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ית  בת-ים עירי

פרטי מקום הצגת השלט

מס' פקסמס' טלפוןמס' נכסמס' ח-ןמס' העסקקומהכתובת העסק/מקום הצגת השלט

מיקום כללי:

4 מגורים     4 תעשיה     4 סככה

4 מסחר      4 חצר         4 אחר:                  

רשיון עסק )מס' תיק:                           (שם מסחריסוג העסק

4 לא חייב   4 יש  )בתוקף עד:                    (   

4 אין         4 בהליך רישוי/משפטי/סגירה         

פרטי הבעלים )כאשר הבעלים חברה יש לרשום את שמות המנהלים לאחר שם החברה( 

מס' פקס.מס' טלפוןכתובת פרטיתת"ז/ח"פשם בעל השלט/חברה

פרטי השלטים

שלט קייםתאור השלטסוג השלטמס' השלט
)כן/לא(

מידות )ס"מ(

רוחבאורך

1

2

3

נספחים המצורפים לבקשה

תרשים המתאר את הסוג, הצורה, המידות והחומר ממנו עשוי השלט.  3
הנוסח של השלט והדמייה ממחושבת של השלט.  3
המפרט הטכני של המסגרת ו/או של המתקן הנושא את השלט. 3

אחר/הערות:                3
                                  

תצלום המקום וסביבת המקום שבו יוצג השלט. 3
אישור של חשמלאי מוסמך)לשלט מואר(. 3
העתק מהיתר הבניה )במקרה שהשלט אושר כחלק מהיתר הבניה(.  3
הסכמת בעלים/נציגות בית משותף )כולל חותמת, מס' ת"ז ומס' טלפון(. 3

חתימת המבקשים

תאריך:     חתימת המבקשים:      חתימה וחותמת החברה:      

               

חוות דעת והחלטה

המלצת אגף ההנדסה:                                     א. 

                          תאריך        חתימה    

המלצת ענף שילוט:                ב. 

                          תאריך        חתימה    

המלצת ענף רישוי עסקים:               ג. 

                          תאריך        חתימה    

החלטת מנהל המחלקה לרישוי עסקים:              ד. 

                 

                          תאריך        חתימה  

קוד מצב שלט      קוד חברה         שם          חתימה                                   תאריך עדכון במחשב         קוד ביקורת   

ורוד - מגיש הבקשה   לבן - ענף שילוט ופרסום      7/2006 )2000(

לפי חוק העזר לבת-ים )שילוט(, התש"ס-2000 

בקשה לרשיון להצגת שלט
מס' בקשה        /  

אישור על הגשת בקשה
אישור זה אינו מהווה רשיון ואין בו משום התחייבות למתן רשיון

שם הפקיד המטפל:                                              חתימה:                                                    תאריך:                                                  



כללי
בהתאם לחוק העזר לבת-ים )שילוט( לא יציג אדם ולא ירשה ולא יגרום להצגת שלט, אלא לפי רשיון  מאת העירייה, ובהתאם לתנאיו. המטרה שחוק העזר נועד  רשיון לשלט  

להשיג הינה השמירה על חזות העיר ומניעת מפגעים ומטרדים העלולים להיגרם מהצגת שלטים שלא בהתאם לאמור בחוק.

הודעה שנועדה להיות מוצגת דרך קבע או לזמן ממושך, המכילה את שמו או כינויו של אדם או מקצועו או מהותו או טיבו של עסק או שירות או של פעילות  שלט  
אחרת או של מוצר או תוצר או צירוף שלהם, המראה או כולל מילים, אותיות, מספרים, תמונות, ציורים, בין אם הוא מחובר לנכס או למיתקן או לכלי רכב או 
נתמך בו ובין שאינו מחובר אליו או נתמך בו, בין שהוא יצוק או חרוט בקיר הנכס ובין שהשלט מואר ובין שאינו מואר או שהוא מואר לסירוגין או שהוא הודעה 

אלקטרונית, לרבות אביזרים ומיתקנים הנושאים אותו. 

שלט של עסק יוצג בחזית הצמודה לאותו חלק של המבנה שבו מתנהל העסק, בלבד. אורכו המירבי של שלט עסק לא יעלה על אורך החזית של בית עסק, רוחבו  שלטים מותרים 
לא יעלה על 80 ס"מ וקצהו התחתון יהיה בגובה של 250 ס"מ לפחות מפני המדרכה. הצגת שלטים לעסקים הממוקמים מתחת למעבדים מקורים )כדוגמת רחוב 
בלפור( תותר גם בין העמודים שמול חזית העסק. לא תותר הצגת שלט שלא בהתאם לכללים המפורטים לעיל, זולת עם העירייה התירה בכתב ומראש הצגתו של 

שלט כזה, ובמקרים חריגים בלבד. 

לא תאושר הצגתו של שלט העלול להפריע לתנועת כלי רכב או להולכי רגל, אם הוא מוצב על כלי רכב, חוסם דלת, חלון, יציאת חרום או פתח אחר או מפריע  שלטים אסורים  
למעבר בהם, פוגע במראה האסתטי של המבנה, מהווה מטרד, מסתיר פרטים בעלי ייחוד ארכיטקטוני, מתפרסם במקום ציבורי )בין שהוא בבעלות פרטית ובין 

שהוא בבעלות ציבורית( ואינו מותקן ע"ג מתקן שיועד לכך ע"י העירייה. 

לא תאושר הצגתו של שלט אלא אם הוא כתוב בשפה העברית, או אם השפה העברית תופסת לא פחות ממחצית שטחו - אם הוא כתוב גם בשפה אחרת.  שפות 

השטח יחושב לפי המידות של השלט, כולל המסגרת, ולפיו מחושבת אגרת הרשיון. לא תותר הצגתו של שלט אשר שיטחו עולה על 10 מ"ר, זולת אם העירייה  שטח שילוט 
התירה בכתב ומראש הצגתו של שלט זה. 

סוגי השלטים 
חוק העזר מגדיר סוגים שונים של שלטים, המחולקים לשתי קטגוריות: שלטים במקום העסק או העיסוק ושלטים שאינם במקום העסק או העיסוק ובהתאם להגדרה מחושבת אגרת הרשיון. 

להלן מס' דוגמאות: 
שלט בקומת קרקע - שלט המוצג בחזית הצמודה לאותו חלק של המבנה שבו מתנהל העסק ואורכו אינו עולה על אורך חזית בית העסק. 

שלט בולט - שלט שהותקן שלא במקביל לבנין ונטוי מקיר הבנין בצורה כלשהי, או שלט המותקן על גג או על מעקה של גג מבנה. ככלל, לא תותר הצגת שלט בולט, כולל פרסום על גבי סוכך קבוע, זולת 
אם העירייה התירה בכתב הצגתו של שלט כזה ובמקרים חריגים בלבד. 

שלט מואר  - שלט או מודעה המתפרסמים דרך הארה בחשמל. לא יואר שלט אלא באמצעות גוף תאורה המותקן בתוך מתקן השלט לאחר שהמערכת החשמלית של השלט עברה בקורת של חשמלאי 
מוסמך ואושרה על ידו. 

שלט נוסף - כל שלט מעבר לשלט העיקרי )שלט עיקרי יחשב כשלט אשר שטחו הגדול ביותר( שמציג העסק. 
שלט שאינו במקום העסק - שלט הכולל את שמו או סמלו של מוצר שאינו מיוצר במקום שבו מותקן השלט, או שלט על מי שמייצר או משווק מוצר שעסקו אינו מתנהל במקום שבו הוא מותקן. 

עם זאת, שלט העונה להגדרה הנ"ל, אולם לפחות מחצית משטחו מיועדת לפרסום העסק עצמו, יוגדר כשלט "במקום העסק". 
מודעה על חלון ראווה - מודעה על חלון ראווה, אשר פונה לרשות הרבים וניתנת לצפיה על ידי הציבור, מוגדרת גם היא כשלט ולכן חייבת ברשיון להצגתה ובתשלום אגרה בעד הרשיון.

תוקף הרשיון 
תוקפו של הרשיון להצגת שלט הוא עד 31 בדצמבר של השנה שבה ניתן, אפילו אם השלט הותקן והצוג לראשונה במהלך אותה שנה. הרשיון אינו ניתן להעברה ואינו בר תוקף עם שינוי בעלות או שליטה 

בעסק, העברתו או כל שינוי שהוא בשלטים המפורטים בו, או אם האגרה הנדרשת בעדו לא שולמה במועד, או בכלל. 

תנאי הרשיון 
בעל הרשיון חייב להחזיק כל שלט במצב תקין ובאופן שלא יהווה בדרך כלשהי סכנה או מטרד לציבור, ולפי דרישת העירייה, לתקן, להסיר או להחליף כל שלט  כללי 

שניזוק, הושחת או התכלה. 
בעל רשיון יסיר כל שלט ממקום הצגתו על מתקניו ועמודיו, אם פקע תוקף הרשיון או בוטל הרשיון, אם הוא הפסיק למכור את המוצר נשוא השלט, או לספק  הסרת שלט  
את השרות נשוא השלט, או לקיים את הפעילות נשוא השלט, או אם העסק נסגר, או אם האירוע שהשלט מפרסם חלף, או מכל סיבה אחרת שבעטיה אין השלט 

ממלא עוד אחרי ייעודו. השלט יוסר לא יאוחר מ- 30 ימים לאחר קרות אחד הדברים כאמור. 
בעל הרשיון יודיע לענף שילוט ופרסום במכתב רשום על כל שינוי בתוכנו, מיקומו וצורתו, או במידות של השלט, או החומר שממנו עשוי השלט, או על הסרתו,  שינויים 

וזאת תוך 7 ימים מיום השינוי או ההסרה. 
לא מילא בעל הרשיון אחר תנאיו, רשאית העירייה להורות על הסרת שלט, לבצע את העבודה הנחוצה להחזקתו התקינה או כל עבודה הנדרשת לשם מילוי הוראות  הפרת תנאים 

חוק העזר ולגבות מבעל הרשיון את הוצאותיה בגין עבודות אלה. 

אגרת רשיון
בעד מתן רשיון לשלט או בעד חידושו, תשולם לעירייה אגרה בשיעור הנקוב בחוק. הותקן והוצג שלט לראשונה החל מ- 1 ביולי בשנה פלונית, או שהוא הוסר לפני מועד זה, תשולם בעד הרשיון  להצגתו 

באותה שנה מחצית מסכום האגרה. 

הסרת שלט
בעל עסק אשר יציג שלט ללא רשיון, ידרש להסיר את השלט באופן מיידי. לא הוסר השלט - רשאית העירייה להסיר את השלט בעצמה ולגבות לאחר מכן מבעל השלט את הוצאות 
ההסרה. אם בעל השלט לא נענה לדרישות העירייה לשלם את אגרת הרישוי השנתית, או להסיר את השלט, הוא יהיה צפוי לקנס ואם העבירה נמשכת, דינו - קנס נוסף לכל יום שבו 
היא נמשכת. תשלום הקנס אינו פוטר את בעל העסק מתשלום אגרת הרישוי השנתית, או מהסרת השלט, בהתאם לעניין. לאור האמור לעיל, מומלץ לבעלי 
ואת סכום האגרה  לברר מראש אם תותר הצגת השלט אותו הם מבקשים להתקין  בכדי  עוד בטרם הם מציגים שלט מסויים,  לעירייה,  לפנות  העסקים 

השנתית הנדרשת עבור הרשיון להצגתו, אם זו תותר.  

הגשת בקשה לרשיון 
קבלת רשיון להצגת שלט כרוכה בהגשת בקשה בכתב לעירייה. לבקשה יש לצרף תרשים ובו פירוט הסוג, הצורה, המידות והנוסח של השלט, ומפרט טכני של המסגרת והמתקן הנושא 
את השלט. לבקשה יצורף גם תצלום המקום, וסביבת המקום, בו יוצג השלט. אם השלט מואר, יצורף לבקשה אישור של חשמלאי מוסמך המעיד כי הוא אחראי לתקינות המיתקן וכי 

המתקן כולל מפסק פחת. 
האמור לעיל לא יחול במקרים הבאים: בקשה לרשיון שהתרשים שצורף לה הוכן ע"י אדריכל של בנין שנבנה לפי היתר בניה כדין ובאותו בנין מבקשים להציג את השלט ומיקום השלט 

אושר כחלק מהיתר הבניה; אם אין שינוי בשלט הקיים שניתן עליו רשיון לפי חוק העזר.                 

בעל עסק נכבד, בהתאם להוראות חוק העזר הנ"ל אין להציג שלט ללא רשיון מאת העירייה. לכן - קרא בעיון את ההנחיות שלעיל עוד בטרם תציג שלט בעסק. אם הנך נזקק למידע 
נוסף - פנה אלינו ישירות ואנו נעזור ככל האפשר. אנו מקווים כי תסייע לנו במאמצינו לשיפור חזות העיר ומודים לך מראש על שיתוף הפעולה. 

מידע כללי והנחיות להגשת בקשה לרשיון

7/2006 )2000(


