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 .1כללי

 1.1בהתאם לפקודת העיריות חלה החובה על העירייה לפקח על הצגת שלטים
ומודעות במקומות פרטיים ובמקומות ציבוריים ולאסור את הצגתם במקרים
שהצבתם אינה הולמת את דרישות החוק ו/או מסכנת האת הציבור.
 1.2בתוקף סמכותה ,התקינה העירייה חוק עזר למימוש חובה זו ונוהגת לגבות אגרה
מכל בעל שלט המציב שילוט ברחבי העיר.
 .2מטרה
 2.1קביעת קריטריונים אחידים להצגת שילוט עסקים בשטח ציבורי או שטח פרטי.
 2.2אגף השילוט אחראי על הצבת שלטים ברחבי העיר על מנת לשמור על חזות העיר
ובטיחותם של תושבי העיר ועוברי הדרך.
 .3הפניות/מסמכים ישימים
 3.1חוק עזר לפתח-תקוה (שילוט)  -התשנ"א  ,1990 -להלן "חוק העזר".
 3.2חוק הדרכים (שילוט) ,תשכ"ו 1966 -ותקנותיו.
 .4הגדרות
" 4.1ראש העיר" = לרבות אדם שראש העיר הסמיכו בכתב לצורך חוק העזר.
" 4.2ועדת שילוט" = ועדה מייעצת שמינה ראש העיר ,ושחבריה יהיו :נציגי מהנדס
העיר ,נציג מנכ"ל העירייה ,נציג היועץ המשפטי לעירייה ,נציגי אגף השילוט ,נציג
מינהל הכספים של העירייה ונציג ציבור.
" 4.3שילוט" = שלט או מודעה לרבות שילוט על כלי רכב.
" 4.4שלט" = הודעה המכילה את שמו או מקצועו של אדם או שמו או טיבו של עסק
או מוסד או סמל מסחרי של מצרך המשווק או מיוצר במקום או צירוף שלהם,
המותקנת במקום העסק או העיסוק והמראה או כוללת מספרים ,אותיות ,מלים
או איור ,ומחוברת לבנין או למיתקן ,לרבות מיתקן הנושא את ההודעה.
" 4.5רישיון" = רישיון שנתן ראש העיר לפי סעיף  2לחוק העזר.
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 .5אחריות וסמכות
מס"ד

הגורם האחראי

1

ראש העיר

2

מנהל אגף השלטים

3

ועדת שילוט

4

ועדה מקומית/מהנדס העיר

תחום האחריות
מתן רישיון
יישום ופיקוח על חוק העזר והוראות
נוהל זה
המלצה על מתן אישור עקרוני להצבת
שילוט
היתר בנייה להצבת שלט הטעון היתר

 .6השיטה
 6.1הגשת בקשה ומתן רישיון להצבת שלט
1.6.6

1.6.6

1.6.6

לא יציג אדם שלט ,לא ירשה ולא יגרום להצגה או לפרסום של שילוט ,אלא
לפי רישיון מאת ראש העיר ,ובהתאם לתנאי הרישיון.
הרוצה להציג שילוט יגיש בקשה על כך בכתב לראש העיר או מי שהסמיכו
לכך ,יפרט את שמו ומענו ויצרף לבקשתו את כל המסמכים הנדרשים לפי
מסמך דרישות המפורסם מעת לעת ע"י אגף השילוט בתיאום עם הלשכה
המשפטית של העירייה.
ועדת השילוט תבדוק אם השילוט המבוקש אינו נוגד את הוראות חוק עזר
והוראות נוהל זה ותיתן אישור עקרוני להצבת שילוט (ראה נספח א')
בהתקיים כל התנאים הבאים:
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

המבקש הוכיח בעלות על מקום הצבת השילוט בליווי תצהיר עו"ד.
המבקש המציא מפה טופוגרפית מאושרת ע"י מודד מוסמך על מקום
הצבת השילוט
המבקש המציא תכנית קונסטרוקטור מאושרת של הצבת השילוט.
המבקש המציא אישור מהנדס בטיחות של תכנית הצבת השילוט.
המבקש לעירייה תכנית מהנדס חשמלאי-בודק מאושרת על מערכות
החשמל של השילוט במידה ומואר ע"י חשמל.
המבקש המציא לעירייה היתר בנייה על הצבתו ,או אישור מהנדס
העיר על היעדר צורך בהיתר (אלמנט קונסטרוקטיבי שאינו דורש היתר
לדעת מהנדס העיר).
תוכן ומבנה השילוט אינו מהווה סיכון או הפרעה לציבור.
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( )8תוכן ומבנה השילוט אינו פוגע ברגשות הציבור.
( )9תוכן ,מבנה והצבת השילוט אינו נוגד הוראות כל דין אחר.
1.6.6

לאחר התקנת השילוט ע"י המבקש ,ינפיק ראש העיר או מי שהסמיכו לכך
רישיון למבקש בהתאם לחוק העזר ,וזאת לאחר שהמבקש שילם את
האגרה עפ"י חוק העזר והמציא לידי אגף השילוט את כל המסמכים
הבאים:
( )1אישור קונסטרוקטור על הצבת השילוט לאחר ביצוע.
( )2אישור מהנדס בטיחות על הצבת השילוט לאחר ביצוע.

1.6.6

1.6.1

1.6.6

( )3אישור מהנדס חשמלאי-בודק על תקינות והתאמת מערכות החשמל
של השילוט לפי חוק החשמל לאחר ביצוע במידה והשלט מואר
באמצעות חשמל.
תוקפו של רישיון שנה מיום הוצאתו והוא יחודש אם נתקיימו לגביו
הוראות חוק העזר .ביקש בעל רישיון במשך תקופת תוקף הרישיון לשנות
את השם או כל פרט אחר ,הרשום בשלט ,יגיש בקשה חוזרת וישלם אגרת
השילוט שנקבעה בחוק העזר.
לכל עסק יהיה שלט אחד בלבד .הצגת שלט נוסף טעונה רישיון נוסף לפי
חוק העזר.
על שלטים המוקמים על דרך בינעירונית או הנגלים לעיני הנוהג בדרך זו
חלות הוראות חוק הדרכים (שילוט) .במקרה זה ,סמכות האישור היא של
הרשות המקומית באישור הועדה המחוזית ,עפ"י רשימה סגורה של סוגי
שילוט מותרים.

 6.2הגבלות על הצבת שלט
1.6.6

לא יותקן ולא יוצב שילוט אם נתקיים לגביו אחד מתנאים אלה:
()1
()2
()3
()4
()5

מהווה סכנה או הפרעה לבטיחות המשתמשים בדרך.
מואר בתאורה או נושא תאורה העלולים לסנוור את עיני המשתמשים
בדרך או להטעות את המשתמשים בדרך.
משמיע רעשים או מפיץ ריחות;
מתנועע ,מתעופף או מסתובב או באם השלט עשוי מבד;
חוסם דלת ,חלון ,תריס ,יציאת חירום או פתח אחר ,או מפריע למעבר
בהם;
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( )6מוצג על מדרגות חירום ,מדרגות נעות ,מעליות ,מזגן אוויר ,צינור
ביוב ,צינור אוויר ,עמוד חשמל ,מיתקן טלפון ,מיתקן להפעלת רמזור,
אנטנה ,עמוד צופרים ,תמרור ,או במקום שנועד לציוד או למיתקנים
לכיבוי שריפות;
( )7אינו הולם את אופי הסביבה שבה מבקשים להציבו;
( )8מסתיר פריטים בעלי ייחוד ארכיטקטוני ,קשתות או עמודים או פוגע
במראה האסתטי של מבנה או מהווה מטרד;
( )9מתפרסם בשטח ציבורי ואינו מותקן על גבי מיתקן עירוני שאישר
ראש העיר;
( )10מוצג על מבנה המשמש למגורים בלבד ,אלא אם כן הוצב בידי מי
שמנהל במבנה את משרדו כדין.
1.6.6

1.6.6

לא יינתן רישיון לשילוט אם יש בפרסומו או בהצגתו משום עבירה על פי
דין או אם השילוט מפרסם עסק או משרד שאין לו רישיון כחוק או
שהפעלתו נוגדת את דיני התכנון והבניה.
שלט של עסק יוצג בחזית המבנה בו מתנהל העסק ואורכו המרבי לא יעלה
על אורך החזית של בית העסק ,אלא אם כן התיר זאת ראש העיר.

 6.3אחזקת השילוט
1.6.6
1.6.6

בעל רישיון חייב להחזיק את השילוט בצורה נקייה ,נאה ותקינה.
בעל רישיון אחראי להסרת השילוט בתום השימוש בו או בגמר תוקפו או
עם ביטולו או עם חיסול העיסוק שהשילוט מפרסם או עם סיום האירוע
שהשילוט מפרסם.

 6.4פיקוח על הצבת שילוט
1.6.6

1.6.6

1.6.6

מנהל אגף השילוט ידאג לצלם כל שלט הנתלה בעיר לשם מעקב אחר
שינויים או הפרה של נוהל זה ,חוק העזר והוראות כל דין אחר.
היה ונמצאה חריגה מצד אדם בנוגע להצבת שלט שלא עפ"י רישיון יפעל
מנהל אגף השילוט עפ"י הנחיות הלשכה המשפטית לפירוקו.
למען הסר ספק ,בכל מקרה בו נשקפת סכנה ברורה ומיידית לחיי אדם ,על
אגף השילוט נדרש לפרק את השילוט מיידית.
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 .7חתימות
כתב:
י' בסיון תשע"ד – 08.06.2014
מאיר סאיג
_______________________________________________________
תאריך
הממונה על הנדסת ייצור
אישר:
י' בסיון תשע"ד – 08.06.2014
שלמה דורני
_______________________________________________________
תאריך
מנהל אגף השלטים

י' בסיון תשע"ד – 08.06.2014
צביקה בלומנשטיק
_______________________________________________________
תאריך
מנהל מינהל שפ"ע

יז' בסיון תשע"ד – 15.06.2014
סרג'יו רטסקו
_______________________________________________________
תאריך
מהנדס העיר

יז' בסיון תשע"ד – 15.06.2014
יעקב ממן
_______________________________________________________
תאריך
מנכ"ל העירייה
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נספח א'
לכבוד_________________

טופס אישור עקרוני להצבת שילוט
מס' ________________
תיק מס' _____________
היתר מס' ____________
אני מאשר בזאת ,על יסוד האישורים וההצהרות שנמסרו לידי העירייה ,שהשילוט המיועד
בתחום הרשות המקומית פתח-תקוה ב:

גוש ____________ חלקה __________
רחוב ___________ מס' ___________
נמצא עקרונית ראוי להצבה ומתן הרישיון להצבתו הינו בכפוף להמצאת אישורי
קונסטרוקטור ,מהנדס בטיחות ומהנדס חשמלאי בודק לאחר התקנתו.

_____ _____________________________
חתימת מנהל אגף השלטים

______________
תאריך

_____ _____________________________
חתימת יו"ר ועדת השילוט

______________
תאריך

