קריטריונים לעבודת הועדה המייעצת למתן רישיונות שילוט
א .כללי
 .1בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות חוק העזר להרצליה (מודעות ושלטים) ,התשס"ט-
( 2009להלן" :חוק העזר") ותנאיו ,חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה ,1965-חוק
הדרכים (שילוט) ,תשכ"ו 1966-והתקנות שהותקנו מכוחם ,ובכפוף לכל דין אחר
בעניין זה ,יחולו לגבי מתן רישיונות שילוט בתחום העיר הרצליה ,גם הכללים
שלהלן.
 .2לכל המונחים בקריטריונים אלה ,תהא המשמעות הנודעת להם בחוק העזר ,אלא
אם נאמר במפורש אחרת.
 .3לכל בקשה לרישיון יצורפו המסמכים הנדרשים על פי חוק העזר ,וכל בקשה תובא
לדיון בפני הועדה המייעצת (להלן" :הועדה" ו/או "ועדת שילוט").
 .4הועדה מוסמכת להמליץ לתת או לסרב למתן רישיון ,לבטלו ,לשנותו ,להתנותו וכד'
לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי.
 .5תוקף רישיון שיונפק על פי חוק העזר ,הינו עד  31בדצמבר של השנה בה ניתן.

ב .קריטריונים למתן רישיון שלט לעסקים
 .1לכל בניין חדש יהיה פס שילוט רציף זהה לכלל העסקים ,רק במקביל ובצמוד לקו
הבניין .בבניינים ישנים יש לשאוף במידת האפשר להחלת כלל זה .חריגה מהכלל
ותנאיה ,טעונים אישור ועדת השילוט.
 .2כל בית עסק רשאי להציב שלט בחזית בית העסק ומעל חלון הראוה העליון בתוך
פס השילוט שיוגדר לו .אורכו המירבי של השלט לא יעלה על אורך חזית בית
העסק.
 .3מיקום השלט ,צורתו וגודלו ,יקבעו ע"י ועדת השילוט .הצבת שלט מחוץ לפס
השילוט ,טעונה אישור ועדת שילוט.
 .4אם בית העסק ממוקם בפינת רחובות וכולל שני חלונות ראווה בשתי חזיתות ,תהא
הועדה רשאית לאשר שלט אחד בכל חזית.
 .5פסג'  -לכל פסג' יוצב שלט קולקטיבי  -מואר להכוונה בכניסה לפסג' .בתוך הפסג'
תותר הצבת שלט צד ,דו כיווני ,עפ"י תכנית ובאישור ועדת שילוט.
 .6קניון -בתחום קניון יינתן רישיון לשילוט לכל בית עסק בהתאם לאמור בסעיף 2
לעיל .ועדת השילוט תהא רשאית ,לפי שיקול דעתה ,לאשר שילוט חיצוני ע"ג מבנה
הקניון בכפוף להיתרים הנדרשים על פי כל דין.
 .7לא תותר הצבת שלט מכל סוג שהוא על בניני מגורים מובהקים ובתחום מגרשם,
אלא אם כן השילוט הוא של אדם המנהל במבנה את משרדו או עסקו כדין ,והשלט
יוצג בחצר המבנה.
 .8לא תותר הצבת שלט מכל סוג שהוא במגרשים ציבוריים ,פרטיים ,מדרכות ,עמודי
חשמל ,עצים וכיוצא באלה.
 .9לא תותר הצבת שלטים ב"מקום ציבורי" ,כהגדרתו בחוק העזר ,אלא על שלטי
רחוב מוארים בלבד שהוצבו ע"י העירייה ו/או תאגיד עירוני מטעמה ,או על מתקני
שילוט שהציבה העירייה ו/או תאגיד עירוני מטעמה.
 .10שילוט במפלס קומה ב' במרכז העיר ברחובות סוקולוב ובן גוריון ,ניתן לאשר
בבתים פינתיים בלבד.

ג .קריטריונים לרישיון ל"שלטי חוצות" כהגדרתם בחוק העזר
 .1פרסום שלטי חוצות ,כהגדרתם בחוק העזר ,ב"מקום ציבורי" יעשה אך ורק ע"ג
מתקן פרסום עירוני ,כהגדרתו בחוק העזר ,וע"ג שלטי רחוב מוארים המוצבים
ברחובות מרכזיים בכיכרות ובאזורים מסחריים .גודלם של שלטי הרחוב המוארים
לא יעלה על  1מ"ר.
 .2פרסום שלטי חוצות ב"מקום פרטי" ,כהגדרתו בחוק העזר ,יותר אך ורק ע"ג גדרות
התוחמות אתרי בנייה והמוקמות עפ"י תנאי היתר הבנייה ,בתחום הגדר ,באופן
זמני לתקופת הבנייה בלבד ,ובכפוף לתנאים הבאים:
 - 2.1השלט יהווה חלק אינטגראלי מהגדר .מימדי שלט חוצות בודד לא יעלו על
12מ"ר ( 4X3או .)6X2
 -.2.2גובה שלט חוצות לא יעלה על  1מטר מעל גובה הגדר .ובכל מקרה לא יעלה על
גובה של  3.5מטר מעל פני הקרקע.
 -.2.3הרווחים בין שלטי חוצות ע"ג הגדר יהיו אחידים ושווים ולא יפחתו מ3 -
(שלושה ) מטר.
 .3לא תותר הצבת שלט חוצות (לרבות באתרי בניה) ,בכניסות וביציאות הראשיות של
העיר הרצליה.
 .4שלט החוצות יוקם ויוצב באופן יציב ובטוח.
 .5שלט החוצות ישתלב באופי הסביבה ולא יצור מפגע בטיחותי כלשהוא לרבות
לתחבורה בכביש ולהולכי הרגל על המדרכה.
 .6לבקשה לרישיון שלט חוצות ,יצורפו בנוסף לקבוע בסעיף (3א) לחוק העזר :
 -.6.1אישור מהנדס קונסטרוקציה לבטיחות שלט החוצות .יש לחדש אישור זה
מידי שנה בעת חידוש רישיון שלט החוצות.
 -.6.2אישור ביטוח בו תבוטח העירייה כמבוטח נוסף.
 -.6.3היתר בנייה בתוקף לאתר הבנייה.

ד .קריטריונים למתן רישיונות לשלטים/מסכים אלקטרוניים
" .1שלט/מסך אלקטרוני"  -שלט פרסום כעין מסך טלוויזיה או מסך אלקטרוני גדול
ו/או שהמסרים מועברים בו באמצעות מדיה אלקטרונית ו/או דיגיטלית ,המהווה
שלט או שלט חוצות כהגדרתם בחוק העזר ובקריטריונים והטעון קבלת רישיון לפי
חוק העזר.
 .2לא יינתנו רישיונות להצבת מסכים אלקטרונים אלא ב"מקום ציבורי" ,כהגדרתו
בחוק העזר.
 .3במקרים מיוחדים ניתן לאשר הצבת מסך אלקטרוני באתרים מתאימים ב"מקום
פרטי" ,כהגדרתו בחוק העזר ,המצוי בסמוך לצמתים בצירי תחבורה ראשיים,
ובלבד שלא יוקמו מסכים אלקטרוניים באזורי מגורים ,בכפוף לאמור להלן
(המגבלות שלהלן מתייחסות להצבה הן ב"מקום ציבורי" והן במקום פרטי") .למען
הסר ספק לא תותר הצבת שלט/מסך אלקטרוני הפונה לכביש בין עירוני או הניתן
לצפייה ממנו ובהתאם להוראות חוק הדרכים (שילוט) והתקנות מכוחו.
כמו כן לא תותר הצבתם של יותר משלט אחד בכל צומת.
 .4גודל המסך האלקטרוני ,גובהו המרבי מעל פני הקרקע והמרחק בינו לבין מסך
אלקטרוני אחר  -ייקבעו בהתחשב בשיקולי בטיחות ,בריאות (קרינה) ,חזות
(אסתטיקה) ואופי הסביבה.
 .5לא תותר הצבת מסך אלקטרוני במיקום ובאופן שעלולים לסכן את בטיחות
התנועה בדרכים שעלולים ליצור מפגע בטיחות לכלי רכב או לאנשים העוברים
בסמוך ,או שהקרינה ממנו עלולה לפגוע בבריאותם של האנשים בנמצאים או
העוברים בסמוך.
 .6לא תותר הצבת מסך אלקטרוני במיקום ובאופן שאינו משתלב באופי הסביבה,
חזותה או בנוף.
 .7לא תותר הצבת מסך אלקטרוני בניגוד לדרישות משרדי ממשלה  -לגבי בטיחות
תנועת כלי רכב ואנשים ,קרינה ואיכה"ס ככל שתהיינה בכל עת וזמן.
 .8המסך האלקטרוני והמתקן הנושא אותו יוקמו ויוצבו באופן יציב ובטוח.
 .9במסך האלקטרוני שיוצב ,יוקצה חלק מזמן הפרסום לפרסום עירוני לצורך הצגת
הודעות ומסירת מידע למען הקהילה והציבור.
 .10בקשה להצבת מסך אלקטרוני תכלול בנוסף לקבוע בסעיף (3א )9לחוק העזר:
א .אישור ביטוח צד ג' של המסך והמתקן הנושא אותו מפני כל נזק לצד שלישי
והכללת העירייה כמבוטח נוסף.
ב .אישור מהנדס קונסטרוקציה מטעם המבקש לגבי בטיחות המסך והמתקן
הנושא אותו .האישור יוגש בתוך שבעה ימים מיום הצבת המסך והמתקן.

ג .להמציא חו"ד של יועץ תעבורה לפיה אין בהצבת המסך כדי לפגוע בבטיחות
התנועה בדרכים הסמוכות אליהן נשקף המסך האלקטרוני (לרבות כלי רכב
והולכי רגל).
ד .היתר בנייה או החלטת מוסד התכנון המוסמך המאשרת מתן היתר בנייה.
 .11מבקש הרישיון יתחייב ,כתנאי למתן רישיון להצבת המסך האלקטרוני:
א .להמציא אישור מאת הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,בדבר
עמידה בתקני רמת הקרינה המותרת.
ב .ליתן התחייבות לעמוד בדיני בטיחות בדרכים והתעבורה ,איכות הסביבה
וקרינה ובהתאם לדרישות הרשויות כאמור בסעיף  7לעיל ,כפי שיהיו בכל זמן.
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