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בעלי עסקים יקרים
עיריית אור יהודה מברכת אתכם על הצטרפותכם למשפחת בעלי 

העסקים בעיר!
בערכה זו ריכזנו עבורכם את המידע החשוב אודות השירותים העירוניים 

הרחבים שאנו מספקים לעסקים בעיר.
נשמח ללוות אתכם בכל שלבי ההתפתחות של העסק שלכם,

לספק לכם תמיכה, עזרה ודחיפה בכל מה שניתן בידינו לסייע.  

תמיד כאן אתכם ועבורכם,
המחלקה לעסקים – הבית של העסק שלך

בעלי עסקים יקרים,

כשיוצאים לרחובות אור יהודה אי אפשר שלא להתרשם 
מחיי המסחר והעסקים התוססים של העיר והלב מתמלא 
בגאווה. העסקים ממלאים את העיר בחמצן ומעניקים לה 

חיים ולכן החשיבות הגדולה שאני רואה בכם.

כדי שתוכלו להמשיך ולעשות עסקים בעירנו בראש שקט, המחלקה לעסקים 
של עיריית אור יהודה כאן עבורכם. המטרה של המחלקה היא להנגיש את 
השירות לכם, בעלי העסקים, באופן הנוח והידידותי ביותר. כאן, תחת קורת 
גג אחת, תוכלו לקבל את כל הדרוש לכם: מידע, ייעוץ, סדנאות, פורומים, ימי 
העשרה ועוד. בנוסף, במחלקה לעסקים עומלים על שיתופי פעולה יחודיים, 

במטרה לקדם אתכם ולהעניק לכם מרחב עסקי עשיר, יצירתי ומתגמל.

אור יהודה היא עיר בצמיחה מתמדת שהופכת להיות עיר מרכזית ואטרקטיבית 
בגוש דן, דבר שהופך אותה לכר פורה להזדמנויות עסקיות. אנחנו קוראים 
לכם להיות חלק מהמהפכה הזאת ומבטיחים שביחד עם המחלקה לעסקים 
נהיה כאן למענכם ונלווה באופן צמוד עסקים וותיקים ויוזמות חדשות גם יחד. 

ליאת שוחטשאו ברכה על תרומתכם לעיר.
ראש עיריית אור יהודה
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בעלי עסקים יקרים,

בעלי   - בכם  רואה  העיר  הנהלת 
העסקים בעיר, שותפים משמעותיים 
לפיתוחה ושגשוגה של אור יהודה. 
אתם הופכים את אור יהודה לעיר 
מסחרית, תוססת ומבוקשת ולכן חשוב 
לנו להקל עליכם כמה שניתן ולהפוך 

את הכל לפשוט יותר עבורכם.

אנו  לעסקים,  המחלקה  בעזרת 
שירותים  של  נרחב  סל  מפעילים 
ומגוון של פרויקטים, במיוחד עבורכם 

ולטובת עידוד הכלכלה המקומית.

בחוברת זו תוכלו למצוא פירוט מלא 
של כל השירותים שהעירייה מעמידה 

לרשותכם.

בהזדמנות זו אני רוצה לאחל לכם 
הצלחה רבה בניהול העסק, 

ההצלחה שלכם היא גם ההצלחה 
שלנו.

בעלי עסקים יקרים,

היום, יותר מתמיד, ברור כי הכלכלה 
הגורמים  אחד  היא  המקומית 
המשמעותיים ביותר שמעצבים את 
ומשפיעים באופן  המרחב הציבורי 
נרחב על איכות החיים של התושבים 
בכלל, והעוברים והשבים בעיר בכלל. 
מתוך הבנה זו, אנו במחלקה לעסקים 
בעיריית אור יהודה, רואים בכם, בעלי 
העסקים, לא רק כמקבלי שירות אלא 

ממש כשותפים.

אנו רואים בהצלחה של העסק שלכם, 
המקומית.  הכלכלה  של   הצלחה 
לפיכך, אנו מחויבים לספק לכם את 
כלל השירותים שעסק יכול להזדקק 
לו בכל שלבי פעילותו, באופן המקצועי, 

השירותי, והזמין ביותר. 

במחלקה שלנו תמצאו מענה למגוון 
והן  רגולציה  בתחומי  הן  נושאים, 
בתחומי פיתוח וקידום עסקי. במחלקה 
לעסקים תקבלו ליווי צמוד בהתאם 
לצרכים שלכם, החל משלב הרעיון 
ועד להקמה ותפעול העסק הלכה 

למעשה. 

שלכם,
עופר בוזי

סגן ראש העיר
וממונה על המחלקה לעסקים 

תמיד כאן בשבילכם,
אביה דרי

מנהלת המחלקה לעסקים
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מרכז שירות 
לעסקים

הוקם  לעסקים  השירות  מרכז 
במטרה לרכז את כל השירותים 
העירוניים הניתנים לעסקים במקום 
אחד, באופן הזמין והנוח ביותר עבור 

בעל העסק.
ניתן לזמן פגישה בלחיצת כפתור, 
לקבל מענה טלפוני או פרונטלי, 
תוך כדי ליווי של נציג המחלקה 
מתחילת התהליך ועד תום הטיפול. 

במרכז השירות לעסקים ניתן לקבל 
מענה מכל אחת מהיחידות העירוניות 

השונות והרלוונטיות לעסק:
המחלקה לעסקים, שילוט, תכנון 
ובנייה, ארנונה, היחידה הסביבתית 

והחברה הכלכלית.

לתיאום פגישה:

מרכז השירות לעסקים 
פועל פעמיים בשבוע:

ימי שלישי | 18:00-16:00 
ימי חמישי | 12:00-9:00
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פעילות היחידה 
לקידום עסקים

היחידה לקידום עסקים הוקמה במטרה ליזום, להוביל ולרכז מגוון של תוכניות 
ופעילויות המסייעות לבעלי עסקים להקים, לקדם, לפתח ולהרחיב את הפעילות 

העסקית שלהם.

היחידה מעניקה סיוע לבעלי העסקים בפרסום ושיווק העסק שלהם במטרה 
לעודד בעיר את הרכישה המקומית ואת הצלחתם של העסקים המקומיים. 

בעלי עסקים אשר מעוניינים בקבלת פרסום נרחב ללא עלות מוזמנים להירשם: 

בנוסף, לפני חגי תשרי וחג הפסח מתקיים פרויקט "שבוע העסקים המקומיים". 
במסגרת הפרויקט, בעלי העסקים בעיר המעוניינים להשתתף בפרויקט מעניקים 
הטבות לתושבי העיר לרגל החג הקרב. היחידה לקידום עסקים מאגדת את 
כלל ההטבות ומפרסמת אותן בכל אמצעי המדיה העומדים לרשותה במטרה 

להגיע לכל תושב בעיר ולהפצה נרחבת בבקעת אונו כולה.

פרסום ושיווק לעסקים

אינדקס 
העסקים הגדול 

באתר העירייה

הכר את העסק להרשמה:
פינה המוקדשת 
לפרסום עסקים 

בפייסבוק העירייה

להרשמה:

01
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לאורך השנה מתקיימים פורומים ייעודיים לבעלי עסקים.
כלים  לבעלי העסקים  להקנות  הפורומים  מטרת 
מקצועיים ואישיים לקידום ופיתוח העסק, להרחיב את 

הרשת העסקית ולהגדיל את מאגר הלקוחות. 
בנוסף, במסגרת הפורום מתבצעים פרויקטים עירונים 
שונים ומגוונים המעניקים לבעלי העסקים המשתתפים 

באופן פעיל וקבוע בפורום, הזדמנות לחשיפה נרחבת של העסק ואף להטבעת 
חותמם העסקי במרחב הציבורי בעיר.

הפורומים המתקיימים בימים אלו:

פורומים לבעלי עסקים

פורום אומנים | פורום נשות עסקים | פורם מסעדנים ותעשיינים
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לפרטים והרשמה:

על מנת להישאר מעודכנים בפרויקטים 
השונים לאורך השנה עקבו אחרינו

>> >>
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מתוך תפיסה הרואה חשיבות גבוהה בקידום ושדרוג 
המרחב הציבורי, אנו פועלים ליצירת התאגדות של 
בעלי עסקים במרחבים העסקיים בעיר במטרה לסייע 
להם לקדם ולשדרג את המרחב ולהגדיל את תנועת 
הקונים הפוטנציאליים. פעולת ההתאגדות מחזקת את 
כוחם של בעלי העסקים במתחם הגיאוגרפי המשותף 
ובכך מאפשרת להניע שינויים משמעותיים במרחב, 
בשיתוף פעולה מלא של המחלקות השונות בעירייה.  

ההתאגדות מאפשרת לבעלי העסקים להנות מיתרון הגודל ומסייעת להם 
להתנהל בצורה יעילה ומקצועית יותר, כגוף אחד, ולקדם מהלכים בין היתר גם 
בינם לבין עצמם במטרה לייצר התנהלות משותפת בדומה למשק בית שיתופי.

 רחבת העירייה מותגה כ"כיכר לב העיר". המרחב הציבורי עובר שידרוג – הורחבו
מספר מקומות החנייה, הותקנו מצלמות ותאורה חכמה, תוגברו שירותי הניקיון 

והוצבה תערוכת אומנות במרחב בשיתוף פורום האומנים העירוני.
מרכז מסחרי קזז יעבור בקרוב שדרוג של המרחב הציבורי. למרכז הוקם ועד 
מנהל מקרב בעלי העסקים שדואג ליזום פרויקטים לקידום הפעילות העסקית 

ומטפל בנושאים הנדסיים משותפים לכלל בעלי העסקים.

מרחבים עסקיים

לפרטים נוספים

03
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כנסים וימי עיון

אחת לשנה מתקיים כנס עירוני לבעלי העסקים בעיר.
מטרת הכנס להעניק לבעלי העסקים בעיר יום של העשרה והשראה בתחום 

העסקי.
בנוסף ליום מרכזי זה, מתקיימים לאורך השנה מגוון ימי עיון בנושאים מקצועיים 
שונים: ניהול פיננסי, התמודדות למכרזי רשויות ומכרזי מדינה, הדרכה תברואתית 

לעסק, הגדל מאגר לקוחות ועוד...
בזכות ימים אלו מתגבשת לאורך השנה 

קהילה חזקה של בעלי עסקים בעיר. 
על מנת להתעדכן ביום העיון או הכנס 
הקרובים – עקבו אחרינו באמצעי המדיה 

השונים.
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קורסים, הכשרות, סדנאות 
והרצאות מקצועיות

לאורך השנה נפתחים מגוון של קורסים מקצועיים בתחומים שונים שמטרתם 
להעניק לבעלי העסקים כלים מקצועיים שונים וחשובים המסייעים בניהול 

וקידום העסק.
נושאי הקורסים נבחרים מתוך צרכים שעולים מהשטח– 
מבעלי העסקים, במטרה לתת את המענה המקצועי 

ומדויק ביותר עבור קהילת בעלי העסקים בעיר.
לדוגמא: קורס שיווק דיגיטלי | קורס יוזמים עסק | קורס 

אינסטגרם עסקי | קורס וואטסאפ עסקי
הקורסים מתקיימים במסגרת שיתוף הפעולה עם

– משרד הכלכלה. מעוף

לפרטים נוספים:

04
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מדריך להוצאת 
רישיון עסק

 – התשכ"ח  עסקים,  רישוי  חוק 
1968, מחייב כל עסק המופיע בצו 
רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, 
1955, בקבלת רישיון  התשנ"ה – 

לפתיחתו ולניהולו.

לכל עסק יש אחריות ציבורית עבור קהל הלקוחות שלו, העובדים בעסק 
ואפילו הבעלים עצמם. רישיון העסק נועד להסדיר את פעילות העסקים 
טעוני הרישוי בעיר ולהבטיח את הבנתה ויישומה של האחריות הציבורית 

הנדרשת מבעל העסק:
איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים.

מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות.
בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו.

מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות 
מים, בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות.

בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים.
קיום תכליות דיני התכנון והבניה. 

קיום הדינים הנוגעים לכבאות.

רישיון עסק

למה צריך רישיון עסק? 

פירוט העסקים 
טעוני הרישוי בצו

חוק רישוי 
עסקים 
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ניהול עסק עם רישיון מבטיח שננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים 
להפעלתו התקינה והבטיחותית של העסק לטובת הציבור הרחב.

ניהול עסק טעון רישוי ללא רישיון מהווה עבירה על החוק שבגינה ננקטים 
הליכים פליליים נגד בעל העסק. הרשעה בהליכים אלו גוררת צו סגירה, 

קנסות גבוהים ואף רישום פלילי.

הרישיון ניתן לבעלי העסק המנהלים בפועל את העסק או אחראים לניהולו. 
הבעלות של העסק מוגדרת לפי הרשום בטופס הרישיון שהוצא מטעם העירייה.

במקרה של שינוי בעלות, מחובתו של בעל העסק לעדכן את המחלקה לעסקים 
ולהעביר בקשה לשינוי בעלות.

בעסק טעון רישוי הפועל ללא רישיון, האחריות על מפגע, 
סכנה או כל תקלה חמורה לאדם או לרכוש, עלולה להיות 

מוטלת על בעל העסק.
גופים ציבוריים נמנעים מהתקשרות עם עסק טעון 

רישוי שאין ברשותו רישיון עסק
עסקים ללא רישיון עסק לא יכולים לייבא סחורה 
מחו"ל, לשחרר סחורות מהנמל או לזכות בתנאים 

מועדפים שמעניקה המדינה.
ללא רישיון עסק ייתכנו לעיתים קשיים בקבלת 

החזר כספי מחברת הביטוח.

למי ניתן רישיון העסק?
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המפרט האחיד הינו מסמך המרכז בתוכו את התנאים 
והמסמכים הנדרשים מבעל עסק הן לצורך רישוי 
העסק והן לצורך הפעלתו השוטפת בהתאמה לסוג 
העיסוק שלו. המפרט האחיד נועד לאפשר לבעלי 
עסקים טעוני רישוי, המתעתדים לפתוח עסק טעון 
רישוי, להבין מה נדרש מהם מבחינת רישוי עסקים 
ולאפשר להם לשקלל דרישות אלה בהתנהלותם 

הכללית.

מפרטים אחידים לפי סוגי עסקים

למפרטים האחידים 
המאושרים

מטרת הרפורמה ליצור איזון בין שמירה על הציבור מפני נזקים )בריאותיים, 
בטיחותיים, סביבתיים וכד'(, לבין עידוד הפעילות הכלכלית במשק וצמצום 

הפגיעה בעסקים.

הרפורמה ברישוי עסקים 2019

קביעת מסלולי רישוי המותאמים לרמת המורכבות של העסק )מסלול קצר 
לעסק קטן, בינוני וכך הלאה(.

קיצור משך הטיפול בבקשה לרישיון – לוחות זמנים מחייבים את גורמי 
הרישוי כאשר אי מענה בזמן כמוהו כמענה חיובי.

בעסקים פשוטים: פתיחת עסק על סמך תצהיר של בעל העסק – מבוסס 
על אמון והעברת האחריות לידי בעל העסק.

הארכה משמעותית של תוקף הרישיון – "משתלם" לבעל העסק להתאמץ 
עבור השגת הרישיון כי הוא יישאר אצלו לאורך זמן )בשונה מרישיון שהושג 

במאמצים גדולים וכעבור שנה צריך לחזור שוב על התהליך(.
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לקבלת הסבר מפורט על תהליך הוצאת רישיון 
העסק, היכרות עם המפקח האחראי ועם מגוון 
השירותים הניתנים לעסקים, ניתן לקבוע פגישה 

במרכז השירות של המחלקה לעסקים.

טרם הגשת הבקשה לרישיון עסק, יש להגיש בקשה 
לקבלת דף מידע תכנוני באמצעות האתר ההנדסי.
דף המעיד על  כשירות המבנה עבור העסק, האם 
תואם את התב"ע והאם קיימות בנכס חריגות בנייה.

הגשת בקשה לרישיון עסק נעשית באופן מקוון 
באמצעות אתר העירייה.

שימו לב! בהגשת הבקשה תתבקשו לצרף מסמכים; 
תעודת זהות, חוזה שכירות/בעלות על נכס, ח.פ 

.PDF חברה אם יש וכן תכנית עסק בקובץ

תשלום אגרת רישיון על סך 324 ₪ לפריט
יבוצע באופן מקוון בסוף הגשת הבקשה.

01

02

03

04

לתיאום פגישה:

הגשת בקשה
לדף מידע תכנוני:

הגשת בקשה
לפתיחת עסק:

איך מתחילים בהליך הוצאת רישיון לעסק?
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את תכניות העסק יש לצרף כעותק PDF בעת הגשת 
הבקשה לרישיון באופן מקוון, וב-3 עותקים פיזיים.

עסקים נוספים הנדרשים לאישור משרד הבריאות, 
ולהם טרם פורסמו מפרטים אחידים, מחויבים גם 
כן בהטמעת פרשה טכנית על גבי התכנית בהתאם 

לדרישות משרד הבריאות.

עסק המשתייך לקטגוריית מזון ושעיסוקו מסעדה, 
מזנון, בית אוכל, בית קפה וכו', מחויב להטמיע גם את 
הפרשה הטכנית שלו בתכנית העסק ולמלא, בנוסף, 
להנחיות ההנדסיות, גם את הנחיות משרד הבריאות 

לפי המפרטים האחידים על גבי התכנית.

תכניות שלא יעמדו בכללים אלו לא יתקבלו 
לבדיקה!

התכניות חייבות להכיל את כלל ההנחיות הנדרשות 
לפי אגף ההנדסה.

לצורך בדיקה של העסק מבחינת עמידה בתנאי בטיחות, תאימות לשימוש במבנה, 
בקרקע ופירוט אופן הפעילות העסקית, יש להגיש תכניות עסק )גרמושקות( 
שנערכו על ידי איש מקצוע המוסמך לכך והן מתארות את מבנה העסק וסביבתו 

בהתאם להנחיות הנדרשות.

תכניות עסק

דף הנחיות 
לאדריכל להגשת

תוכנית עסק:

מפרטים
אחידים:
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רישיון העסק ניתן על ידי הרשות המקומית, לאחר 
אישורם של הגורמים הרלוונטיים: משרד הבריאות, 
משרד העבודה והרווחה, משטרה, מכבי אש, המשרד 
להגנת הסביבה, משרד החקלאות והועדה לתכנון 

ובנייה.
פירוט כללי אודות 

נותני האישורים

כמו כן, לעיריית אור יהודה מפרט אחיד רשותי המפרט 
את התנאים והמסמכים הנדרשים על ידי משרדי 
הממשלה נותני האישור ועל ידי רשות הרישוי )העירייה( 

לגבי כל סוג עסק טעון רישוי.
 המפרט מציג את הדרישות הכלליות מעסקים בנושאים
 כמו שילוט, איכות הסביבה, מים ושפכים, תברואה  -
נגישות, לצד דרישות פרטניות  פסולת, רוכלות, 
מעסקים הפועלים בעיר כמו התאמת ייעוד ושימוש 
וטיפול  הפעילות העסקית לאזורים בעיר, מחזור 
בפסולת לפי סוג העסק, וקריטריונים פרטניים נוספים.

מי מפיק את הרישיון?
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פירוט גורמי רישוי 

משרד הבריאות
משרד הבריאות מספק אישור, בהתאם לצו רישוי עסקים, עבור עסקים, 
להם קשר לבריאות הציבור כדוגמת: בריכות שחיה, מסעדות, מרכולים, 
גני אירועים, בתי מלון, מקוואות, מתקני טיפול בשפכים, מתקני טיפול 

במי שתיה ועוד. 

המחלקה לבריאות הסביבה במשרד הבריאות בוחנת את הבקשות 
לרישיון ומבצעת בקרה על בית העסק בהתאם לתקנות ולהנחיות 
המתאימות לעסק. בכל עסק הנדרש לאישור של משרד הבריאות, בעל 
העסק יטמיע בתכנית העסק שלו פרשה טכנית המתארת את תהליכי 
הייצור/העיבוד/הניהול בעסק ובכלל את פעילותו. בהקשר זה, משרד 
הבריאות הוא גורם מאשר הן של המבנה הפיזי בעסק – שממנו נגזר 
תזרים העבודה שלפיו עובדים בעסק, והן של הפעילות השוטפת בעסק.  

עסקים הנדרשים לאישור משרד הבריאות יכולים להגיש בקשה לחוות 
דעת מקדמית בלשכת הבריאות במחוז תל אביב )בתשלום( לפונה 
המבקש לבדוק האם המקום בו הוא מתכנן לפתוח עסק יתאים לשמש 

כעסק, בהתאם לחוק ולתקנות.

פ˙וח

מפרטים אחידים 
 בעסקי מזון

משרד הבריאות:
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משטרת ישראל
עסקים מסוימים נדרשים לעמוד בדרישות ותנאים של המשטרה לצורך 

קבלת רישיון עסק במטרה להבטיח את שלום הציבור וביטחונו.  

בעסקי מזון המוגדרים מסעדה/ מזנון/ בית קפה/ בית אוכל אחר )פריטים 
4.2א ו-4.2ב(, והמכילים פחות מ-200 סועדים ושאין בהם מכירת אלכוהול 

לצריכה במקום, יכול בעל העסק לחתום על תצהיר המעיד על כך:

יה
אפ

מ

הנדסה
אגף ההנדסה הינו גורם המוודא קיום תכליות 

התכנון והבנייה בעסק בשני מישורים:

התאמת השימוש המבוקש לפעילות העסקית, 
לייעוד המותר לפי התכנית וההיתר.

בטיחות המבנה – תוספות בנייה שהתבצעו ללא 
אישור מהוות סכנה בטיחותית ומפגע ציבורי.
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כבאות והצלה
במסגרת הרפורמה ברישוי העסקים, הוכנסו פרטי רישוי רבים למסלול 
תצהיר עבור דרישות כבאות. במסגרת מסלול זה, האחריות עוברת אל 
בעל העסק אשר מוסר תצהיר חתום על ידי עורך דין לפיו הוא עומד בכל 
הדרישות להן הוא מחויב מטעם כבאות והצלה בהתאם לתחום עיסוקו.

עסקים בהם רמת המסוכנות גבוהה או שנמצאים בתוך 
מבנה מסחרי מעל 2,000 מטר, יידרשו לאישור כיבוי אש 
שאינו במסגרת מסלול תצהיר, המחייב בדיקה של נציגי 
כיבוי אש בעסק, קבלת דו"ח ליקויים, הצגת אישורי ציוד 

ואישורים נוספים ככל שיידרשו.

משרד החקלאות
חוק רישוי עסקים בחקלאות מחייב את בעל העסק 
בעמידה בתקנות העוסקות במניעת מחלות של בעלי 
חיים וזיהום של מקורות מים כתוצאה משימוש בחומרי 
הדברה, דשנים, תרופות ועוד. בתחום החקלאות התקנות 
נועדו למנוע התפרצות של מחלות המועברות על ידי 

בעלי חיים ועלולים לסכן חיי אדם.

תצהיר כבאות:
רשימת המפרטים האחידים של 
כבאות והצלה לפי סוגי עסקים:
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המשרד להגנת הסביבה
במטרה להבטיח את בריאותם של העובדים בעסק, הלקוחות והתושבים 
ולשמור על איכות מקורות המים לשתייה ואוויר נקי לנשימה, על בעל 
העסק לעמוד בחוקים והתקנים הסביבתיים הנדרשים מסוג העסק 
שלו, מטעם המשרד להגנת הסביבה )על פי צו רישוי עסקים , טור ג'1(.

פליטות לאוויר - כל חומר היוצא מבית עסק על ידי התפזרות לאוויר.
שפכים - כל נוזל היוצא מבית העסק: מי גשמים, ביוב וחומרים 

הדורשים טיפול מיוחד.
זיהום קרקעות - כל נוזל שאיננו מים ונספג בקרקע.

פסולת מוצקה - טיפול ראוי בפסולת מוצקה הנוצרת בבית עסק 
)במקרים מסוימים בעל העסק מחויב במחזור של חלק או כל פסולת זו(.
חומרים מסוכנים - השימוש בהם מצריך אמצעי זהירות, נהלים 
לשעת חירום, טיפול מיוחד כחומר מסוכן ועוד )לפי תקנות חומרים 

מסוכנים(.
תחומים נוספים - חומרי הדברה ומזיקים, אסבסט ואבק, קרינה ורעש.

עסקים הנדרשים באישור המשרד להגנת הסביבה, יידרשו למלא 
שאלון סביבתי המתאר את התהליכים הנעשים בעסק הקשורים באיכות 

הסביבה.

עסקים המוגדרים כמפעל, יידרשו בהכנת תיק מפעל.

התקינה הסביבתית נגזרת מסוג העסק, גודלו ופוטנציאל ההשפעה 
הסביבתית שלו:

שאלון סביבתיתיק מפעל
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שינויים בעסק

הפרת תנאי הרישיון

כל שינוי מהותי בעסק קיים מחייב הודעה למפקח האחראי על העסק:

מקרים בהם נדרשת הגשת תכנית עסק חדשה:

אם בעל העסק מבצע הפרה של תנאי הרישיון או של הנחיות הגורמים שעל 
פיהן הונפק הרישיון, תשלח הרשות על כך הודעה לבעל העסק יחד עם מסגרת 
זמנים לתיקון הליקויים והשלמת הדרישות. במידה ובעל העסק לא ישתף פעולה 
וימשיך בהפרות - תישלח לו התראה על ביטול רישיון העסק והזמנה לשימוע. 
במסגרת הליך השימוע תינתן לבעל העסק האפשרות להשמיע את טענותיו 

נגד ביטול הרישיון.

הוספה, הקטנה, איחוד, פיצול, או כל שינוי בשטח העסק.
שינויים פנימיים וחיצוניים בתכנית העסק )שיפוץ או שינוי תכנון מהותי(.

הוספה או ביטול של פריט )סוגי עיסוקים(.
הוספה או פרישה של שותף.

שינוי בעלות או שינוי מנהלים ראשיים בעסק.
שינוי שם חברה אצל רשם החברות.

סגירת העסק.

שינוי בשטח העסק.
שינויים פנימיים או חיצוניים בעסק.

שינוי במהות העסק.

.1
.2
.3
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המחלקה לעסקים
הבית של העסק שלך

המחלקה לעסקים
הבית של העסק שלך

073-3388331

050-8488331

המחל˜ה לעס˜ים בעיריי˙ ‡ור יהו„ה

asakim.oy
asakim@or-ye.org.il


