דרישות מצרפיות לנושא שילוט
לעידן הנגב מתכנן שילוט ראשי.
כל השילוט הציבורי יהיה אחיד ולפי תכנית השילוט שאושרה בהנהלת עידן הנגב.
עידן הנגב לא תאפשר שילוט החורג מקו הבניין העליון.
לא תותר הצבת שילוט על גבי גג הבניין.
לא יותר שימוש בקופסאות תאורה אלא רק באותיות בודדות ובסמלים.
תותר הצבת שילוט על עמוד בשטח המפעל ( צורתו ומאפיינו של השלט יקבעו בשיתוף עידן הנגב
לרבות גובה העמוד עליו יוצב השלט).
תותר קביעת שילוט בכל חזית כפוף להגבלות אחרות תקפות שבהמשך.
השלט יהיה עשוי מחומרים מעולים להם אחריות יצרן של שלוש שנים לפחות
השלט יהיה מורכב מאותיות בודדות וסמל.

הוראה

גוף מאשר

חוק עזר לבני שמעון
(שילוט) ,התשס"ז7002-

הערות
הבקשה תכלול:
.1שמו ומענו של מגיש הבקשה.
 .7תרשים על השילוט המוצע.
 .3תכנית המפרטת את הסוג ,הצורה ,התוכן,
החומרים ומידות השילוט.
 .4פרטי המתקין ופרטי יצרן השילוט.
 .5פירוט אופן חיבור השילוט למקום הצבתו
המיועד ,לרבות המסגרת שעליה יוצב השילוט
או המיתקן האמור לשאת אותו ,בצירוף המפרט
הטכני שלהם.
 .6אם מבוקש שילוט אלקטרוני הכרוך באספקת
חשמל ,יש לצרף לבקשה אישור של חשמלאי
מוסמך כי הוא אחראי לתקינות השילוט וכי
המיתקן יכלול מפסק פחת.

 .1יש להגיש בקשה בכתב לראש
המועצה על גבי נייר מכתבים
של החברה וחתימת מורשה
חתימה

ראש המועצה יחד עם ועדה
מקצועית המורכבת מ  5 -חברים
וביניהם מהנדס המועצה ,מזכיר
המועצה ומנהל היחידה לאיכות
הסביבה וכן מנכ"ל עידן הנגב

 .7בעבור מתן רישיון שילוט או
חידושו ,ישלם המבקש למועצה
אגרה

המועצה האזורית בני שמעון
והנהלת עידן הנגב

אגרת שילוט :בעד פרסום שילוט תשולם אגרת
שילוט לשנה כדלקמן:
 .1שילוט מכל סוג שהוא למעט שילוט אלקטרוני
או שילוט מתחלף -שיעור אגרה אחיד לכל
מ"ר -שלט  ,₪ 100מודעה .₪ 50
 .7שילוט אלקטרוני או שילוט מתחלף שלט ,₪ 700
מודעה .₪ 100

 .3תוקפו של הרישיון הוא עד 31
בדצמבר בשנה שבה ניתן.

המועצה האזורית בני שמעון
והנהלת עידן הנגב

יש לחדש את הבקשה והרישיון בכל שנה ב.1.1-

 .4אין לפרסם שילוט ,אלא אם כן
צוין בו שמו ומענו של מפרסם
השילוט ,מתקינו או יצרנו.

המועצה האזורית בני שמעון
והנהלת עידן הנגב

 .5לא יינתן רישיון לשילוט
שנתקיים בו אחד מאלה:
א .השלט עלול לפגוע בבטיחות,
להטעות או להפריע לתנועת
כלי רכב או הולכי רגל.
ב .השלט גורם לנזק או מטרד של
רעש ,ריח וכיוצא בהם או פוגע
באיכות הסביבה או מהווה
מפגע בטיחותי ולרבות חסימת
דרכי יציאה ומילוט.
ג .השלט חוסם דלת ,חלון ,יציאת
חירום או פתח אחר או מפריע
למעבר בו.
ד .השלט עלול להסתיר חלקי בנין
בעל ייחוד ארכיטקטוני או
היסטורי או לפגוע בו.

ראש המועצה יחד עם ועדה
מקצועית המורכבת מ  5 -חברים
וביניהם מהנדס המועצה ,מזכיר
המועצה מנהל היחידה לאיכות
הסביבה ומנכ"ל עידן הנגב

 .6לא יאיר אדם שילוט ע"י חשמל,
אלא אם כן השילוט מצויד
במפסק פחת ,והצנרת מספקת
חשמל לשילוט מוסתרת ,והם
עברו ביקורת של חשמלאי
מוסמך שאישורו בכתב נמסר
למועצה.

המועצה האזורית בני שמעון
והנהלת עידן הנגב

 .2בעל רישיון השילוט יהיה אחראי
להחזקת השילוט באופן שיהיה
נקי ,נאה ,תקין ובטוח.

המועצה האזורית בני שמעון
והנהלת עידן הנגב

 .8בעל שילוט ,בין אם קיבל רישיון
ובין אם קיבל פטור מהוצאת
רישיון שילוט ,אחראי להסרת
השילוט עם תום השימוש בו או
עם פקיעת תוקף רישיון השילוט
או ביטולו ,או אם העסק
שהשילוט מפרסם חדל
להתקיים או אם האירוע
שהשילוט מפרסם חלף.

המועצה האזורית בני שמעון
והנהלת עידן הנגב

תקנות הדרכים (שילוט),
התש"ם 1880
 .8מידות השלט יהיו בהתאם
למידות שבטבלה אשר בתוספת
הראשונה לתקנות אלה,
בהתאם למרחקי הצבתו של
השלט מציר הדרך.

רק לשילוט המוצב בתחומי מפעל
ונצפה מדרך בינעירונית
ועדת המשנה (רשות מקומית
בתחומה מצוי השלט ,באישור
הוועדה המחוזית)

 .10מספר השלטים :לעסק יינתן
היתר לשלט אחד בלבד.

ועדת משנה

 .11מיקום השלט:

ועדת משנה

א .השלט יוצב ככל האפשר
במקביל לציר הדרך.
ב .השלט יוצב בחצרי העסק
ומיקומו יהיה לפי סדר
העדיפויות הבא:
 .1על קיר מבנה העסק.
 .7על גדר חצר העסק.
 .3על גבי מיתקן עצמאי
בחצר העסק.
 .4על גג מבנה העסק.
 .17צבעי השלט:

לא יותר התקנת שלט על גג המבנה
ועדת משנה

מציעים לתקן ולא להגביל

א .לא ישא שלט יותר מאשר
שלושה צבעים/גוונים.
ב .לא ישא שלט צבעים מחזירי אור
או העלולים לסנוור את עיני
המשתמשים בדרך.
ג .גב השלט יהיה בצבע אחיד,
בגוון הקרוב ככל האפשר לבצע
החומר ממנו עשוי השלט ,אלא
אם אושרה התקנת שלט דו
צדדי.
 .13תוכן השלט:

ועדת משנה

לא ישא שלט אלא את השם
או הסמל המסחרי של העסק
או שניהם ותיאור עיסוקו של
העסק.
 .14מילות השלט:

ועדת משנה

א .לא ישא שלט מילים ביותר
משלוש שפות ,שאחת מהן
תהיה עברית.
ב .לא ישא שלט יותר מחמש
מילים בשפה אחת או שמונה
מילים בכל השפות יחד (מילים
של שם ישוב ייחשב כמילה
אחת).
 .15סייגים להתקנת שלט עסקי:
לא יותקן ולא יוצב שלט עסקי אם
נתקיימו הו אחד מאלה:
א .השלט מתנועע ,מתעופף או
מסתובב.
ב .השלט משמיע רעשים או מפיץ
ריחות.
ג .השלט אינו הולם את אופי
הסביבה שבה מבקשים להציבו.
ד .השלט חוסם את שדה הראייה
לעיני המשתמשים בדרך.
ה .השלט מואר בתאורה העלולה

מוצע לבחון חשיבות סעיף ב'

ועדת משנה

לסנוור את עיני המשתמשים
בדרך.
ו .השלט צבוע בצבעי אדום ,ירוק
וצהוב או באחד מהם ומקום
התקנתו בקרבת רמזור או
בקרבת צומת דרכים והוא עלול
להטעות את המשתמשים
בדרך.
ז .השלט נושא אורות נעים או
מתחלפים או מהבהבים או
נדלקים וכבים.
ח .השלט מהווה סכנה או הפרעה
לבטיחות המשתמשים בדרך.
 .16שלטי אזהרה ,הודעה או
הוראה:

ועדת משנה

צורת השלט :יהיה בהתאם
לתוספת השנייה.
מיקום השלט:
א .יוצב במקומות הרגישים או
המועדים לפגיעה או לגרימת
טרד שאליהם מכוון השלט.
ב .יוצב בסמוך ככל האפשר למקום
המצאו של האתר שאליו הוא
מכוון.
מיתקן השלט:
א .הוצב השלט על גבי מיתקן
עצמאי ,יהיה המיתקן הנושא
את השלט תואם בגודלו יחסית
את גודל השלט ואת מקום
הצבתו.
ב .צבע המיתקן יהיה בצבע אחיד
בגוון בצבע החומר הטבעי
שממנו עשוי המיתקן או בגוון
קרוב ככל האפשר לצבעו של
החומר שממנו הוא עשוי.
 .12אחזקת שלט:

ועדת משנה

א .בעל שלט ידאג לשמרו במצב
תקין.
ב .שלט שניזוק או הושחת או
התבלה -יתוקן ,יוחלף או יוסר
על ידי הבעל.
 .18בקשה למתן היתר לשלט
עסקי תוגש על גבי טופס
שבתוספת השלישית.

הרשות המקומית והועדה המחוזית

 .18בקשה למתן היתר לשלט
אזהרה ,הודעה או הוראה
תוגש על גבי טופס שבתוספת
הרביעית.

הרשות המקומית והועדה המחוזית

חוק הדרכים (שילוט) ,תשכ"ו
1866
 .70לא יתקין אדם שלט הנראה
לעיני מי שנוהג בדרך בין
עירונית אלא אם נתמלאו שני
אלה:
א .ניתן לכך היתר לפי חוק זה
(חוק הדרכים).
ב .צוין על גבי השלט שמו של מי
שהזמין את הכנת השלט או את
התקנתו.
 .71לא יחנה אדם רכב ,שיש עליו
שלט בולט ,הנראה לעיני מי
שנוהג בדרך בין -עירונית,
באופן ,בנסיבות ובמשך זמן
שמהם ניתן להסיק כי הוא
הועמד כך לצורכי פרסומת.
 .77לא יינתן היתר אלא אם אין
בשלט:
א .אזהרה או הודעה הנועדת
למניעת תאונות דרכים,
שריפות ,לכלוך או השלכת
פסולת.
ב .הוראה על מציאותו של מפעל,
בית מלאכה או כל בית עסק
אחר והשלט מותקן בחצרי
העסק.
ג .הוראה על מציאותו של מקום
קדוש או מקודש ,אתר לאומי
או היסטורי ,אתר זיכרון
והנצחה,
גן לאומי או שמורת טבע.
ד .הודעה של רשות מקומית
הקשורה בכניסה לחתום
הרשות.
 .73שמו וסמלו של נותן החסות
לניקיון ולטיפוח של קטע
מסוים של דרך בין עירונית
ושל צדיו ,וכן סיסמה אחידה
שתקבע ועדת ההיתרים.

בתחום הרשות המקומית -אותה
רשות באישור הועדה המחוזית,
ומחוץ לתחום רשות מקומית-
הועדה המחוזית

ועדת היתרים ,שחבריה הם:
 .1נציג שר התשתיות הלאומיות
(יושב ראש).
 .7נציג השר לאיכות הסביבה.
 .3נציג שר התחבורה.
 .4נציג שר הפנים.
 .5נציג השר לביטחון הפנים.
 .6שני נציגים של גופים ציבוריים
שעניינם בשמירת איכות
הסביבה ,שימונו ע"י השר
לאיכות הסביבה.
 .2נציג הרשות כהגדרתה בחוק
הרשות הלאומית לבטיחות
בדרכים.

 .74אין להתקין שלט המורה על
אתר היסטורי -אלא לאחר
התייעצות עם שר החינוך
והתרבות או מי שהשר
הסמיכו לכך.

ועדת משנה

 .75הותקן שלט ללא היתר ,או
שהופר תנאי שבהיתר ,או
הוחנה רכב נושא שלט בניגוד
להוראות סעיף  ,77רשאית
הרשות להרוס ,להסיר או
לסלק את השלט ,ובלבד
שמסרה התראה לבעל הלט
והוא לא הסירו או לא סילקו
בתוך תקופת זמן שנקבעה
בהתראה ושתחילה במועד
מסירתה .ואולם ,רשאית
הרשות להרוס ,להסיר או
לסלק את השלט ללא מתן
התראה ,אם לדעתה השלט
מסכן באופן מידי את בטיחות
הנמצאים בסביבתו ,או אם
זהותו של בעל השלט אינה
ידועה ולא ניתן לבררה מתוכן
השלט.

הרשות המקומית

 .76הוסר שלט ,נהרס או סולק,
כאמור בסעיף  ,78יחזיר בעל
השלט לאוצר המדינה את כפל
ההוצאות שהוצאו להריסתו,
להסרתו או לסילוקו .תעודה
בכתב מאת הרשות המעידה
על סכום הוצאות הסילוק,
תשמש ראיה לכאורה לתוכנה.
אין בתשלום ההוצאות לפי
סעיף זה ,כדי לפטור את
המשלם מאחריות פלילית ,על
גביית הוצאות אלה תחול
פקודת המסים (גביה).

הרשות המקומית

 .72שלט שהוסר או סולק יישמר
בידי הרשות ,ולרשות תהיה
זכות עיכבון בשלט כערובה
לתשלום הוצאות הסילוק
והשמירה .לא דרש בעל
השלט את החזרתו ,תוך
שבועיים ימים מתום המועד
שנקבע בהתראה לפי סעיף
 ,78רשאית הרשות למכור את
השלט או לנהוג בו כראות
עיניה.

הרשות המקומית

 .78שלט שהותקן כשלא חל איסור
על התקנתו ולאחר מכן נקבעה
דרך קיימת כדרך בין-עירונית
או נפתחה לתנועה דרך בין-
עירונית חדשה ,והשלט נראה
לעיני מי שנוהג בה ,יראו כאילו
הותקן ביום השלושים לאחר
קביעת הדרך או פתיחתה
כאמור.

 .78הייתה זהותו של בעל השלט
כאמור בסעיף  31ידועה או
שאפשר לבררה מתוכן השלט,
לא יינקטו צעדים לפי חוק זה
אלא אם הודיעה לו הרשות כי
הוא רשאי לבקש היתר בתוך
המועד הקבוע בהודעה ושאינו
פחות משלושים יום מיום
מסירתה ,ואם ביקש תוך
המועד -לא יינקטו צעדים
כאמור ,אלא אם הבקשה
נדחתה ואלא לגבי הזמן לאחר
שלושים יום מיום שהודע לו על
הדחיה.
 .30חוק זה לא יחול על שלט
שנועד להזהיר מפני סכנה
המצויה בחצרים שבהם מותקן
השלט ,או שחובה להתקינו על
פי חיקוק ,ובלבד שאין בו ,לפי
דעת הרשות ,כדי להסיח דעתו
של הנוהג ברכב.

הרשות המקומית

