
     
תאריך     

טופס ביקורת עצמית לתכנית ותכנון העסק  
 

כתובת העסק      מהות העסק        
 

מס' תיק רישוי    מס' מידע    שם מגיש      
 

לסמן    לסמן   נושא הערות

 

הערות  נושא 
                    

 
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 גישה למחסן או שירותים     חיבור תקין למערכת ביוב עירוני  
חיצוניים 

  מז"ח    

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

 
אגף רישוי עסקים 

מנהל ההנדסה 

                             הטופס עודכן ב- 19.7.17 


