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בקשה לרישיון עסק/היתר זמני לאירוע חד פעמי
לפי חוק רישוי עסקים תשכ״ח1968-










יוגש  45יום טרום האירוע

שם האירוע_____________________ :
תיאור האירוע:
•
•
רחוב

מספר בית

תרשים הארוע
שרטוט דוכן אופייני
רשימת תיוג לרישוי אירוע חד פעמי
פירוט דוכנים
הסכמת בעל הנכס
תיאור מפורט של האירוע
בקשות להפעלת דוכני מזון ביריד מזון
שונות ______________________

תיאור מיקום האירוע

מועד האירוע

תיאור פעילויות החייבות ברישיון עסק:

מתאריך_____________

תיאור הפעילות -

עד תאריך_________________

מזון (הבחנה בין מזון מוכן ללא הכנה במקום ,מזון המחייב

בשעות__________________

תנאי חימום ,קירור ומזון המוכן במקום)
צריכת משקאות משכרים במקום (לרבות בירה)

פרטי מנהל האירוע
שם בעל העסק/חברה
שם משפחה

שם פרטי

מספר
זהות/חברה

כתובת
פרטית

טלפון

סמן V

הערות:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________
תאריך

________________
חתימת המבקשים

__________________
חתימת החברה /שותפות
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תיק רישוי __________

רשימת תיוג לרישוי אירוע חד פעמי עותק 2
שם האירוע ______________________________ :שם המפיק___________ ______ :
מקום האירוע___________ _____________________________________________ :
תאריך המופע/האירוע__________________________:בשעות_____________________
מיקום האירוע___________ _____________________________________________:
המשתתפים____________________________________________________________________:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
סוג המופע:
□ רוק

□ קהילתי □ ספורט □ אחר:

מספר צופים חזוי ___________ קיבולת המתקןהמוקם ומאושר ע״י יועץ בטיחות__________________
סוג האירוע:
פתוח לקהל הרחב □ סגור למוזמנים בלבד □ כניסה בכרטיסים
□
שם המפיק:
שם פרטי ומשפחה

כתובת

□ אחר

טלפון  +סלולרי

פקס

דואר אלקטרוני
חברה המקימה את הבמה והמערכות/חשמל/טריבונות/מתקנים אחרים
טלפון  +סלולרי
שם הבונה/חברה
המתקן

כתובת
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מסמכים נדרשים
אישור בעל המקרקעין
אישור מנכ״ל המועצה

חייב בהגשה
לא
כן
כן

לא

כן

לא

כן

לא

כן

לא

תכנית המופע

כן

לא

אחר:

כן

לא

מופע בשטח ציבורי/עירוני/פרטי
טופס בקשה לרשיון
תכנית מפורטת (נוהל אירוע)

הוגש

נתונים נדרשים בתכנית העסק  -רשימת תיוג לבדיקת התכנית
הוגש
חייב
פרטים נדרשים
בהגשה
תרשים סביבה/מגרש
תכנית האתר
מיקום במות ,מידות וגובה
מיקום גידור פנימי
גידור חיצוני
שערים (חצים לכיוון כניסה ויציאה)
מבנה קופות (ממכר כרטיסים)
מתחם/רחבת אומנים
צירי תנועה לרכב חרום
חניונים (בציון קיבולת)
שירותים (כמות)  +שרותי נכים
ברזי מים
מגדלי תאורה
חניון רכבי חרום
מוקד שליטה
מזנונים
דוכני שתייה
טריבונות (מושבי קהל)
פחי אשפה
מערכת כריזה
שילוט
מרחקי הליכה
בור בטחון

הערות

הערות

מועצה מקומית אלפי מנשה  -מחלקת רישוי עסקים
רחוב גלבוע  116טלפון 09-9538211 -פקס09-7925262 -

נתונים הנדסיים:
במות:
מס' משתתפים מקסימאלי___________ :
גובה ___________ :שטח ________________ סוג המבנה :ברזל/עץ/אחר_________ :
מטען נוסף על הבמות:


רכב/רכב דו גלגלי/אחר___________________________________



משתתפים____________ מקסימאלי_______________________



בעלי חיים מסוג_______________________________________:



אחר_______________________________________________:

מגדלים___________________________________________________________ :
מתקנים הנדסיים נוספים שיוקמו באתר:


גשרים עבור רכב/אדם _____________________________________________



רמפות לרכב/אדם _______________________________________________



טריבונות לקהל _________________________________________________



מעליות _______________________________________________________



אחר _________________________________________________________

הערות או אזהרות:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
בדיקות בטיחות ובטחון:
התפקיד

שם

כתובת

טלפון +סלולארי
ניתן אישור כן/לא

מהנדס
בטיחות
מהנדס
קונסטרוקציה
מהנדס חשמל
קצין בטחון
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אישורים נדרשים:
גורם
משטרה
משרד בריאות
כיבוי אש
תברואה ופיקוח
מנהל מח' תחזוקה
מהנדסת הרשות
גינון
קק״ל,רשות העתיקות
ועוד
אחר
אחר
אחר

פקס

ניתן ביד ע״י

הערות

נשלח בדואר

תאום ביקורות/דיונים מוקדמים
א_________________________________________________ .
ב _________________________________________________ .
ג _________________________________________________ .
תכנון שירותים:
א .מספר השירותים יהיה מספיק עבור הקהל הצפוי.
ב .יש לתכנן שירותי נכים למקום במספר מספיק (תא אחד לפחות).
מגיש הבקשה:
שם פרטי ומשפחה

כתובת

שם וחתימת מקבל הבקשה__________________

טלפון  +סלולרי

פקס

חתימה

תאריך_______________________
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הנדון :מסמכים הנדרשים לאירוע חד-פעמי
 .1מכתב המתאר את האירוע.
 .2תרשים ארגון השטח לאירוע ,לרבות תרשים סביבה החתום ע״י בעל מקצוע
(אדריכל ,הנדסאי בניין או מהנדס  -יועץ בטיחות)  5 -עותקים.
 .3תכנית בטיחות (מסמך של יועץ בטיחות)  5 -עותקים  +סימון מקומות חניה
לציבור.
 .4הסכמת בעלי הנכס לאירוע.
 .5אישור ביטוח צד ג'  -טופס נלווה לביטוח צד ג'.
 .6אגרת תשלום :יש להביא שיק פתוח או כרטיס אשראי או מזומן.
 .7חברה המגישה בקשה תמציא מעו״ד או מרואה חשבון:
א .אישור של רשם החברות
ב .אישור מורשה חתימה של החברה( .יש לציין מס' חברה ומס' זהות של מורשי חתימה
של החברה).
 .8טופס בקשה דף ראשון  +חותמת  -מצ״ב
 .9אישורים מ:
א .מהנדס קונסטרוקציה
ב .מהנדס חשמל ויועץ בטיחות
ג .אחרים.
 .10הכנת ומכירת מזון:
א .לחתום על טופס בקשה להפעלת דוכןם מזון (כחלק מיריד מזון) -מצ"ב
ב .להמציא רישיון עסק או בקשה לרישיון לכל דוכן  /עסק משתתף.
ג .טכנולוג מזון המטפל בנושא המזנון לארוע.
ד .תכנון טכנולוג מזון (פרשה טכנית)
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תאריך ______________
לכבוד
מחלקת רישוי עסקים
מועצה מקומית אלפי-מנשה
א.ג.נ,.

הנדון :הצהרת בעל העסק בדבר עמידה בתנאים להפעלת דוכני
מזון באירוע חד פעמי לפי צו פריט 6.9א'
.1

לצורך עמידה ברישיון מסוג אירוע חד פעמי/דוכני מזון בעל העסק מתחייב להעביר את כל
האישורים שיידרשו לסוגי המזון כנדרש.

.2

באתר המכירה לא תאושר מכירת שתייה בבקבוקי זכוכית אלא אך ורק מחומר פלסטיק ופחיות
בלבד.

.3

לא תאושר הבערת אש במקום (למעט היתרים מיוחדים) ,לא יאושר שימוש במיכלי גז במקום
האירוע החימום ייעשה באמצעות פלטות חשמליות בלבד.

.4

חל איסור מוחלט של מכירת ספריי קצף או תכשיר הדומה לו עפ״י חוקי עזר של שהם (צעצועים
מסוכנים ,התשנ״ה )1995

.5

הנני מתחייב למכור אך ורק מה מוצהר ברישיון העסק וברישיון היצרן שיש ברשותי.

.6

הנני מודע שעפ״י חוק רישוי עסקים רישיון העסק הינו אישי ואינו ניתן להעברה.

_______________
שם פרטי ומשפחה

___________________
מס' ת.ז.

_______________
חתימה וחותמת

