בס"ד

לכבוד
מחלקת שילוט ,אגף ש.פ.ע

בקשה לקבלת רישיון להצבת שלט לשנת הכספים 2019
 יש לפנות למחלקת השומה לפתוח מספר משלם טרם הגשת הבקשה במחלקת השילוט.
 לשלטים המחויבים בהיתר בניה עפ"י ההנחיות המרחביות :יש לקבל היתר בנייה מהוועדה לבניין ערים
במחלקת ההנדסה ,ובמקביל לפעול להגשת בקשת הרישוי במחלקת השילוט.
גוש __________ :חלקה _________ :תת חלקה________:
שם המבקש(שם פרטי)_____________________________ :

ת.ז/ע.מ/ח.פ_______________________ :

הצבת שלט ברחוב ____________________:מס' ______ :אימייל________________________________ :
מען לשליחת דואר ________________________________ :נייד_______________________________ :
שם החברה /
בית העסק

ח.פ  /ע.מ

מהות החברה /
בית העסק

טלפון

כתובת

נתונים על השלט:
אורך

רוחב

שטח
השלט

תוכן השלט

סוג השלט

מיקום
השלט

מועד מתוכנן להצבת
השלט

כמות
השלטים

מסמכים שיש לצרף לטופס הבקשה:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
ידוע לי:

הדמיה של תיאור השלט  +צילום המיקום המבוקש להצבת השלט  +החומרים ממנו עשוי השלט.
הוצאת תרשים מה –  G.I.Sולסמן עליו את מיקום השלט (מאתר ההנדסה של העירייה).
נסח טאבו  -עפ"י גוש וחלקה (במידה ויש גם תת חלקה).
טופס הסכמה של בעל הנכס להצבת שלט בנכס שלו (נספח מס' .)1
תעודת עוסק מורשה  /תעודת רישיון חברה.
באם החברה  /בית העסק טעונים רישוי – יש להציג  /להמציא רישיון עסק.
אישור מתקין מוסמך על התקנת השלט ומידותיו.
אישור חשמלאי מוסמך שהשלט מחובר למפסק פחת עפ"י חוק החשמל – באם השלט מואר.
אישור קונסטרוקטור לשלט מעל  6מ"ר שאינו מוצב עצמאית.

.1כי תוקף הרישיון הנו עד סוף שנת הכספים הנוכחית.
 .2עפ"י חוק העזר להוד השרון (שילוט) ,התשנ"ז , 1997 -חיוב האגרה הנו לשנה ,גם אם השלט הוצב שבוע ,חודש ,שנה – לרבות חלק מהם.
 .3הנני מתחייב להודיע בכתב למחלקת שילוט על התקנה ,שינוי או הסרת השלט ,וכן לפעול אך ורק בתיאום עם מחלקת שילוט.
 .4כל שינוי בגודלו  /תוכנו של השלט ייעשה אך ורק לאחר הגשת בקשה לרישיון מעודכנת ובאישור מחלקת שילוט.
 .5הנני מתחייב להסיר את השלט על כל מתקניו במידה ו :אסגור /אעתיק את מקום העסק .היה ולא אסיר את השלט תהא העירייה רשאית
להסיר את השלט ולחייב אותי בהוצאות .

________________

תאריך

________________

תאריך

_____________________

פרטי המבקש/ת

___________________

שם מאשר הבקשה
עיריית הוד השרון ,אגף ש.פ.ע ,מחלקת שילוט,
רח' יהושע בן-גמלא  ,28קומה ב' ,הוד השרון
טלפון ,09-7759661 :פקס09-7759758 :

____________________

חתימה וחותמת

___________________

חתימה וחותמת

לכבוד
מחלקת שילוט
עיריית הוד השרון

תאריך___________ :

טופס הסכמה של בעל הנכס להצבת שלט בנכס שלו
נא למלא את פרטי בעל הנכס
שם פרטי/שם חברה ________________ :שם משפחה _____________ :ת.ז_______________ :
כתובת מגורים ____________________________ :טל' נייד_______________________ :

מאשר בזאת ל ________________________ :ת.ז____________________ :
נתוני השלט .1 :אורך __________ :רוחב __________ :מיקום______________ :
 .2אורך __________ :רוחב __________ :מיקום______________ :
גוש ___________ :חלקה ___________ :תת חלקה_________ :

להציב שלט בהתאם לדרישתכם בנכס הרשום על שמי.
חתימת בעל הנכס:
שם פרטי ומשפחה

חתימה

________________

_______________

---------------------- ------------------------------------------------------------------------------------פרטי משלם אגרת שילוט:
שם _______________ :מס' משלם _______________ :כתובת משלם______________ :
חתימה המבקש______________________ :

