
 
 

 

 

 

          

דפי עזר ונספחים לתכנית לניהול עסק  - יולי 2017 

 : רשימת המסמכים הנדרשים להגשת תכנית עסק 
 .(אם קיים) מספר תיק מידע מוקדם + מספר תיק רישוי 
 טופס ייפוי כוח חתום ע"י בעל העסק 
 (הצגת מקור התעודה למגיש חדש) תעודת עורך התוכנית 
 .טופס ביקורת עצמית לתכנית ותכנון העסק 
  :("כיחידה אחת – "גרמושקה) התוכנית תכלול 

 .טופס ריכוז נתונים – דף מס' 1 לתוכנית 
 .טבלת אישורים – דף מס' 2 לתוכנית 
 1:1250 תרשים סביבה בקנה מידה 
  .תרשים מגרש בקנה מידה 1:250 או קנה מידה אחר לפי גודל העסק 
 1:100 תוכנית העסק בקנה מידה של 
 1:100 2  חתכים של אורך ורוחב בקנה מידה 
 :לעסקי מזון או טיפול בגוף האדם 

 .1:50 תוכנית סידור פנים בקנה מידה  
 .טופס פרשה טכנית לבית אוכל או ייצור מזון 
 .טופס פרשה טכנית לאיטליז וחנויות דגים 

 : המסמכים נוספים שיש לצרף להגשת התכנית 
 .תוכנית בטיחות רק לעסקים שהוגדרו מראש 
 .צילום היתר בניה 
 .תוכניות מאושרות לעסק במידה וישנם 
 .תמונות עם צילום חזיתות העסק 
 .טופס הצהרת מהנדס שלד בדבר יציבות המבנה והתאמתו לשימוש המבוקש – במקרים שאין למבנה היתר בניה 
 .(בעל מקצוע מוסמך) טופס הצהרת מהנדס 

 

הערה:  
הסבר מפורט ניתן לראות בהנחיות להגשת תוכנית לניהול עסק  באתר העירוני.  

 
לנוחיותכם, מצורפים בהמשך: 

 
 

 דף הנחיות להגשת תכנית 

 דף ריכוז נתונים לתכנית 

 טבלת אישורים לתכנית 

 טופס ייפוי כוח 

 טופס הצהרת בעל מקצוע מוסמך 

 טופס הצהרת מהנדס בדבר יציבות מבנה 

 טופס ביקורת עצמית לתכנית ותכנון העסק 

 טופס פרשה טכנית לבית אוכל 

 טופס פרשה טכנית לאטליז וחנות דגים 

 
 
 

 
     

https://tel-aviv.gov.il/Business/BusinessLicense/DocLib/הנחיות%20להגשת%20תכנית%20עסק.pdf
https://tel-aviv.gov.il/Business/BusinessLicense/DocLib/הנחיות%20להגשת%20תכנית%20עסק.pdf
https://tel-aviv.gov.il/Business/BusinessLicense/DocLib/דף%20ריכוז%20נתונים%20לתוכנית.pdf
https://tel-aviv.gov.il/Business/BusinessLicense/DocLib/דף%20ריכוז%20נתונים%20לתוכנית.pdf
https://tel-aviv.gov.il/Business/BusinessLicense/DocLib/טופס%20טבלת%20אישורים.pdf
https://tel-aviv.gov.il/Business/BusinessLicense/DocLib/טופס%20טבלת%20אישורים.pdf
https://tel-aviv.gov.il/Business/BusinessLicense/DocLib/טופס%20ייפוי%20כוח-%20רישוי%20עסקים.pdf
https://tel-aviv.gov.il/Business/BusinessLicense/DocLib/טופס%20ייפוי%20כוח-%20רישוי%20עסקים.pdf
https://tel-aviv.gov.il/Business/BusinessLicense/DocLib/טופס%20הצהרת%20מהנדס.pdf
https://tel-aviv.gov.il/Business/BusinessLicense/DocLib/טופס%20הצהרת%20מהנדס.pdf
https://tel-aviv.gov.il/Business/BusinessLicense/DocLib/טופס%20הצהרת%20מהנדס%20בדבר%20יציבות%20המבנה.pdf
https://tel-aviv.gov.il/Business/BusinessLicense/DocLib/טופס%20הצהרת%20מהנדס%20בדבר%20יציבות%20המבנה.pdf
https://www.tel-aviv.gov.il/Business/BusinessLicense/DocLib/טופס%20ביקורת%20עצמית%20לתכנית%20עסק.pdf
https://www.tel-aviv.gov.il/Business/BusinessLicense/DocLib/טופס%20ביקורת%20עצמית%20לתכנית%20עסק.pdf
https://tel-aviv.gov.il/Business/BusinessLicense/DocLib/טופס%20פרשה%20טכנית%20-%20לבתי%20אוכל%20בלבד.pdf
https://tel-aviv.gov.il/Business/BusinessLicense/DocLib/טופס%20פרשה%20טכנית%20-%20לבתי%20אוכל%20בלבד.pdf
https://tel-aviv.gov.il/Business/BusinessLicense/DocLib/פרשה%20טכנית%20לאטליזם%20וחנויות%20דגים-%20אפריל%202013.pdf
https://tel-aviv.gov.il/Business/BusinessLicense/DocLib/פרשה%20טכנית%20לאטליזם%20וחנויות%20דגים-%20אפריל%202013.pdf


 
 

 

 

 

   
           

 24.7.2017         
 

הנחיות  להגשת  תכניות  לרישיון עסק 
 

כללי:  
הרישיון לעסק כפוף לתוכנית מאושרת ותכנית זאת חייבת להתאים למצב העסק בפועל.  

כל שינוי בעסק מחייב הגשת תכנית חדשה /תכנית שינויים . 
על פי התקנות רשאי לחתום על התוכנית רק בעל מקצוע מורשה )מהנדס אזרחי /הנדסאי בנין/ אדריכל/ 

 

1. התוכנית כוללת את החלקים הבאים :  
 

א. טופס ריכוז נתונים תכנית לרישיון העסק – דף מס ' 1 
  יש למלא את כל הפרטים בדף ההגשה , על המגיש להחתים את בעל העסק על התוכנית ולחתום בעצמו.  בטבלת 
שטחים יהיה פירוט שטחי העסק במטרים רבועים לפי שימושיהם השונים והקומה שבה הם מצויים, וכן סיכום שטח 

העסק הכולל במטרים רבועים. 
             

ב. טבלת אישורים  - דף מס' 2 
מקום לחתימות של הגופים המאשרים את התוכנית לפי חוות דעת מהנדס תכנון הנדסי לעסקים ובהתאם למהות 

העסק. 
 

ג. תרשים סביבה 
 התרשים יהיה בקנה מידה 1:1250 .בתרשים יש לסמן בקו מודגש את החלקה שבה מצוי העסק ומספרי החלקות  
שבסביבה החלקה שבה מצוי העסק עד מרחק של 500 מטרים מגבול החלקה שבה מצוי העסק  המבוקש , לפחות 3 
הרחובות הגובלים עם החלקה שבה מצוי העסק ושמותיהם , כיוון צפון. במידה ואין רחובות לסמן את האתר כמו 

פארק, מגרש ספורט וכד'.  
       מומלץ להשתמש במפות מעודכנות במערכת ה-  GIS העירוני 

       יש לסמן מיקום / לציין כתובת מקלט ציבורי הקרוב לעסק המבוקש. 
 

ד. מפה מצבית
מפה מצבית תיערך  בקנה  מידה 1:250 או קניה מידה אחר לפי גודל העסק . 

במפה המצבית יצוינו שטח הקרקע שבו ינוהל העסק וגבולותיו ,מיקום הבניין בתוך החלקה שבו הוא מצוי ומיקומו של 
העסק בתוך הבניין שבו הוא מצוי . 

גבולות העסק יסומנו בקו מודגש. 
במידה והעסק המבוקש ממוקם במבנה ובמגרש פתוח או במגרש פתוח ,תיערך מפה ערוכה ע"י מודד מוסמך ומשקפת 

את השטח הבנוי והלא בנוי. 
את השטח הבנוי יש לקווקו. 

אם עסק פרוס על כמה קומות יש להכין תכנית נפרדת לכל קומה עם סימון כניסה לעסק וגישה מקומה לקומה .  
יש לסמן גבולות העסקים להם קיר משותף עם העסק המבוקש ולציין את המהות העסקים האלו.  

יש לציין רוחב  המדרכה בגבולות העסק , לסמן קו מערכות להספקת מים עד נקודת חיבורו לביוב העירוני או לביוב 
מקומי (בור סופג), מד מים ומספרו, מיקום בלוני גז, מערכות לכיבוי אש ,מתקנים טכניים ושטחי לפריקה וטעינה, 

מתקני לסילוק אשפה , חדרים ושטחים המשרתים את העסק שאינם צמודים לו כגון מחסן ושירותים, מקומות החניה 
המשרתים את העסק ,לרבות מקום חניה תפעולית כהגדרתו בתקנות חוק תכנון ובניה (התקנות מקומות חניה). 
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ה. תכנית התנוחה לעסק 1:100 
 תכנית העסק תהיה בקנ"מ 1:100 עם סימון החלוקה הפנימית והגדרת שימוש החללים בתוך העסק, פתחי העסק 

וחלונותיו ומידותיהם וסימון מפלסים. קירות/תקרות העסק בנויים מבטון או בלוקים או גבס יש להשחיר בתכנית. 
קירות מהחומר אחר לא להשחיר ולפרט סוג החומר.  

בתכנית יפורטו  מתקני  תברואה כגון אסלות וכיורים,  ניטור, ארובות, מנדפים  וציוד כיבוי אש. 
                 יצוינו מידות העסק השונים ,מידות פתחי העסק וחלונותיו ומידותיהם ,לרבות פתחי חירום ודרכי גישה   לאנשים עם 
מוגבלות ,חיבור למערכת הביוב ,לרבות מערכות לטיהור שפכים או מפריד שומן, מתקני אוורור המשרתים את העסק 

,לרבות מערכת מיזוג אוויר, קולטי עשן, ריח או מזהמים אחרים, ארובות ,מתקני ניטור וסידורים אקוסטיים 
,מערכות וציוד כיבוי אש, מתקני לאצירת אשפה. 

 
ו. חתכים 

         שני  חתכי אנכים ניצבים   בקנ"מ 1:100   דרך כל חדר  השירות וחדרי העסק ,  
         המראה את גובהם של חדרי העסק ודרך אוורורם.  

         בחתכים יש לציין מספר הקומות הבניין מעל ומתחת לעסק המבוקש ולתת הגדרת שימושים. 
                        

ז. תכנית בטיחות 
 בעסק לאירועים המוניים ו/או עתיר סיכון - יש להגיש תכנית בטיחות ערוכה ע"י בעל מקצוע  בתחום בטיחות שעל פיו 

ייקבע מספר תפוסת קהל מקסימלי  בעסק. 
 

ח. תכניות לבתי אוכל  , מרכולים ועסקים לטיפול שאינו רפואי  בגוף האדם  
 

      תכניות אלו יכללו בנוסף לאמור בסעיף 1 תכניות סידור פנים העסק בקנ"מ 1:50-   
      המטבח ,אזור הגשה ,מחסן , חדרי עבודה וטיפול  בגוף בן   האדם   ופרשה טכנית.   

      בתוכניות יסומנו מיקום מפריד שומן והתחברות אלו דרך קווי ניקוז, מתקן מערכת סינון  
      או ארובה קיימת  וסידורי אשפה . למרכולים יש לסמן מיקום דחסן קרטונים ,עגלות ,מתקנים טכניים חיצוניים. 

 
2. תכניות ייחודיות 

 
 תכניות ייחודיות לעסקים כמו אולמי שמחות, מפעלי מזון, בית מרקחת,  בריכות שחיה , 

             בתי מלונות - על פי דרישה משרד הבריאות / תאגיד המים יש לצרף לתכנית העסק  
              תכנית אינסטלציה   ערוכה ע"י מהנדס אינסטלציה.      

     
  לעסקים הנדרשים מפריד שומן או מז"ח יש לציין מיקומו והתחברות אלו דרך קווי ניקוז. 

 
לחניונים/ מוסכים /תחנות דלק /תחנות מוניות / השכרת רכבים יש להגיש תכנית תנועתית  

 ערוכה   ע"י  מהנדס תנועה עבור אישור אגף התנועה. 
 

 תכניות לעסקים הנמצאים בתחום המתחמים השונים שבהם ישנם הנחיות מיוחדות 
 לעיצוב עי" אדריכל העיר או הנהלת המתחם - יש לערוך את התכנית העסק 

 בהתאם להנחיות. 
           

3. נגישות בעסקים –  
              בהתאם לחוק רישוי עסקים, יש לעמוד בדרישות תקנות הנגישות בהתאם לחוק שוויון  

              זכויות לאנשים עם מוגבלות. 
תכנית העסק צריכה להיות מאושרת ע"י  מורשה נגישות מתו"ס ומורשה נגישות שירות.  

פרטים נוספים ראה בדף נגישות לעסקים באתר העירוני. 
 

הערות :           
              נותני הרישוי רשאים לדרוש ממגיש בקשה הגשת פרטים נוספים שייכללו בתרשים סביבה, מפה מצבית או תכנית העסק 

,צירוף חוות דעת של בעל מקצוע בעניין מסוים או מסמכים נוספים   אם ראו צורך בכך. 
 

 

 

https://tel-aviv.gov.il/Business/BusinessLicense/Pages/DemandsAccess.aspx


 
 

 

 

 

ריכוז נתוני תוכניות לרישיון עסק    
מספר          
תוכנית  

פרטי העסק 
חלקה  מספר   מידע           מס' תיק בניין  גוש מס' תיק רישוי 

 
 

שם מסחרי   טלפון בעסק שם מרכז מסחרי 
כתובת העסק  
 

שכונה  קומה מס'  רחוב  מס' חנות 
   

 
 

מס' קומות בבניין  מהות העסק 
 
 
 
 

מס' עובדים  סה"כ תפוסת קהל  שטח מדוד לרשיון 
 

 
טלפון  כתובת פרטית  חברה  שם בעל העסק 

 
 

 
אישורים מצורפים:                                                                                                                                                       

           
טבלת שטחים 

 
איוורור טבעי  איוורור מלאכותי שטח  שטח  שטח לא  שטח  שימוש/ סוג  סה"כ קומה 

פתוח  עזר**  מקורה  רצפה  השטח 
מקורה   

מספר  שיטת איורור                       שטח חלונות 
החלפות  יחס / 1   שטח רצפה מאולץ  

           
 

           
 

           
 

           
 

           
 

סה"כ           
 

**  שטח עזר כולל )מרפסות, סככות, מכולות, פרגולות(. 
 

טלפון  כתובת  עורך הבקשה 
  
 

חתימת בעל העסק  מס' רישום בפנקס  מקצוע  חתימת עורך הבקשה 
 
 

**לבתי אוכל יש לפרט בטבלה בנפרד שטח אולם ישיבה, מטבח, מחסנים ושירותים. 
 



 
 

 

 

 

מספר תיק רישוי        
 

טבלת   אישורים 
 

משרד הבריאות  מדור תכנון הנדסי לעסקים 

  
 
 
 
 
 
 
 

 מדור רישוי הנדסי לעסקים הרשות לאיכות הסביבה

  
 
 
 
 
 
 
 
 

אגף התנועה  תאגיד מים "מי אביבים" 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

מורשה נגישות מתו"ס + שירות  
 



 
 

 

 

 

  

             
            

        תאריך      
 

        ת.ר.      
 
 

ייפוי -  כוח – לטיפול בבקשה לרישיון עסק 
 
 
 
 

אני הח"מ       מס' ת. זהות        
 

מרחוב        סוג העסק           
   

בעלי העסק              
 

מייפה את כוחו של      מס' ת. זהות        
 

מקצוע        מס' רישיון       
 

מרחוב              
 
 
 

לטפל עבורי בהליכים הקשורים להוצאת רישיון לעסק, כמפורט להלן: 
 

 .)קבלת  מידע מוקדם )נוכחות בעל העסק חובה  
 .הכנת תוכנית עסק  
 .הכנת תוכנית עד אישורה ומסירה לבעל העסק  
 .)הגשת בקשה לרישיון, להיתר זמני או להיתר מזורז )נוכחות בעל העסק חובה  
 .טיפול בכל הליכי הרישוי עד להוצאת רישיון  
 .הטיפול בהוצאת היתרים למיניהם  
 
 

הנני מצהיר כי זה שמי וזו חתימתי, ותוכן מסמך זה אמת. 
 
 
 
 

             
                חתימת בעל העסק 

 
הערה 

להגשת תוכנית עסק המגיש/החותם על התוכנית חייב להיות בעל מקצוע מוסמך )מהנדס 
אזרחי/אדריכל רישוי/הנדסאי בנין/הנדסאי אדריכלות בנין(. 

 

 



 
 

 

 

 

  

הצהרת "בעל מקצוע מוסמך" )ע"פ חוק רישוי עסקים( 
 
 

אני הח"מ _________________  , בעל מספר תעודת זהות _      
 

מס' רישיון בעל מקצוע    . 

 .אדריכל רישוי כמשמעותו  בחוק הרשום במדור לארכיטקטורה 
 .מהנדס רישוי הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים במדור הנדסה אזרחית 
 הנדסאי כמשמעותו  בתוספת הראשונה לתקנות מהנדסים ואדריכלים )רישוי ויחוד פעילות( התשנ"ז 

 .1967
   

לאחר שבדקתי הבקשה לרישיון עסק ל          
 

ברחוב    מס' תיק/מידע         
 

תל – אביב – יפו ) להלן הבקשה (  מצהיר בזה כדלקמן : 
 

 .בתיק הבניין נמצא היתר בניה )סמן הסעיף הנכון(. – מתאים לשימוש המבוקש 
                               .לא מתאים לשימוש המבוקש -  

  – מתאים חלקי.    

 .)בתיק הבניין לא נמצא היתר בניה )סמן הסעיף הנכון 
 אני מאשר כי בחלק של המבנה בו מצוי העסק לא נעשו ולא יעשו  שינויים הפוגעים ביציבות המבנה 

ובחוזקו וכי המבנה מתאים מבחינת יציבותו וחוזקו לשימוש המבוקש וזאת על פי התוכנית שהוגשה על 
ידי". 

 אני מצהיר בזאת כי העסק נבדק ונמצא מתאים לתוכנית העסק שהוגשה על ידי. ידוע לי כי אם ימצא 
שהתוכנית אינה תואמת לעסק בהתאמה לשינויים המסומנים להריסה ובניה, יוציא אגף רישוי עסקים 

סירוב לבקשה לרשיון ללא התראה נוספת. 
 

אני מצהיר בזאת , כי זהו שמי , זו חתימתי , וכי תוכן הצהרה זו אמת .  
  

תאריך:     חתימה:          
 
 

  ______ ______ __________________________________________________

אישור מקבל התוכנית 
 

אני הח"מ שם משפחה   שם פרטי        
 

תפקיד בעירייה   מאשר בזאת כי ביום       
 

הופיע בפני בעל המקצוע המוסמך   ת"ז         
 

וחתם בפני על התצהיר למעלה כבעל מקצוע מוסמך. 
 

                
                       תאריך                   חתימת מקבל התוכנית 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

  

טופס ביקורת עצמית לתכנית ותכנון העסק  תאריך       
 

כתובת העסק      מהות העסק        
 

מס' תיק רישוי    מס' מידע    שם מגיש      
הערות  נושא  לסמן     לסמן  נושא הערות

                    
  

האם קיימת בעסק גלריה    סוג העסק המבוקש זהה לתוכנית      

גובה העסק תיקני   תפוסת קהל מקסימלי     

חישוב שטחים לפי פירוט   ייפוי כוח מבעל העסק     
הגדרת חללים ושטחים   מספר תיק בניין     

מספר מקומות ישיבה   גוש וחלקה     
מספר עובדים   שטח העסק     
חדרי שירות לעובדים תקין   חתימת בעל העסק ועורך התוכנית     

סידור פנימי תקין בקנ"מ 1:50   מסומן בחץ כיוון צפון     
חלוקה פנימית למדורים בהתאם   כל חלקי התוכנית משורטטים     

לתקנות רישוי עסקים  באותו כיוון 
סידורי אשפה משותפים/בלעדיים   מיקום העסק בבניין     
קיים מנדף+ ארובה/מערכת טיהור   תרשים סביבה קנ"מ 1:1250 או     

אויר בהתייעצות איכות הסביבה  בקנ"מ אחר לפי דרישה רשות 
הרישוי 

גודל תשתיות מתאים לסוג וגודל בית   מפה מצבית   בקנ"מ 1:250     
האוכל 

שירותים בלעדיים בהתאם לתקנות   תוכנית תנוחה בקנ"מ 1:100     
/משותפים/תצהיר 

אוורור בעסק טבעי/מלאכותי   2 חתכים קנ"מ 1:100     

מיקום בלוני גז מסומן     תכנית בטיחות ערוכה ומאושרת     
סידור של כיבוי אש  ע"י מהנדס בטיחות 

מס' מקומות חניה תקין   צילום חזיתות העסק     
מיקום ומספר שעון מים   תכנית תנועתית ערוכה ומאושרת     

 ע"י מהנדס תנועה
סידור פריקה וטעינה     פרשה טכנית לפי מהות העסק  

סימון מתקנים טכניים חיצוניים   תכנית אינסטלציה ערוכה     
 ומאושרת ע"י מהנדס אינסטלציה

סימון או כתובת מקלט ציבורי הקרוב   חיבור תקין למערכת מי שתייה     
לעסק   ומערכת מים עירוניים

סימון או כתובת מקלט ציבורי הקרוב     חיבור תקין למערכת ביוב עירוני  
לעסק 

סימון גישה למחסן או שירותים     מז"ח  
חיצוניים 

סידורי הנגשה לעסק ע"פ חוק שוויון     מיקום מפריד שומן/בור שומן  
לאנשים עם מוגבלות ותקנותיו  מאושר 

ע"י מורשה מתו"ס ומורשה שירות 

  אני מצהיר בזאת כי העסק נבדק ונמצא מתאים  אני מאשר כי בחלק של המבנה בו מצוי העסק לא נעשו 
שינויים הפוגעים ביציבות המבנה  לתוכנית העסק שהוגשה על ידי. ידוע לי כי אם ימצא 

שהתוכנית אינה תואמת לעסק בהתאמה לשינויים  ובחוזקו וכי המבנה מתאים מבחינת יציבותו וחוזקו . 
המסומנים להריסה ובניה, יוציא אגף רישוי עסקים  

סירוב לבקשה לרישיון ללא התראה נוספת. 
אני מצהיר בזאת , כי זהו שמי , זו חתימתי , וכי תוכן הצהרה זו אמת . 

 

 
  

 תאריך                                                        חתימה                                      מקצוע מספר רישיון



 
 

 

 

 

  

                       
פרשה טכנית כחלק מתוכנית סניטרית לבתי אוכל 

 

פרטי זיהוי 
 

מס' תיק רישוי       שם העסק       
 

 שם בעל העסק       כתובת העסק        
 

טלפון בעסק       פקס בעסק         
 

הגדרת מהות העסק לפי צו רישוי עסקים: 
 

            מסעדה  בית קפה   בית אוכל אחר  
 

תאור התפריט המוגש בעסק עם תיאור מפורט של תהליך העבודה של כל פריט, סמן את הפריטים 
  :המתאימים

 

              הכנת בשרים 
 

               
 

               

             הכנת דגים 
 

               
 

               
   

           )הכנת ירקות )סלטים, בישולים 
  

 

               
  

 

               

             הכנת קינוחים 
 

               
 

               

             הכנת רטבים 
 

               
 

               

            הכנת מאפים/בצקים/פשטידות 
 

               
 

               

           )'הכנת תוספות )אורז, תפו"א וכו 
 

               
 

               
  

              הכנת מיצים 
 

               
 



 
 

 

 

 

  

               

             הכנת משלוחים 
 

               אחר 
 

מס'  המנות המיוצרות ביום לפי ארוחות בוקר, צהריים וערב        
 

               
 

               
 

פירוט חומרי הגלם לכל פריט מסעיף 3 לרבות כמויות ליום או שבוע, לרבות רשימת ספקים של חומרי הגלם. 
 

 
               

 
               

 
               

 

 .פירוט נפחי אחסון בקירור ובהקפאה לכל מקרר או מקפיא כמסומן בתוכנית העסק
 

               
 

               
  

 
               

 
               

 
מספר העובדים בעסק לרבות מלצרים )במשמרת(         

 
מס' מקומות ישיבה בתוך ומחוץ לעסק           

 
 

שעות פתיחת העסק              
 
 

הערות: 
 

               
 

                
 

               
 

               
 אם המקום אינו מספיק לתיאור הסעיף, יש לצרף נספח מתאים. 

 
 

תאריך      חתימת בעל העסק         
 
 

     חתימת עורך התוכנית            
 

  
     

   



 
 

 

 

 

  

   תאריך      
 

   מס' תיק      
 

הצהרת מהנדס בדבר יציבות  המבנה והתאמתו לשימוש המבוקש 
 
 
 
 

אני הח"מ _________________  , בעל מספר תעודת זהות ___________________  מהנדס  
 

רישוי הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים במדור הנדסה אזרחית מספר רישוי___________ 
 

לאחר שבדקתי הבקשה לרישיון עסק ל _________________ ברח' ____________________ 
 

תל – אביב – יפו ( להלן הבקשה )  מצהיר בזה כדלקמן :  
 
 

1. המבנה נושא הבקשה , נבדק עלי ידי לרבות המסמכים הנוגעים להקמת המבנה ויציבותו ,  
    ומצאתי כי המערכת הקונסטרוקציה הקיימת מסוגלת לשאת  העומסים הנדרשים לצורך  

    השימוש המבוקש בבניין ורישיון העסק המבוקש .  
 

2. השינויים שנעשו במבנה המקורי ביחס להיתר הבניה המקורי ,לרבות השינויים שנעשו לצורך 
    התאמתו לשימוש המבוקש , לא פגעו ביציבות המבנה מבחינה קונסטרוקטיבית .  

 
3. תקני הבניה על-פיהם הוקם המבנה , תואמים את התקנים הדרושים גם לצורך השימוש   

    המבוקש .  
 

4. אני מצהיר בזאת , כי זהו שמי , זו חתימתי , וכי תוכן הצהרה זו אמת .  
 
 

                                                                          
תאריך   חתימה       

 
 

למילוי עורך - דין 
 

   
 אני הח"מ , ________________  עו"ד , __________________ מרח' ______________ 

 
   מספר ___________  מאשר בזאת כי ביום _____________  הופיע בפני מר ___________ 

 
   תעודת זאת ____________________  המוכר לי באופן אישי , ולאחר שהוזהר כחוק , אישר  

   את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה בפני . 
 
 
 
 

  __________________________                                              ___________________   
              תאריך                                                                                            חתימה 

 
 

         
 


