עיסוק בתמרוקים (ייבוא/שיווק/אחסון) מחייב בשני רישיונות :רישיון תמרוקים כללי ורישיון תמרוקים פלוני.
(על פי פקודת הרוקחים] נוסח חדש [,התשמ"א  1981ו צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תמרוקים) ,תשל"ג)1973-
קבלת רישיון תמרוקים כללי – הליך קבלת הרישיון יתבצע מול לשכת הבריאות המחוזית אליה משויך העסק עפ"י מיקומו.
להלן ההנחיות:
מחסן  -יש לעיין בנוהל " 68דרישות למתן רישיון כללי לאחסון ושיווק תמרוקים" של משרד הבריאות ולפעול לפיו בכל מה
שנוגע לתנאי ומבנה המחסן .מצ"ב הנוהל לנוחיותך.
הגשת הבקשה  -לאחר שנמצא מבנה המיועד לאחסון התמרוקים ,יש לבחור באחת האפשרויות להגשת התוכניות והבקשה:
 .1.1אפשרות  – 1הגשה של תכניות ופתיחת תיק לצורך קבלת רישיון עסק במחלקת רישוי עסקים ברשות המקומית :יש
לפנות לרשות המקומית בה ממוקם המחסן לקבלת ההנחיות לקבלת רישיון עסק.
 הרשות תגיש את התכניות והבקשה לגורמים הרלבנטיים לצורך מתן חוות דעת.
 לשכת הבריאות תקבל את הבקשה ותינתן חוות דעת.
 יש לציין כי לא בכל המקרים התוכנית תאושר.
 במקרה בו ,לאחר בדיקה ,הבקשה לא תתאים להנחיות ,תוחזר הבקשה לרשות עם סירוב להוצאת רישיון
עסק בציון הסיבה.
 במקרה בו ,לאחר בדיקה ,הבקשה תמצא מתאימה להנחיות ,תיערך ביקורת במקום ,הבקשה תאושר ,ותוחזר
לרשות עם המלצה להוצאת רישיון עסק.
 .1.1אפשרות  – 1הגשה ראשונית תוגש ישירות למח' רוקחות בלשכת הבריאות המחוזית לצורך חוו"ד מקדמית לפני
ההגשה לרשות המקומית.
 הגשה זאת תכלול  1תכניות ותשלום אגרה לחוו"ד מקדמית( .יש להתעדכן בסכום האגרה).
 מח' הרוקחות בלשכת הבריאות תבחן את התכניות ותיתן חוו"ד.
 יש לציין כי לא בכל המקרים התוכנית תאושר בהגשתה הראשונית.
 במקרה בו ,לאחר בדיקה ,הבקשה לא תתאים להנחיות וכי ימצאו ליקויים ,יקבל המבקש הערות
לשינוי/תיקון ויתבקש להעביר תכניות מתוקנות .ההליך יתבצע עד אשר יקבל המבקש תכנית חתומה.
 במקרה בו ,לאחר בדיקה ,התכניות תמצאנה תואמות להנחיות ולא ימצאו ליקויים ,תחתמנה התכניות
במסגרת חוו"ד מקדמית .על סמך תכניות חתומות אלה ניתן יהיה להגיש בקשה לרשות המקומית לצורך
קבלת רישיון עסק.
 .1המשך הטיפול בקבלת רישיון העסק הינו עפ"י הנחיות הרשות המקומית.
קבלת רישיון עסק – לאחר אישור התכניות והבקשה יונפק ע"י הרשות המקומית רישיון עסק שמהותו
"אחסון תכשירים קוסמטיים" מספר פריט  1.1ב.
 .3יש להגיש ללשכת הבריאות המחוזית:
 טופס בקשה לרישיון תמרוקים כללי מלא וחתום .הטופס ניתן להורדה מאתר משרד הבריאות,
ובנוסף ניתן להשיגו במחלקתנו.
 שובר תשלום האגרה .את השובר ניתן להשיג במחלקתנו .יש להתעדכן בסכום המעודכן בעת התשלום.
 צילום רישיון העסק.
 תוקף רישיון התמרוקים הכללי לא יעלה על תוקפו של הרישיון עסק.
קבלת רישיון תמרוקים פלוני  -הליך הרישיון לתמרוק הפלוני עבור כל תמרוק יתבצע מול מחלקת התמרוקים של משרד
הבריאות בירושלים .לכל שאלה או בירור *5400
גרסה ינואר  , 1019הוכן על ידי הגב' שרון מרקו לשכת בריאות מחוזית תל אביב
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