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 עסק -בקשה לרישיון

 למבקש הרישיון אגף ההנדסההנחיות 

 

 ,בעל עסק יקר

 

 לך בשלב ולסייע להקל במטרה זו חוברת אתעבורך  הפקנו

 הכרוכה בכך. מורכבות, מתוך מודעות להראשוני ההקמה

 !אנו מאחלים לך הצלחה

 

מודגש כי  בחוברת מתמקדים בכל הקשור לבדיקת הבקשה לרישיון באגף ההנדסה בלבד. המפורטים התהליכים

 הכתוב במדריך לבין הכתוב בין סתירה שיש מקום התקנות. בכל או החוק של מחייב נוסח מהווה אינו זה מידע

 הואהעסק -רישוי ותקנותיו. הליךדבר החוק  הוא האישור, הקובע נותני של השונות בחוק, בתקנות, ובהוראות

 עסקים.-רישוי מחלקת  עם המתמיד הקשר חשוב רבים, ולכן גופים של רבות דרישות במילוי וכרוך מורכב הליך

  

עסקים, אשר מעבירה את הבקשה להתייחסות מהנדס המועצה. -מוגשת אל מחלקת רישויהעסק -הבקשה לרישיון

 לבקשה לרישיון, כאשר המלצתו מתבססת על הבדיקות שלהלן. ממליץ בלבדמהנדס המועצה הינו גורם 

 העסק בנייה למבנה-היתר .1

 התאמת השימוש בהיתר לפעילות העסקית המבוקשת .2

 (4אישור איכלוס למבנה )טופס  .3

 בנייה-היעדר חריגות .4

 

 ניתנת במידה וארבעת הנושאים הנ"ל נמצאו תקינים. ,ללא מגבלה של מהנדס המועצה, המלצה חיובית

 

 הבנייה: -עדכון היתר

לצורך העסק המבוקש. במידה  מצריך שינויים והתאמות כאלה ואחרים פי ההיתר הקיים-עללעיתים, המבנה המאושר 

, ארובה בניית כדוגמתבהתאם לקבוע בחוק התכנון והבנייה ובתקנותיו ) בנייה היתר הטעונים, הקיים במבנה שינויים נדרשיםו

 הגדלת, גדולים קירור מתקני בניית, בעסק נוספות דלתות פתיחת חזיתות שינוי, חירום מדרגות או רגילות מדרגות בניית

אגף ההנדסה.  מול וזאת, ההיתר להוצאת לפעול העסק בעל יידרש(, וכיו"ב בעסק גלריה הקמת, חיצונית בנייה באמצעות העסק

)אך כן תואם לשימושי התב"ע  העסק של המבוקש שימושהבנייה הקיים איננו תואם ל-פי היתר-לעיתים, השימוש המותר על

 .לשימוש עדכני . גם במקרה כזה, בעל העסק יידרש לפעול בהתאם להנחיות בפרק זה ולפעול להוצאת היתרהתקפה(

 העסק, המלצת מהנדס המועצה לרישיון תתייחס לכך.-ככל שהליך שכזה יעשה בטרם הגשת הבקשה לרישיון
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 - מתב"ע חורג לשימוש היתר

להגיש  העסק בעל ידרששחלה במקום, י התב"עפי -איננו תואם לשימושים המותרים על העסק של המבוקש שימושהבמידה ו

: לדוגמה) והבנייה התכנון חוק פי-על" חורג שימושל היתר" המקומית מהוועדה ולקבל  מתב"ע חורג לשימוש היתרבקשה ל

 מבנה תעשייה למשרדים או למסחר(. הפיכת

 

 העסק בעל באחריות הוא חורג לשימוש היתר בקבלת הטיפול

  .מחובתו להכיר את המורכבויות הכרוכותו 

 

 https://handasa.hefer.org.il -חפר -מידע נוסף לצורך הגשת בקשה להיתר באתר ההנדסי של מ.א. עמק

 

 תכנית העסק:

 מקצוע בעל". מוסמך מקצוע בעל"ידי -על ה חתומערוכה ו עסקה תכניתאת  לרישיון לבקשה לצרף יש עסקים-רישוי חוק פי על

 הרשומים אדריכלות הנדסאי או אדריכל וכן רשום בניין הנדסאי או המהנדסים בפנקס הרשום אזרחי בניין מהנדס: מוסמך

 :הבאים דבריםבהתאם לאמור, לבקשה יצורף גיליון שיכלול את ה .כחוק

  מבנה הדף נמצא בפרק הטפסים שבאתר( ראשון המפרט באופן מילולי את נתוני העסק, ובעלי העניין הרלוונטייםדף( 

 1:1250של  מידה בקנה בה נמצא שהעסק החלקה של סביבה תרשים - סביבה תרשים. 

 1:250בקנה מידה של  מתקניו על עם בו נמצא שהעסק המגרש את שמתארת מפה - מצבית מפה. 

 הריהוט,  הפנימי, תכנון יתואר: תכנונו שבה 1:100 של מידה בקנה העסק של אדריכלית תכנית - העסק תכנית

 שלו, ואלמנטים נוספים רלוונטיים. הפנימיים והמתקנים העסק של השונות המערכות

 העסק מבנה של האנכי יאורתלצורך  1:100של  מידה העסק בקנה של לפחות חתך אחד  תכלול התכנית - חתכים. 

 

דרך האתר ההנדסי של המועצה, לרבות יעוד הקרקע, התב"עות החלות לאתר בקלות ופשטות נתונים תכנוניים רבים ניתן 

לשימוש הציבור, אשר פועלת  GIS. בנוסף, בימים אלו פועלת המועצה להקמת מערכת 4בנייה קיימים וטפסי -במקום, היתרי

 https://handasa.hefer.org.il - שכבתי-גראפי ורב הקיים באופןכבר היום, לסיוע נוסף בהנגשת המידע 

 

 :לבתי אוכל ה עונתיתסגיר

אוכל תכנית העסק תציג, במידת הצורך, את תכנון הסגירה העונתית המבוקשת. תכנון הסגירה -בבקשות לרישיון עסק עבור בתי

 https://handasa.hefer.org.il -בהתאם להנחיות המרחביות התקפות בנושא, אשר מצויות באתר ההנדסי של המועצה תהיה 

 

 :שילוט

 ה. מבנהעל גבי  המבוקששילוט בבקשות לרישיון עסק תכנית העסק תציג, במידת הצורך, את ה

תקנות התכנון והבנייה )עבודות ומבנים הפטורים פי -למען הסר ספק, שילוט הבנוי על מתקן עצמאי ו/או החורג מהמותר על

 בנייה.-, טעון היתרמהיתר(
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 עסק:-רישיון ו/או עדכון חידוש

בתכנית העסק, נדרש להגיש ם אשר מעוניין לערוך שינוייבמסגרתו הוגשה תכנית עסק, ו עסק תקף,-רישיון פי-לעסק אשר פועל ע

 רישיון ותכנית חדשים. בקשה ל

 ?חדשה תכנית הגשת שינויים מצריכים אילו

 העסק שטח הקטנת או הגדלה 

 העסק מהות שינוי 

 בעסק חיצוניים או פנימיים שינויים 

 במקום שהיה הקודם העסק לעומת שינויים 

 

 המלצות ודגשים עבורך:

 לרבות יםהבדיקות התכנוניות וההנדסיות הנדרשהליכי הרישוי ותכנית, אשר בקיא במכלול  עורך עם להתקשר ,

 אחרים. עסקים מבעלי המלצות קבלת , תב"עות שחלות במקום, ולאחר4בנייה, טופס -היתר

 .רישיון קבלת למנוע יםעלול חוקית לא בנייההתאמות כאלה ואחרות, כולל -אי

 המבוקש העסק לסוג מתאימות המיועד אם התשתיות הקיימות במקום לבדוק. 

  התאמות יידרשוייתכן ו, התכניות אישור לאחר. הרשויות מטעם הנדרשים ובשינויים העסק בתכנון מעורב להיות 

 .הרישוי מהלך אחר ולמעקב לנושא אחראי עסק בעל. ומוסכם ברור יהיה לפרטיו העסק שתכנון חשוב ולכן, לתכנית

 טיחותיות דעת הנדסיות ו/או ב-יש להמציא חוותצה בלבד, מהנדס המוע ידי-במידה ונתבקש עלומיוחדים, ים רבמק

  עסקים.-י מח' רישוי"וסביבתו, בהתאם לנוסח שיינתן ע העסק מבנהל

 

 

 !אנו מאחלים לך הצלחה

  אגף ההנדסה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  עסקים:-פרטי קשר למחלקת רישוי

 arnonl@hefer.org.il מנהל המחלקה ארנון לוסקי
09-8981613 / 09-8981668 

 sivanb@hefer.org.il רכזת פיקוח ורישוי עסקים סיון בר
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