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מדד רלוונטיות בדיקת ""Doing Business   

וגרמניה באנגליה עסק רישוי תהליכי   

 תוכן עניינים
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0000 מדד רלוונטיות בדיקת  “Doing Business”   

וגרמניה באנגליה עסק רישוי תהליכי   

 תוכן עניינים
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 עיקרי הממצאים

מדריך "Doing Business” רישוי משך להשוואת רלוונטי אינו שנה מדי היוצא ל"הבינ  

 עסק

ב העיקרית הרלוונטית הקטגוריה ,במדריך המדדים עשרת מבין-Doing Business  

 ”Starting a Business" היא

ידי על לעסק היתר במתן הנדרשות הפרוצדורות מכלול את מנתחת אינה הקטגוריה  

  וכן ,המדינה ברמת פורמלי לרישום הנוגעות פרוצדורות על בעיקר ומסתכלת העירייה

 עסק רישוי טעוני שאינם גופים על

העברת ,לחשמל חיבור ,למחסנים בנייה היתר) אחרות בקטגוריות מדדים ישנם  

 שמשפיעים מהותיים הליכים במספיק נוגעת ולא בלבד עקיפה זיקתן לנושא אך (ן"נדל

 ההליך משך על
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 Doing business-הקטגוריה המרכזית שרלוונטית במדריך ה

 ”Starting a Business"היא קטגורית 

 קריטריונים שונים מרכיבים את דירוג המדינות  10

 לחשמלהפרוצדורות הנדרשות מעסק כדי לקבל חיבור קבוע 

 (  מסמכים, אישורים)הפרוצדורות הנדרשות מעסק בתחום הבנייה כדי לבנות מחסן 

 העלות והזמן הנדרשים לשם התהליך הלוגיסטי של ייבוא וייצוא 

 תשלומי חובה נוספים והנטל האדמיניסטרטיבי הכרוך בטיפול בהם, המסים

 מודד סט אינדיקטורים שקשורים להגנה על זכויות מיעוט ולממשל תאגידי 

 ן בין שתי חברות מקומיות"עלות וזמן הנדרשים כדי להעביר נדל, מספר הפרוצדורות

 מידת הזמינות של מידע נגיש אודות הלוויםוכן בדיקת הזכויות החוקיות של מלווים ולווים 

 ?  כמה קל לבצע את הפעולה במדינה -הקריטריונים עונים על השאלה 

 עלות ותוצאה של הליכי פתרון פשיטת רגל וחוזק המסגרת החוקית הנוגעת להליכים אלו, זמן

 סכסוך מסחרי דרך בית משפט מקומי פתרון של זמן ועלות 

מונה את מספר הפרוצדורות הנדרשות מיזם באופן רשמי כדי לרשום  

 ולהפעיל עסק מסחרי או תעשייתי  



8 

לא מנותחות   ”Starting a Business"במסגרת הקטגוריה של 

 מכלול הפרוצדורות הנוגעות במתן היתר לעסק על ידי העירייה

עיסוק ברישום 

  יישותלצורך הקמת 

 משפטית

במרבית המקרים  

הרישום נבחן ברמה  

לא " מדינתית"ה

 *עירונית

 

מתייחס לכלל הגופים  

הנדרשים ברישום לשם 

פעילות גם לגופים שאינם 

 טעוני רישוי עסק

 Doing businessמתוך המתודולוגיה של 

• Only procedures required of all businesses are covered. Industry-specific procedures are 

excluded. For example, procedures to comply with environmental regulations are included 

only when they apply to all businesses conducting general commercial or industrial 

activities.  

 

• Procedures that the company undergoes to connect to electricity, water, gas and waste 

disposal services are not included in the starting a business indicators. 

Doing Business records all procedures officially required, or 

commonly done in practice, for an entrepreneur to start up and 

formally operate an industrial or commercial business 

 ?  מה בהגדרת הפרוצדורות הנבדקות מוציא את תהליך רישוי העסקים מהמדד

 Starting a Business-בתחום ה. נמדדים ביחס לנעשה בעיר הגדולה בכל מדינה( מהקמת עסק ועד אכיפת חוזים)יש לשים לב כי כל המדדים במדריך   *

 דוגמאות' ר, מתוך מספר ערים שנדגמו אותרה פרוצדורה בודדת ברמה העירונית, (ושאינה מתייחסת לרישוי עסקים)בנוסף להגדרה המובאת למעלה 

נמדדות פרוצדורות שעל כל 

 העסקים חובה לבצע

ללא פרוצדורות הכוללות חיבור  

 גז ושירותי אשפה  , לחשמל מים
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בדיקת קטגוריות נוספות בעלות זיקה לנושא רישוי עסקים מלבד 

"Starting a business” 

הפרוצדורות הנדרשות  

מעסק בתחום הבנייה כדי 

,  אישורים) מחסןלבנות 

 (  מסמכים

 *:אישורים ברמה העירונית

בנייה מהרשות  /אישור תכנון1.

 (  כולם)המקומית 

אישור מבנה ממכבי אש  2.

 (כולם)וגורמי בטיחות 

אישור סופי מהרשות  3.

 (כולם)המקומית 

אישורים נוספים ממחלקות 4.

 שונות  

 

 

עלות , מספר הפרוצדורות

וזמן הנדרשים כדי 

בין שתי ן "להעביר נדל

 חברות מקומיות

 *:אישורים ברמה העירונית

בדיקת הרשומה בעירייה  1.

 (  רק ישראל)בנוגע לנכס 

הגשת דיווח לרשויות 2.

ישראל וארצות  )בעירייה 

 (  הברית

 

 

 ישראל ובריטניה  , כפי שעולה מבדיקת הפרופילים בארצות הברית*

הפרוצדורות הנדרשות  

חיבור  מעסק כדי לקבל 

וכן מידת קבוע לחשמל 

 אמינות הרשת

 *:אישורים ברמה העירונית

אישור לאספקת חשמל  1.

ארצות  )ולתוכנית חשמל 

 (  ישראל, הברית

 

 

 

קטגוריות נוספות בעלות זיקה עוסקות בחלק קטן מהגורמים להימשכות הליכי רישוי  

 עסקים בעיריות מובילות
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 בפועל ”Starting a Business"דוגמאות ליישום מדד 

   ישראל
 פרוצדורות כלליות לרישום חברה

 לא מוזכרות פרוצדורות המתייחסות באופן ספציפי לתהליך רישוי עסק

 ישראל 
 52 -מיקום כולל 

 מיקום במדדStarting a Business - 41 

בתוך מדד  השלבים המפורטים לצורך התחלת עסק:Starting a Business 
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 "”Starting a Businessדוגמאות לפרופילים בקטגוריית 

 בריטניה 

 בריטניה  
 7 -מיקום כולל 

 מיקום במדדStarting a Business - 16 

בתוך מדד  השלבים המפורטים לצורך התחלת עסק:Starting a Business 

 
 

*HMRC - Her Majesty Revenues and Customs ,מקבילה של רשות המיסים 

 **PYAE – Pay as You Earn tax 

 פרוצדורות כלליות לרישום חברה

 לא מוזכרות פרוצדורות המתייחסות באופן ספציפי לתהליך רישוי עסק



12 

 Starting a Business""דוגמאות לפרופילים בקטגוריית 

 ארצות הברית  

 (יורק-ניו)ארצות הברית 
 8 -מיקום כולל 

 מיקום במדדStarting a Business - 51 

בתוך מדד  השלבים המפורטים לצורך התחלת עסק:Starting a Business 

 
 

 פרוצדורות כלליות לרישום חברה

 לא מוזכרות פרוצדורות המתייחסות באופן ספציפי לתהליך רישוי עסק
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 ”Starting a Business"דוגמאות לפרופילים בקטגוריית 

 ארצות הברית  

 (לס'לוס אנג)ארצות הברית 
 8 -מיקום כולל 

 מיקום במדדStarting a Business - 51 

בתוך מדד  השלבים המפורטים לצורך התחלת עסקStarting a Business ,יורק  -דומים לניו

  :אבל יש גם פרוצדורה הנדרשת ברמה המוניציפלית

 
 

 פרוצדורות כלליות לרישום חברה

 לא מוזכרות פרוצדורות המתייחסות באופן ספציפי לתהליך רישוי עסק
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 "”Starting a Businessדוגמאות לפרופילים בקטגוריית 

 זילנד  -ניו

 זילנד  -ניו
 1 -מיקום כולל 

 מיקום במדדStarting a Business – 1 (פרוצדורה אחת בלבד ) 

בתוך מדד  השלבים המפורטים לצורך התחלת עסק:Starting a Business 

 
 

 פרוצדורות כלליות לרישום חברה

 לא מוזכרות פרוצדורות המתייחסות באופן ספציפי לתהליך רישוי עסק
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Subnational Starting a Business 

 עוסק ברישום עסק- Registering a Company 

  שוני בדירוג הערים נובע משוני במספר הפרוצדורות ובהתאם בעלות ובזמן 

 כתוצאה  , למשל. כתוצאה מיישום שונה של תהליך רישום עסקמספר פרוצדורות שונה

 הפרדת מספר תחנות נדרש בעיר מסוימתמ

 ממשקים שונים  , כתוצאה מיכולת של המשרד המקומי להתמודד עם עומסיםמשך רישום שונה

 .  בערים השונות( מס ורשם חברות לדוגמא)בין משרדים רלוונטיים 

 

בערים  "  ”Ease Of Doing Business-חות מקומיים "דו

 ספציפיות במספר מדינות  

Subnational Reports   

הבדלים ברגולציה על עסקים ובאכיפתה בין ערים שונות באותה הארץ 

ח ה"הרחבת טווח הדיווח של דו-Doing Business  מעבר לעיר המרכזית במדינה 

דירוג הערים השונות מתבצע על פי המדדים של דירוג ה-Doing Business  הכללי 

 עבור מדד-  ,Starting a Businessחות מסוג "מסקירת מספר דו"Subnational” עולה: 

 

 חברה בערים שונות במדינה  פרוצדורות כלליות לרישום 

 לא מוזכרות פרוצדורות המתייחסות באופן ספציפי לתהליך רישוי עסק
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 :בערים"  ”Ease Of Doing Business-חות מקומיים "דו

 פולין  

Starting a Business 

  כל הערים חולקות את אותה המסגרת

 הרגולטורית כדי להתחיל עסק  

פרוצדורות  : 

  הכנת מסמכי ההתאגדות

(Articles of Association) 

 הפקדת סכום מסוים בבנק 

רישום במשרדי ה-KRS (  מקביל

מספר  (: לרשם החברות

,  מספר זיהוי למס, סטטיסטי

 הודעה למשרדי הביטוח הלאומי  

מ ברשות המס"רישום למע 

 בה הופרדו חלק ) פוזנןלמעט  -בטבלה

כל הערים דורשות את   (מהפרוצדורות

אותו המספר של פרוצדורות כדי  

 להתחיל עסק

 

 כדי להתחיל עסק  ( פוזנןלמעט )מספר פרוצדורות זהה  -המחשה 
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0000 

מדד רלוונטיות בדיקת " “Doing Business   

וגרמניה באנגליה עסק רישוי תהליכי   

 תוכן עניינים
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 תהליכי רישוי עסק באנגליה וגרמניה  

 :ומסעדותבדגש על בתי מלון , תהליכי רישוי באנגליה ובגרמניההצגת 

 איך אנחנו רואים תהליך רישוי עסק -שפה משותפת  ? 

צורך בחידוש, זמן: השוואה בין מדינות לפי האיחוד האירופי 

סקירת כל מדינה כוללת את הנושאים הבאים: 

דרישות לקבלת רישיון עסק 

ממשק מול העירייה 

פעולות שהעירייה מבצעת 

תקפות הרישיון 

בקרה ואכיפה 
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מכלול פעולות ההיתרים שנדרש לצורך הפעלת העסק 

רשיונות"מספר תתי הליכים או כל אחת כוללת , קיימות ארבע קטגוריות עיקריות של הסדרה, בהכללה" 

 "רישוי עסק: "שפה משותפת

 ניתוח אדקיט, Harvard, EU :מקור

 קטגוריות נפוצות של היתרים נדרשים -רישוי עסקים 

 היתר הפעלה
Industry license 

 היתר מתחם
Premise license 

 היתר שירות כללי

Products / services 

 היתר פעילות אישי
Personal license 

"רישוי עסק"אישורים נדרשים ל  

 מדדי הצלחה

 ?מה משך ההליך ועלותו הכוללת

 ?(כמה שלבים קיימים בו)עד כמה ההליך פשוט 

 חסכון לרשויות המדינה ותרומה להכנסות

(מסעדנות)כ ניתן לפי השתייכותו לענף "בד, היתר הפעלה לעסק: הפעלההיתר /עסק רשיון 

 רשיון מתחם- Premise license : (סביבתית, בטיחותית, בריאותית)היתר שהמתחם כשיר לפעילות המתקיימת בו 

(אלכוהול)כ בהתאם לרמת הסיכון הנשקפת מאותו עיסוק "בד, שירותים\זכות לעסוק בעיסוק מסוים שקשור למכירת מוצרים: רישיון אישי 

 רשיונות הקשורים לזכויות עובדים ובטיחותם -קטגוריה נוספת שלעתים מופיעה 
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 היתר לפתיחת מלון עם מסעדה

 Germany Austria Spain England פרמטר להשוואה

Permanent license? + + + +* 

Period to Renew (Years) - - - - 

Time to obtain all licenses 2 weeks 3 months 3 months 1 month 

Time to obtain longest license 2 weeks 3 months 3 months 1 month 

 אך יש לשלם אגרה מדי שנה, לצמיתותהוא  Premises licenseבאנגליה רישיון *

  Study on the compliance of the member states on the time needed to get licenses and permits, 2014:מקור

 EU 2014נתוני מחקר : השוואה בינלאומית של תהליכי רישוי מלונות עם מסעדה

פרמטרים   4-הטבלה להלן משווה רישוי בית מלון עם מסעדה ב 
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 היתר לפתיחת מלון עם מסעדה

 Germany Austria Spain England פרמטר להשוואה

Permanent license? + + + + 

Period to Renew (Years) - - - - 

Time to obtain all licenses 2 weeks 3 months 3 months 1 month 

Time to obtain longest license 2 weeks 3 months 3 months 1 month 

 EU 2014נתוני מחקר : השוואה בינלאומית של תהליכי רישוי מלונות עם מסעדה

פרמטרים   4-הטבלה להלן משווה רישוי בית מלון עם מסעדה ב 

 אך יש לשלם אגרה מדי שנה, לצמיתותהוא  Premises licenseבאנגליה רישיון *

  Study on the compliance of the member states on the time needed to get licenses and permits, 2014:מקור
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 ?עם מי שוחחנו -התהליך באנגליה 

 מחלקות רישוי עסקים ברשויות נוספות

Emma Rohomon 
  מנהלת מחלקת הרישוי בעיריית ברמינגהם 

 סביבה ובנייה, בריאותמחלקות 
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 :רישוי בית מלון עם מסעדה באנגליה

Premise license הניתן לצמיתות 

 הפעלת מסעדה והגשת אלכוהול הן אלה  -צורך בהיתר למלון בכלל נובע מקיומן של פעולות בתוך המלון

 ההיתריםהמחייבות את קבלת 

 ללא הפונקציות לא נדרש היתר הפעלה חוץ מרישום -ככל שמדובר בתהליך מנקודת המבט של רשות הרישוי 

 אלכוהולומציע ( בבוקר 5-בלילה ל 11בין )התהליך למטה נבחן לגבי מלון שמגיש מזון בשעות מאוחרות 

 מוסיקההשמעת , אירועי ספורט, קולנוע, למשל אם יש תיאטרון -דרישה להיתרים נוספים 

הרשות מוודאת עם רשויות אחרות את עמידת בעל העסק  . הבקשה מוגשת לרשות המקומית על ידי בעל הנכס

 ניתןאם אין התנגדויות הרישיון (. ב"מזון וכיו, בטיחות באש)בחקיקה שחלה עליו 

שנתית  אין צורך בחידוש אלא רק בתשלום אגרה . לצמיתותניתן  הרשיון 

 

Food Registration Use Class  

 אתרי מחלקות הרישוי בערים שונות  , שיחות עם מחלקות הרישוי ברובעים השונים: מקור

Personal Alcohol License Premise License  
 

הבקשה עוברת להתייחסות של  *

 כל הסוכנויות הרלוונטיות  

 חודש לסיום ההליך 

Planning Team 
 צוות נפרד בתוך ברשות  

 המקומית

0 

Food Safety Team 
הרשות   צוות נפרד בתוך

 המקומית

 חקיקה אחרת שחלה על בעל המלון תהליך קבלת רישוי מלון עם מסעדה

Fire Safety 

Licensing team 
שבתוך  מחלקת רישוי עסקים 

 הרשות המקומית

 גופי אכיפת בטיחות באש
 לרשות המקומיתמחוץ 

חובת רישום כל עסק -

 המוכר מזון

אף   -במקרים מסוימים -

ידרש רישיון הפעלה  

 (בשר מהחי)

 

תנאי להפעלת מלון  -

הוא קיומו של היתר 

 ייעודי למבנה

שינוי , ניתן בשלבי בניה-

יעוד ומסתיים בתעודת  

 השלמה

 ניתן לצמיתות  -

 לצמיתות
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  Premise license -תיאור תהליך רישוי עסק 

 

 משטרה

 כיבוי והצלה  

 Health and)בריאות ובטיחות 

Safety)   

 תכנון  

 (  Environmental Health)בריאות 

 רווחת ילדים

 (  הגנת צרכן)משרד המסחר 

 שירותי בריאות אזוריים  

 יש התנגדויות  

 דיון עם הרשות הרלוונטית

 מחלקת הרישוי מנהלת דיון עם

הרשות הרלוונטית בהשתתפות  

מגיש הבקשה והרשויות  

 המתנגדות  

  נקבעות דרישות לקבלת

 הרישיון

 הגשה למחלקת הרישוי  

 (אופליין \אונליין )

  מספקת אינפורמציה והנחיה 

מתכללת את התהליך 

העברה לרשויות הבודקות  : 

דרך  * ליין-הגשה און

הפורטל הממשלתי או  

שמעביר לגופים , אופליין

 הנוספים

ליין -במידה ומוגש און- 

העברה אוטומטית לכלל 

 הרשויות  

 מוגש בעותק קשיח- 

בחלק מהרשויות העברה  

ידנית באחריות המגיש  

בחלק  , לכלל הרשויות

 אחר העברה מרוכזת  

 יום מרגע הגשת   28תוך

 הבקשה  

  רישיון מונפק על ידי

מחלקת הרישוי  

 המקומית

 אין התנגדויות  

 מחלקת רישוי  

X 

 'שלב א

מחלקת הרישוי מבצעת בדיקה  

 עם רשויות אחרות

 'שלב ב

בתנאי שאין   –מתן הרישיון 

 התנגדות של רשויות אחרות

'שלב ג  

 יום 28תהליך שנמשך 

עיקרו בדיקה של הרשות עם רשויות אחרות שאין התנגדויות למתן רישיון 

הרישיון ניתן לצמיתות 

 

העירייה מעבירה  

 לגופים נוספים

 Tacit Consent בדיקה עם רשויות אחרות

אם לא הוגשה  

התנגדות רשויות  

   -יום  28אחרות בתוך 

 

 "הסכמה שבשתיקה"

 

מתן היתר להפעלת 

 העסק על ידי הרשות  

 (לונדון)

 
  -רשות לעירייה להגדיר לצרכיה 

 בנוטינגהם לא חל

 (PWF, PWGאין אפשרות לטעינת קבצים מסוג ) PNG ,PPT ,PDFמתאפשרת הגשת קבצים מסוג , MB 10המערכת מקבלת קבצים של עד . ליין כוללת שדה ייעודי להגשת תוכניות-הגשה און*
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 תיאור התהליך והדרישות לקבלת רישיון עסק
 אנגליה -( Premise license-למלון ולעסקים אחרים העומדים בתנאי ה)

ולכל עסק שמקיים פעילויות רלוונטיות, רלוונטיות לבתי מלון 

 (דוכן אוכל רחוב, מסעדה, מלון)חל על כל סוג עסק שיש לו פעילות שכזו 

 בית מלון שאין לו פעילות כאמור לעיל אינו דורשPremise license (נדרש רישום) 

 

Premise license נדרש במקרה שמתקיימת כל אחת מהפעילויות הבאות  : 

  מכירת אלכוהול 

 05:00-ל 23:00הגשת אוכל ומשקאות בין השעות   

 (אירועי ספורט, ריקודים, תיאטרון, קולנוע)סוגי בידור תחת רגולציה 

 

  אופן קבלת הרישיון 

רישום פורמלי בעירייה נדרשת להפעלת העסק 

  העירייה מבצעת בדיקה עם גופים הרלוונטיים"(One stop shop)" 

 

  דרישות נוספות 

 רישיון אלכוהול אישי(Personal License )– במקרה שנמכר אלכוהול במתחם חלק מה- Premise license  

הדרישות הן הסמכה  . המדובר הוא ברישיון אישי. כולל גם תנאי נלווה של קבלת רישיון למכירת אלכוהול

ולא נשלל רישיון קודם בחמש , העדר עבר פלילי בעבירות מוגדרות, מקצועית מגוף שמוכר על ידי הרשות

 .  השנים האחרונות

 אתרי מחלקות הרישוי בערים שונות  , שיחות עם מחלקות הרישוי ברובעים השונים: מקור
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הפורטל הממשלתי באנגליה מגדיר את הרישיון הנדרש לפי סוגי  

 הפעילויות הנערכות במתחם

... 

 אנגליה -פורטל הממשלה , License Finder: מקור
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הפורטל הממשלתי באנגליה מגדיר את הרישיון הנדרש לפי סוגי  

 הפעילויות הנערכות במתחם

 אנגליה -פורטל הממשלה , License Finder: מקור
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הפורטל הממשלתי באנגליה מגדיר את הרישיון הנדרש לפי סוגי  

 הפעילויות הנערכות במתחם

 אנגליה -פורטל הממשלה , License Finder: מקור
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פיקוח והסדרה בידי הרשות המקומית במקרים של  של רציונל 

 חשש לשלום הציבור ובריאותו

 Harvard Institute for International Development, 1999: מקור*

Street trading 

“Essentially to Prevent 

Obstruction of Streets and Public 

Nuisance” 

 מקומות המספקים בידור 

"Essentially for Fire Safety" 

 :   הסדרה בתחומים לדוגמא

Street trading - מניעת פגעי רחוב 

 מניעת שריפות -מקומות בילוי 

 (מוגזמת"כנראה גם כדי למנוע תחרות )פורמלית כדי להבטיח את שלום הציבור  -מוניות" 

מכירת אלכוהול 

70-חלק ניכר מפעילות המסחר אינה טעונה רישיון מנהלי מהרשות העירונית משנות ה 

1970-1974 : וועדתErroll   באנגליה ממליצה על הפחתה ברגולציה הנוגעת לרישוי עסקים 

2003 :The Licensing Act , (        בתחומי הבידור והאלכוהול)הפיכת רישיונות מוגבלים בזמן

 Premise License-לרישיונות לצמיתות במסגרת רישיון ה

  בשנים האחרונות נשמעים קולות הקוראים להסדרה דומה גם בתחומים נוספים 

 הרשות המקומית דורשת רישיון בעיקר במקרים של סכנה להפרעה לשלום הציבור ובריאותו  

 :רציונל ההסדרה
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 אנגליה   -רישיונות נוספים 

 באנגליה* רישיונותהדורשות סקירת פעילויות נוספות 

  סוגי רישיונות שונים לעסקים בעלי פרופיל סיכון שונה 

Hairdresser 

Registration  
רישוי רק בחלק   מחלקת)

(מהרשויות המקומיות  

Food Registration 
(ת בריאות וסביבהמחלק)  

Massage and Special 
Treatment License 

(רישוי מחלקת)  

Premise License 
 (רישוי מחלקת)

לפעול   היתר
(  רישום/רישיון)

פרמטר  /

 להשוואה

לצרכן   הכנת ומכירת מזון   מספרה

הסופי בשעות היום 

למעט בתנאים מסוימים  )

 **(  בהם נדרש רישיון
 

 שונים של טיפול   סוגים
 :בגוף

מסג  ' 

 קוסמטיקה 

  פירסינג 

   קעקועים 
 
 
 

בידור  ,מכירת אלכוהול

 :  ופעילות בלילה

  מכירת אלכוהול 

 הגשת מזון בשעות

 הלילה

  בידור תחת רגולציה

,  תיאטרון, קולנוע)

אירועי  , ריקודים

 (ספורט

עבור אילו סוגי  

 פעילויות נדרש  

 רישום/רישיון רישיון רישיון רישום   רישום  

+ + + 
 (תשלום אגרה שנתית)

+ 
 (אגרה שנתית תשלום)

 ?לצמיתות

+ + -**** + 
  דרישות

 ***אישיות

 .  רישיון אירוע זמני, רישיון להצבת שולחנות בשטח ציבורי -פעילויות נוספות עבורן נדרש רישיון * 

 Food)חד מיובמידה ומדובר בעסק מזון המכין מוצרים המבוססים על חומרים מן החי ומוכר אותם הלאה למסעדות או חנויות אחרות הוא יצטרך להוציא אישור ** 

Premises Approval) 

 על בעל העסק להיות מוסמך לביצוע הפעילות -רישיון /הכשרה/הסמכה***

 אין עליו חובה להוציא רישיון  , במידה ומפעיל העסק הינו בעל הסמכה מקצועית לביצוע הפעולות**** 
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 אכיפה ובקרה

 תוקף הרישיון
 למעט תשלום אגרה שנתית לעירייה -הרישיון " חידוש"אין צורך ב -לצמיתות  . 

 

 ענישה במקרה של אי עמידה בתנאים
 הוצאת רישיון-ט במקרה של אי"ליש 1,000קנס של 

עד חצי שנה בכלא 

( עד שנתיים מאסר -אי קיום הוראות בריאות מזון) 

 

 ביקורות באחריות הגופים הרלוונטיים 
 על אכיפת החוקים הרלוונטייםכל גוף אחראי בשיטה האנגלית 

גופים שמצאו ליקויים יכולים לפי שיקול דעתם לבקש את ביטול הרישיון לאחר שניתן 

צעדים  , במידה ונמצאה עבירה של העסק או הוגשה תלונה נגדו תתכנס וועדת הרישוי ברשות לדון בצעדים

 :  אפשריים

   החמרת דרישות 

 השהיה לעד שלושה חודשים 

  ביטול הרישיון 

 ותיעדופןהחלטה על שכיחות הביקורות: 

הערכת סיכון העסק 

  עריכת ביקורות בעסק בהתאם לפרופיל הסיכון שהחליטה עליו הרשות 

 עריכת ביקורות בהתאם לתלונות מהציבור 

 אתרי מחלקות הרישוי בערים שונות  , שיחות עם מחלקות הרישוי ברובעים השונים: מקור
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 ?עם מי שוחחנו -התהליך בגרמניה 

Lars Molbitz 
לשכת הסחר ברלין  , מרכז פתיחת העסקים 

Peter Ziehm 
ן  "תחום הנדל, יזם 

 Business Licensing Office )Gewerbebehörde( 

 Point of Single Contact for Entrepreneurs 
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 תהליך רישוי בתי מלון עם מסעדה בגרמניה

 לפעולכל בית מלון חייב ברישוי כעסק על מנת להתחיל  -כמו באנגליה 

 המתוכנן  חובת המגיש לבדוק קיומו של היתר מבנה שפועל ביעוד . הינו כמעט טכניהרישוי 

 נוספים  נדרש לעבור הליכים , שהנפוצות שבהן עסקי מסעדנות והגשת אלכוהול -במקרה שיש בו פעילויות נוספות

 (בהתאם לעניין)והדרכת בריאות  Catering Establishmentהליכים אלה הם 

 המקומית ברשות "( לשכת המסחר"הנקראת )נושאי אכיפה של חקיקה אחרת אינם באחריות יחידת הרישוי 

 למשל מבנה בטיחות)של האזרח לקיים את הוראות החוק האחרות האישית הרשות הגרמנית מדגישה את האחריות  ,

 ('וכובריאות 

 לצמיתותהרישיון ניתן 

 המידע כאן מתייחס לתיאור התהליך בערים מינכן וברלין. יתכנו הבדלים מקומיים בין ערים שונות. במסגרת התהליך בגרמניה* 

 הרישוםלשכת המסחר וגופי הבריאות יבצעו ביקורת במלון במהלך תהליך ** 

 יחידת פיקוח על המזון מינכן ותא המסחר ברלין*** 

 ( מינכן, משרד לסיוע לפתיחת עסקים) Munich Business Startup Office, (תא המסחר ברלין) IHK Berlin: מקור

 הרשות העירונית אינה מחויבת בבדיקת עמידה בתקנות אחרות בשביל לתת היתר פעילות בעיר  

Business registration Building Permit 
Premise license 

(for selling Alcohol ) 

Health Instructions, 

Hygiene Standards 

 שבועיים

 מחלקת בנייה
 (**  בתוך העירייה)

0 

 חקיקה אחרת על בעל המלון תהליך קבלת רישוי מלון עם מסעדה

Safety laws 

 /  המזוןיחידת פיקוח 

תא המסחר שמחוץ  

 ***לעירייה

Workplace safety 

 מדינתי
 לשכת המסחר  

 (  בתוך העירייה) 

 לשכת המסחר  
 (  בתוך העירייה)

Notification procedure 

 חובת הודעה על ההליך

 גופים חיצוניים לעירייה מחלקות אחרות בעיריה אחריות מחלקת הרישוי
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 רשיונות נוספיםלעיתים נדרשים 
 שולחנות ברחוב-

 רעש מבניה-

 הגנת צרכן-

 

 

  Premise license -תיאור תהליך רישוי עסק 

 

 רישיון מכירת אלכוהול

(Premise license) 

 הדרכת מזון  

 (מתבצע במקום אחר בעירייה)

 הגשה למחלקת הרישוי  

     אחריות אישית לביצוע

פנייה לגופים שאינם חלק 

 מהתהליך

 'שלב א

 התהליך באחריות מחלקת 

 הרישוי

 'שלב ב

 מתן הרישיון

'שלב ג  

אין בהכרח וידוא עם גופים אחרים 

 

 

לספק לעירייה  מומלץ /יש

 (:כדי שלא ידחו)

 תעודת יושר-

 אישור על הכשרה-

 רישום כחברה-

 תוכנית מבנה  -
 

  אישור תוך שבועיים

 מרגע הגשת הבקשה

  אם אין עילה חוקית

ההיתר ינתן   -לדחייה 

,  אי התאמה של מבנה)

,  חשש הפרעה לציבור

העדר הסמכה למגיש  

אישור בנושא  , אלכוהול

 (בריאות והגיינה

 

 מחלקת המסחר המקומית  

   IHK, Applicable German law (sc. 4)  ,Munich Business Startup Office:מקור
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 פעולות לביצוע במסגרת הליך לאישור מלון עם מסעדה

 :להלן עיקרי הליכי המשנה הנדרשים במקרה של פעילויות מסעדנות ואלכוהול במלון

 

 רישיון מכירת אלכוהול-
 דורש הוצאת תעודת יושר מהמשטרה והבאתה ללשכת המסחר-

 

 הדרכת בריאות מזון  -
 ימים 10חייב להעביר את עובדיו הדרכה שנמשכת ( כולל בבתי מלון)כל המפעיל מסעדה 

משתתפים כלל העובדים הבאים במגע ישיר עם מזון, הרישום הינו מקוון 

 (בברלין)או לשכת מסחר ( במינכן)ההדרכה מועברת ביחידת בגוף מקצועי שיכול להיות יחידה בעירייה 

 כדי להבטיח שאין בסיס לאי מתן רישיון"ממליצים להביא מסמך המעיד על השתתפות בהדרכה" 

 יורו 14 -עלות ההדרכה 

 

 יבצע הדרכת היגיינה  -
 המכינים או מייצרים מזון מתכלה( ללא הכשרה)עובדים  -עובדים רלוונטיים 

מקוון  - רישום  

 יורו   90 -עלות 

 תא המסחר מינכן   -מי מעביר 

   IHK Berlin ,Munich Business Startup Office: מקור
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 אכיפה ובקרה

 תוקף הרישיון
לצמיתות 

 

 ענישה במקרה של אי עמידה בתנאים
(ברלין )יורו למי שאין לו תעודה 5,000 

(מינכן" )זה לא קורה" 

 ביקורות באחריות הגופים הרלוונטיים
למשל , כל גוף אחראי על אכיפת החוקים הרלוונטיים-   

(ברלין )הגוף האחראי על הגיינה באוכל מבצע ביקורות שוטפות 

(מינכן )מתקיימות בדיקות לפי שיקול דעת הרשות 

   IHK Berlin ,Munich Business Startup Office: מקור
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 מסגרת כללית לרישוי עסקים   -תיאור תהליך רישוי עסק 

 :  התהליך להלן נוגע ליתר העסקים

 חובה על כל העסקים בעיר -רישום בלשכת המסחר המקומית 

 שירותי  , חנויות המוכרות מוצרי אלקטרוניקה)מעסקים מסוימים  -פיקוח המצריך פרוצדורות נוספות

,  הדרכות בתא המסחר המקומי, תעודת יושר מהמשטרה)נדרשות מספר פרוצדורות נוספות ( אבטחה

 (  רישום בבית המשפט המקומי

 ן  "סוכני נדל, דוכני מסחר נייד, נדרש ממסעדות המגישות אלכוהול -הוצאת רישיון 

 

 Proof of Sound Financial Circumstances  -במקרים מסוימים גם יידרש מסמך מבית המשפט המעיד על כך שמבקש הרישיון הינו בעל איתנות כלכלית * 

 Certificate of Good Conduct -תעודה המראה כי למגיש את עבר פלילי ** 

 וכן עסקים המספקים שירותי אבטחה, סוכנויות נסיעות, תכשיטים, אופטיקה, עסקים המוכרים מוצרי אלקטרוניקה*** 

 

Business registration Building Permit 

 בנייהמחלקת 

רישום  תהליך 

 בעירייה

 העסקדרישות נוספות מבעל 
 (מול גופים אחרים)

מחלקות אחרות  

 ברשות המקומית
 לרשות המקומית במידת הצורך חיצונייםגופים 

Technical Qualification 

Exam 

 תא המסחר המקומי

Excerpt from Central Trade 

Register 

 *בית משפט מקומי
 

Police Clearance 

**Certificate 

 משטרה  

 במקום מיידירישום 

נדרש לחסרי הכשרה מוקדמת  

 לצורך מכירת תרופות
 ***  במקרה של עסק תחת פיקוח

בתוך לשכת מסחר 

 הרשות המקומית  

 (  מינכן)מסגרת כללית לתהליך רישוי עסק 

   Munich Business Startup Office:מקור
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חופש של הפרט לעסוק במקצוע לפי : נקודת המוצא של החוק הגרמני

 בהתערבות מינימלית של המדינה, בחירתו

1.3.1 Principle of economic freedom  
 

In Germany the principle of economic freedom applies. As a rule the state does not require any 

specialized knowledge, passed exams or other admission requirements. Everyone can set up 

a business.  

 

First of all it is sufficient to register the business and to apply for a trading licence 

(“Gewerbeschein”).  

 
The state has trust in the personal responsibility of the entrepreneur and the beneficial forces 

of the market as unqualified or untrustworthy entrepreneurs do not stand a chance in 

competition. 

 2016, מתוך מדריך רישוי העסקים של חבל בוואריה

מבלי שהמדינה תתערב  , החקיקה הגרמנית מדגישה את עקרון החירות של הפרט לעסוק במקצוע שבו הוא בוחר

 מיותרותותדרוש דרישות 

יש שבהם רישיון במקומות ונותנת , עסקיםמפקחת על סוגי , הרשות פועלת למתן הכשרה, לצד דרישת אחריות אישית

 לציבור הפרעה או סיכון 
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 (1)סיכום 

 ההליךהיא מבנה העיקרית לכך הסיבה , פשוט וקצר יחסיתככלל תהליך 

 רציונל הרישוי-  

 אלא באופי  ( מסעדה לדוגמא/מלון)אינו קשור בסוג הגוף המקבל את האישור

 הפעילות המתקיים בו   

 רישיון להפעלת מסעדה-  

 גם כאשר אינה   -תהליך רישוי המסעדה המובא במצגת דומה לזה של כל מסעדה

 נמצאת בבית מלון

 באנגליה וגרמניה רישיון זה נקרא"Premise License "  והוא נדרש עבור מסעדות

 המגישות אלכוהול  

 רישיון להצבת שולחנות  , למשל -ייתכנו רישיונות נוספים כתלות בפעילות המקום

 וכסאות על המדרכה
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 (2)סיכום 

 חוסך צורך בביצוע של התהליך באופן חוזר מדי תקופה   -רישיון לצמיתות 

 שונה של התהליךממבנה כתוצאה ההליך פשטות: 

 יום 28באנגליה מתן רישיון למעט אם יש התנגדות של רשויות אחרות תוך 

של מרבית הרשויות האחרותבדיקה ללא , בגרמניה מתן רישיון ברירת מחדל 

 לקיים חובות אחרות בתקינה אחרת שאינה דורשת רישיוןאחריות על בעל העסק 

 שונה מערך איזונים-   

הנחה שאדם יכול להקים עסק למעט אם יש התנגדות 

מיקוד באכיפה לפי דרגות סיכון וענישה במקרה הצורך 
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 ,מנהלת תחום פיננסים ושירותים, דיאמנטמירב 

meirav@adkit.co.il  , 

0544-736417 

 

http://www.adkit.co.il/

