
 

 

 מהו רישיון לניהול עסק:

רישוי עסקים חייב ברישיון עסק לפתיחת  כל עסק הטעון רישוי בצו    1968  - על פי חוק רישוי עסקים תשכ"ח  

 . העסק ולניהולו 

בתפקיד של רשות הרישוי, לבעלים של העסק. הרישיון    מועצהרישיון לניהול עסק הוא מסמך הניתן על ידי ה

 . מתיר את פתיחת העסק ואת ניהולו לפי חוקים, תקנות ותנאים מכוח חוק רישוי עסקים 

הרישיון ניתן לבעלי העסק המנהלים בפועל את העסק או האחראים לניהולו. אין קשר בין בעלי העסק לבעלי  

 מועצה. בטופס הרישיון שהוצא מטעם ההנכס. הבעלות של העסק מוגדרת לפי הרשום  

תקנות רישוי   ,, כולל חוק רישוי עסקיםמועצהאת רשימת העסקים החייבים ברישיון עסק ניתן למצוא באתר ה

 , מפרט רשותי וכו'. עסקים ותקנותיו

רישוי עסקים אם העסק חייב ברישיון   מחלקת אם יש לך ספק באשר לצורך ברישיון עסק, תוכל לקבל תשובה מ

 . פטור מחובת רישויאו 

תהליך קבלת רישיון לניהול עסק עלול להימשך תקופה ארוכה מאחר שהדבר כרוך בקבלת אישורים מגופים  

רבים שאישורם מותנה בעמידה בתקנות ובהתאמת העסק המבוקש להן. לפיכך מומלץ לפנות בבקשה לקבלת  

 .רישיון מוקדם ככל האפשר

 מדוע צריך רישיון עסק:

עסקים מחייב עסק טעון רישוי לקבל רישיון עסק מאת רשות הרישוי. ניהול עסק ללא רישיון היא עבירה  חוק רישוי  

שבגינה ננקטים הליכים פליליים נגד בעל העסק. הרשעה בהליכים אלו גוררת צו סגירה, לעיתים תוך זמן קצר,  

 . קנסות גבוהים ואף רישום פלילי

 . ותיו רישיון עסק מקדם את העסק מול ציבור לקוח 

מאחר שהחוק מחייב רישיון עסק, הרי שאם יקרה אסון בעסק ללא רישיון או כל תקלה חמורה, נשקפת גם סכנה 

 . חמורה של האשמה ברשלנות ובאחריות לתקלה 

תיפגע   רישיון  ללא  ולכן  רישיון,  רישוי שאין ברשותו  עסק טעון  נמנעים מהתקשרות עם  ציבוריים רבים  גופים 

 . הפעילות העסקית

 לחוק רישוי עסקים:  3ג7פרסום הדרישות לפי סעיף  חובת
 לחוק רישוי העסקים:   3ג7לפי סעיף 

רישוי לפי סעיף   . א לפי סעיף  6המסמכים הנדרשים מטעם רשות  וכל    7ד, התנאים הנדרשים מטעמה 

החלטה או הוראה אחרת מטעמה לפי חוק זה לעניין סוג מסוים של עסקים, לרבות החלטות לפי סעיפים  

ג, בכל הנוגע לעסקים הכלולים במפרט האחיד, יפורסמו באתר  11י עזר לפי סעיף  קא, וחו 8-ו  8א,  2

 האינטרנט של רשות הרישוי. 
 

באתר   . ב לגביהם  פרסום  שאין  )א(  קטן  בסעיף  כאמור  ותנאים  מסמכים  תדרוש  לא  הרישוי  רשות 

 האינטרנט. 

 

 


