אגף חזות העיר
מחלקת רישוי עסקים
נמסר ל________________6
טל' ___________________פקס___________
מהות העסק_____________
כתובת העסק____________

תאריך_________________
תיק מס'____________

בהמשך לבקשתך לרישיון עסק /הנחיות
על מנת להמשיך בהליך לקבלת רישיון עסק עליך להגיש את המסמכים הבאים6
לידיעתך ,רק לאחר אישור הועדות העירוניות יומצא לך אישור עקרוני ורק לאחר הגשת כל האישורים,
השלמת כל הדרישות ואישור גורמי סמכות יונפק רישיון עסק.


















מומלץ לברר באגף הנדסה (רח' השוק  )6לגבי אישור המבנה (יעוד המבנה ,היתר שימוש חורג,
חריגות בניה וכד') לפני פתיחת העסק.
אגרה בסך_____  ₪עבור כל פריט .התשלום במחלקת מיסים וגביה .את הקבלה יש לצרף לבקשת
רישיון העסק.
תכנית הכוללת בין היתר 6מפה מצבית ,תרשים סביבה ותכנית העסק (הכולל חדר אשפה) ב3-
העתקים חתומה ע"י אדריכל/מהנדס ותצהיר המצ"ב .את התכנית יש לצרף לבקשת רישיון העסק.
היתר שימוש חורג ,היתר התקנת מזגן/מנדף/ארובה/דוד/גלריה/מעלון ו/או מתקן הרמה וכל ציוד
מחוץ לעסק מאגף הנדסה.
אישור כיבוי אש בר תוקף (טלפון כיבוי אש כ"ס _________________________ )05-3433223
צילום ת.ז .בעל העסק _____________________________________________________
אישור מרשם חברות שמות הבעלים ואחוז מניות של הבעלים_________________________ 6
לפנות להדרכה ויעוץ של הווטרינר העירוני ברח' דרך חקלאית טל' _____________ 05-3323502
רישיון יצרן (ממשרד הבריאות – שרותי מזון טל_________________________) 04-5344310 .
אישור ממשרד התחבורה) _________________________________________ )02-2223222
אישור יועץ/מהנדס בטיחות (רצ"ב טופס) ________________________________________
חתימה על תנאי משטרה (רצ"ב התנאים) ________________________________________
אישור התקנת מז"ח /אביזרים אחרים ע"י מתקין מוסמך בהתאם _____________
מפריד שומן ,פרשה טכנית ,תכנית סניטארית ,פינוי שמנים ,מפרט טכני למערכות זיהום אוויר____
חוזה שכירות ____________________________________________________________
רצ"ב חוקים ,תקנות וחוקי עזר________________________________________________
ידוע לי כי אסור לפתוח ולהפעיל עסק ללא רישיון עסק ביד כדין.

היתרים נוספים:
 היתר להצבת שולחנות וכסאות -יש לפנות לחיים חיים טל'  -05-3210334רצ"ב טופס בקשה
 רישיון לשילוט – יש לפנות למדור שילוט סולי סולומון  -05-3210312רצ"ב טופס בקשה
 ארנונה -יש לפנות לאגף המיסים ברחוב השוק . 2
שם המפקח המטפל ___________6טל_____________6טלפון במחלקה 05-3210303 6פקס05-3210441 6
Emil: orlyy@raanana.muni.il
שם בעל העסק______________________6חתימת בעל העסק______________________
מסמך זה הוא לצורך קבלת מידע בלבד ואין הוא מהווה אישור כלשהו לרישיון עסק.
לידיעתך ,ניהול עסק ללא רישיון מהווה עבירה על החוק
העתקים .16מנהל מחלקת רישוי עסקים -כאן .2 .תיק עסק

