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  המועצה המקומית גני תקווה 

 
 א.ג.נ.,

 
הנדון: בקשה להוצאת חפצים וסחורה מחוץ לעסק 

 2000-חוק העזר לגני תקווה (מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והניקיון) התש"ס לפי
 

 העסק: _____________________שם העסק: _______________________,  כתובת 
 שם בעל העסק _____________________,   ת.ז./ח.פ.: _______________________

 טלפון/נייד: _____________________
 

 מבקש להציב מחוץ לעסק:
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 עד תאריך: ________________________ מתאריך: ___________________

 
 

 לבקשה זו יצרף בעל העסק תרשים/סקיצה עדכנית הכוללת מידות הפריטים המבוקשים. 

 

הצהרת בעל העסק: 

קבלתו ידוע לי כי היתר להצבת סחורה ו/או חפצים ו/או מתקנים שונים הינו היתר זמני, אשר  .1
, בהליך העז חוק לפי התשלום בעת תקפה שתהיה כפי היתרוחידושו מותנים בתשלום אגרת 

 רישוי תקין של העסק ובתנאי שפעילות העסק אינה גורמת למטרדים.

 לעסק תחוייב בתשלום ארנונה בהתאם לצו המיסים למועצה.ידוע לי כי הצבת סחורה מחוץ  .2

, והנני מתחייב שלא ההיתר שבשטח ובמדרכה ברחוב שינוי כל לבצע לחלוטיןר שאסו לי ידוע .3
 .לעשות כן

הנני מתחייב לעשות כל מאמץ על מנת למנוע בגין פעילות העסק, כל מטרד, מפגע ומכשול  .4
  לעוברי הדרך באזור העסק.

לשמור על תקינות המתקנים המוצבים ברחוב, וכן מוטלת עליו האחריות לדאוג הנני מתחייב  .5
להצבה ואחזקה תקינה, תוך נקיטת אמצעים למניעת פגיעה במשתמשים, בעוברי אורח ובצד 

 ג' כלשהו.

 ולא לחרוג משטח זה.על פי ההיתר הנני מתחייב להוציא את הפריטים לשטח המאושר   .6

ם מגבילים שנועדו למנוע מטרדים ומפגעים ולהבטיח את ידוע לי כי בהיתר יכללו תנאי .7
 שמירת הסדר הציבורי.

 הכביש שפת בין מטרים לפחות, 2חופשי להולכי רגל ברוחב ידוע לי כי עלי להשאיר מעבר  .8
 אם , והכל אלאהסחורה ו/או החפצים וכיו"ב העמדת מקום סוף את התוחם הגבול לבין

 ובהיתר. בתרשיםאחרת  אושר

 תותר ולא בלבדהעמדת סחורה / חפצים / מתקנים שונים  תותר ההיתר בשטחידוע לי כי  .9
 העסק. של אחרת פעילות כל

אני מודע לכך שהפיקוח העירוני יבקר ויפקח על קיום תנאי ההיתר וכי אי עמידה בתנאים  .10
 אלו, כולם או מקצתם, עלול לגרום לביטול לאלתר של ההיתר ולאי חידושו.

בהתאם לחוק העזר למועצה (מודעות ושלטים), פרסום על גבי מתקן יחוייב  ידוע לי, כי .11
 באגרת שילוט.

 מכן. ההיתר יאוחר ולא בון המצוי במועד ע לי כי מדובר בהיתר ארעי אשר תוקפו יפוגודי .12
 להעברה ניתן אינו ניתן. ההיתר הוא שלפיו העסק רשיון ולתנאי בו המפורטים לתנאים כפוף



 בהשוואההסחורה ו/או החפצים ו/או מתקנים שונים  העמדת אופן שונה אם תוקף בר ואינו
 בעליו או בעיסוק שינוי חל בעסק ו/או אם שליטה או בעלות שינוי עם ו/או ולתרשים להיתר
 למקבלו מעניק אינו ההיתר העסק. יובהר, כי רשיון תוקף פג אם ו/או אחר למקום העבירו

 מפורשות. בו למותר מעבר ברחוב חזקה אוו/ שימוש זכות כל

 

 חודשים. 6של מקסימאלית ההיתר יוענק לתקופה 

  
 , היום __________:באתי על החתוםולראיה 

 

 ____________ת.ז./ח.פ.: ________________, חתימה: ___,   _____שם: ____________

 לתשומת לב מגיש הבקשה:
 לא תאושר. –בקשה אשר לא תוגש עם הפרטים המלאים כנדרש ובצירוף סקיצה ומידות  .1
בטרם הגשת הבקשה אינה מתירה הוצאת סחורה / חפצים / מתקנים שונים מחוץ לעסק  .2

 קבלת ההיתר.
 הוצאת סחורה ללא היתר חתום ועדכני מהווה עבירה על החוק. .3
בית העסק תיעשה בנוסף, בכפוף לאישור הוצאת מכשיר חשמלי או תנורי גז אל מחוץ לכותלי  .4

 חשמלאי מוסמך ו/או טכנאי גז מוסמך בדבר בטיחות המתקן וחיבוריו.
לא תאושר הוצאת סטנדים או כל מתקן אחר אשר עלול להוות סכנה בטיחותית, מכשול ו/או  .5

 הפרעה לציבור. לא תותר הוצאת סחורה שיש בה כדי לפגוע בבריאות הציבור.
 עת וככל שיידרש על ידי הפיקוח העירוני.ההיתר יוצג בכל  .6
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