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 ים-בת «KTVNCS» ברחובלרשיון להצגת שלט  2016/13מס'  בקשהל בסירו: הנדון
 2000-ים )שילוט(, התש"ס-הודעה לפי חוק העזר לבת

 «HSBN»מספר חשבון  «NECS»מספר נכס: 

 לבקשתכם שבנדון, מהנימוקים המפורטים להלן: לסרבהרינו להודיעכם כי אנו נאלצים  .1
 

 שלט קיים )לא/כן( רוחב )ס"מ( אורך )ס"מ( תוכן השלט/הערות סוג השלט מס' שלט

1       

 
)לאחר שהושלמו כל הנספחים  2007באוגוסט  20השילוט העירונית בתאריך  תבוועדהבקשה נדונה  .2

, 2000-ים )שילוט(, התש"ס-, מכיוון שלפי חוק העזר לבתלדחותהרשים לטיפול בבקשה( והוחלט הנד
אסורה הצגתם של שלטים שלא בצמוד לחזית הצמודה לאותו חלק של המבנה שבו מתנהל העסק, שעה 

 שהשלט המבוקש מוצג במקום ציבורי שלא במקום העסק )מדרכה ציבורית(.

, אסורה הצגתם של שלטים שלא 2000-ים )שילוט(, התש"ס-העזר לבת מכיוון שלפי חוק סורבההבקשה  .3
בצמוד לחזית הצמודה לאותו חלק של המבנה שבו מתנהל העסק, שעה שהשלט המבוקש מוצג על עמוד 

 .של קולונדה מסחרית שמול חזית העסק

ירייה לתשומת לבכם, אם השלט/ים יוצג/יוצגו בניגוד לאמור בהודעה זו ו/או ללא רשיון מאת הע .4
לאופן הצגתו, נאלץ לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותנו להסדרת אופן הצגת שלטים 

 כחוק.

, ובלבד בין העמודים שמול חזית העסקלידיעתכם, העירייה מתירה כחריג הצגת שלט בקולונדה  .5
 שהוא לא יבלוט בשום צורה שהיא למעבר ציבורי, לרחוב ו/או לחזיתות של דירות/עסקים צמודים.

לאור האמור לעיל, הנכם מתבקשים להסיר את השלט המבוקש, כולל המתקן הנושא אותו, ולהסדיר  .6
על  לתשומת לבכם, אם השלט לא יוסר. לכל המאוחר 30/04/2013את אופן הצגתו כחוק עד לתאריך 

 ידכם, אנו נאלץ לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותנו להסדרת אופן הצגת שלטים כחוק.

, אם רישוי העסק האחריםאו לדרישותיהם של גורמי  מאתנולהודעות קודמות  בנוסףזו באה  הודעה .7
 5ך לרבות ההתראה לפני כתב אישום בגין ניהול העסק ללא רשיון שהעברנו לכם בתארי היו כאלה,
 מקרה אינה גורעת מהם. ובכל ,(8080) 2008בפברואר 

 מראש על שיתוף הפעולה.  לכםבידינו במאמץ לשיפור חזות העיר ומודים  ותסייעמקווים כי  אנו .8
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