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דברי פתיחה

זיו גדון, אדריכל העיר:

כך,  בשל  מיטבי.  באופן  ורישוי  תכנון  קידום  המאפשרות  ושקיפות  בהירות  יצירת  היא  זה  מדיניות  מסמך  מטרת 

העבודה נעשתה בשיתוף עם המחלקה לעסקים. זאת, מתוך רצון לתת מענה לכל הצרכים בכל שלבי התכנון, הרישוי 

ועד עבודתו השוטפת של בית עסק במסמך אחד.

מסמך זה, המצטרף לסדרה של עבודות רוחב המבוצעות באגף ההנדסה בשנים האחרונות על רקע קידום פיתוח העיר 

ותהליכי התחדשות עירונית משמעותיים, מגיע מתוך ראיה כוללת של המרחב הציבורי ובדגש על הרחוב כמרכיב 

העירוני הבסיסי ביותר בעיר ובמרכיבים שהיא יכולה וצריכה להציע לתושביה. לשם כך, המסמך מקבע באופן ברור 

את עמדת הוועדה המקומית ביחס לצירים המסחריים בעיר, קובע כיצד הוועדה רואה לנכון לפתח אותם במסגרת 

תהליכי ההתחדשות העירונית ומנחה את בעלי העסקים והסוחרים אודות ההתנהלות היום יומית שלהם בכל הקשור 

למפגש העסק עם המרחב הציבורי – הרחוב. 

והעולם.  ונלמדו תקדימים מהארץ  כרקע לכתיבת המסמך בוצע הליך למידה מקיף אודות "ציר המסחר העירוני" 

עבודה זו מסכמת את עיקרי המסקנות תוך הסתכלות מקומית על אור יהודה, הצירים הקיימים והמתוכננים, פרישת 

המסחר במרחב הציבורי ותפקודו במרחבים העירוניים המגוונים הקיימים והעתידיים. הסטנדרטים שנקבעו במסמך 

זה הנם בסיס לאיכות תכנון ואיכות תפקוד עירוני ויש להתייחס אליהם כאל המינימום הנדרש.

בברכה,

אדריכל זיו גדון

אדריכל העיר אור יהודה



אביה דרי, מנהלת המחלקה לעסקים:

עבודה זו נולדה מתוך צורך להסדיר את המרחב המסחרי במטרה לייצר רחובות מסחריים הליכתיים, בטוחים ונגישים 

יותר, באמצעות נוהל אחיד לשימוש במרחב הציבורי שיחול על כל בתי העסקים בעיר.

המסמך הוא תוצר של שיתוף פעולה בין המחלקה לעסקים ואגף הנדסה ונכתב מתוך הבנה הדדית שלאור הגידול 

המשמעותי בשטחי המסחר והתעסוקה באור יהודה, יש צורך ביצירת סטנדרטיזציה שתחול על כלל שטחי המסחר 

ותמזער את ההבדלים בין אלו הקיימים לאלו שייבנו בהמשך. במסמך זה ישנה התייחסות משמעותית לשלוש נקודות 

עיקריות: בטיחות, נגישות ונראות. נקודות אלו פוגשות את בעלי העסקים בפעולות יומיומיות ושגרתיות כמו הצבת 

שלט, הוצאת סחורות לרחוב, פריסת שולחנות וכיסאות מחוץ לכותלי העסק, סגירה עונתית בתקופת החורף ועוד.

הסדרה של חלק מנושאים אלו מחייבת קבלת היתר שייבחן על ידי הגורמים הרלוונטיים בעירייה שיוודאו כי בקשתו 

של בעל העסק אינה מהווה הפרעה לנגישות במרחב, אינה מסכנת את עוברי האורח וכמובן נמצאת בקו אחיד עם 

המדיניות הכתובה לנראותם של הרחובות המסחריים. הסטנדרטיזציה החדשה תלווה בהסברה, לצד תוכנית ארוכת 

טווח שתאפשר לבעלי עסקים קיימים לבצע את ההתאמות הנדרשות. מעבר לכך, כל התהליכים החדשים יהיו נגישים 

בצורה מקוונת, פשוטה לתפעול וללא דרישות שאינן הכרחיות.

מחקר העומק שנעשה בעבודה זו מראה כי מרחב מסחרי נגיש ובטוח מייצר תנועת קונים פוטנציאליים גבוהה יותר 

מעצם קיומו ככזה ואנו מקווים מאוד שבסיומו של התהליך, המרחבים המסחריים באור יהודה ימצו את הפוטנציאל 

שלהם ונתהלך ברחובות שוקקים ומשגשגים.

בברכה,

אביה דרי,

מנהלת המחלקה לעסקים, עיריית אור יהודה
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1. הקדמה

1.1 מבוא

סביבת המסחר והעסקים בעיר כוללת רחובות מסחריים, מרכזים מסחריים, אזורי תעסוקה ותעשייה והיא מהווה 

רובד מרכזי בשלד העירוני. הצלחתה במידה רבה נקבעת מהיצע מגוון של בתי עסקים משגשגים וקשר סינרגי עם 

המרחב הציבורי בו הם מצויים. לבתי העסקים, בדגש על אלו בדופן הרחוב, השלכות ישירות על צביונה, הופעתה 

ותפקודה של העיר בכלל ושל המרחב הציבורי בפרט. קשר אופטימלי בין בתי העסקים למרחב הציבורי חיוני לעיר 

ולאנשיה. על מנת להנכיח את בתי העסקים במרקם העירוני כך שיעצימו את המרחב הציבורי ויתמכו על ידו, נדרשת 

תפיסה חזותית ומרחבית כוללת. מדריך זה מתווה מדיניות שמייצגת את תפיסת עולמה של הרשות המקומית 

זה  ומכונה במדריך  בין המרחב המסחרי-עסקי למרחב הציבורי  נקודת המפגש  ועיצוב  בכל הנוגע לתכנון 

'המרחב המסחרי-ציבורי', המרחב התחום בין חזיתות בתי העסקים למדרכה הציבורית שנושקת להן והוא 

חלק מחלל הרחוב. המדיניות מאפיינת היבטים שנובעים משיקולי תכנון עירוניים ושיקולי תכנון ועיצוב אדריכלי 

בהתחשב בנסיבות קיימות ועתידיות והיא מבקשת לאזן בין טובת בעלי העסקים לבין טובת הציבור הרחב, זאת כדי 

להטיב עם שני הצדדים ולחולל שינוי שישפיע על טובת העיר בשלל מובנים- מרחביים, כלכליים וחברתיים.

המרחב המסחרי - ציבורי

המרחב העסקי

ית
חר

מס
 ה

ית
חז

 ה
קו
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1.2 מטרות המדריך

א. התוויית מדיניות תכנון ועיצוב רוחבית כוללת בנוסף להבחנה ואפיון של מצבים פרטניים

ב. ריכוז מידע יישומי מהלכה למעשה עבור קהלי יעד שונים

ג. שמירה על רציפות ונגישות להולכי הרגל במרחב הציבורי בסמיכות לבתי העסקים

ד. יצירת הזדמנויות לפיתוח מרחבי שהייה ומפגש נעימים במרחב הציבורי בסמיכות לבתי העסקים

ה. שיפור הנראות האסתטית של חזיתות בתי העסקים וסביבת המרחב הציבורי הסמוכה

1.3 מבנה המדריך

המדריך מחולק לשלושה פרקים עיקריים: מילון מושגים, תכנון צירים מסחריים ראשיים ועיצוב חזיתות בתי עסקים. 

הפרק הראשון, 'מילון מושגים', מגדיר מושגי יסוד בהם נעשה שימוש חוזר במדריך. הפרק השני, 'תכנון צירים 

מסחריים ראשיים', ממפה את הצירים ומאפיין עקרונות תכנון של צירים קיימים ועתידיים. הפרק השלישי, 'עיצוב 

חזיתות בתי עסקים', מציג סדרה של הנחיות לעיצוב חזיתות בתי עסקים והמרחב הציבורי התומך בסמיכות.

1.4 קהלי יעד

המדריך מיועד למגוון קהלים: עירוניים, מקצועיים ועסקיים. פרק 'תכנון צירים מסחריים ראשיים' כולל מיפוי של 

צירים קיימים ועתידיים ומזקק עקרונות תכנון מועדפים לצירים קיימים שמגדירים חתכי רחובות במרחב המסחרי-

ציבורי. הפרק מיועד בעיקר לאלו שעוסקים במרחב הצירים- בעלי התפקידים ברשות המקומית המופקדים על התכנון 

האדריכלי והעירוני, אדריכלים ומתכנני ערים, יזמים ובעלי עניין נוספים. פרק 'עיצוב חזיתות בתי עסקים' מציג 

קווים מנחים לעיצוב מרכיבי חזית בית העסק והמרחב הציבורי לצידה בו משתמש בית העסק לתועלתו המסחרית 

והתפעולית. הפרק מיועד בעיקר לאלו שנדרשים ליישם את ההנחיות- בעלי התפקידים ברשות שעוסקים בקידום 

בתי עסקים ואכיפת המדיניות, בעלי בתי עסקים, בעלי נכסים מסחריים ובעלי מקצוע כגון אדריכלים, מעצבים, 

מהנדסים ובעלי מלאכה מבצעים אחרים.
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2. מילון מושגים

המילון מציג מושגי יסוד שמוגדרים בהתייחס למדיניות המובאת במדריך ועוסקת במרחב המסחרי- ציבורי. 

מרחב זה כולל את חזיתות בתי העסקים, המדרכה הציבורית לצידן וחלל הרחוב התחום ביניהן.

המדרכה הציבורית הסמוכה לחזית המסחרית  2.1

המדרכה היא חלק הרחוב שמאפשר תנועה ופעילות של הולכי רגל )בהם מוגבלי תנועה(, עליה להיות רציפה, נגישה 

ובטוחה, ובסביבה המסחרית והעסקית היא תחומה לרוב בין חזית הבניין לאבן השפה ובמצבים מסויימים משתרעת 

בין חזיתות ברחבות מסוגים שונים. תכנון המדרכה עשוי לכלול מרחבי תפעול ושירות שתומכים בבתי העסקים, 

נייחים  רכיבים  מכילה  המדרכה  בנוסף,  הרגל.  הולכי  עבור  שונים  מסוגים  ציבוריים  ושהייה  פעילות  מרחבי  לצד 

וניידים על ותת קרקעיים כמו חשמל ותאורה, מים, ניקוז וביוב, פתחי איוורור, תמרורים ושלטים, עצים וצמחייה, 

מקומות ישיבה, הצללות וסוככים, כניסות, פחי אשפה ועוד. עומס השימושים מחייב תכנון מתואם שמתחשב בצרכים 

ובאילוצים רבים. תכנון נכון יכול בהחלט להשפיע לטובה על המרחב המסחרי-עסקי ועל המרחב הציבורי כאחד. 

המדרכה מורכבת ממרחבים בעלי תפקידים שונים: רצועת ההליכה, רצועת העזר, רצועת הדופן ומרחב הפעילות. 

המדרכה תכלול תמיד את מרחב רצועת ההליכה אך לא בהכרח את המרחבים האחרים, קביעת מרחבי המדרכה, גודלם 

ועיצובם ישתנה בהתאם לסוג והיקף הפעילות המתוכננת ברחוב.

רצועת ההליכה: מרחב המדרכה המיועד לתנועה בלעדית, רציפה, נוחה ובטוחה של הולכי רגל, ללא מכשולים, 

הכלולים  המסחריים  ברחובות  ההליכה  רצועת  אותם.  לסכן  או  לתנועתם  להפריע  שעלולים  פיתולים  או  מעקפים 

במדריך זה תתוכנן בהתאם להיקף תנועת הולכי הרגל הצפויה וברוחב 3 מטרים לכל הפחות על מנת שתוכל לאפשר 

תנועת הולכים מתונה עד בינונית, ברחובות המיועדים לתנועה מוגברת תדרש רצועה שרוחבה 3.5 מטרים או יותר.

הרצועה  עסקים  בתי  עבור  דופן.  צמודת  לפעילות  ומיועד  הבניין  לחזית  שסמוך  המדרכה  מרחב  הדופן:  רצועת 

עשויה לכלול חלונות ראווה, כניסות, מתקני תצוגת סחורות ומתחמי כסאות ושולחנות. כמו כן ניתן לשלב תמרורים 

ושלטים, עצים וצמחייה, הצללות וסוככים ומערכות טכניות, זאת בכפוף לשיקולי מרחב, תשתית ועיצוב. רצועת 

הדופן ברחובות מסחריים ראשיים תקבע בהתאם לפעילות המתוכננת בה, רצועה צרה של 0.5 מטרים יכולה לאפשר 

התבוננות בחלונות ראווה ומרחב כניסה ויציאה לבתי עסקים, רצועה של 1.2 מטרים יכולה גם לאפשר הצבת מתקני 

תצוגת סחורות ורצועה של 1.6-2 מטרים יכולה לאפשר בנוסף מתחמי כסאות ושולחנות.

רצועת העזר: מרחב המדרכה המיועד למרכיבי שירות עיליים כגון ספסלים, פחי אשפה, ברזיות, לוחות מודעות, 
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רצועת 
דופן

רצועת 
הליכה

נתיב 
אופניים

רצועת 
עזר

מרחב 
פעילות

תחנות לתחבורה ציבורית, עצים וצמחייה, תמרורים, שלטים ורמזורים, עמודי מחסום, מתקני חניית אופניים, תאורת 

רחוב, ברזי כיבוי אש ועוד. ברצועה זו גם עדיפה הצבת מרכיבי תשתית על קרקעיים כדוגמת עמודי חשמל וטלפון 

וארונות חשמל, סעף ומים כמו גם מרכיבי תשתית תת קרקעיים כדוגמת חשמל, מים, ניקוז וביוב ופתחי איוורור. 

רצועת העזר ברחובות מסחריים ראשיים תתוכנן ברוחב של 1.2 מטרים לכל הפחות.

בתי  של  ושולחנות  כסאות  מתחמי  כגון  רגל  הולכי  של  שהייה  לפעילות  המיועד  המדרכה  רחב  הפעילות:  מרחב 

אוכל, סביבות ישיבה, התכנסות ומשחק, פעילויות אקראיות יומיומיות ופעילויות מאורגנות כמו אירועים, מופעים, 

מיצבים, ירידים ושאר שימושים ותכנים שנועדו לעודד שהייה של עוברים ושבים. מרחבי פעילות רצויים במיוחד 

יכולים להיות מתכוננים  ונוכחות גדולה של אנשים. מרחבי פעילות  באזורים בהם ישנה או מתוכננת תנועה רבה 

כרצועה רציפה או במקטעים מקומיים ורוחבם יכול להשתנות בהתאם למיקום ולשימוש המתוכנן.
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החזית המסחרית במפגש עם הרחוב  2.2

מקום המפגש של החזית המסחרית עם הרחוב הינו מרחב הסף הראשון שבו מתקיימים יחסי גומלין בין בית העסק 

לצרכן ובמקרים רבים זהו מרחב בו מתקיימת פעילות מסחרית-עסקית משמעותית. חזית הפוגשת את הרחוב באופן 

מיטבי תתרום לבתי העסקים בבניין וסביבתו ותשפיע על איכות המרחב הציבורי לצידה. יתר על כן, מרחב ציבורי 

נעים, מגוון ומעורר עניין בקרבת בתי עסקים יגביר את תנועת האנשים ויגדיל את פוטנציאל הצרכנות. היחס הרצוי 

בין חזיתות בתי העסקים לרחוב ישפיע על תכנון חזית הבניין הבודד, על רצף חזיתות הבניינים ברחוב המסחרי ועל 

המדרכה הציבורית למרגלותיהן.  

חזית מסחרית בקו רחוב: כאשר החזית המסחרית צמודה לקו הרחוב, בין אם מדובר בחפיפה בין קו הבניין לקו 

הרחוב ובין אם מדובר בזיקת הנאה שנמצאת ברצף אחד מקביל לרחוב, תחשב החזית המסחרית לעניין מדריך זה 

כ'חזית מסחרית בקו רחוב'. מפגש מסוג זה מייצר חיבור ישיר בין בית העסק לרחוב, חשיפה גבוהה של בית העסק 

לרחוב ושטח שירות פוטנציאלי נוסף עבור בית העסק. 

חזית מסחרית בנסיגה: כאשר החזית המסחרית נסוגה מקו הרחוב ומותירה שטח פרטי פתוח בקדמת בתי העסקים, 

תחשב החזית המסחרית לעניין מדריך זה כ'חזית מסחרית בנסיגה'. מפגש מסוג זה מאפשר יצירת מרחבי שירות 

ופעילות בקדמת בתי העסקים כמו רחבה לתצוגת סחורות שנחשפות לרחוב, חצר מבואה ואירוח ללקוחות, או אזור 

חיץ שמפחית את הרעש מהרחוב ואת נצפות פנים בית העסק.  

חזית מסחרית פתוחה בקומה ראשונה: כאשר החזית המסחרית כוללת קומת מסחר ותעסוקה מעל מפלס הקרקע 

כך שמסדרון הולכי הרגל מקביל לחזית וגלוי לרחוב, תחשב החזית לעניין מדריך זה כ'חזית מסחרית פתוחה בקומה 

בבניין  בתי העסקים  חזיתות  ומגדיל למעשה את מספר  קומת קרקע מסחרית  מצוי מעל  זה  ראשונה'. מצב מסוג 

החשופות אל הרחוב. לחזית זו איכויות מרחביות וחזותיות ייחודיות עם השלכות על הבניין והמרחב הציבורי, הדבר 

מחייב בחינת דברים לגופם על כן מדריך זה לא יעסוק בתנאים בהם רצוי לתכנן חזית כזו, אולם המלצת המדריך היא 

להמנע מכך בעתיד כיוון שהדבר יוצר נתק בין בתי העסקים לתנועת הולכי הרגל ברחוב.
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חזית מסחרית בנסיגהחזית מסחרית בקו רחוב

חזית מסחרית בקומה א'
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פרק זה מגדיר את הצירים המסחריים הראשיים של אור יהודה. הצירים הראשיים מחולקים למקטעים ולכל מקטע 

"תעודת זהות" תואמת המתארת את חתך הרחוב האופטימלי באותו מקטע, את אופני המפגש הרצויים עם הרחוב 

והחזית המסחרית ומידות מינימליות לרצועות המדרכה.

3.1. מיפוי הצירים המסחריים הראשיים באור יהודה

3. מיפוי והגדרת הצירים המסחריים

רחוב יחזקאל קזז - מקטע צפוני. 1

רחוב יחזקאל קזז - מקטע דרומי. 2

רחוב מרדכי בן פורת. 3

שדרות אליהו סעדון. 4

רחוב יהדות קנדה - מקטע צפוני. 5

רחוב יהדות קנדה - מקטע דרומי. 6

רחוב העצמאות . 7

רחוב יוסף חיים. 8

רחוב יצחק רבין. 9

10-15. צירים מסחריים עתידיים

1

10

11
12

13

1415

2

3

4

6

5

7 8

9
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3.2 רחוב קזז יחזקאל - מקטע צפוני

ביותר  הוותיקים  מהצירים  אחד  הוותיקה.  לעיר  המערבית  הכניסה  הוא  קזז  יחזקאל  רחוב  של  הצפוני  המקטע 
בהתפתחות המרקם העירוני של אור יהודה. המקטע חוצץ בין שכונת סקיה א' הוותיקה לבין אזור התעסוקה הוותיק 
ולמרות קרבתו המשמעותית לאזור התעסוקה, שתי דפנותיו משמשות למגורים. תכנית המדיניות לפיתוח מערב 
העיר שאושרה במועצת העיר )פברואר 2022( קובעת כללים לפיתוח הרחוב בתהליכי התחדשות עירונית ומציעה 

להגדירו כרחוב מסחרי לכל אורכו.

נושא

אופי 
הרחוב

המדרכה
ש רחוב

מפג

רצועת דופן

מרחב פעילות

חזית מסחרית בקו 
רחוב

חזית מסחרית 
בנסיגה

מצב קיים

תעשייה, מלאכה 
ומסחר

אורך: 390 מטרים
כניסה צפונית: צומת השומר

כניסה דרומית: כיכר דינו הרוקח

-

-

-

-

מגורים

דופן מערבדופן מזרח

מדיניות בדפנות המסחריות

מגורים, מסחר ומשרדים עם 
חזית מסחרית לאורך הרחוב

מגורים, מסחר ומשרדים עם 
חזית מסחרית לאורך הרחוב

1.6-2 מ'1.6-2 מ'

-2-3 מ'

דופן מערבדופן מזרח

רצועת הליכה*

*רוחב רצועת ההליכה ייקבע בתכנון מפורט בהתאם למדריך הרלוונטי

3 מ' לפחות3 מ' לפחות3 מ'2 מ'

1
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דופן מערב

רצועת 
דופן

רצועת 
דופן

מרחב 
פעילות

רצועת 
הליכה

רצועת 
הליכה

נתיב 
אופניים

רצועת 
עזר

רצועת 
עזר

ית
חר

מס
 ה

ית
חז

 ה
קו

ית
חר

מס
 ה

ית
חז

 ה
קו

1.6-2 3 2-33 1.6-2

דופן מזרח
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3.3 רחוב קזז יחזקאל - מקטע דרומי

נושא

אופי 
הרחוב

המדרכה
ש רחוב

מפג

רצועת דופן

מרחב פעילות

חזית מסחרית בקו 
רחוב

חזית מסחרית 
בנסיגה

מצב קיים

מגורים, מעט מסחר

-

-

-

-

מגורים בלבד

דופן מערבדופן מזרח

מדיניות בדפנות המסחריות

מגורים, מסחר ומשרדים עם 
חזית מסחרית לאורך הרחוב

מגורים, מסחר ומשרדים עם 
חזית מסחרית לאורך הרחוב

1.6-2 מ'1.6-2 מ'

-2-3 מ'

דופן מערבדופן מזרח

רצועת הליכה*

*רוחב רצועת ההליכה ייקבע בתכנון מפורט בהתאם למדריך הרלוונטי

3 מ' לפחות3 מ' לפחות3 מ'2 מ'

2

אורך: 200 מטרים
כניסה צפונית: כיכר דינו הרוקח

כניסה דרומית: רחוב מרדכי בן פורת

אחד מהצירים הוותיקים ביותר בהתפתחות המרקם העירוני של אור יהודה. מקטע זה, החוצץ בין שכונות סקיה 
ביותר בעיר נמצאים  וכמה מהמוסדות הקולינריים המשמעותיים  ו-ב', משמש כציר מסחרי כבר שנים רבות  א' 
לאורכו. תכנית המדיניות לפיתוח מערב העיר שאושרה במועצת העיר )פברואר 2022( קובעת כללים לפיתוח הרחוב 

בתהליכי התחדשות עירונית ומציעה לשמר ולחזק את אופיו המסחרי של הרחוב. 
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רצועת 
דופן

רצועת 
דופן

מרחב 
פעילות

רצועת 
הליכה

רצועת 
הליכה

נתיב 
אופניים

נתיב 
אופניים

רצועת 
עזר

רצועת 
עזר

ית
חר

מס
 ה

ית
חז

 ה
קו

ית
חר

מס
 ה

ית
חז

 ה
קו

0.8-1.2 3 2-33 1.6-2

דופן מערב דופן מזרח
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3.4 רחוב מרדכי בן פורת 

נושא

אופי 
הרחוב

המדרכה
ש רחוב

מפג

רצועת דופן

מרחב פעילות

חזית מסחרית בקו 
רחוב

חזית מסחרית 
בנסיגה

מצב קיים

מגורים ומספר מוסדות 
ציבוריים

-

-

-

-

מגורים, מסחר 
ושטחים פתוחים

דופן דרוםדופן צפון

מדיניות בדפנות המסחריות

מגורים, מוסדות ציבוריים, 
מסחר ומשרדים עם חזית 

מסחרית לאורך הרחוב

מגורים, מסחר ומשרדים 
ושטחים פתוחים. חזית 
מסחרית לאורך הרחוב

0.5 מ'1.6-2 מ'

3 מ'-

דופן דרוםדופן צפון

רצועת הליכה*

*רוחב רצועת ההליכה ייקבע בתכנון מפורט בהתאם למדריך הרלוונטי

3 מ' לפחות3-5 מ'3.5 מ'3.5 מ'

3

אורך: 950 מטרים
כניסה מערבית: רחוב יחזקאל קזז

כניסה מזרחית: כיכר המורשת

נכון למועד כתיבת שורות אלו, מרבית  יהודה.  ציר מזרח מערב המהווה חלק מהשלד העירוני המרכזי של אור 
הרחוב מתאפיין בבניה נמוכה, אך תכנית המדיניות לפיתוח מערב העיר שאושרה במועצת העיר )פברואר 2022( 
קובעת כללים לפיתוח הדופן הדרומית של הרחוב כציר מסחרי לצד בינוי בעוצמה גבוהה יותר. בחלקו המזרחי 
)שכונת סחל"ב( של המקטע מוצע לפתח במסגרת תהליכי התחדשות עירונית את שתי הדפנות כציר מסחרי תחת 

בינוי אינטנסיבי.
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ית
חר

מס
 ה

ית
חז

 ה
קו

ית
חר

מס
 ה

ית
חז
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קו

0.5 3 3 3-5 1.6-2

רצועת 
דופן

רצועת 
דופן

מרחב 
פעילות

רצועת 
הליכה

רצועת 
הליכה

נתיב 
אופניים

נתיב 
אופניים

רצועת 
עזר

רצועת 
עזר

דופן דרום דופן צפון
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3.5 שדרות אליהו סעדון

נושא

אופי 
הרחוב

המדרכה
ש רחוב

מפג

רצועת דופן

מרחב פעילות

חזית מסחרית בקו 
רחוב

חזית מסחרית 
בנסיגה

מצב קיים

מסחר, משרדים 
ותעסוקה

1 מ'

-

-

-

מוסדות ציבוריים, 
מסחר, מגורים 

ומשרדים

דופן דרוםדופן צפון

מדיניות בדפנות המסחריות

מגורים, מוסדות ציבוריים, 
מסחר ומשרדים עם חזית 

מסחרית לאורך הרחוב

מגורים, מסחר ומשרדים 
ושטחים פתוחים. חזית 
מסחרית לאורך הרחוב

1.6-2 מ'1.6-2 מ'

2 מ'-

דופן דרוםדופן צפון

רצועת הליכה*

*רוחב רצועת ההליכה ייקבע בתכנון מפורט בהתאם למדריך הרלוונטי

3-5 מ'3 מ' לפחות3.5 מ'3.5 מ'

4

אורך: 450 מטרים
כניסה מערבית: כיכר המורשת

כניסה מזרחית: רחוב העצמאות

המשכו הטבעי של רחוב מרדכי בן פורת, ציר מזרח מערב במרכזה של העיר, לאורכו מוסדות הציבור העירוניים 
המרכזיים – בהם עיריית אור יהודה, היכל התרבות, מוזיאון יהדות בבל ועוד. כמרכז האזרחי העירוני המרכזי 
מוצע לפתח את הסביבה במסגרת תהליכי התחדשות עירונית במגוון טיפולוגיות בינוי המלוות בחזיתות מסחריות 

רציפות. 
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רצועת 
דופן

רצועת 
דופן

מרחב 
פעילות

רצועת 
הליכה

רצועת 
נתיב הליכה

אופניים

רצועת 
עזר

רצועת 
עזר

נתיב 
אופניים

ית
חר

מס
 ה

ית
חז

 ה
קו

ית
חר

מס
 ה

ית
חז

 ה
קו

1.6-2 23-5 3 1.6-2

דופן דרום דופן צפון
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3.6 יהדות קנדה מקטע צפוני

נושא

אופי 
הרחוב

המדרכה
ש רחוב

מפג

רצועת דופן

מרחב פעילות

חזית מסחרית בקו 
רחוב

חזית מסחרית 
בנסיגה

מצב קיים

מגורים ומספר מוסדות 
ציבוריים

-

-

-

-

מגורים ומעט מסחר 
ומשרדים

דופן מערבדופן מזרח

מדיניות בדפנות המסחריות

מגורים ומספר מוסדות 
ציבוריים. חזית מסחרית 

לאורך הרחוב

עם  ומשרדים  מסחר  מגורים, 
חזית מסחרית לאורך הרחוב

1.6-2 מ'0.5 מ'

--

דופן מערבדופן מזרח

רצועת הליכה*

*רוחב רצועת ההליכה ייקבע בתכנון מפורט בהתאם למדריך הרלוונטי

3-5 מ'3 מ' לפחות3.5 מ'-

5

אורך: 230 מטרים
כניסה צפונית: רחוב העצמאות

כניסה דרומית: רחוב הרב עובדיה יוסף / רחוב דגניה

מקטע המשמש כחלק מדרך הכניסה לעיר, מתאפיין כיום בבניה רוויה של עד 4 קומות בניצב או במקביל לרחוב 
ללא יחס לרחוב. במסגרת תהליכי התחדשות עירונית מוצע בינוי אינטנסיבי מלווה רחוב המשלים את החזיתות 

המסחריות המגיעות מדרום עד לצומת סעדון/העצמאות. 
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1.6-2 3-5 3 0.5

דופן מערב דופן מזרח

רצועת 
דופן

רצועת 
דופן

רצועת 
הליכה

רצועת 
הליכה

נתיב 
אופניים

נתיב 
אופניים

רצועת 
עזר

רצועת 
עזר
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3.7 יהדות קנדה מקטע דרומי

נושא

אופי 
הרחוב

המדרכה
ש רחוב

מפג

רצועת דופן

מרחב פעילות

חזית מסחרית בקו 
רחוב

חזית מסחרית 
בנסיגה

מצב קיים

תעשייה, מלאכה 
ומסחר

-

-

-

-

תעשייה ומלאכה

דופן מערבדופן מזרח

מדיניות בדפנות המסחריות

תעשייה ומסחר, חזית מסחרית 
לאורך הרחוב

תעשייה ומסחר, חזית מסחרית 
לאורך הרחוב

1.6-2 מ'0.5 מ'

9 מ'4-6 מ'

דופן מערבדופן מזרח

רצועת הליכה*

*רוחב רצועת ההליכה ייקבע בתכנון מפורט בהתאם למדריך הרלוונטי

3 מ' לפחות3 מ' לפחות3.5 מ'-

6

אורך: 400 מטרים
כניסה צפונית: רחוב הרב עובדיה יוסף / רחוב דגניה

כניסה דרומית: כביש 412

אחת משלוש הכניסות הדרומיות לעיר אך ללא ספק – המרכזית שבהן. רחוב החוצה בין אזור המלאכה )מזרח(, לבין 
אזור התעסוקה )מערב( ולאורכו קיימת חזית מסחרית רציפה אותה מוצע לחזק, לשמר ולפתח ע"י כלים שונים – 

בהם חידוש המבנים הוותיקים, ניצול איכויות המצב הקיים או שילוב בין שניהם.
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רצועת 
דופן

רצועת 
הליכה

נתיב 
אופניים

נתיב 
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1.6-2 9 4-6 0.533
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רצועת 
עזר

רצועת 
עזר רצועת 

הליכה

רצועת 
דופן

דופן מערב דופן מזרח

מרחב 
פעילות

מרחב 
פעילות



28

3.8 רחוב העצמאות 

נושא

אופי 
הרחוב

המדרכה
ש רחוב

מפג

רצועת דופן

מרחב פעילות

חזית מסחרית בקו 
רחוב

חזית מסחרית 
בנסיגה

מצב קיים

מגורים ומעט מסחר

משתנה

-

משתנה

-

מגורים, מסחר 
ומשרדים, שטחים 

פתוחים

דופן מערבדופן מזרח

מדיניות בדפנות המסחריות

מגורים ומסחר בקומת הקרקע 
עם חזית מסחרית לאורך 

הרחוב

מגורים, מסחר ומשרדים עם 
חזית מסחרית לאורך הרחוב

0.8-1.2 מ'1.6-2 מ'

--

דופן מערבדופן מזרח

רצועת הליכה*

*רוחב רצועת ההליכה ייקבע בתכנון מפורט בהתאם למדריך הרלוונטי

3 מ' לפחות3 מ' לפחות2-3 מ'2-3 מ'

8

אורך: 530 מטרים
כניסה דרומית: רחוב דוד אלעזר / החצב

כניסה צפונית: כביש 461

בחלקו הדרום מערבי הוותיק של רחוב זה נבנו מבני השיכונים הראשונים בעיר בשלהי שנות החמישים של המאה 
ה-20 והיוו תחילתה של תקופת מעבר מהמעברות והצריפים למבני קבע משותפים. מאוחר יותר החלו לקום מרכזים 
שכונתיים לאורכו וכיום הרחוב מתאפיין בשימושי מגורים ומעט מסחר במגרשים ייעודיים. רחוב זה מהווה אבן 
יסוד בשלד הרחובות של מזרח העיר אשר נמצאת בפני תנופת בניה במסגרת תכניות התחדשות עירונית המציעות 

להעצים את טיפולוגיות הבינוי ולפתח בינוי אינטנסיבי עם חזיתות מסחריות המלוות את הרחוב.
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רצועת 
דופן
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הליכה

רצועת 
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רצועת 
עזר
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עזר
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דופן מערב דופן מזרח
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3.9 רחוב יוסף חיים

נושא

אופי 
הרחוב

המדרכה
ש רחוב

מפג

רצועת דופן

מרחב פעילות

חזית מסחרית בקו 
רחוב

חזית מסחרית 
בנסיגה

מצב קיים

מגורים ומוסדות 
ציבוריים

משתנה

-

משתנה

-

מגורים ומסחר

דופן מערבדופן מזרח

מדיניות בדפנות המסחריות

מגורים ומוסדות ציבוריים, 
חזית מסחרית לאורך הרחוב

מגורים, מסחר ומשרדים עם 
חזית מסחרית לאורך הרחוב

1.6-2 מ'1.6-2 מ'

-2-3 מ'

דופן מערבדופן מזרח

רצועת הליכה*

*רוחב רצועת ההליכה ייקבע בתכנון מפורט בהתאם למדריך הרלוונטי

3 מ' לפחות3 מ' לפחות3 מ'2 מ'

9

אורך: 320 מטרים
כניסה דרומית: רחוב יצחק רבין
כניסה צפונית: רחוב העצמאות

העירונית  ההתחדשות  תהליכי  בפיתוח  יסוד  אבן  המהווים  הוותיקים  הצירים  אחד  הוא  גם  העצמאות,  רחוב  כמו 
במזרח העיר, זאת לצד הרחבה משמעותית של זכות הדרך הצפויה בתכניות אלו. ככזה, ניתן יהיה לשלב חזיתות 

מסחריות מגוונות לצד הבינוי האינטנסיבי.
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רצועת 
דופן

רצועת 
דופן

רצועת 
הליכה

רצועת 
הליכה

נתיב 
אופניים

נתיב 
אופניים

רצועת 
עזר

רצועת 
עזר מרחב 

פעילות

1.6-2 3 2-33 1.6-2

דופן מערב דופן מזרח
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3.10 רחוב יצחק רבין

נושא

אופי 
הרחוב

המדרכה
ש רחוב

מפג

רצועת דופן

מרחב פעילות

חזית מסחרית בקו 
רחוב

חזית מסחרית 
בנסיגה

מצב קיים

שטחים פתוחים, 
מגורים ומעט מסחר 

ומשרדים

-

-

-

-

שטחים פתוחים ומעט 
מגורים ומסחר

דופן מערבדופן מזרח

מדיניות בדפנות המסחריות

שטחים פתוחים, מגורים ומעט 
מסחר ומשרדים

מגורים ומסחר עם חזית 
מסחרית לאורך הרחוב

0.8-1.2 מ'-

2-3 מ'-

דופן מערבדופן מזרח

רצועת הליכה*

*רוחב רצועת ההליכה ייקבע בתכנון מפורט בהתאם למדריך הרלוונטי

3 מ' לפחות3 מ' לפחות3 מ'3 מ'

10

אורך: 590 מטרים
כניסה דרומית: כביש 412

כניסה צפונית: רחוב יוסף חיים

המשכו הישיר של רחוב יוסף חיים המהווה כניסה דרום-מזרחית לעיר. כיום הרחוב אינו כולל דפנות בנויות. הדופן 
המזרחית הנה פארק שכונתי משמעותי והמערבית הנה קרקע מדינה המיועדת לפיתוח כחלק מתהליכי ההתחדשות 
העירונית בעיר. במסגרת התכניות לפיתוחה של הדופן המערבית מוצע לשלב בינוי מלווה רחוב הכולל חזיתות 

מסחריות לרווחת תושבי השכונות והמבקרים בסביבה.
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הליכה

רצועת 
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נתיב 
אופניים

רצועת 
עזר

רצועת 
עזר

מרחב 
פעילות
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דופן מערב דופן מזרח
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3.11 אפיון צירים מסחריים עתידיים

על המפה מסומנים צירים נוספים כחלק מתמ"ל 1046 )11-13( המהווים השלמה של רצפים ולגביהם גובשו הנחיות 
כחלק מתכנית הבינוי המפורסמת באתר הוועדה. כמו כן צירים שאינם מיועדים לפיתוח מסחרי בטווח הזמן המידי 
אך בסופו של דבר יהפכו לכאלו בשל תמורות מהסביבה וקידום מערכות המתע"ן )14-15( ושיווקי קרקעות נוספים 
וכן ציר 461 לאורכו נמצא הקו הסגול ומקודמת מדיניות ספציפית במסגרת עבודה משותפת בין הרשויות לאורכו 

ומחוז ת"א. 

10

11
12

13

1415

מס' ציר 

10

11

12

13

14

15

אורך

2910 מ'

860 מ'

650 מ'

865 מ'

740 מ'

3300 מ'

הנחיות לפי תכנית בינוי מאושרת )ת"ב 1046, מפורסם באתר 
הוועדה המקומית(

מסומן בתמ"מ כמע"ר עירוני אבל כיום מתאפיין בבנייה צמודת 
קרקע ללא מדיניות פיתוח מסחר עד למימוש המטרו

בפינוי בסיס תל- תלוי  פיתוח  עירוני,  מסומן בתמ"מ כמע"ר 
השומר

הרשויות  בין  משותפת  מחוזית  מדיניות  מקודמת   .461 ציר 
לאורכו. הנחיות יגובשו במסגרת המדיניות 

הערות
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4. עיצוב חזיתות בתי עסקים

בתי עסקים הם לב ליבו של הסביבה המסחרית והעסקית והמפגש שבין חזיתותיהם לחלל הרחוב מגדיר את 

רכיבים  מכיל  זה  מרחב  ותשתיות,  רחוב  ריהוט  כמו  ציבוריים  רכיבים  על  נוסף  המסחרי-ציבורי'.  'המרחב 

טכניות,  מערכות  ראווה,  חלונות  סוככים,  שילוט,  בהם  בבעלותם,  ונמצאים  העסקים  בתי  את  שמשרתים 

מתחמי כסאות ושולחנות ועוד. לרכיבים אלו השפעה רבה על תפקודו ואופיו של המרחב ובפרק זה יובאו 

הסברים על תכליתם והנחיות ליישומם.

שילוט  4.1

וחשיפה של בתי  הן מבחינה עסקית כאמצעי מיתוג  נושא בעל חשיבות ראשונה במעלה  הוא  שילוט בתי עסקים 

עסקים לעיני עוברים ושבים והן מבחינה מרחבית כשכבה חזותית בולטת שמשפיעה מאוד על הנראות של המרחב 

הציבורי. שלט הוא דבר פרסום, מודעה או הכוונה לבית עסק, מרכולתו או שירותיו, שמופיע על גבי חזית מבנה בית 

עסק, לצידה או במקום ייעודי אחר שהתירה הרשות המקומית. השלט, קבוע או זמני, מציג מידע או תיאור באמצעים 

כתובים, גרפיים או פיסוליים. ישנם סוגים שונים של שלטים ולכל אחד מהם מאפיינים והנחיות משלו, הנחיות אלו 

מחייבות את כל בתי העסקים בעיר אלא אם ניתנו הנחיות פרטניות בהיתר הבנייה, בנספח שילוט שצורף אליו או 

מתוקף מסמך מדיניות עירוני אחר שעוסק באזורים, מבנים או נושאים שהוחרגו.

הנחיות: 

א. תנאי זכאות להצבת שלטים - בית עסק בעל רישיון עסק במבנה ייעודי, במלואו או בחלקו, לתעסוקה, מסחר, 

ציבור, תחבורה או תיירות, שלו היתר שילוט בתוקף ואגרת שילוט משולמת, רשאי להציב את השלטים שאושרו 

עבורו בהתאם להנחיות המתוארות בפרק זה.

ב. מספר שלטים - בית עסק זכאי לשלט ראשי יחיד למעט מקרים בהם הותרו שני שלטים ראשיים )ראה הנחיות 

שהוא  שסבור  עסק  בית  בעל  משניים.  שלטים  ולשלושה  גלריה(  חזית  כרכוב,  חזית  אכסדרה,  חזית  בנספח: 

זקוק לשלטים נוספים יכול להיוועץ עם מחלקת עסקים לקבלת התייחסות ראשונית ולהגיש בקשת היתר שילוט 

מנומקת למיטב הבנתו, בקשתו תשקל על ידי מחלקת עסקים שעשויה לאשר או לשלול.

ג. אחידות שלטים - רצף שילוט של בתי עסקים במבנה יחיד, במבנים צמודים או סמוכים, יהיה אחיד במיקום, 

בגודל ובעיצוב, אלא אם מחלקת עסקים תמצא אילוצים או שיקולים, מבניים, מרחביים, עיצוביים וכיוצא בזה 

להתיר אי אחידות.

ד. עיצוב השלט - עיצוב גוף השלט ועיצובו הגרפי יעשו באיכות גבוהה ויבוצע בצורה אסתטית, בשלמות ובהקפדה 

לפרטים מבלי לחשוף מערכות טכניות. כתובות ודימויים יופיעו על פאתו הקדמית בלבד. השלט יהיה קריא וברור 
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מגובה עיניהם של הולכי הרגל, יכלול את השפה העברית בשם בית העסק ו/או באפיון סוג בית העסק, נוסחו יהיה 

תקין תחבירית ובלשון נקייה והמידע שיציג יהיה חוקי, אמין, עדכני ומכבד.

ה. ייצור והתקנת השלט - השלט יהיה עשוי מחומרים עמידים, מותאמים לתנאי חוץ ומזג אוויר משתנה באקלים 

המקומי, הוא יעוגן באופן בטיחותי וכל המערכות הטכניות יהיו נסתרות מכל נקודת מבט. ייצורו והתקנתו תעשה 

על ידי אנשי מקצוע מוסמכים, מורשים ומבוטחים.

ו. בטיחות השלט - השלט לא יהווה מפגע, סכנה, הפרעה או מטרד, לא יסתיר או יחסום מרכיבי תפעול, בטחון, 

בטיחות, נגישות ותשתית כגון פתחי ומתקני שירות, יציאות חירום, מעברים להולכי רגל ורכבים, מערכות טכניות, 

שלטים ואמצעי הכוונה או אזהרה או כל רכיב חיוני אחר לתפקוד תקין של המבנה וסביבתו.

ז. תאורת השלט - אין חובת הארת שלט. שלט מאיר יכלול תאורה מובנת פנימית או נסתרת מבלי ליצור הפרעת 

ריצוד, היבהוב או סינוור למשתמשים במרחב הציבורי, לבעלי עסקים או דיירים שכנים.

ח. תחזוקת השלט - בעל בית העסק ישמור על שלמותו, תקינותו, תפקודו ונקיונו של השלט על כל חלקיו כל עת 

שהיתר השילוט בתוקף והוא מחוייב להסירו מהמרחב הציבורי כאשר התוקף פג או כשהופסקה פעילות בית העסק 

בכתובת הרישיון. הסרת השלט מחייבת פירוק ופינוי מלא לרבות תיקון פגמים שהותיר במבנה או סביבתו על מנת 

להשיב להם את חזותם המקורית.

ט. השלט במבנה וסביבתו - לא יותר שינוי או פגיעה במופע האדריכלי-עיצובי של המבנה וסביבתו ובכלל זה 

צורתו, חומריו וצבעיו. השלט לא יסתיר או יחסום מרכיבים כגון כרכובים, קשתות, עמודים, קורות, דלתות, 

חלונות, מדרגות, דרגנועים, כבשים )רמפות(, מעליות, מעקות, מרפסות, גלריות, אומנות חזותית, עיטורים וכל 

רכיב בעל ערך עיצובי או צורך שימושי.

י. פירוט סוגי שילוט - הנחיות מפורטות לסוגי שילוט מופיעות בנספחים.

היתר שילוט: 

בקשת היתר שילוט תוגש במערכת המקוונת באתר העירייה ותכלול:

א. פרטים - פרטי בית העסק, פרטי בעל בית העסק ופרטי מיופה כוח במידה ובעל בית העסק מעוניין שהבקשה 

תוגש ע"י נציג מטעמו, במקרה זה יצרף מכתב ייפוי כוח חתום על ידו ועל ידי מיופה הכוח.

ב. תרשימים - חוברת תרשימים ממוחשבים תכלול תוכנית, חזית וחתך של השלט/ים על פני חזית בית העסק או 

במיקום הרלוונטי במקרה של שלט/ים שלא על חזית בית העסק. התרשימים ישורטטו בקנה מידה 1:50 על דף 

בגודל A4 או A3 ויציגו את מלוא חזית בית העסק והקשרה המרחבי במרחק של 2-5 מ' משולי החזית לכל כיוון. 

התרשימים יכללו את מידות השלט/ים ומידות מיקום ביחס לסביבה.

ג. הדמייה - המחשה תלת ממדית, ניתן בשרטוט, בעריכה ע"ג צילום או באמצעות מודל ממוחשב. במידה ומדובר 
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סוככים  4.2

סוככים צמודי דופן משמשים את בתי העסקים כאמצעי שבאפשרותו להגדיר מעין מבואה פתוחה בכניסה מהמרחב 

הציבורי לבית העסק, להגביר את הנצפות שלו כלפי חוץ ובמקרה של בתי אוכל אף ליצור הזדמנות להרחבת חלל 

האירוח בסביבת חוץ מקורה. בנוסף לכך, סוכך יכול לתפקד כשלט ראשי או משני עם נוכחות חזותית חזקה עבור 

בית העסק. סוכך יכול להיות בעל מבנה קבוע וקשיח או בעל מבנה קל ומתקפל, ובכך לאפשר מצבים משתנים לפי 

הצורך בהתאמה למזג האוויר. ישנם סוגים שונים של סוככים ולכל אחד מהם מאפיינים והנחיות משלו, הנחיות אלו 

מחייבות את כל בתי העסקים בעיר אלא אם ניתנו הנחיות פרטניות בהיתר הבנייה, בנספח סוככים שצורף אליו או 

מתוקף מסמך מדיניות עירוני אחר שעוסק באזורים, מבנים או נושאים שהוחרגו.

הנחיות: 

א. תנאי זכאות להצבת סוככים - בית עסק בעל רישיון עסק במבנה ייעודי, במלואו או בחלקו, לתעסוקה, מסחר, 

ציבור, תחבורה או תיירות, שלו היתר סוככים בתוקף, רשאי להציב את הסוככים שאושרו עבורו בהתאם להנחיות 

המתוארות בפרק זה.

ב. מספר סוככים - בית עסק זכאי לסוכך יחיד, במקרה והוחלט להציב סוכך לאורך חזית ארוכה מאורך הסוכך 

המירבי אותו ניתן לייצר, יש להצמיד סוככים זהים זה לצד זה והם ייחשבו לסוכך אחד.  בעל בית עסק שסבור 

שהוא זקוק לסוככים נוספים יכול להיוועץ עם מחלקת עסקים לקבלת התייחסות ראשונית ולהגיש בקשת היתר 

מנומקת למיטב הבנתו, בקשתו תשקל על ידי מחלקת עסקים שעשויה לאשר או לשלול.

ג. אחידות סוככים - רצף סוככים של בתי עסקים במבנה יחיד, במבנים צמודים או סמוכים יהיה אחיד, הן במיקום 

על פני החזית, הן בגודל והן בעיצוב גוף הסוככים לרבות מתקני ואביזירי התלייה שלהם, אלא אם מחלקת עסקים 

תמצא אילוצים או שיקולים, מבניים, מרחביים, עיצוביים וכיוצא בזה להתיר אי אחידות.

במוצר קטלוגי קיים ניתן לצרף דף מוצר עם מפרט טכני במקום המחשה תלת ממדית.

ד. צילומים - 3-5 צילומים של המקום, כל צילום בנפרד על דף A4. בצילום הראשון תוצג חזית הבניין הכוללת 

שבה נמצאת חזית בית העסק, בצילום השני תוצג חזית בית העסק לבדה ובתמונה השלישית יוצג מבט ממוקד 

של המקום בחזית בו יוצב/ו השלט/ים. שלט/ים שלא על חזית בית העסק יש לצלם באותו האופן, ניתן לצרף 

תמונות נוספות אם יש בהן צורך בתיאור המרחב. בכל התמונות יש לסמן את מיקום השלט/ים.

ה. אישורים - על התרשימים, ההדמיה והצילומים יחתום אדריכל או הנדסאי אדריכלות לצורך אישור תכנון עיצוב, 

בנוסף, על התרשימים יחתום מהנדס בניין או הנדסאי בניין לצורך אישור תכנון מבני. בקשה שתגרור שינויים 

מהותיים בגוף הבניין או סביבתו תופנה למסלול היתר בנייה במידה ותמצא מוצדקת.
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ד. עיצוב הסוכך - עיצוב גוף הסוכך הכולל את מבנה השלד והמעטפת יעשה באיכות גבוהה ויבוצע בצורה אסתטית, 

בשלמות ובהקפדה לפרטים מבלי לחשוף מערכות טכניות. כתובות ודימויים יופיעו על פאתו הקדמית בלבד על 

פי הנחיות פרק השילוט.

ה. ייצור והתקנת הסוכך - הסוכך יהיה עשוי מחומרים עמידים, מותאמים לתנאי חוץ ומזג אוויר משתנה באקלים 

המקומי, הוא יעוגן באופן בטיחותי וכל המערכות הטכניות יהיו נסתרות מכל נקודת מבט. ייצורו והתקנתו תעשה 

על ידי אנשי מקצוע מוסמכים, מורשים ומבוטחים.

ו. בטיחות הסוכך - הסוכך לא יהווה מפגע, סכנה, הפרעה או מטרד, לא יסתיר או יחסום מרכיבי תפעול, בטחון, 

בטיחות, נגישות ותשתית כגון פתחי ומתקני שירות, יציאות חירום, מעברים להולכי רגל ורכבים, מערכות טכניות, 

שלטים ואמצעי הכוונה או אזהרה או כל רכיב חיוני אחר לתפקוד תקין של המבנה וסביבתו.

ז. תאורת הסוכך - אין חובה להתקין תאורה בסוכך. סוכך משולב תאורה יכלול תאורה בתחתיתו בלבד מבלי ליצור 

הפרעת ריצוד, היבהוב או סינוור למשתמשים במרחב הציבורי, לבעלי עסקים או דיירים שכנים.

ח. תחזוקת הסוכך - בעל בית העסק ישמור על שלמותו, תקינותו, תפקודו ונקיונו של הסוכך על כל חלקיו כל עת 

שהיתר הסוכך בתוקף והוא מחוייב להסירו מהמרחב הציבורי כאשר התוקף פג או כשהופסקה פעילות בית העסק 

בכתובת הרישיון. הסרת הסוכך מחייבת פירוק ופינוי מלא לרבות תיקון פגמים שהותיר במבנה או סביבתו על 

מנת להשיב להם את חזותם המקורית.

ט. הסוכך במבנה וסביבתו - לא יותר שינוי או פגיעה במופע האדריכלי-עיצובי של המבנה וסביבתו ובכלל זה 

צורתו, חומריו וצבעיו. הסוכך לא יסתיר או יחסום מרכיבים כגון כרכובים, קשתות, עמודים, קורות, דלתות, 

חלונות, מדרגות, דרגנועים, כבשים )רמפות(, מעליות, מעקות, מרפסות, גלריות, אומנות חזותית, עיטורים וכל 

רכיב בעל ערך עיצובי או צורך שימושי.

י. פירוט סוגי סוככים - הנחיות מפורטות לסוגי סוככים מופיעות בנספחים.

היתר סוככים: 

בקשת היתר סוככים תוגש במערכת המקוונת באתר העירייה ותכלול:

א. פרטים - פרטי בית העסק, פרטי בעל בית העסק ופרטי מיופה כוח במידה ובעל בית העסק מעוניין שהבקשה 

תוגש ע"י נציג מטעמו, במקרה זה יצרף מכתב ייפוי כוח חתום על ידו ועל ידי מיופה הכוח.

ב. תרשימים - חוברת תרשימים ממוחשבים תכלול תוכנית, חזית וחתך של הסוכך/ים על פני חזית בית העסק. 

התרשימים ישורטטו בקנה מידה 1:50 על דף בגודל A4 או A3 ויציגו את מלוא חזית בית העסק והקשרה המרחבי 

במרחק של 2-5 מ' משולי החזית לכל כיוון. התרשימים יכללו את מידות הסוכך/ים ומידות מיקום ביחס לסביבה.

ג. הדמייה - המחשה תלת ממדית, ניתן בשרטוט, בעריכה ע"ג צילום או באמצעות מודל ממוחשב. במידה ומדובר 
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במוצר קטלוגי קיים ניתן לצרף דף מוצר עם מפרט טכני במקום המחשה תלת ממדית.

ד. צילומים - 3-5 צילומים של המקום, כל צילום בנפרד על דף A4. בצילום הראשון תוצג חזית הבניין הכוללת 

שבה נמצאת חזית בית העסק, בצילום השני תוצג חזית בית העסק לבדה ובתמונה השלישית יוצג מבט ממוקד של 

המקום בחזית בו יוצב/ו הסוכך/ים. ניתן לצרף תמונות נוספות אם יש בהן צורך בתיאור המרחב. בכל התמונות 

יש לסמן את מיקום הסוכך/ים.

ה. אישורים - על התרשימים, ההדמיה והצילומים יחתום אדריכל או הנדסאי אדריכלות לצורך אישור תכנון עיצוב, 

בנוסף, על התרשימים יחתום מהנדס בניין או הנדסאי בניין לצורך אישור תכנון מבני. בקשה שתגרור שינויים 

מהותיים בגוף הבניין או סביבתו תופנה למסלול היתר בנייה במידה ותמצא מוצדקת.

חלונות ראווה  4.3

חלונות הראווה הם פניה של החזית המסחרית כלפי הרחוב ויש להם תפקיד כפול, ראשית הם משמשים את בתי 

ושנית, הם מהווים  ניתן להתבונן בחללים הפנימיים  וחלון מבעדו  העסקים כבמת תצוגה לסחורות הנמכרות בהם 

מרכיב בעל נראות בולטת בדופן של הסביבה המסחרית והעסקית וככאלה, משליכים במידה רבה על חזותה ואף על 

תחושת הבטחון של העוברים ושבים שחשים בנוכחותה של פעילות ערה, בעיקר בשעות הפעילות אך גם ביניהן. 

ישנם סוגים שונים של חלונות ראווה, הנחיות אלו מחייבות את כל בתי העסקים בעיר אלא אם ניתנו הנחיות פרטניות 

בהיתר הבנייה, בנספח חלונות הראווה שצורף אליו או מתוקף מסמך מדיניות עירוני אחר שעוסק באזורים, מבנים 

או נושאים שהוחרגו.

הנחיות: 

א.תנאי זכאות לתצוגה בחלון הראווה - בית עסק בעל רישיון עסק במבנה ייעודי, במלואו או בחלקו, לתעסוקה, 

מסחר, ציבור, תחבורה או תיירות, שלו חלון ראווה שאושר בהיתר הבנייה, רשאי לעשות בו שימוש ולהציג בו 

את מרכולתו בהתאם להנחיות המתוארות בפרק זה. לנושא זה לא נדרשת הגשת בקשה למחלקת עסקים אלא אם 

בעל בית העסק מעוניין לחרוג מההנחיות, במקרה זה יגיש בקשת הרשאה לשינויים חריגים.

ב.מספר חלונות הראווה - מספר חלונות הראווה של בית עסק לחלל אותו הוא מאכלס מוגדר בהיתר הבנייה.

ג.אחידות חלונות הראווה - חלונות ראווה של בתי עסקים בחזית מבנה יחיד יהיו אחידים עיצובית על כלל פרטי 

החלקים המרכיבים את גופם של החלונות גם אם מיקום וגודל הפתחים משתנה, אלא אם הוועדה המקומית תמצא 

אילוצים או שיקולים, מבניים, מרחביים, עיצוביים וכיוצא בזה להתיר אי אחידות.

מבלי  הבנייה  בהיתר  שהוגדר  כפי  יהיה  הראווה  חלונות  של  וגודלם  מיקומם   - הראווה  חלונות  וגודל  ד.מיקום 
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להקטין או להגדיל אותם. בכל מקרה, מישור השמשה לא יבלוט מפני החזית המקיפה אותו.

ה.עיצוב חלון הראווה - עיצוב חלון הראווה על כלל חלקיו יעשה באיכות גבוהה ויבוצע בצורה אסתטית, בשלמות 

ובהקפדה לפרטים מבלי לחשוף מערכות טכניות. 80% לפחות משטח הפתח יהיה עשוי שמשת זכוכית שקופה 

לחלוטין ולא רפלקטיבית ע"מ לאפשר מבט פנימה והחוצה, הזכוכית תעוגן באמצעות פרופילי פלדה או אלומניום, 

גלויים או סמויים.

ו.ייצור, התקנה ובטיחות חלון הראווה - חלון הראווה יהיה עשוי מחומרים עמידים, מותאמים לתנאי חוץ ומזג 

אוויר משתנה באקלים המקומי, הוא יעוגן באופן בטיחותי וכל המערכות הטכניות יהיו נסתרות מכל נקודת מבט. 

שמשת החלון תהיה עשויה מזכוכית מחוסמת או זכוכית בטיחות רבודה בהתאם לדרישות ת"י 1099. כמו כן, רצוי 

להתקין שמשת זכוכית מסננת קרינה בחלונות חשופים לשמש ישירה וזכוכית מעכבת פריצה שמהווה תחליף יעיל 

ואסתטי לסורגים )תכונות אלו יכולות להימצא באותה השמשה(. ייצורו והתקנתו של חלון הראווה תעשה על ידי 

אנשי מקצוע מוסמכים, מורשים ומבוטחים.

ז.תאורת חלון הראווה - יש להתקין תאורה בצידו הפנימי של חלון הראווה, בתחום חלל התצוגה, ולהפעילה לכל 

הפחות החל מרדת החשיכה, בשעות הפעילות, מבלי ליצור הפרעת ריצוד, היבהוב או סינוור למשתמשים במרחב 

הציבורי, לבעלי עסקים או דיירים שכנים.

ח.ארגז תצוגה בחלון הראווה - ארגז תצוגה בתחתית חלון ראווה יותר בחזית שבה לכל בתי העסקים ארגזי תצוגה 

זהים, אלא אם הוועדה המקומית תשתכנע שיש הכרח בפתרון זה לבתי עסקים פרטניים. חזית ארגז התצוגה תהיה 

במישור חזית המבנה או שקועה ממנה עד 15 ס"מ, אורכו של הארגז יהיה כאורך חלון הראווה וגובהו 30-60 ס"מ 

ביחס למפלס הרחוב.

ט.פתחי כניסה בחזית עם חלון ראווה - פתחי הכניסה לבתי העסקים יהיו כנדרש בתקנות הנגישות והבטיחות. 

ע"מ לשמור על חזית אחידה רצוי להקפיד על דלתות בעלות עיצוב דומה ובכל מקרה להמנע מדלתות אקורדיון. 

במבנים בהם הוגדרו בהיתר הבנייה דלתות מדגמים מסויימים יש לפעול על פי ההנחיות.

י.תחזוקת חלון הראווה - בעל בית העסק ישמור על שלמותו, תקינותו, תפקודו ונקיונו של חלון הראווה על כל 

חלקיו והוא מחוייב לפנות את חלל התצוגה של החלון כאשר הופסקה פעילות בית העסק בכתובת הרישיון.

כפי  פרטיו  את  לשנות  ואין  הבניין  בחזית  מובנה  מרכיב  הוא  הראווה  חלון   - וסביבתו  הראווה במבנה  יא.חלון 

שנקבעו בהיתר הבנייה למעט במקרה של חידוש כלל חלונות הראווה בחזית נתונה באישור הוועדה המקומית. 

בכל מקרה, אין לפגוע במופע האדריכלי-עיצובי של המבנה וסביבתו ובכלל זה צורתו, חומריו וצבעיו וכל רכיב 

בעל ערך עיצובי או צורך שימושי.

העסקים,  בתי  מוכרים  אותן  סחורות  ותכלול  ונקייה  מאורגנת  נאה,  תהיה  התצוגה   - הראווה  בחלון  תצוגה  יב. 

אמצעים קישוטיים וגרפיים שתומכים בעיצוב החלונות, שילוט )ראה "שילוט חלונות ראווה" בפרק "שילוט"(, 
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אביזרים תומכים כגון מדפים, מעמדים, מתלים וכדומה, כמו כן כלל המרכיבים יונחו בצידו הפנימי של חלון 

וכדומה  וילונות  ואת חלל התצוגה, הגפת תריסים,  אין להסתיר את חלונות הראווה  הראווה. בשעות הפעילות 

מותרת רק בשעות הסגירה.

הרשאה לשינויים חריגים בחלונות ראווה: 

בקשת הרשאה לשינויים חריגים בחלונות ראווה תוגש במערכת המקוונת באתר העירייה ותכלול:

א. פרטים - פרטי בית העסק, פרטי בעל בית העסק ופרטי מיופה כוח במידה ובעל בית העסק מעוניין שהבקשה 

תוגש ע"י נציג מטעמו, במקרה זה יצרף מכתב ייפוי כוח חתום על ידו ועל ידי מיופה הכוח.

ב. תרשימים - חוברת תרשימים ממוחשבים תכלול תוכנית, חזית וחתך של חלון/ות הראווה על פני חזית בית העסק. 

התרשימים ישורטטו בקנה מידה 1:50 על דף בגודל A4 או A3 ויציגו את מלוא חזית בית העסק והקשרה המרחבי 

במרחק של 2-5 מ' משולי החזית לכל כיוון. התרשימים יכללו את מידות חלון/ות הראווה ומידות מיקום ביחס 

לסביבה.

ג. הדמייה - המחשה תלת ממדית, ניתן בשרטוט, בעריכה ע"ג צילום או באמצעות מודל ממוחשב. במידה ומדובר 

במוצר קטלוגי קיים ניתן לצרף דף מוצר עם מפרט טכני במקום המחשה תלת ממדית.

ד. צילומים - 3-5 צילומים של המקום, כל צילום בנפרד על דף A4. בצילום הראשון תוצג חזית הבניין הכוללת 

שבה נמצאת חזית בית העסק, בצילום השני תוצג חזית בית העסק לבדה ובתמונה השלישית יוצג מבט ממוקד 

של המקום בחזית בו ממוקם/ים חלון/ות הראווה או במקום המבוקש למקמו/ם. ניתן לצרף תמונות נוספות אם 

יש בהן צורך בתיאור המרחב. בכל התמונות יש לסמן את מיקום חלון/ות הראווה.

ה. אישורים - על התרשימים, ההדמיה והצילומים יחתום אדריכל או הנדסאי אדריכלות לצורך אישור תכנון עיצוב, 

בנוסף, על התרשימים יחתום מהנדס בניין או הנדסאי בניין לצורך אישור תכנון מבני. בקשה שתגרור שינויים 

בגוף הבניין או סביבתו תופנה למסלול היתר בנייה במידה ותמצא מוצדקת.

מערכות טכניות  4.4

החזית  פני  על  חשיפתם  לצרכנים,  שירות  ובמתן  היומיומי  בתפעול  העסקים  בתי  את  משמשות  טכניות  מערכות 

המסחרית ובמרחב הציבורי הסמוך לה באופן בלתי מאורגן עשוי לכער את חזותם, חלקם אף עלולים להוות מקור 

למטרד רעש, ריח או זיהום אוויר ובסופו של דבר לפגוע בחוויית המעבר והשהייה של הסוחרים, הצרכנים ועוברי 

האורח. ישנם סוגים שונים של מערכות ותשתיות, בינהן מיזוג אוויר ואיוורור, מים, ניקוז וביוב, חשמל, תאורה, 

תקשורת וגז, מערכות טכניות אחרות. הנחיות אלו מחייבות את כל בתי העסקים בעיר אלא אם ניתנו הנחיות פרטניות 
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בהיתר הבנייה, בנספח מערכות טכניות שצורף אליו או מתוקף מסמך מדיניות עירוני אחר שעוסק באזורים, מבנים 

או נושאים שהוחרגו.

הנחיות: 

א. תנאי זכאות להתקנת מערכות טכניות - בית עסק בעל רישיון עסק במבנה ייעודי, במלואו או בחלקו, לתעסוקה, 

מסחר, ציבור, תחבורה או תיירות, שדרושות לו מערכות טכניות תפעוליות, רשאי להתקינן בהתאם להנחיות 

המתוארות בפרק זה. לנושא זה לא נדרשת הגשת בקשה למחלקת עסקים אלא אם בעל בית העסק מעוניין לחרוג 

מההנחיות, במקרה זה יגיש בקשת הרשאה לשינויים חריגים.

ב. ייצור והתקנת מערכות טכניות - המערכות הטכניות יהיו עשויות מחומרים עמידים, מותאמים לתנאי חוץ ומזג 

אוויר משתנה באקלים המקומי, הן יעוגנו באופן בטיחותי ויהיו נסתרות מכל נקודת מבט למעט במקרים חריגים. 

ייצורן והתקנתן תעשה על ידי אנשי מקצוע מוסמכים, מורשים ומבוטחים.

ג. בטיחות המערכות הטכניות - המערכות הטכניות לא יהווו מפגע, סכנה, הפרעה או מטרד, לא יסתירו או יחסמו 

מרכיבי תפעול, בטחון, בטיחות, נגישות ותשתית כגון פתחי ומתקני שירות, יציאות חירום, מעברים להולכי רגל 

ורכבים, מערכות טכניות אחרות, שלטים ואמצעי הכוונה או אזהרה או כל רכיב חיוני אחר לתפקוד תקין של 

המבנה וסביבתו.

ד. תחזוקת מערכות טכניות - בעל בית העסק ישמור על שלמותן, תקינותן, תפקודן ונקיונן של המערכות הטכניות 

שברשותו על כל חלקיהן והוא מחוייב לפנות מערכות שהתקין לטובת בית העסק במרחב הציבורי כשהופסקה 

פעילותו אלא אם מסר אותן לבעל הנכס או שהן בבעלותו של בעל הנכס. במקרה שבו חלל בית עסק לא פעיל 

האחריות על טיפול במערכות השונות מוטלת על בעל הנכס. הסרת מערכות טכניות מחייבת פירוק ופינוי מלא 

לרבות תיקון פגמים שהותירו במבנה או סביבתו על מנת להשיב להם את חזותם המקורית.

ה. המערכות הטכניות במבנה וסביבתו - לא יותר שינוי או פגיעה במופע האדריכלי-עיצובי של המבנה וסביבתו 

קשתות,  כרכובים,  כגון  מרכיבים  יחסמו  או  יסתירו  לא  הטכניות  המערכות  וצבעיו.  חומריו  צורתו,  זה  ובכלל 

גלריות,  מרפסות,  מעקות,  מעליות,  )רמפות(,  כבשים  דרגנועים,  מדרגות,  חלונות,  דלתות,  קורות,  עמודים, 

אומנות חזותית, עיטורים וכל רכיב בעל ערך עיצובי או צורך שימושי. 

ו. פירוט סוגי מערכות טכניות - הנחיות מפורטות לסוגי מערכות טכניות מופיעות בנספחים.

הרשאה לשינויים חריגים במערכות טכניות: 

בקשת הרשאה לשינויים חריגים במערכות טכניות תוגש במערכת המקוונת באתר העירייה ותכלול:

א. פרטים - פרטי בית העסק, פרטי בעל בית העסק ופרטי מיופה כוח במידה ובעל בית העסק מעוניין שהבקשה 
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תוגש ע"י נציג מטעמו, במקרה זה יצרף מכתב ייפוי כוח חתום על ידו ועל ידי מיופה הכוח.

ב. תרשימים - חוברת תרשימים ממוחשבים תכלול תוכנית, חזית וחתך של המערכות הטכניות על פני חזית בית 

העסק. התרשימים ישורטטו בקנה מידה 1:50 על דף בגודל A4 או A3 ויציגו את מלוא חזית בית העסק והקשרה 

המרחבי במרחק של 2-5 מ' משולי החזית לכל כיוון. התרשימים יכללו את מידות המערכות הטכניות ומידות 

מיקום ביחס לסביבה.

ג. הדמייה - המחשה תלת ממדית, ניתן בשרטוט, בעריכה ע"ג צילום או באמצעות מודל ממוחשב. במידה ומדובר 

במוצר קטלוגי קיים ניתן לצרף דף מוצר עם מפרט טכני במקום המחשה תלת ממדית.

ד. צילומים - 3-5 צילומים של המקום, כל צילום בנפרד על דף A4. בצילום הראשון תוצג חזית הבניין הכוללת 

שבה נמצאת חזית בית העסק, בצילום השני תוצג חזית בית העסק לבדה ובתמונה השלישית יוצג מבט ממוקד 

של המקום בחזית בו ממוקמות המערכות הטכניות או במקום המבוקש למקמן. ניתן לצרף תמונות נוספות אם יש 

בהן צורך בתיאור המרחב. בכל התמונות יש לסמן את מיקום המערכות הטכניות.

ה. אישורים - על התרשימים, ההדמיה והצילומים יחתום אדריכל או הנדסאי אדריכלות לצורך אישור תכנון עיצוב, 

בנוסף, על התרשימים יחתום מהנדס בניין או הנדסאי בניין לצורך אישור תכנון מבני. בקשה שתגרור שינויים 

בגוף הבניין או סביבתו תופנה למסלול היתר בנייה במידה ותמצא מוצדקת.

מתחמי כסאות ושולחנות  4.5

מתחמי כסאות ושולחנות משמשים בעיקר בתי אוכל קרי, מסעדות, בתי קפה, מסבאות )ברים/פאבים(, מאפיות, 

מגדניות )קונדיטוריות(, מזנונים, קיוסקים, גלידריות וכדומה. מתחם מסוג זה מאפשר לבית האוכל להרחיב את 

שטח השירות והאירוח באוויר הפתוח ולהגדיל את חשיפתו לעוברים ושבים. במקביל, מתחמי הכסאות והשולחנות, 

בהינתן ומיושמים כהלכה, עשויים להעצים את המרחב הציבורי כמרחב מפגש תוסס ומושך. ישנן אפשרויות הצבה 

שונות של כסאות ושולחנות ולכל אחת מהן מאפיינים והנחיות משלה, הנחיות אלו מחייבות את כל בתי העסקים 

בעיר אלא אם ניתנו הנחיות פרטניות בהיתר הבנייה, בנספח מתחמי כסאות ושולחונות שצורף אליו או מתוקף מסמך 

מדיניות עירוני אחר שעוסק באזורים, מבנים או נושאים שהוחרגו.

הנחיות: 

ייעודי,  במבנה  עסק  רישיון  בעל  אוכל  כבית  שמשרת  עסק  בית   - ושולחנות  כסאות  למתחם  זכאות  תנאי  א. 

במלואו או בחלקו, לתעסוקה, מסחר, ציבור, תחבורה או תיירות, שלו הרשאה למתחם כסאות ושולחנות בתוקף 

ואגרת מתחם כסאות ושולחנות משולמת, רשאי להציב את הכסאות והשולחנות שאושרו עבורו בהתאם להנחיות 
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המתוארות בפרק זה. בית עסק שאינו בית אוכל ובעליו סבור שנחוץ לו מתחם כסאות ושולחנות יכול להיוועץ עם 

מחלקת עסקים לקבלת התייחסות ראשונית ולהגיש בקשת הרשאה חריגה מנומקת למיטב הבנתו, בקשתו תשקל 

על ידי מחלקת עסקים שעשויה לאשר או לשלול.

ב. תחום מתחם כסאות ושולחנות - בית עסק מסוג בית אוכל זכאי למתחם כסאות ושולחנות במידה ותנאי המדרכה 

או  הדופן  ברצועת  יוגדר  המתחם  תחום  בנספחים(.  הנחיות  )ראה  זאת  מאפשרים  העסק  בית  לחזית  הסמוכים 

במרחב הפעילות של המדרכה בלבד והיקפו יסומן במדויק על ידי בית העסק באמצעות קו לבן ברוחב 5 ס"מ אלא 

אם קיים סימון מובנה במדרכה באמצעות הריצוף או עם מסמרות, בכל מקרה אין לתחום את השטח עם גדר או 

מחיצה מכל סוג. מספר הכסאות והשולחנות במתחם יותאם לגודל השטח שהוגדר.

ג. תכנון ועיצוב מתחם כסאות ושולחנות - תכנון מתחם כסאות ושולחנות יעשה בהקפדה על מעברים מרווחים 

ונגישים בהתאם לתקנות הנדרשות, בחזית פתח כניסה מכל סוג יש לשמור על מעבר פנוי לכסאות גלגלים שמידות 

האורך והרוחב שלו 130 ס"מ לכל הפחות. דגמי הכסאות והשולחנות יותאמו לעיצוב של בית העסק אך בכל מקרה 

עליהם להיות אחידים בעיצובם, מותאמים לתנאי חוץ ומזג אוויר משתנה, נערמים, ניידים )אין לקבעם למדרכה(, 

איכותיים ותיקניים, כסאות ושולחנות באיכות ירודה לא יאושרו. במידה וניתנו הנחיות פרטניות בהיתר הבנייה 

או מתוקף מסמך מדיניות עירוני אחר יש לפעול על פיהם.

ד. בטיחות מתחם כסאות ושולחנות - מתחם כסאות ושלחנות לא יהווה מפגע, סכנה, הפרעה או מטרד, לא יסתיר 

או יחסום מרכיבי תפעול, בטחון, בטיחות, נגישות ותשתית כגון פתחי ומתקני שירות, יציאות חירום, מעברים 

להולכי רגל ורכבים, מערכות טכניות, שלטים ואמצעי הכוונה או אזהרה או כל רכיב חיוני אחר לתפקוד תקין של 

המבנה וסביבתו.

ה. תחזוקת מתחם כסאות ושולחנות - בעל בית העסק ישמור על שלמותו, תקינותו, תפקודו ונקיונו של מתחם 

הכסאות והשולחנות על כל מרכיביו כל עת שהיתר מתחם כסאות ושולחנות בתוקף והוא מחוייב להסירו מהמרחב 

הציבורי כאשר התוקף פג או כשהופסקה פעילות בית העסק בכתובת הרישיון. הסרת מתחם כסאות ושולחנות 

מחייבת פינוי מלא לרבות תיקון פגמים שהותיר במבנה או בסביבתו על מנת להשיב להם את חזותם המקורית.

יותר שינוי או פגיעה במופע האדריכלי-עיצובי של המבנה  ו. מתחם כסאות ושולחנות במבנה וסביבתו - לא 

וסביבתו ובכלל זה צורתו, חומריו וצבעיו. המתחם לא יסתיר או יחסום מרכיבים כגון כרכובים, קשתות, עמודים, 

אומנות  גלריות,  מרפסות,  מעקות,  מעליות,  )רמפות(,  כבשים  דרגנועים,  מדרגות,  חלונות,  דלתות,  קורות, 

חזותית, עיטורים וכל רכיב בעל ערך עיצובי או צורך שימושי. 

ז. שעות פעילות - הוצאת כסאות ושולחנות מותרת אך ורק בשעות הפעילות ובסיומן יאספו ויישמרו בחלל הפרטי 

הסגור של בית העסק.

ח. פירוט סוגי מתחמי כסאות ושולחנות - הנחיות מפורטות לסוגי מתחמי כסאות ושולחנות מופיעות בנספחים.
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הרשאה למתחי כסאות ושולחנות: 

בקשת הרשאה למתחמי כסאות ושולחנות תוגש במערכת המקוונת באתר העירייה ותכלול:

א. פרטים - פרטי בית העסק, פרטי בעל בית העסק ופרטי מיופה כוח במידה ובעל בית העסק מעוניין שהבקשה 

תוגש ע"י נציג מטעמו, במקרה זה יצרף מכתב ייפוי כוח חתום על ידו ועל ידי מיופה הכוח.

ב. תרשימים - חוברת תרשימים ממוחשבים תכלול תוכנית וחתך של מתחמי הכסאות והשולחנות בתחום שבין חזית 

בית העסק לכביש או לחזית המבנה בעברו השני של הרחוב, מתחמי כסאות ושולחנות שניצבים במרחב בעל 

מאפיינים ייחודיים כמו מרכז מסחרי או גן יתוארו בבירור בסביבתם. התרשימים ישורטטו בקנה מידה 1:50 על 

דף בגודל A4 או A3 ויציגו את גבול מתחם הכסאות והשולחנות, את מלוא חזית בית העסק והקשרה המרחבי ואת 

מערך הצבת הכסאות והשולחנות. התרשימים יכללו את מידות המתחם, מידות מיקום המתחם ביחס לסביבה ואת 

מידות הכסאות, השולחנות והמעברים ביניהם.

ג. הדמייה - המחשה תלת ממדית, ניתן בשרטוט, בעריכה ע"ג צילום או באמצעות מודל ממוחשב. במידה ומדובר 

במוצר קטלוגי קיים ניתן לצרף דף מוצר עם מפרט טכני במקום המחשה תלת ממדית.

ד. צילומים - 2-5 צילומים של המקום, כל צילום בנפרד על דף A4. בצילום הראשון תוצג חזית הבניין הכוללת 

שבה נמצאת חזית בית העסק, בצילום השני יוצג מקרוב מתחם הכסאות והשולחנות על רקע חזית בית העסק. 

ניתן לצרף תמונות נוספות אם יש בהן צורך בתיאור המרחב. בכל התמונות יש לסמן את מיקום מתחם הכסאות 

והשולחנות.

ה. אישורים - על התרשימים, ההדמיה והצילומים יחתום אדריכל או הנדסאי אדריכלות לצורך אישור תכנון עיצוב.
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שלט בקומת הקרקע, ניצב על חזית רגילה ללא מאפיינים אדריכליים שדורשים פתרון מיוחד

מיקום 
במרחב

גודל גוף
מספר יחידות

תוכן וגרפיקה

אורכו המרבי יהיה כאורך חזית בית העסק, גובהו יהיה 50-100 ס"מ, רוחבו )עוביו( לא יעלה 
על 20 ס"מ

נוספים בבדיקה  זקוק לשלטים ראשיים  שלט אחד. אם מחלקת עסקים תשתכנע שבית העסק 
מקדמית, ניתן לכלול אותם בהגשת בקשת היתר שילוט

השלט יכלול שם ו/או סמליל )לוגו( של בית העסק בשטח של 60% לכל הפחות. פרטים כגון אפיון 
סוג בית העסק, שם סניף, שעות פעילות, פרטי התקשרות, כתובות, מפרט מוצרים, סיסמאות 
חברות,  לתאגידים,  פרסומי  תוכן  היותר.  לכל  ב-40% משטח השלט  יוצגו  וכיוצ"ב  )סלוגנים( 
נותני חסות או מותגים שנמכרים בבית העסק מותנה באישור מיוחד של הרשות המקומית שאם 
ייתקבל יוצג ב-40% משטח השלט לכל היותר. בכל מקרה, שם ו/או סמליל בית העסק יהיה גדול 

ובולט ביחס לכל מידע נוסף. אמצעים גרפיים קישוטיים יותרו על כל פני השלט

השלט יוצמד בגבו לחזית של בית העסק מעל פתח הכניסה. תחום הצבתו בגובה 220-500 ס"מ 
מעל מפלס הרחוב, גם אם רצפת הכניסה לבית העסק נמוכה או גבוהה ממפלס הרחוב בהפרש 

של עד 200 ס"מ

5.1.1 שלט חזית רגילה )סטנדרטית(
שילוט  5.1

שלט חזית רגילה )סטנדרטית(

תיאור 
כללי

שלט ראשי

220-500

50-100
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שלט בקומה גבוהה מקומת הקרקע, ניצב על חזית

מיקום 
במרחב

גודל גוף
מספר 
יחידות

תוכן וגרפיקה

השלט יוצמד בגבו לחזית של בית העסק. תחום הצבתו בין הרצפה לתקרה בקומה יחידה

אורכו המרבי יהיה כאורך חזית בית העסק ולא יותר מ-500 ס"מ אלא אם מחלקת עסקים מצאה 
לנכון להאריכו ונתנה על כך אישור מיוחד, בבית עסק בקומה ראשונה או שנייה )לא כולל קומת 
קרקע(  קומת  כולל  )לא  ומעלה  בקומה שלישית  עסק  ובבית  ס"מ   50-150 יהיה  גובהו  קרקע( 
גובהו יהיה 150 ס"מ לכל הפחות ובין הרצפה לתקרה של קומה יחידה לכל היותר, רוחבו )עומקו( 

לא יעלה על 30 ס"מ

נוספים בבדיקה  זקוק לשלטים ראשיים  שלט אחד. אם מחלקת עסקים תשתכנע שבית העסק 
מקדמית, ניתן לכלול אותם בהגשת בקשת היתר שילוט

השלט יכלול שם ו/או סמליל )לוגו( של בית העסק בשטח של 60% לכל הפחות. פרטים כגון אפיון 
סוג בית העסק, שם סניף, שעות פעילות, פרטי התקשרות, כתובות, מפרט מוצרים, סיסמאות 
חברות,  לתאגידים,  פרסומי  תוכן  היותר.  לכל  ב-40% משטח השלט  יוצגו  וכיוצ"ב  )סלוגנים( 
נותני חסות או מותגים שנמכרים בבית העסק מותנה באישור מיוחד של הרשות המקומית שאם 
ייתקבל יוצג ב-40% משטח השלט לכל היותר. בכל מקרה, שם ו/או סמליל בית העסק יהיה גדול 

ובולט ביחס לכל מידע נוסף. אמצעים גרפיים קישוטיים יותרו על כל פני השלט

5.1.2 שלט חזית קומה גבוהה

שלט חזית בקומה גבוהה

תיאור 
כללי

שלט ראשי

מ לכל היותר
50 ס"

0

50-150*

יהיה  גובהו  ומעלה,  שלישית  בקומה  עסק  *בבית 
150 ס"מ לכל הפחות ובין התקרה לרצפה של קומה 

יחידה לכל היותר
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שלט בקומת הקרקע, ניצב על חזית אכסדרה פנימית ו/או חיצונית

חזית חיצונית מעל חזית פנימית
חזית חיצונית בין עמודיםעמודים

מיקום במרחב
גודל גוף

מספר 
יחידות

תוכן וגרפיקה

לחזית  בגבו  יוצמד  השלט 
בית  של  הפנימית  האכסדרה 
הכניסה.  פתח  מעל  העסק 
220- בגובה  הצבתו  תחום 

500 ס"מ מעל מפלס הרחוב, 
לבית  הכניסה  רצפת  אם  גם 
גבוהה  או  נמוכה  העסק 
של  בהפרש  הרחוב  ממפלס 

עד 200 ס"מ

אורכו המרבי יהיה כאורך חזית בית העסק, גובהו יהיה -50
100 ס"מ, רוחבו )עומקו( לא יעלה על 20 ס"מ

כאורך  יהיה  המרבי  אורכו 
גובהו  העסק,  בית  חזית 
רוחבו  ס"מ,   50-100 יהיה 
 20 על  יעלה  לא  )עומקו( 
עוקבים  עסקים  בתי  ס"מ. 
משותף,  מפתח  שחולקים 
יציבו שלטים בצמוד זה לזה, 
אם קיים רווח בין חזיתותיהם, 
באופן  אותו  יחלקו  שלטיהם 
מאורך  יחרגו  אם  גם  שווה 
שהדבר  ובלבד  חזיתותיהם 

אינו יוצר הפרעה

שלט אחד בחזית פנימית ושלט אחד בחזית חיצונית. אם מחלקת עסקים תשתכנע שבית העסק 
זקוק לשלטים ראשיים נוספים בבדיקה מקדמית, ניתן לכלול אותם בהגשת בקשת היתר שילוט

השלט יכלול שם ו/או סמליל )לוגו( של בית העסק בשטח של 60% לכל הפחות. פרטים כגון אפיון 
סוג בית העסק, שם סניף, שעות פעילות, פרטי התקשרות, כתובות, מפרט מוצרים, סיסמאות 
חברות,  לתאגידים,  פרסומי  תוכן  היותר.  לכל  ב-40% משטח השלט  יוצגו  וכיוצ"ב  )סלוגנים( 
נותני חסות או מותגים שנמכרים בבית העסק מותנה באישור מיוחד של הרשות המקומית שאם 
ייתקבל יוצג ב-40% משטח השלט לכל היותר. בכל מקרה, שם ו/או סמליל בית העסק יהיה גדול 

ובולט ביחס לכל מידע נוסף. אמצעים גרפיים קישוטיים יותרו על כל פני השלט

לחזית  בגבו  יוצמד  השלט 
מעל  החיצונית,  האכסדרה 
בית  מול  העמודים,  מפתחי 
העסק, במרווח של לפחות 10 
ס"מ בין פאתו התחתונה לסף 
העמודים.  מפתח  של  העליון 
220- בגובה  הצבתו  תחום 

500 ס"מ מעל מפלס הרחוב, 
לבית  הכניסה  רצפת  אם  גם 
גבוהה  או  נמוכה  העסק 
של  בהפרש  הרחוב  ממפלס 

עד 200 ס"מ

השלט יוצב בחזית האכסדרה 
החיצונית, בין העמודים, מול 
הקדמית  פאתו  העסק,  בית 
תהיה במישור החזית  ופאתו 
ותותאם  תצמד  העליונה 
 - העליונה  הקורה  לצורת 
ישרה, מקושתת או משופעת. 
היה והסף התחתון של הקורה 
גבוה מ-500 ס"מ, לא תדרש 
הצמדת השלט. תחום הצבתו 
מעל  ס"מ   220-500 בגובה 
רצפת  אם  גם  הרחוב,  מפלס 
נמוכה  העסק  לבית  הכניסה 
הרחוב  ממפלס  גבוהה  או 

בהפרש של עד 200 ס"מ

5.1.3 שלט חזית אכסדרה )קולונדה(
תיאור 
כללי

שלט ראשי



51

שלט חזית אכסדרה - חזית פנימית

שלט חזית אכסדרה - חזית חיצונית מעל עמודים

שלט חזית אכסדרה - חזית חיצונית בין עמודים

220-500

50-100

220-500

220-500

50-100

50-100

10
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שלט בקומת הקרקע, ניצב על חזית עם כרכוב שנבנה כחלק מהבניין או הוצמד אליו כגגון קשיח

מיקום במרחב
גודל גוף

מספר יחידות
תוכן וגרפיקה

השלט יוצמד בגבו לחזית של 
בית העסק מעל פתח הכניסה, 
מעל או מתחת לקצה האחורי 
הצבתו  תחום  הכרכוב.  של 
מעל  ס"מ   220-500 בגובה 
רצפת  אם  גם  הרחוב,  מפלס 
נמוכה  העסק  לבית  הכניסה 
הרחוב  ממפלס  גבוהה  או 

בהפרש של עד 200 ס"מ.

אורכו המרבי יהיה כאורך חזית בית העסק, גובהו יהיה 50-100 ס"מ, רוחבו )עוביו( לא יעלה 
על 20 ס"מ

אפשרות 1: שלט אחד בחזית או בקצה הכרכוב אם עומקו של הכרכוב לא עולה על 150 ס"מ.

אפשרות 2: שלט אחד בחזית ושלט אחד בקצה הכרכוב אם עומקו של הכרכוב גדול מ-150 ס"מ.

אם מחלקת עסקים הרשות המקומית תשתכנע שבית העסק זקוק לשלטים ראשיים נוספים בבדיקה 
מקדמית, ניתן לכלול אותם בהגשת בקשת היתר שילוט

השלט יכלול שם ו/או סמליל )לוגו( של בית העסק בשטח של 60% לכל הפחות. פרטים כגון אפיון 
סוג בית העסק, שם סניף, שעות פעילות, פרטי התקשרות, כתובות, מפרט מוצרים, סיסמאות 
חברות,  לתאגידים,  פרסומי  תוכן  היותר.  לכל  ב-40% משטח השלט  יוצגו  וכיוצ"ב  )סלוגנים( 
נותני חסות או מותגים שנמכרים בבית העסק מותנה באישור מיוחד של הרשות המקומית שאם 
ייתקבל יוצג ב-40% משטח השלט לכל היותר. בכל מקרה, שם ו/או סמליל בית העסק יהיה גדול 

ובולט ביחס לכל מידע נוסף. אמצעים גרפיים קישוטיים יותרו על כל פני השלט

מתחת  או  מעל  יוצב  השלט 
העסק,  בית  מול  לכרכוב, 
פאתו הקדמית תהיה במישור 
הכרכוב,  של  הקדמי  הקצה 
ב-50  אליו  ביחס  שקועה 
פאתו  היותר.  לכל  ס"מ 
התחתונה או העליונה תצמד 
לכרכוב. תחום הצבתו בגובה 
מפלס  מעל  ס"מ   220-500
הרחוב, גם אם רצפת הכניסה 
לבית העסק נמוכה או גבוהה 
של  בהפרש  הרחוב  ממפלס 

עד 200 ס"מ

לחזית  בגבו  יוצמד  השלט 
הכרכוב,  הקצה הקדמי של 
גובה  אם  העסק,  בית  מול 
יותר.  או  ס"מ   60 הכרכוב 
האנכי  בממד  ימורכז  הוא 
ויותיר שוליים תחתונים של 
תחום  לפחות.  ס"מ   5-10
 220-500 בגובה  הצבתו 
הרחוב,  מפלס  מעל  ס"מ 
גם אם רצפת הכניסה לבית 
גבוהה  או  נמוכה  העסק 
ממפלס הרחוב בהפרש של 

עד 200 ס"מ

5.1.4 שלט חזית כרכוב
תיאור 
כללי

מעל או מתחת לקצה 
כרכוב אחורי

מעל או מתחת לקצה 
קצה כרכוב קדמיכרכוב קדמי

שלט ראשי
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שלט חזית כרכוב - מתחת לקצה כרכוב אחורישלט חזית כרכוב - מעל לקצה כרכוב אחורי

שלט חזית כרכוב - מתחת לקצה כרכוב קדמישלט חזית כרכוב - מעל לקצה כרכוב קדמי

שלט חזית כרכוב - קצה כרכוב קדמי

220-500

220-500
220-500

220-500

50-100

50-100

50-100

50

50

50-100

220-500

50-100
5
5

60 או יותר
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שלט בקומה שמעל קומת הקרקע, ניצב על חזית עם מעבר פתוח וגלוי לרחוב שמקשר בין מספר 
בתי עסק

מיקום 
במרחב

גודל 
גוף

מספר 
יחידות

תוכן וגרפיקה

השלט יוצמד בגבו למישור הפנימי של החזית 
העסק.  בית  של  הכניסה  פתח  מעל  הפתוחה, 
מעל  ס"מ   220-500 בגובה  הצבתו  תחום 

מפלס רצפת הכניסה לבית העסק

אורכו המרבי יהיה כאורך חזית בית העסק, גובהו יהיה 50-100 ס"מ, רוחבו )עומקו( לא יעלה 
על 20 ס"מ

שלט אחד בחזית פנימית ושלט אחד בחזית חיצונית. אם מחלקת עסקים תשתכנע שבית העסק 
זקוק לשלטים ראשיים נוספים בבדיקה מקדמית, ניתן לכלול אותם בהגשת בקשת היתר שילוט

השלט יכלול שם ו/או סמליל )לוגו( של בית העסק בשטח של 60% לכל הפחות. פרטים כגון אפיון 
סוג בית העסק, שם סניף, שעות פעילות, פרטי התקשרות, כתובות, מפרט מוצרים, סיסמאות 
חברות,  לתאגידים,  פרסומי  תוכן  היותר.  לכל  ב-40% משטח השלט  יוצגו  וכיוצ"ב  )סלוגנים( 
נותני חסות או מותגים שנמכרים בבית העסק מותנה באישור מיוחד של הרשות המקומית שאם 
ייתקבל יוצג ב-40% משטח השלט לכל היותר. בכל מקרה, שם ו/או סמליל בית העסק יהיה גדול 

ובולט ביחס לכל מידע נוסף. אמצעים גרפיים קישוטיים יותרו על כל פני השלט

השלט יוצמד בגבו למישור החיצוני של החזית 
בין  הצבתו  תחום  העסק.  בית  מול  הפתוחה, 

הרצפה לתקרה ובצמוד לאחת מהן

5.1.5 שלט חזית פתוחה בקומה ראשונה
תיאור 
כללי

חזית חיצוניתחזית פנימית

שלט ראשי
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שלט חזית פתוחה בקומה ראשונה: חזית פנימית

שלט חזית פתוחה בקומה ראשונה: חזית חיצונית - אפשרות ב'שלט חזית פתוחה בקומה ראשונה: חזית חיצונית - אפשרות א'

220-500

50-100

50-100

50-100

תחום הצבת השלט 
בין הרצפה לתקרה 
ובצמוד לאחת מהן

תחום הצבת השלט 
בין הרצפה לתקרה 
ובצמוד לאחת מהן
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שלט ניצב על דופן גג משופע )אלכסוני(

מיקום 
במרחב

גודל גוף
מספר 
יחידות

הערות 
נוספות

תוכן וגרפיקה

השלט יוצב על מתקן נושא שיעוגן לגג המשופע, מעל חזית בית העסק, פאתו הקדמית תהיה 
בנסיגה של 10-50 ס"מ ביחס לקצה הקדמי העליון של הגג ופאתו התחתונה תהיה גובהה מפני 

הגג במקום בו הוא ניצב ב-10-50 ס"מ

יהיה כאורך חזית בית העסק. בגג במפלס ראשון, שני ושלישי )לא כולל קומת  אורכו המרבי 
קרקע( גובהו יהיה 50-200 ס"מ ובגג במפלס רביעי ומעלה )לא כולל קומת קרקע( גובהו יהיה 

150-300 ס"מ, רוחבו )עומקו( לא יעלה על 30 ס"מ

נוספים בבדיקה  זקוק לשלטים ראשיים  שלט אחד. אם מחלקת עסקים תשתכנע שבית העסק 
מקדמית, ניתן לכלול אותם בהגשת בקשת היתר שילוט

אביזרי התקנה גלויים יהיו זהים לכל בתי העסקים במבנה וייבנו ככל האפשר כך שחזותם לא 
תבלוט. אביזרי ההתקנה יתוכננו בהתאמה לשלט ויאושרו ע"י קונסטרוקטור

השלט יכלול שם ו/או סמליל )לוגו( של בית העסק בשטח של 60% לכל הפחות. פרטים כגון אפיון 
סוג בית העסק, שם סניף, שעות פעילות, פרטי התקשרות, כתובות, מפרט מוצרים, סיסמאות 
חברות,  לתאגידים,  פרסומי  תוכן  היותר.  לכל  ב-40% משטח השלט  יוצגו  וכיוצ"ב  )סלוגנים( 
נותני חסות או מותגים שנמכרים בבית העסק מותנה באישור מיוחד של הרשות המקומית שאם 
ייתקבל יוצג ב-40% משטח השלט לכל היותר. בכל מקרה, שם ו/או סמליל בית העסק יהיה גדול 

ובולט ביחס לכל מידע נוסף. אמצעים גרפיים קישוטיים יותרו על כל פני השלט

5.1.6 שלט גג משופע
תיאור 
כללי

שלט ראשי
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שלט גג משופע

* בגג במפלס רביעי ומעלה )לא כולל קומת קרקע( 
גובה השלט יהיה 150-300 ס"מ.

50-200*

10-50

10-50
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שלט בקומת הקרקע, ניצב על מתקן נושא

מיקום 
במרחב

גודל גוף
מספר 
יחידות

הערות 
נוספות

תוכן וגרפיקה

השלט יוצב על מתקן נושא כגון עמוד או לוח מעוגן לקרקע בשטח הפרטי של המבנה בו נמצא 
בית העסק. תחום הצבתו בגובה 220-500 ס"מ מעל  מפלס הקרקע

הרשות  אם  אלא  ס"מ   100-300 יהיה  אורכו 
יהיה  גובהו  להאריכו,  לנכון  מצאה  המקומית 
50-100 ס"מ, רוחבו )עומקו( לא יעלה על 20 

ס"מ

הרשות  אם  אלא  ס"מ   30-80 יהיה  אורכו 
יהיה  גובהו  להאריכו,  לנכון  מצאה  המקומית 
30-80 ס"מ, רוחבו )עומקו( לא יעלה על 20 

ס"מ

נוספים בבדיקה  זקוק לשלטים ראשיים  שלט אחד. אם מחלקת עסקים תשתכנע שבית העסק 
מקדמית, ניתן לכלול אותם בהגשת בקשת היתר שילוט

אביזרי התקנה גלויים יהיו זהים לכל בתי העסקים במבנה וייבנו ככל האפשר כך שחזותם לא 
תבלוט. אביזרי ההתקנה יתוכננו בהתאמה לשלט ויאושרו ע"י קונסטרוקטור. אמצעי שילוט לא 

מועדף, יאושר אם לא נמצא פתרון אחר

השלט יכלול שם ו/או סמליל )לוגו( של בית 
פרטים  הפחות.  לכל   60% של  בשטח  העסק 
שעות  סניף,  שם  העסק,  בית  סוג  אפיון  כגון 
מפרט  כתובות,  התקשרות,  פרטי  פעילות, 
יוצגו  וכיוצ"ב  )סלוגנים(  סיסמאות  מוצרים, 
ב-40% משטח השלט לכל היותר. תוכן פרסומי 
מותגים  או  חסות  נותני  חברות,  לתאגידים, 
שנמכרים בבית העסק מותנה באישור מיוחד 
של מחלקת עסקים שאם ייתקבל יוצג ב-40% 
משטח השלט לכל היותר. בכל מקרה, שם ו/

או סמליל בית העסק יהיה גדול ובולט ביחס 
קישוטיים  גרפיים  אמצעים  נוסף.  מידע  לכל 

יותרו על כל פני השלט

השלט יכלול שם ו/או סמליל )לוגו( של בית 
פרטים  הפחות.  לכל   60% של  בשטח  העסק 
כגון אפיון סוג בית העסק, שם סניף, סיסמאות 
לכל  השלט  משטח  ב-40%  יוצגו  )סלוגנים( 
בית  סמליל  ו/או  שם  מקרה,  בכל  היותר. 
העסק יהיה גדול ובולט ביחס לכל מידע נוסף. 
פני  כל  על  יותרו  קישוטיים  גרפיים  אמצעים 

השלט

5.1.7 שלט עצמאי
תיאור 
כללי

שלט משנישלט ראשי
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שלט עצמאי - ראשי

220-500

50-100

100-300

20



60

שלט בקומת קרקע, על גבי סוכך זרועות, מרקיזה או סוכך קבוע

מיקום במרחב
גודל גוף

מספר 
יחידות

הערות נוספות
תוכן וגרפיקה

השלט יודפס, ייתפר או יירקם על סוכך צמוד 
חזית עשוי בד או יריעה סינטטית אחרת מעל 
הכניסה לבית העסק וללא שלט נוסף מעליו או 
מתחתיו. תחום הצבתו בגובה 220-500 ס"מ 
מעל מפלס הרחוב, גם אם רצפת הכניסה לבית 
העסק נמוכה או גבוהה ממפלס הרחוב בהפרש 

של עד 200 ס"מ

חזית  כאורך  יהיה  הסוכך  של  המרבי  אורכו 
הראווה  חלון  באורך  הפחות  ולכל  בית העסק 
של בית העסק, גובהו לא יעלה על 200 ס"מ, 
או  ס"מ   400 על  יעלה  לא  )עומקו(  רוחבו 
40% מרוחב המדרכה הצמודה לחזית - הקטן 

מהשניים

אורכו המרבי של הסוכך יהיה כאורך חזית בית 
או  הראווה  חלון  באורך  הפחות  ולכל  העסק 
חלון אחר של בית העסק, גובהו לא יעלה על 
200 ס"מ, רוחבו )עומקו( לא יעלה על 300 
ס"מ או 40% מרוחב המדרכה הצמודה לחזית 

- הקטן מהשניים

השלט יודפס, ייתפר או יירקם על סוכך צמוד 
חזית עשוי בד או יריעה סינטטית אחרת מעל 
לשלט  מתחת  או  מעל  העסק,  לבית  הכניסה 
בגובה  הצבתו  תחום  להסתירו.  ומבלי  ראשי 
אם  גם  הרחוב,  מפלס  מעל  ס"מ   220-500
גבוהה  או  נמוכה  העסק  לבית  הכניסה  רצפת 

ממפלס הרחוב בהפרש של עד 200 ס"מ

נוספים בבדיקה  זקוק לשלטים ראשיים  שלט אחד. אם מחלקת עסקים תשתכנע שבית העסק 
מקדמית, ניתן לכלול אותם בהגשת בקשת היתר שילוט

יתוכננו  ההתקנה  ואביזרי  הסוכך  שלד 
קונסטרוקטור.  ע"י  ויאושרו  לשלט  בהתאמה 
נמצא  חזית  צמודי  סוככים  סוגי  על  מידע 

בפרק הסוככים

יתוכננו  ההתקנה  ואביזרי  הסוכך  שלד 
קונסטרוקטור.  ע"י  ויאושרו  לשלט  בהתאמה 
לא מהווה  אם  יאושר  אמצעי שילוט משלים, 
כפילות מיותרת למידע שמוצג בשילוט אחר. 
נמצא  חזית  צמודי  סוככים  סוגי  על  מידע 

בפרק הסוככים

השלט יכלול שם ו/או סמליל )לוגו( של בית 
פאת  עד 50% משטחה של  העסק בשטח של 
הסוכך הקדמית ועל מלוא השובל הקדמי, לא 
בפאותיו הצדדיות, אלא אם הרשות המקומית 
נתנה על כך אישור מיוחד. פרטים כגון אפיון 
סוג בית העסק, שם סניף, סיסמאות )סלוגנים( 
יוצגו בשובל הסוכך הקדמי. בכל מקרה, שם 
ו/או סמליל בית העסק יהיה גדול ובולט ביחס 

לכל מידע נוסף

השלט יכלול שם ו/או סמליל )לוגו( של בית 
פאת  עד 30% משטחה של  העסק בשטח של 
הסוכך הקדמית ועל מלוא השובל הקדמי, לא 
בפאותיו הצדדיות, אלא אם הרשות המקומית 
נתנה על כך אישור מיוחד. פרטים כגון אפיון 
סוג בית העסק, שם סניף, סיסמאות )סלוגנים( 
יוצגו בשובל הסוכך הקדמי. בכל מקרה, שם 
ו/או סמליל בית העסק יהיה גדול ובולט ביחס 

לכל מידע נוסף

5.1.8 שלט סוכך צמוד חזית
תיאור 
כללי

שלט משנישלט ראשי
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שלט סוכך צמוד חזית

220-500

עד 200

עד 400*

הצמודה  המדרכה  מרוחב   40% *או 
לחזית - הקטן מהשניים
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שלט משני

שלט בקומת הקרקע, זיזי - ניצב לחזית

מיקום 
במרחב

גודל גוף
מספר 
יחידות

הערות 
נוספות

תוכן 
וגרפיקה

השלט יוצמד לחזית בית העסק או יורחק ממנה עד 10 ס"מ באמצעות מנשא או מוט ייעודי. תחום 
הצבתו בגובה 220-300 ס"מ מעל מפלס הרחוב, גם אם רצפת הכניסה לבית העסק נמוכה או 

גבוהה ממפלס הרחוב בהפרש של עד 200 ס"מ

יהיה  גובהו  ס"מ,   50-80 יהיה  יהיה  אורכו 
20-50 ס"מ, רוחבו )עומקו( לא יעלה על 10 

ס"מ. 

אורכו יהיה 20-50 ס"מ, גובהו יהיה 70-200 
ס"מ, רוחבו )עומקו( לא יעלה על 10 ס"מ

שלט אחד. אם מחלקת עסקים תשתכנע שבית העסק זקוק לשלטים נוספים בבדיקה מקדמית, 
ניתן לכלול אותם בהגשת בקשת היתר שילוט

אמצעי שילוט משלים, יאושר אם לא מהווה כפילות מיותרת למידע שמוצג בשילוט אחר

השלט יכלול שם ו/או סמליל )לוגו( של בית העסק ו/או הכוונה לבית העסק. אמצעים גרפיים 
קישוטיים יותרו על כל פני השלט

5.1.9 שלט דגל

שלט עצמאי: אנכישלט עצמאי: אופקי

תיאור 
כללי

דגל אנכידגל אופקי

220-300220-300

20-50
70-200

50-80
20-50
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תיאור 
כללי

שלט סוככת חורף )סוכך עונתי(

שלט בקומת קרקע, ניצב על סוככת חורף

מיקום 
במרחב

גודל 
גוף

מספר 
יחידות

הערות 
נוספות

תוכן 
וגרפיקה

השלט יוצמד בגבו לסוככת החורף של בית העסק בחזית המיטבית הפונה למרחב הציבורי. תחום 
הצבתו בגובה 220-400 ס"מ מעל מפלס הרחוב

אורכו יהיה 100-200 ס"מ אלא אם מחלקת עסקים מצאה לנכון להאריכו ונתנה על כך אישור 
מיוחד. גובהו יהיה 50-100 ס"מ, רוחבו )עומקו( לא יעלה על 20 ס"מ

שלט אחד. אם מחלקת עסקים תשתכנע שבית העסק זקוק לשלטים נוספים בבדיקה מקדמית, 
ניתן לכלול אותם בהגשת בקשת היתר שילוט

אמצעי שילוט משלים, יאושר אם לא מהווה כפילות מיותרת למידע שמוצג בשילוט אחר

השלט יכלול שם ו/או סמליל )לוגו( של בית העסק ו/או פרטים כגון אפיון סוג בית העסק, שם 
סניף, סיסמאות )סלוגנים(

5.1.10 שלט סוככת חורף )סוכך עונתי(
שלט משני

220-400

50-100

100-200*

לנכון  מצאה  עסקים  מחלקת  אם  *אלא 
להאריכו ונתנה על כך אישור מיוחד
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שלט בקומה האחרונה, ניצב בקיר מעקה גג או על מנשא ברצפת הגג

מיקום במרחב
גודל גוף

מספר 
יחידות

הערות 
נוספות

תוכן 
וגרפיקה

השלט יוצמד בגבו לחזית קיר 
העליונה  פאתו  הגג,  מעקה 
תהיה במישור הדופן העליונה 
של קיר מעקה הגג או נמוכה 
ממנה ב-50 ס"מ לכל היותר

הדופן  על  יוצב  השלט 
מעקה  קיר  של  העליונה 
הגג, פאתו התחתונה תוצמד 
למתקן  יחובר  בגבו  אליה, 

שיעוגן לרצפת הגג

נושא  מתקן  על  יוצב  השלט 
פאתו  הגג,  לרצפת  שיעוגן 
של  בנסיגה  תהיה  הקדמית 
לדופן  ביחס  ס"מ   10-50
הפנימית של קיר מעקה הגג 
ופאתו התחתונה תהיה גבוהה 
קיר  של  העליונה  מהדופן 

המעקה ב-50-100 ס"מ

אורכו יהיה 200-500 ס"מ אלא אם מחלקת עסקים מצאה לנכון להאריכו ונתנה על כך אישור 
 100-200 יהיה  גובהו  כולל קומת קרקע(  )לא  ושלישי  גג במפלס ראשון, שני  מיוחד. בקומת 
ס"מ ובקומת גג במפלס רביעי ומעלה )לא כולל קומת קרקע( גובהו יהיה 150-300 ס"מ, רוחבו 

)עומקו( לא יעלה על 30 ס"מ

נוספים בבדיקה  זקוק לשלטים ראשיים  שלט אחד. אם מחלקת עסקים תשתכנע שבית העסק 
מקדמית, ניתן לכלול אותם בהגשת בקשת היתר שילוט

אביזרי התקנה גלויים יהיו זהים לכל בתי העסקים במבנה וייבנו ככל האפשר כך שחזותם לא 
שילוט  אמצעי  קונסטרוקטור.  ע"י  ויאשרו  לשלט  בהתאמה  יתוכננו  ההתקנה  אביזרי  תבלוט. 

משלים, יאושר אם לא מהווה כפילות מיותרת למידע שמוצג בשילוט אחר

השלט יכלול שם ו/או סמליל )לוגו( של בית העסק בשטח של 60% לכל הפחות. פרטים כגון 
אפיון סוג בית העסק, שם סניף, סיסמאות )סלוגנים( יוצגו ב-40% משטח השלט לכל היותר. 
בכל מקרה, שם ו/או סמליל בית העסק יהיה גדול ובולט ביחס לכל מידע נוסף. אמצעים גרפיים 

קישוטיים יותרו על כל פני השלט

5.1.11 שלט רום 
תיאור 
כללי

על מנשא ברצפת הגגעל מעקה גגחזית מעקה גג

שלט משני
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שלט רום: חזית מעקה גג

שלט רום: על מעקה גג

שלט רום: על מנשא ברצפת הגג

100-200*

100-200*

0-50

*בקומת גג במפלס רביעי ומעלה )לא כולל 
קומת קרקע( גובהו יהיה 150-300 ס"מ

לנכון  מצאה  עסקים  מחלקת  אם  **אלא 
להאריכו ונתנה על כך אישור מיוחד

200-500**

200-500**

200-500**

50-100

100-200*

10-50



66

שלט בקומת קרקע או בחזית פתוחה בקומה 
ראשונה, ניצב על חלון ראווה

על חלון ראווה

שלט משני

שלט בקומת קרקע או בחזית פתוחה בקומה 
ראשונה, ניצב על ארגז תצוגה בתחתית חלון 

הראווה

על ארגז תצוגה

מיקום 
במרחב

גודל 
גוף

מספר 
יחידות

הערות 
נוספות

תוכן 
וגרפיקה

השלט יוצמד באמצעות מדבקה שקופה לחלון 
מפני  ייבלוט  לא  הפנימי,  מצידו  הראווה 

החלון, לא יסתיר את החלל הפנימי

30% לכל היותר משטח חלון הראווה

שלט אחד. אם מחלקת עסקים תשתכנע שבית העסק זקוק לשלטים נוספים בבדיקה מקדמית, 
ניתן לכלול אותם בהגשת בקשת היתר שילוט

העסק,  בית  סוג  אפיון  כגון  פרטים  ו/או  העסק  בית  של  )לוגו(  סמליל  ו/או  שם  יכלול  השלט 
שם סניף, שעות פעילות, פרטי התקשרות, כתובות, מפרט מוצרים, סיסמאות )סלוגנים( ו/או 

אמצעים גרפיים קישוטיים

אורכו המרבי יהיה כאורך ארגז התצוגה בחלון 
הראווה, גובהו לא יעלה על 100 ס"מ

חלון  בתחתית  תצוגה  לארגז  יוצמד  השלט 
חזית הארגז, הסף  ייבלוט מפני  לא  הראווה, 
ממפלס  ס"מ   100 על  יעלה  לא  שלו  העליון 

רצפת הכניסה לבית העסק

אמצעי שילוט משלים, יאושר אם לא מהווה כפילות מיותרת למידע שמוצג בשילוט אחר

5.1.12 שלט חלון ראווה
תיאור 
כללי

שלט חלון ראווה: על ארגז תצוגהשלט חלון ראווה: על חלון ראווה

30% לכל היותר משטח 
100 ס"מ לכל היותרחלון הראווה
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בחזית  או  קרקע   בקומת  כרזה  או  מודעה 
פתוחה בקומה ראשונה, ניצבת על חלון ראווה

מודעה או כרזה על חלון ראווה

שלט בקומת קרקע או בחזית פתוחה בקומה 
תצוגת  מסך  ראווה,  בחלון  ניצב  ראשונה, 

מידע ו/או דימויים קבועים או מתחלפים

שלט דיגיטלי

מיקום במרחב
גודל 
גוף

מספר 
יחידות

הערות 
נוספות

תוכן 
וגרפיקה

מדבקה  באמצעות  יוצמדו  המודעות/כרזות 
לחלון  אחר  קשיח  חומר  או  נייר  שקופה, 
הראווה מצידו הפנימי, לא יסתירו את החלל 
מיקומן  את  ולשנות  להחליפן  ניתן  הפנימי, 

בחלון לפי הצורך

10% לכל היותר משטח חלון הראווה.

שלט אחד. אם מחלקת עסקים תשתכנע שבית העסק זקוק לשלטים נוספים בבדיקה מקדמית, 
ניתן לכלול אותם בהגשת בקשת היתר שילוט

העסק,  בית  סוג  אפיון  כגון  פרטים  ו/או  העסק  בית  של  )לוגו(  סמליל  ו/או  שם  יכלול  השלט 
שם סניף, שעות פעילות, פרטי התקשרות, כתובות, מפרט מוצרים, סיסמאות )סלוגנים( ו/או 

אמצעים גרפיים קישוטיים

30% לכל היותר משטח חלון הראווה

הראווה  חלון  של  הפנימי  בצידו  יוצב  השלט 
לא  החלון,  מפני  ייבלוט  לא  אליו,  ובצמוד 

יסתיר את החלל הפנימי

חל איסור ליצור הפרעת ריצוד, היבהוב או סינוור בלתי סבירים למשתמשים במרחב הציבורי, 
לבעלי עסקים או דיירים שכנים. בשעות החשיכה יעומעם השלט ל-30% מעוצמתו או יכובה, 
שילוט שיהווה מטרד יוסר. אמצעי שילוט משלים, יאושר אם לא מהווה כפילות מיותרת למידע 

שמוצג בשילוט אחר

תיאור 
כללי

שלט משני

שלט חלון ראווה: שלט דיגיטלישלט חלון ראווה: מודעה או כרזה על חלון ראווה

30% לכל היותר משטח 
חלון הראווה

10% לכל היותר משטח 
חלון הראווה
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שלט בקומת קרקע, ניצב על חזית המבנה בו 
נמצא בית העסק

על חזית

השטח  בתחום  ניצב  הקרקע,  בקומת  שלט 
הפרטי של המבנה בו נמצא בית העסק

על עמוד

מיקום 
במרחב

גודל 
גוף

מספר 
יחידות

הערות 
נוספות

תוכן 
וגרפיקה

נמצא  בו  המבנה  לחזית  בגבו  יוצמד  השלט 
 150-400 בגובה  הצבתו  תחום  העסק.  בית 

ס"מ מעל מפלס הרחוב

אורכו יהיה 30-50 ס"מ, גובהו יהיה 30-50 ס"מ, רוחבו )עומקו( לא יעלה על 5 ס"מ - אלא אם 
הרשות המקומית מצאה לנכון להגדילו ונתנה על כך אישור מיוחד

שלט אחד. אם מחלקת עסקים תשתכנע שבית העסק זקוק לשלטים נוספים בבדיקה מקדמית, 
ניתן לכלול אותם בהגשת בקשת היתר שילוט

השלט יכלול שם ו/או סמליל )לוגו( של בית העסק ו/או אמצעי הכוונה מילולי או גרפי

של  הפרטי  בשטח  עמוד  על  יוצב  השלט 
הצבתו  תחום  העסק.  בית  נמצא  בו  המבנה 

בגובה 150-400 ס"מ מעל מפלס הרחוב

הצבת שלט שלא בשטח הפרטי של בית העסק מחייבת אישור כלל בעלי החללים במבנה. תכנון 
העמוד בהתאמה לשלט יאושר ע"י קונסטרוקטור. אמצעי שילוט משלים, יאושר אם יימצא הכרחי 

לתפקודו של בית העסק והמבקרים

5.1.13 שלט הכוונה
תיאור 
כללי

שלט הכוונה: על עמוד שלט הכוונה: על חזית

שלט משני

150-400

30-50

30-50
30-50

150-400

50-100
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שלט בלוח שלטים מרכזי שיועד ע"י הרשות המקומית למספר בתי עסקים סמוכים באותו אזור 
או מתחם

מיקום 
במרחב

גודל 
גוף

מספר 
יחידות

הערות 
נוספות

תוכן 
וגרפיקה

השלט יוצב בהתאם להוראות היתר הבנייה של מרכזת השילוט

השלט יוצב בהתאם להוראות היתר הבנייה של מרכזת השילוט

שלט אחד. אם מחלקת עסקים תשתכנע שבית העסק זקוק לשלטים נוספים בבדיקה מקדמית, 
ניתן לכלול אותם בהגשת בקשת היתר שילוט

אמצעי שילוט משלים, יאושר אם לא מהווה כפילות מיותרת למידע שמוצג בשילוט אחר

השלט יכלול שם ו/או סמליל )לוגו( של בית העסק ו/או פרטים כגון אפיון סוג בית העסק, שם 
סניף, סיסמאות )סלוגנים(. תוכן פרסומי לתאגידים, חברות, נותני חסות או מותגים שנמכרים 
בבית העסק מותנה באישור מיוחד של הרשות המקומית. אמצעים גרפיים קישוטיים יותרו על 

כל פני השלט

5.1.14 שלט מרכזת שילוט
תיאור 
כללי

שלט משני

שלט מרכזת שילוט
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שלט מובנה ע"ג מתקן נייד או קבוע שיש לו שימוש תפעולי מלבד שלט כגון ריהוט, דוכן, דלפק, 
מקרר, מכונת שתייה וכדומה, ניצב מחוץ לבית עסק ובסמוך אליו

מיקום 
במרחב

גודל 
גוף

מספר 
יחידות

הערות 
נוספות

תוכן 
וגרפיקה

השלט יוצמד למתקן-ציוד ולא ייבלוט ממנו

ושטח  מגודל  יחרוג  ובלבד שלא  המקומית  הרשות  ע"י  למתקן-ציוד  ביחס  ייקבע  השלט  גודל 
המתקן ולא ייבלוט מפניו

שלט אחד. אם מחלקת עסקים תשתכנע שבית העסק זקוק לשלטים נוספים בבדיקה מקדמית, 
ניתן לכלול אותם בהגשת בקשת היתר שילוט

אמצעי שילוט משלים, יאושר אם לא מהווה כפילות מיותרת למידע שמוצג בשילוט אחר

השלט יכלול שם ו/או סמליל )לוגו( של בית העסק ו/או פרטים כגון אפיון סוג בית העסק, שם 
סניף, סיסמאות )סלוגנים(. תוכן פרסומי לתאגידים, חברות, נותני חסות או מותגים שנמכרים 
בבית העסק מותנה באישור מיוחד של הרשות המקומית. אמצעים גרפיים קישוטיים יותרו על 

כל פני השלט

5.1.15 שלט מתקן תפעולי
תיאור 
כללי

שלט משני
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שלט מתקן תפעולי
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סוככים  5.2
מיקום במרחב

גודל גוף
מספר יחידות

הערות 
נוספות

צמוד  זיזי  זרועות  סוכך 
הקרקע,בעל  בקומת  חזית 
מנגנון קיפול חשמלי או ידני 
שהולבש  מתכת  שלד  עשוי 
סינטטית  יריעה  או  בד 
שימשונית  כדוגמת  אחרת 
מבנה  זה  לסוכך  דראלון.  או 
מתוחה,  יריעה  עם  משופע 
שאורכו  בחזית  ניצב  שובל 
לא יעלה על 30 ס"מ ואין לו 

פאות צדדיות

צמוד  זיזי  מרקיזה  סוכך 
בעל  הקרקע,  בקומת  חזית 
מנגנון קיפול חשמלי או ידני 
שהולבש  מתכת  שלד  עשוי 
סינטטית  יריעה  או  בד 
שימשונית  כדוגמת  אחרת 
מבנה  זה  לסוכך  דראלון.  או 
שובל  יריעה,  עטוף  מעוגל 
לא  שאורכו  בחזית  ניצב 
לו  ויש  ס"מ   30 על  יעלה 

פאות צדדיות

סוכך זיזי צמוד חזית בקומת 
עשוי  מתקפל,  לא  הקרקע, 
בד  שהולבש  מתכת  שלד 
אחרת  סינטטית  יריעה  או 
כדוגמת שימשונית או דראלון 
בלוחות  שחופה  לחלופין  או 
או  מתכתי  קשיח  חומר 
מגולוון,  פח  כדוגמת  פלסטי 
פוליקרבונט,  אלומניום, 
לסוכך  ואקריליק.  פי.וי.סי 
שונות  בתצורות  מבנים  זה 

ישרות ומעוגלות

סוכך יותקן על חזית בית העסק ויבלוט מפניה מעל מרחב המדרכה. תחום הצבתו בגובה -220
500 ס"מ מעל מפלס הרחוב. מצבים חריגים:

- במידה ומעל מפלס הרחוב ישנה קומה או מרפסת  סוכך מתחת לקומה או מרפסת בולטת 
שבסיסה בגובה 500 ס"מ או פחות ובולטת עד 100 ס"מ ביחס לחזית בית העסק, ניתן להתקין 
סוכך במרווח של לפחות 50 ס"מ בין קצהו העליון של הסוכך לתחתית הקומה שמעליו. התקנת 
סוכך תחת קומה או מרפסת בולטת ביותר מ-100 ס"מ ביחס לחזית בית העסק דורשת אישור 

מיוחד של הרשות המקומית.

סוכך ע"ג חזית אכסדרה )קולנדה( חיצונית -  ניתן להתקין סוכך מעל העמודים במרווח של 
לפחות 10 ס"מ בין קצהו התחתון של הסוכך לסף העליון של מפתח העמודים. התקנת סוכך בחזית 

אכסדרה לא מומלצת אל אם הרשות המקומית מצאה שהדבר הכרחי ונתנה לכך אישור מיוחד.

סוכך ע"ג חזית כרכוב )קרניז( - ניתן להתקין סוכך תחת כרכוב במרווח של עד 10 ס"מ בין 
קצהו העליון של הסוכך לסף התחתון של הכרכוב. כמו כן ניתן להתקין סוכך על חזית הכרכוב 
אם גובה הכרכוב 60 ס"מ או יותר ובמרווח של לפחות 10 ס"מ בין קצהו העליון של הסוכך לסף 

העליון של הכרכוב

אורכו המרבי של הסוכך יהיה 
כאורך חזית בית העסק ולכל 
הראווה  חלון  באורך  הפחות 
או חלון אחר של בית העסק, 
גובהו לא יעלה על 200 ס"מ, 
על  יעלה  לא  )עומקו(  רוחבו 
מרוחב   40% או  ס"מ   400
 - לחזית  הצמודה  המדרכה 

הקטן מהשניים

אורכו המרבי של הסוכך יהיה 
כאורך חזית בית העסק ולכל 
הראווה  חלון  באורך  הפחות 
או חלון אחר של בית העסק, 
גובהו לא יעלה על 200 ס"מ, 
על  יעלה  לא  )עומקו(  רוחבו 
מרוחב   40% או  ס"מ   200
 - לחזית  הצמודה  המדרכה 

הקטן מהשניים

אורכו המרבי של הסוכך יהיה 
כאורך חזית בית העסק ולכל 
הראווה  חלון  באורך  הפחות 
או חלון אחר של בית העסק, 
גובהו לא יעלה על 200 ס"מ, 
על  יעלה  לא  )עומקו(  רוחבו 
מרוחב   40% או  ס"מ   400
 - לחזית  הצמודה  המדרכה 

הקטן מהשניים

ניתן  סוכך אחד. במקרה והוחלט להציב סוכך לאורך חזית ארוכה מאורך הסוכך המירבי אותו 
לייצר, יש להצמיד מספר סוככים זהים זה לצד זה והם ייחשבו לסוכך אחד. אם מחלקת עסקים 
תשתכנע שבית העסק זקוק לסוככים נוספים בבדיקה מקדמית, ניתן לכלול אותם בהגשת בקשת 

היתר לסוכך

שלד הסוכך ואביזרי ההתקנה יאושרו ע"י קונסטרוקטור. מידע על סוככים צמודי חזית המשמשים 
לשילוט נמצא בפרק השילוט

תיאור כללי
סוכך קבועמרקיזהסוכך זרועות
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מצבים חריגים:

סוכך מתחת לקומה או מרפסת בולטתסוכך זרועות

סוכך ע"ג חזית אכסדרה )קולנדה( חיצונית

סוכך ע"ג חזית כרכוב )קרניז(

מרקיזה

סוכך קבוע

50

10

10

המרחב העסקי

המרחב העסקי

המרחב 
העסקי

0-30

0-200

0-30

0-200

220-500

220-500

220-500

0-200

עד 400*

עד 400*

עד 200*

הצמודה  המדרכה  מרוחב   40% *או 
לחזית - הקטן מהשניים
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מערכות טכניות  5.3
מיקום במרחב

הערות נוספות

מנועים,  בהן  ואיוורור,  אוויר  מיזוג  מערכות 
)ונטות(,  מאווררים  מאיידים,  מדחסים, 
אוויר,  ומסנני  מוליכי  מנדפים,  מפוחים, 
תשתיות  גישה,  פתחי  ניקוזים,  ארובות, 
כבלים, צנרת ותעלות, וכל הרכיבים הטכניים 

האחרים הקשורים למערכות הללו

מערכות לא יותקנו בחזית המסחרית או לצידה 
ומיקומון ייקבע על גג המבנה, על חזית הפונה 
לחצר אחורית, בסמטה או רחוב צדדי, בחלל 
בית  בחלל  ניתן  אם  או  ייעודי,  פיר  או  חדר 
מערכות  הצבת  שמחייבות  בנסיבות  העסק. 
בחזית המסחרית יש לקבל על כך אישור חריג 
מהרשות המקומית על בסיס אחד מהפתרונות 
בפגיעה  כרוך  אינו  והדבר  במידה  הבאים: 
במעטפת המבנה, יש להעדיף התקנה בגומחה 
)נישה( מכוסה בסבכה שלפחות 70% משטחה 
או  וצבועה  אטום, עשויה מדופן פח מחוררת 
מתריס רפפות קבועות ממתכת צבועה במישור 
5 ס"מ ממנה מעל  או בנסיגה של עד  החזית 
חלון הראווה או הדלת. בהינתן וגם פתרון זה 
בלתי ישים ניתן להציע תכנון מסתור בעיצוב 

נאה או הסתרה מאחורי שילוט

למערכות  יחוברו  מים  עודפי  ניקוז  מערכות 
את  לחשוף  אסור  מקרה  בכל  העירוניות. 
פתרונות  הציבורי.  המרחב  כלפי  המערכות 
בחזית  העסקים  בתי  לכלל  ייבחנו  חריגים 

נתונה כדי לשמור על אחידותה

מערכות ניקוז עודפי מים או פינוי מי שפכים 
יחוברו למערכות העירוניות. פתרונות חריגים 
על  נתונה  בחזית  העסקים  בתי  לכלל  ייבחנו 

מנת לשמור על אחידותה

מערכות לא יותקנו בחזית המסחרית או לצידה 
ומיקומון ייקבע באופן נסתר בקירות ורצפות 
בית  של  הפנימי  בחלל  ניתן  אם  או  המבנה 
מערכות  הצבת  שמחייבות  בנסיבות  העסק. 
בחזית המסחרית יש לקבל על כך אישור חריג 
מהרשות המקומית על בסיס שימוש ברכיבים 
בהקפדה  שמותקנים  נאה  בעיצוב  איכותיים 
ובהתאמה  המסחרית  החזית  פני  על  יתרה 

לקווים הגאומטרים שלה

ברזים,  בהן  וביוב,  ניקוז  מים,  מערכות 
מרזבים, מיכלים, פתחי גישה, תשתיות צנרת 
האחרים  הטכניים  הרכיבים  וכל  ותעלות, 

הקשורים למערכות הללו

תיאור כללי
מערכות מים, ניקוז וביובמערכות מיזוג אוויר ואיוורור
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מיקום במרחב
הערות נוספות

בהן  וגז,  תקשורת  תאורה,  חשמל,  מערכות 
מפסקים  תקעים,  ותקשורת,  חשמל  ארונות 
וגופי תאורה, בלוני וברזי גז, תשתיות כבלים, 
צנרת ותעלות, וכל הרכיבים הטכניים האחרים 

הקשורים למערכות הללו

מערכות לא יותקנו בחזית המסחרית או לצידה 
ורצפות  בקירות  נסתר  באופן  ייקבע  ומיקומן 
בית  של  הפנימי  בחלל  ניתן  אם  או  המבנה 
מערכות  הצבת  שמחייבות  בנסיבות  העסק. 
בחזית המסחרית יש לקבל על כך אישור חריג 
מהרשות המקומית על בסיס שימוש ברכיבים 
בהקפדה  שמותקנים  נאה  בעיצוב  איכותיים 
ובהתאמה  המסחרית  החזית  פני  על  יתרה 

לקווים הגאומטרים שלה

מערכות לא יותקנו בחזית המסחרית או לצידה 
ורצפות  בקירות  נסתר  באופן  ייקבע  ומיקומן 
בית  של  הפנימי  בחלל  ניתן  אם  או  המבנה 
מערכות  הצבת  שמחייבות  בנסיבות  העסק. 
בחזית המסחרית יש לקבל על כך אישור חריג 
מהרשות המקומית על בסיס שימוש ברכיבים 
בהקפדה  שמותקנים  נאה  בעיצוב  איכותיים 
ובהתאמה  המסחרית  החזית  פני  על  יתרה 

לקווים הגאומטרים שלה

העסקים  בתי  לכלל  ייבחנו  חריגים  פתרונות 
בחזית נתונה על מנת לשמור על אחידותה

העסקים  בתי  לכלל  ייבחנו  חריגים  פתרונות 
בחזית נתונה על מנת לשמור על אחידותה

מערכות טכניות שונות שלא מובאות במדריך 
סולאריים,  לוחות  אנטנות,  בהן  במפורש  זה 
אחרות  מערכות  אזעקות,  מצלמות,  לוויינים, 
הקשורים  האחרים  הטכניים  הרכיבים  וכל 

למערכות הללו

תיאור כללי
מערכות טכניות שונותמערכות חשמל, תאורה, תקשורת וגז
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מתחמי כסאות ושולחנות  5.4
מיקום ותחום

מערך 
הצבה

הערות 
נוספות

של  הדופן  ברצועת  ושולחנות  כסאות  מתחם 
המדרכה בקומת הקרקע. רצועת הדופן צמודה 
ולצידה תמצא לרוב רצועת  לחזית המסחרית 

ההליכה ולעיתים מרחב פעילות

הפעילות  במרחב  ושולחנות  כסאות  מתחם 
של המדרכה בקומת הקרקע. מרחב הפעילות 
מנותק מהחזית המסחרית, לעיתים בין רצועת 
רצועת  בין  לעיתים  ההליכה,  לרצועת  הדופן 
ההליכה לרצועת העזר ולעיתים באופן מקומי 
תוך  ציבורי  חלל  עירונית,  כיכר  או  כרחבה 

מבני ועוד

היותר  לכל  יהיה  ושולחנות  כסאות  מתחם 
באורך חזית בית העסק ורוחבו )עומקו( ייקבע 
לפי רוחב רצועת הדופן במדרכה. אין להתייחס 
לרצועת עזר ולמרחב פעילות  כחלק מרצועת 
דופן  לרצועת  צמוד  פעילות  מרחב  ההליכה. 
יכול לשמש להרחבת מתחם כסאות ושולחנות 
ובלבד שלא יפגעו שימושים ציבוריים אחרים

מדרכה צרה: מתחם כסאות ושולחנות ברצועת 
נותרת  עוד  כל  ס"מ   80-120 שרוחבה  דופן 
רצועת הליכה פנויה שרוחבה 130-250 ס"מ, 
כמו כן יש לשמור על מעבר פנוי בין הכסאות 

והשולחנות לרצועת ההליכה ברוחב 30 ס"מ

ושולחנות  כסאות  מתחם  בינונית:  מדרכה 
ברצועת דופן שרוחבה 120-160 ס"מ כל עוד 
230- שרוחבה  פנויה  הליכה  רצועת  נותרת 

350 ס"מ, כמו כן יש לשמור על מעבר פנוי בין 
ברוחב  לרצועת ההליכה  והשולחנות  הכסאות 

50 ס"מ

ושולחנות  כסאות  מתחם  רחבה:  מדרכה 
ברצועת דופן שרוחבה 160 ס"מ לכל הפחות 
פנויה שרוחבה  נותרת רצועת הליכה  עוד  כל 
330 ס"מ לכל הפחות, כמו כן יש לשמור על 
לרצועת  והשולחנות  הכסאות  בין  פנוי  מעבר 

ההליכה ברוחב 50 ס"מ

היותר  לכל  יהיה  ושולחנות  כסאות  מתחם 
באורך חזית בית העסק ורוחבו )עומקו( יהיה 
120 ס"מ לכל הפחות, מרחב פעילות צר מזה 
עסקים,  בתי  של  להושבה  לשמש  יוכל  לא 
כמו כן יש לשמור על מעבר פנוי בין הכסאות 
והשולחנות לרצועת ההליכה ברוחב 50 ס"מ. 
בין שני מתחמי כסאות ושולחנות של שני בתי 
עסק סמוכים יש לשמור על רצועה פנויה של 
כסאות  מתחם  למקם  ניתן  ס"מ.   130 לפחות 
שלא  ובלבד  הפעילות  במרחב  ושולחנות 
במידה  אחרים.  ציבוריים  שימושים  ייפגעו 
העסק  בית  מול  ממוקם  לא  הפעילות  ומרחב 
אבל בקרבותו והרשות המקומית מוצאת לנכון 
שבית העסק זקוק למתחם כסאות ושולחנות, 

ניתן לשקול הקצאת מתחם סמוך

ניתן להציב את הכסאות והשולחנות במערכים שונים: בצמוד או במנותק מהחזית, בניצב לחזית 
או במקביל לחזית, ביחידות נפרדות או בטורים, בהסטה או שתי וערב. ניתן להציע מערכים 

בתצורות אחרות לאישור הגורמים המקצועיים ברשות המקומית

הנחיות בנוגע למתקנים משלימים ניידים כדגומת שמשיות וסוככים, מאווררים ותנורי חימום, 
דוכנים, פחי אשפה, עציצים וכן הלאה מופיעות בפרק המתקנים

תיאור כללי
מתחם כסאות ושולחנות במרחב הפעילותמתחם כסאות ושולחנות ברצועת הדופן
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מתחם כסאות ושולחנות במרחב הפעילות

מתחם 
כסאות 

ושולחנות

מתחם 
כסאות 

ושולחנות

רצועת 
דופן

המרחב 
העסקי

רצועת 
הליכה

מרחב 
פעילות

1.3

1.20.5
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מתחמי כסאות ושולחנות: מערכי הצבה

הושבה בצמוד לחזית

הושבה ביחידות נפרדות

הושבה במנותק מהחזית

הושבה בטורים
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הושבה בניצב לחזית

הושבה בהסטה

הושבה במקביל לחזית

הושבה בשתי וערב
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2020 )התש"פ(, חוק עזר לאור יהודה, פתיחתן וסגירתן של חנויות	 
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