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 .'הכוונה וכו

 .מחלקת רישוי עסקים חלק מתוך מדור שילוט

 

, וזאת 1999 -)מודעות ושלטים( התש"ס פועלת בהתאם לחוק העזר העירוני  מועצה מקומית שלומי 

 :על מנת לקיים את המטרות הבאות

 היישובחזות  שמירה על  

  תוך מתן דגש לשימור אופייה הייחודי של  ביישוביצירת אחידות בתחום השילוט והצבתו

 . לרבות מבנים לשימור ובנייני מגורים שלומי

 שמירה על בטיחות הציבור בזמן הקמת שילוט ולאחריו . 

 מתן יכולת פרסום לבעלי עסקים בצורה המיטיבה ביותר. 

 ליצירת מאגר ממוחשב  היישובים, מצולמים בתחומי מדור שילוט מבצע סקרים תקופתי

המכיל את צילומי השלט, סוג , מיקום ומידות, מאגר ממוחשב זה מאפשר הנפקת דרישות 

 .חוב ושוברי תשלום עדכניים

 טפסי הגשת בקשה לרישיון שלט

  אלא לאחר קבלת רישיון שילוט ותשלום היישובאין להתקין שילוט או לבצע פרסום בתחומי 

  .אגרה

 בקשה שתוגש ללא הטפסים הנדרשים לא תטופל :שימו לב! 

 

 מדור שילוט 

 )מצורף בתחתית העמוד( טופס בקשה לרישיון שלט

 )הגביהתשלום אגרת שילוט )יבוצע במחלקת 

 תוקף רישיון

  בדצמבר של השנה בה הוא ניתן, אלא אם צויין אחרת 31רישיון לשלט יפקע בתאריך  

 ורך עריכת חיוב עדכניהסרת שילוט מחייבת מתן הודעה בכתב למדור שילוט לצ  

  כל שינוי של השילוט לרבות תוכנו, צורתו, מידותיו, סוגו, מקומו או החומר ממנו הוא עשוי

 במהלך תקופת הרישיון כרוך בהגשת בקשה חדשה

 אגרת שילוט

 גובה אגרת שילוט הינו בהתאם למפורט לתוספת השנייה בחוק,  

 גביהרה מתעדכן וניתן לקבלו במחלקת גובה האג 

 



 

 סוגי שילוט 

 שלט המותקן על בניין

 מטרים 6שלט המודבק או מוצמד לחלון ראווה, עד 

 שלט גג

 שלט חוץ

 שלט באתר בניה

 

 .טחו של השלט לכל מ"ר משטח השלט, לשנהש  גובה האגרה נקבע על פי

 .ביוני והותקן רק לאחר מתן רישיון יחויב במחצית האגרה 30שילוט שבקשתו הוגשה לאחר 

ביולי, יחויב בעל השלט  1שילוט שהוסר ונמסרה על כך הודעה בכתב למדור שילוט לפני 

 .חויב בעל השלט באגרת שילוט שנתיתי  בכתבבמחצית האגרה, אולם אם לא נמסרה הודעה 

שלט שיוצב ללא תשלום אגרה ורישיון יחויב בעל העסק באגרת שילוט מיום הצגת השילוט כפי 

 .שיקבע על ידי מדור שילוט

  :הגשת בקשה תכלול את הפרטים הבאים

 שמו, מענו ומספר זיהוי או מספר החברה של מגיש הבקשה  

 ,הכולל מידותיו ומקום הצגתו תרשים של השילוט המוצע  

 תוכנית המפרטת את הסוג, הצורה, התוכן, החומרים ומידות השילוט  

  פירוט אופן חיבור השילוט למקום הצבתו המיועד, לרבות המסגרת שעליה הוא יוצב או

  המיתקן שישאהו, והמיפרט הטכני שלהם

 לגבי שילוט מואר או הכרוך באספקת חשמל, ציון הדבר בבקשה  

  כתב של בעל הנכס או בעל הבנין שבו יוצג שילוט, לגבי נכס שהוא בבעלות בהסכמה

  סכמה בכתב של כל הבעלים או הנציגות המוסמכת על פי דיןה -משותפת של כמה בעלים 

 .שלטים נוספים לכל עסק יהיה שלט אחד אלא אם קיבל היתר מיוחד להצבת :שימו לב

 

 שלטים הנצפים מדרכים בינעירוניות

 

שלטים הנפצים מדרכים בינעירוניות נדרשים  ,1966-חוק הדרכים )שילוט( התשכ"ובהתאם ל

לאישור של וועדת שילוט והיתר הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה. אין להתקין שלט מדרך בינעירונית 

 .ללא קבלת כל ההיתרים הנדרשים

 



 
 שיון שלטיטופס בקשה לר

 :______________תאריך

 לכבוד

 מועצה מקומית שלומי 

 מחלקת רישוי עסקים 

 שילוט לרשיון בקשה: הנדון

 :המפורט השילוט את לי לאשר בזאת מבקש הנני

 ________________' מס_____________ רחוב__________ חלקה_____________ בגוש

 שם

 ____________________________________ז.ת:_____________________המבקש

 ________________________טלפון:______________________________פרטית כתובת

 _______________________ פ. ח________________________________ חברהה שם

 שם

 ______________________________________________________________העסק

 העסק כתובת

___________________________________________________________ 

 _______________: ______________________שילוט אגרת למשלוח כתובת

 ______________________________________________________ אלקטרוני דואר

 ____________________ פקס____________________  נייד_______________ טלפון

 __________________________________________________________ השלט מיקום

 _________________________________________) ____ורוחב אורך מידות( השלט גודל

 ___________________________________________________________ השלט נוסח

 :__________________________________________________השלט עשוי ממנו החומר

 פנימית תאורה מואר השלט מואר לא שלוט

 :______________________________________עותבאמצ חיצונית תאורה מואר השלט

 : ____________________תאריך עד:_________________ מתאריך – השילוט הצבת מועד

 _____________________________ חתימה_______________________  המבקש שם

 .אגרה תשלום ולאחר ןרישיו לפי אלא שילוט פרסום או התקנה, הצבה אסורה עזר לחוק בהתאם לידיעתך

 :הבאים המסמכים את לצרף יש

 :למייל לשלוח ניתן השלט סימון עם השלט להצבת המבוקש המיקום של תמונה 

 השלט תרשים 

 הנכס י/בעל הסכמת 

 השלט מתקין/  חשמלאי אישור 


