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הנחיות  -לחידוש רישיון עסק שנת 2019
לכבוד :בעל/ת העסק
שלום רב,
במסגרת חידוש רישיון העסק שלך בקשתך מועברת לבדיקת אגף פיקוח על הבניה בעיריית פ"ת
דרישות הסף לבדיקת בקשה הן:
 .1הגשת חו"ד נגישות מתו"ס  +חו"ד נגישות שירות
 .2הגשת "הצהרת עורך בקשה"

אנא העבר את האישורים חתומים ומלאים לאגף רישוי עסקים רח' בר כוכבא 63
חו"ד נגישות ניתן להגיש לפי גודל העסק ומהותו:
 1.1בעסקים שגודלם מעל  100מ"ר (ברוטו) :עסקים בהם ניתן שירות לציבור או שיש בהם קבלת קהל
כגון :קניון ,חנות ,חניון ציבורי ,מסעדה ,ספק או נותן שירות.
יש לפנות למורשה נגישות מתו"ס וגם למורשה נגישות השירות ולפעול בהתאם להנחיותיהם,
לכל בקשה שמוגשת יש להחתים את מורשי הנגישות על גבי תוכנית עסק מעודכנת.
יש להגיש חו"ד נגישות לעסקים בטופס  8ב' (ב) מלא וחתום.
* ע"פ צורך יידרש לצרף סקר נגישות

 1.2בעסקים קטנים -שגודלם עד  100מ"ר (ברוטו)
בעל העסק רשאי לבדוק את העסק באופן עצמאי ולמלא טופס  - 202בדיקת נגישות לעסק קטן ( נספח ה')
יש להגיש חתום ע"פ ההנחיות המפורטות בטופס כולל תמונות.

 1.3בעסק שאיננו מקבל קהל  -אינו "מקום ציבורי" ואינו עסק הנותן שירות ציבורי
ניתן למלא תצהיר " עסק שאיננו מקבל קהל" (נספח ו')
יש להחתים את הטופס  +התצהיר ע"י מורשה נגישות מתו"ס /שירות או ע"י עו"ד .

 .2הצהרת "בעל מקצוע מוסמך"
יש להחתים את הטופס ע"י איש מקצוע :אדריכל ,מהנדס ,הנדסאי בניין  /אדריכלות .
עליו לחתום שבדק /ערך את תוכנית העסק ונמצאה תואמת למצב קיים.
נדרש לפרט את כל הנתונים הרלוונטיים בטופס ההצהרה .
ניתן לקבל את הטפסים באגף רישוי עסקים
או לשלוח מייל לכתובתנו  rishuy-handasa@ptikva.org.ilואנו נשלח לכם.
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ניתן ליצור עימנו קשר


לברורים בנושא "נגישות" ניתן לפנות לכתובת המיילnegishut@ptikva.org.il :



לברורים בנושא "הנדסה-אישור רישיון העסק" ניתן לפנות לכתובת המייל:

rishuy-handasa@ptikva.org.il


שירות המענה הטלפוני  03-9053111שלוחה  – 2שלוחה  -5שלוחה 2
ימים ראשון ,שלישי ,וחמישי 12:00 -08:30 :
שני ורביעי :אין מענה טלפוני.



קבלת קהל
בניין "תפארת העיר" רח' שפיגל  , 3קומה7
ימים :ראשון 12:00 -08:30
שלישי 18:00 -16:00 ,12:00 -08:30
ימים שני ,רביעי וחמישי אין קבלת קהל לרישוי עסקים-הנדסה

*חו"ד נגישות ומסמכים יועברו לבדיקתנו מאגף רישוי עסקים בצירוף תוכנית העסק וטפסים להתייחסותנו.

בברכה ופרנסה טובה
רישוי עסקים-מנהל הנדסה
אגף פיקוח על הבניה

