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 ,ת/נכבדת  /עסק, תושב  ת /בעל
 

 להגיע למח' שילוט להסדר תשלום אגרת שילוט והגשת בקשה להיתר ת  /הינך מתבקש 
הצגת השלטים בכפר סבא הינה אחד הגורמים החשובים, המשפיעים על חזות הרחוב  

 והעיר כולה.
במאמץ ליצירת חזות עיר נעימה  לפיכך אני רואה בך ובחבריך לעסקים שותפים נאמנים 

 ואסתטית ברחבי העיר כפר סבא. 
 התקנת השילוט נעשית עפ”י חוק העזר העירוני לשילוט המעוגן בחוק. 

 הכרת החוק ושיתוף הפעולה יסייעו לנו לתת לכם שירות טוב ויעיל בקבלת הרישיון לשלט. 
, אלה לפי רישיון  לפרסמו ה/ לא יפרסם אדם שילוט ולא למי שפועל מטעמו-רישיון לשלט  

 מאת מח' השילוט העירוני. 
לדצמבר של השנה שבה הוא ניתן.   31תוקפו של הרישיון להצגתו עד  -תוקף הרישיון

 הרישיון אינו ניתן להעברה ואנו בר תוקף עם שינוי בעלות או שליטה בעסק.
 שטח שיחושב לפי מידות השלט או המודעה, כולל המסגרת.  -שטח שילוט 

רישיון שילוט יחזיק את השילוט בצורה נקייה, נאה, תקינה   ת / בעל –  אחזקת השילוט
 לחזות העיר. ובטיחותית ,לפי דרישת האגף  

שילוט שניזוק ,הושחת , או התבלה לרבות  תחליף /או יחליף  תסיר /יסיר   תתקן, /יתקן 
 סוככים ומרקיזות. 

רישיון שילוט   ת /רישיון לאותו שינוי. בעל ה/לא ישנה אדם שילוט קיים אלא אם כן קיבל 
 להסרת השילוט עם תום תוקף הרישיון, או אם בוטל, ת  /אחראי 

תמסור  /המפרסם השילוט, ימסור  ה /או אם חוסל העיסוק שהשילוט מפרסמו, הסיר
 למחלקת השילוט בעירייה הודעה על כך בכתב או בדואר רשום. 

אחר ההוראות, רשאים במח’ השילוט   העסק,  ת /רישיון/בעל ת /בעל ה / לא מילא
עסק את    ת/לתקן, להסיר, או להחליף שילוט כאמור, ולגבות מאותו אדם/ בעל: בעירייה

 הוצאות העירייה בגין הפעולות הללו. 
להסיר את השלט באופן  תדרש  /שלט ללא רישיון, יידרש  תציג/ עסק אשר יציג  ת/בעל

 מיידי. 
במח’ השילוט בעירייה להסיר את השלט  לרבות מתן קנס, לא הוסר השלט: רשאים  

 השלט את הוצאות ההסרה.  ת/ ולגבות לאחר מכן מבעל 
אני מודה לכם מראש על שיתוף הפעולה למען פיתוח העיר ושמירה על חזותה, שתסייע  

 לכולנו כאחד. 
 
 

                                                                                                          
 בברכה, 

 רחלי תורג'מן 
 מנהלת מח' שילוט עסקי 
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 תאריך____________   

 
 טופס בקשה לרישיון שלט

 
 שילוט עסקי:

ם המבקש ________________טל'  ש  ס' ארנונה בעסק _____________מ
 מייל_____________________                          ____________________ 

   
 שלט לאתר בנייה: 

 תאריך   הגשה_____________ שם המבקש_______________ ת.ז/ח"פ__________________ 
 ס' בקשת   רישיון ________________  גוש______________חלקה__________________ מ 
 מייל_____________________   

                                                                               
 בחוק העזר העירוני בדבר שילוט , אני מבקש כדלקמן:  2התאם לסעיף ב
 

 לא יינתן אישור לשלט בלועזית(  –בהתאם לחוק )  
 
צורה, החומרים,מידות השילוט שיש  הנדרש בחוק , אני מצרף תרשים ובו תוכנית , המראה את הסוג , כ

בדעתי להציג או לפרסם , המסגרת שעליה יוצב השילוט או המתקן  הנושא אותו עם המפרט הטכני  
 שלו, צילום המקום בו יוצג השילוט על רקע כל הבניין ופרטים נוספים הדרושים לשם כך:

 
  פים: צורמ

 מונה  ת ❑
 קיצה     ס  ❑
ירוט חומרים  פ ❑

 ______________________________________________________ _____ 
 __________________________________  ורה _________________________צ ❑
 היתר בניה   ❑
 הדמיה  ❑
 כמת בעל הבניין )במקרה של שילוט על הגג (. הס ❑
 מינהל ההנדסה )למקרה של בקשה לשילוט גדר(.הסכמת בעל המגרש והיתר בנייה של  ❑

 
 בהתאם  –אני מתחייב למלא אחר החלטת העירייה אם השילוט לא יותקן כנדרש , תהיה העירייה 

 רשאית להסירו ולחייבני בכל ההוצאות הקשורות בהסרה.  –בחוק הנ"ל  8לסעיף 
 ידוע לי ש:  

  בינואר.  1 בכל שנה ויש לחדשו בכל 31/12הרישיון לשלט בתוקף עד  *
 הרישיון  למודעה בתוקף עד תום התקופה עבורה שולמה אגרת הרישיון. *

 *במקרה של סגירת העסק הנני מתחייב להסיר את השילוט כולל מתקן  
 

 תימת המבקש____________ ח                                       
 

 
 
 
 

 שטח רוחב  אורך  כתובת שלט  תוכן שלט   מסד

1      

2      

3      

4      


