מנהל הנדסה
אגף הפיקוח על הבניה
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
פתח-תקווה

שם העסק
מס' תיק
עסק

תצהיר
עסק שאינו מקבל קהל בשטח העסק (נספח ו')


עסק שאינו מקבל קהל באופן מוחלט (גם לא בצורה אקראית) ימלא את הטופס המצ"ב ובכך יהיה פטור מהגשת
חו"ד נגישות מבנים תשתיות וסביבה (מתו"ס) ,



במידה והעסק נותן שרות כגון  :שירות טלפוני  /שירות אינטרנטי  /מכירה סיטונאית  /מכירה קמעונאית וכד'
יש להגיש חוות דעת נגישות השירות (בנוסף לטופס זה ) .



לידיעתך  ,כי במידה והתצהיר לא ישקף את המציאות בפועל  ,יבוטל התצהיר ותידרש הגשת חוות דעת נגישות
מתו"ס  +חוות דעת נגישות שרות .

נא הוסף את כתובת האתר:
האם לעסק יש אתר אינטרנט ?
נא ציין את מס הטלפון שניתן מענה:
האם ניתן שירות טלפוני ?

שם בעל העסק
מספר טלפון

את הטופס יש להחתים למטה בטבלה (עמ'  )1ובנוסף את התצהיר עמ' 2
ע"י עו"ד או מורשה נגישות מתו"ס או מורשה נגישות השרות .

שם המורשה /עו"ד:

מספר ת.ז:.

מס' רישום בפנקס הרשם:

שם הפנקס:

כתובת:
מספר טלפון:

כתובת דואר אלקטרוני:
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מנהל הנדסה
אגף הפיקוח על הבניה
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
פתח-תקווה

שם העסק
מס' תיק
עסק
תאריך

חתימה

תצהיר בעל עסק
אודות עמידה בדרישות הוראות הנגישות לצורך מתן  /חידוש רישיון עסק
מס' תיק עסק_________________

תאריך _________________

מעמד בעל העסק בנכס ( :בעלים /מנהל/שוכר הכנס ) _______________________ :
 .1אני החתום/ה מטה ,מר /גב' ________________ ,ת.ז ___________________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את
האמת וכי אם לא אעשה כן ,אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר/ה בזאת ,כי תצהירי זה ניתן לצורך מתן רישיון/
חידוש רישיון לעסק הנ"ל.
 .2אני מצהיר/ה בזאת כי העסק בבעלותי אינו מקבל קהל שטח העסק  ,לא באופן קבוע ולא באקראי .
 .3אני מצהיר ומסכים כי ככל שיתברר לעיריית פתח תקווה כי התצהיר אינו נכונים ו/או מדויק רשאית רשות הרישוי בעיריית
פתח תקווה לבטל לאלתר את ההיתר הזמני ו/או רישיון העסק , ,ובנוסף תהיה רשאית לנקוט כנגדי בכל פעולה חוקית לרבות
הגשת תביעות משפטיות.

חתימת בעל העסק ________________________

אישור
אני הח"מ עו"ד  /מורשה נגישות _________________ מאשר/ת בזאת כי ביום __________ הופיע בפני
מר /גב'_________________ ,המוכר/ת לי אישית /אשר זיהיתיו/ה באמצעות ת.ז .שמספרה __________________,
ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא י/תעשה כן ,י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק,
חתם/ה על תצהיר זה בפני.
________________________
עו"ד  /מורשה נגישות
חתימה  +חותמת

______________
תאריך
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