נוהל שלטים
אפשרות מס' - 1כבישים ראשיים (ללא שלטי פרסומות)
הגשת בקשה להיתר לשלט בדרכים בין עירוניות כגון כביש מס'  1,3,38ודרך אזורית הניצפת מדרך
ראשית .תתבצע בדיקה מקדמית על סמך החומר הבא:
• מפת הדרך הסטטוטורית לציין את מספרה צומת הדרכים ,גדרות בטיחות הקיימים וכו'.
• תרשים המתאר את הסוג ,הצורה ,המידות והחומר ממנוי עשוי השלט.
• הנוסח של השלט והדמיה ממוחשבת של השלט או תמונה.
• תצלום המקום וסביבת המקום שבו יוצג השלט.
באם הוחלט כי קיימת אפשרות להגשת בקשה להיתר יידרש תנאי אישור מוקדם של מתכנן מחוז
ירושלים ובאם אישור חיובי יידרשו התנאים הבאים להיתר:
• אישור והסכמת בעל הקרקע.
• אישור מע"צ.
• אישור משטרה.
• אישור קונסטרוקטור.
• המפרט הטכני של המסגרת ו/או של המתקן הנושא את השלט.
• אישור מהנדס חשמל (באם השלט מואר)
• אישור רשות מקרקעי ישראל /יישוב.
• אגרות לעניין השילוט .
• אישור אגף רישוי עסקים במועצה .
• אישור מח' תיירות במועצה לעיצוב השלט.
• אישור אגף הפיתוח.
אפשרות מס'  -2בכבישים אזוריים טרם הכניסה למושב (ללא נצפות דרך ראשית)
הגשת בקשה לעבודה מצומצמת לשלט בכבישים אזוריים בעלי  3או  4ספרות כגון  375 ,425,383ובלבד
שלא נצפה מדרך ראשית .תתבצע בדיקה מקדמית על סמך החומר הבא:
• מפת הדרך הסטטוטורית לציין את מספרה צומת הדרכים ,גדרות בטיחות הקיימים וכו'.
• תרשים המתאר את הסוג ,הצורה ,המידות והחומר ממנוי עשוי השלט.
• הנוסח של השלט והדמיה ממוחשבת של השלט או תמונה.
• תצלום המקום וסביבת המקום שבו יוצג השלט.
לעת בקשה להיתר להלן תנאים שידרשו:
• אישור והסכמת בעל הקרקע.
• אישור מע"צ.
• אישור משטרה.
• אישור קונסטרוקטור.
• המפרט הטכני של המסגרת ו/או של המתקן הנושא את השלט.
• אישור מהנדס חשמל (באם השלט מואר)
• אישור רשות מקרקעי ישראל /יישוב.
• אגרות לעניין השילוט .
• אישור אגף רישוי עסקים במועצה .
• אישור מח' תיירות לעיצוב השלט.
• אישור אגף הפיתוח.

אפשרות מס'  -3בכביש אזורי בכניסה למושב או בתחום המושב (ניתן גם לשלטי פרסומות)
יש למלא את הטופס הרצ"ב לצורך בדיקה מוקדמת על סמך החומר הבא:
• מפת הדרך הסטטוטורית לציין את מספרה צומת הדרכים ,גדרות בטיחות הקיימים וכו'.
• תרשים המתאר את הסוג ,הצורה ,המידות והחומר ממנוי עשוי השלט.
• הנוסח של השלט והדמיה ממוחשבת של השלט או תמונה.
• תצלום המקום וסביבת המקום שבו יוצג השלט.
לאחר אישור עקרוני יידרש אישור הקמה :
• אישור והסכמת בעל הקרקע.
• אישור קונסטרוקטור.
• המפרט הטכני של המסגרת ו/או של המתקן הנושא את השלט.
• אישור מהנדס חשמל (באם השלט מואר)
• אגרות לעניין השילוט .
• אישור מח' תיירות לעיצוב השלט.
• אישור אגף הפיתוח.
• אישור חברת חשמל.

נספח לאופציה  3נוהל שילוט
הנדון :בקשה לרישיון שילוט.
הנני מבקש בזאת לאשר לי את השילוט המפורט:
בגוש _____________ חלקה ____________ רחוב _________________ מס' _________
שם המבקש/עסק _________________________ת.ז /ח.פ_______________________:
כתובת פרטית/עסק_____________________ :
טלפון _______________:פקס _______________:מיקום השלט__________________:
נספחים המצורפים לבקשה :
• מפת הדרך הסטטוטורית לציין את מספרה צומת הדרכים ,גדרות בטיחות הקיימים וכו'.
• תרשים המתאר את הסוג ,הצורה ,המידות והחומר ממנוי עשוי השלט.
• הנוסח של השלט והדמיה ממוחשבת של השלט או תמונה.
• תצלום המקום וסביבת המקום שבו יוצג השלט.
לאחר אישור עקרוני :
• אישור והסכמת בעל הקרקע.
• אישור קונסטרוקטור.
• המפרט הטכני של המסגרת ו/או של המתקן הנושא את השלט.
• אישור מהנדס חשמל (באם השלט מואר)
• אגרות לעניין השילוט .
• אישור מח' תיירות לעיצוב השלט.

מועד הצבת השילוט מתאריך __________________ עד לתאריך ____________________
שם וחתימת המבקש/עסק  ___________________ :חותמת______________________ :
תאריך הגשת הבקשה____________________________ :

לשימוש משרד בלבד

____________________
אישור וועדה מקומית

___________
תאריך

_____________________
אישור אגף הפיתוח

את הטופס בצירוף הנספחים יש לשלוח למייל natalio@m-yehuda.org.il

