תאריך הוצאת האישור ..............
מס' תיק רישוי.....................

אישור להצבת סוכה ברחוב
 .1פרטי האישור :
ניתן בזאת אישור על פי סעיף  62לחוק העזר להרצליה )מניעת מפגעים ושמירה על הסדר
והניקיון( ,התש"ן – ) 1989להלן:החוק"( להצבת סוכה ברחוב במהלך חג הסוכות לבעל עסק
מסוג בית אוכל:
א.
ב.
ג.
ד.
.2

שם העסק ..................................
סוג העסק ..................................
כתובת העסק .............................
שם בעל  /מנהל העסק ........................ .1
....................... .2

תנאים כלליים:
 .1לא תאושר סוכה בגודל העולה על  8מ"ר ובהתאם להנחיות אגף שאיפה/מח' רישוי
עסקים;
 .2הסוכה תוצב בשטח המדרכה ובמרחק שלא יפחת מ2.5-מ' מחזית בית
העסק;
 .3אישור זה ניתן להצבת סוכה במהלך חג הסוכות בלבד;
 .4לא יינתן אישור לבעל עסק שאינו אוחז בידו רישיון עסק על פי חוק רישוי
עסקים;
 .5לא יינתן אישור להצבת סוכה אלא לאחר מתן התחייבות בעל העסק
להסרת/פירוק/פינוי הסוכה בתום חג הסוכות או המועד שנקבע באישור לפי
המוקדם;
 .6לא יוקמו או יונחו גדרות ,מחיצות ,או כל דבר וחפץ בשטח המדרכה ,זולת
הסוכה שהותרה להעמידה עפ"י אישור זה.
 .7לאו יוקם ולא יותקן בתחום הסוכה כל מתקן או מכשיר ,למעט תאורה
פנימית המקבלת את זרם החשמל ממקור כוח הנמצא בקיר קבוע של
העסק.
 .8אישור זה ניתן לביטול אם הסוכה הוקמה שלא על פי הנחיות אגף
שאיפה/רישוי עסקים ,או מכל סיבה אחרת שתראה למנהל אגף שאיפה ו/או
מח' רישוי עסקים.
 .4תוקף האישור:
תוקפו של האישור מתאריך......./......../.......עד תאריך......../......../......
עם תום מועד זה חובה לפרק את הסוכה ולהחזיר את המצב לקדמותו.
......................
מוטי צ'מרינסקי
מנהל מח' רישוי עסקים ושילוט

תאריך........................
לכבוד
עיריית הרצליה

כתב התחייבות
אני/ו ............................הח"מ ת.ז....................מנהל/י העסק נשוא תיק רישוי
מס'.....................שברחוב............................מס'..............בהרצליה ,מצהיר/ים ,מתחייב/ים
ונותן/ים בזאת את הסכמתי/נו המפורשת ,באופן בלתי חוזר כדלקמן:
 .1הואיל והגשתי/נו בקשה להצבת סוכה בסמוך לעסקי/נו ,אני/נו מתחייב/ים להעמיד את
הסוכה ,על פי ובהתאם לפרטי האישור והתנאים הכללים כפי שאושרה על ידיכם ,שהוגשה
לכם.
.1

ידוע לי/נו כי האישור להצבת הסוכה הינו תקף מיום....../......./.......
ועד ליום........./......../.......

.2

אני/ו מתחייב/ים להסיר/לפרק/לפנות את הסוכה עם תום תקופת האישור או אם תום חג
הסוכות או על פי דרישתם ,לפי המוקדם מביניהם.

.3

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  2לעיל ,אני/ו נותן/ים בזאת את הסכמתי/נו הבלתי חוזרת כי
היה ולא אסיר/נסיר את הסוכה במועדים המתחייבים כאמור בסעיף  1לעיל ,העירייה
ו/או מי מטעמה יהיו רשאים להסיר את הסוכה ואני/ו מתחייב/ים לפצות ולשפות את
העירייה בגין כל הוצאותיה שיידרשו לשם הסרתה על ידיה.

.4

הנני/ו משחרר/ים בזאת את העירייה מאחריות לכל נזק אשר ייגרם לי/לנו ו/או לעסקי/נו
ו/או לצד שלישי כלשהו ,במידה ונפר את התחייבותנו להסרת הסוכה והעירייה תאלץ
להסירה בעצמה.

 .5ידוע לי/לנו כי התחייבותי/נו זו הינה בלתי חוזרת ,הואיל והיא מהווה תנאי והעירייה
הסתמכה עליה את אישרה בקשתנו להצבת הסוכה.

..........................................
מנהל/י העסק

