מינהל הנדסה

אגף רישוי עסקים

תהליך רישוי עסקים
מומלץ להיעזר במידע מפורט לרישוי עסקים באתר העירוני,
הכולל דברי הסבר ,נהלים וטפסים
שלב א’ -
בקשה וקבלת מידע
מוקדם/מקדמי להגשת
בקשה לרישוי עסק

בעל העסק מגיש בקשה למידע מוקדם

• הנחיות לתכנון העסק ותוכנית עסק  -מהנדס תורן
מידע (אגף רישוי עסקים)*
• בדיקת היתר בניה בנכס והתאמת השימוש להיתר בניה
 באופן מקוון באינטרנט• הנחיות לבקשה לשימוש חורג  -מרכזת ועדות לשימוש
חורג (אגף רישוי עסקים)*
• בירור דרישות לעסק  -גורמי רישוי

מתאם מידע נותן הנחיות
מוקדמות להליך רישוי עסקים
בעל העסק יפנה לגורמים הבאים לבקשת
מידע ונתונים לצורך הכנת בקשה לרישוי

שלב ב’ -
תכנון העסק והכנת
תכנית

מגיש מקצועי מטעם בעל העסק יכין תכנית עסק על בסיס
המידע ,ודרישות גורמי רישוי

שלב ג’ -
הגשת בקשה לרישיון עסק

בעל העסק יגיש בקשה לרישיון עסק
בצירוף מסמכים נלווים
ותכנית עסק בהתאם לדרישות החוק
מתאם מידע יקלוט את הבקשה ויעביר
אותה לגורמי הרישוי המפורטים
תכנון רישוי הנדסי ,ביקורת עסקים ,משטרה ,כיבוי
אש ,הרשות לאיכות הסביבה ,משרד הבריאות ,מבנים
מסוכנים ,מבנים לשימור ,משרד להגנת הסביבה,
משרד העבודה ועוד

גורמי הרישוי  -יבדקו את הבקשה ו/או
יבקרו בעסק ימסרו לעסק דרישות לביצוע
בעל העסק יבצע את דרישות גורמי
הרישוי וידווח בסיום הטיפול

האם הבקשה אושרה
ע”י כל גורמי הרישוי או ניתנו
תנאים להיתר זמני?
שלב ד’ -
הנפקת רישיון עסק
בצירוף תנאים

לא

העירייה תסרב לבקשה

השירות המשפטי יטפל במסגרת כתב אישום פלילי
כן
האגף לרישוי עסקים יפיק רישיון או
היתר זמני לעסק בצירוף תנאים

האם בעל
העסק פועל לקידום
הרישיון?
כן

שלבים בביצוע בעל העסק
או בא כוחו

דחייה או ביטול של צו סגירה

לא

מתן צו סגירה
מינהלי או
שיפוטי

מינהל הנדסה

*

אגף רישוי עסקים

אגף רישוי עסקים
מרכז שירות לקוחות ,מהנדס תורן מידע ; מרכזת ועדות לשימוש חורג ; מהנדס תכנון הנדסי לעסקים
רח’ פילון  ,5קומה ג’
טלפון  ,03-7244660פקס03-7240116 .
דואר אלקטרוניasakim@mail.tel-aviv.gov.il :
מענה טלפוני :ימים א’-ה’ בין השעות 8:00-15:00
קבלת קהל :ימים א ,ב,ג ,ה בין השעות 8:00-13:00

*

מרכז מידע תכנוני  -באגף רישוי ופיקוח על הבניה
שדרות בן גוריון  ,68קומת כניסה
טלפון  03-5217080שלוחה  ,3פקס03-5217375 .
דואר אלקטרוניrishuib@mail.tel-aviv.gov.il :
מענה טלפוני :ימים א'-ה' בין השעות 8:00-12:00
קבלת קהל :ימים א’ ,ב’ ,ג’ ,ה’ בין השעות 8:00-13:00
מומלץ לתאם מראש

*

גנזך ההנדסה
מקוון באתר עיריית תל-אביב-יפו
ניווטwww.tel-aviv.gov :

תושבים

ארכיון תיקי בניין (גנזך)

