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 מועצה מקומית מעלה אפרים

 רישיון עסקנוהל הוצאת 

 הנדרשים להוצאת רישיון עסקמסמכים להלן רשימת ה

 1:100תכנית העסק בקנה מידה  .1
 בתכנית התנוחה של העסק יש לציין:   
 חלוקתו הפנימית של העסק והשימושים המיוחדים לכל חלק. -
 בעסק.הקיימים ומכונות ם מתקניייצור, קווי  -

 .וכד' ה ובכלל זה  שירותים, מקלחותמתקני תברוא -

 מחסני חומר גלם, עזר ומוצרים. -

 ם/חדרים פנימיים של העסק ומידותיו של העסק בכללותו.ימידותיהם של תא -

 פתחים, חלונות ומידותיהם. -

 מערכת הביוב לרבות מערכות לטיהור שפכים. -

 ת אוורור, מיזוג אוויר.ומערכ -

 ונתונים בדבר גובהן.שירות ארונות  -

 כות כיבוי אש וברזי שריפה.מער -

 יציאות חרום. -

 חומרים מסוכנים.למתקני אחסון  -

 
  1:250מפה מצבית בקנה מידה  .2

 לציין:יש במפה המצבית   
 שטח הנכס בו ינוהל העסק וגבולותיו, ובכלל זה גדרות המצויות בתחום העסק. -

 מיקומו של העסק בתוך המגרש והבניין בהם הוא מצוי. -

 קוטרי צינורות הביוב.ו הניקוז קווי צנרת של אספקת המים ומערכת הביוב, -

 מתקנים לסילוק אשפה. -

 שייכים לעסק.המתקנים אחרים ומכונות  -

 ברזי שריפה ומכשירי כיבוי אש המצויים מחוץ לתחום העסק ומשרתים אותו. -

 חדרים השייכים לעסק אך אינם צמודים אליו, כגון שירותים, מחסנים וכו'. -

 בולות העסק יסומנו בקו עבה.ג -
 

 1:25,000 – 000,10:1תרשים הסביבה בקנה מידה .  3
 בתרשים הסביבה יש לציין:    

 הגוש וחלוקה בו מצוי העסק. -

 החלקות הסמוכות לנכס בו מצוי העסק ומספריהן. -

 הדרכים הגובלות עם העסק. -
 בברכה   

 יצחק טורק
 מזכיר וגזבר
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 עדכון אגרות רישוי עסקים 

 

 על פי עדכון המדד משרד האוצר מעדכן את אגרות רישוי עסקים  .1

 :2016באפריל  1 –החל מה 

על רישיון חדש, היתר זמני, חידוש רישיון, חוו"ד מקדמית, היתר מזורז,  .א

 . ₪ 318  השנה האגרה תעמוד על

מני והיתר מזורז שאבד או הושחת האגרה תעמוד על כפל רישיון / היתר ז .ב

 , לפי העניין. ₪ 159  על

 

 , במזומן/אשראיבמחלקת גבייה אצל הגב' סימה שבו  ניתן לשלםאת התשלום 

 02-9947468פקס:  02-9666907טל: 


