לכבוד

שלום רב,

הנדון :הגשת בקשה לרישיון עסק – הליך פתיחת תיק רישוי

ע"מ לפתוח תיק רישוי כנדרש בחוק רישוי עסקים ,יש למלא טופס בקשה להוצאת רישיון עסק
המצ"ב ולהחזירו אלינו בצירוף המסמכים הבאים:

 תוכנית מבנה העסק ("גרמושקה") ב 5-עותקים( .כלומר :תרשים סביבה ,מפה מצבית
ותוכנית עסק).
 מילוי מפרט פרשה טכנית רק לפריט המחייב גורם רישוי של המשרד לאיכות הסביבה
ומשרד הבריאות.
 קבלה על תשלום ממחלקת גבייה בעירייה ,בגין אגרת רישוי עסקים.

יובהר כי רק לאחר הגשת המסמכים הנדרשים שהוזכרו לעיל ,ניתן יהיה לטפל בבקשתך לפתיחת
הליך לרישוי עסק.
לברוריםleahf@bater-illit.muni.il :

בכבוד רב
אגף רישוי עסקים
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בקשה להוצאת רישיון עסק

לכבוד

לפי חוק רישוי עסקים תשכ"ח – 1968

אגף רישוי עסקים
עיריית ביתר עילית

אני החתום מטה ,מבקש רישיון עסק ומוסר את הפרטים הבאים על העסק/המפעל.
סיבת הבקשה( :בקשה חדשה/חידוש רישיון)

פרטי מגיש הבקשה – בעל העסק.
פרטי:
שם משפחה/תאגיד:

מס' זהות/תאגיד:

כתובת:
מס' טלפון:

מס' נייד:

איש קשר ומס' נייד בתאגיד:

כתובת דוא"ל:

פרטי העסק – תיאור מהות העסק.
שם העסק:
כתובת העסק:
טלפון בעסק:

מס' פקס:

דוא"ל בעסק:

תיאור העסק המבוקש.
מהות העסק (תוצרת או ממכר העסק):

_____________
תאריך הגשה

הפריט בצו הרישוי בחוק

_________________
חתימת המבקשים
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פרשה טכנית (נוסח המסמך)

על היזם להגיש פרשה טכנית שתכלול את הנתונים הבאים:

 .1נתונים כלליים :סוג העסק ומוצריו ,צריכת מים וחשמל משוערים.
 .2תיאור מפורט של העסק מתחילתו (פירוט חומרי גלם ןעזר כולל צריכה שנתית משוערת,
כמות לאחסנה ואופן אחסונם) ועד סופו – סילוק אשפה ואופן אחסון המוצרים
המוגמרים.
 .3פירוט מכונות ,מתקנים ,מכשירים וציוד בהם נעשה שימוש במפעל.
 .4תרשים זרימה סכימתי של תהליכי הייצור ומתקני הטיפול במפגעים סביבתיים ומניעתם.
 .5תיאור תהליכי הייצור ותהליכי העזר כולל מאזן חומרים אשר משתמשים בתהליכים
בהתייחסות להשלכות סביבתיות :פליטת מזהמי אויר ,שפכי תעשיה ,פסולת וכו',
ומניעתם.
 .6שימוש בחומרים מסוכנים כולל צבעים ,מדללים ,דלקים וגזים דחוסים ומנוזלים (כולל גז
בישול) ,צריכה שנתית ואופן אחסונם.
 .7שימוש במים ,טיפול במים ,סוג שפכים ואופן סילוקם ,הרכב השפכים התעשייתיים,
כמותם ואופן הטיפול בהם.
 .8סילוק (מחזור) פסולת ובמיוחד פסולת מסוכנת.
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