
 

 

 

 09-7674616, פקס. 09-7674615טל.     4464105מיקוד  2238סבא ת.ד. -, כפר10 יד חרוציםרח' 

e-mail: economic@ksaba.co.il               *         www.ksaba-com.co.il 

 בקשה לקבלת היתר צילומים בעיר כפר סבא 

 עדכון לבקשה מספר:____________❑בקשה חדשה  ❑
  בקשה:_______________ מספר                לצילום במספר אתרים נדרש להגיש בקשה על גבי טופס זה לכל אתר בנפרד*

 )לשימוש משרדי( 
 אחר:_________________ ❑חברת הפקה;  ❑גורם עירייה;  ❑תלמיד/ סטודנט; ❑תאגיד; ❑יחיד;  ❑: סוג המבקש

 
 )יש לצרף לפי העניין צילום תעודת זהות או תעודת רישום ותעודת עוסק מורשה(  פרטי המבקש/ת

 כתובת מלאה ()ת.ז; ח.פ; ע"ר מספר רישום )שם פרטי ומשפחה; שם הגוף המבקש(  שם המבקש/ת

   

 דוא"ל  טלפון / נייד  תפקיד איש קשר שם  פקס טלפון 

      

 אחר:_____________ ❑עצמאי; ❑; 2אקדמיה❑קולנוע; ❑ערוץ מסחרי; ❑תאגיד ממלכתי; ❑ סוג המבקש:
 יש לצרף אישור בכתב ממוסד חינוך / אקדמאי מוכר  2

 תסריט( סימון על מפה של תיחום השטח בו מבוקש שימוש וכן תקציר  )יש לצרףפרטי הבקשה 

 אחר:__________________ ❑סרט תדמית; ❑ קליפ;❑ פרסומת;❑ סרט קולנוע/טלויזיה;❑: מאפייני הצילומים 

 תקציר תסריט(  )יש לצרףתמצית הסצנה: 

 

 סימון על מפה של תיחום השטח בו מבוקש שימוש(  )יש לצרףפרטי האתר/ השטח בו מבוקש לעשות שימוש 
 ך.  ככל שהבקשה היא לעשות שימוש באותו אתר במספר מועדים ו/או תקופות ו/או במספר משכים באותו תאריך יש למלא שורה נפרדת לכל תקופה או מש

 כתובת / מיקום האתר  שם האתר לשעה  משעה עד תאריך מתאריך
 )רח' ממספר עד מספר וכיו"ב(, 

 מאפייני הבקשה/סוג שימוש 
 על פי המפתח 

       

       

       

       

       

 מפתח מאפייני הבקשה סוג השימוש: 
 ; חלקית סגירה   )ג( מלאה סגירה    )ב(ללא הפרעה לפעילות המקום;  )א(במבנה ובשטח ציבורי ( 3)בשטח ציבורי בלבד;  (2)במבנה בלבד;  (1)

 הפרעה למעבר הולכי רגל;  (8) חסימת מעבר הולכי רגל;(7)לרכב ולציוד; )ו(לציוד; )ה( לרכב; )ד(תפישת חניה (6)הפרעה לתנועת כלי רכב; (5)חסימת כביש; (4)

 אפקט עשן; (13)שימוש באש גלויה; (12)שימוש באפקט ירי/נפץ;  (11)שימוש בציוד מנועי; (10)שימוש בהגברה; (9)

 _____________________________________________________________________________אחר:(14)

 _______________________________________________________פרט:-חיבור לתשתית חשמל ציבורית(15)

 _______________________________________________________פרט: -חיבור לתשתית מים ציבורית(16)

 הצהרת המבקש 

קבלת היתר מהעירייה ו/או החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ לצילום ברחבי העיר כרוך בתשלום אגרה ועלות  ידוע לי כי  
פיקוח ככל שנדרש כזה ואין בו כדי לשחרר את המבקש מלקבל כל אישור אחר הנדרש לפי כל דין לרבות מהמחזיק / המשתמש 

 ביצוע הצילומים מחייבת את אישורו. באתר, משטרת ישראל או כל גורם אחר שהכניסה לאתר ו/או 
 חתימת מורשה חתימה מטעם המבקש

 

     חתימה וחותמת   תאריך  תפקיד  שם פרטי ומשפחה
 

 )לשימוש משרדי( 

 אושרה בתאריך: ____________ שם מלא:__________ תפקיד:__________   ❑נדחתה  ❑

 חתימה וחותמת: _____________        
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