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בעל עסק נכבד, מצורף בזאת דרישות עיריית קריית ים לעסקים לפי סוגיהם הנקראים בלשון צו 

 רישוי עסקים. . 

 נתונים הסותרים את חוק העזר -בצהוב 

 "מפרטים אחידים"

 כללי

באפשרותך לפנות למחלקת רישוי עסקים בעיריית קריית ים בטרם פתיחת עסק לצורך קבלת מידע 

 מוקדם הכולל:

ללי, בדיקה בנוגע לצורך ברישיון עסק, בדיקה בנוגע לצורך בתכנית עסק ומידע ספציפי נוסף. מידע כ

 בנוסף ניתן לקבל מידע על דרישותיהן של הרשויות השונות מהעסק המבוקש.

 

 :תהליך הגשת הבקשה לרישוי עסק

בנוסף יש  יש להגיש תוכנית עסק בחמישה העתקים, על כל תוכנית יש לרשום מס' נכס ותיק בנייה,

להציג הסכם שכירות של הנכס. תוכניות העסק יועברו לגורמים המאשרים לפי סוג ומהות העסק 

 לצורך בדיקה, חוות דעת, אישור או דחייה.

 

מומלץ לבדוק טרם החלטה לפתוח עסק האם העיסוק המבוקש מתאים לייעודו של המקום, והאם 

ל התוכנית לעסק להתבסס על חוק התכנון קיימות חריגות בניה והאם ניתן לאשר את המבנה, ע

 והבניה, תקנות רישוי עסקים והוראות כלליות.

 באפשרותך לפנות לוועדה לתכנון ולבניה קריות ולתאם פגישה מראש.

 

 מדיניות בנושא רישיונות רוכלות

מתן רישיונות -בשנים האחרונות מסתמנת בארץ מגמה של צמצום רישיונות הרוכלות הקיימים ואי

ות חדשים, וזאת בהתחשב באינטרסים הציבוריים המחייבים הגבלה זו כגון: שמירה על חזות רוכל

העיר, שמירה על המרחב הציבורי לשימוש כלל הציבור ומניעת מפגעי רעש ולכלוך, שמירה על תחרות 

 הוגנת עם העסקים במבנים של קבע וכו'.

 .לאשר רישיונות רוכלות לגמרימדיניות עיריית קריית ים בנושא עיסוק ברוכלות הינה שלא 

 

 השכרת יחידות אירוח למטרת נופשמדיניות בנושא 

ב' לצו רישוי עסקים, קבלת רישיון להשכרת  7.1בנוסף לתנאים ולגורמים המאשרים הקבועים בסעיף 

יחידות אירוח למטרות נופש, תותנה בקבלת אישור הועדה המקומית לתכנון ולבניה וכן משטרת 

בנוסף, השימוש בדירות הנופש יוגבל לשימוש שאינו מהווה מטרד לשכנים  .הכבאותישראל ושירותי 

 ו/או פגיעה בשלום הציבור. 

 

 פתיחת עסקים וסגירתם

כל מקום בתחום עיריית קריית ים שבו מכנים דברי אוכל או משקאות לשם צריכתם  -"בית אוכל" 

 .בו במקום
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)היום הראשון והיום האחרון של החג(, יום  חחג הסוכות וחג הפס, שבתות השנה -"ימי מנוחה" 

למחרת(, ליל יום הזיכרון  06.00ועד לשעה  18.00הכיפורים, חג השבועות, ליל תשעה באב )משעה 

 לשואה ולגבורה וליל יום הזיכרון לחללי צה"ל.

  עשיית עסק, מלאכה, וקיום עינוג ציבורי. -"פתוח" 

 חהסגירת ופתיחת עסקים בימים שאינם ימי מנו

 -בימים שאינם ימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח 

 למחרת.  05.00לבין  20.00בשעות שבין  -בקיץ –חנות לממכר מזון  .1

 למחרת 06.000לבין  20.00בשעות שבין  -בחורף                                

 למחרת.   05.00לבין  24.00בשעות שבין  -קיוסק או בית אוכל הנמצאים באזור מגורים  .2

 .06.00ו 24.00מקום עינוג ציבורי בשעות שבין  .3

העירייה רשאית לתת אישור לפתיחת בית אוכל או בית עינוג ציבורי, באזור שאינו אזור תעשיה 

, או למשך פרק זמן ארוך יותא, וכן רשאית להתיר בו נגינה מעבר 02:00או מלאכה, עד השעה 

/ 31וה מטרד; תוקפו של היתר כאמור הוא עד יום , אם לדעתה אין הדבר מהו23:00לשעה 

 בדצמבר בשנה שבה ניתן. 

 סגירת בתי אוכל בימי מנוחה

בימי מנוחה ובליל יום השואה לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח בית אוכל ועסקים  .1

 אחרים.

 רשאי אדם בימי מנוחה, למעט יום הכיפורים וליל תשעה באב .2

בליל  22.00צורך הגשת אוכל ומשקה עד השעה לפתוח בית אוכל, למעט קיוסק, ל 2.1

ביום המנוחה, אולם ללא ליווי מוסיקה מכל סוג  15.00-ו 09.00מנוחה, ובין השעות 

 או קיום עינוג וכיוצא באלה אך ורק בתוך בית האוכל כשדלתו סגורה.

 סוגי בתי אוכל

יתות, להכין שקשוקה, מותר להכין סנדביצ'ים, לחמם בורקסים ועוגות קפואים, לטגן חב - מזנון

 פיצה, פלאפל וכדומה. אסור להכניס לעסק מוצרי בשר ועוף גולמיים, למעט נקניק ונקניקיות.

 בנוסף לפעולות המותרות במזנון ניתן להכין מרקים ותבשילים. - בית קפה

 מותר לתגן ולבשל את כל סוגי המאכלים, לרבות בשר, עוף, דגים. - מסעדה

 :מומלץבטרם פתיחת בתי אוכל, 

לבצע בדיקה במחלקת רישוי עסקים אם ניתן לנהל בנכס/במקום הנבחר,את סוג העסק המבוקש  -

תוך התייחסות לגודל הנכס, תשתיות קיימות, אפשרות להוצאת שולחנות וכסאות, בניית     

 ארובה וכו'.

חלוקתו להתייעץ עם איש מקצוע מתאים בנוגע להליכי הרישוי, תכנון בית אוכל בהתאם לייעודו,  -

 למדורים וכן הגשת כל התוכניות הנדרשות. מומלץ לבקש המלצות קודמות.

אין להתחיל בעבודות הקמה של בית האוכל בטרם אושרו כל התוכניות ותהליכי העבודה בידי  -

גורמי האישור הרלוונטים, גם אם התכנון נעשה בידי אדריכל או מעצב רב מוניטין. מומלץ לפנות, 

/המתכנן לקבלת חוות דעת מקדמית ממשרד הבריאות )לשכת הבריאות באמצעות יועץ המזון

 המחוזית חיפה(. 
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 :תנאי איכות הסביבה לבתי אוכל

 התקנת מתקנים למניעת מטרדי ריח, בעיקר כתוצאה מצליה של בשר. -

 מניעת מטרדי רעש ממתקני קירור ובישול לתושבים הגרים בסמיכות לבית העסק. -
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 אטליזים:  

, לנגד עיני הלקוח ולפי בקשתו. הפעולות המותרות: טחינה, ירות לעיני הלקוחש – 1קטגוריה  -

פירוק, חיתוך ופריסה של בשר ועופות כשירות ללקוח, לנגד עיניו ולפי בקשתו כל זאת בהתאם 

 לגודל ההזמנה.

המבוצעות מראש שלא לעיני הקונה. פעילויות הכנה  - פעולות "הכנה למכירה" – 2קטגוריה  -

חסות לפעילויות כדלקמן: פירוק, חיתוך, ניסור ופריסה של בשר ועופות שלא לעיני מראש מתיי

ק"ג בלבד. נדרש חדר עבודה בלתי נפרד מהאטליז, לא נגיש לקהל ושאינו  10הקונה במנות של עד 

 מ"ר לפחות. 6מהווה  חלק מהמחסן  שגודלו 

במשרד הבריאות. הפעולות  נדרש "רישיון יצרן" משירות המזון ייצור ומכירה.  – 3קטגוריה  -

המותרות: הפשרת בשר לטחינה, טחינת בשר שלא לעיני הקונה לרבות אריזתו, פירוק, פריסה, 

 חיתוך ותיבול של בשר ועופות לרבות אריזתם מראש. 

  

 לעסק הסמוך הרחוב בתחום ושולחנות כסאות להוצאת הנחיות

,  1966-רחובות תשכ"ו שימור בדבר לקריית ים, העזר חוק פ"ע כי בזאת להודיעכם . הריני1

 ברחוב. מכשול להניח מוחלט איסור חל

 

 בקשה ומסעדות להגיש קפה בתי בעלי רשאים ל,"הנ העזר לחוק 3-ו 2 סעיפים פי . על2

 לצרכי ושמשיות או סככות ושולחנות כסאות ברחוב העירייה להעמיד מראש להיתר

 .מזנון או קפה בית מסעדה,

 

 עבירה הינה    היתר ללא ושולחנות כסאות הוצאת כי לידיעתך, מביאים אנו כן, על . אשר3

 .רחובות שימור בדבר העזר חוק על

 

 להעמדת כסאות הרישוי הליכי להסדיר מנת ועל לציבור תקלה לגרום שלא מנת על .4

 בהליכים תידון אשר בקשה מתאימה, להגיש נדרשים הינכם העיר, מראש בהיתר ושולחנות

 .זה מסוג היתרים למתן והקריטריונים שנקבעו התנאים פ"ע המקובלים,

 

 של לעסקים במדרכה הסמוכה ושולחנות כסאות להעמדת להיתר בקשה להגיש יש כן על .5

 את לידיעתכם בזאת מביא אני ,ההליכים את לפשט מ"וע ומזנון, קפה בית מסעדה,

 .ההיתר יישקל מתן פיהם שעל והתנאים הקריטריונים

 

 .מזנון בלבד או קפה, בית מסעדה, של העסק בחזית ושולחנות ותכסא הוצאת .א
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שיתאפשרו  כך לקרקע, קבועים ולא ארעי באופן יוצבו והשולחנות הכיסאות ב.

 .בפרט הלילה ובשעות העסק של סגירתו בעת העסק בתוך ואחסנתם קיפולם

 

מעבר  שיישאר בתנאי ורק אך יותר המדרכה בתחום ושולחנות כסאות הנחת .ג

 .לפחות מטר 2 של ברוחב המדרכה בתחום לציבור פתוח

 

 לרבות ,בו מעבר זכות שלציבור מקום כל הוא , המדרכה תחום כי בזאת יובהר ד.

 אמצעי המכוון לשמש או המשמש מעבר וכן לקולונדות, שמתחת הרחוב תחום

לקריית  העזר בחוק פ הגדרתו"ע הציבור, למעבר שנועד תחום וכל למס' בתים גישה

 .רחובות שימור בדבר םי

 

 בקשה יגישו ,כסאות להצבת רישיון לקבל שמעוניינים ומזנונים קפה בתי מסעדות, . בעלי6

 מבקש שבו המדויק המיקום את יפרטו שבו סקיצה,/בצירוף תרשים למדור פיקוח, מתאימה

  .לעיל שפורטו הקריטריונים פ"היתר ע לקבל

 

ומס'  והמיקום המדויק התנאים בו וייקבעו היתר יינתן שתוגש, בבקשה דיון . לאחר7

 קבלת בטרם ישלם שמבקש הייתה ובלבד ברחוב, להעמיד שיותר והשולחנות הכיסאות

 .הדין הוראות י"ע לשלם החובה שמחובתו ותשלומי האגרות מלוא את ההיתר

 

  31-ותוקפו יפגע ב בלבד אחת לשנה היותר לכול יהיה ,לעיל כאמור היתר של תוקפו . 8

  .לעיל כאמור שניתן שנה אותה של מברלדצ

 

 כסאות לאכן הצבת שאם ההיתר, לחידוש בקשה להגיש חובה תחול לדצמבר, -31 ה . לאחר9

 לקריית ים העזר חוק על ותהווה עבירה היתר ללא ברחוב מכשול להעמדת תחשב ושולחנות

 .רחובות שימור בדבר

 

בדבר             העזר לחוק 4 סעיף פיל מוסמך העירייה ראש לעיל, באמור לפגוע . מבלי10

 לשיקול תוקפו בהתאם בתקופת היתר לבטל, או להתלות לשנות, להתנות, הרחובות שימור

 .ההיתר תנאי את ויפר יעמוד לא ההיתר ובעל ובמידה דעתו

 

 בתחום הכיסאות והשולחנות של תקינותם על לשמור החובה בנוסף, תחול ההיתר בעל . על11

 במשתמשים, פגיעה למנוע נקיטת אמצעים תוך תקינה, ואחזקה להצבה ולדאוג הרחוב

 .כלשהוא  ג' ובצד אורח בעוברי
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 ולהימנע רחובות בדבר שימור לקריית ים, העזר חוק ובהוראות לעיל באמור לעיין יש   . 12

 אי טרדוה, למנוע מנת על וזאת היתר כדין ללא הרחוב בתחום ושולחנות כסאות מהוצאות

 פלילי אישום כתב להגיש העירייה רשאית עבירה שבגינה לעבור שלא מ"ע ובפרט נעימות

 .משפט לבית

 

 פעמיים-רישוי לאירועים המוניים חד

 

פעמי הוא "אירוע רב משתתפים של עינוג ציבורי הנערך במקום פתוח או סגור שלא  -אירוע המוני חד

סק, אף הליך טיפול בקבלת הרישיון שונה פעמי חייב ברישיון ע -יועד לכך ברישיון העסק". אירוע חד

 מהרגיל, שכן ההכנות לאירוע נעשות בזמן קצר.

יום לפני האירוע, יש לצרף  30בקשה לאישור אירוע המוני יש להגיש במחלקת רישוי עסקים עד 

ידי בעל מקצוע מוסמך -לבקשה תכנית עסק, ותוכנית בטיחות, ונספח בטיחות ערוכים וחתומים על

 חות.ומהנדס בטי

 

מיד עם הגשת הבקשה , יקבל מבקש הרישיון הפניות לנותני האישור, כדי שיוכל לתאם את מועדי 

הביקור שלהם באתר ואת הדרישות המקצועיות שיידרש למלא. רישיון העסק יוצא לאחר קבלת כל 

 האישורים הדרושים.

 

 פתיחת תחנות מוניות חדשות לנסיעות מיוחדות )"ספיישל"(

לתחנה וכן למקום המשמש לניהול העסק או לשליטה  –דשה הינה עסק חייב ברישיון תחנת מוניות ח

בהתאם להנחיות גורמי הרישוי. הפעלת התחנה ללא רישיון עסק מהווה עבירה על  –בו, לרבות משרד 

 החוק.

 

 בקשות לפתיחת תחנות מוניות חדשות מוגשות במח'  רישוי עסקים בעירייה.

 2ולרשותה  10ך ורק אם מספר המוניות הפעילות במסגרתה עולה על תחנת מוניות חדשה תאושר א

 מקומות חניה תפעוליים לפחות.

 

 כמו כן, לא תאושר חניה של מוניות בשטח הציבורי )דרך, רחוב וכיו"ב(.

המבקש לפתוח תחנת מוניות חדשה יידרש לקבל את אישורים של גורמי הרישוי למקום החניה 

 . שהוקצה למוניות בשטח פרטי

 

 פטור משרותי נכים ו/או סידורי נגישות

להלן הפרמטרים לפטור משרותי נכים ו/או מסידורי נגישות, עפ"י החוק והתקנות התקפות  

 2011לאוגוסט 

. בבניין קיים, בית אוכל או כל מקום שמגישים בו מזון ומשקאות, ששטח אולם הישיבה בו אינו 1

נותן פטור משרותי נכים ובמידה והמדרגה  -25מ  מ"ר ומספר מקומות הישיבה קטן 50עולה על 

 ס"מ יהיה פטור מסידורי נגישות. 15בכניסה היא מעל 
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מקום אחר   . עסקים מסוג מספרה, מכוני יופי וקוסמטיקה, מכוני כושר, מכירת תכשיטים, קיוסק,2

ה בכניסה מ"ר פטורים מהתקנת שרותי נכים. במידה והמדרג 100למכירת מזון ששטחם אינו עולה על 

 מטר יהיה פטור מסידורי נגישות. 1ס"מ והמרחק מקצה הדרך הציבורית אינו עולה על  15היא מעל 

מ"ר, פטור מהתקנת  150. בית מרקחת, מכבסה לרבות שרות ניקוי יבש ששטחם אינו עולה על 3

 שרותי נכים. מומלץ לא לפטור מקבלת חוות דעת של מורשה נגישות.

 מ"ר פטור מהתקנת שרותי 250מרקט, כלבו ששטחם אינו עולה על . מרכול, מכולת, סופר4

 ס"מ יהיה פטור מסידורי נגישות. 15נכים ובמידה והמדרגה בכניסה היא מעל 

הערה: יתכנו דרישות נוספות לגבי כל עסק ועסק שתחולנה מעת לעת וזאת כמתחייב מהוראות חוק 

 .או התקנות ו/או הצווים מכוחו של חוק זהו/ 1998 –שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח 

 

 

 


