכון -?•־גירה &n׳ י..•והחי

 לו עליה הודעה ירתה מאת ראש העירייה, או לאחר הרשעתו בדיין.

ת בדבר ו ע ד ו  מ
ט או ו ל ת שי ר ס  ה

ת ו ד ו ב  כ־צו;! ע

ת מעתקים ר י ס  מ

ת ו ע ד ו ת מ ד י מ  ש

ת ו פ ש ; ב  שימר׳

' • ' ״ . ; ״ ת ד,!(,.׳•״׳•! י ; ב ט  108 ק״ת.— חי8״ם 7!:י2, כ״י8 ב



ת ו י ר ח א ן חזקת ל  22. ג־י ששמו, עיסוקו או ענינו מתפרסם בגוף השילוט, או מי שהזמין את ייצורו א
 הדפסתו של השילוט או שילם בעדו, רואים אותו, לצורך חוק עזר זה, כמי שפרסם או
 הציג את השילוט, אלא אם כן מסר תור 72 שעות ממועד קבלת הודעה על כך מאת ראש

 העיריה את שמו ומענו של האדם האחראי לפרסום או להצגת השילוט.

ה ל י ח  ת

ד ב ע ת מ ו א ד ו  ־

 23. חוק עזר זה יכנס לתקפו 90 ימים לאחר פרסומו ברשומות, אולם סעיף 13 וכל יתר
 ההוראות המתיחםות להדבקת תווית על גבי שילוט יכנסו לתקפם ביום ח׳ בטבת התשמ״ה

 (1 בינואר 1985).

 21 רשיון שניתן לפגי כניסתו לתוקף של חוק עזר זה, לפי תוק עזר לתל־ אביב־ יפו
 (שלטים), 1941 י־, והיתר שניתן כאמור על פי חוק עזר לתל־אביב־יפו (מודעות),
 התשי״ב—1952 «־, דינם כדין רשיון לפי חוק עזר זה כל עוד הם בתוקף על פי חוקי העזר

 האמורים.

ל ו ט י ר נ ז ע ק • ן ח  25. בכפוף לאמור בסעיף 24 — חוק עזר לתל־אביב־יפו (שלטים), 941!׳ ו
 ־תל־אביב־יפו(מודעות), התשי״ב—1952 - בטלים.

ת פ ס ו  ת
 (סעיפים 2(א) ו־4)

 חלק א׳: אגרה לשל טיפ

 שלט המותקן במקום העסק, פרט לשלט על הגג או על מעקה הגג, יהוייב
 בתשלום אגרה לפי שטחו, סוגו ומקומו כלהלן:

ה נ ש ם ל י רה בשקל  האג

לט ל שלט בו י  סלטי רג

 קופד, ב׳
ה ל ע מ  קומה, K׳ ו

׳  ק ומד, נ
מעלה  ו

ה א׳ מ י  ק
סף ו ט נ ל  ש

'S ה מ ו  ק
ן ו ש א  שלש ר

ד חי ו י ל •השלט א ד ו  ג

 עד 0.5 מ״ר 332 663 663 1337 2668

4005 2003 997 997 

 מעל 0.5 מ״ד
 עד 10 מ״ר, לכל מ״ר

 או חלק ממנו 500

5340 2668 1337 1337 
 מעל 10 מ״ר, לכל מ״ד

 או חלק ממנו י 663

 2. שלט רגיל המותקן במקום העסק על הגג או על מעקה הגג, חייב באגרה של
 1,664 שקלים לכל מ״ר או חלק ממנו.

 3. ארגז ראווה חייב באותה אגרד. שחייב ,בה שלט בולט , :קומה א׳, ל מי המפורט
 בסעיף 1.

׳ 2, עמי 399, ס ו  ת
, ע«י 1.114•  ״ג

 > עייר 1041
 4 ק״ת החי:
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: אגרה בעד הדבקת מודעות על מיתקן פרפופ עירוני  חלק כ׳

 1, מודעה המודבקת על סדרה של 70 לוחות פרסום או חלק מהם ~
 (1) עד 3 ימים, בגודל של — _1נבנ1^ס
 גליון שלם 1859:
 חצי גליון באורך 1412
 חצי גליו ן ברוחב 884
 רבע גליון באורך 471
 רבע גליון ברוחב 886
 שמינית גליון 264

 (2) לכל יום נוסף —־ שליש מהאגרה המשתלמת לפי פסקה (1)

 (3) מודעות אבל — מחצית מן השיעורים לפי פסקה (1)

- 70 אחוזים מהאגרה  (4) מודעה משותפת של ענף הקולנוע ־
 המשתלמת לפי פסקאות (1) ו־(2).

 2. מודעה שהותקנה על מיתקן פרסום עירוני או על נכס עירוני —
 (1) למיתקן שגודלו עד 10 מ״ר, לכל מ״ר או חלק ממנו של מודעה —

 לשבוע 179
 לחודש 528

 לשנה 5314
 (2) למיתקן שגודלו יותר מ־10 מ״ר, לכל מ״ר או חלק ממנו של

 מודעה —
 לשבוע 122
 לחודש 358

 לשנה 3545

 3. מודעות על עמודי שילוט מואר ברחובות, כאשר היתר הפרסום
 ניתן ליותר מ־100 מודעות, לבל מודעה, לכל חודש או חלק ממנו 414

 4. מודעות על גדרות בטחון — כאשר היתר הפרסום ניתו —
 (1) לפחות מ־100 מודעות, לכל מודעה, לשנה או הלק ממנה 2658
 (2) ל־100 מודעות או יותר, לכל מודעה. לשנה או הלק ממנה 2244

 5. בנוסף לאגרה המפורטת לעיל, חייב בעל המודעה באגרה נוספת
 כמפורט להלן בעד שכר עבודת ההדבקה של המודעות על מיתקן

 הפרסום העירוני:
 (1) שכר עבודה בעד הדבקה של מודעות על 70 לוחות פרסים או
 חלק מהם, למעט הדבקה על מיתקן פרסום שהועמד לרשות

 מפרסם המודעה —
 גליון שלם
 חצי גליון
 רבע גלית

 שמינית גלית



 (2) שכר עבודה בעד הדבקת מודעה על מיתקן עירוני שהועמד
 « האגרה׳ בשקלים

 לרשות מפרסם המודעה — .
 גליון שלם 826
 חצי גליון 937

 רבע גליון 1032
 הדבקת רקע 312

 חלק ג׳: אגרה כעד מודעות רמותגקות על גפי רבב

 1. (א) מודעות של כלי רכב פרטי או מסחרי, לכל שגה או חלק
 ממנה, לכל כלי רכב 706

 (ב) מודעות על תלת אופן, תלת אופנוע או אופנוע, לכל שנה
 או חלק ממנה, לכל בלי רכב 358

 2. (א) מודעות בתוך כלי רכב ציבורי — בעד כל מ״ר או חלק ממנו,
 לבל חודש או חלק ממנו —

 לחודש 103
 לשנה . 985

 (ב) מודעות בתוך כלי רכב ציבורי כאשר היתד הפרסום ניתן
 לשנה מראש, ל־450 כלי רכב לפחות, ושטח הפרסום הכולל

 הוא לא פחות מ־1,350 מ״ר — לבל שנה או חלק ממנה 237
 לכל מ״ר נוסף או חלק ממנו העולה על 1,350 מ״ר הראשונים,

 לכל חודש או חלק ממנו 242

 3. יא) מודעות על גבי החלק החיצוני של כלי רבב ציבורי, לכל מ״ר
 או חלק ממנו, לכל חודש או חלק ממנו 237

 לשנה 2366

 (ב) כאשר ניתן היתר פרסום ל־50 כלי רכב לפחות, לכל מ״ר או
 חלק ממנו, לשנה או חלק ממנה 893 ג

 (ג) מודעות על גבי החלק החיצוני של כלי רכב ציבורי, כאשר
 היתר הפרסום ניתן לשנה מראש, ל־450 כלי רכב לפחות,
 ושטח הפרסום הבולל הוא לא פחות מ־1,125 מ״ר — לכל

 מ״ר, לכל שנה או חלק ממנה 1701
 לבל מ״ ר נוסף או חלק ממנו העולה על 1,125 מ״ר הראשונים,

 לכל חודש או חלק ממנו 73

: מודעות דשתשיסמדת. במקופ פרטי  חלק ד׳
 שאיננו מקוש העפק נושא המודעה

 י 1. (א) מודעות עד 0.5 מ״ר, לכל מודעה, לשבה או חלק ממנה 1304

 (ב) מודעות עד 0,5 מ׳׳ר, כאשד היתר הפרסום ניתן ל־100 מודעות
 או יותר, לכל מודעה, לשנה או חלק ממנה 528

201 27.12.1983 , ך מ 207, כ״א בי1גת המשמי ״ ! ! ׳ מ ~ 



ס י ל ק ש ו _ האגרה ב נ מ ק מ ל ו ח ר א ״ ׳ לבל מ ד * 0 מ <  (ג) מודעות שגודלן עולה על 5
 לחודש או חלק ממני 264

 לשני• 2658
 2. (א) מודעות באמצעות מכשיר אופטי או חשמלי על בד קולנוע
 או במקום אחר, כאשר הפרסום ניתן לפחות מ־100 שקופיות

 לחודש, האגרה לכל שבוע או חלק ממנו, לכל מקום פרסום 07ן י
 (ב) כאשר היתר הפרסום ניתן ליותר מ־100 שקופיות לחודש,

 האגרה לכל שקופית לשבוע או חלק ממנו 71
 3. סרט פרסום על בד קולנוע בגודל עד 25 מטרים או חלק מהם, האגרה

 לכל סרס, לכל שבוע או חלק ממנו, לכל בית קולנוע 242

 4. מודעה או כרזה באמצעות כלי טיס, לכל יום או חלק ממנו, לכל
 כלי טיס, לכל מפרסם 2810

 5. מודעה על בנין קולנוע הנוגעת לאותו בית קולנוע, לכל שנה או
 חלק ממנה —

 עד 30 מ״ר 5905
 לכל מ״ר נוסף או חלק ממנו 444

 6. מודעות בבריכות שחיה וחופי רחצה — לשנה או הלק ממנה — לכל
 מ״ר או חלק ממנו 1893

 7. מודעות שאינן נשקפות לרחוב, בתחנות רכבת, מבנים המשמשים
 להגיוני רכב. לכל מ״ר או חלק ממנו —

 לשבוע אי חלק ממנו 179
י לשנה 1481  י

 8. מודעות שאינן נשקפות לרחוב, במגרשי ספורט, אצטדיונים ואולמות
 ספורט, לכל מ״ר או חלק ממנו —

 לשנה 1969

 9. מודעות על מכלי פסולת ברחוב —
 (1) מודעות עד 0.5 מ״ר, כאשר היתר הפרסום ניתן —

 (א) לפחות מ־100 מודעות, לשנה או לחלק ממנה, לכל מודעה 2543
 (ב) ל־100 מודעות או יותר, לשנה או לחלק ממנה, לכל מודעה 2187

 (2) מודעות שגדל ן עולה על 0.5 מ״ר, לכל מ״ר או חלק ממנו —
 כאשר היתר הפרסום ניתן —

 (א) לפחות מ־100 מודעות, לכל מודעה, לשנה או חלק ממנה 5135
 (כ) ל־100 מודעות או יותר, לכל מודעה, לשנה או חלק ממנה 4427

ד ה ל מ ל  נתאשר. ש
 כ״ט בכסלו התשמ״ד (5 בדצמבר 1983) ראש עירית תל־אכיב־יפו

 יוזמ 17—8)

ר ג ־¬ ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים
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f7׳a?-) מיק,ץ). רמשי.ד רTÍקי >;׳ ן מי » ז ־ מ ) ו . * ! • - /  •ו!נק ע?ד ל

 גתוקף סמכותה לפי םעיפים 250 ו ־254 לפקודת העיריות י, מתקינה מועצת
. ה ר ז ן ק ע ן  עירית תל־אביב־יפי ח

1 ף י ע ס ! ו ק י מ ״ ו ק מ ף ! לחוק עזר לתל־אביב־י&ו (תיקון חוקי עזר), התשמ״יג—1983 ־, ב • : :  ן :
 ,׳¿00,(<1 שקלים״ יבוא ״20,000 שקלים״ ובמקום ״400 שקלים״ יבוא ״׳800 שקלים״,

ט ה ה ל מ ל  נתאשר. ש
 ט״ו בכללו התשמ״ד (21 בנובמבר 1983) ראש עירית תל־אביב־ישו

(8— 

ג ; ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

,253 / »  ג r״1־,~r«6״a, וותממ״ג, «

r-~3im״awm ,(וויקון) ( 3 1 p i n עזר לאוס אל־ ana) ה*מלבי 

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות י, ולפי חוק
 הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ״ ב—2.1962, מתקינה המועצה המקומית אום אל־פחמ

 חוק עזר זה:

ת פ ס ו ת ת ה פ ל ח , יבוא: ה  1. במקום התוספת לחוק'עזר לאום אל־פחס (היטל ביוב), התש״מ—1979 3

ם י ל ק ש ל ב ט י ה  ה
 !סעיפים 2 ו־3)

 ביב ציבורי —
 לכל מ״ר משטח הקרקע (כולל קרקע שעליה עומד בגין) 2,30

 לכל מ״ר של בניה בבל קומה 135.07
 ביב מאסף —

 לכל מ״ר משטח הקרקע (כולל קרקע שעליה עומד בנין) 0.65
 לכל מ״ר של בניה בכל קומה 38.97

 מכון טיהור —
 לכל מ״ר משמה הקרקע (כולל קרקע שעליה עומד בגין) 0.43

 לכל מ״ר של בניה בכל קומה 25.96
 מיתקנים אחרים —

 לכל מ״ר משטח הקרקע (מלל קרקע שעליה עומד ביין) 0.96
 ך׳ 1n*n לכל מ״־ר של בניה בפל קומה

ד מ ו x ט פ א ד א ו ד מ ח א מ י ד מ ח  נתאשר. ח א ג י מ ו
 ט״ז בכסלו התשמ׳יד (22 בנובמבר 1983) ראש המחמד! המקומית אומ אליפחם

ר ג ו  יוסף• כ

,6B2 דיגי נ־דינת ילזרזול, היסה חדל 0, עמי ! 1 

״ 56ו.  2 ס״ת a¿r.r׳a, עניי 96; ד,ד,י;!ל״ג, ענ



, התשמ״ד-1983 ( ן  חוק ?itj לאל־גדרה (אגרת במג)(תיקו

 בתוקף סמכותה לפי מעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות י, וסעיפים 37 »3 ו־39
 לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), ד׳תשכ״ב—1962 •׳•; מתקינה המועצה המקומית אל־טירןן

 חוק עזר זה:

. במקום התוספת לחוק עזר לאל־טירה (אגרת ביוב), התשלי׳ח—9.1978, יבוא: j » o w n 1 « י » י » .  י

 ״תוספת
 (סעיף 2)

רה בשקלוס  האג
י ט״ק מים כ  ל

 לצריכה ביתית, למלאכה ולתעשיה, למעש לגינון, חקלאות ובניה 2,5״

ח מ נ ס ו ר  גתאשד, ס יו י ל
 ס״ז בכסלו התשמ״ד (22 בנובמבר 1983) ראש המועצה המקומית אל״טירה

(8—13 am 
ג ר ו ף ב ס ו  י

 שר הפניפ
ש 9, ע«׳ 256. ד ח ח ס ו ת ישראל, נ נ י ד י מ נ י  1 ד
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 תיקון שעות

 בחוק עזר לבת־ים (אספקת מים) (תיקון), התשמ״ד—1983 י, במקום פרט ן צ״ל:.

 ״1. אגרת חיבור רשת פרטית (סעיף 2(ג)(1)):

 (1) לכל יחידת דיור, עסק או משרד

ה בשקלימ ר ג א  ה

5,584 
12,298 

 423, י
 לפי חשבון

 שהגיש המנהל״

 לכל יהידת מלאכה או תעשיה

 (2) הרחבת חיבור, פירוק חיבור או התקנתו
 מחדש, לפי דרישת הצרכן —

 עד ״2
 עולה על ״2
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