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 פרופיל חברה 
 

 רישוי עסקים 
 

, הינה חברה בעלת מוניטין רב בייעוץ וליווי עסקים בשלבי קבלת  ארבל פתרונות תברואה ורישוי
הנדסיות, שילוב    כניותות מהכנת   עסק. החברה מעניקה ליווי מקצועי בכל התהליך, החלהרישיון 

רחב של   גווןיועצים, טיפול בבירוקרטיה הסבוכה וכלה בקבלת הרישיון המיוחל. השירות ניתן למ
מפעלי   מבני תעשיה,, עסקי ממכר מזון על כל סוגיו מוסכים, מחסנים,  בתי מלאכה, עסקים כגון:

 .מזון ועוד
 

ארבל פתרונות תברואה ורישוי הינה בעלת ניסיון בקבלת אישורים, רישיונות עסק, רישיונות יצרן  

 והתמחות בתחומי רישוי עסקים. 

מענה  אנו נעמוד לשירותכם לייעוץ, הדרכה, סיוע והכוונה ונלווה אתכם לכל אורך הדרך תוך מתן 

 . מהיר ומקצועי על פי כל דרישות החוק והתקנות

 

ציא רישיון עסק יש צורך בהליך אישור מול הרשויות השונות כגון: הוצאת והגשת  על מנת להו

שירותי סנטריה ותברואה, תכנון מטבחים   –תוכניות אל מול מחלקת ההנדסה ברשות המקומית 

 והתאמתם לדרישות החוק. 

 

שונים  עבודה מול נותני האישור: שירותי כבאות, פיקוד העורף, רשות מקומית ומשרדי ממשלה 

 בהתאם לסוג העסק.

לו לשכור איש מקצוע הבקיא בכל הדרכים   מומלץבקיא בכל ההליכים המנהלתיים  מי שאינו 

ה ורשויות מקומיות. ממשלה  ימשרד  לאהנכונות לפנות   

 היתרונות שלנו:

 

 איתור צרכי הלקוח אל מול גורמי האישור.  -

 לרישוי עסקים. ייעוץ והכוונה מוקדמים מתחילת התהליך ע"פ דרישות הצו  -

 ליווי הלקוח לאורך כל בחינת הבקשה על ידי הרשויות והגורמים השונים.  -

 ניסיון רב מול נותני האישור תוך הכרת דרישות הצו הנדרשות מהלקוח.  -

 מתן שירות למועצות מקומיות במסגרת פיקוח על עסקים. -

 מחירים הוגנים תוך שקיפות מלאה לאורך כל שלבי התהליך.  -
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 ה תרי בני /הי4טופס 
 

הנדסיות,    כניותות, החל מהכנת  4היתר הבניה/טופס   מעניקה ליווי מקצועי בכל תהליך  חברתנו
 .  קבלת האישור המיוחלשילוב יועצים, טיפול בבירוקרטיה הסבוכה וכלה ב

 
חברתנו מעסיקה אנשי מקצוע מומחים בעלי ותק שיוכלו להבטיח התנהלות חלקה, מקצועית  

 ללא הוצאות מיותרות. ומהירה ללא עיכובים ו
 

ניהול וליווי מקצועי מול הוועדה לתכנון ובניה ברשות המקומית הרלוונטית תוך פיקוח על  
 התהליך עד לקבלת האישור המיוחל. 

 
 ? 4מהם השלבים לקבלת היתר בניה/טופס 

 
 וועדה המקומית לתכנון ובניה ברשות הרלוונטית. בקשה לתיק מידע מול ה -
בניה בצורה מלאה ויסודית תוך גיבוש כלל השינויים שבוצעו/יבוצעו  הכנת בקשה להיתר  -

 בנכס.
טופס בקשה, מפת מדידה, מפת איתור עבודה, תכנית בנייה,  הגשת הבקשה שתכלול:  -

 חישוב שטחים והוכחת בעלות על הנכס. 
מימוש החלטות הועדה )אישור הבקשה ותחילת בניה, דחית הבקשה וערעור, אישור   -

 מכתיבה הועדה(. הבקשה בתנאים ש
 
 

 היתרונות שלנו:

 

 והכנת הבקשה להגשה. איתור צרכי הלקוח אל מול תיק המידע הנדרש -

 ייעוץ והכוונה מוקדמים מתחילת התהליך ע"פ דרישות החוק לתכנון ובניה.  -

 עד לקבלת החלטת הועדה ולבסוף ההיתר המיוחל. ליווי הלקוח לאורך כל בחינת הבקשה  -

 וון התחומים הנדרשים לאישורים. מומחים במג   םהעסקת יועצי -

 ניסיון רב מול ועדות תכנון ובניה במגוון רשויות מקומיות. -

 מחירים הוגנים תוך שקיפות מלאה לאורך כל שלבי התהליך.  -
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 הנהלת החברה

 

 מנכ"ל     -יגאל כהן 

 

נ ביבעל  ופיקוח בתחום תשתיות, מבניםסיון  במסגרת תפקידו    ומערכות  ניהול פרויקטים, תאום 

 , מנהל רישוי עסקים במגוון מועצות. כמנהל תחום התפ"י בקריית ההדרכה

 : בעל תארים והסמכות בתחומים הבאים

 מהנדס תעשיה ניהול.  •

 הנדסאי הנדסה אזרחית.  •

   4יועץ מומחה לרישוי עסקים וטופס  •

 987WCמס' הסמכה    –ניקוי וחיטוי מערכות מים  •

 

 

 

 התברואה ומקצועות המיםמנהל תחום   -ישראל קבלו 

 

 . קצין בריאות הצבא של פיקוד דרוםבמסגרת תפקידו כשנות ניסיון בתחום  40

 ארבע(.  תוקריי)מצפה רמון ,ירוחם  מנהל מחלקת תברואה ברשות מקומיות

 בעל תארים והסמכות בתחומים הבאים: 

 יועץ מומחה לרישוי עסקים.  •

 . 41045הנדסאי סביבה דיפלומה מס'  •

 במדור הנדסת הסביבה. -רישום בפנקס ההנדסאיםתעודת  •

 . 687תברואן מוסמך מס'  •

 . 315מספר היתר   -מדביר מוסמך •

 .  583מס' הסמכה –מיקרוביולוגיה וכימיה מצומצמת  -דוגם למי שתייה •

 . 196מס' הסמכה  – ג'קוזי, מי ים, מקוואות( דוגם מי נופש ) בריכות שחייה, •

 . 701  הסמכה מס'  -זרימה חוזרת מורשה להתקין ולבדוק אבזרים למניעת •

 . 1768מס' הסמכה ממשרד הבריאות  -פיקוח וייעוץ להפעלת בריכות שחייה •
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 לקוחות החברה
 

 משרד הביטחון, מתקני נופש וספורט,  מגוון רחב של רשויות מקומיות ואזוריות,בין לקוחותינו: 
 לקוחות פרטים. מגוון  ו  , קבלנים בתחום הבניהבתי אבות

 

מנהל תחום הגנת הסביבה והתברואה בקריית ההדרכה ע"ש אריאל שרון )עיר   -נתון  •
הבה"דים(, ייעוץ וליווי מלא בכל נושא תברואה, שפכים, ייעוץ סביבתי, מט"ש עבודה מול  

 הגנ"ס.  14001נגב, משרד הבריאות, טיפול וליווי חומ"ס, ניהול וליווי תקן -רמת

 דוגם של המעבדה.  –מעבדות ארני מילר  •

טיפול במתקני   משמשים כקבלן משנה ראשי -, אלביליה חנן בע"מ אסיק תשתיות בע"מ •
 ם של צה"ל. שפכי

 טיפול במתקני שפכים. –גולדשטיין שירותי תברואה בע"מ  •

 ניהול פרוייקטים ושיפוצים בע"מ. – יתדות  •

 . נופשמי שתייה ו וטיפול בדיגום  , שרותי תברואה - מועצה מקומית מצפה רמון •

 שרותי תברואה ורישוי עסקים.  - מועצה מקומית ירוחם •

 דיגום מי שתייה ומתכות.   -מועצה אזורית אבו בסמה  •

 מים.  מידיגו – מועצה אזורית אל קסום  •

 דיגום קולחין להשקיה.  – מועצה מקומית עומר  •

 פיקוח מטעם הרשות על כלל העסקים בישוב.  –מועצה מקומית להבים  •

, ודיגום מי נופש,  רישוי עסקים, הדברה,  שרותי תברואה  -בע  מועצה מקומית קרית אר •
 טיפול ניקוי וחיטוי קווים ומאגרי מים. 

 ייעוץ תברואי, טיפול במערכות מים.  -החברה להגנת הטבע  •

 ומתן מענה מלא בתחום התברואה לבתי אבות.  יעוץ וטיפול בשפכים – בתי אבות  •

 לעיל.  מפורט בנושאים שאנו מתמחים בהם כ  –לקוחות פרטיים  •

 . 11002062לחברה מספר ספק של משרד הבטחון    •

 
 
   
 

 

 

 

 


