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 :רטי המבקשפ
 

 שם פרטי ושם משפחה: ______________________  ת.ז.: ______________________ 
 

 כתובת עדכנית: __________________________ _____  מיקוד: ________________ 
 

 טל' בעבודה: ____________ נייד: ___________________
 

 _______________________________________מייל:  
 

 מעמד המבקש בעסק: בעלים / שותף / מנהל / אחר: ______________________ 
 

 פרטי העסק/ארוע:
 

 שם העסק/ארוע: ______________________________________________________

 כתובת העסק/ארוע: ______________________ 

יד:_____________  ני__ פקס העסק: ________________ טלפון העסק: ____________

 מיקום העסק/ארוע: גוש: _________ חלקה: _______מגרש: _________ 

 __________________________________  מעמד בקרקע: בעלים / חוכר / שוכר / אחר: 

 ___  בעל הנכס: ________________ ת.ז.: ________________ טל': _____________

 בעלים ומנהלים:

 סוג העסק: חברה בע"מ / שותפות / עמותה / אגודה שיתופית / עסק פרטי / אחר: ________

 (יש לצרף תדפיס מרשם החברות -במידה ולא מדובר בעסק פרטי )

 מס' הבעלים: _______________ ח"פ / עוסק מורשה: _________________________ 

 __ ת.ז.: ________________טל': _______________ בעל העסק: ________________

מנהל העסק: _________________ ת.ז.: ________________טל': _______________ 

 איש קשר לצורך הרישוי ותפקידו: _______________________ טל': ______________

 

 טופס בקשה לרישיון עסק
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 רטי המבנים:פ

 .2יש לצרף תכנית העסק כמפורט בנספח 

ת עסק מאושרת במח' רישוי עסקים, והעסק המבוקש תואם תכנית זו, לא )אם קיימת תכני

 תידרש תכנית עסק חדשה(.

 העסק ממוקם באזור: מגורים / תעשייה / מלאכה / מסחר 

 היתר בניה מס': _______________________ ניתן בתאריך: _____________

 _______סוג המבנה: ________________________ שטח העסק: _________

 פעילות בעסק:

 שעות העבודה/ארוע:

 שעות עבודה/קיום ארוע: ___________________ 

 מס' ימי עבודה בשבוע: __________ בחודש: _____________ בשנה: ______________

 תאור כללי

 תאור כללי של מהות העסק והפעילויות המתוכננות להתבצע במסגרתו: 

__________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 הריני מאשר כי הפרטים המפורטים לעיל הינם אמת, וכן אני מאשר בזאת כי:

גשת הבקשה לרשיון עסק אין בה כדי לשמש רשיון ו/או היתר להפעיל הוסבר לי כי עצם ה
בפועל את העסק, וכי עד ליום קבלת רשיון העסק בפועל אסור עפ"י חוק להפעיל את העסק, 

 ואם במידה והעסק יופעל ללא רשיון אהיה חשוף לתביעה משפטית פלילית כנגדי.
 

ע לאישורים השונים שעלי לקבל על מנת נמסר לי תדריך בדבר הפעילות שעלי לנקוט בכל הנוג
לקבל בפועל את רשיון העסק, ואני מתחייב באופן אישי לפעול לשם קבלת כל האישורים 

 הנדרשים עבור קבלת רשיון העסק.
 
 

 ולראיה באתי על החתום:
 
 

 תאריך: ________________ שם: __________________ חתימה: _______________ 


