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בעלי עסקים שלום רב,
העיר רמת־גן מקיימת איזון בין חזות העיר ובנייניה מחד ,ומתן חשיפה
נאותה עבור בתי העסק מאידך .כנגזרת מכך ובהתבסס על חוק העזר
העירוני ,מטרת ההנחיות שלפניכם הינה לקבוע אמות מידה להצבת
שילוט לבתי עסק ברחבי העיר.
הנחיות אלו מחייבות כל שלט הנשקף למרחב הציבורי ,לרבות במקרים של שילוט שהוצב
באישור טרם פרסומן של הנחיות אלו.
ההנחיות נועדו לפרש ולהרחיב את חוק העזר העירוני ,ואינן גורעות מהוראותיו.
ההנחיות מחולקות לקטגוריות על פי סוג השלט המבוקש ו/או אופי המבנה ,ונוסחו מתוך
שאיפה ליצירת אחידות ושוויוניות בכל הקשור להצבת שילוט.
הצבת השילוט תיעשה בתיאום עם מחלקת פרסום ושילוט העירונית ,ובכל מקרה רק לאחר
הגשת בקשה ואישורה על ידי הגורמים המוסמכים.
יובהר כי לוועדת השילוט שמורה הזכות שלא לאשר הצבת שילוט גם אם
הוא עומד בקריטריונים ,וזאת במקרים של שילוט חריג ,שילוט
המהווה הפרעה ,או שילוט הפוגם בחזות המבנה או סביבתו.
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הגשת בקשה לרישיון שלט

הליך קבלת רישיון

בקשות לקבלת רישיון לשילוט יש להגיש למחלקת פרסום ושילוט באמצעות
טופס בקשה לרישיון שלט (את הטופס ניתן למצוא באתר העירוני של עיריית ר"ג),
בכתובת הרצל  ,57רמת־גן
טלפון 03-6323204 ,03-6738053 :פקס03-6739024 :
קבלת קהל :ימים א'-ה' |  ,08:00-12:30יום ב' | 15:00-17:00

רישיון יהיה בר תוקף רק לאחר קבלת
הרישיון ,עם תשלום אגרת השילוט והטבעת
חותמת הקופה לאישורו.

הבקשה לרישיון לשילוט תכלול
 .1פירוט שם העסק וכתובתו
 .2פירוט שם המבקש וכתובתו
 .3פירוט סוג השלט המבוקש:
• צילום חזית בית העסק במצבה הקיים
• המחשת הבקשה בהדמיה של השילוט המבוקש על רקע צילום חזית בית העסק
• סימון מיקום חזית העסק והכניסה אליו על גבי ההדמיה
• פירוט סוג השלט ,לרבות טכנולוגיה (רגיל ,מואר ,אלקטרוני וכו') ,חומרים ,גרפיקה וכן
אופן הצבתו על המבנה.
• בכל מקרה בו מבוקש שילוט בשטחים פתוחים חניונים/מדרכות/חצרות) ,יש לצרף
הדמיה למיקום השילוט בתוך תחום המגרש הפרטי ,על גבי תרשים המגרש.
 .4יש לצרף את התחייבות המבקש להבטחת יציבות השלט.
 .5ברחובות בהן קיימות הנחיות שילוט מיוחדות ,יגברו ההנחיות המיוחדות על הנחיות אלו.
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התקנת השלט המבוקש תהיה רק לאחר
הסרת השילוט הקיים ,ו/או כל שלט קודם
שאינו תואם את הבקשה ,לרבות הסרת
ארגזי תאורה ,אביזרי חשמל ואביזרים
נלווים וכן תיקון פני הקירות נושאי השילוט.
מובהר בזאת ,כי האחריות להצבת השילוט
בצורה תקינה ובטוחה כמו גם שמירה על
אחזקתו הינה על

בעל העסק המציב את השילוט.

תוקף הרישיון
רישיון לשלט יפקע ביום  31לדצמבר של
השנה שניתן ,אלא אם צוין מועד אחר.

סוגי שלטים
"שלט"  -שלט ,לרבות מודעה 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 המראה או כוללת מלים ,אותיות ,מספרים ,תמונות ,ציורים ,בין אם השלט
מחובר או נתמך לנכס ובין אם לאו ,בין שהוא מואר ובין שאיננו מואר ,ולרבות
אבזרים ומיתקנים הנלווים לשלט;
ובכלל זה מסגרת שלט :קונטור השלט הכולל את המסר הגרפי ואת הרקע ,בין
אם רקע זה מהווה פלטת רקע לבין אם הוא סימן בלבד (כגון צביעה ,רווחים בין
אותיות וכו')
שלט עיקרי לבית עסק :שלט ראשי המוצב בחזית בית העסק עצמו ,מעל
הפתחים או בסמוך להם.
שלט נוסף :שלט משני ,הנוסף על השלט העיקרי ,ובלבד שאינו יוצר כפילות (כגון
שילוט בחלון ראווה ,שלט דגל ,שלט הכוונה וכו').
שלט בחזית קולונאדה :שלט המוצב במישור חזית המבנה ,לאורך שדרת עמודים
מסחרית רציפה.
שלט דגל :שלט דו צדדי המותקן בניצב לחזית המבנה.
שלט עצמאי :שלט המוצב על גבי מתקן נושא המתווך בינו לבין המבנה,
או בינו לבין הקרקע
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שלט באותיות בודדות :שלט המפורק לאותיות עצמאיות לרבות לוגו שגודלו לא
עולה על גודל האות.
שלט הכוונה לבית עסק :שלט המוצב שלא על בית העסק עצמו,
במטרה לכוון אליו.
סוכך :שילוט המותקן על גבי סוכך /מצללה.
שלט אלקטרוני :שילוט שהמסרים בו מתקבלים מהארה של נוריות בודדות ,בין
שהמסרים בו נעים לבין אם לאו.
שלט באמצעות מדבקות :שילוט המודפס על גבי מדבקה ,ללא מתקן/פלטה.
שלט פרסום לבית עסק :שלט שמסריו חורגים מסימון מיקום בית העסק ,או
המוצב באופן החורג מן הקבוע בהנחיות לשילוט בתי עסק ,במטרה להפיץ מידע
בציבור לגבי העסק או מוצריו.
"ארגז ראווה" -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.
"מיתקן פרסום עירוני" -מיתקן שבבעלות העיריה ושראש העיריה ייעד אותו
כמיתקן לפרסום מודעות.
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שילוט בתי עסק – דוגמאות לשילוט תקין

חלון ראווה

שלט בין שני עמודים

שלט אלקטרוני בתוך חלון ראווה

שלט באותיות בודדות

שלט רגיל

סוכך

שלט מואר
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עיצוב השילוט
 .1השילוט יעוצב ברמה אמנותית גבוהה,
מחומרים קשיחים ואיכותיים בלבד ,וע"י
שלט מקצועי בלבד.
 .2שילוט מואר יצויד במפסק פחת ,וכל
הרכיבים החשמליים יהיו נסתרים.
 .3השילוט יותאם לאופי המבנה/החזית
עליו מוצב ,בהתאם להוראות המפורטות
בגוף ההנחיות.
 .4שלט עיקרי יכלול גם כיתוב כלשהו
בעברית כנדרש בחוק העזר העירוני.

תחזוקה
 .1בעל רישיון לשלט חייב לתחזק את
השלט במצב נקי ותקין .העירייה תהא
רשאית לפרק ואו להורות לבעל השלט
לפרק שלט שאינו מתוחזק כנדרש
 .2בכל מקרה של סגירת בית העסק או
החלפת כתובתו באחריות בעל השלט
להסירו ללא דיחוי ,לרבות את המתקן
עליו מוצב ו/או אביזריו הנלווים.
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פרק  | 1שילוט אסור
 .1שילוט המוצג כפרסום לבית העסק ,או כל שילוט שלא על בית העסק עצמו ,למעט
במקרים המפורטים בהמשך בפרק .3 ,2
 .2שילוט החורג ממסגרת החזית עליה מוצב  -שילוט הפוגם במראה האסתטי של המבנה,
או מסתיר פרטים בעלי יחוד ארכיטקטוני (קשתות ,כרכובים ,עמודים וכיו"ב).
 .3שילוט המהווה סכנה לתנועת הולכי רגל או לתנועת מכוניות ,או המהווה מפגע בטיחותי
או מפגע תנועתי ,ושילוט החוסם גישה לדלתות/חלונות ו/או מעברים.
 .4שלט המוצב על מדרגות ,דרגנועים ,מעליות ,מזגנים ,צינורות ,עמודים (לרבות עמודי
תשתית ותמרורים) ,מתקנים עצמאיים ,אנטנות וציוד חרום.
.5שלט המשנה או פוגע בקו הרקיע.
 .6שלט המהווה מטרד לתושבים ,לתנועה או לסביבה ,לרבות שילוט המואר באופן העלול
להוות מפגע ,ולרבות שלט הפולט ריחות ו/או מרעיש באופן המהווה מפגע.
 .7שלט תלת ממדי לבית עסק.
 .8שילוט שאינו הולם את אופי הסביבה בה הוא מוצב.
 .9שלט המוצג על מבנה המשמש למגורים בלבד (למעט המקרים המפורטים בהמשך)
 .10שלט בשטח ציבורי ,לרבות מדרכה ,מעקות בתחום הדרך ,אלא אם ניתן
היתר מיוחד לכך.
 .11שילוט על קירות מבנה ,אלא אם לדעת הועדה לא ניתן להציב שילוט

לבית העסק במיקום אחר.
 .12שילוט על מרפסות או בקומות בניין מעל קומת הקרקע ,אם יועד לו מקום בהיתר בניה.
 .13שילוט מסחרי על מבנה ציבורי ,למעט שילוט לעסק המופעל בחזית המבנה.
 .14שילוט שאינו מקובע כראוי ,לרבות שלטי בד ,סרטים ,דגלים ,למעט מקרים שהשילוט
הוא לתקופה קצרה וקצובה בלבד.
 .15שילוט פרסומי לבית עסק ,אלא אם ניתן אישור ועדת השילוט לשימוש קצר מועד
וקצוב לאירוע חד פעמי.
 .16שילוט מעל שילוט ,למעט מקרים מיוחדים כאשר נדרשת התאמה אדריכלית למבנה
לשיקול דעת ועדת השילוט.
 .17לא יוצב כל שלט בית עסק במרחב הציבורי ,כשילוט פרסומי בלבד על גבי לוחות
פרסום מאושרים קיימים .חניון על תמרורים ,עצים ,קירות ,עמודים ,מדרכה ,מעקות או
כל אלמנט אחר שמחוץ לתחום המגרש ,אלא אם ניתן היתר מיוחד לכך.
 .18לא יותר שילוט על דורגלים או כל שילוט נייד אחר.
 .19לא יותרו שלטי בד ,דגלונים ,או אלמנטים אחרים כלשהם ,מלבד סוגי
השילוט המותרים.
 .20לא תותר הצבת גופי תאורה חיצוניים/גלויים לשלט.
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בהתאם לסמכותה של הועדה המקצועית לפי סעיף  4לחוק העזר העירוני לפרסום
ושילוט ,קובעת הועדה את הקריטריונים להצגת שלטים ופרסום מודעות ,להלן:

פרק  | 2שלט עיקרי לבית עסק לאורך חזית
מסחריות בקומת הרחוב
 .1מיקום:
• שילוט יוצב בחזית בית העסק עצמו ,מעל פתחים/חלונות בלבד.
• במידה שקיימת רצועת שילוט במבנה ,השילוט ימוקם ברצועה זו בלבד,
בתחום שמעל חזית בית העסק ,ובהתאמה לאופי השילוט בכלל החזית
לענין גודל ,סוג ,מיקום ואופן הצבה.
• בכל מקרה לא תאושר הצבת שילוט מעל לתחום מפלס קומת הרחוב ,או בין קומות
מבנה ,לרבות בקומות גלריה ,אלא במקרים מיוחדים ובהתאם לשיקול דעת הועדה

 .2אופן הצבה:
השילוט יוצב כשגבו צמוד אל קיר החזית ,ללא הרחקה וללא חריגה ממסגרת החזית.

 .3גודל:
• גובהו הכולל של שלט בית עסק לא יעלה על  80ס"מ ,אלא אם נמצא כי יש הצדקה
לחריגה מגובה זה ,במקרים בהם נקבע בהיתר בניה גובה רצועת שילוט גבוה יותר,
ומקרה שהשילוט תואם את אופי הסביבה והשילוט השכן .בכל מקרה גובה אותיות
השלט לא יעלה על  60ס"מ.
• אורך השלט לא יעלה על אורך חזית בית העסק ,במקטע שמעל הפתחים .במידה
שאורך הפתח קטן מאורך החזית ,אורך השלט יותאם למידת הפתח ולא יחרוג ממנה.
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• לא תותר התקנת שילוט על גבי ארגז תאורה שעוביו מעל  15ס"מ .בכל מקרה של
הצבת שילוט בקולונדה/בין עמודי מבנה לא תותר בליטת הארגז ממישור החזית.
• בכל מקרה של הצבת שילוט שגבו אינו מוצמד למישור חזית קיים (כגון בשלטי דגל),
יש להבטיח שגובה הקצה התחתון של השלט לא יפחת מ 220-ס"מ מפני המדרכה.

 .4תאורה:
ניתן יהיה להאיר את השלט בתאורה פנימית סמויה ,בכל טכנולוגיה מבוקשת ,ובלבד
שיתקיימו שני התנאים האלה:
• השילוט לא יהיה מרצד ,מסנוור או מתחלף ,ולא יוצבו כל גופי תאורה חיצוניים או גלויים.
• התאורה תהיה חסכונית (כגון לד).

 .5שילוט על גבי חלונות ראווה:
 .1תותר הדבקת מדבקות בחלונות ראווה בשטח כיסוי שלא יעלה על שליש משטח חלון
הראווה שבחזית העסק ,ובתנאי ששאר שטח החלון יישאר שקוף.
 .2מדידת שטח חלון הראווה לצורך קביעת שטח השילוט תיעשה
לכל מקטע חזית בנפרד.
 .3שילוט במדבקות יותר לפרסום העסק עצמו בלבד.
 .4פריסת שטחי המדבקות תיעשה על פי אחת האפשרויות הבאות:
• רצועה אופקית רציפה בחלקו התחתון של החלון ,בגובה על עד שליש מגובה חלון
חזית העסק.
• איחוד מדבקות על מקטע חלון שלם ,ובלבד שמקטע חלון זה מהווה עד שליש משטח
הוויטרינה כולה ,ויתרת שטחה יהיה שקוף ונקי ממדבקות.
 .5בכל מקרה לא תותר הדבקת מדבקות מעל לתחום מפלס קומת הרחוב.

11

פרק  | 3שילוט שלא על חזית בית העסק עצמו,
ו/או במבנים בעלי אופי מיוחד
שילוט בחזיתות עם קולונדה מסחרית (שדרת עמודים מקורה):
במבנים בעלי קולונדה (שדרת עמודים מקורה) ,לאורך חזיתות מסחריות בלבד ,תותר הצבת שילוט
לבתי עסק שבקומת הקרקע בין עמודי הקולונדה ,בקטע החזית שמול חזית בית העסק ,בתנאים הבאים:
 .1השילוט ייוצב בקטע החזית שמול בית העסק בלבד ,ולכל רוחב המיפתח שבין העמודים.
 .2השילוט יוצב באופן שלא יחרוג ממישור החזית ,בצמוד לקורה העליונה .בכל מקרה אין להציב שילוט
המכסה את עמודי המבנה ,או מקטעי קירות.
 .3גובה השילוט יהיה עד  80ס"מ ובלבד שגובה הקצה התחתון של השלט לא יפחת מ 2.4-מ' מגובה המדרכה.
 .4השילוט יוצב בגובה אחיד והמשכי לשאר השילוט בחזית
 .5ברחובות בהן קיימות הנחיות שילוט מיוחדות ,יגברו ההנחיות המיוחדות על הנחיות אלו.
שילוט קרניז (כרכוב) גגון בנוי:
במבנים בהם קיים קרניז ,ולא ניתן להציב שילוט על הקיר שמתחתיו ,תותר הצבת השילוט בחזית הקרניז בתנאים אלו:
 .1השילוט יוצב בחזית הקרניז בלבד ,וללא חריגה מגובהו.
 .2במקרים בהם גובה הקרניז אינו מאפשר הצבת שילוט ,תותר הצבת שילוט בחריגה מגובהו ,וזאת בתנאים אלו:
* השלט יוצב באותיות בודדות ,מותקנות ישירות על הקרניז או לחילופין על גבי פלטה דקה בלבד ,ללא ארגז תאורה.
* ניתן לשלב תאורה פנימית באותיות בשלט עצמן.
* גובה אותיות השלט לא יעלה על  40ס"מ ,וגובה השלט הכולל לא יעלה על  50ס"מ.
 .3שילוט בחזית גגון יחשב שלט עיקרי לבית עסק ,ולא תותר הצבת שילוט נוסף בחזית העסק עצמו.

שילוט בקומות ביניים/גלריות:
שילוט מעל קומת ביניים/גלריה ניתן לאשר בתנאים אלו:
 .1העסק פועל בקומת הגלריה עצמה
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 .2השילוט יהיה באותיות בודדות בלבד ,ללא פלטת רקע ,ובגובה כולל
של עד  40ס"מ ,או פלטה בגובה  50ס"מ ,בהתאמה לאופי החזית.
 .3קיים אישור להצבת השלט מבעל הנכס.
שילוט בחזית סוכך:
 .1התקנת הסוכך תהיה ע"פ הנחיות המפרט האחיד.
 .2תותר הצבת שילוט בחזית סוכך :
השילוט יוצב בתחום חזית הסוכך בלבד .לא תותר הצבת כל שילוט בחלקו העליון
של הסוכך ,לרבות מסרים גרפיים/אמנותיים שאינם בעלי אופי מסחרי/פרסומי.
שלט דגל:
שילוט דגל יאושר במקרים אלו בלבד:
 .1לאורך מקטעי רחובות/מתחמים מוכרזים בלבד ,בהן קיימות הנחיות מיוחדות
 .2כשילוט כהכוונה לעסקים בקומת קרקע במבני מגורים
 .3כשילוט הכוונה לבית עסק ,במקרים מיוחדים בלבד (כגון פסאז'ים)
 .4במקרים מיוחדים אחרים ,בהתאם לשיקול דעת הועדה.
 .5מידות שלט דגל לא יעלו על  60*40ס"מ לכל היותר.
 .6גובה הקצה התחתון של שלט דגל לא יפחת מ 2.4-מ' ולא יעלה על  4מ'
 .7שלט דגל יוצב ב 90-מעלות לקיר החזית
 .8השלט יוצב בהרחקה של עד  5ס"מ מהקיר.
שילוט לבתי עסק שאינם בקומת הרחוב:
 .1לא תותר הצבת שילוט חוץ לעסק שאינו בקומת הרחוב או בקומת גלריה מסחרית,
אלא במסגרת לוח שילוט מרוכז לכל בעלי העסקים במבנה ,אשר יוצב בסמוך לכניסה למבנה,
בתחום השטח הפרטי בלבד ,ובתיאום מוקדם עם ועדת השילוט.
 .2גודל יחידת שילוט לכל בית עסק יהיה עד  50*25ס"מ ,ולוח השילוט יעוצב כך
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שכל יחידות השילוט בו יהיו אחידות בצורתן ובאופיין.
 .3יש לקבל הסכמת ועד הבית או הנהלת הבית המשותף למיקום העמוד וחלוקתו בין המפרסמים.
שילוט הכוונה ו/או שילוט לבתי עסק ללא חזית לרחוב
תותר הצבת שילוט הכוונה לבתי עסק אשר נמצאים בקומת הרחוב אך ללא חזית לרחוב ,בכפוף לתנאים אלו:
 .1השלט יוצב בסמוך לכניסה למגרש הפרטי ,וישולב בשער הכניסה או בגדר.
 .2מידות השלט יהיו עד  60*40ס"מ( .הגבלת גובה)
 .3במקרים מיוחדים רשאית הועדה להתיר הצבת שלט דגל בניצב לחזית המבנה.
 .4יש לקבל את אישור ועד הבית ו/או בעלי הנכס למיקום השלט.
שילוט לעסקים במבנה מגורים:
תותר הצבת שילוט לבעלי מקצועות חופשיים בעלי משרד בבניין משותף בתנאים הבאים:
 .1בעל משרד יפרט את שמו ועיסוקו על לוחית אחת שגודלה לא יעלה על  40*25ס"מ.
כל יחידות השילוט יהיו במידות ,צורה וכיתוב אחידים ,וירוכזו במסגרת משותפת.
 .2הלוחית תוצב על קיר בסמוך לכניסה למבנה .במקומות בהם לא ניתן להציב את השילוט על הקיר,
יותר בכפוף לאישור הועדה ,להציב השילוט במסגרת מעוצבת בצמוד לגדר בתחום המגרש הפרטי.
כל בקשה לתוספת ו/או שינוי השילוט תשתלב במערך השילוט המאושר הקיים.
 .3לכל בקשה יש לצרף את אישור ועד הבית.
שילוט בגני ילדים פרטיים:
שלטי גני ילדים הפועלים בבנייני מגורים ניתן יהיה להציב בתנאים הבאים:
 .1מידות השילוט לא יעלו על  80/120ס”מ ,והשלט יוצב אופקית.
 .2השלט ישולב במישור הגדר הקדמית של המגרש בו מופעל העסק ,בסמוך לשער/שביל הכניסה.
 .3השלט יותקן בצמוד ובמקביל למישור הגדר ,ולא יחרוג מהקצה העליון שלה.
 .4במידה שלא קיימת גדר בגבול המגרש ,ניתן להציב את השלט על עמוד בודד,
ובלבד שגובה הקצה העליון של השלט לא יעלה על  160ס"מ.
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 .5יוצג רשיון עסק לפעילות גן ילדים בבנין שעבורו מבוקש השילוט.
שילוט במעקה הגג (שילוט חזית ברום המבנה ,בתחום קומת הגג):
תותר הצבת שילוט בתחום מעקה הגג לציון שם הבניין או לעסק ראשי המתנהל בו בתנאים הבאים:
 .1יותר שילוט בשתי חזיתות מבנה לכל היותר ,ושלט אחד בכל חזית ,הזאת למעט במקרים חריגים ועל פי שיקול דעת ועדת השילוט.
 .2כעסק עיקרי יחשב עסק המאכלס לפחות שליש משטח המבנה.
 .3לא תותר הצבת כל שילוט פרסומי למעט סימן מסחרי ושם העסק בלבד.
 .4בכל מקרה אורך השלט לא יכסה מעל שליש מאורך החזית.
 .5לא יותר שילוט מעל שילוט ,למעט במבנים בעלי אופי מיוחד ועל פי שיקול דעת ועדת השילוט.
 .6השילוט יהיה באותיות בודדות ללא פלטת רקע.
 .7גובה השילוט יהיה כדלהלן:
• בבניינים נמוכים עד  4קומות גובה אותיות השלט לא יעלה על  80ס"מ.
• בבניינים שגובהם מעל  4קומות ניתן יהיה לאשר שילוט במידת גובה העולה על  80ס"מ ,ובלבד שגובה השלט לא יחרוג מ 1.5-מ'.
• במגדלים בלבד (מעל  15קומות) ניתן יהיה לאשר הצבת שילוט הגבוה מ 1.5-מ' ,ובלבד שלא יחרוג מ 3.5-מ'.
 .8הועדה תהא רשאית לדרוש חוות דעת של יועץ שילוט מקצועי לעניין התאמת גודל השלט המבוקש למרחקי הצפיה.
 .9לבקשה תצורף אסמכתא לשטח המאוכלס ע"י בית העסק וכן אישור בעלי הנכס/הנהלת המבנה להצבת השלט.
שילוט אלקטרוני:
 .1שלט אלקטרוני ,או כל שלט דינמי (בעל מסרים משתנים) יותקן בפנים בית העסק בלבד ,מאחורי חלון הראווה.
 .2גובה שילוט אלקטרוני לא יעלה על  40ס"מ.
 .3יש להבטיח כי המסרים בשלט מציגים את בית העסק עצמו בלבד ,והולמים את תנאי הסביבה.
 .4יש להבטיח כי השילוט לא ירצד ,יסנוור או יהבהב .בכל מקרה של הפרעה לסביבה יבוטל הרישיון.
 .5ועדת השילוט תהא רשאית לדרוש כיבוי התאורה בשלט או הגבלה על משך הפעלתה בכל מקרה שימצא כי התאורה
יוצרת מטרד או מהווה מפגע .
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