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המועצה האזורית גדרות חוק עזר  מתקינה, לפקודת המועצות המקומיות 25 ו 24, 23, 22סעיפי� בתוק� סמכותה לפי 

  :זה

  פרשנות: פרק ראשו�

 הגדרות
 -בחוק עזר זה   . 1

 ;ה האזורית גדרותהמועצ   "המועצה"

וכ) מכונה או מיתק) הנעי� או הנגררי� , רכב הנע בכוח מכני או הנגרר על ידי רכב או על ידי בהמה   "כלי רכב"

ולרבות גרוטת , 1961 א"התשכ, לתקנות התעבורה 1אופ) ועגלה כמשמעות� בתקנה  תלת, לרבות אופניי�, כאמור

 ;רכב

הכוללת ש� או סימ) של סחורה או תוצרת , לה על רבע מטר רבועמודעה ששטחה אינו עו   "לוחית פרסומת"

 ;עותקי� לפחות 25 המתפרסמת ב

 ;מודעות שהקימה המועצה לש� פרסו� מודעות או מקו� אחר שייחדה המועצה לאותה המטרה חלו   "לוח מודעות"

 ;המחירי� לצרכ) שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדד   "מדד"

, אות או כיוצא באלה, תבנית, סמל, כתובת, תמונה, שרטוט, ציור, תחריט, צילו�, כרוז, כרזה, הודעה   "מודעה"

לרבות מודעה המתפרסמת , לרבות העתק מה�, עש) או גז, או המוצגי� באמצעות אור, העשויי� מחומר כלשהו

לרבות ברשות הרבי� או חשמלי על בד קולנוע או בכל מקו� בתחו� המועצה  באמצעות מכשיר אופטי או אלקטרוני

 ;שאינ� שלט, ברשות היחיד או

לרבות רחוב וכל מקו� , כל מקו� המיועד או משמש כולו או עיקרו לציבור או מקו� הנשק� לציבור   "מקו ציבורי"

 ;אחר הגובל ברחוב או הנשק� אליו

החיבור קבוע ובי) א�  ) א�בי, לי רכב או לבהמהכאו מיועד להיות מחובר ל מיתק) נייד המחובר לכלי רכב   "נגרר"

 ;הוא זמני

"במסירת תוכנו או סימנו  דר+ הדבקה או הצגה או, בכתב או בדפוס, הודעת דבר ברבי� במסירת תוכנו   "פרסו

או כיוצא באלה לרבות הצגת שילוט על , סימו), הקלטה, השמעה, שידור, חריטה, צביעה, הקרנה, הסרטה, דר+ הארה

למעט פרסו� באמצעות מסמ+ המופ, או המחולק לציבור במקו� ציבורי בתחו� , רכב י כליכלי רכב או גרירתו על יד

 ;המועצה

, כול) או מקצת), עזר זה לרבות אד� שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק    "ראש המועצה"

 � ;)ב(8למעט הסמכות לפי סעי

 ;2רישיו) שנת) ראש המועצה לפי סעי�     "רישיו�"

 ;שלט או מודעה או לוחית פרסומת    "שילוט"

, מוסד או סימ) של תוצרת הודעה המכילה רק את שמו של אד� או מקצועו או טיבו של עסק או עיסוק או   "שלט"

המותקנת , או כל צירו� של אלה, או המיוצר במקו� או שירות או סמל מסחרי של מצר+ המשווק, ורהחס, מוצר

לרבות , והמחוברת לבני) או למיתק) מילי� או איור, אותיות, או כוללת מספרי� ראהבמקו� העסק או העיסוק והמ

לסירוגי) ולרבות הודעה  בי) שההודעה מוארת ובי) שאינה מוארת או שהיא מוארת, מיתק) הנושא את ההודעה כל

ידי כלי רכב אחר או על  או הנגרר על, א� הוא בתנועה שהוצגה על גבי דגל או על גבי כלי רכב בי) א� הוא בחניה ובי)

 בכל מקו� בתחו� המועצה לרבות ברשות הרבי� או, היא הצגת שלט על דר+ קבע גבי כלי רכב שתכליתו העיקרית

 ;ברשות היחיד

על ידי גו� שעיסוקו  שילוט המתחל� המתפרס� על מיתק) פרסו� שנועד לאותה מטרה ומתופעל   "שלט חוצות"

  .פרסו�

  רישיו� לשילוט: ירק שנפ

  פרסו טעו� רישיו�
, שלט או לוחית פרסומת ולא ירשה לאחר מטעמו לפרס� או להציג מודעה, לא יפרס� אד� ולא יציג מודעה  .2

לתנאי הרישיו) ולאחר שישל� אגרת שילוט  אלא לפי רישיו) מאת ראש המועצה ובהתא�, שלט או לוחית פרסומת

  .כמפורט בתוספת

 חזקת אחריות
שפורסמו או הוצגו שלא , שלט או לוחית פרסו�, ג� מי שתוכנ� של מודעה 2את סעי� יראו כעובר על הור  .3

זולת , את הצגת� או הורה על ביצוע המעשה כאמור מצביע עליו כעל מי שהזמי) את הכנת� או את פרסומ� או, כדי)

 :א� הוכיח את אלה



 ;והעבירה נעשתה שלא בידיעת  )1(

  .מנוע את ביצוע העבירהכל האמצעי� הסבירי� ל הוא נקט את  )2(

 בקשה לרישיו�
שעות לפני שעת הצגתה  48 יגיש בקשה בכתב לראש המועצה לא פחות מ, הרוצה להציג או לפרס� שילוט) א(  . 4

  .הוראת סעי� קט) זה לא תחול על מודעות אבל, או פרסומה

, מראה את הסוגה בבקשה לרישיו) יפרט המבקש את שמו ומענו ויצר� לבקשתו תרשי� ובו תכנית  )ב(

המסגרת שעליה יוצב השילוט או המיתק)  וכ) את, החומרי� ומידות השילוט שיש בדעתו להציג או לפרס�, הצורה

א� השילוט מואר או מופעל באמצעי� כלשה� ; והמקו� שבו יוצג, הנושא את השילוט ע� המפרט הטכני שלה�

, מוסמ+ המעיד כי הוא אחראי לתקינות המיתק) יצור� לתכנית אישור חשמלאי, הדורשי� הפעלה באמצעות חשמל

  .וכי המיתק) כולל מפסק פחת

 רישוי
להוסי� עליה� , לכלול בו תנאי�, לשנותו, לבטלו, לסרב לתתו, ראש המועצה רשאי לתת רישיו) לשילוט) א(  . 5

לוט וסוג החומר תוכנו וצורתו של השי, ובי) השאר ג� לקבוע הוראות בדבר מקו� הצבתו ובדבר גודלו, ולשנות�

  .ותנאי� בדבר מניעת רעש ומטרדי� ושמירת הניקיו) סמו+ לשילוט, מועדי הצגתו, שממנו הוא ייעשה

יהא ראש המועצה רשאי להיווע, במהנדס המועצה או ביוע, , בהפעילו את סמכויותיו לפי סעי� זה  )ב(

אינו פוגע באיכות הסביבה או , עזר זהכדי לבדוק א� השילוט המבוקש תוא� את הוראות חוק , מקצועי אחר שיבחר

 .א� הוא עונה על דרישות הבטיחות

המועצה רשאית לקבוע אזורי� או מקומות בתחו� המועצה שבה� יחול איסור להציג שלט או לפרס�   )ג(

 .או להציג מודעה או לוחית פרסומת מסוג כלשהו או מהסוג שאותו תקבע המועצה בהחלטתה

ת שלט או לפרסו� או להצגת מודעה או לוחית פרסומות באזורי� או במקומות לא יינת) רישיו) להצג  )ד(

שבה� אסרה המועצה הצגתו או פרסומו של שלט או מודעה או לוחית פרסומת מ) הסוג שקבעה המועצה בהחלטתה 

 ).ג(כאמור בסעי� קט) 

   א� לדעת ראש המועצה השילוט, לא יינת) רישיו) לשילוט  )ה(

 ;ע או סיכו) בטיחותיעלול להוות מפג  )1(

עלול להפריע לתנועת כלי רכב או הולכי רגל או לסכנ� או עלול להגביל את שדה הראיה של   )2(
 ;הנוהגי� ברכב

 ;עלול להפריע לסביבה או לתושבי הסביבה שבה מבקשי� להציגו  )3(

 ;אינו הול� את הסביבה שבה מבקשי� להציגו  )4(

  .תיועלול לפגוע בתקנת הציבור או ברגשו  )5(

 תוק) הרישיו�
אלא א� כ) צוי) ברישיו) מועד , בדצמבר של השנה שבה נית) 31וקפו של רישיו) להצגת שילוט הוא עד ת  . 6

  .אחר

 שינויי בשילוט
יהיה חייב , בעל רישיו) המבקש לשנות פרט כלשהו בשילוט או לשנות את מיקומו בתקופת תוק� הרישיו)  .7

  .ות חוק עזר זהבקבלת רישיו) חדש בהתא� להורא

 פרטי שימסור מפרס ההודעה
היצר)  ופוס אדה לא יפרס� אד� מודעה אלא א� כ) צוי) בה שמו ומענו של המפרס� ושל בעל בית) א(  . 8

 .שאצלו הודפסה או נוצרה המודעה

למסור את שמו , לדרישת ראש המועצה חייב בעל בית הדפוס שבו הודפסה מודעה או יצר) שייצר אותה  )ב(

  .את מענו של האד� שהזמי) את המודעהו

 אגרות רישיו�
כפי , ישולמו אגרות בשיעורי� הנקובי� בתוספת, בעד רישיו) בגי) כל שלט או מודעה או לוחית פרסומת) א(  .9

  .שיעור� המעודכ) ביו� התשלו� בפועל

לא יגרע הדבר , די) להוראות חוק עזר זה או להוראות כל, הוצג שילוט בלא רישיו) או בניגוד לתנאיו  )ב(

 .לפי חוק עזר זה במלוא) מחובת מציג השילוט לשל� את האגרות

ישול� בעד הרישיו) להצגתו באותה שנה מחצית מסכו� , ביוני בשנה פלונית 30 הוצג שלט לאחר ה  )ג(

 .לפי שיעורה המעודכ) ביו� התשלו� בפועל, האגרה הנקובה בתוספת

וא� אינו , ספק מוצר או שירות כלשהו ליעד המצוי בתחו� המועצהשילוט המוצג על רכב אשר אינו מ  )ד(

�נטל ההוכחה על העובדות המהוות ; יהיה פטור מאגרת שילוט, חונה בתחומה למש+ זמ) העולה על שלוש יממות ברצ

 .תנאי לפטור האמור הוא על מציג השילוט

א� המבקש הוא מוסד  לוטיש ראש המועצה רשאי לפטור או להפחית את האגרה בעד פרסו� או הצגת  )ה(

  .שמטרת� אינה הפקת רווחי� תחינו+ או ד, לצורכי צדקה



  שלטי ומודעות אסורי: פרק שלישי

 שילוט אסור והטלת מגבלות
  :שנתקיימו בו אחד מאלהלא יציג אד� שלט ולא יפרס� מודעה ולא יגרו� להצגתו או פרסומו של שילוט   .10

 ;ב או להולכי רגלהשילוט מפריע לתנועת כלי רכ  )1(

 ;השילוט מרעיש או מפי, ריח או גור� למטרד  )2(

 ;בה� או מפריע למעבר, ירו� או פתח אחרחיציאת , תריס, חלו), לוט חוס� דלתיהש  )3(

, צינור אוויר ,צינור ביוב, מזג) אוויר, מעליות, מדרגות נעות, השילוט מוצג על מדרגות חירו�  )4(
או במקו� , תמרור, עמוד צופרי�, אנטנה, ק) להפעלת רמזורמית, מיתק) טלפו), עמוד חשמל

 ;שנועד לציוד או למיתקני� לכיבוי שריפות

עמודי� או פרט בעל ער+ , קשתות, השילוט מסתיר פרטי� בעלי ייחוד ארכיטקטוני  )5(
 ;ארכיטקטוני או פוגע במראה האסתטי של הבני) או מהווה מטרד

שאישר ראש , הוא אינו מותק) על גבי מיתק) המיועד לכ+ו, השילוט מתפרס� במקו� ציבורי  )6(
 ;המועצה

אלא א� כ) , השילוט מוקר) במקו� ציבורי על ידי הארה בחשמל או באמצעי� אלקטרוניי�  )7(
 ;)ראש המועצה התיר זאת מטעמי� מיוחדי� ובהתא� לתנאי הרישיו

באוויר באופ)  אחר המתרומ� עפיפו) או כל דבר, כדור פורח, השילוט מוצג באמצעות כלי טיס  )8(
 ;אלא א� כ) התיר ראש המועצה את הצגתו מטעמי� מיוחדי�, דומה

בידי אד� ובי)  בי) שההודעה נישאת, יוצא באלהכהשילוט מתפרס� דר+ נשיאת לוח או סרט ו  )9(
ולמעט , אלא א� כ) ראש המועצה התיר לעשות כ) מטעמי� מיוחדי�, באמצעי� אחרי�

  .טי� בהפגנותנשיאת לוחות או סר

 שלט של עסק
אלא א� כ) התיר ראש המועצה , אורכו המרבי של שלט של עסק לא יעלה על אור+ החזית של בית עסק) א(  .11

  .הצגת שלט גדול יותר מטעמי� מיוחדי�

  .שילוט המותק) על בני) לא יחרוג מקו הגג של הבני)  )ב(

 שלטי מוארי
ל ולא ישתמש באמצעי אחר הדורש הפעלה באמצעות חשמל אלא א� כ) לא יאיר אד� שילוט על ידי חשמ) א(  .12

וה� עברו ביקורת של חשמלאי מוסמ+ , והצנרת המספקת חשמל לשילוט מוסתרת, השלט מצויד במפסק פחת

  .שאישורו בכתב מצוי בידי בעל השילוט

אד� להאיר או  על לאסור, ימי� לפחות לפני כניסתה לתוק� 3בהודעה שתימסר , ראש המועצה רשאי  )ב(

ראש המועצה יש בכ+ כדי להפריע לתושבי  א� לדעת, ידי גופי תאורה או בכל אמצעי אחר לגרו� להארת שילוט על

בעל השילוט יציית להוראת ; ושבי� או להוות סכנה או הפרעה לתנועה הסביבה שבה ממוק� השילוט או לעוברי�

  .שנקבע בהודעה ראש המועצה בזמ)

  שונותהוראות : עייפרק רב

 תקינות השילוט וחובת הסרתו
  .)אחזקה תקינה  להל) (נאה ותקינה , בעל רישיו) שילוט חייב להחזיק את השילוט בצורה נקיה) א(  . 13

, בעל רישיו) שילוט אחראי להסרת השילוט בתו� השימוש בו או ע� פקיעת תוק� הרישיו) שנית) לגביו  )ב(

  .א� חל� האירוע שהשילוט מפרס� אותו אותו חדל להתקיי� אוע� ביטולו או א� העיסוק שהשילוט מפרס� 

 רשות כניסה והצגת רישיו�
רר א� קוימו הוראות בל להיכנס לכל מקו� כדי, רשאי בכל עת סבירה, ראש המועצה או מי שהוא מינה) א(  .14

  .ולעשות כל מעשה הדרוש לביצוע הוראותיו, חוק עזר זה

  .)א(לפי סעי� קט)  למי שהוא מינה ולא ימנע ממנו ביצוע סמכויות לא יפריע אד� לראש המועצה או  )ב(

 הודעות בדבר הסרת שילוט או ביצוע עבודות
להסיר , או לפרסמו ולהציג מאד� שהציג או פרס� שילוט או הרשה, בכתב, ראש המועצה רשאי לדרוש) א(  .15

ישיו) או הוראה מהוראות חוק עזר זה וכ) לבצע הר שילוט שאי) לו רישיו) לפי חוק עזר זה או שהוצג תו+ הפרת תנאי

 .התקינה או התאמתו לרישיו) או להוראות חוק עזר זה את העבודות הנחוצות לצור+ אחזקתו

 .חייב למלא אחריה בתקופה שקבע ראש המועצה, מקבל הודעה כאמור  )ב(

ל הסרת השילוט או רשאי ראש המועצה להורות ע, )א(לא מילא אד� אחר הודעה כאמור בסעי� קט)   )ג(

 .ולגבות מאותו אד� את הוצאות המועצה בביצוע העבודה כאמור, לבצע את העבודה הדרושה לאחזקתו התקינה

רשאי הוא להורות כאמור , שאי) לדעת את שמו ומענו של המפרס� או המציג, ראה ראש המועצה  )ד(

 .בלא מסירת דרישה בכתב, )ג(בסעי� קט) 



ואי) הוא , בא לגרוע מאחריותו של אד� על הפרת הוראה מהוראות חוק עזר זההאמור בסעי� זה אינו   )ה(

  .בא לגרוע מסמכות ראש המועצה לפי הוראות חוק עזר זה

 מסירת העתקי
מכל מודעה המתפרסמת , בלא תשלו�, העתק אחד, לפי דרישת ראש המועצה, מפרס� מודעה ימסור למועצה  .16

  .בהתא� לחוק עזר זה

 שמירת מודעות
, לא יקלקל ולא ילכל+ מודעה שפורסמה בהתא� להוראות חוק עזר זה, לא יטשטש, לא יקרע, לא יסיר אד�  .17

  .אלא א� כ) הסרתה מותרת לפי חוק עזר זה וכפי שהותרה

 הצגת המודעה
בהתא� למידות שנקבעו ויוצגו במקו� ובצורה שנקבעו ברישיו) , שלט או לוחית פרסומת, מודעה) א(  .18

 .בתוספת

רשאי המבקש להציג או לפרס� , נית) רישיו) לפרס� או להציג שילוט ושולמה האגרה כמפורט בתוספת  )ב(

  .אלא א� כ) קבע ראש המועצה אחרת, המודעה בעצמו בהתא� לתנאי הרישיו)

 שימוש בשפות
    אלא א� כ) נתמלא בה� אחד מאלה, לא יפרס� אד� מודעה ולא יציג שלט) א(  .19

 ;בשפה העברית ה� כתובי�  )1(

 .א� ה� כתובי� ג� בשפה אחרת, השפה העברית תופסת לא פחות ממחצית שטח�  )2(

הוראות סעי� זה לא יחולו על שילוט שמתפרס� או מוצג מטע� מוסד רשמי של מדינה זרה או מוסד   )ב(

  .דת

 הודעות
או נמסרה במקו� , וונתמסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדי) א� נמסרה לידי האד� שאליו היא מכ  .20

או לידי כל אד� , מגוריו או במקו� עסקו הרגיל או הידוע לאחרונה או לידי אחד מבני משפחתו הבגירי� הגרי� עמו

, או נשלחה בדואר רשו� לאותו אד� לפי מע) מגוריו או עסקו הרגיל או הידוע לאחרונה, בגיר העובד או מועסק ש�

או שפורסמה בשני עיתוני� , או במקו� שבו נמצא השילוט, מקומות האמורי�או הוצגה בצורה נראית לעי) באחד ה

  .הנפוצי� בתחו� המועצה

 סייג לתחולה
  :שילוט סוגי השילוט המנויי� להל) לא יהיו טעוני� הוצאת רישיו) שילוט ותשלו� אגרת) א(  .21

 ;בתי המשפט או המועצה, מודעות שלטי� ולוחיות פרסומת של הממשלה  )1(

בד שהצגתו היא כדי) לוב, גל המשמש סמל של המדינה או ארגו) בעל אופי ציבורי או דתיד  )2(
 ;ואינה משמשת לפרסומת מסחרית

ובלבד , אחר פעילות הועבר ממקו� אחד למקו� שירות או, שילוט המורה על כ+ שעסק  )3(
תשעי� מ והשילוט לא יוצג לתקופה העולה על "ס 35×60שמידות השילוט כאמור לא יעלו על 

 ;ימי� ממועד ההעברה כאמור

 ;מודעות אבל  )4(

, תוארו, ש� הדייר שלט המוצג על דלת הכניסה לדירת מגורי� בלבד ועליו לא צוינו אלא  )5(
 .ר"מ 0.30 ובלבד ששטחו של השלט לא יעלה על, מקצועו או משלח ידו

או הצגתו של  פרסומו רשאי ראש המועצה להורות על מקו�, לעיל) א(על א� האמור בסעי� קט)   )ב(

והמפרס� או המציג יפרס� או יציגו בהתא� להוראות ראש , השילוט כאמור בסעי� זה ולית) כל הוראה אחרת לגביו

  .המועצה

 הצמדה למדד
יו�   להל) (בכל חודש  1  של חוק עזר זה ב שיעורי האגרות המפורטי� בתוספת יעודכנו החל ממועד פרסומו  .22

שינוי המדד שפורס� לאחרונה לפני יו� העדכו) לעומת המדד שפורס� לאחרונה לפני יו� העדכו) לפי שיעור , )העדכו)

  .שקד� לו

 ביטול
  .בטל   1991  ב"התשנ, )מודעות ושלטי�(חוק עזר גדרות   .23

 הוראת מעבר
  .ר זהזע דינו כדי) רישיו) שנית) לפי חוק, תוק� שנית) לפני תחילתו של חוק עזר זה רישיו) בר  .24

 הוראת שעה



25.   �יו�    להל) (ה זחוק עזר  יעודכנו שיעורי האגרות שבתוספת במועד פרסומו של, לעיל 22על א� האמור בסעי

  .2005לעומת מדד נובמבר , יו� העדכו) הראשו) לפי שיעור שינוי המדד שפורס� לאחרונה לפני, )העדכו) הראשו)

  תוספת
  )18 ו 9, 2סעיפי� (

  

יהא שיעור האגרה לפי גודל המודעה ומש+ , סמת על לוח מודעות או על מקו� אחרבעד מודעה המתפר  .1

 :פרסומה כמפורט להל)

 

 שיעורי האגרה בשקלי� חדשי�  

 לכל יו� פרסו� נוס�  ימי� 7פרסו� עד   מידות המודעה בסנטימטרי�

93×62  80  13 

46×62  70  13 

31×46  57  13 

23×31  45  13 

 

 חדשי�שיעורי האגרה בשקלי�      

 פטורה מאגרה  מודעות אבל  .2

מודעות המתפרסמות על לוח מודעות שהקי� המפרס�   )א(  .3

לכל  ,לכל חודש, ברשות המועצה לשימוש עצמי בלבד

ההדבקה באחריות ( חר או חלק ממנו משטח הלו"מ

 111  )המפרס�

מודעות המתפרסמות על לוח מודעות שהעמידה המועצה   )ב(  

ר או "לכל מ, לכל חודש, בדלרשות מפרס� מסוי� בל

 160  )ההדבקה באחריות המפרס�(חלק ממנו 

, בבני) שבו מתנהל העסק, שלט המותק) לשנה או לחלק ממנה  .4

לרבות בני) שבו מתקיימת פעילות שאיננה מיועדת להשגת 

למעט שלט , ושתוכנו קשור לעסק או לפעילות כאמור, רווחי�

  ששטחו , 5שצוי) בפריט 

 

 78  ר"מ 0.50עד   

 101  ר"מ 1.00ר ועד "מ 0.51 מ  

 169  ר"מ 2.00ר ועד "מ 1.01 מ  

 78  ר נוס� או חלק ממנו"לכל מ  

, ) או מעקה גג הבני)נישלט המותק) לשנה או לחלק ממנה על גג ב  .5

לרבות בני) שבו מתקיימת פעילות שאיננה , שבו מתנהל עסק

, ות כאמורמיועדת להשגת רווחי� ושתוכנו קשור לעסק או לפעיל

 146  ר משטח חלק ממנו"לכל מ

בעד שלט שנקודה כלשהי משטחו החיצו) מרוחקת מדופ) הבני)   .6

תשול� אגרה בשיעור כפול מהשיעור החל על שלט , מ"ס 25מעל 

 זהה שאינו מרוחק כאמור

 

שלט או לוחית פרסומת המתפרסמי� או המוצגי� על , מודעה  .7

   כלי רכב 

 

 51  שנהלכל מטר אור+ לכל ה  

, ר או חלק ממנו"לכל מ, שלט מואר באורות ניאו) או באופ) אחר  .8

 146  לשנה

 224  לשנה, לוחיות זהות או חלק מה) 100לכל , לוחית פרסומת  .9

שנית) לאחר , 10עד  4בעד רישיו) להתקנת שלט כאמור בפריטי�   .10

יהא שיעור האגרה מחצית מהשיעור , פלונית הביוני בשנ 30

 שנקבע

 

    אגרות לשילוט חוצות   .11

  ק למפרס� יחיד"מ 100עד   



 286  ר לשנה"לכל מ, ר"מ 10שלט חוצות שגודלו עד   )1(  

 215  ר לשנה"לכל מ, ר"מ 75ר ועד "מ 10ר נוס� על "לכל מ  )2(  

 143  ר לשנה"לכל מ, ר"מ 100ר ועד "מ 76ר נוס� על "לכל מ  )3(  

  ר למפרס� יחיד"מ 100מעל   

 187  ר לשנה"לכל מ, ר"מ 10ט חוצות שגודלו עד של  )1(  

 139  ר לשנה"לכל מ, ר"מ 75ר ועד "מ 10ר נוס� על "לכל מ  )2(  

 94  ר לשנה"לכל מ, ר"מ 200ר ועד "מ 76ר נוס� על "לכל מ  )3(  

 47  ר לשנה"לכל מ, ר"מ 201ר נוס� מעל "לכל מ  )4(  

  

 )2007באפריל  18(ז "בניס) התשס' ל

 יוסי קנדלשיי�

  המועצה האזורית גדרותראש 


