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 ריית גבעת שמואליע

 מחלקת רישוי עסקים 

 

 

 ת שמואלבעבג ליזם, בעל עסק ולמבקש רישיון עסק מדריך לרישוי עסקים

 

 .בגבעת שמואללפתוח ולקדם עסק  יםולמבקש עסק  י, בעלברוכים הבאים את ואתה

 

 .הצלחה ומאחלת בברכה יכםפנ את מקדמתבגבעת שמואל רישוי עסקים  מחלקת

 

נעשה מה ו בגבעת שמואלם  על היוזמה להקים, לפתח או להרחיב עסק קיי שמחיםאנו 

 .רישויה ךיתהל בהצלחת סייעל שביכולתנו
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 מהו רישיון עסק ומדוע חשוב להוציא רישיון -1פרק 
  סק?רישיון ע ומה

סוגי  200 -לכ ן עסקצאת רישיוהחובה להוקובע את  1968 –חוק רישוי עסקים, התשכ"ח 

ומטרותיו  הבטיח שמירה על הציבור והסביבהל נועדהחוק  עסקים המתנהלים במדינת ישראל. 

 מוגדרות כדלקמן:

 הסביבה. כות נאותה שליאעל  שמירה .1

 ות.עת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצמני .2

 בטיחות של הנמצאים במקום העסק וסביבתו.שמירה על  .3

ת סכנות של מחלות בעלי חיים )העברתם לבני אדם( ומניעת זיהום מקורות מים יעמנ .4

 בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות.

 ותים.תברואה נאנאי ות תבבריאות הציבור לרשמירה על  .5

 כליות דיני התכנון והבנייה.קיום ת .6

 ים לכבאות.קיום הדינים הנוגע .7

 )קישור לחוק רישוי עסקים(

 

  רישיון עסק?דרשים לעסקים נאילו 

 סמכותו ר הפנים פרסם, על פי שלא כל עסק נדרש להוציא רישיון על פי חוק רישוי עסקים. 

 מפורטתבו  ,0132 -רישוי(, תשע"ג טעוניקים )עס םצו רישוי עסקי  ,רישוי עסקים חוקב

 קטגוריות עיקריות: 10לפי חלוקה ל  ברישיון עסקרשימת כל העסקים החייבים 

 רוקחות, קוסמטיקה. בריאות, -1קבוצה 

 דלק ואנרגיה. -2קבוצה 

 חקלאות ובעלי חיים. -3קבוצה 

 מזון. -4קבוצה 

 מים ופסולת. -5קבוצה 

 מסחר ושונות -6קבוצה 

 פורט.ש וסג ציבורי, נופעינו -7ה קבוצ

 רכב ותעבורה. -8קבוצה 

 ואבטחה, נשק ותחמושת.רותי שמירה שי -9קבוצה 

 כה, כימיה ומחצבים.תעשייה, מלא -10קבוצה 

 

 ". פריטי רישויהעסקים הטעונים רישוי מכונים גם "

 לגבי כל עסק הטעון רישוי ניתן למצא בצו את הנתונים הבאים:

 ."מספר פריט הרישוי" -אנים רישוי בצו נקרעוהט סקיםת העממספרו ברשי .1
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 .פריט הרישויב הנכלל העיסוק יאורתשם ו .2

יש לשים לב כי ביחס לכל פריט רישוי  .וןרישי למתן ם נידרשרישואש הגורמיםרשימת  .3

 .1יידרש אישורם של הגורמים, אשר בטור הרלוונטי להם מסומן +

 "רישוי דיפרנציאלי".פרק  ראה -ורז זרישיון בהליך מיכולים לקבל העסקים  .4

ת של כל גורמי "  )הנחיות מקצועיו"מפרט אחיד שחלה לגביהם חובת פרסוםם עסקי .5

וי שיש למלא אותם בטרם מתקבל הרישיון וכן הנחיות לניהול העסק לאחר קבלת הריש

 הרישיון(

 "."תוקף הרישיון -וןלכמה שנים יינתן הרישי .6

, בטרם מתן לעסק חייבים רישוי נוסףמהו םותיהששיש לעמוד בדרי וספיםחוקים נ .7

 "חיקוק אחר"   - יוןי חוקים אלו היא תנאי לקבלת רישהרישיון. עמידה בתנא

 ()עסקים טעוני רישוי(  לצו רישוי עסקים :)קישור

 

  למה חשוב להוציא רישיון עסק:

 תות החוק, ואינה פוגעדריש על פי, נעשית חה שהפעלת העסקהוצאת רישיון מבטי 

  בה בה הוא ממוקם. בור הלקוחות של העסק, עובדיו, ובסביבצי

  .קיומו של רישיון מבטיח ללקוחותיו כי הוא נגיש גם לבעלי מוגבלויות 

 עלולה לגרור הליכים ה חוק רישוי עסקים הינו חוק שהעבירה עליו מהווה עבירה פלילית

 בית המשפט. דיעל י העסק ואף להביא לסגירת ים, קנסות, צווי סגירה מנהלימשפטיים

 ון, אם הוא פועל ברישיון. בהעדר רישי, תוקף ביטוח העסק תלוי בכך שבמקרים רבים

  ביטוח שבעל העסק רכש לא יהיה תקף.חס וחלילה יקרה אסון, ה

 עסק בכך שיש לו רישיון כדין. ה התקשרות עם, מתנים את הגופים ציבוריים רבים 

  עסק לפני בפני הלקוחות של ה שיוןרייג להצ בעל פי רויצוא נדרשים ים בעוסקהעסקים

 .ההתקשרות עמו

 

 רישוי התהליך   -2פרק 
 עוד  לשם הוצאת הרישיוןכנדרש בהוראות החוק , התקנות והמפרטים להיערך  מומלץ

 בשלב של התכנון הרעיוני לפתיחת העסק. 

  ח פמא להיגרר למנת של לעסק מסוים במקום מסוים. עללא תמיד ניתן לקבל רישיון

ת ץ  לבדוק את היתכנולמומ -הליכים משפטייםלות ואף רתת מיווצאות כספיונפש וה

 מבעוד מועד. קבלת הרישיון וההוצאות הכרוכות בכך,

                                                 
שם קבלת אישורם בטרם ה לפנות לגורמים נוספים לול דעתעל פי הוראות סעיף___ רשות הרישוי רשאית לפי שיק 1

 יינתן לעסק רישיון.
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 ה שונים, "נותני האישור", )על פי אישורים של משרדי ממשללנדרשים  ,עסקים שונים

תכליות דיני התכנון  תו רישוי עסקים(. כן יידרש אישור כי העסק מקיים אהסימון ב + בצ

ם ם נדרש לשאשר אישורם רמיהגוור גורמים שונים ברשות המקומית. , ואישוהבניה

 שת הבקשה לרישיון.געם ה למבקשימסרו  לת רישיון לעסקקב

 אות כלליות(מוגדר בצורה מפורטת בתקנות רישוי עסקים )הור, תהליך הרישוי 

 (ם )הוראות כלליות(ישוי עסקילתקנות ר :)קישור.

 

  ?להגיש בקשה לרישיון עסקצריך מתי 

 :יש להגיש בקשה לרישיון 

o החוק.  ן על פיברישיו בת עסק המחויבטרם פתיח 

o .שינוי במבנה העסק ובכלל זה הגדלה או הקטנת שטחו 

o ק.נה העסשינויים פיזיים פנימיים וחיצוניים במב 

o הצו.לפי שוי ירותיו יהיה שינוי בפריטי השינוי בסוגי העיסוק שבעקב 

o  שינוי בעלות"( :פרק ) ראה בעלות בעסק.שינוי" 

 

 ן עסק:קבלת מידע בטרם תוגש הבקשה לרישיו

 באתר מידע נוסף על המצוי ובמידה שנדרש  נות לפתיחת העסק,ת ההכבמסגר

צוות  נשידי אעל ייימסר מידע ה .העירייה במשרדילקבל מידע מוקדם  ניתן העירייה

לתאם  יש כל עלות כספית. העסקים, ללאירות לבעלי שכים, המחלקה לרישוי עסק

 לצורך קבלת המידע. פגישה מראש

 יבויות שייתכן ית ונטילת התחיכספהשקעה  מונע מראש בירור כל המידע הנדרש

 !עסק בסופו של יום !ולא תוכל לעמוד בהן, במידה ולא תוכל לקבל רישיון 

  

 : מידע מוקדם באגף ההנדסה

 ל :קבל תןינבאגף ההנדסה 

 תואם את היתר  לעסק האם השימוש המבוקש לבעל העסק לבחוןמאפשר מידע ה

 .הבנייה

 במחלקת רישוי ) יהיגות בניקיימות חרהאם בנכס ן מידע המאפשר לבעל העסק לבחו

דע על חריגות דוק  האם קיימות חריגות בניה רק ככל שיש במחלקה מיעסקים ניתן לב

 . (כאמור

 הקיים לעסק תואם את מצבו  ר הבניההאם היתלבדוק   עסקמידע המאפשר לבעל ה

 של העסק בפועל.

  בתשלום אגרה.  הכרוךקת ההנדסה ממחליש לבקש תיק מידע 
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 אינטרנט של עיריית גבעת שמואל.אתר הניתן גם לבדוק באם המידע קיים ב 

וי גם במחלקת רישוי עסקים, ככל והמידע מצהערה: מידע הנדסי חלקי ניתן לעיתים לקבל 

 שותה.בר

  

 "חוות דעת מקדמית" -ם מנותני האישורמוקדידע מ

 

 אישורם ייה, אשר מהגורמים, שאינם העיר "חוות דעת מקדמית" תקבלמאפשר  החוק 

קצועיות ישותיהם המבכתב את דרלשם קבלת הרישיון. אותם גורמים ימסרו  נדרש

  העסק.לשם מתן אישורם לרישיון 

 " ם אגרה.שלובת כה" כרוחוות דעת מקדמיתקבלת 

 או ישירות לגורם המקצועי ת רישוי עסקים מחלקדרך ניתן להגיש  בקשהאת ה

 הרלוונטי.

  או להוריד  מחלקת רישוי עסקים ניתן לקבל במשרדי דמיתלחוות דעת מקטופס בקשה

 בקישור

 ון עסק(חוות דעת מקדמית לרישיבקשה ל 1)קישור לטופס 

 וחתומה על ידי כשהיא  ערוכה   ת עסקתכני מקדמית יש לצרף לבקשה לחוות דעת

 " כמשמעותו בתקנות רישוי עסקים. מוסמךקצוע בעל מ"

 הגורם רשאי יום ) 30מקדמית ישיב עליה בתוך  קשה לחוות דעתהגורם שמקבל ב

 (ר גורם בכיר במחוז.ספים באישויום נו 30של לבקש הארכה 

 להגיש  צה ממלי חוזיתהבריאות המלשכת בשל רגישות תחום עיסוק זה,  -עסקי מזון

, כגון: מסעדות, בתי בכל הנוגע לעסקים הקשורים במזון וחדבמיע מקדמי קשה למידב

  מזון. מקומות ליצורו פה, מרכולים,ק

 האחראית על גבעת  אותיכת הברהיא לשתקווה  -בפתח ות המחוזיתשכת הבריאל

 שמואל.

 

 יוןהגשת בקשה  לריש

טרנט של באתרי האינ במידע המצוי ן גםתעדכהלץ לרישיון עסק מומל הבקשה טרם הכנת

 סק.רישותיהם למתן רישיון עדהרלוונטיים כדי לברר משרדי הממשלה 

  קישור לאתרי רישוי עסקים של משרדי הממשלה הרלוונטיים

 

 להגשת בקשה לרישיון עסק המסמכים הנדרשים
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  קישור  - 2טופס )חתום על ידי מגיש הבקשה. בקשה לרישיון עסק טופס

 ( שה לרישיוןבקטופס ל

 ועל העסקפוזכויותיו בנכס בו  העסקטי בעל רפ: 

o צילום ת.ז. בעל העסק.  

o יצורפו דה ובעל העסק הוא תאגידבמי–  

  ותדפיס עדכני מרשם החברות. החברהת גדוהתאמסמכי 

 ומספרי תעודות זהות פורטו שמותשבו י עדכנירו"ח  ד אועו" אישור 

בשם  ויות החתימהי זכלובע (ה)בהתאמותפים מנהלי החברה או הש

 .גידהתא

o ה של בעל העסקורשצילום תעודת עוסק מ.  

o ורטים בטור ז' בצו רישוי על פי החוקים המפידה ונדרש כזה אישור רישוי במ

  כגון:  עסקים

  רלוונטיים בתחום המזון(יצרן )לעסקים רישיון  

  נסח ה,ישכרה וזח ,ירותצילום חוזה שכ :כגון -נכסזכויות המבקש במסמך המעיד על 

 מחלקת רישוי עסקים. עת מנהלתחר להנחת דמסמך או א טאבו

 ככל והנושא רלוונטי.נות לתשתית גזבור ותקיחי אישור , 

 תשירומתו"ס ו חוות דעת -גישותאישור מורשה נ. 

 תיאור מילולי של העסק, תהליכי העבודה בעסק ופירוט  -של העסק תפעוליאור ית

 בו.ניתנים והשירותים ה מוצריו

 שיש להגיש ביחד עם פירוט התוכניות "בנספח ט פירוה רא -כניותות

 "הבקשה לרישיון עסק

 אשר על שמו יחתום גם בעל העסק הקודם  -עלותבמקרה של שינוי ב

 על טופס הבקשה ויאשר את העברת הבעלות בעסק. ,הרישיון או ההיתר

 ך בצורך מחלקת רישוי עסקים תיידע אות בהתאם לסוג העסק אותו הנך מבקש לנהל

 סביבתי וכו'. ון ם, שאלר רעליוספים כגון: היתכים נמסבהגשת מ

 גרהתשלום אבדבר ישור א.   

 

ם כגון חוות לדרוש ממגיש הבקשה מסמכים נוספי רשות הרישוי ו/או נותני האישור רשאים*

 .ך לשם בדיקת הבקשהאם ראו צורך בכדעת של בעל מקצוע מסוים או מסמכים נוספים 

דרישות נוספות  ובו דאחי מפרט ,לנהל מבוקשאותו  ,העסקלסוג  םרספואם ה מומלץ לבדוק*

 ()קישור לאתר משרד הפנים מפרטים אחידים י הבקשהממגיש
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 ,לפתוח מבוקשרלוונטיים לעסק אותו ה נותני האישורכן מומלץ לבדוק באתרי האינטרנט של  

 ם.למסמכים או אישורי נוספות פורסמו דרישות האם

 

  לצרף לבקשה: תוכניות שיש

יות לבקשה לקבלת חוות דעת מקדמית יש לצרף את תוכנסק וי התקנות, לבקשה לרישיון עפ על

 .העסק, הנדרשות בחוק

  -כנית העסקתו מהי

 ובטיחותית של העסק הערוכה וחתומה ת העסק היא תכנית הנדסית, מקצועית ניתכ

  2 ."צוע מוסמךידי "בעל מקב

 גרמושקה".ונת מתכצף בגשו בריות יוהתוכנ  -אופן הגשת תכנית העסק" 

 תוחה לל שטח פתוח או חצר פם לו היתר בנייה ועסק הכוא שקייבמבנה לל עסק הבנוי

וגרפית מדויקת שמכין מודד מוסמך מדידה", שהיא תכנית טופ יחויב בהגשת "תכנית

 שגם חותם עליה ההיא תשמש  כבסיס לתוכנית העסק.

 

 התוכניות שיצורפו: 

בעל ")גרמושקה( חתומות ע"י  כניות הנדסיות / סניטריותות  עותקים של שהשלו לבקשה יצורפו

 הבאים:  הכוללות את הפרטים, "מקצוע מוסמך

 .סק כמוגדר בחוקלי העסק וסוג העגוש, חלקה, כתובת העסק, שם / שמות מנה .1

 )א(.12סעיף  -, 1: 2500תרשים סביבה בקנ"מ  .2

 )א(13סעיף  -)תרשים מגרש(  1: 2500מפה מצבית בקנ"מ  .3

י אוכל תוגש תוכנית בבקשה לרישיון לבת. )א'( 14סעיף  1: 100העסק בקנ"מ ית תכנ .4

 .1:50בקנ"מ 

הסניטריות, ומיקום הקבועות ל יש לשרטט את המטבח על כל ציודו, פריסתו אוכ בבתי .5

  .האוכל, חדרי שרות ומחסןחדר 

 יון עסקביחד עם הבקשה לריש פירוט התוכניות שיש להגישנספח קישור ל

 יםטים נוספרפדרישת 

 רשאים רשות הרישוי או נותן  ובתקנות יותבהנחיות העירונים נוסף על הפרטים המנוי

יבה, במפה האישור לדרוש בכתב ממבקש, הגשת פרטים נוספים שייכללו בתרשים סב

 ם ראו צורך בכך.עסק, אכנית ותמצבית או ב

                                                 
סה נדי התי הנדסאים והאדריכלים או בשירואדריכל הרשומים אצל רשם המהנדס שהוא מהנדס אזרחי או 2יר 

 נייה.נון ובוק תכגדרתם בחכה ים"שוט"במבנים פ לים הפועבי עסקים ריכלות לגאדי אזרחית או הנדסא
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 רפויצו עסקת ניכולת כי שהקבגיש ממ רושלד ר רשאיםי האישוישוי או נותנרשות הר 

אם ראו מסמכים נוספים הנוגעים לעסק ם או מסוי יןניבעחוות דעת של בעל מקצוע 

 .צורך בכך לשם בדיקת הבקשה

 אלקטרוני. תקעוגם  עם הגרמושקהגיש ביחד ש להי 

 

  כניות מיוחדות:ות

, או תוכניות בקני להגיש תוכניות נוספות היהירש דנובנוסף לתוכנית העסק ייתכן 

 וח.פתל מבוקשותו לפי סוג העסק א ים,מידה שונ

  תכנית בטיחות: .1

תכלול גם תכנית עסק  ,ציבורי ואירועים חד פעמיים בעסקים של עינוג

סאי המתמחה בבטיחות דתכנית בטיחות החתומה על ידי מהנדס או הנ

 החתומה על (יחותעסק ובט יתכנת)  מדובר בתוכנית משולבת האירועים

תוכנית ם מכין הא אאל ,על מקצוע מוסמךבטיחות בנוסף לב ידי מהנדס

הנושאים שנידרש להציג בתוכנית  .ים לשני התפקידיםרכישו הוא בעל

 מפורטים בנוהל אירועים חד פעמיים.

 הל אירועים חד פעמיים ואירועים המוניים.וקישור לנ

 המונייםקישור למפרט המשטרה לאישורים 

 ספח בטיחות: נ .2

 את כלהמאחד נספח  א, שהובטיחות פחסנכנית הבטיחות יש לצרף ולת

נספח בטיחות לאירוע יוכן על ידי  העסק או האירוע. נושאי הבטיחות של

 ועץ או מורשה בטיחות לאירועים שמלווה את האירוע.מהנדס, י

 (המונייםקישור: מפרט אחיד אירועים )

 ישורים המונייםקישור למפרט המשטרה לא

 

 כנית לבית אוכל:ות .3

תכנית  צורףבית אוכל תלון בקשה לרישיל ,ריאותשרד הבלפי דרישת מ

 ףוכן יצור 1:50כנית מפורטת של המטבח בקנה מידה תול גם שתכל

" המתאר את תהליכי "פרשה טכניתמקצועי המכונה לתוכנית מסמך 

ים ל פי התנא, והכול עסוגי הפעילות והמזון שיוכנו במקום, העבודה

  הנדרשים על ידי משרד הבריאות.

  (לבתי אוכל תכניהנחיות להכנת פרשה טפח סנ: שור)קי
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 :ריח ועשן רדילמניעת מט לעסק כניותות .4

עלול הבהיקף על האש  מזון שמטגנים או מבשלים או צולים מזון עסקי

האמצעים  מהםבתוכנית עסק פרט ידרשו ל ,ועשן לגרום למטרדי ריח

 ולהציג מתקנים כמו מנדפים וארובות. ,די ריח ועשןלמניעת מטר

 אוכל( נספח דרישות איכות הסביבה מבתי אוכלור: )קיש

 :רעש רדימניעת מט .5

נת בהם השמעת מוסיקה רועשת ידרשו לפרט בתוכנית שמתוכנעסקים 

רות אטומים, מבוא אקוסטי את האמצעים למיגון אקוסטי של העסק כגון קי

 וכדו'.

 למניעת רעש( דרישותנספח  -) קישור

דיסקוטק,  גמתכדו רעש מטרדי עסק שיש בו פוטנציאל לגרימת -בנוסף

חייב לעמוד ת רועשות, וכד' , מפעל עם מכונומופעים ם מוסיקה, אולםר עב

בדרישות המקצועיות למניעת מטרדים כפי שיקבעו גורמי איכות הסביבה 

 מדריך זה.ובתנאי הרשות המקומית של 

 מפעל מסוכן .6

יש  -1993 -וכנים( התשנ"גמס םסקים )מפעליות רישוי עבהתאם לתקנ

פעל תיק מלתבנית רוך בהתאם פעל עתיק ממית המקולרשות  להגיש

 8/2020המופיע בחוזר מנכ"ל  מתאריך 

 לתקנות מפעלים מסוכנים שורקי-

 מפעל קישור לתבנית תיק-

 

 רגילמסלול  – תהליך הרישוי

 

 על ידי עובדי ותאושר דק ולאחר שהיא תיב ,עם הגשת הבקשה לרישיון

 נשואפירטי העיסוק  רשמוזה י באישור . הגשתר על השואי ינתןהמחלקה, 

כולל המספר הסידורי  ,לרישיון כפי שצו רישוי עסקים מגדיר אותם קשההב

 )"פריט הרישוי"(. של הפריט בצו

 . אישור על הגשת בקשה לרישיון(3קישור טופס )

  נדרש על לגורמים שאישורם  שההבקמחלקת רישוי עסקים מעבירה את

  ון עסק.שירימנת לתת 
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בא  אינורישיון עסק ו והאישור על הגשת בקשה אינו מהו  -דעתחשוב ל

 במקומו.

 

  :תהליך הרישוימעקב וניהול 

 

 חלקת רישוי עסקים.נעשה על ידי מהליך הרישוי  המעקב אחר 

  כל   הלבקשרפו כי צוי עסקים מחלקת רישולרישיון עסק, תבדוק  הבקשהעם קבלת

 את תאשרמחלקת הרישוי כנדרש,  גשההו הבקשההמסמכים הנדרשים. במידה ו

 ה.הגשת הבקש

 מים אשר אישורם נדרש לשם מחלקת רישוי עסקים תעביר את הבקשה לכל הגור

 ותערוך מעקב אחר קבלת תשובותיהם.קבלת הרישיון 

  דו"ח  , יופקיהםדרישותעומד ב. במידה והעסק אינו רכו ביקורת בעסקהרישוי, יעגורמי

ון ואת לביצוע התיקמצאו בעסק, את המועדים הנדרשים כתוב המפרט את הליקויים שנ

 דרכי הוכחת ביצוע התיקון. 

 הודעה מנומקת בכתב  עסקבעל היקבל , הר יסרבו לבקשאחד או יות במידה וגורם

 ים. רישוי עסק ממחלקת

  ת מחלקת רישוי שוי, במנהלרילהיעזר, לצורך תזכורת לגורמי ה ניתןבמידת הצורך

  .עסקים

 וי מחויבים לסיים הריש גורמי. ערות גורמי הרישוי האופן מיידיפל בהיש לט  -חשוב

יום( ולתת  90או  60מים בתוך יום )ובמקרים מסוי 30תוך טיפולם בבקשה לרישיון ב

עלולה  מבקש הרישיון העדר התייחסות מיידית מצד ,. לכןתשובה למחלקת הרישוי

ן. סירוב לבקשה שיואת אותם גורמים להוצאת הודעת סירוב לבקשה לרי יאלהב

 הליכי אכיפה.  לרישיון עסק עלול לגרור 

 ותם כותם, אחרילרישיון עושים זאת מכוח סמ השבעלי תפקיד המטפלים בבק - חשוב

מלא את ל ישהעסקים בעיר.  לכן ם ודיעם מוטיבציה לקוחובתם על פי החוק, ביחד 

של  שלב  בכל ולשמור על קשר ולעדכן אפשרית,קפדנות, ובמהירות הדרישותיהם ב

 .כי מולאו כל הדרישות הודעה שלהםקבלת הטיפול ו ביצוע הדרישות עד לסיום תהליך

 

  עסק:בעריכת ביקורות 

 30להשיב לבקשה בתוך מחויבים , נותני האישור עם קבלת הבקשה לרישיון 

 .יום( 90עם אפשרות הארכה עד יום )

  לקבוע תנאים  לאשר את הבקשה, לדחות אותה או :יכוליםהאישור ני נות

  .םלמתן אישורמוקדמים 
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  יקורות בעסק לשם בדיקת התאמתו לבקשה שהוגשה יבצעו ב האישורנותני

ודיע לבעל העסק כי תני האישור יכולים להישותיהם בטרם מתן רישיון. נוולדר

 .לבצע תיקנים על מנת לעמוד בדרישותיהם עליו

 או  תע הדרישוממנו ודיווח על ביצו נדרששבעל העסק ביצע את ה חרלא

יום לערוך ביקורת חוזרת או לאשר  30ישור האן ות נותרשל יםעומד ,התיקונים

 את הבקשה ללא ביקורת חוזרת.

 של נותן  התייחסותבהעדר  ,הנדרש כל צעוכי ב ההודעהממועד  יום 30 בתום

, הדרישות ותוקנו הליקויים מולאו אילוהאישור תוכל רשות הרישוי לראות כ

צלומים ויים או העברת תקיבעל העסק על תיקון הלהיר כפוף לקבלת תצב

צוע או להמצאת אישורים אחרים המעידים על בי תיקון הליקויים על עידיםהמ

 .3ונים ככל שיידרש ממנוהתיק

 

 השגההגשת 

  -השגה על החלטת נותן אישור

יום  30תוך ב ןניתן לערער עליה  -שגויותנותן האישור  דרישות סבור כי ובעל העסק במידה

  נותן האישור.של רד ר" במשורם בכיל"ג

מי הוא הגורם הבכיר אליו יש לפנות שרד רלוונטי, של כל מא באתר האינטרנט ולמצ ניתן

  בהשגה.

הגשת השגה כרוכה בתשלום אגרה בעלות כמו בקשה לרישיון עסק האגרה תשולם לקופת 

 רה של גורם ממשלתי.המדינה במק

קת רישוי לפנות למחלניתן , גורם ההשגה מו וכתובתו שלוהמבקש אינו מוצא את שבמידה 

 סקים ולבקש את פרטי הגורם אליו תוגש ההשגה. ע

 הרישוי  השגה על החלטת רשות 

מת לובה סכום האגרה המשתשלום אגרה בגוהרישוי כרוכה בת רשות ת השגה על החלטשהג

 יון.בבקשה לריש

או רשות הרישוי, אלא אם הוחלט ותן האישור את החלטת נ תלהה מהגשת השגה אינ -חשוב

 בכתב אחרת.

 

 קבלת היתר זמני: 

 "היתר זמני" ולא רישיון קבוע. קיימים מספר מקרים בהם יינתן 

                                                 
א חלה המגבלה של עריכת ביקורת חוזרת "עסקים מורכבים" אשר לגביהם להמשרד להגנת הסביבה פירסם רשימת  3

סביבה אותה של הנ ותן שמירה על איכלעניי קים מורכביםרישוי עסקים )יום ביקורות בעסיום ) קישרו לתקנות  30וך בת

 (2019 -מניעת מפגעים או מטרדים(, תש"ףו
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אות החוק, לתקופה של ריכו, בהתאם להורד שנה, וניתן להאן לתקופה של עהיתר זמני נית

 ם.יישנת ל עדכוללת ש תקופהנתן להיתר זמני יכול להי שנה נוספת.

 

  -ים של מתן "היתר זמני"הנפוצ המקרים

  ייתכן וגורם רישוי או נותן אישור אחד או יותר יבקשו לתת לעסק "היתר זמני" לתקופה

. הסיבה העיקרית למתן ת( ניתן להאריך בשנה נוספ -כאמורעד שנה ) קצובה של

תו נותן שות של אושלים דריהעסק לה לאפשר לבעל ה כדיאישור ל"היתר זמני" הינ

 ישור.א

 המועדים  לאחר שעברובעסק  גם  את טיפולו סייםמי הרישוי טרם אחד מגורייתכן ו

  הקבועים לכך בחוק.

ט להחלי סמכות האישור, על כך לנותן , לאחר שהודיעה הרישויות לרשבמקרה כזה 

ה ולאחר שלא תתעלה על שנ דעתה קוללפי שי לתת לעסק היתר זמני לתקופה שתקבע

 ור.תשובה של נותן האישת בהעדר נוספשנה למכן 

 לא יענו  ,אחד או יותר ,התקופתי, במידה ונותני האישורשיון העסק וקפו של ריבתום ת

ורשות הרישוי,  יראו אותם כאילו הסכימו למתן היתר זמני, לבקשה לחידוש ההיתר,

 . ק היתר זמניתיתן לעס ן האישור,לאחר שתודיע על כך לנות

 היתר זמני  בעלי העסק החדשים לתת ל הרשות תוכל ,עסקות בבעל וישינקרה של מב

שינו  )ראה פרק:ידם. יון על הוצאת הרישלמת הליכי ל עד שנתיים לשם השתקופה של

 בעלות(

 

 קבלת רישיון עסק 

 י על פי ק או היתר זמנרישיון עסא המחלקה לרישיון, תוצי םעם קבלת כל האישורי

 .הצורך

  שיוסמך על ידו. או מיעל הרישיון יחתום ראש העיר 

 די מחלקת רישוי עסקיםאת הרישיון ניתן לקבל במשר. 

 

 

 (1.4.21מ ף החל ) בתוקישוי דיפרנציאלי"( קוצר )"רקבלת רישיון בהליך מ

 הליכים במסלולי רישוי  3הוספו  ,שוי עסקיםרי לחוק 34תיקון  במסגרת 2019אר נובי

 .ותו של העסקורכבאת הליכי הרישוי לפי ממסלולים אלו קובעים  צרים.מקו

  בקשה פתיחת העסק.  טרםאת הבקשה לקבלת רישיון בהליך מקוצר יש להגיש

 ל תטופל במסלול הרגיל בלבד.לרישיון לעסק אשר כבר פוע

  עסקים להם פורסם מפרט אחיד.סוגי רק לגבי בקשות לרישיון בהליך מקוצר יוגשו 
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 וא עומד בכול יון בהליך מקוצר על בעל העסק להגיש תצהיר כי הלת רישלשם קב

את דרישות החוק וכי לא מתקיימים בו הסייגים המונעים קבלת רישיון בהליך מקוצר. 

 מבקששוי הודיעה למיום שרשות הריימים לכל היותר  120התצהיר יש להגיש בתוך 

 ס להגשת הבקשה.על עמדתה ביח

ועל בעל העסק יהיה  ,הבקשה לרישיון תימחק ,בתוך תקופה זוהיה והתצהיר לא יוגש 

 להגיש את בקשתו מחדש. 

 כאמור חלק לעסקים במסלולי הרישוי הדיפרנציאלי הינו הליך מתן רישיונות -חשוב ,

 .1.4.21ו ב וקפלת ניכנסהינו חדש והליך זה  .נרחבת בחוק רישוי עסקיםמרפורמה 

לשם  טרם פתיחת העסק ת רישוי עסקים מומלץ לבעל העסק, לפנות למחלק -לכן

 בקש רישיון.לא המידע הנוגע למסלול בו יוכל למקבלת 

 להגשת בקשה לרישיון או היתר בהליך מקוצר סייגים-  

הבקשה בכול המקרים המפורטים להלן לא ניתן יהיה להגיש בקשה לרישיון בהליך מקוצר ו

 לרישיון של בעל העסק תטופל בהליך רגיל.

o זמני היתר ללא או יוןריש אלל פועל העסק הקשבה הגשת בעת. 

o או תצהיר הגשת בשל מזורז היתר בוטל הבקשה להגשת שקדמו השנים בשלוש 

 הוצהר שעליו המצב את המשנים בעסק יםמהותי שינויים שחלו או, כוזבים מסמכים

 אש(.  כיבוי ידי על תצהיר קבלת לאי רלוונטי זה סעיף(

o למעט) עסקים רישוי חוק לפי מנהלי הליך או פלילי יךהל שהמבק או העסק נגד מתנהל 

 הליך או אישום כתב בגינה הוגש שלא קנס עבירת או הליתנמ לעבירה בקשר הליך

 .)כספי עיצום

o בעסק השליטה בעלי או העסק בעל הורשע הבקשה הגשת שלפני השנים בשלוש 

 ס(.נק רותבילע ביחס נפרדת הוראה קיימת) עסקים רישוי חוק לפי עבירהב

o תחולפ פעמים שלוש קנס או כספי עיצום הוטל הבקשה שתלהג מושקד בשנתיים 

 בתחומי סניפים מעשרה יותר לה שיש ברשת סניף שהוא עסק לגבי מקל הסדר קיים)

 (.רישוי רשות תהוא

 .הרגיל במסלול תטופל לרישיון ההבקש הללו המקרים בכל  -חשוב

סוגי עסקים במסלולים מקוצרים  ים המפרטתמשרד הפנ שור לטבלה אשר פורסמה על ידיקי)

 כל אחד מהם(ופירסום המפרטים האחידים לגבי 

 -ממליצה להוסיף נספח של הטבלאות בחוברת ההטמעה של משרד הפנים לגבי המסלולים

 (96 -עמוד -יר, מסלול תצה102עמוד  -, מסלול מזורז א'109עמוד  -מסלול מזורז ב'

 

  -בדתצהיר בלחר הגשת מסלול קבלת רישיון לא

 ר כי הם שת תצהיעסקים המוגדרים כ"פשוטים" יוכלו לקבל רישיון עסק לאחר הג

 המפרט האחיד ורשות הרישוי.  עומדים בדרישות

  ר"ת. -סוג העסק בבצו רישוי עסקים יסומן 
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 הליך הרישוי- 

o והמסמכים הנוספים הנדרשים )הפניה לפרק  2ס )טופ הגשת בקשה לרישיון

 הגשת בקשה במדריך זה(המסמכים הנדרשים ל

o ג במסלול ר"ת, כי אין ווכי העסק טרם נפתח, כי הוא מס בדיקת רשות הרישוי

המונעים הגשת בקשה במסלול זה, וכי לא ם גיקיימות הסייתבפניה מידע על ה

ראה פרק בעניין מתקיימת הגבלת הגשת תצהיר לפי דרישות רשות הכבאות )

 (.רשות הכבאות

o (.3)טופס ימים.  4בתוך  המתן אישור על הגשת הבקש 

o  רבת א: מסיכי העסק ימים מהגשת הבקשה תודיע הרשות לבעל ה 21בתוך

 (.4)טופס שת להשלים מסמכים דור (,4)טופס  למתן הרישיון

o יבצע בעל העסק את  -השלמת מסמכיםדרישה לקרה של הודעה על במ

שה. ימים ממועד הדרי 120דרש ממנו ויוכל להגיש תצהיר בתקופה של עד הנ

 ופה זו, תימחק הבקשה. קתהתצהיר בתוך  היה ולא יוגש

o יתן להגיש תצהיר, יגיש בעל נעה כי ו בקבלת הודדעה כאמור אללא קבלת הו

 (.5)טופס התצהיר העסק את 

o  ימים  4י קיבלה את התצהיר בתוך כרשות הרישוי תודיע לבעל העסק

 (.ב5 סטופמהגשתו. )

o התצהיר  ימים מהגשת 5בתוך ( 8ס טופ) פיק לבעל העסק רישיון הרשות תנ

 ותודיע על כך לנותני האישור. 

 -מסלול קבלת רישיון בהליך מזורז א'

 לאחר הגשת  היתר מזורזיוכלו לקבל  "מורכבים ברמה נמוכה"קים המוגדרים כסע

 המפרט האחיד ורשות הרישוי.  ר כי הם עומדים בדרישותתצהי

  א' -סוג העסק בבצו רישוי עסקים יסומן 

 רישוי:ך ההלי 

o אלא שלאחר  סלול התצהיר"מ"ככלל, הליך הרישוי יהיה דומה להליך הרישוי ב

 ויוכל לפתוח את עסקו. בעל העסק היצר מזורזהגשת התצהיר יקבל 

o יום. 180היה תקף ל י ההיתר המזורז 

o  בקשה לרישיון.ישיבו נותני האישור  להיתר מתן הימים מ 150בתום 

o  מאריכה  שור תודיע רשות הרישוי אם היאימים מתשובת נותני האי 7בתוך

רבת מס ימים לבקשת נותני האישור, אם היא 90את תקופת ההיתר המזורז ב 

כמוהו מענה במועד העדר מאושרת. ) לרישיון למתן רישיון או האם הבקשה

 כאישור(.
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o תקופת תוקפו ימים מתום  5יונפק לבעל העסק רישיון בתוך  -בהעדר סירוב

 של ההיתר המזורז. 

 -'במסלול קבלת רישיון בהליך מזורז 

 תקופת לאחר  היתר מזורזיוכלו לקבל  "בינונית"מורכבים ברמה עסקים המוגדרים כ

 המפרט האחיד ורשות הרישוי.  ר כי הם עומדים בדרישותהגשת תצהיבדיקה ו

  ב -סוג העסק בבצו רישוי עסקים יסומן' 

 הליך הרישוי- 

o נדרשים )הפניה לפרק ם הנוספים הוהמסמכי 2ס )טופ הגשת בקשה לרישיון

 .המסמכים הנדרשים להגשת בקשה במדריך זה(

 הבקשה.במסלול זה ניתן להגיש תצהיר ביחד עם הגשת 

o כי מזורז ב'ווג במסלול כי העסק טרם נפתח, כי הוא מס בדיקת רשות הרישוי ,

 .המונעים הגשת בקשה במסלול זהם גיקיימות הסייתבפניה מידע על האין 

o והעברת הבקשה , (3)טופס ימים.  4בתוך  הגשת הבקשור על המתן איש

 (.6טופס ) לנותני האישור

o ימים נוספים(. 7הארכה ב ן לניתימים ) 14וך ת הבקשה בתהרשות תבדוק א 

o  ימים מהגשת הבקשה.  7סירוב יוצא על ידי הרשות בתוך 

o  ימים תוציא הרשות דרישה להשלמת מסמכים 14בתום . 

o ניתן להגיש תצהיר גם סירוב, מסמכים או הודעת  בהעדר בקשה להשלמת

 בתום תקופה זו. 

o תקופת  יריום מהגשת התצה 49האישור יוכלו לבדוק את העסק בתוך  נותני"(

 הבדיקה"(.

o  סירוב, דרישה  -רשות הרישוי תודיע לבעל העסק עלעד תום תקופת הבדיקה

 ר מזורז.יתלעמידה בתנאים מוקדמים לשם מתן היתר נזורז או שתאשר מתן ה

o תר מזורז לתקופה של קופת הבדיקה ובהעדר מניעה יוצא לעסק היעם תום ת

 ת העסק.אוניתן יהיה לפתוח  יום 180

o זהים לשלבים בהיתר ן ההיתר המזורז ועד לקבלת הרישיון ם ממתהשלבי

 מזורז א'. 

 

  תוקפם של רישיונות וחידוש רישיון:

 לתקופה כי עסק יקבל רישיון תקופתי ם קובעי חוק רישוי עסקים ותקנות רישוי עסקים

  שנה, שלוש שנים, חמש שנים, עשר שנים או חמש עשרה שנים.לשל 

 שיונות חדשים פי צו רישוי עסקים, לא ניתנים יותר רי, על םכיו -רישיונות לצמיתות

  .לצמיתות
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מהי התקופה לבדוק עסקים המחזיקים בידם רישיון שניתן להם בעבר לצמיתות על ה

 -שנה 15עסקם לפי הצו התקף כיום. היה והתקופה הינה לית למתן רישיון להמקסימ

ו( ימשיך להיות בבעלות ב או עסקבהעדר שינויים בם )חזר בידהרי שרישיון העסק המו

תוציא רשות הרישוי רישיון חדש  -פחות שנים או 10 תקף. היה והתקופה בצו הינה ל

 .1.1.19לתקופה המקוצרת, אשר תקופתו מתחילה ב 

 יש לבדוק את תוקף הרישיון במחלקת רישוי עסקים.  -בכל מקרה של ספק

 לשנה נוספת רכההא רותנה עם אפשה של עד שנתן לתקופהיתר זמני יכול להי.  

   רה רישיון זמני לתקופה קצ הוא זמני מטבעו, רשות הרישוי תוכל לתתבמידה והעסק

 נקובה בצו. מזו ה

  -חידוש רישיון

  לקראת תום תקופת פה הרשומה בו. תקף עד לתום התקורישיון עסק יהיה

 הרישיון תחל רשות הרישוי לנקוט בפעולות הדרשות לשם חידושו.

 רישיון אינו הליך אוטומטי ונדרש לשם כך אישור נותני האישור.חידוש 

 -לעסק המצוי במסלול רגיל, או במסלול מזורז א' וב'  הליך החידוש

 120 תפנה לגורמי הרישוי ולבעל ון, רשות הרישוי לפני תום תקופת הרישי יום

 העסק. 

 90 ת ימים לפני תום תקופת הרישיון יגיש בעל העסק הצהרה חתומה לרשו

הרישוי כי ניתן לעסק היתר בניה לפי חוק התכנון והבניה או שהוא לא הצליח 

בשקידה סבירה לאתר היתר כאמור וכי הוא לא ביצע בעסק עבודה הטעונה 

בו מצוי  8) קישור לטופס התכנון והבניה ללא קבלת היתר כאמור. היתר לפי חוק 

 תוכן ההצהרה(. 

 מההודעה על הגשת ימים  45לרשות הרישוי עד  כל נותן אישור רלוונטי יודיע

 ההצהרה על אחת מאלה:

o .הוא מאשר את חידוש הרישיון, ויפרט את התנאים שיש לקבוע ברישיון 

o  ,וינמק את סירובו.הוא אינו מאשר את חידוש הרישיון 

o  מהם התנאים המקדימים שעל בעל העסק לעמוד בהם על מנת שינתן

 אישורו. 

   הצהרה רשות הרישוי תעשה אחת מאלה:ימים מהגשת ה 60עד 

o .תאריך את תוקפו של רישיון העסק ותודי לבעל העסק את תנאיו 

o .תוציא לבעל העסק הודעת סירוב  מנומקת להארכת הרישיון 

o מוקדמים שעליו למלא לשם חידוש ק מהם התנאים התודיע לבעל העס

 הרישיון.
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 רשות הרישוי תוכל  -לעסק אשר חידוש רישיונו נעשה במסלול רישוי רגיל -חשוב

 להוציא גפם היתר זמני, אם מצאה לנכון.

 יראו את רישיון העסק  -בהעדר מענה מנותני אישור או מרשות הרישוי -חשוב

 מסלול הרישוי.  לפי -כמחודש/ או כמתן היתר זמני

 -רהליך חידוש הרישיון לעסק המצוי במסלול תצהי

 120 תודיע על כך לבעל העסק.לפני תום תקופת הרישיון, רשות הרישוי  יום 

 90  8ימים לפני תום תקופת הרישיון, בעל העסק יגיש הצהרה המצויה בטופס 

 (א.) קישור לטפסים/ לנוסחי ההצהרות בטפסים5ועל תצהיר המצוי בטופס 

  .עם הגשת ההצהרה והתצהיר יונפק לבעל העסק רישיון 

 

  -רישיון לעסק שניתן לו אישור כיבוי אש על יסוד תצהירחידוש 

עסק בעל רישיון תקופתי שתוקף רישיונו עומד לפוג, ונקבע כי הוא חייב בהגשת תצהיר 

יון בדבר עמידה בדרישות כיבוי אש יהיה חייב להגיש תצהיר עדכני לפני קבלת הריש

 המחודש.

תיקון ליקויים במועד הינו חיוני לשם הארכת תוקף הרישיון. במידה והליקויים  -חשוב

 ייתכן לא ניתן יהיה לחדש לעסק את תוקף הרישיון.  -הנדרשים לא יתוקנו במועד

 

 :בעלות בעסק שינוי

 -מהו שינוי בעלות בעסק

 ת לרבושיון של העסק, שינוי בעלות בעסק הוא כל שינוי בזהות הבעלים הרשומים ברי

 הוספת בעל או גריעתו והעברת שליטה בתאגיד שהוא בעלי העסק.

  שינוי בעלות ייעשה רק ככל ומדובר בשינוי הבעלים של העסק בלבד ולא בשינוי סוג

 עיסוקו.

שינוי בעלות ייתכן רק במקרים בהם העסק המועבר פועל ברישיון או מצוי בהליך תקין  -חשוב

  של הוצאת רישיון.

 -שות הרישוי עם שינוי בעלים בעסקמדוע יש לפנות לר

רישיון עסק ניתן לאדם או גוף מסוימים. לכן, כאשר יש שינוי בבעלי העסק תוקפו של הרישיון 

 הקיים פג.

ההוראות לפיהן על בעל העסק לפעול במקרה של שינוי בעלות, נועדו להקל עליו ולחסוך את 

 הצורך בהגשת בקשה חדשה לרישיון.

 -הבקשה לרישיון בגין שינוי בעלות בעסקי יש להגיש את תמ

את הבקשה לקבלת רישיון על שם בעלי העסק החדשים יש להגיש למחלקת רישוי עסקים 

 ימים מיום העברת הבעלות בעסק. 14בתוך 
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 - הגשת בקשה לשינוי בעלות בעסק

 בעלים הבקשה תוגש על טופס בקשה לרישיון עליו יחתמו הן מבקש הרישיון והן ה

 (2) קישור לטופס הקודם של העסק. 

 נדרש לצרף לבקשה תוכניות של העסק,לא , במידה ולא חלו שינויים בעסק הקודם 

כי לא חלו בעסק, במבנה שלו ובסוג  של הבעלים החדשים לצרף הצהרה אך נדרש

  .ינוי מהעסק הקודם שפעל במקוםהפעילות שלו כל ש

 להחלטת רשות יום או עד  90ר זמני ל יינתן לבעלים החדש הית -בהעדר הצהרה

 הרישוי בבקשה לרישיון, לפי המוקדם.

  עסק שניתן לו רישיון על יסוד תצהיר או עסק שניתן לו היתר מזורז לפי מסלול א' או

הבעלים החדש יידרש להגיש אות אותו התצהיר שהבעלים הקודם נדרש להגיש  -ב'

 לשם קבלת רישיון. 

 והתצהיר ) ככל ונדרש( יקבל עם הגשת ההצהרה,  -מתן רישיון לבעלים החדש

 הבעלים החדש רישיון עסק. 

 תוקף הרישיון יהיה עד למועד שבו היה פג הרישיון של  -תקופת הרישיון החדש

 העסק הקודם. 

 יינתן לבעלים החדש של העסק רישיון לתקופה  -אם הרישיון הקודם היה לצמיתות

 הנקובה בתו רישוי עסקים.

 לסוג העסק לגביו מבוקש להעביר את הבעלותה נותן אישור אם המשטרה הינ- 

o  ימים בלבד. 30לבעלים החדש יונפק היתר זמני לתקופה של 

o ישיון או ההיתר הבקשה לשינוי בעלות תועבר למשטרה בטרם מתן הר

 הזמני. 

o  יום. 30המשטרה רשאית לסרב למתן הרישיון בתוך תקופה של עד 

o עלים הב -שר מתן רישיון לבעלים החדשאם המשטרה הודיעה על סירובה לא

החדש והקודם יוכלו להודיע למחלקת רישוי עסקים על ביטול העברת 

 הבעלות, ורישיונו של הבעלים הקודם יושב לו. 

o יום לפני העברת הבעלות על  30להודיע לרשות הרישוי  -אפשרות נוספת

הכוונה לעשות כן ולהמתין לתשובת המשטרה. במידה והמשטרה לא 

נגדה לשינוי הבעלות יונפק לעסק החדש רישיון, במידה ועמד בכול הת

 התנאים המוזכרים לעיל.

  במידה והעסק קשור למוצרים המכילים חומרי נפץ תהיה גם למשרד העבודה

 כות לסרב למתן הרישיון לבעלי העסק החדשים.הסמ

 ישיון על במידה וקיימים שינויים באופי העסק או במבנה שלו, לא ניתן לבקש ר -חשוב

 בסיס שינוי בעלות ויש להגיש בקשה חדשה לרישיון עסק. 
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 לא תתאפשר העברת בעלות בעסק שמתנהלים כנגדו הליכי אכיפה מנהליים  -חשוב

 או משפטיים או שהוצא נגדו צו סגירה שיפוטי. 

 

 -בעלים במקרה של פטירת בעל העסק שינוי

 דרגה ראשונה:העברת העסק לקרובי הנפטר מהוצאת רישיון במקרה של 

  מיום הפטירה.יום  90יש להודיע על הפטירה לרשות הרישוי בתוך 

  .ויוגש טופס בקשה לקבלת רישיון לבעלים החדשים 

  לבקשה יצורפו מסמכים המעידים על זהות המבקש ודרגת קרבתו לנפטר ותעודת

 פטירה. 

  של לבעלים החדש יונפק רישיון עסק לתקופה שנותרה עד לפקיעת רישיון העסק

 הנפטר.

 ה ראשונה:פטר מדרגנהעברת הבעלות בעסק ליורשים שאינם קרובי ה

  על העברת העסק לאחר פטירה ליורש שאינו קרוב משפחה מדרגה ראשונה יחולו

 הכללים של שינוי בעלות הנזכרים לעיל. 

אם לאחר הנפקדת רישיון לקרוב מדרגה ראשונה מגיע אדם אחר המציג צו ירושה או צו 

דם שניתן רשות הרישוי תבטל את הרישיון הקו -ה לפיהם הוא היורש של העסקקיום צווא

ליורש מדרגה ראשונה ותנפיק רישיון ליורש על פי צו הירושה או צו קיום הצוואה שהוצגו 

 בפניה, ללא צורך בהצגת מסמכים נוספים.

 

. 

 ראישו נותני אישור וגורמי -3פרק 
 נותני אישור-מפרטים אחידים 

  דרש לשם קבלת ורם נאשר איש,בו כל משרדי הממשלה חוי ,קיםרישוי עסעל פי חוק

 .("מפרט אחיד")מכל סוג עסק המקצועיות הםלפרסם את דרישותי ,סקרישיון ע

 אשר בסופו של יום מספר שנים כידים נפרשה על פני החובה לפרסם מפרטים אח

קים ) למעט קיימים בצו רישוי עסם האישור לכל סוגי העסקינותני השות כל יפורסמו דרי

. מתן הפטור מפורסם לקימפרסום מפרט אחיד או פטור ח אם ניתן לנותן אישור פטור

 בטור נפרד(. גם הוא בצו רישוי עסקים

  במפרט האחיד לסוג העסק אותו הוא על בעל עסק לעמוד בכול התנאים אשר פורסמו

 מבקש לנהל.

 מואלעיריית גבעת שדרישות  -םיירשות מפרטים

על הרשות חלה חובה  ותני האישורידי נ על רסום המפרטים האחידיםחובת פבהתאם ל

 יד.שר פורסם לו מפרט אחק אלפרסם את דרישותיה לגבי כל סוג עסת מיהמקו
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בגבעת  שפורסם להם מפרט אחיד פרטניות מעסקיםדרישות  כילתי המרשו מפרטקישור ל

 שמואל

עיריית מפרסמת  את הוודאות של בעלי העסקים, ולהגביר הקל על בעלי העסקיםנת לעל מ

  .נוספים סקים נפוציםמעיה את דרישות גבעת שמואל

 להם מפרט אחיד רסםהמכיל דרישות פרטניות מעסקים שלא פוי קישור למפרט רשות

במפרטים  אמורות בנוסף לשל הרשות והן באשות כלליות רת זו ובנספחיה פורטו דריבחוב

 ם הפרטניים.יהרשותי

 שפורסמו לסוג העסק בעל עסק לעמוד בתנאים הכלליים והפרטניים הרשותיים  על

 אותו הוא מבקש לנהל.

  אלא באים  חליף את לגרוע מתנאי נותני האישורלה םם באיינהרשותיים אהתנאים

 בנוסף עליהם.

 

 פרטי התקשרות ואתרי אינטרנט: 

 

 מיילכתובת  טלפון כתובת המחלקה םש

מחלקת רישוי 

 עסקים

   

     הנדסהאגף 

משטרת 

 ישראל

   

רד שמ

 הבריאות

   

משרד 

העבודה 

הרווחה 

והשירותים 

 החברתיים

מינהל 

הבטיחות 

אות ריהבו

 קתית וסתעה
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 רדמש

החקלאות 

 ופיתוח הכפר

   

המשרד 

להגנת 

 הסביבה

   

 

    כבאות והצלה

מורשה נגישות 

מטעם 

 עירייהה

    

פקח רישוי 

 עסקים

    

     וניוטרינר עיר

יחידה 

 סביבתית

   

מחלקת 

 תברואה

   

 

 טים אחידיםרמפ –משרד הפנים  -מיןקישור לאתר ממשל ז

 רד להגנת הסביבהמשסקים של הע וישיר רתאקישור ל

 קים של משטרת ישראלקישור לאתר רישוי עס

 יםוהשירותים החברתירד העבודה, הרווחה עסקים של מש יוקישור לאתר ריש

 ל משרד החקלאות ופיתוח הכפרוי עסקים שישקישור לאתר ר

 משרד הבריאות קישור לאתר רישוי עסקים של

 הצלהו ותרצית לכבאהא תשוהר אתר רישוי עסקים שלר לקישו

 תושנגי -ם עם מוגבלויות, משרד המשפטיםקישור לאתר נציבות זכויות לאנשי

 

 

 לתכנון והבניה הנדסהאישור 

 

 כי העסק  ממחלקת הנדסה שורנדרש אי סקיםרישוי עיך ת תהלבמסגר 

 י אותםותרים בנכס לפמושים המת השיתנו לבנייתו, ואהיתרי הבניה שניתואם את כל 
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ש לפי לפי היתר וגם שימו גם בניה -התאמה בשני הפרמטריםנדרשת  ,ינודהי .יםתרהי

 היתר.

 הם: יהניבוה עמידה בדיני תכנון בדברפטורים מאישור הקים סע  

 ן חדמזו ירוכלות, יריד ,ככל שמדובר ב"מבנה ארעי"  ד פעמייםיים וחם המונאירועי 

דוכני שווקים זמניים  ,ורףודי חרגפ ,בוחות ברוכיסא שולחנותהצבת ם, פעמיים או זמניי

  ברים.בקניונים במע , דוכני מכירהברחוב זמניים מכירהניידים, דוכני 

      

  קול דעת של מהנדס הפעלת שי שרתמתאפשוי עסקים, חוק ריל 1א8על פי סעיף

ללא היתר מבנה י במצומסוימים בהם העסק הוועדה המקומית לתכנון ובניה במקרים 

 .םייו חורגת מהיתר הבניה הקא נהשו בו היבנאו שה בניה

  מחלקת ההנדסה של הרשות.תערוך את הבדיקה 

  סקיםלקת רישוי עי מחל ידע בעל העסקתימסר ל מחלקת ההנדסההחלטת. 

 ש חורגתר לשימואישור הידרש יייתכן וי -מבנה שאינו מבנה קבעאם העסק מצוי ב *

 .במקרקעין

 הבניה:התכנון ואת תכליות דיני  םייקמהתכנון והבניה ואינו  דיניעומד בעסק שאינו 

דת עומ, מבנה בו מבוקש לנהל את העסק אינו עומד בתכליות דיני התכנון והבניהבמידה וה

לשימוש חורג, לשינוי שימוש או לשינוי תוכנית שה בפני בעל העסק האפשרות להגיש בק

 .שות דיני התכנון והבניהעמוד בדרישהשימוש המבוקש בנכס ית מננקודתי על 

 .ע למידע תכנוני הנדרש לשם הגשת הבקשות האמורות מומלץ לפנות לאגף ההנדסהל הנוגבכ

מלץ לבחון עלות של אגרות והיטלים. מובהוצאות כרוך היות אישור לשימוש חורג בנכס יכול ל

 הוצאת האישור בטרם פתיחת העסק.

 

  ההנדסרוב בשל סי יוןרוב למתן רישסיהשגה על 

יני התכנון והבניה תוגש ה בדידמעאי ל בשישיון וי לתת לעסק רישהררוב רשות על סיהשגה 

 שלום אגרה.תגה אחרת על החלטות רשות הרישוי וכרוכה בבאופן זהה לכל הש

 _________לההשגה תוגש 

הגשת השגה אינה מתלה את ההחלטה בדבר הסירוב למתן רישיון אלא אם נכתב  -חשוב

 במפורש אחרת. 

 

 רשות הכבאות וההצלה

 

ם לעמוד בתנאי רשות הכבאות וההצלה ם טעוני רישיון עסק, צריכיסוגי עסקי 200מתוך  180 כ 

 ון. לשם קבלת הרישי
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 י תצהיר יוגש לרשות הרישו אלוביחס לחלק מסוגי עסקים  עסקים, שויכמפורט בצו רי

היה צורך בקבלת אישור פוזיטיבי מרשות בעל העסק בדבר עמידתו בדרישות, ולא י

 . לההצהכבאות וה

  שור רשות הכבאותיהיה טעון אי העסק -שיון עסק בתצהירלאפשרות לקבל ריחריג ,

ים נקריטריואחד הל עונהא הו אם בתצהירנטי מסומן כי יהיה די טור הרלווגם אם ב

 :םהבאי

  העסק נמצא מתחת לקרקע (1)

 העסק נמצא ב"קניון", ( 2)

  , "רמ 2,000העסק נמצא במרכז מסחרי ששטחו עולה על ( 3)

ון רישוי העסק הטע אלא אם ,המבנה בו נמצא העסק משמש לכמה שימושים שונים( 4)

 בסה.כינו מוא א, והמ"ר 300אינו עולה על  שטחו, קומת קרקענמצא ב

היה טעונה אישור במבנה המשמש לכמה שימושים שונים ת יהוצבסה הממכ -יובהר

 כבאות בכל מקרה.

 מצריך  -האם העסק  המבקש תא תנחה ויישרשות הר ,רישיוןקבלת הבקשה ל מועדב

ידרש אישור פוזיטיבי של וי יים בעסק ביקורתאישור רשות הכבאות, ואם כן האם תתק

כל  מתקיימיםכי  ,יוןש רישהמבק ירהיה להסתפק בתצההכיבוי, או שניתן ירשות 

 לשם קבלת רישיון העסק.   באותהכהתנאים הנדרשים מרשות 

 ישיון לרשות הכבאות, במידה ואישורה נדרש על לר ההבקש תעביר את רשות רישוי

 החוק.פי 

 ברשות הכבאות: שה לרישיון קישור לנהלי הטיפול בבק 

  בכיבוי אש: הליך הטיפולת

zenticints/guides/guidelines_https://www.gov.il/he/departme   

 

 ות של הרשות מכל סוג עסקהדרישרטות וקישור לאתר רשות הכבאות בו מפ.  

פריט  לבדוק לפי ניתן אותו מבקשים לפתוח הרלוונטיות לעסק הרשות לכבאותת את דרישו

 מהרשות.  שהתקבלל טופס אישור הבקשה לקבלת רישיון עום הרישוי הרש

 עיגול סביב מספר פריט הרישוי( וירמצ ום של טופס כזה שבו)יש להוסיף כאן ציל 

vet/treeView/?mainCatId=2eps://www.gov.il/apps/Kabaut/Shalhhtt 

 

 ?וכיצד זה מתבצע , מתי ניתן יהיה להסתפק בתצהיר בדבר עמידה בתנאי רשות הכבאות

 כיבוי אש שור ואיקורת העסקים שאינם חייבים בבימפורטים צו רישוי עסקים בר, כאמו

 הדרישות. ש תצהיר כי הם עומדים בכול להגינדרשים אלא הם 

 

https://www.gov.il/he/departments/guides/guidelines_citizen
https://www.gov.il/apps/Kabaut/Shalhevet/treeView/?mainCatId=2
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 ו ולהגיש בפני עורך דין או רשם בית המשפטתצהיר הנדרש על הלחתום  על בעל העסק

 לרשות הרישוי.

 עסק. יון ריש היה לקבלשת תצהיר כאמור, לא ניתן יללא הג

 מי חייב בתצהיר כיבוי אש. 

ice/business_liscense_deposition_submissionervhttps://www.gov.il/he/s 

 

: היך זרבמד 4ס ראה טופל ביצוע הנחיות כיבוי אש ע טופס תצהירור לקיש

vice/business_liscense_deposition_submissiserhttps://www.gov.il/BlobFolder/

azhir2018.pdfon/he/T 

 

 משטרה: 

 ת רישיון לניהולם נדרש אישור משטרת ישראל.קבל לשם בעו עסקים אשרבצו רישוי עסקים נק

שלה  את דרישותיה האחידות מהעסקים הרלוונטיים באתר האינטרנטאל פרסמה משטרת ישר

 בקישור הבא:

-5ec1-ations/?OfficeId=2042b1a4https://www.gov.il/he/Departments/public

-84dc-a944

%27%A9%D7%95%D7%99764b19864cfa&keywords=%D7%A8%D7%99%D

0it=19D&skip=0&lim7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%0%D 

 4המפורטות באתר האינטרנט האמור.ו כל הדרישות ארק לאחר שימולישור המשטרה יתקבל א

 משרד החקלאות

סכנות  ת למניעתוהחוק הנוגע תעל מנת לקיים את מטרונותן אישור  משרד החקלאות הינו גורם

 של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות.

, רשות הרישוי תעביר את החקלאותפתוח טעון אישור משרד אותו אתה מבקש ל העסקכל שכ

 ים הרלוונטיים במשרד.בקשתך לגורמ

 פר פרטי רישוי: אישור למסת תל העירוניים םהווטרינריהסמיך את  החקלאותמשרד 

 

  וטרינר עירוני:

  מניעת העברת מחלות מבעלי חיים לבני אדםעל מופקד וטרינר עירוני. 

 מתן אישורים מטעם משרד החקאלות לפריטי הרישוי  נר העירוני מופקד עלוטריהו

 הבאים: 

                                                 
ות אה שמתקיימות נסיברישיון עסק אם מצלמניעת מתן  שטרה רשאית להשתמש בסמכויותיההמ ק כילחו 2א8בסעיף  4

על פי הפסיקה המשטרה רשאית פלילי של המבקש. ל עברו האו ביטחונו, לרבות בשהציבור ם ל סכנה לשלולכך בש

 ישוי ספציפי.סק גם אם היא אינה נותן אישור לפריט רע רישיון תןמ למנוע

https://www.gov.il/he/service/business_liscense_deposition_submission
https://www.gov.il/BlobFolder/service/business_liscense_deposition_submission/he/Tazhir2018.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/service/business_liscense_deposition_submission/he/Tazhir2018.pdf
https://www.gov.il/he/Departments/publications/?OfficeId=2042b1a4-5ec1-44a9-84dc-764b19864cfa&keywords=%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%99%20%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D&skip=0&limit=10
https://www.gov.il/he/Departments/publications/?OfficeId=2042b1a4-5ec1-44a9-84dc-764b19864cfa&keywords=%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%99%20%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D&skip=0&limit=10
https://www.gov.il/he/Departments/publications/?OfficeId=2042b1a4-5ec1-44a9-84dc-764b19864cfa&keywords=%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%99%20%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D&skip=0&limit=10
https://www.gov.il/he/Departments/publications/?OfficeId=2042b1a4-5ec1-44a9-84dc-764b19864cfa&keywords=%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%99%20%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D&skip=0&limit=10
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 3.2ם. ם לרבות ימיים מכירה של בעלי חיילש, לרבות הצגת -ב 

 3.2חיים מספרה לבעלי -ו 

 3.5 מזון לבעלי חיים ומכירה בחנויות המאכסנות ומורכותאחסון  –ב 

 7.2- .גן חיות, ספארי, פינת חי 

 

  חוק העזר לגבעת חייבים לעמוד בדרישות  ,בעלי חיים לתצוגה םיקימחזהעסקים

   2017ע"ז ם( התשייעת מפגעשמואל )שמירה על איכות הסביבה, שמירת הניקיון, ומנ

 עלי חיים..פרק יב' החזקת ב

 מצורף הקישור לחוק:

 -http://www.givat

shmuel.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/choknikayon.pdf 

 

 איכות הסביבה

אלא גם שומרת ישוי עסקים ת חוק רסביבה נאותה הינה לא רק אחת ממטרו שמירה על איכות

ת איכוביבה האמונה על שמירת על איכות החיים של כולנו. בעירייה קיימת יחידת איכות ס

 ביבה.סה

בעת שמואל בג עסקים טעוני רישיוןשות מלדרי , בכול הנוגעהיחידה לאיכות הסביבההנחיות 

 בקישור:  העירייהמרוכזות באתר האינטרנט של 

shmuel.muni.il/?CategoryID=290-http://www.givat 

וביוב מחזור, מים  ,וניםת בתברואה ופינוי אשפה, גזם ופסולת לסוגיה השקוסעו אלו  הנחיות

 ושימוש בשטחים הציבוריים.

 

קים סי אוכל ועה לרישוי בתת הסביבנוהל מפורט להנחיות איכו קייםליות בנוסף להנחיות הכל

 העוסקים ביצור והספקת מזון..

 )ן.ומזוקישור לנהל איכות הסביבה לעסקים של בתי אוכל (

  

 .האקוסטיותמניעת רעש ודרישות 

  תוכל היחידה  ,יש לו פוטנציאל לגרימת מפגעי רעששאו  ,רדי רעשלמטבעסק הגורם

 אקוסטיקאי לת דעת שה ולבקש גם חוונסביבה לדרוש מיגון אקוסטי  של המבלאיכות ה

 מוסמך להיותו של המבנה מוגן מדליפת רעש.

 :ה, מפעלים עם מערכות רועשות, וסיקמ ותעהמשמימסעדות  עסקים מועדים לרעש

מערכות קירור ומיזוג גדולות עסקים שיש בהם  ,אולפני הקלטה ,תפאבים, אולמי שמחו

 ועוד. חיצוניות

http://www.givat-shmuel.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/choknikayon.pdf
http://www.givat-shmuel.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/choknikayon.pdf
http://www.givat-shmuel.muni.il/?CategoryID=290
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  מים ובשעות קבועות במפורטות רעש בימים מסויההחוק מאפשר חריגה מהוראות

  , שבו מפורטות הנחיות למניעת מטרדי רעש: בחוק העזר

מפגעים(  ירה על איכות הסביבה, שמירת הניקיון, ומניעת)שמואל שמת עחוק העזר לגב

 פרק טו' מניעת רעש. 2017התשע"ז 

 

fdshmuel.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/choknikayon.p-http://www.givat 

 

 ת רעשבתקנות למניעגם יות המקצועיות המדויקות מצויות ההנח: 

 1992-תקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש(, תשנ"ג -קישור ל

 

  בזיהום אויר וריחות טיפול

 תבקשו לנקוט באמצעים יחות רעים לזיהום אויר וגרימת רי ם פוטנציאלים שיש להעסק

רד להגנת פגעי ריח של המשל במטיפו)קישור למדריך ללמניעת הריחות וזיהום אויר. 

 (2013הסביבה מיוני 

פעלי , מןובישול מזובישול וצליית  בשר  הכולליםה הם מסעדות ועסקים ג זמסועסקים 

 ד'.ייתיים וכמזון, מפעלים תעש

 דרשים לטיפול בזיהום האווירהמערכות הנ את סוגיות הסביבה תיקבע היחידה לאיכ 

 תושבים.מטרדים לומניעת 

 שות בנוהל העירוני לפירוט הדריראה את  ובתי אוכל סעדותמל  נוגעבכל ה

 -סביבה ממסעדות כותרדי אימניעת מט 

 ובתי אוכל. יכות סביבה ממסעדותקישור לנהל מניעת מטרדי א

 ידרשו  נוצרת פסולת, בתהליך היצורשים שגורמים לאבק בתהליך היצור או עסק

 וויר.א לגרום לפיזורם באן ולאחסורות למכלי להסדיר קליטת האבק והפסולת ישי

 שות משרד העבודה דריבגם עמוד עסקים העוסקים בשיש וליטש אבנים ידרשו ל

 מאבק של שיש.נגרמות הלמניעת מחלות 

 

  זיהום קרקעטיפול ב

 יאל לזיהום קרקע , אשר פעילותם מהווה פוטנצהיחידה לאיכות הסביבה תנחה עסקים

קרקע על ידי ריצוף מתאים, תעלות ים למזהמדרת דרישות למניעת החל בכול הנוגע

 דת הצורך.במי רקעקיהום זבדיקות ביצוע ים ודלק וניקוז לשמנ

  ע:קלזיהום קרהמועדים העיקריים העסקים 

 לק.דתחנות 

 וי מתכות.מפעלי ציפ

http://www.givat-shmuel.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/choknikayon.pdf
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 מפעלי מתכת.

 מפעלים עם חומרים מסוכנים.

 פעלי מוצרי חלב וכד.מ

 עקרק אל לזיהוםכל מפעל שיוגדר כבעל פוטנצי

  ח )מונע זרימה חוזרת(מז"חובת התקנת ופול בזיהום מים  טי

יהום מערכת המים ור לוודא שאין בעסק תהליכים שעלולים להביא לזתהליך הרישוי אמ

 עיר.של ה

 בע כי כל עסק שמפורט בתקנות מים נקת איכות השרד הבריאות לשמירבתקנות מ

ערכת  המים התקנות על מח"( מת מים חוזרת )"מז"החייב בהתקנת מכשיר מונע זרי

 גם מפרטות את רשימת העסקים החייבת בהתקנת מז"ח.

זרימת מים חוזרת(,  תקנות בריאות העם )התקנת מכשיר מונע ר לתקנה:קישו

  1992 -תשנ"בה

  ה על העסקים הטעונים התקנת מז"ח, עליך נמנ וןדרש לרישיאשר נבמידה והעסק

קפה של משרד הבריאות כה תהסמ מוסמך למז"ח, שהוא בעל להיעזר במתקין

אישור על כך, , וינפיק נוהל המצורף( שיתקין  את המזחבימת מתקינים ראה )רש

 ישוי . שיימסר למנהלת מחלקת ר

  אך אין בעסק מים,  בתקנותהמנויים  חד מאלוהינו א יוןרישאשר נדרש לבמידה והעסק

שוי לקבלת הרי חלקתשאין צורך במז"ח, ניתן להגיש בקשה למ ורומבקש הרישיון סב

למשרד  לאחר מכןפטור מהתקנת מז"ח. הבקשה לפטור תועבר לתאגיד המים ו

תן פטור. הבקשה תוגש על גבי טופס פתח תקווה שהוא בעל הסמכות למבהבריאות 

 בזה.ף מפורט בנוהל המצורכ

 מז"ח.( מפרט אחיד להתקנה וקבלת פטור מהתקנתישור: )ק

  טיפול בחומרים מסוכנים

 העוסקים בכך להצטייד בהיתר רעלים ים ת העסקסוכנים מחייב אים מחומרטיפול ב

יקבע את הסביבה. בתהליך הרישוי המשרד גם  הגנתנה מטעם המשרד למדי ש

 לציבור.מנוע סכנה לעובדים והתנאים הנדרשים לעסק כדי ל

 היתר רעלים( -)קישור לאתר המשרד להגנת הסביבה

 או המשרד להגנת הסביבה ה סביבת הומפעלים שיוגדרו על ידי היחידה לאיכ

יידרשו להכין תיק מפעל ולעמוד   םסקיוי עיש" כהגדרתם בתקנות רמפעלים מסוכנים"כ

 מפעלים מסוכנים:בתקנות עות הקבובהוראות 

 1993-תקנות רישוי עסקים )מפעלים מסוכנים(, תשנ"ג -קישור
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 רישוי  קנותתת ורי מסוכנים תיעשה בהתאם לכל דין לרבות הוראפינוי פסולת חומ

לאתר מאושר שה י יענו. הפי1990 -עסקים )סילוק פסולת חומרי מסוכנים( התשנ"א

 .ובאחריות בעל העסק ,לכך

 י בעסק.העתק מתעודת המשלוח של הפינו רלשמו יש -חשוב

 

  אסבסט

  עמידה ם מאסבסט מחייבים בנוייההטיפול בעסקים בהם יש גגות אסבסט או מתקנים

פסולת לא יסלק או יפנה אדם אסבסט או  :כי החוק נקבעאות בהור הוראות מיוחדות.ב

 ו. תו בחוק למניעת מפגעי אסבסט לשם הטמנתגדרולת כהאסבסט אלא לאתר פס

  ידי קבלנים מאושרים על ידי המשרד להגנת פינוי אסבסט מהשטח יעשה רק על

 שרים לאסבסט.הסביבה לפינוי אסבסט והפינוי יעשה לאתרים מאו

 

  קי האסבסט:עומד בהוראות החוק למניעת ניזסט ל באסבוהטיפועסק כי היש לוודא 

 2011-י אסבסט ואבק מזיק, תשע"אפגעניעת מחוק למ -קישור

 הוראות התקנות:וכן ב

ת מפגעי אסבסט ואבק מזיק (בקשה לרישיון עוסק באסבסט תקנות למניע -קישור

 (.2012-ותנאים נוספים), התשע"ג

 

  יתמניעת קרינה אלקטרו מגנט

 הה תח גבוחוטי חשמל מ גוןכ ,מסוכנת מהווים גורם לקרינה אלקטרו מגנטיתהם עסקי

שלהם היכול  ,משרד להגנת הסביבהחייבים בבדיקה ואישור של ה ,או שנאים גדולים

 .צועית לבדיקת עוצמת הקרינההמק

  עסק המייצר חשמל באמצעות תאים פוטו וולטאים, יתקין מיגון נגד קרינה

 אלקטרומגנטית, לממיר זרם ישר לזרם חלופין. 

געים מקרינה מסוכנת על פי החוק לוודא שעובדים אינם נפמשרד העבודה אחראי  -חשוב

ת הגנמשרד להוא האלו ש לטפל בסכנות כיצד יהיכולת לבדוק ולהנחות ם בעל רהגואך  ,פעלמב

 הסביבה.

 

 אנשים עם מוגבלויותנגישות ל

חוק לשוויון זכויות אנשים עם מוגבלות קובע כי זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ומחויבותה 

ה בערך הכרעל הון, רון השווישל החברה בישראל לזכויות אלה, מושתתות על ההכרה בעק

של דו וחירותו על כבוהיא להגן כבוד הבריות.  מטרת החוק על עקרון האדם שנברא בצלם ו

אדם עם מוגבלות, ולעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים, 
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מרבית,  וכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות

 . וד, תוך מיצוי מלא יכולתובכבות ופרטיב

 ציג אישור ייב בנגישות לאנשים עם מוגבלויות כל עסק החי כי נקבעעסקים  ישויחוק רב

 כי העסק נגיש לאנשים עם מוגבלויות. מאת בעלי מקצוע שהוסמכו לכך

מורשה "-ו , תשתיות וסביבה(םבני)מ "מורשה נגישות מתו"ס" בעלי המקצוע הם:

לקה לפני קבלת ת המח/סק יציג את האישור בפני מנהלהע בעל ."ותגישות השירנ

 רישיון.ה

  לאנשים עם מפורטות  בתקנות הנגישות הנגישות והעסקים החייבים בנגישות דרישות

 (לבניין קיים.מוגבלויות )

  על ידי מורשה דיקה תיערך כי הב העסק לבקש על פי הוראות החוק יכול בעליצוין כי

שיקבע  ייה תמורת תשלוםהמועסק על ידי העיראו  עצההמו נגישות שהוא עובד

 בתקנות.

 5העירייה.יקה על ידי ך בדכיום לערון לא נית -בעניין זה חר וטרם הותקנו התקנותמא*

יבורי שהוא בניין למקום צ בלות )התאמות נגישותמוג לאנשים עםת תקנות שוויון זכויו)קישור: 

 (2011-(, תשע"בקיים

 שותנגירשה ד מןקישור לטופס חו"

 

 עת שמואל:הנחיות הנגישות של עיריית גב)

 

el.muni.il/?CategoryID=669&dbsRW=1shmu-.givat://wwwhttp) 

 

 דרישות כלליות מעסקים -4פרק 
 

 אשפה ומחזור

 עליך להציב בעסק התברואה תמחלקעם  ובתיאום בהתאם לדרישות העירוניות ,

 .בהתאם לסוג העסק יסוף אשפה ומחזורמתקני א

  מתקןלהציב  ידרשי זאת,בהיקף המצריך  ,בקרטונים סחורה אשר מסופקת לועסק 

 לדחיסת קרטונים. 

                                                 
סידורי נגישות להציג רק  הקלות בנושא הדרישה מעסקים החייבים בהתקנתיות מצותהליך חקיקה מתקדם ב 5

  נו הדרישות.תר ויעודכדכן האתיקון לחוק יעורסום שה של העסק. עם פשהם פטורים מהנגם או חד משני האישוריא

 

http://www.givat-shmuel.muni.il/?CategoryID=669&dbsRW=1
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  א תיארז אל תפזורתי האיסוף בלא תיזרק למכל שהינה שאריות בעלי חייםפסולת

 ת פינוי מתקני האחסון של אשפה.עד לשור עבשקיות סגורות ותישמר בקיר

 למקום המיועד לכל במכלי המחזור. יפונולת אלקטרונית ובטריות פסו 

 ר המיועדים לסוג פסולת זאת.לסטיק וזכוכית יועברו למכלי המחזואריזות פ 

 הן הדרישות הפרטניות מהעסק אותו הוא מחלקת התברואה מעל בעל העסק לבדוק ב

ניו הפרטניים בהתאם לחוקי העזר של העירייה ונתו וגובשלו יוח. דרישות אמבקש לפת

 של העסק.

 י אשפה.ומועדי פינועניין ימי קישור לפירסום העירייה ב

 

  פינוי גזם וגרוטאות

אלא תונח ברחוב רק  הפרטיים והעירוניים כלי האשפהתוכנס למ לא גדולה לתרוטאות ופסוג, גזם

 .בימי הפינוי

 ושעות הוצאת הגזם  ימים

 לאורך כל היום -א'  ימי

 היוםלאורך כל  -ימי ג' 

 :פינוי האשפה, הפסולת, והגזם יעשו בכפוף ל

מואל )שמירה על איכות הסביבה, שמירת הניקיון, ומניעת מפגעים( בעת שחוק העזר לג

 .מיושניםפרק ה' פינוי חפצים  . וכן וי פסולת ומחזורפינפרק ד  2017התשע"ז 

 .מצורף הקישור לחוק:

 

shmuel.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/choknikayon.pdf-t.givahttp://www 

 

 תעשיהכי פים וששפכ

 למערכת השפכים העירונית על העסק להתחבר.   

  שטח הפתוח.לאו  רחובלא ישפכו למקרה שפכים וביוב בשום 

 ייה שאינם מים נקיים ידרשו להתקין מערכות לטיהור עסקים שיש להם שפכי תעש

 .מחלקת המיםפי דרישת כים על השפ

 מיתקן דרשו להתקין ם יייורגנעסקים שיש בהם מי שופכין מעורבים בשומנים וחומרים א

 . מפריד שומנים

 פסולת שומנים  ינוית בפאיסוף השומנים מהמתקן יעשה על ידי חברות המתמחו

 למיתקן מחזור בשפדן.

http://www.givat-shmuel.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/choknikayon.pdf
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 י מזון, מוסכים ה, מפעלהעסקים הנדרשים להתקנת מיתקן מפריד שומנים הם: בתי קפ

 .מיםת הלקמחת ועסקים להחלפת שומני סיכה לרכב וכן עסקים נוספים לפי דריש

  הטיפול בשפכים יהיה בהתאם לחוק העזר לגבעת שמואל. 

 בעל  נים ישאבו על ידי חברה שאליה יפנה מד שומפריהשמנים המצטברים במתקן ה

וח ישמרו בעסק לצרכי ות המשלהעסק לצורך פינוי השמנים לאתר מחזור שמנים. תעוד

 בעקב וביקורת.

 ניתן לפנות למחלקת התברואה לקבלת פרטים נוספים

  התנועה והסדרי חני

סקים להם עחס לה בירישות רשות הרישוי להסדרת מקומות חנידבעל העסק יידרש לעמוד ב

דרוש הסדרת חניה בהתאם שות תהר או שטחי פריקת סחורה. נדרשים שטחי חניה גדולים 

  . ו הפרטני של העסקלאופי

 בשטח הציבוריהצבת מתקני תצוגה ודוכני מכירה 

מתקני תצוגה וסחורה באופן קבוע או  אל מחוץ למבנה העסק,להוציא  בעל עסק המבקשעל 

 ור נפרד. שאי ךלכ שלבקימת, לתקופה מסו

מוגדרים ההמבוקש בתנאים  ההיתר שתוציא אתרישוי עסקים בקשה להיתר תוגש למחלקת 

 במפרט.

  גה והוצאת סחורה וכיו"ב מחוץ לעסקהצבת דוכנים ועמדות תצו -קישור: מפרט אחיד

 

 שמירה על ניקיון המדרכה בחזית העסק

 .הכביש עד קהעס ביתהמדרכה מול  ל ניקיוןשמור עבאחריות בעל העסק ל

 יש לעמוד בהנחיות חוק העזר.

הניקיון, ומניעת מפגעים( שמירת הסביבה,  חוק העזר לגבעת שמואל )שמירה על איכות

 ק ט' ניקוי מדרכות מצורף הקישור לחוק:.פר 2017התשע"ז 

 

ads/dbsAttachedFiles/choknikayon.pdfshmuel.muni.il/_Uplo-www.givat://phtt 

 

 קיםפעילות של עס וימי תשעו

חוק מצאתי ירייה לא באתר הע -קרן שעות וימי פתיחת עסקים בעיר מוסדרים בחוק העזר..... 

 .האם התקבלה החלטה בעניין -יהודית שאלה עזר כזה וכן לא בנבו. האם קיים?

 עסק ן בבתיישועבלת גה

 ו מוכרים מוצרי טבק או מקומות בהם יושבים אנשים סק שבהחוק מחייב כל בעל ע

 לתלות שלטים האוסרים עישון בתוך העסק. 

http://www.givat-shmuel.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/choknikayon.pdf
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 שנים לעשן ת חמורות על עישון ונקבעו הכללים לאפשר למעבבתי אוכל יש הגבלו

 במקומות מוגדרים.

 מעשנים במקום אסור. שכי ימצא על פי חוק במידה וי בעל העסק צפוי לקנסות 

 חיות שילוט בעסק.בלות על עישון וכן הנף נוהל הגמצור 

 מפרט אחיד להגבלות במכירה, עישון ושילוט מחייב.

 

 

 דרישות ותנאים לסוגי עסקים ספציפיים -5פרק 
 

  מוכרים סיגריות או מוצרי טבק:הם עסקי

האחיד  פורט במפרטמסק כד בעידרשו להתקין שילוט מיוח, עסקים המוכרים מוצרי טבק 

עיקר סוגי העסקים . בעסקים אלו גם יקבע גיל מינימלי למכירת מוצרי טבק. טבק צריירת מולמכ

 כרים רק מוצרי טבק.עסקים שמוווכן בתי אוכל  ,מרכולים, פיצוציות או קיוסקים -הרלוונטיים

 .יותרשקל ו 5,000הזהרה: עישון בעסק בניגוד לחוק יכול לגרור קנסות של  

  טבק( וצרית מלמכיר קיםאחיד עסשור: מפרט י)ק

 

 עסקי מזון: 

 , בתי קפה ומזנוניםמסעדות

 .בתי אוכל חייבים ברישיון עסק 

 שפורסם  על בתי האוכל לעמוד בדרישת המפרט האחיד למסעדות ובתי קפה כפי

 האתר הממשלה למפרטים אחידים.

 קישור לאתר המפרטים של הממשלה:

lobby/Pages/restaurant.aspx-http://business.gov.il/small   

 התקנות:הוראות לפעול על פי חייב  בית האוכל -בנוסף 

 1983 -שוי עסקים  )תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל( התשמ"גתקנות רי

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p212m1_017.htm 

 

 לבתי אוכלמחוץ היתר להצבת שולחנות וכיסאות 

 העישון ( התשי"ט על פי חוק העזר לגבעת שמואל )שמירת הסדר והניקיון ואיסור- 

 יך רישואים בתהלישנמצ וסק און עבתי אוכל שקיבלו רישיניתן יהיה לתת היתר ל 1959

להצבת שולחנות וכיסאות על פי חוק רישוי עסקים, רוב או הליך משפטי תקין ללא סי

 במדרכה, ברחוב או במעבר הציבורי.

http://business.gov.il/small-lobby/Pages/restaurant.aspx
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p212m1_017.htm
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 יבה תוגש בקשה להיתר להצבת שולחנות וכיסאות בצרוף תרשים של מקום היש

 בטופס כמפורט בנוהל המצורף בקישור. רישוי עסקיםלמחלקת 

 רה.גבה אגר תיתההי מורתת 

 יא של ראש העיר או מי שהוסמך על ידוההיתר ה ת למתןהסמכו. 

  הרשותיהבקשה והדרישות המקצועיות מפורטים במפרט נהלי הגשת 

  הוצאת היתר להצבת שולחנות וכיסאות לבתי אוכל -מפרט אחיד קישור: 

 מצורף הקישור לחוק:

 עסק למרכולים. הבית וץ למח חנות וכיסאותהצבת שולשר לא תתאפ -חשוב*

 )קירוי חורף עונתי( בתי אוכל הצבת פרגודי חורף ל

  וק העזר לגבעת שמואל )שמירת הסדר והניקיון ואיסור העישון ( התשי"טפי חעל- 

 ,או בשטח פתוחרגוד חורף מעל שטח הישיבה ברחוב פ לאשר הצבתניתן  1959

יתר שולחנות היבל שקו כשטח ישיבה ללקוחות בית האוכל אשניכלל בשטח העסק 

 וכיסאות.

 2014 -( התשנ"גניההפטורים מהיתר ב התכנון והבניה ) מבנים בהתאם לתקנות 

הקמת פרגוד חורף טעונה אישור על פי  עם זאת. רף אינו טעון היתר בנייהחו פרגוד

  .עירייההנהלי 

 יגיש בקשה להיתר  -בית אוכל המבקש להציב בחורף פרגוד חורף סק של בעל ע

של ההיתר ותצהיר אחראי  על  ולבקשה יצרף תכנית הנדסיתי עסקים וריש חלקתלמ

 יד המצורף בזה.האח ל על פי המפרטעויפ הבדיקה ההנדסית של הפרגוד. 

  התאמתו רגוד ויציבות הפימנה מהנדס או אדריכל שיהיה אחראי לבדיקת בעל העסק

 לתכנית שאושרה.

  (אוכל)קישור: מפרט אחיד הצבת פרגוד חורף לבתי 

 

 מכירת אלכוהול בעסקיםאבים ופ

  ה מחוץ והן לצריכלפי רישיון ספציפי כר אלכוהול הן לצריכה במקום שבהם נימעסקים

ל פי יידרשו להתקין שילוט מתאים בעסק ולפעל ע  -מרכולים גוןכ ,לבית העסק

 .ניםלגבי גיל הקומגבלות נוספות  להקפיד עלוכן בי הגבלת שעת מכירה אות לגההור

  ט אחיד לעסקים למכירת אלכוהול(ר: מפישור)ק

 23:00חר השעה לאלא לצריכה במקום אלכוהול ש ן למכוראי  

 ש לפעול ם המבקצריכה במקוכוהול לבעל עסק של מכירת אל -שעות פתיחת העסק

 ד.יגיש בקשה  לקבלת היתר נפר  24:00ה לאחר השע

 ילהנוהל היתרי ל -קישור
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 רוכלות

  יבור, שלא או מלאכה לצבהצעת שירותים  כירה אומבה, בקניכל עיסוק הינה רוכלות

 בתוך מבנה של קבע.

 חוק רישוי עסקים עיסוק ברוכלות ניידת או נייחת חייב ברישיון עסק על פי. 

 למעט באירועים מרכזיים ועפ"י  שלא לאשר רוכלות ברחבי העיר מדיניות העירייה היא

 .עתו של המנהלשיקול ד

 בנפרד בהתאם להוראות חוק העזר דונול יימור לעיחריגים לכלל הא-  

ת הסביבה, שמירת הניקיון, ומניעת מפגעים( ל איכו)שמירה ע ק העזר לגבעת שמואלחו

 פרק טז' רוכלים. 2017התשע"ז 
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 חניונים

 .חניונים לשרות הציבור בתשלום חייבים ברישיון עסק 

 מחלקת בגדר צינורות להבטחת הכניסה במקום אחד שמאושר על ידי יגודר ון כל חני

 הרישוי.

 וצב מיבנה לשומר )אינו טעון היתר בנייה(י , בתחום המגרש,בכניסה. 

 כת תשלום שיחובר למער על ידי השומר או פעלחסום חשמלי שיומוקם ון ילחני

בור חניה שלום עהת ממוחשבת דרך תשלום במכונות תשלום או על ידי אחת מחברות

 הוגים בעיר.הפועלות בארץ  סלופרק או פנגו, הכל לפי ההסדרים הנ

 ן יעשה על פי החוק לשילוט כבישים וחניונים סימון ושילוט החניו 

 ן המחייב.להקצות מקום לחניות נכים על פי התק חייביון החנ 

 

 עסקים במרכזים קהילתיים

 .וםלתיים יש מתקנים אשר נדרשים לרישיון עסק אם הפעלתם כרוכה בתשלם הקהיבמרכזי

לים ישירות על ידי העירייה לא נידרש להוציא את טופס הרישיון אך ם מופעה והמתקניבמיד

 ת האישורים הנדרשים כתנאי להפעלתם.אקבל ק ולחובה לעמוד בכל דרישות החו

 להלן המתקנים החייבים ברישיון עסק:

 ת אוכל.או בי מזנון

 מ"ר. 800מעל  חדר כושר

 ומלאכת יד  ומקום לחוגי ריקודים יצירה דרכת חוגימקום לה חדרי חוגים, כיתות הדרכה, חשוב

 .טעוני רישיון עסק אינם
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 אולמות ספורט

 כז קהילתי אינם טעוני רישיון עסק. ראו מספר בית באולמי ספורט 

יגות מכל סוג, משחקים תחרותיים לבמידה והמתקנים הנ"ל משמשים למשחקים של 

מהפעילות החינוכית והם  נם חלקתשלום שאיו סרטים בבהשתתפות קהל, עריכת מופעים א

 פתוחים לקהל הרחב הם חייבים ברישיון עסק.

 

 מתקני ספורט

אין בהם תחרויות רחב שאינם מתקנים למשחקי ליגה או שהקהל וש המתקני ספורט לשימ

 ם מסביב למתקן אינם טעוני רישיון עסק.ביבהשתתפות קהל רב על מוש

 סק.שיון עייבים ברימש למשחקי ליגה חמתקן ספורט המש

טעונים רישיון  אינם: מתקני כושר בשטח הציבורי מגרשי ספורטק הפתוחים לקהל הרחב חשוב

 עסק.

 

 משחקים אלקטרוניים -םימשחקקני מת

 רישיון. י כהגדרתם בחוק רישוי עסקים טעונ מתקני משחקים

בדרך חשמלי או לות באופן מכני או משחקים באמצעות מכונות המופע –משחקים" "

 ".חרת וכן משחקי ביליארד, קלפים, קוביות וכיוצא באלהא

חלטה זו צריכה להיות האך  ג זהבסמכות רשות הרישוי לקבוע הגבלות על אישור משחקים מסו

ת פרסום ברשומות או כמפרט אחיד גררת על ידי ראש ראשות הרישוי במסמפורסמת ומאוש

 של הרשות המקומית.

 המשחקים וכמותם, כל בקשה תידון בניפרד. מיקום הגבלות עלבהעדר מפרט המפרט 

 מצורף:

 מפרט פנימי הגבלות על משחקים אלקטרוניםקישור: 

 

 םונייאירועים המ

 עוני רישיון עסק.ועים המוניים ואירועים חד פעמיים טראי 

 י והבינויעל פי התכנון העירונ אלו הם אירועים הנערכים במקום שלא יועד לכךרועים אי

 .במקום

    .האירועים מתקיימים בלוח זמנים קצר עד לרגע פתיחת האירוע 

 פי ניתן על ידי ור הסאישואירוע שכזה נערך בנוהל עבודה בו מעורבים גורמים רבים וה

שתיות האירוע. ולכן לכל אירוע הנפרד נבנות ת תתיחמוך לפסהמשטרה וכיבוי אש ב

ורכב דבר המחייב הכנת נוהל מיוחד עם דרישה ירוע מם ניהול אמיוחדות ומתקיי

 לתוכניות בטיחות ונהלי תפעול האירוע.
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 :קישור מצורף

 נוהל רישוי אירועים המוניים. 

   

 

 רישיון יטעונ םניעסקים שא  -6 פרק
 הינו עסק שיש להוציא רישיון עסק לשם ניהולו.  כאמור, לא כול עסק

קובע רשימה סגורה של עסקים  2013 -"גע( התש צו רישוי עסקים ) עסקים טעוני רישוי

 הטעונים רישיון עסק.

מטבע הדברים אין זו לשם הנוחות הוכנה רשימה של עסקים שאינם טעונים הוצאת רישיון. 

יהם נשאלנו אשר לגבהנפוצים א את העסקים ה הכוללת את כל העסקים הקיימים, אלמרשי

 בעבר. 

 )קישור לנספח רשימת העסקים שאינם טעונים רישיון(

 

 :למדריך זה הבהרות כלליות
 
 

 גם כל הדרישות של נותני האישור  ותמסמך זה, חלהמופיע בפריט עיסוק  על כל

דריך רו במ, בין אם הוזכת חוק רלבנטיות אחרותהרלבנטיים לפריט עיסוק זה וכל דרישו

 זה ובים אם לאו.

  במסמך זה כדי לפטור בעל עסק מקיום דרישות כל דין החל עליו, אף אם אין באמור

 הוראות הדין אינן מופיעות במסמך.

 שה לעמוד בכול חוקי העזר ריאין באמור במסמך מזה משום מתן פטור כלשהוא מהד

 של העירייה.

 רישוי לטוריות יחול על העסקים טעוני הבכלל זה הנחיות רגוהוראות כל דין וכל שינוי ב

 מיום פירסומו כדין ויחייב את בעלי העסקים.

 רסם מפרט ייחסים לסוגי עסקים להם פוהמידע והדרישות המפורטים במסמך זה מת

סום מפרטים אחידים ם. עם פירפים לשם נוחות בעלי העסקיאחיד ארצי וכן לעסקים נוס

והעירייה תהיה , ניות במסמך זה בהתאםהנחיות העירוציים נוספים יעודכנו האר

 עדכן את דרישותיה בהתאם.רשאית ל

 ן דרישת כל חוק, תקנות או הנחיה בכול מקרה של סתירה בים האמור במסמך זה לבי

 יקבעו הוראות החוק. "החוק"( מנהלתית מחייבת )
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יתווספו  1.4.21על פי התקנות שייכנסו לתוקף ב  רסום הטפסים החדשיםפ עם -טפסים

 למדריך הטפסים מהרלוונטיים.

 

 

 

 


