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 ______________תאריך הגשת הבקשה:                                                        פרטי הבקשה

 שם העסק: _______________________ כתובת העסק: __________________________

 ___________________מס' רשיון העסק_______סוג / מהות העסק: _________________

 _________ ת.ז. / ח.פ.:____________________________שם בעל העסק: ___________

 טל' בעסק:______________ טל' נייד: _________________ דוא"ל:__________________

 _______________________________________)כולל מידות(: ___מםיקוומהחפצים תיאור 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

כולל  םהיומידות מתקניםהכוללת את סוג הלבקשה זו יצרף בעל העסק תרשים / סקיצה עדכנית 

 .במידה שיש . יש לצרף אישור חברת הניהול / ועד המרכזהמרחק מהם למדרכה

 הצהרת בעל העסק

אשר קבלתו וחידושו חפצים ו/או מתקנים שונים הוא היתר זמני ידוע לי כי היתר להצבת  •

מותנים בתשלום אגרה, בהליך רישוי תקין של העסק ובתנאי שפעילות העסק אינה גורמת 

 למטרדים.

 מחוץ לעסק תחויב בתשלום ארנונה בהתאם לצו המיסים. חפציםידוע לי כי הצבת  •

 העסק.כל מטרד, מפגע ומכשול לעוברי הדרך באזור למנוע  הנני מתחייב •

 הנני מתחייב להוציא את הפריטים לשטח המאושר ולא לחרוג משטח זה. •

ידוע לי כי בהיתר יכללו תנאים מגבילים שנועדו למנוע מטרדים ומפגעים ולהבטיח את  •

 שמירת הסדר הציבורי.

אך ורק בגבולות שאושרו לי וידוע לי כי חריגה ולו הקטנה  מתקניםאני מתחייב להציב את ה •

 חריה קנס.ביותר תגרור א

 יום העבודה.ולהחזירם אליו בסוף ק הנני מתחייב להוציא את המתקנים בעת פתיחת העס •

עמידה בתנאים אלו -אני מודע לכך שהפיקוח העירוני יבקר ויפקח על קיום תנאי ההיתר וכי אי •

 חידושו.-בכולם או במקצתם עלול לגרום לביטול לאלתר של ההיתר ולאי

 :לתשומת לב מגיש הבקשה

ות דיבקשה אשר לא תוגש עם הפרטים המלאים כנדרש ובצירוף שובר תשלום, סקיצה ומ

 אושר.לא ת –המתקנים מחוץ לעסק 



מתקנים אל אין בהגשת בקשה ותשלום אגרה משום התחייבות של הרשות למתן היתר להוצאת 

 .מחוץ לעסק

 בטרם קבלת ההיתר.מחוץ לעסק  מתקניםהגשת הבקשה אינה מתירה הוצאת 

 ללא היתר חתום ועדכני מהווה עבירה על החוק. מתקןהוצאת 

, מכשול ו/או הפרעה לציבור, לא מתקן אשר עלול להוות סכנה בטיחותיתלא תאושר הוצאת 

 שיש בה כדי לפגוע בבריאות הציבור. מתקןתותר הוצאת 

 ההיתר יוצג בכל עת וככל שיידרש למפקח העירוני.

 

 שם בעל/ת העסק:___________________

 חתימה:__________________________
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