תאריך __________
לכבוד
מחלקת שילוט
רח' פקריס  ,3רחובות
א.ג.נ,.

הנדון :בקשה לקבלת רישיון להצגת שלט לשנת ....................
עפ"י חוק עזר לרחובות (מודעות ושלטים) תשס"ח2008-
 1שם המבקש

______________

כתובת פרטית __________________
שם העסק

_________________

מס' ת.ז______________________ .
מס' טלפון _____________________
כתובת העסק __________________

שם בעל הנכס בו ממוקם העסק______________ מס' משלם במיסים___________
 2פרטי השלט:
א .החומר ממנו עשוי השלט _______________________________________
ב .תוכן השלט _________________________________________________
ג .סוג השלט :מואר  /רגיל  /דגל
ד .מידות השלט :אורך ____________ ס"מ
רוחב ____________ ס"מ
שטח _____________ ס"מ
ה .מיקום השלט :חזית  /מקום אחר _________________מזרח /צפון /דרום/מערב.
ו .צבע השלט :רקע ______________ תוכן ______________________________
ז .אופן חיבור השלט למקום הצבתו המיועד ,לרבות המסגרת עליה יוצב_______ :
_______________________________________________________________
(נא לצרף מפרט טכני)
ח .אם מבוקש שלט מואר/כרוך באספקת חשמל -מ צ"ב אישור חשמלאי מוסמך
_________ על כך ,שהוא אחראי לתקינות השילוט וכי המתקן יכלול מפסק פחת.
ט .פרטי המתקין __________________________________________________
י .פרטי יצרן השלט ________________________________________________
 3מסמכים מצורפים:
א .תרשים השילוט המוצע כולל מידותיו.
ב .תכנית המפרטת את הסוג ,הצורה ,התוכן והחומרים של השילוט.
ג .העתק שובר מיסים של העסק.
ד .אישור בעל הנכס להתקנת השילוט.
לעניין זה "בעל הנכס" – בעליו הרשום של הנכס או הזכאי להירשם כבעלים בו,
ובנכס המוחכר בחכירה לדורות כמשמעה בחוק המקרקעין ,גם החוכר לדורות.
 4הריני מצהיר שכל הפרטים שמסרתי מעלה נכונים.

 5ידוע לי כי הנפקת רשיון השילוט המבוקש על ידי ,מותנים בתשלום אגרת שילוט
עפ"י חוק העזר לרחובות (מודעות ושלטים).
 6ידוע לי כי הרשיון להצגת השלט ככל שיונפק לי תקפו עד  31לדצמבר בשנת הגשת בקשה זו.
 7י דוע לי חל איסור על הצבת השלט עד להנפקת רשיון השילוט ע"י העירייה.
שם מגיש הבקשה __________________ חתימה ___________ תאריך ___________

אישור
הנני מאשר כי בדקתי את פרטי הבקשה:
___________________
מנהל מחלקת שילוט

אישור מנהל אגף תנועה שילוט ופיקוח:
__________________
חתימה

רח' פקריס  ,3מרכז רורברג ,פארק ת.מ.ר .רחובות  76702טל ,08-9480118 :פקס08-9480130 :
Pikris St.3, Rorberg center. Rehovot 76702 Israel. Tel: 08-9480118 Fax: 08-9480130

