
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 2016ספטמבר   05
 ב' אלול  תשע"ו

 
                                 לכבוד                                                                                                                         
  מר יוסי בכר 

 ראש העירייה
 כ א ן

 
 

 א.נ,
 
 

  רישיונות והיתרים זמניים לניהול עסקהנדון: 
 
 

היתרים  5לצמיתות,  11תקופתיים,  21הרשיונות וההיתרים הזמניים לניהול עסק ) 41מצורפת בזאת רשימת  
ע"י המחלקה לרישוי עסקים, לאחר שנבדקו  2016 אוגוסטרשיונות זמניים(  שהונפקו בחודש  4 -וזמניים 

 .1968 -ואושרו  על ידי הח"מ בהתאם להוראות חוק רישוי העסקים, התשכ"ח
 
 

בדבר האצלת סמכויות של ראש הרשות לעניין  36/18מס'   03/06/2015תאם להחלטת מועצת העיר מיום בה
, נחתמו הרשיונות וההיתרים שבנדון ע"י 1968  –חתימה על רשיונות עסק  לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח 

 הח"מ.  
 

 ,בכבוד רב                                                                                         
 

 רפי דגן
 

 מנהל המחלקה לרישוי עסקים 
        

 

 , מ"מ רה"ע רפאל ברנזהעתקים:   מר 
 עו"ד ארז פודמסקי שקד, מנכ"ל העירייה                   
 המחוז לבריאות הסביבה, לשכת הבריאות ת"את , מהנדסאינג' וולרי פוהורילס                   
 משרד הכלכלה, מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית )מחוז ת"א(                   
 שי אשכנזי, המשרד להגנת הסביבה, מחוז ת"א                   

 משטרת ישראל, רישוי ואבטחה איילון                
 מדור מניעה חולון -הרשות הלאומית לכבאות והצלה, מחוז דן      

 משנה למנכ"ל העירייהמר אפרים מזרחי,                     
 גב' זיווה חת, סמנכ"ל פיתוח עירוני ואיה"ס                    
  מר שוקי פתאל, מהנדס העיר                     
 עו"ד חנה כהן מוצן, היועצת המשפטית   
 כהן חמוטל, דוברת העירייה )לפרסום באתר העירוני(                    
 ד"ר אורי צרפתי, רופא ווטרינר עירוני                    
 גב' טלי קפלן פיניש, מנהל היח' לקיימות ואיכות הסביבה  
 מיקי סלוניקוב, מנהל הפיקוח העירוני                    
 עובדי  המחלקה לרישוי עסקים  
 / רשיונות עסק24תיק   

 
 



 

 

 
 יהול עסקרשימת הנפקת רשיונות והיתרים זמניים לנ

 2016 אוגוסט  מועד ההנפקה:

 

 שם בעל העסק סוג העסק 
כתובת 
 העסק

סוג 
 רשיון/היתר

תוקף 
 רשיון/היתר

מס' רשיון 
 )אוטומציה(

מס' 
רשיון 
 )פנימי(

מתקני   1
 שעשועים

קטינון שעשועים 
 בע"מ

 18816 101932001 31/12/2017 רשיון תקופתי 92יוספטל 

 18916 101928003 31/12/2099 רשיון לצמיתות 16מבצע סיני  בן טולילה יוסף חנות נוחות  2

 19016 101949002 31/12/2019 רשיון תקופתי 92יוספטל  קפה שחרית בע"מ בית אוכל אחר  3

 19116 101315000 31/12/2017 רשיון תקופתי 39בלפור  אברבנל חיים איטליז  4

מכבסה ללא   5
 ניקוי יבש

 19216 100997016 31/12/2099 רשיון לצמיתות 64העצמאות  בן עטר קורין מרים

 מעדניה  6
ורביצקי ונרה 
 ופישביין אלה

 19316 100148004 31/12/2019 רשיון תקופתי 3הנביאים 

טיפולי יופי   7
 וקוסמטיקה

 19416 101030000 31/12/2019 רשיון תקופתי 50בלפור  בן עטיה אלן

 19516 101633000 31/12/2019 תקופתי רשיון 27ביאליק  עוזיאל חיים מספרה וכו'  8

 19616 101621000 31/12/2019 רשיון תקופתי 12רוטשילד  מרים בגדדי מספרה  9

 19716 101832000 31/12/2019 רשיון תקופתי 15ירושלים  ועקנין אשר מספרה  11

 19816 100776001 31/12/2019 רשיון תקופתי 6ז'בוטינסקי  דוידוב ניסן מספרה וכו'  11

 רשיון זמני 67העצמאות  ים-עיריית בת שוק איכרים  12
11/07/2016-
28/11/2016 101765018 19916 

מסעדה  ועריכת   13
 20016 101493007 01/02/2017 היתר זמני 53בן גוריון  צ'רניאק אלכסנדר מופעים

בני את רפי רוקח  בית אוכל אחר  14
 בע"מ

 20116 100273000 31/12/2019 רשיון תקופתי 30רוטשילד 

מכירת תבליני,   15
קיטניות ומוצרי 

 מזון ארוזים
 20216 101031000 31/12/2099 רשיון לצמיתות 97בלפור  ענק התבלינים בע"מ

 20316 101341006 31/12/2099 רשיון לצמיתות 138בן גוריון  חיים יוראי טובי מרכול  16

 20416 101891004 31/12/2099 רשיון לצמיתות 25עוזיאל  שאייב אלכסיי מרכול  17

בית אוכל אחר   18
 וכו'

 20516 100497001 31/12/2019 רשיון לצמיתות 152בלפור  לוי מאיר אור

 מרכול  19
אסולין אורנה 
 ואסולין משה

 20616 101335002 31/12/2099 רשיון לצמיתות 29אנה פרנק 

 20716 101518000 31/12/2019 רשיון תקופתי 103בלפור  מעלם דוד בית אוכל אחר  21

טיפולי יופי   21
וקוסמטיקה, 

 פדיקור ומניקור
 20816 101999000 31/12/2019 רשיון תקופתי 137בלפור  קורין גינת

תחנת דלק   22
 ותדלוק 

חברה לדלק -טן
 בע"מ

אורט ישראל 
 20916 101187000 07/10/2016 היתר זמני 58

 21016 101004003 31/12/2099 רשיון לצמיתות 2בזל  מרכול יצחקוב ניסן  23

 21116 101608006 31/12/2017 רשיון תקופתי 143בלפור  מרכול וכו' קולייב זוהר  24

 21216 101327002 31/12/2099 רשיון לצמיתות 19אלי כהן  מרכול ברונשטיין אלה  25

 21316 100368001 31/12/2017 רשיון תקופתי 18יוספטל  איטליז אליהו מיירוב  26

תאגורי שמעון   27
 ותאגורי פנינה

מסעדה לרבות 
 הגשת מ"מ

אהוד קינמון 
12 

 21416 100702004 31/12/2019 רשיון תקופתי

מסעדה לרבות  זריהן מירב  28
 הגשת מ"מ

 21516 101218008 31/12/2019 רשיון תקופתי 15בלפור 

 21616 100101003 31/12/2019 רשיון תקופתי 6ז'בוטינסקי  מספרה עדן יניב  29



 

 

 שם בעל העסק סוג העסק 
כתובת 
 העסק

סוג 
 רשיון/היתר

תוקף 
 רשיון/היתר

מס' רשיון 
 )אוטומציה(

מס' 
רשיון 
 )פנימי(

קראיוונוב   31
 ביסטרה

יופי טיפולי 
וקוסמטיקה והסרת 

 שיער בלייזר
 21716 101728002 31/12/2019 רשיון תקופתי 25עוזיאל 

 21816 101622000 31/12/2019 רשיון תקופתי 124בלפור  מספרה לביא גבריאל  31

 21916 101736022 27/08/2016 רשיון זמני בטיילת ב"ג ים-עיריית בת ים-פסטיבל בת  32

 22016 100317016 26/08/2016 רשיון זמני 6סטרומה  ים-בתעיריית   2016חגוגוסט   33

שנה  90תערוכה   34
 ים-לבת

 22116 100666001 30/10/2016 רשיון זמני 96גוריון בן  ים-עיריית בת

תיאטרון   35
ומקום לעריכת 

 מופעים

עמותת תיאטרון 
 22216 101436000 12/07/2017 רשיון זמני 1יצחק נפחא  נוצר

בית אוכל אחר   36
 וכו'

 22316 100156000 26/11/2016 היתר זמני 92יוספטל  ים בע"מ-אור לבת

 22416 101972005 22/11/2016 היתר זמני 107בן גוריון  כהן מירב מרכול  37

 22516 101491000 31/12/2019 רשיון תקופתי 106בלפור  סלי מונינה מספרה וכו'  38

פיך ליליה וטרניאק   מספרה וכו'  39
 ויאולה

 22616 101871000 31/12/2019 רשיון תקופתי 71הרצל 

הובלת דגים   41
 בקירור

 22716 100297002 31/12/2099 רשיון לצמיתות 7וישינגרד  רוזוליו עופר

הובלת מוצרי   41
 מזון בהקפאה

 22816 100132000 31/12/2099 רשיון לצמיתות 104בלפור  בג'רנו יעקב

 לצמיתות/ תקופתי/רשיון זמני/היתר זמני
 


