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 ?מה כוללת הגרמושקה 
  :בקשה לרישיון עסק תכלול  2000-א"תשס, (הוראות כלליות)פ תקנות לרישוי עסקים "ע

   

   עסק תכנית   מצבית מפה תרשים סביבה



 .  1:1250התרשים יהיה בקנה מידה . של החלקה בה העסק נמצא; תרשים סביבה
 .  בתרשים יש לסמן בקו מודגש את הגוש והחלקה שבה מצוי העסק                
 .  יש לסמן את חץ הצפון                
 .  'מ 500יש לסמן את החלקות הסמוכות לעסק עד מרחק של                 



 

 .  בעסקים גדולים 1:500או 1:250תוצג בקנה מידה של ;  מפה מצבית
 .של מבנה העסק בקו מודגש( קונטור)בחלקה יש לסמן את היקפו        
 .  את השטח הבנוי של העסק יש לסמן בקו מקווקו       
        לסמן תרשים כללי של מים וביוב שפכים עד לנקודת חיבורו לביוב         
 .         מקומי בור ספיגה/העירוני       
יש לציין בתרשים את העסקים להם קיר משותף עם העסק המוגש ולציין את         
 .   מהות העסקים האלו       



                המערכות  , תכנון הריהוט, תכנון פנימי: בה יתואר העסק בכל פרטיו   ;תכנית עסק 
 .  השונות והמתקנים הפנימיים        
חתכי אורך  2לפחות עם : תכלול, 1:100תכנית העסק תהיה בקנה מידה של         
 ,הקומות מעל ומתחת לעסק' מס,1:100ורוחב בקנה מידה של         

 .1:50יידרש סידור פנים העסק בקנה מידה של  -בתי אוכל                         



 תכנית העסק תכלול בין היתר 
 דרישות ספציפיות על פי מהות העסק  

איכות  
 הסביבה 

   אשכיבוי 

תאגיד  
 המים  

תכנון  
 ובניה  

 נגישות  
אגף  

 התנועה

משרד  
 הבריאות  



 דגשים להגשת בקשה   –משרד הבריאות 
 בהגשת תכנית עסק לעסק שמהותו מזון או אטליז למשרד הבריאות יש לצרף פרשה טכנית 

   :פרשה טכנית הוא טופס המתאר באופן מילולי את מהות הבקשה 
 :תיאור העסק 

 .מה המזון המוגש במקום 
 מה הם חומרי הגלם

 האם מדובר בטיפול במזון או חימום בלבד
 מטבח קצה או מטבח מבשל 

 חלב /ירקות/דגים / בשר :אילו מדורים מבוקש 

 יש לציין בפרשה הטכנית את כל הפרטים הקשורים 
 . במזון

 במידה ומשרד הבריאות מוצא פער בין
 תכנית העסק לבין הפרשה הטכנית הבקשה נדחית 



 דגשים המשך –משרד הבריאות 

נקבעו התנאים לאישור   1983 ג"התשמ, (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל)בתקנות רישוי עסקים 
 (אולם ישיבה/ תאי שירותים/ מחסן )שטחים  מינימליים של תשתיות העסק  :עסקי מזון

 :משרד הבריאות בוחן , כמו כן
האם תזרים הטיפול במזון תוכנן נכון וקיימת  . 1

 .הפרדה בינו לבין חומרי גלם
באם קיים ניתוק פיזי בין המטבח לאזור ההגשה  . 2

 לא תקין   –
במידה ויש הצטלבויות בין הכנסת חומרי גלם  . 3

 –וכלים מלוכלכים לבין הוצאת אוכל מוכן 

 לא תקין
בכותלי  באם לא ניתן לתכנן שטח לאחסנה . 4

 .העסק שוקלים הקלה  ואישור מחסן חיצוני
 טמפרטורה  , גודל מקרר  –קירור . 5
 ציון תפוסת קהל  . 6
 חיפויים  /חומרים  –מבנה . 7
  



 דרישות ודגשים –תאגיד המים 
 רשת קווי המים בקומת הקרקע  , בתרשים המגרש יש לסמן את חיבור המים של המגרש

 קווי הביוב ותאי הביוב במגרש כולל החיבור למערכת העירונית  , עקרונית לאספקת המים  סכימה
 מיקום ומספר מד המים של העסק  

 מקלחות במידה ויש  , אסלות , בתכנית העסק יש לסמן את קווי המים בכיורים 

 



 דרישות ודגשים –תנועה 

 תכנית תנועתית 
  תימרוריםועדת 

 כניסה ויציאת רכבים למגרש



 דרישות ודגשים –איכות הסביבה 
 מתקן סינון / ארובה 

 מבואה אקוסטית 

 



12 

 לסיכום 
 

ניתן לראות כי תכנית העסק מורכבת ממידע רב המיועד לגורמים שונים שכל אחד מהם  נותן את  
 ,  חוות דעתו לתכנון העסק 

ועל כן חשוב מאד בעת תכנון עסק להיוועץ עם גורמי הרישוי השונים בנוגע להיתכנות הן מבחינה  
 הנדסית והן מבחינה תכנונית

 


