
  בעל עסק,
 

  על מנת להגיש בקשה לרישיון עסק, על בעל העסק להגיש
 את המסמכים הבאים:

 
 

 מילוי טופס הבקשה (במשרד רישוי עסקים בעת הגשת הבקשה).1.

 תכנית העסק ב- 4 עותקים חתומה ע"י בעל מקצוע מוסמך כהגדרתו בחוק2.
 בק.מ. 1:50 כולל תכנית סניטרית.

 מפת מדידה מצבית + תרשים סביבה בק.מ. 3.1:250.

 היתר בניה למבנה ולשימוש + ט' 4 + אישור לשימוש חורג (במקרה הצורך)4.

 אישור רשם החברות (ח.פ.) + אישור מינוי מנהלים.5.

 הסכם שכירות בתוקף.6.

 אישור רו"ח או עו"ד החברה מי הם המנהלים ובעלי הזכות כולל ת.ז.7.

 תשלום אגרה בסך 319 ₪ לכל פריט.8.

 מסמכים נוספים ידרשו בהמשך (כגון אישור נגישות וכו').9.
 
 
 

                                                                                                 בברכה,
 

                                                                                                צילה הדס
                                                                                           מנהלת רישוי עסקים

  
 

 

 


