דף מידע למבקשי רשיון עסק
בבואך להגיש בקשה לרשיון עסק במשרדנו עליך להביא עמך את
המסמכים הבאים:
 .1תעודת זהות.
 .2במידה והמבקש הינו תאגיד (חברה בע"מ ,עמותה וכדומה) יש לצרף בנוסף את מסמכי
התאגיד( -כגון :אישור רשם החברות ,אישור מורשה חתימה ,רישום מנהלי התאגיד
הרשומים ויפוי כוח [במידה והמגיש אינו מורשי חתימה]).
 .3חמישה עותקים מתוכניות העסק ערוכות ע"י בעל מקצוע מוסמך .
בעל מקצוע מוסמך הוא:
א .מהנדס בניין או אדריכל – הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
ב .הנדסאי בניין או הנדסאי אדריכלות  -בהתאם לתוספת  1בתקנות המהנדסים
ואדריכלים (רישוי ויחוד פעולות ) התשכ"ז
תוכניות העסק יכללו :
א .תרשים סביבה
ב .מפה מצבית
ג .תוכנית העסק (יפורט להלן מה יכלל בכל חלק).
התוכניות יוגשו כגיליון אחד (גרמושקה).
במקרים מסוימים ידרשו מספר שונה של עותקים.

פירוט התוכניות הנדרשות
תרשים סביבה
בקנ"מ  1:2500בו יצוינו ויודגשו הגוש והחלקה או המגרש בהם מצוי העסק ,מספרי חלקות סביב
העסק ,הדרכים ושמות הרחובות הגובלים בחלקה.

מפה מצבית
בקנ"מ  1:250בו יצוינו ויודגשו* :שטח הקרקע *מיקום העסק בבנין *מיקום הבניין בחלקה או
במגרש *קוי צנרת מים ,ביוב ,ניקוז ובורות ספיגה (אם קיימים) *מיקום מתקן לסילוק אשפה
*מיכלי גז או דלק או חומרים מסוכנים אחרים כולל מיקום הצנרת להולכתם * מערכות וציוד
כיבוי אש *חדרים המשרתים את העסק ואינם צמודים לו (כגון מחסן או שירותים) *מקומות
חניה המשרתים את העסק לרבות מקום חניה תפעולי.

תוכנית העסק
בקנ"מ  1:100תוכנית תנוחה כוללת * :חלוקה פנימית והשימושים של כל חלק *כלים סניטריים
*פתחים חלונות ומידותיהם *מערכת ביוב כולל התקני טיפול בשפכים *מתקני איורור ומיזוג
קולטני עשן ארובות וכדומה *מתקני אשפה *צנרת מים ושפכים *  2חתכי אנך הניצבים זה לזה
דרך כלל חדרי העסק בציון גבהים *טבלת פירוט שטחי העסק לפי השימושים השונים בכל קומה
וסיכום השטח הכללי.
הערה  :התיאור דלעיל הינו תמצית מהאמור בתקנות רישוי עסקים ואינו בא במקומם .יתכן
ובמקרים מסוימים ידרשו פרטים נוספים בהתאם לעניין.
לסוגי עסקים מסוימים יתכן וידרשו מסמכים נוספים ובמידת הצורך תמסר הודעה בהתאם.

בעת הגשת הבקשה לרשיון ,תדרש לתשלום אגרה עבור הבקשה לרישיון.

בקשתך תופנה לגורמי הרישוי הרלוונטיים בהתאם לסוג העסק  ,לצורך בדיקתה
וקבלת חוות דעת לבקשה.
בסוגי בקשות מסויימות תדרש להמציא תצהיר בהתאם להנחיות שתקבל ברשות
הרישוי
 במידה ונמצאה בקשתך תקינה ותואמת את העסק המבוקש ,לאחר קבלת חוות הדעת נוני
האישור השונים ,נודיעך בהתאם על החלטתם והחלטת רשות הרישוי בדבר בקשתך לרשיון.
 החליטה רשות הרישוי לאשר לך רשיון העסק .תשלח אליך הודעה בהתאם
 במקרה של חידוש רשיון תשלח הודעה לתשלום אגרה ועם תשלום האגרה ימסר לך רשיון
העסק ).

פרטי המחלקה לרישוי עסקים:
כתובת
רח' הגבורה  9בניין העירייה קומה א'  .חדר 128

קבלת קהל
ימים א' ב' ה' 9:00 – 13:00
16:00 – 18:00

יום ג'

מענה טלפוני
טל08 –6792577 :
א,ב ,ה 14:00-15:00
ג' 09:00-13:00

אמצעי התקשרות
טל08 –6792577 :
פקס 08 – 6792588 :
דוא"לr_asakim@ashkelon.muni.il :

לידיעתך! ניהול עסק ללא רשיון מהווה עבירה על החוק

