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 כללי .1

שלטים ת פקח על הצגליה יהעירבהתאם לפקודת העיריות חלה החובה על  121

במקרים  הצגתםאת אסור ול ציבורייםבמקומות ו פרטייםבמקומות  ומודעות

 2או מסכנת האת הציבור/שהצבתם אינה הולמת את דרישות החוק ו

זו ונוהגת לגבות אגרה  חובההתקינה העירייה חוק עזר למימוש , בתוקף סמכותה .12

 2המציב שילוט ברחבי העיר שלטמכל בעל 

 

 מטרה .0

 2קביעת קריטריונים אחידים להצגת שילוט עסקים בשטח ציבורי או שטח פרטי 21.

על הצבת שלטים ברחבי העיר על מנת לשמור  אחראי קידום עסקים ושילוטאגף  .2.

 2 על חזות העיר ובטיחותם של תושבי העיר ועוברי הדרך

 
 מסמכים ישימים/הפניות .0

 2"חוק העזר"להלן , 1996 -א "התשנ -( שילוט)תקוה -חוק עזר לפתח 121

 2ותקנותיו 1966 -ו"תשכ, (שילוט)חוק הדרכים  .12

 
 הגדרות .4

 2עזרהלרבות אדם שראש העיר הסמיכו בכתב לצורך חוק  =" ראש העיר" 21.

נציגי מהנדס : ושחבריה יהיו, ראש העיר מינהועדה מייעצת ש =" ועדת שילוט" .2.

קידום עסקים אגף  ינציג, נציג היועץ המשפטי לעירייה, העירייה ל"מנכנציג , העיר

 2נציג מינהל הכספים של העירייה ונציג ציבור, ושילוט

 2או מודעה לרבות שילוט על כלי רכבשלט  =" שילוט" 21.

הודעה המכילה את שמו או מקצועו של אדם או שמו או טיבו של עסק  = "שלט" .2.

, או מוסד או סמל מסחרי של מצרך המשווק או מיוצר במקום או צירוף שלהם

מלים , אותיות, המותקנת במקום העסק או העיסוק והמראה או כוללת מספרים

 2לרבות מיתקן הנושא את ההודעה, ו למיתקןומחוברת לבנין א, או איור

 2לחוק העזר .לפי סעיף  ראש העיררישיון שנתן  =" רישיון" 21.
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 אחריות וסמכות .5

 תחום האחריות הגורם האחראי ד"מס

 מתן רישיון ראש העיר  1

קידום עסקים מנהל אגף   .
 ושילוט

יישום ופיקוח על חוק העזר והוראות 
 נוהל זה

הצבת ל אישור עקרונימתן המלצה על  ועדת שילוט  1
 טוליש

 מהנדס העיר/ועדה מקומית  .
 אגף רישוי הבנייה

הנפקת היתר בנייה להצבת שלט הטעון 
 היתר בכפוף לאישור ועדת שילוט

אכיפה ופירוק שלטים טעוני היתר בנייה  אגף פיקוח על הבנייה  1
 לפי חוק התכנון והבניה

 
 
 השיטה .6

 ן להצבת שלטרישיוומתן הגשת בקשה  621

אלא , לא ירשה ולא יגרום להצגה או לפרסום של שילוט, לא יציג אדם שלט 1.6.6

 2ובהתאם לתנאי הרישיון, ראש העירלפי רישיון מאת 

או מי שהסמיכו  ראש העירט יגיש בקשה על כך בכתב לוליהרוצה להציג ש 1.6.6

את כל המסמכים הנדרשים לפי  יפרט את שמו ומענו ויצרף לבקשתו, לכך

  2קידום עסקים ושילוטאגף  י"עמעת לעת מסמך דרישות המפורסם 

תבדוק אם השילוט המבוקש אינו נוגד את הוראות חוק עזר  ועדת השילוט 1.6.6

( 'ראה נספח א) טולילהצבת שעקרוני אישור ותיתן זה והוראות נוהל 

 :בהתקיים כל התנאים הבאים

בליווי תצהיר  טוליעל מקום הצבת הש זכות מקרקעיןהוכיח המבקש  (1)
 2ד"עו

על מקום  י מודד מוסמך"מפה טופוגרפית מאושרת עהמבקש המציא  (.)
 2ככל שהדבר נדרש, טוליהצבת הש

 2טוליהש הצבת של ר מאושרתקונסטרוקטו תכניתהמבקש המציא  (1)

י חשמלאי בעל רישיון "ע מאושרת תכניתלעירייה המציא המבקש  (.)
 2י חשמל"ע על מערכות החשמל של השילוט במידה ומואר מתאים

מהנדס או אישור  ,על הצבתו היתר בנייההמבקש המציא לעירייה  (1)
שאינו דורש היתר אלמנט קונסטרוקטיבי )על היעדר צורך בהיתר  העיר

 2(לדעת מהנדס העיר
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 2לציבור סיכון או הפרעה המהוו ואינט וליתוכן ומבנה הש (6)

 2פוגע ברגשות הציבור ואינט וליתוכן ומבנה הש (7)

 2אחר נוגד הוראות כל דין ואינ טוליוהצבת השמבנה , תוכן (8)
 

ינפיק ראש העיר או מי שהסמיכו לכך  ,י המבקש"ע השילוטלאחר התקנת  1.6.6

שילם את לאחר שהמבקש  וזאת, למבקש בהתאם לחוק העזר רישיון

המציא לידי אגף השילוט את כל המסמכים י חוק העזר ו"האגרה עפ

 :הבאים

 2לאחר ביצוע טוליהש על הצבת אישור קונסטרוקטור (1)

מערכות החשמל של תקינות והתאמת על  בודק-אישור חשמלאי (.)

 באמצעותמואר השלט במידה ולאחר ביצוע  לפי חוק החשמל השילוט

 2חשמל

קפו של רישיון שנה מיום הוצאתו והוא יחודש אם נתקיימו לגביו ות 1.6.6

ביקש בעל רישיון במשך תקופת תוקף הרישיון לשנות  2עזרההוראות חוק 

וישלם אגרת  חוזרתיגיש בקשה , הרשום בשלט, את השם או כל פרט אחר

 2בחוק העזרשילוט שנקבעה ה

הצגת שלט נוסף טעונה רישיון נוסף לפי  2לכל עסק יהיה שלט אחד בלבד 1.6.1

 2עזרהחוק 

הנוהג בדרך זו שלטים המוקמים על דרך בינעירונית או הנגלים לעיני על  1.6.6

סמכות האישור היא של  ,במקרה זה2 (שילוט)חלות הוראות חוק הדרכים 

רשימה סגורה של סוגי  י"עפ ,הרשות המקומית באישור הועדה המחוזית

 2שילוט מותרים

 הצבת שלט ות עלהגבל .62

 :מתנאים אלהאחד לגביו  םט אם נתקייוליש יותקן ולא יוצבלא  1.6.6

 2המשתמשים בדרךמהווה סכנה או הפרעה לבטיחות  (1)

לסנוור את עיני המשתמשים  יםהעלולאו נושא תאורה מואר בתאורה  (.)
 2או להטעות את המשתמשים בדרך בדרך

 ;משמיע רעשים או מפיץ ריחות (1)

 ;עשוי מבדאו באם השלט  מתעופף או מסתובב, מתנועע (.)

או מפריע למעבר , יציאת חירום או פתח אחר, תריס, חלון, חוסם דלת (1)
 ;בהם
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צינור , מזגן אוויר, מעליות, מדרגות נעות, מדרגות חירוםמוצג על  (6)
, מיתקן להפעלת רמזור, מיתקן טלפון, עמוד חשמל, צינור אוויר,  ביוב

או במקום שנועד לציוד או למיתקנים , תמרור, עמוד צופרים, אנטנה
 ;לכיבוי שריפות

 ;אינו הולם את אופי הסביבה שבה מבקשים להציבו (7)

קשתות או עמודים או פוגע , חוד ארכיטקטונימסתיר פריטים בעלי יי (8)
 ;במראה האסתטי של מבנה או מהווה מטרד

מתפרסם בשטח ציבורי ואינו מותקן על גבי מיתקן עירוני שאישר  (9)
 ;ראש העיר

אלא אם כן הוצב בידי מי , מוצג על מבנה המשמש למגורים בלבד (16)
 2מנהל במבנה את משרדו כדיןש

 
בפרסומו או בהצגתו משום עבירה על פי נתן רישיון לשילוט אם יש ילא י 1.6.6

דין או אם השילוט מפרסם עסק או משרד שאין לו רישיון כחוק או 

 2שהפעלתו נוגדת את דיני התכנון והבניה

רכו המרבי לא יעלה ואושלט של עסק יוצג בחזית המבנה בו מתנהל העסק  1.6.6

 2ראש העירזאת אלא אם כן התיר , על אורך החזית של בית העסק

 טוליהשאחזקת  621

  2נאה ותקינה, היבעל רישיון חייב להחזיק את השילוט בצורה נקי 1.6.6

בעל רישיון אחראי להסרת השילוט בתום השימוש בו או בגמר תוקפו או  1.6.6

עם ביטולו או עם חיסול העיסוק שהשילוט מפרסם או עם סיום האירוע 

 2שהשילוט מפרסם

 פיקוח על הצבת שילוט .62

לצלם כל שלט הנתלה בעיר לשם  שילוט ידאגקידום עסקים ומנהל אגף  1.6.6

 2חוק העזר והוראות כל דין אחר, מעקב אחר שינויים או הפרה של נוהל זה

י רישיון יפעל "היה ונמצאה חריגה מצד אדם בנוגע להצבת שלט שלא עפ 1.6.6

 2י הנחיות הלשכה המשפטית לפירוקו"שילוט עפקידום עסקים ומנהל אגף 

כנגד הצבת , ה ללא פשרותבאחריות אגף הפיקוח על הבניה לבצע אכיפ 1.6.6

 2הן בשטח ציבורי והן בשטח פרטי ,י דין"שילוט הטעון היתר עפ

על , בכל מקרה בו נשקפת סכנה ברורה ומיידית לחיי אדם, למען הסר ספק 1.6.6

 2ט מיידיתולישילוט לפרק את השקידום עסקים וגף א
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 חתימות .7

 :כתב

 

30.35.0311 - ט"תשע ניסן' כז    מאיר סאיג                
 _______________________________________________________ 
 תאריך  הנהליםהממונה על    

 

 :אישר

 

30.35.0311 - ט"תשעניסן ' כז     יגאל ספרונוב               
 _______________________________________________________ 

 תאריך                              ילוטשקידום עסקים ומנהל אגף 
 

 

 30.35.0311 - ט"תשעניסן ' כז     ניסן כרמי                 
 _______________________________________________________ 
 תאריך                                   ע"מנהל מינהל שפ מ"מ 

 

 

 00.30.0303 - ף"תש שבט' חכ    ולבו'איציק אוז              
 _______________________________________________________ 
 תאריך                                   העיר מהנדס        

 

 

30.35.0311 - ט"תשעניסן ' כז    יניב בניטה         
 _______________________________________________________ 
 תאריך        ל  העירייה                              "מנכ      

 

 

30.35.0311 - ט"תשעניסן ' כז     רמי גרינברג       
 _______________________________________________________ 
 תאריך                                      ראש העיר        
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 'נספח א
 _________________לכבוד

 

 טוליש צבתהעקרוני לטופס אישור 
 

 ________________' סמ

 _____________' יק מסת

 ____________' יתר מסה

 

 המיועד טולישהש, שנמסרו לידי העירייהוההצהרות  האישוריםעל יסוד , אתאני מאשר בז

 :ב תקוה-פתחבתחום הרשות המקומית 

 

 __________לקה ח____________ וש ג

  ___________' מס ___________חוב ר

כפוף להמצאת אישורי הינו בומתן הרישיון להצבתו  הצבהל מאושרעקרונית  נמצא

 2וקבלת היתר בניה כדין ככל שהדבר נדרש בודק לאחר התקנתו-קונסטרוקטור וחשמלאי

 

 
 

 _____  _____________________________  ______________ 

 תאריך               קידום עסקים ושילוטת מנהל אגף חתימ                
 

 

 
 _____  _____________________________  ______________ 

 תאריך                 ר ועדת השילוט"יות חתימ             
 


