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 לכבוד
  רמ"ד/ רמ"ח כבאות והצלה

םמנהלי רישוי עסקי  
המצויינות בגוף המכתב( רשויותב)  
 

 שלום רב,

 
 

 פריט רישוי עסקים לאתרי תיירות ונופש משולב: הנדון
 

 

 :ישראל קיימים חמישה מרכזי שדה של קרן קיימת לישראל ברחבי מדינת

 מועצה אזורית מטה יהודה ; -נס הרים  -אתר תיירות ונופש משולב  .0

 מועצה אזורית הגליל התחתון; -לביא  -אתר תיירות ונופש משולב  .8

 מועצה אזורית עמק יזרעאל; -ציפורי  -אתר תיירות ונופש משולב  .3

 מועצה מקומית בנימינה; -שוני  -אתר תיירות ונופש משולב  .4

 מחוז דרום. – מרחב גלילי -יתיר  -אתר תיירות ונופש משולב .5

 
לינה, מחנאות, לימוד, הסעדה ועינוג תיירות ונופש משולב הכולל מתקני אתר כ" מוגדריםאלו  םמרכזי

, פנסיון, בית מלון -בצו רישוי עסקים א 5.5פריט פריט הרישוי המתאים במקרים אלו הינו , ו"ריציבו

 .אכסניה וכיו"ב

 

מתקן תיירותי ייחודי לקק"ל, אנו מעוניינים להחיל פנסיון או אכסניה אלא ב ,מכיוון שאין מדובר במלון

להוסיף ע"ג טופס הבקשה עליו את הדרישות המתאימות בדיוק לו ולכן על מנהלי רישוי עסקים ברשויות 

או  וכיו"באם ניתן, רצוי להקיף בעיגול את המילה ) "אתר תיירות ונופש משולב"לחידוש רישיון הערה: 

 להדגיש אותה באופן אחר(.

א תת 1.0מופיע ב"שלהבת" תחת פריט  ,לאתר תיירות משולב של הכבאות הדרישות והתנאים הרלוונטים

עליו  "אתר תיירות ונופש משולב"ועל כן רמ"ד/ רמ"ח כבאות המקבל בקשה לחידוש שבו צויין  10פרק 

  תת פרק האמור.לסווג זאת ב
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 הקפדה על ההליך כמתואר לעיל, תסייע לאתרי התיירות ותמנע מהם בירוקרטיה וסחבת מיותרים.

 

 בברכת שיתוף פעולה פורה ומפרה,

 
 
 
 
 

 מונדרוביץחוה        /מיצחק שמעוני טפסר 
 מנהלת אגף בכיר רישוי עסקים    רמ"ח בטיחות אש וחקירות במחוז יו"ש

  משרד הפנים   לישראל כבאות והצלה, תקינה ורגולציהרמ"ח חקיקה 
 

 
                           

 

 
 

 העתק:
 ראש אגף הגנה מאש –טפסר, חיים תמם 

 רמ"ח רישוי והגנה מאש –ס/טפסר, טיראן שמר 
 יועמ"ש קק"ל –מר נדב עשהאל , עו"ד 
 ס. יועמ"ש קק"ל -הגב' שושי טרגין, עו"ד

 לשכה משפטית קק"ל –קרן תורג'מן סגל, עו"ד 
 מנהל חטיבת חינוך וקהילה קק"ל –מר שר שלום ג'רבי 

 מנהל בטיחות קק"ל -מר שי סופר


