
 
 תאריך:_________   

 לכבוד

 עיריית קירית אתא

 אגף תפעול

 היחידה למודעות ושלטים

 בקשת רישיון להתקנת/הצבת שלטהנדון: 

 

,אני מגיש בזאת בקשה  2008-לחוק העזר לקירית אתא )מודעות ושלטים(התשס"ח 2בהתאם לסעיף 

 למתן רישיון להתקנת שלט.

 

 פרטי המבקש:

 _שם___________ שם משפחה_____________________ ת.ז/ח.פ:_________________

 _________________________מייל_____ טל'______________________כתובת פרטית 

 

 :פרטי הנכס עליו יותקן השלט

 חלקה_______________כתובת________________________ גוש__________   

 סוג הנכס: חנות, בית מגורים, בית מלאכה, מפעל, משרד, קרקע, עסק אחר________________

 הנכס בבעלות המבקש: כן / לא / בבעלות משוטפת.

 פרטי השלט:

 : אורך ___________ רוחב ___________ עומק ____________ מידות השלט

 מיקום השלט : על גג הנכס / בחזית הנכס. בולט מקו חזית הנכס :לא / כן ב________ ס"מ

 השלט יוצב על קיר הנכס / מחוץ לנכס / בארגז ראווה.

 נוסף.שלט חדש / קיים / 

 __________________תוכן השלט _______________________________________

 החומרים מהם עשוי השלט _______________________________________________

 התאורה מחוץ לשלט / פנימית. –השלט מואר / לא מואר 

 סוג השלט :שלט חוצות / מתחלף / מודעה / על כלי רכב.

 מצב תכנוני :

 לנכס יש היתר בניה / אין היתר בניה.

 אין רישיון עסק / אינו טעון רישוי. לעסק יש רישיון עסק /

כנדרש בחוק הנ"ל, אני מצרף תרשים ובו תכנית המראה את סוג, הצורה, החומרים, המידות של השלט 

, המסגרת שעליה יוצב השלט או המתקן הנושא של השלט, עם המפרט שיש בדעתי להציג או לפרסם

 נמצא הנכס ופרטים נוספים. הטכני שלו: צילום המקום בו יוצב השלט על רקע הבניין בו

 מצורפים :

o תכנית 
o צילום המקום בו יוצב השלט או דיסק הדמיה 
o אישור חשמלאי מוסמך לשלט מואר 
o היתר בניה 
o רישיון עסק 
o בבעלות המבקש או בבעלות משותפת ( הסכמת בעלי הנכס )אם הנכס אינו 

תקן שלא לפי הרישיון או בניגוד העזר ותנאי הרישיון. אם השילוט יו אני מתחייב למלא אחר הוראות חוק

לרישיון שיינתן , תהיה העירייה רשאית להסירו ולחייבני בכל ההוצאות הקשורות  בהסרתו .ידוע לי 

 בינואר. 1בכל שנה ויש לחדשו בכל  31/12 -שהרישיון בתוקף עד ה

 

 חתימת המבקש ___________ 

_______________________________________________________________ 

 החלטה :

o  . לאשר את הבקשה 
o ____________________________________: לדחות את הבקשה מהנימוקים 

 חתימה  שם הפקיד האחראי


