
הקלות ופרסום דרישות  , חוברת הסבר לשירותים מקוונים
2019דצמבר –המשטרה 

פרסום דרישות לעסקים באתר משרד לביטחון פנים1.

פרטי יצירת קשר2.

הגשה מקוונת של מסמכי רישוי עסקים למשטרה3.

טופס מקוון להשגות4.

שינויים בדרישות פרטי רישוי5.



דרישות משטרה לרישוי עסקים 

https://www.go
v.il/he/departm
ents/topics/busi
ness_regulation
_improvement

בפרק  
–מדריכים ומידע 

ניתן למצוא את  
כל הדרישות של  

המשטרה לפי סוגי 
: כגון, העסקים
מועדון  , בית אוכל

ועוד

https://www.gov.il/he/departments/topics/business_regulation_improvement


המשך דרישות המשטרה  



יצירת קשר של המשטרה

קישורים

–פרטי יצירת קשר
אבטחה ורישוי עסקים  

במשטרה

https://www.gov.il/he/depart
ments/general/business-
regulation-police-contact

רישוי  הגשת מסמכי

עסקים למשטרה

https://www.gov.il/he/service/
submitting-business-

documents-for-police-
inspection

הגשת השגה למשטרה  

לפי חוק רישוי עסקים

https://www.gov.il/BlobFolder/
generalpage/business-

regulation-police-
contact/he/publications_busin
ess_license_objections_police_
7c5_business_license_law.pdf

הקישור מופיע בצד 
שמאל של הדף הראשי

https://www.gov.il/he/departments/general/business-regulation-police-contact
https://www.gov.il/he/service/submitting-business-documents-for-police-inspection
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/business-regulation-police-contact/he/publications_business_license_objections_police_7c5_business_license_law.pdf


אבטחה ורישוי עסקים במשטרה–פרטי יצירת קשר 

https://www.go
v.il/he/departme
nts/general/busi
ness-regulation-

police-contact

https://www.gov.il/he/departments/general/business-regulation-police-contact


מיילים של משטרה במחוז תל אביב

ל"כתובת דואתפקידיחידת שירותמספר

Rishuy_tlv@police.gov.ilאבטחה ורישוימחוז תל אביב1

Rishuy_ayalon@police.gov.ilאבטחה ורישוימרחב איילון2

Rishuy_dan@police.gov.ilאבטחה ורישוימרחב דן3

Rishuy_yiftach@police.gov.ilאבטחה ורישוימרחב יפתח4

Rishuy_yarkon@police.gov.ilאבטחה ורישוימרחב ירקון5

Rishuy_bb@police.gov.ilאבטחה ורישויתחנת בני ברק6

Rishuy_givatayim@police.gov.ilאבטחה ורישויתחנת גבעתיים7

Rishuy_mesubim@police.gov.ilאבטחה ורישויתחנת מסובים8

Rishuy_glilot@police.gov.ilאבטחה ורישויתחנת גלילות9

Rishuy_levtlv@police.gov.ilאבטחה ורישויתחנת לב תל אביב10

Rishuy_ntlv@police.gov.ilאבטחה ורישויתחנת תל אביב צפון11
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mailto:Rishuy_mesubim@police.gov.il
mailto:Rishuy_glilot@police.gov.il
mailto:Rishuy_levtlv@police.gov.il
mailto:Rishuy_ntlv@police.gov.il


הגשת מסמכי רישוי עסקים במשטרה

https://www.go
v.il/he/service/s

ubmitting-
business-

documents-for-
police-

inspection

https://www.gov.il/he/service/submitting-business-documents-for-police-inspection


הגשת השגה למשטרה לפי חוק רישוי עסקים

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/business-regulation-police-
contact/he/publications_business_license_objections_police_7c5_business_license_law.p

df

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/business-regulation-police-
contact/he/publications_business_license_objections_police_7c5_business_li

cense_law.pdf

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/business-regulation-police-contact/he/publications_business_license_objections_police_7c5_business_license_law.pdf


בשלבי פיתוח–טופס מקוון להשגות 

בטופס תתאפשר  , בימים אלו מפותח טופס מקוון להשגות•
:פניה להשגה לכל נותני האישור הממשלתיים

משרד הבריאות–

המשרד להגנת הסביבה–

משרד החקלאות ופיתוח הכפר–

הרווחה והשירותים החברתיים, משרד העבודה–

משטרת ישראל–

הרשות הארצית לכבאות והצלה–

.עדכונים בנושא יינתנו ברגע שהטופס יעלה לאוויר



שינויים והקלות של המשטרה בפרטי הרישוי

'מס
תאריך  

שינוי
הנושאפריט רישוי

1
'ה12.03.197.1

שטח או גן חניון טיילים

תכנית תנועה וחנייה דרישה לתכנית מעל  
משתתפים500

230.04.19
'ג1.3

רפואיים מכירה וחלוקה  תכשירים
הורדת דרישת תכנית אבטחה בעסק

301.05.19
'ז2.1

תחנות דלק 
הורדת דרישת תכנית אבטחה בעסק

401.05.19
'ח2.2

שינוע דלק במכליות
הורדת דרישת תכנית אבטחה בעסק

501.05.19
'א9.1

מכירה ותיקון כלי נשק  
הורדת דרישת תכנית אבטחה בעסק

601.05.19
'ב 9.1

הורדת דרישת תכנית אבטחה בעסק


