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 מבוא לרישוי עסקים

 ?  מהו חוק רישוי עסקים

 (2019עדכון אחרון ) 1968 –ח "חוק רישוי עסקים חוקק בשנת תשכ

לחוק מטרות חשובות שתהליך הרישוי . ברשותמטרת החוק להסדיר את פעילות העסקים טעוני רישוי 

 :מיועד להבטיח ובהן

על קיום מטרה זו אחראים הרשות   -"  איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים והפרעות

 .והמשרד להגנת הסביבהאיגוד ערים /הסביבתית' היח/הסביבההעירונית לאיכות 

על השגת מטרה זו אחראית משטרת   – מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות

 .ישראל

העבודה  על השגת מטרה זאת אחראי משרד  – בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו

 .והרווחה

על   – או בתרופות, מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה

 .  העירוניבחלק מהמקרים אמצעות הווטרינר , החקלאותמטרה זאת אחראי משרד קיום 

על השגת מטרה זאת אחראי משרד הבריאות – לרבות תנאי תברואה נאותים, בריאות הציבור  . 

 מטרה זאת אחראית מחלקת רישוי ותכנון הנדסי באגף  קיום על  –תכליות דיני תכנון בניהקיום

 .ועדות מקומיות/הנדסה ברשויות' מח/עסקיםרישוי 

 הרשות הארצית  על השגת המטרה הזאת אחראית  – הדינים הנוגעים לשירותי כבאותקיום

 .  לכבאות והצלה 



 צו רישוי עסקים

חוק רישוי עסקים  . צו רישוי עסקים הוא רשימת העסקים החייבים רישוי עסק על פי חוק רישוי עסקים

 .  קובע כי שר הפנים יפרסם בצו מיוחד את רשימת העסקים טעוני הרישוי

מוסיף  והוא  2020גרסה מעודכנת של הצו לשנת הוא ( 2020)( עסקים טעוני רישוי)צו רישוי עסקים 

 .  להתעדכן מעת לעת על ידי שר הפנים

 :קבוצות 10-העיסוקים הכתובים בצו מחולקים ל

 קוסמטיקה, רוקחות, בריאות – 1קבוצה 

 דלק ואנרגיה – 2קבוצה 

 חקלאות ובעלי חיים – 3קבוצה 

 מזון – 4קבוצה 

 מים ופסולת – 5קבוצה 

 מסחר ושונות – 6קבוצה 

 נופש וספורט, עינוג ציבורי – 7קבוצה 

 רכב ותחבורה   – 8קבוצה 

 שירותי שמירה ואבטחה – 9קבוצה 

 כימיה ומחצבים, מלאכה, תעשיה -10קבוצה 



 ?  למה חשוב בכלל להוציא רישיון עסק 

צריך להוציא את הרישיון משום שכך   –כלומר )האם הסיבה לכך היא אך ורק פורמלית וחוקית 
 ?  או שיש לכך סיבות נוספות? כפי שנראה בהמשך, (החוק מכריח אתכם

עומדים  שהם  בכך , ושמירה על התושבים, עסקים בשמירה על הסדר הציבורישל בעלי מה החלק 
 ?בתקנות הדרושות ומוציאים רישיון עסק

 !גם על האזרח וגם על בעל העסק –הרישיון ששומר על כולם                

הכוונה היא שאפילו אם נראה  ? למה הכוונה. אחריות ציבורית כלשהילעסקים  להניח שיש סביר 
ולכן דרוש , הרי שיש לו השפעה על האנשים שמגיעים אליו, בהשגת רווחיםהיא תמצית העסק שכל 

 .רישיון עסקשיוציא 

שכל  , מתחם בילויים רגיל לחלוטין –לכאורה . ניקח לדוגמה את המקרה של אולמות האירועים
אולם כשבוחנים את הדברים מבעד למשקפי  . תפקידו הוא לספק פלטפורמה לאירועים משמחים

 .אשר מחייבת רישיון עסק, מגלים תמונת מצב שונה, האחריות הציבורית

האם   –? מה קורה במצב של שריפה? איך אפשר לוודא שאין יותר מידי אנשים בתוך האולם 
אלו הן רק חלק מהשאלות הנבחנות  ? לכולם יש מקום להימלט אליו והאם יש יציאות חירום

 במסגרת תהליך הרישוי



 ?רישיון לניהול עסקאז מהו בעצם 

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

 .לפתיחת העסק ולניהולו

.  לבעלים של העסק, רישיון לניהול עסק הוא מסמך הניתן על ידי העירייה בתפקיד של רשות הרישוי

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

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

 .הבעלות של העסק מוגדרת לפי הרשום בטופס הרישיון שהוצא מטעם העירייה. לבעלי הנכס

 .לפני פתיחת עסק יש לבדוק בצו רישוי עסקים ובאתר העירוני אם קיימת החובה להוצאת רישיון עסק

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

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

 .  טרם התחלת השיפוץ בבית העסק. בבקשה לקבלת רישיון מוקדם ככל האפשר

 . אי ביצוע הדרישות יגרור סירוב למתן הרישיון ולנקיטת הליכים משפטיים בגין ניהול עסק ללא רישיון



 פטור מחובת רישוי עסק

לעומתם כל , מרפאות, משרדים, חנויות נעליים, חנויות בגדים: למשל, עסקים רבים אינם טעוני רישוי

 .ר טעונה ברישוי"מ 800-חנות שלה אולם מכירה הגדול מ

אך מכיוון שהתקנות  , עסק עסקים ניתן לקבל אישור על פטור מחובת רישוי בחלק מאגף ומחלקות רישוי 

 .ד  "י עו"להסתפק בתצהיר המאומת ע, אינן מתייחסות לעסקים שאינם נדרשים רישוי ניתן לרוב

מומלץ שלא תעשה כל צעד בעל משמעות כלכלית כולל חתימה על חוזה ושינויים בעסק לפני שתבדוק  

 .אם ניתן לקיים את העסק המבוקש בנכס שבחרת

אין המידע במדריך זה מהווה תחליף להתייעצות עם כל בעל מקצוע בנושא הליך הרישוי וסיכויי : שים לב

אין בהגשת הבקשה לרישיון כשלעצמה משום מתן רישיון או היתר זמני לפי החוק ועל בעל  . הצלחתו

העסק לדאוג לקיצור משך הליך הרישוי ככל האפשר על ידי מילוי מדויק ומהיר של התנאים בהם העסק  

מומלץ לבעל העסק לעקוב באופן רצוף אחר הליך הרישוי ומצבו ביחס לכל גורם שאישורו  . חייב לעמוד

 .נדרש לצורך השגת הרישיון



 ?למה חייבים להוציא רישיון עסק

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

הרשעה בהליכים אלו גוררת צו . רישיון הוא עבירה שבגינה ננקטים הליכים פליליים נגד בעל העסק

 .קצר וקנסות גבוהים לעיתים תוך זמן , סגירה

 לקוחותיורישיון עסק מקדם את העסק מול ציבור. 

 שהחוק מחייב רישיון עסק הרי שאם יקרה אסון בעסק ללא רישיון או כל תקלה חמורהמאחר  ,

 .  נשקפת גם סכנה חמורה של האשמה ברשלנות ובאחריות לתקלה

להיתר להציב פרגוד בחורף ולעיתים גם להיתר  , בתי אוכל זקוקים להיתר להציב שולחנות וכיסאות

 .את כל אלה ניתן לקבל אם העסק נמצא בתהליך רישוי תקין וללא סירובים. לילה

נדרשים להציג רישיון עסק בר תוקף, למשל, בתי אוכל רבים המעוניינים להשתתף בירידי מזון. 

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

 .תיפגע הפעילות העסקית

ל או לשחרר סחורות מהנמל או לזכות  "עסקים ללא רישיון עסק אינם יכולים לייבא סחורה מחו

 .  בתנאים מועדפים שמעניקה המדינה

מלון ללא  , בנוסף, בתי מלון ואכסניות אינם יכולים לזכות בתואר מלונאי מאושר ללא רישיון עסק

וגופים ציבוריים וגופים מוסדיים יימנעו  , ל"רישיון לא יוכר בפרסומי משרד התיירות בארץ ובחו

 .  משכירת חדרים בעסק בהעדר רישיון עסק

 .ללא רישיון ייתכנו לעיתים קשיים לקבל החזר כספים מחברת הביטוח



 חובת רישוי על פי חוקים אחרים

במסגרת תהליך הרישוי לעיתים נזקק העסק להקים ולהוציא רישיונות או היתרים נוספים על פי חוקים  
 :שונים שיפורטו להלן

 היתר בנייה

בניית מדרגות רגילות או  , כדוגמת בניית ארובה)אם ונדרשים שינויים במבנה הקיים הטעונים היתר בנייה 
הגדלת העסק  , בניית מתקני קירור גדולים, פתיחת דלתות נוספות בעסק, שינוי חזיתות, מדרגות חירום

חיבור שני מבנים במגרשים  , הקמת גלריה בעסק, סגירת מרפסת או חללי כניסה, באמצעות בנייה חיצונית
יידרשו בעל העסק לפעול להוצאת ההיתר וזאת מול אגף רישוי , (חיבור שתי קומות לעסק אחד, שונים

 .  ופיקוח על הבנייה

 .  קבלת היתר הבנייה והיתר לשימוש חורג הם תנאי להוצאת רישיון עסק

 היתר לשימוש חורג 

אם השימוש המבוקש של העסק אינו תואם את היתר הבנייה התקף שלך המבנה או אינו תואם את  
"  היתר שימוש חורג"יידרש בעל העסק לקבל מהוועדה המקומית , (ע"תב)התוכנית מתאר החלה על האזור 

 .  1965 ה"התשכעל פי חוק התכנון והבנייה 

שינוי , ניהול עסק לייצור באזור המיועד למגורים, הפיכת דירת מגורים למספרה או למסעדה: לדוגמה
 .  מבנה תעשייה למסעדה

 .הטיפול בקבלת היתר לשימוש חורג הוא באחריות בעל העסק

 .קבלת רישיון העסק מותנה בקבלת ההיתר לשימוש החורג



 הגופיים המאשרים הוצאת רישיון עסק

שהם משרדים  " נותני אישור"על פי חוק רישוי עסקים נדרש העסק לקבל את אישורים של גופי רישוי עירוניים ושל 

הבקשה לרישיון עסק מוגשת  . אישורם הוא תנאי לקבלת רישיון העסק. ממשלתיים שנקבעו בחוק רישוי עסקים

בעל . כהגדרתו בחוק" בעל מקצוע מוסמך"עסק חתומה בידי תכנית לבקשה יש לצרף . לרשות הרישוי העירונית

הרשום בפנקס המהנדסים או הנדסי בניין או הנדסי אדריכלות  ( בניין)מקצוע מוסמך הוא אדריכל מהנדס אזרחי 

 .המהנדסיםהרשום בפנקס 

 :גופי רישוי עירוניים שאישורם נדרש

 העירמהנדס /הנדסהיחידת /ועדה מקומית•

 תברואן הרשות•

 איגוד ערים/ברשותלאיכות הסביבה יחידה •

 אגף התברואה בכל הנוגע לסידורי אשפה ומחזור•

אם הוגדר המבנה כמבנה , מדור מבנים מסוכנים•
 מסוכן

 אגף התנועה בעירייה•

 מורשה נגישות עירוני  •

 המים העירוניתאגיד •

 :גופים ממשלתיים שאישורים נדרש

צו רישוי עסקים קובע  את נותני האישור הנדרשים לכל 
 .עסק

 :הם אלה הממשלתיםנותני האישור 

רשות כבאות והצלה מחוזית 
  המשרד לאיכות הסביבה במחוז או רשות עירונית

לאיכות הסביבה שהוסמכה לתת אישור במקום  
 . המשרד

  משטרת ישראל 
  משרד העבודה והרווחה 
 העירוני  הווטרינר משרד החקלאות באמצעות

 שהוסמך מטעמו
משרד הבריאות באמצעות לשכת הבריאות המחוזית 

 :מיוחדיםמשרדי ממשלה נוספים שאישורם יידרש לעסקים 

משרד התחבורה לעסקים לטיפול ברכב 

 התשתית לנושאי  דלק וגזמשרד 

התרבות והספורט לרישוי קייטנות ומכוני כושר, משרד החינוך  . 



 סוגי הרישיונות שמוציאה רשות הרישוי

 :עסקיםנקבע על פי צו רישוי הרישיונות תוקף 

הרישיון הוא תקף כל עוד לא ביטלה  . לצמיתות מהיום שהוציאה אותו רשות הרישוירישיון שיינתן : רישיון לצמיתות
 . שאושרו בוהדברים אותו רשות הרישוי וכל עוד לא חלו שינויים בעסק לעומת 

רישיון עסק תקופתי שיחודש  . 'וכולתקופה של שנה אחת או שלוש שנים או חמש שנים שיינתן רישיון : רישיון תקופתי
 .  מעת לעת לא יהיה תקף ללא תשלום האגרה הקבועה בו

 .לתקופה הקצרה מהמוגדר בתקנות אך לא פחות משנהשיינתן רישיון : רישיון זמני

 . קרקס, לעסק שהוא זמני מטבעו כמו אירוע חד פעמישיינתן רישיון [ : מטבעו]רישיון זמני 

 :של רישיון עסקתוקפו  

 .  2018ב ועודכן לאחרונה ( הוראות כלליות)תוקף הרישיון נקבע בתקנות רישוי עסקים 

 .תוקף הרישיון של עסק שקיבל היתר לשימוש חורג לא יעלה על תקופת תוקף ההיתר לשימוש חורג

 :  היתר זמני

תוכל רשות הרישוי  , אם ימולאו התנאים, היתר לניהול העסק שתוקפו לא יעלה על שנה במצטבר ובו ייקבעו התנאים
 .היתר זמני יינתן לעסק שטרם השלים את כל הדרישות של גופי הרישוי ובתנאים שנקבעו בדין. לתת רישיון עסק

 :עסקטופס רישיון 

העיסוקים המותרים בעסק על פי חוק והסכמת רשות  : מטעם רשות הרישוי ייכתבו הדברים הבאיםשיינתן ברישיון 
בנוסף לאלה ייכתבו ברישיון  . כתובת העסק ותוקף הרישיון, שטח העסק, שמות הבעלים הרשומים בעסק, הרישוי

 .התנאים שקבעו רשות הרישוי ונותני האישור לניהול העסק והדרישות שיש למלא במהלך ניהול העסק



 תנאים לקבלת רישיון עסק ותנאים ברישיון  

 :חוק רישוי עסקים קובע שלושה סוגי תנאים

תנאי מוקדם הוא תנאי שמציבים רשות הרישוי או נותני האישור לפני מתן הרישיון או   –תנאי מוקדם 

 .חובה לקיימו טרם יינתן רישיון העסק או ההיתר הזמני, ההיתר הזמני

 .תנאי ברישיון או בהיתר הזמני יש לקיים דרך קבע בעת הפעלת העסק –תנאי ברישיון 

תנאי שיתווסף לרישיון או להיתר הזמני מטעם רשות הרישוי לאחר שהוצא רישיון  –תנאי נוסף ברישיון 

 .לעסק

 תוכניות עסק כחלק בלתי נפרד מהרישיון

"  בעל מקצוע מוסמך"על פי חוק רישוי עסקים יש לצרף לבקשה לרישיון לתוכניות הנדסיות חתומות בידי 

ראה פירוט בפרק תכנון העסק והכנת  (. הנדסאי בניין או הנדסאי אדריכלות, מהנדס אזרחי או אדריכל)

 .  תכנית

 .  בעל העסק חייב לשמור העתק מתוכנית העסק המאושרת



 האחידהמפרט  -הרפורמה ברישוי עסקים על קצה המזלג 

הנחתה הממשלה את משרדי הממשלה והרשויות המקומיות  , במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים 
ליצור מפרט דרישות אחיד של התנאים והמסמכים הנדרשים לצורך קבלת רישיון עסק ממשרדי  

המפרט האחיד יאפשר למעוניינים להקים עסק לדעת מראש מה נדרש , הממשלה נותני האישור
 .מהם וימנע מצב של חוסר אחידות בדרישות או של סתירות בדרישות של נותני אישור שונים

המדיניות והדרישות של רשויות הרישוי המקומיות  , התנאים, חלה חובת העלאת המסמכים
מסוגי עסקים מסוימים לאתר האינטרנט של  ( מועצות מקומיות, מועצות אזוריות, עיריות)

כך שהמעוניינים להקים עסק יוכלו לדעת מראש מה נדרש מהם ואילו מגבלות מטילה  , הרשות
 .רשות הרישוי על עסקים מסוגו

לפי  , תנאים נוספים שייקבעו לבעלי עסקים יחולו לאחר שלוש שנים או במועד חידוש הרישיון
אלא אם כן לשינוי יש השלכה מועטה על העסק או קיימות נסיבות , מבינהםהתאריך המוקדם 

 .מנת להבטיח את מטרות הרישוי-המחייבות החלת התנאי בדחיפות על







 המשך -הרפורמה ברישוי עסקים על קצה המזלג 

לרבות  )להגיש השגה לגורם הנוגע בעניין על תנאי שהוצב לבעל עסק או מבקש רישיון עסק אפשרות 
או על סירוב לתת לו רישיון או שלילת  ( תנאי המופיע במפרט האחיד ולמעט תנאי שנקבע בחיקוק

 .רישיון

 

במסגרתו מבקש הרישיון מגיש מראש את  , הליך רישוי מזורז לעסקים שהסיכון הנשקף מהם קטן
ויכול להתחיל לפעול תוך כחודש  , המסמכים הנדרשים ומצהיר על עמידתו בתנאים הנדרשים

 הרישוימהגשת הבקשה לאחר קבלת היתר מזורז מרשות 

 (.ידובר בהרחבה בהמשך –הרישוי הדיפרנציאלי )

 

כך שלסוגי עסקים רבים הוארכה תקופת הרישוי  , הצו הקובע את העסקים טעוני הרישוי עודכן
 ,(ולאחרים קוצרה במקרים בהם מאפייני העסק מחייבים זאת)

 

הכול  , ובוטל הצורך באישור של חלק מנותני האישור, בוטל הצורך ברישיון לחלק מהעסקים
 .במידת האפשר



 :בהמשך
 

 תהליך הרישוי
 

 
,  מנהל מחלקת שירות לקוחות, אסף אדלשטיין: מרצה

 יפו-אגף רישוי עסקים תל אביב


