
  
   המחלקה לרישוי עסקים שילוט ופרסום-ים -עיריית בת
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  עסק אחרת של או לפעילות/ ויפוי כח לטיפול בבקשה לרשיון עסק
  
  

  

   ____________________________** מספר זהות_________________________   *אני החתום מטה
  
  

  ' __________מס___________________ ברחוב __________________________ המנהל עסק מסוג 
  
  

  _________________________מספר זהות ________ ______________________מיפה את כוחו של 
  
  

  _______ ____________רשיון ' מס_______ ______________________________***בעל מקצועסוג 
  
  

  _________________________טלפון ' מס_______________________  של בעל מקצוע כתובת מלאה
  

או להוצאת היתרים /ו, ל לפי חוק רישוי עסקים"ים להוצאת רשיון לעסק הנלטפל עבורי בהליכים הקשור
  : להלןכמסומן, ל"פעילות העסק הנלורשיונות הקשורים 

 םדקבלת מידע מוק �
" בעל מקצוע מוסמך" להיות חייבמיופה כח להכנת תוכנית עסק : הערה (עסקלרשיון הכנת תוכנית  �

 )2000-א"התשס, )תהוראות כלליו(ישוי עסקים רכהגדרתו בתקנות 
 תרשים הסידור הפנימי של העסק הכנת  �
 הגשת בקשה לרשיון עסק �
 טיפול בכל הליכי הרישוי עד להוצאת רשיון עסק �
 ,ל"הנ  העסקלפעילות הקשורים )שילוט/שימוש במדרכה (ניהםילמורשיונות ת היתרים אטיפול בהוצ �

 תרשימים נלווים/הכנת תוכניותהגשת בקשות ולרבות 
  בשם בעל העסקהיתר/רשיוןקבלת  �
  

מלקיים הוראות ודרישות הדינים י כבעל העסק יידוע לי כי אין ביפוי כח זה כדי לפטור אותי מחובות
  אחרמתאים חוקי עזר עירוניים וחיקוק , שירותי הכבאות, תכנון ולבניה, הנוגעים לרישוי עסקים

  
  כן מסמך זה אמת וזו חתימתי ותושמיהנני מצהיר כי זה 

  
  __________________ חותמת תאגיד ____________________חתימה _____ ____________תאריך 

  
  ________________: תיק עסק מספר

---------------------------------------------------------------------------  
  "בעל מקצוע מוסמך"הצהרת 

  
  :בזה כמסומן מצהיר ומאשר ,ל"ן העסק הנלאחר שבדקתי את הבקשה לרשיו, אני החתום מטה

 2000-א"התשס, )הוראות כלליות(כהגדרתו בתקנות רישוי עסקים " בעל מקצוע מוסמך"אני  �
 )מחק המיותר(לא מתאים לשימוש המבוקש /ן נמצא היתר בניה המתאים לשימוש המבוקשיבתיק הבנ �
 בתיק הבנין לא נמצא היתר בניה �
המבנה ובחוזקו ל לא נעשו ולא יעשו שינויים הפוגעים ביציבות "בחלק של המבנה בו מצוי העסק הנ �

  והמבנה מתאים מבחינת יציבותו וחוזקו לשימוש המבוקש וזאת על פי התוכנית שהוגשה על ידי
 העסק נבדק ונמצא מתאים לתוכנית העסק שהוגשה על ידי �
  

  ____________________חתימה ______ _____________תאריך 
---------------------------------------------------------------------------  

  אם לעסק יש מספר בעלים יש לצרף יפוי כח מאת כל בעלי העסק  *
  אישור על רישום תאגיד ועל הרשאים לחתום בשמו/ של בעל העסקיש לצרף ליפוי הכח צילום תעודת זהות  **

   שבהמשך"צוע מוסמךבעל מק"יחתום על הצהרת מוסמך בעל מקצוע   ***


