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אביב-יפו  עיריית תל
 האגף לגביית אגרות ודמי שירותים

 מחלקת שילוט

 

 

 

לצורך קבלת רישיון שילוט, עליך למלא את הטופס, לצרף את המסמכים המפורטים ולשלוח למחלקת השילוט. 

המסמכים הדרושים להגשת הבקשה: 

 הדמייה של השילוט שתכלול את מיקומו בבניין ו/או במרחב בו הוא מוצב 

 צילום המיקום )כולל קומה( בו יוצב השילוט על רקע הבניין וסביבתו 

בנוסף, אם הנך עונה על אחד או יותר מהקריטריונים שלהלן, אנא צרף את המסמכים המופיעים בטבלה. 

היתר בנייה ממינהל ההנדסה בעירייה ומפה טופוגרפית של ההיתר שילוט באתר בנייה 

הסכמה בכתב של בעל הנכס/ ועד הבית שילוט על גג או שילוט על הבניין כולו 

אישור ממינהל ההנדסה בעירייה לשיפוץ המבנה והסכמת ועד הבית שילוט על בניין בשיפוץ 

הדמיית השלט ומיקומו על גבי המבנה  שלטי פרסום/ שלטי קיר/ פיגומים 

אישורים של מהנדס קונסטרוקציה ומהנדס חשמל 

במקרה הצורך נבקשך להמציא מסמכים נוספים. 

טופס הבקשה בצירוף המסמכים יועברו לדיון בוועדה המקצועית לשילוט. לאחר הדיון בבקשה יישלח אליכם בדואר  

רישיון שילוט לתשלום - בעבור שילוט שאושר או הודעה על דחיית הבקשה. 

רישיון השילוט ייכנס לתוקפו לאחר אישור הוועדה ותשלום האגרה. 

 פרטי המבקש

 שם פרטי שם משפחה מספר זהות/ מס' ח"פ שם העסק מספר חשבון לקוח

                    

 רחוב מס' בית עיר מיקוד מס' טלפון

-       כתובת השילוט
אביב-יפו                    תל

 

 כתובת למשלוח                         
 דואר 

 כתובת דואר אלקטרוני      

 סוג הבקשה

 אחר:        שינוי בעלים/ מחזיקים  שינוי שילוט קיים: תוכן/צורה/ גודל/ מיקום  שילוט נוסף  שילוט חדש 

 פרטי השילוט 

 סוג  כמות מידות במטרים

ק

מ תוכן השילוטהשילוט  השילוט כולל מסגרת
ו

מ  מספר פנייה מספר שלט
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על מציב השילוט מוטלת אחריות לכל נזק שייגרם לצד שלישי בגוף או ברכוש, כתוצאה מהצבת השילוט ו/או המתקן עליו הוא מוצב.  

שם מגיש הבקשה   תפקיד   תאריך    חתימת המבקש 

 

 

סוג מסמך                 18006          

 
 לקוח נכ בד,

בקשה לרישיון להתקנת שלט או מודעה 

 אל: 
 מחלקת שילוט, האגף לגביית אגרות ודמי שירותים

אביב-יפו-   עיריית תל

 רחוב אבן גבירול 69, תל-אביב,6416201
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