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 שיון עסקיכנית רהנחיות המחלקה למגיש ת
 

 כללי
 .שיון לניהול עסקישיון עסק מוגשות עפ"י חוק כנספח לבקשה לריתכניות ר

את התשתיות והציוד,  התכניות מתארות את המצב הפיסי של העסק בפועל. הן כוללות
החלוקה הפנימית למדורים, הסידור הפנימי של הריהוט, ציוד, מתקנים, מדפים וכן החלוקה 

 .הפנימית כמו משטחי מכירה, מחסן, פירוט סוגי הפריטים ומיקומם בשטחי העסק

 מה נכלל בתכניות

  כולל פרטים –דף ראשון. 

  המגרש יודגש בקו עבה -תרשים הסביבה. 

 כולל צנרת ותאי ביקורת. מיקום מדויק של העסק מודגש תרשים המגרש. 

  החנות, השירותים הסניטריים השייכים לחנות וביתן  –תכנית קומת החנויות
 1:  100האשפה ומיחזור פסולת מודגשים. ק.מ. 

 שני  1:50 ורור ומיזוגוא, ה פנימית, סידור פנימי מפורטכולל חלוק-תכנית העסק
 .חתכים

  להראות אוורור, חיפוי קירות, כיור. לתת חתך - 1:  50תכנית השירותים. 

 תיק צהוב 

  עסקים המפעילים אמצעי בישול/טיגון, יצרפו מפרט של האמצעים לקליטת ריחות
 .כולל הסכם תחזוקה

  מוסמכת  וחו"דעסקים הפולטים רעש, יצרפו מפרט האמצעים לבידוד ומניעת רעש
 .אחר ביצוע

  ?יןיאיפה נמצא תיק הבנ
תוכל להעתיק את  מו כן. כבוועדה לתכנון ובנייה ב"שרונים"הבניין נמצא באגף ההנדסה תיק 

תרשימי הסביבה, המגרש, חתך קומת החנויות ותכנית העסק הרלוונטי מתוך תכניות הבניין 
 .המאושרות באמצעות מכונות הצילום שבאגף ההנדסה

 צורן בנתניה.: ברח' שרונים

  ?מה לעשות -יש בעיה הנדסית 
אם תגלה אי התאמה בין המבנה בפועל לבין המאושר בתכניות הבניין המאושרות או בהיתר, 

כגון : תריסי גלילה, גלריה לא מאושרת או מידות לא מתאימות וכיו"ב, תוכל לקבל הדרכה באגף 
ההנדסה כיצד עליך לטפל בבעיה. במקרה כזה, עליך ללוות אישית את הטיפול עד לקבלת 

 .שיון העסקיעל גבי תכניות ר אישור הנדסי סופי

הערה 
התכניות צריכות להיות ערוכות עפ"י חוק ויש לעמוד בלוח הזמנים להגשת התכניות ולהתאמת 

העסק לתנאים המיוחדים הקבועים בתקנות רישוי עסקים. בכך, יתקצר משך זמן הרישוי, יימנעו 
 .קנסות ואי נעימות והעסק יפעל בהתאם לתנאי החוק
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 כללי
 שיון לפני התחייבויות כספיותימבררים ומוודאים שניתן לקבל ר. 
 שיון ומקבלים תשובה עקרונית חיוביתימגישים בקשה לר. 
 מבצעים דרישות. 
 שיוןימקבלים ר. 

 
 :מבררים .1

לפני כניסתך להתחייבויות, כדאי שתברר במחלקת רישוי עסקים את התנאים והדרישות של 
שיון לעסק הספציפי בכתובת המסוימת בהיבט של עמידה יגורמי הרישוי. תוודא שניתן לקבל ר

א מתאים בדיני התכנון והבניה. בדוק מהם התנאים? ומהן הדרישות? לעיתים תגלה שהמקום ל
 .או אף קיים לגביו צו סגירה. אינך יכול לדעת אלא אחרי הברור במשרדי המחלקה

 
 :חתימת חוזה .2

שיון לעסק ותוכל לעמוד ירק אחרי שהשלמת את הברורים והגעת למסקנה שניתן להוציא ר
  .בתנאים והדרישות תוכל לשקול להתחייבויות

שהעסק שבכוונתך לפתוח מתאים לדינים לפני התחייבות חוזית וודא במשרדי המחלקה  - טיפ
 .ולדרישות, ותימנע מראש ממצב לא נעים

 

 
 :הגשת הבקשה והנספחים כולל תכניות .3

דאג לקבל תחילה תכנית של סידור פנימי וחלוקה פנימית מאושרת, על מנת שתוכל להכין את 
שה, שיון בצרוף הנספחים הנלווים, אגרת הגשת בקיהעסק לביקורת כנדרש. הגשת הבקשה לר

 . קבלת הבקשה והנספחים לטיפול
כדאי להשקיע בעסק רק אחרי קבלת תכנית סידור פנימי מאושרת. הסידור הפנימי  - טיפ

 .והחלוקה הפנימית, התשתיות ומיקומם חייבים באישור מוקדם
 

 :ביצוע דרישות .4
סוג ביצוע חלוקה וסידור פנימי של העסק. לעתים נדרשת גם תוספת של אמצעים ואביזרים לפי 

העסק, כמו קולטים, משטחים, מתקנים, צנרת, קרמיקה, קירות פנימיים ועוד. בצע כל אלה עפ"י 
 .תכנית מאושרת ובהתאם להנחיות. שתקבל בכתב, ובלוח הזמנים שנקבע לך

ביצוע חלוקה פנימית סידור פנימי, או התקנת אמצעים ואביזרים, רק לפי האישורים  - טיפ
 .ך, תידרש לשנות לפי ההוראותבכתב. שינויים על דעת עצמ

 

 
 :שיוןיקבלת הר .5

 !!!בהצלחה שיון ולפעול עפ"י התנאים המצורפים או שיצורפו אליו.יעתה נותר לך לקבל את הר
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