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 הגשת מסמכים

  לשילוט הנחיות בסיסיות
  

  הנחיות בסיסיות לשילוט בעידן הנגב
 

  חזות לשאלות, הבהרות ומידע נוסף יש לפנות לרויטל

  בעלי עסקים יקרים,
  ומאחלים לכם הצלחה.במועצה האזורית בני שמעון אנו מודים לכם שבחרתם להקים עסק 

  .שילוט בעסק טעון רישיון ותשלום אגרה על פי חוק עזר
  

 

  הגשת מסמכים

  המוניציפאלי  לאגף הצגת שלט כרוכה בהגשת בקשהל ןשיויבקשה להצבת שילוט ומתן ר

  לידי רויטל  חזות

  

  . מסודרטופס בקשה יש למלא 
  

  לטופס יש לצרף:
  הבקשה תכלול: 

  .שמו ומענו של מגיש הבקשה.1
  . תרשים על השילוט המוצע, הדמיה של השלט המבוקש.2
  ן,החומרים ומידות השילוט.. תכנית המפרטת את הסוג, הצורה, התוכ3
  . פרטי המתקין ופרטי יצרן השילוט.4
  . פירוט אופן חיבור השילוט למקום הצבתו  המיועד, לרבות המסגרת שעליה יוצב השילוט 5

  או המיתקן האמור לשאת אותו, בצירוף המפרט הטכני שלהם.    
  ישור של חשמלאי . אם מבוקש שילוט אלקטרוני הכרוך באספקת חשמל, יש לצרף לבקשה א6

  מוסמך כי הוא אחראי לתקינות השילוט וכי מיתקן יכלול מפסק פחת.    
   

  במידה והבקשה תאושר, יונפק רישיון לשלט הכולל אגרה לתשלום.
במידה והבקשה אינה עונה לקריטריונים ולהנחיות המקצועיות, ישלח מכתב הכולל הנחיות לביצוע 

  מיקום וגודל. –שלט תקני 
  

  ליך:פירוט ה
  רק לאחר מתן הרישיון ותשלום האגרה, ניתן יהיה להציב את השלט המבוקש. 

  
 תוקף הרישיון

בדצמבר של השנה בה ניתן, זאת גם אם השלט הותקן והוצב  31 - תוקפו של רישיון הוא עד ה
  לראשונה במהלך השנה הנוכחית.

עם שינוי בעלות או שליטה בעסק, העברתו למקום  ואינו בר תוקףהרישיון זה אינו ניתן להעברה 
אחד, או כל שינוי בשלט, תוכנו, צורתו וכיוצא בזאת, או במקרה שהאגרה הנדרשת בעדו לא שולמה 

      במועד, או בכלל.
    

  

  



 

 

  הצבת שילוט הנחיות בסיסיות ל
  

 מספר השלטים: לעסק ינתן היתר לשלט אחד בלבד. .1
אלא אם כן צוין בו שמו ומענו של מפרסם השילוט, מתקינו או אין לפרסם שילוט,  .2

 יצרנו.
 שנתקיים בו אחד מאלה:לא יינתן לשלט רישיון לשילוט  .3

השלט עלול לפגוע בבטיחות, להטעות או להפריע לתנועת כלי רכב או הולכי   .א
 רגל.

השלט גורם לנזק או מטרד של רעש, ריח וכיוצא בהם או פוגע באיכות   .ב
 מהווה מטרד בטיחותי לרבות חסימת דרכי יציאה ומילוט.הסביבה או 

 השלט חוסם דלת, חלון, יציאת חירום או פתח אחר או מפריע למעבר בו.  .ג
השלט עלול להסתיר חלקי בניין בעל ייחוד ארכיטקטוני או היסטורי או לפגוע   .ד

 בו.
במפסק פחת, והצנרת מספקת חשמל  יצוידאם השילוט  שילוט יואר ע"י חשמל רק .4

ילוט מוסתרת והם עברו ביקורת של חשמלאי מוסמך שאישורו נמסר בכתב לש
 למועצה.

 מילות השלט לא יישא שלט מילים ביותר משלוש שפות שאחת מהן תהיה עברית. .5
מיקום השלט: לא תותר התקנת שלט על גג מבנה. השלט יוצב בהתאם למפורט  .6

 בחוק העזר.
לוט בצורה נקייה, נאה, תקינה בעל רישיון השילוט יהיה אחראי להחזיק את השי  .7

ובטוחה לפי דרישת המועצה יתקן, יסיר או יחליף שילוט שניזוק, הושחת או 
 התבלה.

מציב השלט או בעל הרישיון לפי העניין, יסיר שלט ממקום הצבתו -  הסרת שלט .8
  בהתקיים  אחד מאלה:

  פקע תוקף הרישיון או בוטל הרישיון. �
המוצר שצוין בשלט, או לספק את העסק נשוא השלט הפסיק למכור את  �

השירות שצוין בלט, או לקיים את הפעילות שצוינה בשלט, או שהעסק 
אינו מתקיים עוד במקום, או  מסיבה אחרת שבעטיה אין השלט ממלא 

ימים ממועד תחילתו  30 -אחד ייעודו, ובלבד שהשלט יוסר לא יאוחר מ
 של אירוע האמור.

אלו, רשאית המועצה  לדרוש ממנו בעל רשיון שלא ממלא אחר הוראות  �
בהודעה לבצען  תוך התקופה שקבע. באם לא ימלא אדם אחר ההודעה 

כאמור, רשאית המועצה  להורות  על הסרת השילוט או ביצוע עבודת 
האחזקה הנדרשת, ולגבות מאותו אדם את הוצאות המועצה בפעולות 

 אלו.
או גודלו, יגיש בקשה בעל רישיון המבקש לשנות את צורת השלט ו/ -שינויים .9

 חדשה לרישיון וישלם אגרת שילוט בהתאם.
מי ששמו, עיסוקו או ענייניו מתפרסם בגוף השילוט, או המזמין  -זקת אחריותח .10

ייצורו או הדפסתו של השילוט או שילם בעדו, רואים אותו לצורך החוק כמי 
שעות ממועד קבלת  72שמפרסם או הציג את השילוט, אלא אם כן מסר תוך 

 .ההודעה את שמו ומענו של האחראי לשילוט
יה בר תוקף בכפוף לתשלום אגרת שילוט הרישיון יה -תשלום אגרת רישיון  .11

 -למועצה בתעריפים אשר מתעדכנים מעת לעת. הותקן והוצב שלט בחלק מהשנה
 תשלום אגרה מלאה לאותה שנה.

 -ככל והשלט נראה מדרך בינעירונית, עליו לעמוד בדרישות חוק הדרכים (שילוט), תשכ"ו
  והתקנות שהותקנו מכוחו 1966

  
  
  
  



  לשילוט באזור תעשיה עידן הנגב הנחיות בסיסיות
   הנחיות אלה הנן משלימות ומוסיפות להנחיות הכלליות בדבר שילוט

  טופס בקשה לשילוט בעידן הנגב
  

כל השילוט הציבורי יהיה אחיד ולפי תכנית  לעידן הנגב מתכנן שילוט ראשי. .1

  השילוט שאושרה בהנהלת עידן הנגב.

  ויאושרו ע"י הנהלת עידן הנגב.השלטים יוצבו אך ורק במקומות שתוכננו  .2

  לא יאושר  שילוט החורג מקו הבניין העליון. .3

  לא תותר הצבת שילוט על גבי גג הבניין. .4

  לא יותר שימוש בקופסאות תאורה אלא רק באותיות בודדות ובסמלים.  .5

תותר הצבת שילוט על עמוד בשטח המפעל ( צורתו ומאפיינו של השלט יקבעו  .6

  גובה העמוד עליו יוצב השלט). בשיתוף עידן הנגב לרבות

  תותר קביעת שילוט בכל חזית כפוף להגבלות אחרות תקפות שבהמשך. .7

  השלט יהיה עשוי מחומרים מעולים להם אחריות יצרן של שלוש שנים לפחות. .8

  השלט יהיה מורכב מאותיות בודדות וסמל. .9

  הועדה מותירה לשיקול דעת המליאה אימוץ ההוראות הבאות:  .10

  שלט שמתקיים בו אחד מאלה: לא תותר הצבת .11

 השלט מתנועע, מתעופף או מסתובב. .12

 השלט משמיע רעשים או מפיץ ריחות. .13

 השלט אינו הולם את אופי הסביבה שבה מבקשים להציבו. .14

  בעל שלט ידאג לשמרו במצב תקין. .15
  יתוקן, יוחלף או יוסר על ידי הבעלים. -שלט שניזוק או הושחת או התבלה .16

  

ינעירונית, עליו לעמוד בדרישות חוק הדרכים (שילוט), ככל והשלט נראה מדרך ב
  והתקנות שהותקנו מכוחו.  1966 - תשכ"ו

 

  

 

 


