נוהל שילוט במועצה המקומית כפר תבור
עפ"י חוק עזר לכפר תבור (מודעות ושלטים) התש"ע 2010 -

המבקש להתקין שילוט בתחום המועצה המקומית יפעל בהתאם לכללים הבאים:
 .1שילוט ע"ג העסק או בתחום המגרש בו הוא פועל :הגשת בקשה ע"ג הטופס המצ"ב
כנספח א' בצירוף:
 .iתצלום חזיתי של הנכס.
 .iiתרשים של השלט המוצג ,מידותיו ומקום הצגתו.
 .iiiהסכמת בעל המגרש.
 .2שילוט חוצות המותקן על עמודי תאורה ברחבי הישוב :הגשת בקשה בהתאם להחלטת
המועצה  56/14מיום  3.11.2014המצ"ב כנספח ב'.
 .3שילוט הכוונה כללי בכניסות לכפר  -שילוט זה יחוייב בדמי שימוש חד פעמיים בסך 2,500
 ₪ויישמרו כל עוד העסק פעיל .עלות ייצור השלט תחול על העסק המבקש.
 .4שילוט הכוונה על עמודים ייעודיים מטעם המועצה :המועצה התקינה מספר עמודי שילוט
לטובת הכוונת הנהגים לעסקים עיקריים שבתחומה .פירסום על גבי עמודים אלה יחוייב
בתשלום חד פעמי של  ₪ 100ובתוספת דמי שימוש שנתיים בסך  ₪ 200לכל שלט.
מספר השלטים בעמודים אלה מוגבל ועל כן יקבעו סדרי העדיפויות הבאים בהקצאת
שילוט:
א .מוסדות המועצה
ב.

שילוט קיים

ג.

כל הקודם זוכה

הסכומים המפורטים בסעיפים  3ו  4לעיל יעודכנו מידי שנה בהתאם לשינוי במדד המחירים לצרכן
לפי מדד בסיס לחודש .12/2014
רק לאחר קבלת רישיון מהמועצה רשאי בעל העסק לפרסם את השלט.
יצוין כי שלט שיקבע ללא ההליך הנ"ל יפורק מידית ע"י עובדי המועצה.
שלטים של עסקים שאינם פעילים יפורקו .תשלום ששולם בגין השלטים שיפורקו ,לא יוחזר.

נוהל לקבלת אישור להתקנת שלט

הנדון :חוק עזר לכפר תבור (מודעות ושלטים) התש"ע 2010 -
עפ"י חוק עזר לשילוט ,חובה על כל בעל עסק המבקש לפרסם שילוט להגיש בקשה עם פירוט שיכלול:
 .1תצלום חזיתי של הנכס.
 .2תרשים של השלט המוצג ,מידותיו ומקום הצגתו.
 .3פירוט סוג השלט -רגיל או מואר

רק לאחר קבלת רישיון מהמועצה רשאי בעל העסק לפרסם את השלט.
יצוין כי שלט שיקבע ללא ההליך הנ"ל יפורק מידית ע"י עובדי המועצה.

בברכה,
שלמה אלקחר
מזכיר וגזבר המועצה
העתק:
יוסי דולה -ראש המועצה.

שם המבקש___________________
ת.ז _____________
מספר טלפון___________
מספר נכס לארנונה_______________

לכבוד:
מועצה מקומית כפר-תבור

כתובת____________________
תאריך_________

בקשה להתקנת שלט /מודעה
בהתאם לחוק עזר לכפר-תבור (מודעות ושלטים) ,התש"ע  2010בדבר שילוט ,אני מגיש בקשה:

 .1להתקין שלט □ :ראשון □ נוסף בעסק המצוי בכתובת __________________
 .2סוג השלט □ :שלט רגיל □ מואר
 .3תיאור המקום המדויק של השלט__________________________________________ :
מידות השלט____________ :
תוכן השלט_________________________________________________________ :
כנדרש בחוק ,אני מצרף תרשים ובו תכנית ,המראה את הסוג ,הצורה ,החומרים ,המידות של השלט שיש בדעתי
להציג או לפרסם ,המסגרת שעליה יוצב השלט או המתקן הנושא אותו ,עם המפרט הטכני שלו ,צילום המקום שיוצב
בו השלט ופרטים נוספים הדרושים לשם כך:
__________________________________________________________________
מצורפים:
□ תמונה □ מתווה (סקיצה) ______________________________________________
□ פירוט חומרים ______________________________________________________
□ הסכמת בעל המגרש
אני מתחייב למלא את החלטת המועצה .אם השילוט יותקן שלא לפי היתר או בניגוד לאישור שיינתן ,תהיה המועצה
רשאית להסירו ולחייבני בכל ההוצאות הקשורות בהסרה.
ידוע לי ש:
□ הרישיון לשלט בתוקף עד  31/12בכל שנה ,ויש לחדשו בכל  1בינואר.
□ הרישיון למודעה בתוקף עד תום התקופה בעבורה שולמה אגרת הרישיון.
חתימת המבקש__________________
החלטת המועצה:
המועצה החליטה כדלקמן:
□ לאשר את הבקשה בפועל לתשלום אגרה בסך _______ .₪
□ לדחות את הבקשה מהסיבות______________________________________________________ :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
חתימה____________ :

