
 

 

 מטרות חוק רישוי עסקים ומדיניות הרשות המקומית

הרפורמה ברישוי עסקים במדינת ישראל, מפרסמת בזאת רשות הרישוי של המועצה המקומית כפר  במסגרת  

הנדרשים ברישיון    מועצהתבור מסמך המאחד דרישות, מסמכים ותנאים, הנדרשים מטעמה, מכל העסקים ב

 להלן "המפרט הרשותי".   - עסק 

 מטרת חוק רישוי עסקים: 
 המשרד לאיכות הסביבה . טרדיםאיכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומ .1
 .  משטרת ישראל  מניעת סכנות לשלום הציבור. משטרת ישראל:  .2
 משרד העבודה והרווחה, משרד הכלכלה בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו. .3

 משרד הבריאות  בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים.  .4
קיום הדינים הנוגעים לתכנון ובניה לשירותי הכבאות או כל גורם רישוי אחר בהתאם לסוג ומהות   .5

 ועדה לתכנון ובניה גליל מזרחי   העסק.
מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה,   : משרד החקלאות  .6

 . משרד החקלאות ופיתוח הכפר  בדשנים או בתרופות. 
הרשות הארצית   באות )מניעת שריפות, שאיפות עשן וכו'(. קיום הדינים הנוגעים לכ  :כבאות והצלה  .7

 . לכבאות והצלה
 

 הטעונות רישיון עסק:  קבוצות 10הצו מונה  
 בריאות, רוקחות, קוסמטיקה  .1

 דלק ואנרגיה  .2

 חקלאות, בעלי חיים  .3

 מזון  .4

 מים ופסולת  .5

 מסחר ושונות  .6

 עינוג ציבורי, נופש וספורט  .7

 רכב ותעבורה  .8

 חה, נשק ותחמושת שרותי שמירה ואבט  .9

 תעשיה, מלאכה, כימיה ומחצבים  .10

 

להלן: "חוק רישוי עסקים"(  )  1968-חוק רישוי עסקים, התשכ"חל  34תיקון  המפרט הרשותי מפורסם בהתאם ל

"צו רישוי    להלן:)  2013-תשע"ג צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, הומתייחס לכל סוגי עסקים כמפורט ב

 "(. עסקים

 עסקים. שר הפנים רשאי לקבוע בצווים עסקים טעוני רישוי ולהגדירם, כדי להבטיח את מטרות חוק רישוי 

 

 הנחיות כלליות לבעל עסק 

 : "נותני האישור"   - על כל עסק חלות הדרישות מטעם הגורמים הממשלתיים 

בחינת בקשות לרישיונות העסק ולפקח על עמידת העסקים בתנאים סביבתיים ברישיונות    :משרד הגנת הסביבה 

 . העסק 

 מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות   :ת ישראל משטר

https://www.gov.il/he/departments/ministry_of_environmental_protection
https://www.gov.il/he/Departments/General/police_business_licensing
https://www.gov.il/he/Departments/ministry_of_economy
https://www.gov.il/he/departments/molsa
https://www.health.gov.il/Subjects/Environmental_Health/business/Pages/default.aspx
https://www.vgm.co.il/Pages/default.aspx
https://www.moag.gov.il/Pages/HomePage.aspx
https://www.gov.il/he/departments/topics/fire_safety_main
https://www.gov.il/he/departments/topics/fire_safety_main
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/specifications_approved_list.aspx
https://www.gov.il/he/Departments/General/business-licensing-reform
https://www.gov.il/he/Departments/General/business-licensing-reform
https://www.gov.il/he/Departments/General/business-licensing-reform
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p212m1_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p212m1_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/500_849.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/500_849.htm
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/BusinessLicensingIndustry/Pages/TreatmentProcedure.aspx
https://www.gov.il/he/Departments/General/police_business_licensing
https://www.gov.il/he/Departments/General/police_business_licensing
https://www.gov.il/he/Departments/General/police_business_licensing


 

 

  הגשת תצהיר למבקש רישיון עסק ו  : קיום הדיונים והתנאים הנוגעים לכבאות הרשות הארצית לכבאות והצלה

 "מסלול תצהיר"( )להלן קישור ל   ."במסלול תצהיר" 

 משרד העבודה והרווחה

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 : בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים משרד הבריאות 

 בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו  : משרד הכלכלה

 קיום דיונים הנוגעים לתכנון ובניה  -הוועדה המקומית לתכנון ובניה

 . חוקי העזר של המועצהועמידה בכל   המועצה המקומית כפר תבור   - דרישות של "רשות הרישוי" 

 כבאות: תצהיר 
אדם אחראי ובעל משמעת    בעל העסק הינו ומתוך אמון מלא כי  העסק    ל בע   הרצון להקל את הנטל המוטל על 

עצמית היכול ומסוגל למלא אחר הוראות התקנות בדבר התקנת ציוד כיבוי אש, יצרה הרשות הארצית לכבאות  

  2016לדצמבר    32בחוק ההסדרים בתאריך  מסלול זה עבר בכנסת  .  מסלול בתצהיר מסלול קצר ונוח, הנקרא  

 .  פרטי רישוי  115 במסלול זה נכללים. ויכנס לתוקפו מיד עם חתימת שר הפנים על צו רישוי עסקים המתוקן

 איזה בעל עסק רשאי להגיש תצהיר?

 מסלול תצהיררשאים להגיש תצהיר מי שנכלל במפרטים של 

 כללי: 

בתקנות   פעם  מדי  להתעדכן  מומלץ  ולכן  העסק,  פתיחת  ביום  בתוקף  הנמצאות  אלו  הן  המחייבות  התקנות 

 ובשינויים הקשורים לסוג העסק שלכם. 

אזרח המבקש לפתוח עסק, מומלץ  במועצה.    רישוי עסקים לקבלת מידע נוסף והבהרות ניתן לפנות למחלקת  

לבדוק תנאים מוקדמים לפתיחת העסק, כדלקמן:   רישוי עסקים על מנת  לפני חתימת חוזה לפנות למחלקת 

 '. אישור פתיחת עסק עפ"י תוכנית בניין ערים, גודל העסק עפ"י תקנות משרד הבריאות וכד 

רישיון לפתיחתו  כל עסק המוגדר כטעון רישוי בצו רישוי עסקים חייב ב ,  1968-חוק רישוי עסקים תשכ"חעל פי  

וניהולו. רישיון לניהול עסק הינו האישור הניתן על ידי הרשות המקומית לבעל העסק לפתיחתו וניהולו בהתאם  

תהליך קבלת רישיון לניהול   -אליו עפ"י חוק רישוי העסקים. חשוב לדעת   הנלווים לתנאים, חוקים, תקנות וצווים 

והסכמתם מותנית   והדבר קשור בקבלת אישורים מגורמים רבים  עסק נמשך לעיתים מספר חודשים, מאחר 

 בביצוע דרישותיהם. 

לציין עסקים  ,  חשוב  רישויישנם  טעוני  חנשאינם  כגון:  לעיין  ,  יש  ועוד.  מרפאה  דין,  עורכי  משרד  בגדים,  ות 

 על מנת לבדוק האם העסק טעון רישוי או לא.  במפרטים המאושרים 

כל האמור בכל אחד מהשלבים המוזכרים  , עליך לעבור ולקיים את  רשותי בבואך לקרוא את המפרט ה  , בעל עסק

 : להלן 

 : 1שלב 
 . קיום כל דרישות נותני האישור הרלבנטיים לפריט העיסוק/סוג העסק המסוים, המופיעים באתר ממשל זמין  

https://www.gov.il/he/departments/topics/fire_safety_main
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/business_license_deposition_track/he/BusinessLicenseDepositionForm_2.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/business_license_deposition_track/he/BusinessLicenseDepositionForm_2.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/business_license_deposition_track/he/BusinessLicenseDepositionForm_2.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/business_license_deposition_track/he/BusinessLicenseDepositionForm_2.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/business_license_deposition_track/he/BusinessLicenseDepositionForm_2.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/business_license_deposition_track/he/BusinessLicenseDepositionForm_2.pdf
https://www.gov.il/he/service/business_liscense_deposition_submission
https://www.gov.il/he/departments/molsa
https://www.moag.gov.il/vet/hukim/Business_Licensing/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/Environmental_Health/business/Pages/default.aspx
https://www.gov.il/he/Departments/ministry_of_economy
https://www.vgm.co.il/Pages/default.aspx
https://www.kefar-tavor.muni.il/%d7%97%d7%95%d7%a7%d7%99-%d7%a2%d7%96%d7%a8/
https://www.gov.il/he/service/business_liscense_deposition_submission
https://www.gov.il/BlobFolder/service/business_liscense_deposition_submission/he/ExplanatoryBookletLicensing_3.pdf
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p212m1_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p212m1_001.htm
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/specifications_approved_list.aspx


 

 

 : 2שלב 
דרישות  " בפרק  רשותי של המועצה המקומית כפר תבור  קיום כל דרישות רשות הרישוי המופיעות במפרט ה

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב  טעוני רישוי".    כלליות מעסקים

באחריות בעל העסק לקרוא את הדרישות  .  נטיות לעסקו וומהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בהן ככל שהינן רל 

בפרק דרישות פרטניות  נטיות לגבי עסקו ולקיימן. זאת בנוסף לאמור  ווהכלליות, לבחון איזה מדרישות אלו רל 

 . מעסקים

 : 3שלב 
דרישות  " בפרק  רשותי של המועצה המקומית כפר תבור  קיום כל דרישות רשות הרישוי המופיעות במפרט ה

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב  טעוני רישוי".    מעסקים   פרטניות

באחריות בעל העסק לקרוא את הדרישות  .  נטיות לעסקו ווהינן רל מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בהן ככל ש

 נטיות לגבי עסקו ולקיימן. וו, לבחון איזה מדרישות אלו רל הפרטניות

  


