שילוט בתי עסק
הנחיות להצבת שלט אלקטרוני
.1

שילוט אלקטרוני לבתי עסק:
1.1

שלט אלקטרוני הוא שלט שהמסר בו מועבר באמצעים חשמליים או בהקרנה.

1.2

לא תותר הצבת שילוט אלקטרוני ,אלא באישור ועדת השילוט העירונית.

1.3

לא תותר הצבת שלט אלקטרוני כשלט הראשי של בית העסק.

1.4

שלט אלקטרוני יוצג רק בחזית המבנה בו מתנהל העסק.

1.5

אורכו המרבי של שלט בית העסק לא יעלה על  25%מאורך חזית בית העסק.

1.6

רוחבו המרבי של השלט לא יעלה על  1.2מ'.

1.7

בכל מקרה ,שטח השלט לא יעלה על  10%משטח חזית בית העסק.

1.8

חל איסור חריגה מחזית בית העסק לצדדים ,או כלפי מעלה.

1.9

חל איסור על הצבת שילוט אלקטרוני על גג הבניין ,או במנותק מחזית בית העסק ,כשלט
דגל או כל אפשרות אחרת .השלט האלקטרוני יהיה מקביל לחזית בית העסק וצמוד אליה,
ללא חריגות.

 1.10מתן רישיון לשלט אלקטרוני לבית העסק  -לפרסום העסק עצמו בלבד .יותר פרסום שם
בית העסק בלבד ומוצרים הנמכרים בבית העסק.
 1.11מרכזיית שילוט אלקטרונית לבתי עסק במרכזים מסחריים:
א .במרכזים מסחריים ובאזורים נוספים על פי החלטת ועדת שילוט תותר הקמת מתקן
שלטים ריכוזי אלקטרוני הכולל פרסום של עסקים הפועלים במרכז.
ב .המרכזייה תורכב ממספר יחידות פרסום אשר מידות כל אחת מהן לא תעלה על  3מ'
רוחב  1 Xמ' גובה.
ג .שטח הפרסום הכולל במרכזיית השילוט לא יעלה על  21מ"ר.
ד .לא תתאפשר הצגת סרטים או כיתוב נע.
ה .הקמת המתקן מחייבת היתר בניה כחוק ועמידה בכל חוקי התכנון והבניה.
ו .המתקן ימוקם בשטח המדרכה שבחזית המרכז המסחרי או העסקים אותם הוא משרת,
או על קיר המרכז.
ז .רוחב השלט לא יעלה על  3מ' ,וגובהו לא יעלה על  9.5מ'.
ח .ככל והמתקן מוצב על רגל ,רוחבה של הרגל לא יעלה על  1מ' וגובהה לא יפחת מ-
 2.2מ'.
ט .בכל מקרה ,יוותר על המדרכה מעבר חופשי ברוחב  1.30מ' לפחות.
י .הבהרה :יותר פרסום בתי העסק הפועלים במרכז בלבד.
 1.12מובהר כי מכירת פרסום לצד שלישי או הצגת פרסום של מוצר אסורות בתכלית.
 1.13השילוט לא יסנוור או יהווה מטרד .ועדת השילוט תהא רשאית לדרוש כיבוי התאורה בשלט
או הגבלה על משך פעילותה בכל מקרה שימצא כי התאורה יוצרת מטרד או מהווה מפגע.

