האגף לקידום עסקים

בקשה לקבלת היתר לסגירה עונתית
לפי סעיף  41לחוק עזר לירושלים ,שמירת הסדר והניקיון ,התשל"ח.1978-
תאריך__________/_____/

פרטי העסק:

מס' תיק העסק__________________________ שם/כינוי העסק ________________________________________
כתובת העסק _______________________________תיאור מהות העסק _______________________________
שם בעל העסק/חברה____________________________________ת.ז/.ח.פ______________________________.
טלפון /נייד________________ פקס ________________:דואר אלקטרוני______________@_________________:
שם מגיש הבקשה____________________________________טלפון /נייד______________________________
חתימה____________________________ דואר אלקטרוני__________________@______________________:

במידה ומדובר בחברה יש למלא את הפרטים הבאים:
שם מנהל החברה ____________________________:ת.ז ________________________________________
כתובת מגורים____________________________________ טלפון /נייד__________________________________

תיאור הבקשה:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

קיים היתר בתוקף להוצאת שולחנות_____ וכסאות ______ כן  /לא

עד לתאריך_____/_____/_____ :

נספחים מצורפים הנדרשים להגשת בקשה:
● אישור בעלות /חזקה בנכס /אישור בדבר נכס ציבור.
● מילוי הבקשה לקבלת אישור לסגירת חורף במרחב הציבורי וחתימת בעל העסק .
● תכנית העסק בקנ"מ  1:50עם סימון השטח המיועד לסגירת חורף
● תמונות חזית בית העסק והשטח המיועד לסגירת החורף
● העתק מהיתר התוכנית המאושרת לשולחנות וכסאות

תנאים נדרשים לקבלת היתר להקמת קירוי חורף
● טופס בקשה לקבלת היתר להקמת קירוי חורף מאושר ע"י אדריכל העיר.
● תוכנית לקירוי ערוכה ע"י בעל מקצוע מוסמך ( 3העתקים).
● חתימה על התחייבות לשמירה על הסדר והניקיון במרחב הציבורי ,שמירה על חוק הרעש וחתימה על התחייבות לפירוק והרכבה
בהתאם להנחיות ומדינות העירייה .
● אישור מורשה נגישות מבנים תשתיות וסביבה (מתו"ס) ומורשה נגישות השירות.
● אישור כיבוי אש.
● טופס מינוי אחראי לביקורת לבדיקת ביצוע בניית קירוי החורף ויציבותו והתאמתו לתוכנית המאושרת לאחר הקירוי בצירוף תעודת
הסמכה של בעל המקצוע .
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בקשה לקבלת היתר לסגירה עונתית
לפי סעיף  41לחוק עזר לירושלים ,שמירת הסדר והניקיון התשל"ח.1978-
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הצהרת בעל העסק
● אני מבקש להקים פרגוד בשטח הצמוד לעסק שאותו אני מנהל בתחום שבו אושרה הצבתם של שולחנות וכסאות
(להלן השטח )_____________________________________ בין התאריך _____________:לתאריך_____________:
● אני מתחייב להקים את הפרגוד על פי התכנית המאושרת ורק לאחר קבלת היתר כחוק.
● אני מצהיר שקראתי את ההנחיות ואת התנאים להצבת קירוי חורף המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי ההיתר ואני מתחייב לפעול על
פיהם.
● אני מתחייב לקבל את הסכמת כל בעלי הזכויות בשטח לקירוי המבוקש ,ואני משחרר את העירייה מכל אחריות בקשר לכך  .אני
מתחייב לפצות את העירייה בגין כל תביעה שיש לה קשר להצבת הפרגוד .
● אני מתחייב לפרק את הקירוי עם תום תקופת ההיתר ,או על פי דרישת הרשות המקומית ,במידה ולא אעשה כן ,אני נותן הסכמתי
לפינוי קירוי החורף על ידי עיריית ירושלים ומתחייב לשלם את הוצאות הפינוי וההריסה.
● הנני מתחייב ,שלא להעלות שום טענות ותביעות נזיקין או אחרות כנגד הרשות המקומית בגין הריסת קירוי החורף ,או כל נזק שייגרם
עקב כך.
● ידוע לי ,כי אי מילוי התנאים לעיל או תנאי מתנאי ההיתר שיינתן ,יכול לשמש עילה לאי מתן היתר להצבת קירוי חורף בעונה הבאה.
בעלי זכות הנכס :שם מלא _________________ ת.ז __________________

חתימה________________:

שם מלא _________________ ת.ז __________________

חתימה________________:

בעלי העסק:

לשימוש פנימי
אישור  /דחייה אדריכל העיר

מתאריך______/______/______ :

נימוקי הדחייה_____________________________________________________________________________:
_______________________________________________________________________________________

אישור /דחייה הוועדה

מתאריך______/______/______ :

נימוקי הדחייה_____________________________________________________________________________:
_______________________________________________________________________________________
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