
 הסבו דברי זמני היתר- עקס לרישיון בקשה טופס

 .המבוקש העקס לרשיוי באשר מודקם ומעדי החנוית לקבלת נתונים לירכוז גם משמש לרישיון הבקשה טוספ

 הבמשך. המפוטרים הדגשים יפ על להשילם שי בטוספ הפרטים את

 ,3 קומה zo הכרמל רחוב סעקים, רישוי אבגף לקוחות שירות במכרז להגישו אלא בקפס, או ראחב ללשוח אין הטוספ את
- 16:00 השעות ביו כ• יום ,30-13:00 : 08 השעות ניר ה• ,•ד ,•א ,קהל קבלת בימי 18: 30. 

 צו יפ על קסעב העיסוקים הגדרת קודם, רישוי תיק איתור הסעק, למיקום אבשר לניחרים חיונית כפקס, או בדואר ולא במקום, בקשה הגשת

 נציגו. או הקסע נלע של שאלות לע ולמענה הרישוי רבו של הלבהחת תבנית), שי (אס שינה לתבנית הסעק התאמת בדקית עסקים, רישוי

 .איטקפיב טוילופ יודמיקם ועדימ mהניח ןתם יואפשר זםן יחךוס בלהכה הקבשה רפטי מיליו

 הגפישה. במלחך לפקידה שמסרת mוהבהר הקבשה וטבפס שלימתא הננותים על ירבתוסס בתבב דל יימחס והיאשירום המעדי לכ

 הטופס למיליו mהנחי

 הקבשה להגשת המוקדמות הבחניות ןל שנמסר כפי הנחפסים כל לרישיון לבקשה יצורפו ככלל לרישיןו הבקשה לטופס הצמרופים נסחפים

 ומני. לרישיון-היתר

 ההחניות. לקבלת הטוספ אותך ישמש הנחיות, קיבלת טרם אם

 כדי לצרפו צרוי הקסע, אופי כתיאור לעזור היכול אחר נסחפ כל או סעק תכנית יטותט ךל שי אם אך שהם, כל נסיחפם לצרף חונה אין זה כשלכ

 יותר. מחקי הייה ךל שיימסר שהמעדי

 צליינו. יש חיע,-אם וישיר תיק םסרפ

 שונים. עירוניים מעדי מגארי ביו ולקישור הסעק לזיהוי אמצעי משמש המפסר מלא. מפסר לרשום חונה ארנונה זוחה םסרם

 כבר שלמעשה ודרישות, חלקיות החניות להימסר עלולות ולפיכך הנכס, של שגוי לזיהוי לגתם עלול ארנונה חווה מפסר רישום אי ההחניות, נשלב

 .המבוקש ננכס עסק לרישיון קודמות כבקשות מולאו

 העקס. של המזחים הפטרים כל אל לפטר חונה עהקס פרטי

 "N" קומה 11011 קומה חנשבת קקרע קומת הקומות. מפסר את לפטר וכהעחת מקומות, כמה יש אם הכניהס קומת את לציין יש- מוקה
 גלריה). קומה (לרכות הקעקר קומת מעל הראשונה תקומח היא

 או סגור לשטח פתוח שטח ניר להפרדי יש הצוךר פלי .שימוש הסעק נהם שועשה החללים, כל של השטח שירום לע להקפדי שי-nשט

 .עיקיר לשטח גלריה נין
 כקירוב. מספרם את לרשום-אפשר עודבים מסרפ

 נשטל). שמופעי (השם בהכרח הבעלים שם שאינו מכונה, שהעקס לשם הכוונה- מחסרי שם

 קסעל. ולא הבמושקת לכתונת יישלחו התכתובות שכל מעוניינים אם קר לשרום יש ראוד למלשוח כותבת

 הסעק. כתובת היא חאר למשלוח הכתובת ני הקסע ענל כהועדת שחתב חאר למשולח כתונת רישום אי

 מפסר או זהות מספר מילוי על להקדיפ יש שלא. וניר הנכס ענלי שהם ביו הסעק לנהיול האחראים חנשבים ענלים לשרום. חונה- הלגמים רפיט

 כשותפות. או נחכרה מוסמך למנהל הכוונה מהנל- .m נקוו ספרת לרכות שותפות, או mחנ

 יפ על רישוי הטוענים העסיוקים את הרישוי פקדי יגידר וח כעסיף המפוטר פי על לפרט.-חונה הבמקוש העפיתול אופוי עהקס יתארו

 סעקים. רישוי חוק

 קיים. קסע תיק לאיתור עלוור יכול המעדי דיוע. אם להשילם הדוקם עהקס רפטי

D נמסב לקבשה הצהרהm כמ שיבירm לנקת 31 נקתה ליפm רלוונט)י אם (לסמן : לאה לנותני באתהם 1968 תשב"ח עיקסם רישיו 
 לרכות לו, המצורפים והמסמכים הקודם כרישיון הרשום מן הקודם, הרישיון הוצאת מאז שיטיים כקסע חלו לא כי מצהיר אני

 הקודם. הרישיון תאני מתקיימים ובסעק וכמקומו, 'שכטחו כמבניו הסעק, וסנג

 אלכסוני. נקו אותו למחוק יש נכון איט והתצהיר כמקרח עהרה:

 נחם. שינוי כל על מידו הרישוי לשרות להודיע ומתחייב ומלאים נכונים לעיל שצוינו הטרפים כי מצהיר אני ם

 חתימה

 .אחר כמקום פורט ולא ככקשה כטיפול לסייע היכול דבר כל _לטרפ mעהר
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 תב, רישיון תחבורה, שמדר אישור ,n"m אישור כגון: ריסnא סמנמיס ם

 ועוד. יצרן Jרישיו

 תלאת: לותנינם הבםאת ,1968 תסב"ח• עיקסם, ירשיו קרח ליפ ירשיןו לחיצוא קבDסיש ונא
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 העקoבח/רה בעל שם

 עבקס) הנינישם העיקוס גוסי מ (יפרטו חקובמש עהקס תיארו

 נוולריט) םא (אלמל חמ יםהפו קהסח תעקס פויס

 ~'" זהות פoמר פרטי שם מפשחה שם העקo תיא,ר

oפר, rנלפון יישוב בית מטפו  העבלים שם

 המקבישם חתימת תאךיר
תo•מ......


