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 2006  -חוק עזר לקצרין )מודעות ושלטים(, התשס"ז 
 

 לשילוטאמות מידה 
 

 טיוטת להערות הציבור
 
 

 תנאים כלליים 
 

 . 1966  -לא ינתן רשיון לשלט המנוגד להוראות כל דין, לרבות חוק הדרכים )שילוט(, התשכ"ו 
 

 לשלט הפוגע ברגשות הציבור או הכולל דברי לשון הרע.   לא ינתן רשיון
 
 

 שילוט ראשי על חזית בית עסק, במבנה רגיל 
 

 .שילוט יוצג רק בחזית המבנה שמתנהל בו העסק, ולציון שם העסק הפועל בו
 
לכל בית עסק בחזית המבנה במפלס קומת הקרקע, אלא אם ככלל, יותר שלט ראשי אחד   •

 .ובמקרה זה תישקל הוספת שילוט בחזית נוספת -  לבית העסק קיימות מספר חזיתות
השילוט יוצב בצמוד לחזית העסק, ברצועת הקיר האופקית שמעל הפתחים, כשגבו צמוד  •

 .אל הקיר
 .השילוט יוצב ברצף אחד עם שאר השילוט שלאורך חזית המבנה •
אורכו המרבי של שלט עסק לא יעלה על אורך חזית בית העסק ולא יחרוג ממסגרת חזית   •

 .המבנה
ס"מ, אלא אם הוגדרה בהיתר הבנייה רצועת שילוט    80גובה שלט בבית עסק לא יעלה על   •

ס"מ. במקרה שלא    60גבוהה יותר. בשילוט באותיות בודדות גודל האות הגדולה ביותר לא יעלה על  
שילוט בגובה זה ללא חריגה ממסגרת החזית, או ללא הרחקת השלט מהחזית, נדרש    ניתן להציב

 .ס"מ לכל היותר 60-צמצום גובה השלט ל 
 .ס"מ מקו החזית לכל היותר 15תותר הבלטת ארגז תאורה עד  •
לא תותר הצבת שילוט החורג מתחום קומת הקרקע, שילוט החורג ממסגרת חזית העסק,  •

. שילוט שאינו עומד  2.32מעט במקרים מיוחדים כמפורט להלן בסעיף  או שילוט המרוחק ממנה, ל 
בתנאים אלו יבחן במקרים מיוחדים בהם ימצא כי אין אפשרות להצבת שילוט על חזית בית העסק,  
מפאת גובהה, או כי חזית העסק ממוקמת בעורף החזית, ובמקרה זה תישקל הצבת שילוט הכוונה  

 .שלהלן במידות מצומצמות, בהתאם להנחיות 
לא תותר חריגה מהנחיות השילוט בשל שיקולים תפעוליים כגון מיקום מקררים, מזגנים,   •

 .מחסנים וכו', או לצורך הסתרת מפגעים או תשתיות בחזית
 
 

 "שילוט "דגל
 

 :הבניין )ולכיוון הרחוב(, יאושר רק בתנאים אלושילוט "דגל", כלומר בניצב לחזית  
 .ס"מ ממנו 5שלט דגל יוצב בניצב לקיר המבנה, ובהרחקה של עד   •
 .ס"מ 60* 40מידות השלט לא יעלו על  •
 .ס"מ מגובה פני המדרכה  220-240השלט יוצב כך שגובה בסיסו התחתון יהיה בין  •
גם כהכוונה עב • דגל  ור עסקים הפועלים בקומת  ועדת השילוט תוכל לאשר הצבת שילוט 

הרחוב, ללא חזית לרחוב, ובמקרה זה יוצב השלט על קיר המבנה בו פועל בית העסק, והצבתו תותנה  
 .באישור ועד הבית, הנהלת המבנה או בעל הנכס
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 ארגזי תצוגהו שילוט על חלונות ראווה
 

 :ניתן לאשר שילוט המותקן מאחורי חלון הראווה או המודבק על הזכוכית בתנאים אלו
 .השילוט יבוצע במדבקה בלבד •
השילוט יבוצע ברצועה התחתונה של החלון בלבד, בגובה של עד שליש מגובה החלון )ביחס   •

שטח   ששאר  ובתנאי  בלבד(,  הקרקע  ניתן  לקומת  לחילופין,  ממדבקות.  ונקי  שקוף  נשמר  החלון 
לשקול כיסוי מקטע חלון שלם במדבקה, בתנאי ששטח החלון לא יחרוג משליש מסך שטחי החלונות  

 .בחזית העסק )במדידה לכל פאה בנפרד(
 .על ארגזי ראווה יחולו הנחיות אלו במלואן •
 

 שילוט בחזית מבנה עם גגון בקומת הקרקע 
 
 .במבנים שבהם קיים גגון בנוי, יוצב השילוט בשטח חלון הראווה או הקיר מתחת לגגון •
הגגון   • חזית  על  שילוט  להציב  יותר  לגגון,  מתחת  מספיק  גובה  קיים  לא  שבהם  במקרים 

 :בתנאים הבאים
 

 .א. השילוט יהיה באותיות בודדות
 

 .ב. גודל השילוט יותאם למסגרת חזית הגגון ולא יחרוג ממנה
 
 

 שילוט בחזית מבנה עם כרכוב )קרניז( בנוי 
 
במבנים שבהם קיים גגון קרניז בנוי, יוצב השילוט בתחום חלון הראווה או הקיר מתחת   •

 .לקרניז
במקרים שבהם לא קיים גובה מספיק מתחת לכרכוב, יותר להציב שילוט על חזית הכרכוב   •

 :או מעליו בתנאים הבאים
 

 .בודדותא. השילוט יהיה באותיות  
 

 .ס"מ  60ב. גודל השילוט בחזית כרכוב יותאם לגובה הכרכוב. גודל השילוט מעל כרכוב לא יעלה על   
 
 

 LED  שלטים במסכי
 

 :או כל שילוט בעל מסר נע, מהבהב או מתחלף, יותר בתנאים הבאים  LED שלטים במסכי 
 
השלט יותקן בתחום פנים בית העסק, בצדו הפנימי של חלון הראווה ובנסיגה של לפחות   •

 .ס"מ ממישור החלון 50
( ניתן להציב בצמוד לצדו פנימי של  50%שקופה )בשקיפות של לפחות    שילוט ברשת לדים •

 .החלון
שטח המסך הכולל לא יעלה על שליש משטח חלון הראווה של בית העסק, במדידה לכל   •

 .פאת חזית בנפרד
יהווה כל הפרעה   • ולא  ירצד או יתחלף,  יסנוור,  באחריות המבקש להבטיח שהשילוט לא 

ע להבטיח  יש  הציבורי.  לכלמרחב  התאורה  עצמת  החשיכה,    40%-מעום  בשעות  השלט  מעצמת 
מעצמתה, בשעות הערב והלילה, עד כדי כיבוייה במידת    10%-לרבות בימים מעוננים/חורפיים, ולכ

 .הצורך, או על פי דרישת ועדת השילוט
 .תידרש הסרתו - מטרד חזותי או בטיחותי  שילוט שיימצא כי מהווה •
רכזים מסחריים חייב בתיאום ובאישור הנהלת המקום, בחנויות הפועלות במ LED שילוט •

 .ובתנאים המפורטים לעיל
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