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בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250, 251, 254, 257, 258 ו-259(1) לפקודת העיריות, מתקינה מועצת עיריית 
ראש העין חוק עזר זה: 

הגדרות 

(תיקון התשע"א) 

1.  בחוק עזר זה - 

"עיריה" - עיריית ראש העין; 

"הצגה" - הצגת שלט במקום ציבורי; 

"ועדה מקצועית" -  ועדה מייעצת לשילוט שמינה ראש העירייה, הכוללת בין השאר את מהנדס העירייה, את מנהל 
אגף שיפור פני העיר או את נציגיהם; 

"לוח מודעות" - לוח מודעות שהקימה העיריה להדבקת מודעות או מקום אחר שייחדה העיריה למטרה זו; 

"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או מדד רשמי אחר שיחליפו; 

"מודעה" - לרבות הודעה או תמונה או כרזה או ציור, על נייר, בד, עץ, מתכת או חומר אחר, וכן הודעה הנמסרת בכל 
דרך, לרבות דרך הפצה, הדבקה, הארה, הסרטה, צביעה או חריטה או באמצעות פטיפון, רשמקול, רמקול, מגפון, 

שידור, כדור פורח, כלי טייס או באמצעי אחר, וכן ארגז ראווה; 

"מנהל" - מנהל אגף שיפור פני העיר או עובד עירייה שהמנהל אצל לו מסמכויותיו לעניין חוק עזר זה; 

"מציג שלט" - אדם המציג שלט, בין עצמו ובין בידי אחרים, או אדם ששמו או כינויו או מקצועו או שם עסקו או 
כינוי עסקו או מהות עסקו, מופיעים בשלט, או בעל השלט או בעלו או מחזיקו של מקום בו מוצג השלט; 

"מקום ציבורי" - רחוב, לרבות מדרכה, שדרה, פסג', כניסה או מעבר של מרכז מסחרי או של בית משרדים, סמטה, 
משעול לרוכבים או לרוכבי אופניים, נתיב להולכי רגל, כיכר, רחבה, חצר, מגרש ספורט, טיילת, גשר, גינה, מבוי 
מפולש וכל מקום פתוח שהציבור רשאי להיכנס אליו, בין שהוא בבעלות פרטית ובין שהוא בבעלות ציבורית, וכן 

מקום פרטי הגובל ברחוב או נשקף אל רחוב ומקום עינוג ציבורי, בית קולנוע, קניון מסעדה, בית קפה, בית מלון או 
חניון; 

"פרסום" - הודעת דבר במקום ציבורי בדרך הפצה, הדבקה, הארה, הסרטה, צביעה, חריטה, שידור, הקלטה, עשן או 
תנועה, על ידי מסירת תוכנן בכתב, בדפוס, בתמונה, בציור או באופן אחר; 

"פרסומת כללית" - לרבות פרסום של דבר או ענין כלשהו או פרסום של מוצר, עסק, שירות או פעילות אחרת; 

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

"שלט" - לרבות הודעה המכילה את שמו או כינויו של אדם או מקצועו או את שמו או כינויו או מהותו של עסק או 
של מוסד או צירוף של אלה או חלקם או הכוללת מלים, אותיות, מספרים, תמונות, ציורים, בין אם השלט מחובר או 

נתמך לנכס ובין אם לאו או בין שהוא מואר ובין שאינו מואר, ולרבות אבזרים ומיתקנים נלווים לשלט; 

"שלט רגיל" - שלט רגיל שלט שהותקן כשהוא צמוד לקיר החיצון של עסק; 1

"שלט בולט" - שלט שהותקן באופן שמשטחו החיצון מרוחק עד 25 ס"מ מהקיר החיצון של עסק; 

"שלט חוצות" - שלט מתחלף, המתופעל בידי חברת פרסום או שלט או מודעה במקום ציבורי או פרטי או בשטח אחר 
בתחום העיריה מחוץ לשטח התפוס בידי העסק. 

פרסום מודעה 

2.  לא יפרסם אדם מודעה, לא ירשה לאחר לפרסמה ולא יגרום פרסומה, אלא במקומות שקבעה העיריה, לפי 
היתר מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי ההיתר (להלן - היתר). 



בקשה להיתר ותנאיו 

3.  (א)  מבקש היתר יגיש בקשה לראש העיריה במועדים שלהלן: 

(1)  מודעה בענין עינוגים ציבוריים ומודעה מסחרית או אחרת - לפחות 48 שעות לפני מועד הפרסום; 

(2)  מודעת אבל - לפחות 3 שעות לפני מועד הפרסום. 

(ב)  ראש העיריה רשאי - 

(1)  לכלול תנאים בהיתר, להוסיף עליהם ולשנותם; 

(2)  לסרב לתת היתר ולבטל היתר שניתן, אם פרסום המודעה מהווה עבירה על הוראות חוק עזר זה 
או דין אחר או אם, לדעת ראש העיריה, המודעה פוגעת בציבור או ברגשותיו; 

(3)  לקבוע את סדר פרסומה של מודעה ואת מועדו; 

(4)  לדרוש ממפרסם להמציא 5 עותקים מכל מודעה המיועדת להדבקה ללא תשלום. 

גודל מודעה 

4.  (א)  מודעה המתפרסמת דרך הדבקה על לוח מודעות תהא במידה ובצורה כדלקמן: 

(1)  מודעה גדולה (גליון שלם) - אורך 93 ס"מ ורוחב 62 ס"מ; 

(2)  מודעה בינונית (חצי גליון) - אורך 46 ס"מ ורוחב 62 ס"מ; 

(3)  מודעה קטנה (רבע גליון) - אורך 46 ס"מ ורוחב 31 ס"מ; 

(4)  מודעה זעירה (שמינית גליון) - אורך 23 ס"מ ורוחב 31 ס"מ. 

(ב)  לא תתקבלנה מודעות להדבקה בגודל שונה מהמפורט בסעיף קטן (א). 

מסירת פרטים 

5.  (א)  לא יפרסם אדם מודעה אלא אם כן צויין בה שמו ומענו של המפרסם ושל בעל בית הדפוס שבו הודפסה 
המודעה. 

(ב)  בעל בית הדפוס שבו הודפסה מודעה ימסור את שמו, לפי דרישת ראש העיריה. 

דרכי פרסום אסורות 

6.  לא יפרסם אדם מודעה באחת מהדרכים שלהלן, אלא אם כן ניתן לו היתר מיוחד מאת ראש העיריה 
ובהתאם לתנאי ההיתר: 

(1)  העברת מודעה לרשות הרבים ומרשות הרבים על ידי הארה לסירוגין בחשמל או באופן אחר או 
על ידי פטיפון, רשם קול, מגפון או מכשיר אחר או על ידי כדור פורח או כלי טיס; 

(2)  מתיחת סרט לרוחב הרחוב; 

(3)  נשיאת מודעה על מוט, לוח או סרט וכיוצא באלה. 

רשיון לשלט 

(תיקונים: התשע"א, התשע"ז) 

7.  (א)  לא יציג אדם שלט ולא ירשה לאחר להציגו ולא יגרום להצגת שלט, אלא לפי רשיון מאת ראש העיריה 
ובהתאם לתנאי הרשיון (להלן - רשיון) ולאחר ששולמה אגרת שילוט שנקבעה בתוספת. 

(ב)  ראש העיריה רשאי לתת רשיון, לסרב לתיתו, לבטלו, לשנותו, להתנותו בתנאים, להוסיף עליהם 
ולשנותם. 

(ג)  הוגשה בקשה לרישיון לשילוט, לאחר 30 ביוני בשנה פלונית והשילוט לא הותקן לפני מתן הרישיון, 
תשולם מחצית האגרה שנקבעה בתוספת. 



(ד)  הוסר שילוט, ונמסרה למנהל הודעה בכתב על כך לפני 1 ביולי בשנה פלונית, תשולם בעד אותה שנה 
מחצית האגרה הנקובה בתוספת. 

(ה)  הוצג שילוט בלא רישיון, או בניגוד לתנאיו, או בניגוד להוראות חוק עזר זה, על מציג השילוט לשלם 
אגרת שילוט שנקבעה בתוספת מיום הצגתו של השילוט.  

(ו)  הוסר שילוט, מסיבה כלשהי, לפני 31 בדצמבר בשנה פלונית, יפקע הרישיון מאליו. 

בקשה לרשיון 

(תיקון התשע"א) 

8.  (א) המבקש לפרסם שלט או מודעה, יגיש בקשה בכתב לראשהעירייה; הבקשה תכלול פרטים אלה או 
חלקם ככל שהם מתאימים לסוג השילוט המבוקש: 

(1)  שמו ומענו של מגיש הבקשה; 

(2)  תצלום חזיתי של הנכס שעליו יוצב השילוט; 

(3)  תרשים של השילוט המוצע, מידותיו ומקום הצגתו; 

(4)  תכנית המפרטת את סוג השילוט, צורתו, תוכנו, חומריו, צבעו; 

(5)  פרטי המתקין ופרטי יצרן השילוט; 

(6)  פרטי אופן חיבור השילוט למקום הצבתו המיועד, לרבות המסגרת שעליה יוצב השילוט או 
המיתקן האמור לשאת אותו, בצירוף המפרט הטכני שלהם; 

(7)  אם מבוקש שילוט מואר הכרוך באספקת חשמל, יש לצרף לבקשה אישור של חשמלאי מוסמך כי 
הוא אחראי לתקינות השילוט וכי המתקן כולל מפסק פחת. 

(ב)  ראש העירייה רשאי לדרוש ממגיש בקשה פרטים נוספים הנוגעים לשילוט המבוקש הנדרשים לדעתו 
לצורך בחינת הבקשה והכרעה בה. 

(ב1)  ראש העירייה רשאי להיוועץ בוועדה המקצועית אשר תבדוק אם השילוט המבוקש תואם הוראות חוק 
עזר זה. 

(ג) הוועדה המקצועית רשאית להמליץ בפני ראש העיריה לתת רשיון או לסרב לתיתו, לבטלו, לשנותו, 
להתנותו בתנאים, להוסיף עליהם ולשנותם, וכן להמליץ בפני ראש העיריה לפטור שלט מאגרה, כולה או מקצתה. 

(ד) לצורך המלצותיה כאמור תשקול הוועדה המקצועית עניינים הנוגעים לבקשה, לרבות בדבר בטיחות, 
איכות הסביבה, אסתטיקה, שמירה על ערכים ארכיטקטוניים, שמירה על חזיתות בתים וחזות העיר וקביעת אמות 

מידה לאופי השילוט. 

תוקף רשיון וחידושו 

(תיקון התשע"א) 

9.  (א)  תוקפו של רשיון לשנה אחת מ-1 בינואר עד 31 בדצמבר באותה שנה אלא אם כן צוין ברישיון מועד 
אחר. 

(ב)  שינה בעל רשיון בתקופת הרשיון את תוכן השלט, צורתו, מידותיו, סוגו, מיקומו או את החומר שממנו 
נעשה, יפקע תוקף הרשיון. הוראות פסקה זו לא יחולו על שלטי חוצות. 

(ג)  בקשה לחידוש רשיון תוגש 30 ימים לפחות לפני תום תוקפו. 

(ד)  הבקשה לחידוש רישיון תוגש כאמור בסעיף 8, זולת אם לא חל שינוי בשלט. 

ציון מספר הרשיון של שלט 

10.  לא יציג אדם ולא ירשה לאחר להציג ולא יגרום להצגת שלט מבלי לציין עליו את מספר הרשיון. 



שילוט באתר  

11.  לשלט המוצג באתר בניה יינתן היתר אם נתקיימו לגביו אלה: 

(1)  יצויינו בו בעלי המקצוע העוסקים בבנייתו של הבנין; 

(2)  השלט יותקן ויוצג לפי הוראות תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (הצגת שלטים על 
ידי קבלנים רשומים) (מס' 2), התשל"ו-1976; 

(3)  השלט יוסר לא יאוחר מ-20 ימים מעת אכלוס הבנין, כולו או חלקו. 

סוגי שילוט וגודלם בעסקים ובמפעלים 

12.  שלט מיועד לפרסומת יהיה רגיל או בולט ויוצג במקום העסק נשוא השלט בלבד. הוראות פסקה זו לא יחולו 
על שלטי חוצות. 

מודעות ושלטים אסורים 

(תיקון התשע"א) 

13.  לא יפרסם אדם ולא יגרום לפרסום שלט או מודעה ולא יינתן רישיון לשלט או למודעה שנתקיים בו אחד 
מאלה: 

(1)  הוא גורם לפגיעה בחזיתו של המבנה או באיכות הסביבה על פי קביעת ועדה מקצועית; 

(2)  הוא גורם נזק או מטרד כלשהו, לרבות של רעש, ריח, אור וכיוצא באלה; 

(3)  הוא מפריע לתנועת כלי רכב או הולכי רגל; 

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

(5)  הוא מוצג על מיתקן שאינו מיועד להצגת שילוט, כגון מדרגות חירום, מעלית, מזגן אוויר, צינור, 
עמוד חשמל או טלפון, תמרור, מיתקן להפעלת רמזור וכיוצא באלה; 

(6)  הוא מתפרסם בשטח ציבורי שלא על גבי מיתקן המיועד לכך שאישרה העירייה; 

(7)  הוא מוצג על מבנה המשמש למגורים בלבד, אלא אם כן השילוט שייך לאדם המנהל במבנה את 
עסקיו כדין, ולמעט מודעות בעלות אופי פוליטי המוצגות על גבי דירות מגורים ובלבד שמידות שלט 

כאמור לא יעלו על x 100 120 ס"מ; 

(8)  הוא מוצג לצורך תעמולת בחירות, למעט מודעות אשר הוצגו בהתאם להוראות חוק הבחירות 
(דרכי תעמולה), התש"יט-1959; 

(9)  הוא מוצג במקום שבו המוצר נשוא השלט אינו נסחר או השירות נשוא השלט אינו מסופק או 
הפעילות נשוא השלט אינה מתקיימת, למעט שלט זמני המשמש לפרסום המותקן על גדר בנייה או 
המשמש לכיסוי פיגומים במבנה שמתקיימים בו שיפוצים נרחבים; לעניין סעיף זה ראש העירייה רשאי 

ליתן היתר בהתייעצות עם הוועדה המקצועית מטעמים מיוחדים; 

(10)  פרסומו מהווה עבירה על הוראות חוק עזר זה או דין אחר; 

(11)  הוא עלול לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו. 

שלט מואר 

14.  לא יינתן רשיון לשלט מואר באמצעות גוף תאורה חיצוני או פנימי הגורם לשלט להאיר באופן קבוע או זמני 
או מתחלף או מהבהב או נע, אם, לדעת ראש העיריה, השלט - 

(1)  עלול להוות סכנה או הפרעה לתנועה; 

(2)  עלול להפריע לסביבה או לתושבי הסביבה שבה מבקשים להציגו; 

(3)  אינו הולם את הסביבה שבה מבקשים להציגו. 



אזור שילוט מיוחד 

15.  העיריה רשאית להכריז על רחוב או חלק ממנו כעל אזור שילוט מיוחד שבו לא יוצגו שלטים (להלן - אזור 
שילוט מיוחד); הכריזה העיריה כאמור, לא יינתן רשיון לשלט באזור שילוט מיוחד אלא לפי המלצת הוועדה 

המקצועית ובאישור העיריה; הוועדה המקצועית רשאית להתנות המלצתה בקביעת צורת השלט, גודלו ותוכנו. 

הסרת שלט 

16.  בעל רשיון יסיר שלט ממקום הצגתו לא יאוחר מ-30 ימים מיום שאירע אחד מאלה: 

(1)  הוא הפסיק למכור את המוצר נשוא השלט או לספק את השירות נשוא השלט או לקיים את 
הפעילות נשוא השלט או שהעסק נושא השלט אינו מתקיים עוד במקום או אם השלט אינו ממלא עוד 

אחר ייעודו; 

(2)  הוא לא הגיש בקשה לחידוש רשיון לשלט שתוקפו פג; 

(3)  הוראות סעיף זה לא יחולו על שלטי חוצות. 

אחריות להצגת שלט או מודעה 

17.  (א)  פורסמה מודעה או הוצג שלט שלא בהתאם להוראות חוק עזר זה, וצויין בו שמו או כינויו של אדם או 
מקצועו, שמו או כינויו או מהותו של עסק או של מוסד, יראו גם את מזמין המודעה, השלט וכן כל אדם ששמו או 
כינויו צויינו במודעה או בשלט וכן את בעל בית הדפוס שבו הודפסה המודעה או אדם שהוא בעל או מנהל פעיל או 
עובד מינהלי בכיר האחראי לאותו תחום בעסק או במוסד, לפי הענין, כמי שפרסם את המודעה או הציג את השלט 

כאמור, זולת אם הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו וכי נקט אמצעים סבירים למניעתה. 

(ב)  פורסמה מודעה או הוצג שלט שלא בהתאם להוראות חוק עזר זה, רואים את המחזיק במקום שבו 
פורסמה המודעה או שבו הוצג השלט או את בעל המקום, כמי שפרסם את המודעה או הציג את השלט כאמור, זולת 

אם הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו וכי נקט אמצעים סבירים למניעתה. 

 (ג) (1)  דרש ראש העיריה או דרשה העיריה מאדם להסיר, להרוס או לסלק מודעה או שלט 
והנדרש לא נענה לדרישה, רשאית העיריה לבצע בעצמה את ההסרה, ההריסה או הסילוק של 

השלט או המודעה, ולחייב את בעל השלט במלוא הוצאות הפעולה כאמור; 

(2)  העיריה לא תישא באחריות בשל נזק שייגרם לשלט או למודעה או לאדם, כתוצאה 
מהסרתו של השלט ואחסנתו. 

אגרת מודעות ושלטים 

(תיקון התשע"א) 

18.  (א)  מגיש בקשה לקבלת היתר לפרסום מודעה, ישלם לעיריה אגרת פרסום ואגרת שכר עבודה בעד הדבקת 
המודעה בידי ראש העיריה או העיריה בשיעורים הנקובים בתוספת. 

(ב)  ראש העיריה או העיריה בלבד, רשאים להדביק מודעות במקומות שקבעו. 

(ג)  העיריה רשאית לחלק את תחום שיפוטה לכמה אזורי פרסום, ולגבות אגרת פרסום נפרדת בעד פרסום 
מודעה בכל אחד מאזורי הפרסום. 

(ד) (בוטל). 

(ה)  ראש העיריה רשאי לפטור אדם מתשלום אגרת פרסום מודעה או הצגת שלט, כולה או מקצתה, אם 
לדעתו תוכן המודעה או השלט הוא בעל אופי ציבורי. 



פטור 

19.  הוראות חוק עזר זה לא יחולו לגבי - 

(1)  מודעות ושלטים מטעם העיריה, הממשלה ובתי המשפט; 

(2)  מודעות המתפרסמות לפי היתר שניתן לפי פקודת העיתונות; 

(3)  שלט המוצג על דלת הכניסה לדירה; 

(4)   (א)  שלט המורה שעסק, שירות או פעילות, עברו ממקום אחד למקום אחר, ובלבד שמידות 
השלט כאמור לא יעלו על 35 ס"מ X 60 ס"מ והשלט לא יוצג לתקופה העולה על 30 ימים ממועד 

ההעברה כאמור. 

(ב) ראש העיריה רשאי להורות על מקום הצגתו של שלט כאמור בפסקה (א) ומציג השלט יציגו 
בהתאם להוראותיו. 

מסירת הודעה 

20.  מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהיה כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת או נמסרה במקום 
מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה או לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי אדם בוגר 
העובד או המועסק שם או אם נשלחה בדואר במכתב רשום אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים הידועים 
לאחרונה. אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט באחד 
המקומות האמורים או פורסמה בשני עיתונים יומיים הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם לפחות הוא בשפה 

העברית. 

הוראת שעה 

21.  על אף האמור בחוק עזר לראש-העין (הצמדה למדד), התשמ"ה-1985, יעלו הסכומים המפורטים בתוספת ב-
1 בחודש שלאחר פרסומו של חוק עזר זה ברשומות (להלן - יום ההעלאה הראשון), בשיעור עליית המדד שפורסם 

לאחרונה לפני יום ההעלאה הראשון לעומת המדד שפורסם בחודש פברואר 1995. 

ביטול 

22.  חוק עזר לראש-העין (מודעות ושלטים), התשכ"ט-1969 - בטל. 

 



תוספת 
(תיקונים: התשע"א, התשע"ז) 

(סעיפים 7(א) ו-18(א)) 

(1) אגרת פרסום ושכר עבודה להדבקת מודעות - 

(1) מודעות המתפרסמות על 40 לוחות מודעות או חלק מהם, למשך 3 ימים או חלק מהם, לרבות שכר 
עבודה בעד הדבקת המודעות בידי ראש העיריה או העיריה - 

                שיעורי האגרות בשקלים חדשים                 
      אגרת פרסום   אגרת שכר עבודה סה"כ אגרה             

   מודעה גדולה   82                     43    125  
    מודעה בינונית   62                    36     98 
  מודעה קטנה   41                    30    71 
   מודעה זעירה   21                   13    34 

(2) לכל יום נוסף, לרבות ימי מנוחה, אולם לא יותר מ-3 ימים נוספים, תשולם תוספת 35% משיעור האגרה 
הנקובה בפרט משנה (1) 

      שיעור האגרות 
                    בשקלים חדשים 

  

(3) סרט פרסום על בד קולנוע, לכל שבוע או חלק ממנו, לכל  25     
 מטרים אורך או חלק מהם                 41  

(4) מודעה באמצעות מכשיר חשמלי או אופטי, על בד קולנוע או    
 במקום אחר, לכל שבוע או חלק ממנו                17  

(5) מודעה, שלט או לוחית פרסומת המתפרסמים או המוצגים על     
 כלי רכב ציבורי -   

 (1) בדופן חיצונית או על גג כלי הרכב, לכל 0.5 מ"ר או חלק    
   ממנו, לשנה או חלק ממנה                 114  

 (2) בתוך כלי רכב - לכל חודש או חלק ממנו, לכל 50 ס"מ אורך     
  או חלק מהם בפס המיועד לפרסום               112  

אגרת שילוט -        2

 94 שלט - לרבות שלט מואר או מוארך למעט שלט בולט    (1)  

בעד שלט מואר ישולם 50% מהתעריף המתאים      

 11 שלט מצוייר או כתוב על חלון ראווה -    (2)  

 115 ארגז, ראווה    (3)  

 107 שלט המותקן מעל שטח בתחום העיריה מחוץ לשטח    (4)  
התפוס על ידי העסק 

 173 בעד מתן רשיון להצגת שלט בולט, לרבות שלט מואר    (5)  

 100 שלט המותקן על גבי גדר ביטחון    (6)  

מעל 100 שלטים  עד 100 שלטים  שלט חוצות לשנה -    (א)   (7)  

 137  209 עד 10 מ"ר       

 103  157 מעל 10 מ"ר עד 75 מ"ר       

 68  105 מעל 75 מ"ר       

 34  52 מעל 200 מ"ר       

שלט חוצות לחודש או פחות, וכן פרסום לתקופה של פחות משנה, יחושב על בסיס חודשי  (ב)    
בשיעור 10% לחודש משיעורי האגרה שנקבעו בפרט משנה (א). 

 

Dummy Text



קביעת שטח השילוט לחיוב -     3

שלט ששטחו קטן מ-1 מ"ר יחויב בשלט ששטחו 1 מ"ר;   (1)  

שלט ששטחו עולה על 1 מ"ר יחויב לפי שטחו המדויק, שתי ספרות לאחר הנקודה;   (2)  

שלטים אחדים המצויים באותה מסגרת, כגון דלת או חלון, יחויבו כשלט אחד, וזאת לפי   (3)  
הוראות פרטי משנה (1) ו-(2); 

שטח השילוט יצוין בהודעת החיוב; היה שטח השילוט קטן מ-1 מ"ר, יצוין גם שבוצע עיגול שטח   (4)  
לפי הוראות פרט זה. 

 

כ"ב בתמוז התשנ"ה (18 ביולי 1995) 

יגאל יוסף 

ראש עיריית ראש העין 
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