בקשה לקבלת רשיון להצגת שילוט
לפי חוק עזר לאשקלון ) מודעות ושלטים ( התשנ"ז1997-
פרטי המבקש:
 .1פרטי +משפחה/שם תאגיד_____________________________________________ :
 .2מס' ת"ז/מס' תאגיד__________________________________________________ :
 .3כתובת ___________________________________________________________ :
 .4טלפון ________________ :נייד  __________________ :פקס_______________ :
פרטי השילוט המבוקש :
 .1כתובת מקום התקנת השילוט___________________________________________ :
 .2תוכן השילוט_______________________________________________________ :
 .3מידות השלט  :אורך _________ רוחב _________ מ"ר _________ כיוון ___________
 .4החומרים מהם עשוי השילוט ___________________________________________ :
 .5צבע השילוט _______________________________________________________ :
מסמכים מצורפים :
 .1תצלום חזיתי של הנכס שעליו יוצב השילוט.
 .2תרשים השילוט המבוקש הכולל:
)א( מידות השלט וצורתו .
)ב( מקום הצגתו המדויק בכתובת התקנת השילוט.
)ג( המסגרת שעליה יותקן השילוט או המתקן שישא אותו.
)ד( דוגמת תוכן השילוט .
 .3במידה והשלט מפרסם עסק או פרסום המשרת עסק יצורף תצלום רישיון העסק.
 .4לגבי שילוט מואר  :יצורף לתוכנית אישור חשמלאי מוסמך ,המעיד כי הוא אחראי לתקינות השילוט
והמתקן כולל ממסר פחת.
 .5אישור בעלות על הנכס :
במידה והמבקש הינו בעל הנכס שעליו יוצג השילוט  -יצורף מסמך המעיד על בעלותו.
במידה והמבקש אינו בעל הנכס  -תצורף לבקשה הסכמת בעל הנכס ומסמך המעיד על בעלותו.
במידה והנכס בבעלות משותפת של בני אדם אחדים  -תצורף הסכמת רב הבעלים או הנציגות
המוסמכת על פי כל דין.
 .6אישור קונסטרוקציה ממהנדס.
לידיעת המבקש :
 .1לפי סעיף ) 4א( לחוק העזר  -רשאי ראש העירייה לתת רישיון לשילוט  ,לסרב לתיתו ,לבטלו,
לשנותו ,לכלול בו תנאים  ,להוסיף עליהם ולשנותם ,ובין היתר  ,לקבוע הוראות בדבר מקום הצבתו,
גודלו  ,צבעו  ,תוכנו וצורתו של השילוט  ,החומרים שמהם ייעשה  ,מועדי הצגתו  ,ותנאים בדבר
מניעת רעש ומטרידים ושמירת הניקיון בסמוך לשילוט.
 .2הצבת השילוט ללא רישיון מהווה עבירה לפי סעיף ) 2א( לחוק העזר.
 .3העירייה רשאית לבקש פרטים או מסמכים נוספים מהמבקש הדרושים לה לצורך בדיקת הבקשה.
 .4בקשה המוגשת שלא בהתאם להוראת חוק עזר לא תידון ע"י העירייה.

תאריך
יופי ואיכות

עיריית אשקלון
אגף ההכנסות
מח' עסקים

חתימת המבקש
-1ורון  ,2ת.ד 9001 .מיקוד  ,78190טל 08-6224272 .פקס08-6711871 .
P.O.B. 9001, Ashkelon, Israel. Tel. 08-6224272 Fax. 08-6711871
www.ashkelon.muni.il

