
מסמכים לקבלת רישיון עסק  דגשים בהגשת 

מקדמיתוחוות דעת 
קורס מגישי בקשות לרישיון
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עמיר יצחקי

ראש המערך הארצי לבריאות הסביבה



אם תרצו ללמוד אודות בריאותה  " 

של אוכלוסיה בחנו את האוויר  

שהיא נושמת והמים שהיא שותה 

" והמקום שהיא חיה

Hypocratesלפני הספירה 5-המאה ה -



?מה בהרצאה

ועקרונותיעדים -בריאות הסביבה •

עיקרי פעילות בריאות הסביבה•

הגשת הבקשות•

בחירת מקום העסק•

הבקשהמסמכי •

פרשה טכנית•

דגשים בתכניות העסק•



יעד מרכזי-בריאות הסביבה 

המטרה המרכזית של שירותי בריאות  

ושל מערך בריאות  , הציבור ברחבי העולם

הינה למנוע התפתחות  , הסביבה בישראל

של מחלות בשלב המוקדם ביותר  
.  ושיפור איכות החיים, האפשרי



העקרונות הבסיסיים בבריאות הציבור

מניעה והגנה•

עבודה לפי שיטה של חסמים ככל שניתן לבצע יותר חסמים  •

יותר בטוח

הטובים ביותר  היישימיםחיפוש הפתרונות •



(ופיקוחבקרה , קביעת הקריטריונים)עיקרי פעילות מערך בריאות הסביבה 

מתקני טיפול, מערכות אספקה, מקורות המים-מי שתייה •

אישור תכניות ופיקוח על מפעלים לטיפול בשפכים-ביוב•

מתן היתרים ופיקוח על השימוש בקולחים  -קולחים•

בריכות שחיה ומקוואות, רחצהחופי –מי נופש •

מפעלי  , מספרות, אירוח ולינה, (מרכולים, בתי אוכל)מזון עסקי –עסקים•

'קוסמטיקה ותרופות וכו

מתן חוות דעת לבקשות להיתרי בניה, ייצוג המשרד בוועדות התכנון–תכנון ובניה •

ומוסדות בריאות  , מוסדות חינוך ורווחה-מוסדות•

תחלואה•

טיפול בתלונות הציבור•



הגשת בקשה לרישיון עסק חדש

בעל העסק

:מגיש בקשה לרישיון בצירוף

תכניות מאושרות בהיתר 

,  ד מקדמית"בניה או בחו

בהתאם לתקנות רישוי  

, תרשים סביבה: עסקים

תכנית עסק  , מפה מצבית

פרשה  : מסמכים נלווים

' וכוח"מזאישורי , טכנית

:רשות הרישוי

.מקבלת בקשה לרישיון

מקבלת תכניות של עסק  

בודקת התאמה בין מהות  

.העסק להיתר

.  מקבלת מסמכים נלווים

מעבירה לנותן אישור  

.  רישוי עסקיםבהתאם לצו 

משרד , נותן אישור

:הבריאות

נערכת בדיקת מסמכים  

לבחינת התאמת העסק 

ביצוע ביקורת . לדרישות

:  החלטה, בשטח

אישור  /סירוב/אישור

בתנאים

הבקשה לרישיון מוחזרת  

.  לרשות הרישוי



חוות דעת מקדמית

עסקת /בעל, ית/אזרח

בבקשה אפשרות לפניה 

ד  "הבריאות לקבלת חולמשרד 

מקדמית אודות תכניות  

שיצורפו לבקשה לרישיון  

אינסטלציה  /אדריכלית )

(.  העסקופרשה טכנית של 

להימנע  זאת כדי 

,  השכרה של מקום/מקניה

מיותרים לאחר סיום  משינויים 

. הבנייה

הרישוירשות 

ולכוון  , אמורה לעודד הגשות

להגשת בקשה  עסקים בעלי 

קדמית  מחוות דעתל

הבריאותלמשרד 



דוגמת מטבחים בבית האוכל-הגשת המסמכים 



בחירת מקום לעסק בהתאם לפעילות או התאמת הפעילות בהתאם  

לתנאים במקום

לבצע תכנון רעיוני  , חשוב לעודד יזמים בבואם לקבל החלטה על פתיחת עסק•

:חלופות עקרוניות2לעסק שהם רוצים לפתוח ובהתאם לכך עומדות בפניהם 

חיפוש מקום לעסק המתאים לפעילות המתוכננת  –

התאמת הפעילויות האפשריות בהתאם לתנאים במקום–

,  ניתוח מצב קיים, הבנת הצרכים: הבחינה המקדמית של העסק צריכה לכלול•

ומגבלות שאין  , איתור מגבלות, וחסרים אל מול התקנותבדיקת אי התאמות 

עלויות ואופטימיזציה של בין המצוי לרצויהערכת –ייתכנות ליישמן 

להצלחת העסקיותר סיכוי גבוהה –תכנון מוקדם ומעמיק •



הבקשה לרישיוןמסמכי 

יתאימו למצב בפועל של העסק•

ייצגו נאמנה את מהות ופעילויות העסק•

ההנחיות והמפרטים הנוגעים לעסק, יעמדו בדרישות החוקים•

:יכללו בין היתר•

תרשים סביבה–

מצבית  מפה –

תכנית עסק–

פרשה טכנית והסברים על מהות העסק–



בהתאם ללרישיון יהיו מסמכים הבקשה 

מפה מצבית  , תרשים סביבה: 'הפרק , לתקנות רישוי עסקים הוראות כלליות•

עסקותכנית 

בתי אוכללדוגמא לתקנות ייעודיות •

למפרטים אחידים•

דרישה מיוחדת•

תהליך הבדיקה והאישור יהיו  , ככל שאיכות המסמכים טובה וברורה יותר

קצרים יותר



פרשה טכנית

כמסמך מצורף לבקשת לחוות  , מחזיק העסק/פרשה טכנית תוגש על ידי בעל

.עסקדעת מקדמית או בקשה לקבלת רישיון 

,  כמויות, (תזרים)תהליכים , בעסקיסביר מילולית את מהות העיסוק המסמך 

שיסייעו לרשות הרישוי  והסברים נוספים , דרכי התנהלות, הסבר לתכנית, ציוד

.  בעסקהמתוכננת ונותן האישור להבין את הפעילות 



כללים על בית אוכל  נתונים -פרשה טכנית 

פריט העסק1.

וכתובתו, שם העסק2.

מתוכם מלצרים, מספר עובדי מזון3.

ימי ושעות עבודה4.

מספר מנות יומי ושבועי5.

חוץ/מספר מקומות ישיבה פנים6.

,  חומוס, פיצרייה, המבורגר, מזון אסיאתי, סושי: כגון, מהות העיסוק בבית אוכל7.

'קינוחים וכו, תבשילים, האשבשרים על , שווארמה

( אחר, בשל הקפא, בשל קרר, בשל הגש, הגשת מזון מוכן לאכילה)עבודה שיטות 8.

(     אחוז מהפעילות30מוגבל ל )הסועדים לגופים אחרים שאינם הספקה -משלוח מזון  9.

לא/כן

לא  /לצרכנים פרטיים   כן–משלוח מזון 10.



גלם ומוצרי מזון המסופקים לעסקחומרי -פרשה טכנית 

.  ירקות ופירות גולמיים•

'ביצים וכד, בשר בהמות, דגים, בעלי כנף: מזון גולמי מן החי כגון•

. נאמזון לאכילה במצב •

מוצרי בשר , רטבים קנויים, סלטים, קפואים, מוצרי חלב-לאכילה מזון מוכן •

.  'קינוחים וכד, ודגים

.שימורים ושתייה, מזון יבש•

.  מאפים•

(   'מזון יבש וכו, מקורר, קפוא)של המזון מצבו הפיזי •

מסויםתדירות אספקת מזון , כמות משוערת של מזון באספקה אחת•

תהליך טיפול ותוצרת מוגמרת  , לאחסון-שטחים כימות •



חומרי גלםעיבוד -פרשה טכנית 

שטיפה  ,ניקוי , מיון: עבורו טיפול ראשוני כגון ונדרש מעובד שאינו מזון גולמי •

.  פירוק, קילוף, וחיטוי

מזון שעבר שלב טיפול ראשוני  ונדרש עבורו טיפול   מזון גולמי מעובד חלקי•

חיתוך  , פילות/חלוקה למנות, טחינה: נוסף לפני טיפול תרמי או הגשה כמזון קר

.  ערבול, סחיטה, ייצוב, טיבול, וקיצוץ ירקות ופירות שתופים

מזון שעבר עיבוד ראשוני ומשני מחולק  -מזון גולמי ברמת עיבוד גבוהה  •

(  טיפול תרמי או טיפול אחר)למנות ונדרש לשם ההכנה לאכילה טיפול סופי 

דברי מאפה מעוצבים  , דג מחולק למנות, קבבים, המבורגר, שניצלים: לדוגמה

.  ירקות חלוטים וקפואים, להתפחה ואפיה



תכנית העסק

:  העסקתכנית אדריכלית של 
'וכדמחצר העסק כולל כניסות –

מדורים כולל אחסוןוסוגי גודל –

(טכניתציוד בהתאם לפרשה רשימת )ציוד הצבת / העמדהמערך –

חופשייםמעברים –

כיורים/מקלחות/ושירותיםחדרי אוכל –

כולל חיפויים, תקרה, רצפה, קירות–חומרי הבנייה –

:מערך ציוד וחיבורים לתשתיות, אדריכליתהמותאמת לתכנית תשתיות תכנית 
שימוש במים, מים חמים, (מים רכים)סוגי מים שונים –מים –

מפריד שומנים, מחסומי רצפה, שיפועים, קטרים, חומרים–ביוב –

ושיטת קירור  ( הקפאה/חדר קירור, מקפיא/מקרר)סוג , מיקום–הקפאה /קירור–

(מרכזיות, מרוחקות, עצמאיות)

אווירמיזוג , (אויר צח)אוורור ,  מנדוף–אוורור –

'עוצמת אור וכו, מבנה מנורות–תאורה –

ניהול ועוד, מתקנים–אשפה –



לפי שלבי טיפול במזוןזרימה רעיוני תהליך 



דגשים בתכנית

,  טיפול תרמי, גלםטיפול ראשוני ומשני בחומרי , אחסון: מדורי עבודה לפי ייעודם•

'  החזקת מזון לפני הגשה ובמתקני של פס הגשה וכו

: לזיהוםשעלולה להביא הצטלבויות קיום תנאים לאבטחת בטיחות מזון ומניעת •
(מכירה/והגשהלשלבי עיבוד , חומרי גלםמאחסון )כניסות ויציאות כולל , תזרים מזון

 שוניםמוצרים בעיבוד ואחסון הקפדה על הפרדות הנחוצות

 אשפה וכו, צוותנהלי עבודה הכוללים מסלולי כניסה ויציאה של אנשי'

כלי עבודה והגשה כולל ניקוי ואחסון כלים

 זיהום סביבתימניעת חדירת

אבטחת מערכות הקירור

נהלי ניקיון•

.''וכובמזון חיידקים מניעת ריבוי , טיפול במזון/ההכנותשמירת רציפות •

המטבח ובמחלקות ייעודיותבחללי ' אבטחת טמפ•



דגשים בתכנית

יש לתכנן בדרך הקצרה ביותר עם  -מסלולים •

הפרדה בין פונקציות

יש לתכנן חלוקה לאזורים  -פונקציונאליות •

ולקשר ביניהם

למינימום  מתוכנן מדור יהיה /תחנת עבודהכל •

תנועה  

דרך אזורי עבודה  להימנע ממעברים יש •

במזוןומחלקות לטיפול 



שלכם  תודה על הסיוע 

בריאות הציבורעל בשמירה 


