עיריית הרצליה המחלקה לרישוי עסקים
תצהיר נגישות עסקים קטנים (טופס )34
מספר בקשה/רשיון עסק______________
אני החתום מטה____________________ מספר זהות_________________________
המנהל עסק מסוג _______________ ברחוב ___________________ מס' ______________
טלפון בעסק _____________טלפון נייד ____________ כתובת דוא"ל __________________

בדיקה
1

האם אפשר להגיע לפתח העסק?
לפני הכניסה לעסק יש רחבה פנויה בגודל  1.30X1.70מ' או יותר ,או  1.50X1.50מ'.
(הרחבה נקייה לגמרי  -אין בה ארגזים ,מעמדים ,פחים וכד')
הרצפה עשויה מחומר קשיח ואין בה בליטות ושקעים.

2

האם אפשר לפתוח את הדלת בקלות?
לא נדרש כוח רב כדי לפתוח את הדלת (ילד בן  5יכול לפתוח את הדלת)

3

האם אפשר להיכנס עם כיסא גלגלים?
ההפרש בין המדרכה לכניסה לא עולה על  1ס"מ או שיש רמפה תקנית.

4

האם פתח העסק מספיק רחב?
רוחב הפתח (כאשר הדלת פתוחה) הוא  75ס"מ או יותר.

5

האם אפשר להגיע מהפתח לעמדת השירות?
האם רוחב המעבר בין פתח עסק ועד עמדת השירות הוא  90ס"מ לפחות?
והאם לאורך המעבר יש לפחות שטח אחד בגודל גודל  1.30X1.70מ' או 1.5X1.5מ',
המאפשר לאנשים בכיסאות גלגלים להסתובב?

6

האם דלפק השירות נגיש?
האם דלפק השירות (או לפחות קטע ממנו באורך  90ס"מ) נמוך מ 1.10-מ'?
והאם הקטע הנמוך של הדלפק פנוי מסחורה או ציוד כלשהו?

7

עוד כמה דברים קטנים...
על דלתות זכוכית יש מדבקות גדולות בשני צבעים שונים (אחד בהיר ואחד כהה).
השלטים בעסק יהיו מנוסחים באופן פשוט וברור ,כתובים באותיות ברורות ובצבע
בולט.
בכל החנות יש תאורה מספיקה כדי שאנשים עם מוגבלות ראיה לא יתקלו בחפצים
ואנשים עם מוגבלות שמיעה יוכלו לראות את פני נותן השירות ולקרוא את שפתיו.

8

וכמובן ,שירות אדיב ומכבד.

תוצאה

ידוע לי כי אין בבקשה זו כדי לפטור אותי מחובותיי כבעל העסק מלקיים הוראות ודרישות
הדינים הנוגעים לרישוי עסקים ,תכנון ובניה ,שירותי הכבאות ,חוקי עזר עירוניים וכל חיקוק
מתאים אחר.
הנני מצהיר שאני בעל העסק/מיופה כוח מטעם בעל העסק ,זה שמי וזו חתימתי ותוכן מסמך זה
והמסמכים הנלווים אליו הם אמת
תאריך _____________ חתימה _______________ חותמת תאגיד__________________
אישור על קבלת הבקשה :תאריך ________ :חותמת הפקיד המקבל וחתימה_________________
.............................................החלטה (לשימוש משרדי) .................................................
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________
תאריך_____________

חתימה_____________________

