
 
 

 

 

 

 21.4.2021         
 

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. 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'.  
  ניתן להשתמש במפות מעודכנות במערכת ה-  GIS העירוני יש לסמן מיקום העסק בתרשים הסביבה . 

ולסמן כתובת מקלט ציבורי הקרוב לעסק המבוקש במידה ואין מרחב מוגן בשטח העסק. 
 

ג. מפה מצבית
מפה מצבית תיערך  בקנה  מידה 1:250 או 1:500 בעסקים גדולים  

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. 

 

ד. תכנית העסק  
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, ארובות, מנדפים, אשפה 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. 
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ה. 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. 
                        

ו. תכנית בטיחות 
בבקשות לאירוע המוני ו/או לעסק עתיר סיכון - יש להגיש תכנית בטיחות ערוכה ע"י בעל מקצוע  בתחום 

בטיחות שעל פיו ייקבע מספר תפוסת קהל מקסימלי  בעסק. 
 

ז. 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. 
 

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

 
לחניונים/ מוסכים /תחנות דלק / השכרת רכבים יש להציג בתכנית העסק את נתיבי הנסיעה מהמרחב הפרטי 

למרחב הציבורי עבור אישור אגף התנועה. 
 

           
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. 

 

 
 


