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זמני במסגרת יריד  – /הצבת ציודכללידוכן לאישור הצבת דוכן מזון/בקשה טופס 
 בשטח ציבורי

 

 א' שלב

 שם העסק _________________________ טל'___________________________________

 ________________________ דרום השרון. טל' נייד ________________________כתובת: 

סוג העסק: ______________________________________________________________ 

שם הבעלים: ____________________________________________________________ 

________________________________ מצב הרישוי: ____________________________

 עורך הבקשה: שם _____________ טל' __________________ טל' נייד ________________

 בעל/ת זכות בנכס: _________________________________________________________

 מסמכים מצורפים חובה לבקשה )לא תתקבל בקשה ללא הנספחים(:

 .כולל מידות ,במרחב הציבורי /ציודסקיצה המתארת את מיקומו של הדוכן]  [ תכנית 

 .של דגם הדוכן או הציוד ]  [ תמונה

 .)נספח א' לנוהל( , כולל אישור ביטוחמרחב הציבוריהסכם מתן רשות שימוש ב]  [ 

 הדוכן במקרה שיש צורך באישור משרד הבריאות.]  [ טופס מינוי אחראי לבדיקת 

 ]  [ אישור הועד המקומי.

 [ צילום תעודת זהות + תעודה על רישום חברה.  ]

 הערות: ________________________________________________________________ 

 

 

 (זמני - ומתקנים הצבת ציוד) ועץ בטיחותיאישור  –' ב שלב

חוק הבטיחות במקומות ומצאתיו עומד בדרישות  ,שר כי בדקתי את הציוד ו/או המתקןמאנני ה

 , התקנות ועל פי דרישת כל דין.1962-ציבוריים, תשכ"ג

 

 וחתימה חותמת   תאריך
 בטיחותועץ י

  

 

 

 עמדת מהנדס המועצה –' ג שלב

, במרחב /הצבת ציודמחלקת ההנדסה, לאחר שבדקה את הבקשה, איננה מתנגדת להצבת הדוכן הזמני

 הציבורי במיקום המתואר בבקשה המצ"ב.

 

 

חתימת מהנדס   תאריך
 המועצה
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 עמדת הועד המקומי –' ד שלב

 כמתואר בבקשה. /ציודעל נספחיה, אין לנו התנגדות להצבת הדוכן/ציוד עיינו בבקשה להצבת הדוכן

 

   חתימת הועד המקומי  תאריך

 
 

 
 

 המבקשהצהרת  –' ה שלב

בהתאם לתכנית הבקשה המצ"ב, במרחב , /הצבת ציודכללידוכן דוכן מזון/אני מבקש להקים 

  "(.המתקןקופה שבין _______________ לבין _______________ )להלן: "ת, להציבורי

 על פי התכנית המאושרת, ורק לאחר קבלת רישיון כחוק. דוכןאני מתחייב להקים את ה

, הנדרשים על ידי המועצה האזורית הדוכןלהצבת ואת התנאים  אני מצהיר שקראתי את ההנחיות

 זה, ואני מתחייב לפעול על פיהם. אישורמתנאי דרום השרון, המשמשים חלק בלתי נפרד, 

ואני משחרר את במרחב הציבורי,  /ציודלהצבת הדוכןהסכמת הועד המקומי,  אני מתחייב לקבל את

לפצות את המועצה בגין כל תביעה שיש לה קשר עם המועצה מכל אחריות בקשר לכך. אני מתחייב 

חילוץ והצלה, ותנועה חפשית  הצבת המתקן. אני מתחייב לאפשר מעבר להולכי רגל, מעבר לרכבי

 בשטח, לפי הנחיות מהנדס המועצה.

פת הרישיון, או על פי דרישה שאקבל ממי שהוסמך לכך על ועם תום תק דוכןאני מתחייב לפרק את ה

על חשבוני ללא התראה  דוכןצה. אם לא אעשה כן, אני מסכים, שהמועצה תהרוס את הידי ראש המוע

נוספת וללא צו שיפוטי או צו מינהלי כלשהו, והנני מתחייב שלא להעלות כל טענה או תביעה נגד 

 , או כל נזק שייגרם עקב כך.דוכןהמועצה בגין הריסת ה

הרישיון שיינתן, יכול לשמש עילה לאי מתן רישיון ידוע לי, כי אי מילוי תנאי התחייבות זו, או תנאי 

 בארוע/יריד הבא. /ציודדוכןלהצבת 

 שם וחתימה:

 

   חתימת המבקש  שם המבקש

 

 

 :ערהה
זה, כדי להוות תחליף לרישיון עסק, במידה ונדרש רישיון הצבה זמני בקבלת אישור אין כי יובהר 

 ., כחוקעסק לפי אופי הפעילות או הפריט המבוקש


