
 קורס רישוי עסקים ישר ולעניין

 תהליך הרישוי

 

 

 

 

 

 
 

 יפו-עיריית תל אביב, אגף רישוי עסקים, מנהל מחלקת שירות לקוחות –אסף אדלשטיין 
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 :תהליך הרישוי 11:30

  מידע מוקדם והנחיות להגשת בקשה

 מידע מקדמי/לרישיון

    הגשת בקשה לקבלת רישיון עסק 
הליך קבלת רישיון העסק 
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 הערכות להכנת תכנית לבעל העסק

 ?  חייב בהוצאת רישיון  מלכתחילההאם העסק •

 

 ?  רישיון היה הקודם לעסק האם •

 

 ממתי התכנית  , תכנית מאושרת האם קיימת •

 

 המבוקש/ למצב הקיים תואמת זהה האם התכנית •



4 

 לחפש נכס אחר 

 להתייעץ עם הרשות

 הורדת נפח פעילות 

לסוג העסק אותו אני מבקש מספיק של העסק השטח האם 
 ? ? ?מה עלי לעשות כשאין מספיק שטח  ?להקים 

   לותר על ההכנה  

 במקום         

פגישה עם מהנדס  

 הרשות
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 תכנון ובניה                

התאמה  

להיתר  

 הבניה  

התאמה  

   ע"תב

  4טופס 

שימוש   גמר  ותעודת 

 חורג  

מבנה  

 מסוכן  

חריגות  

 בניה 
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 מפרטים אחידים מאושרים    
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 תהליך הוצאת רישיון עסק  

  

  

  
 מידע מוקדם

 

    

אפשרות לאישור מוקדם של עסקי  

 מזון במשרד הבריאות 

 א   –שלב 

  
   מוקדמימידע 

 

    

  
   נגישות
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 מידע מקדמי  

, חוק רישוי עסקים מאפשר קבלת מידע מקדמי •

 . מראש
הניתן בכתב לבקשת מבקש המצרף לבקשה פניה בכתב המידע •

 .ותוכניות עסק 

בקשת המידע תופנה לכל גורם רישוי בנפרד שיענה רק על  •

 .הנוגע לתחומו

 בתשלום אגרת רישויחייבת הבקשה •

 יום 30המידע יינתן בתוך •

 

    

•  

 א   –שלב 
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 מידע מקדמי במשרד הבריאות
  

בעל עסק יכול לפנות באופן ישיר למשרד הבריאות ולקבל את  •
 .  התייחסותו לתוכנית המוצעת בהליך של מידע מקדמי

התהליך מצריך תשלום נפרד למשרד הבריאות בגובה אגרת  •
 .רישוי

 .  במסגרת מידע מקדמי יבחן משרד הבריאות את התוכנית•

לאחר אישור משרד הבריאות נדרש יהיה להציג את האישור  •
 .  והתוכנית בעת הגשת הבקשה לרישיון

בהליך מידע מקדמי ניתן לקבל התייחסות של כל גורם   –הערה •
 .רישוי שמצוין בצו רישוי עסקים

 

 א   –שלב 

https://www.google.co.il/url?sa=i&url=https://campus.gov.il/academic_institution/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93-%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA/&psig=AOvVaw24xYc1lzd1BL3PCSlTEvw_&ust=1603205806734000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCRj5z1wOwCFQAAAAAdAAAAABAN
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 מידע מוקדם

 להגשת בקשה לרישיוןהנחיות  
 בדבר מוקדם מידע לקבלת עסקים רישוי לאגף לפנות מומלץ• 

   .המבוקש לעיסוק עסק ברישיון הצורך

  .לרישיון לבקשה הנחיות לבקש יש•

   מידע קיים הרשות באתר לעיתים•

 לאגף למסור יש – לכן ומדויק אמין מידע לקבל :מאוד חשוב•

   הנכס של המדויקת הכתובת :עסקים רישוי

 בנכס שנוהל הקודם העסק פרטי את •

  .הקודם העסק של הארנונה חשבון •

 

 א   –שלב 
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 נגישות בעסקים
 

 או זמני היתר קבלת לשם ,הנגישות לחוק בהתאם•

 הנגישות בדרישות לעמוד יש חידושם או עסק רישיון

  מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק בהתאם
   .ותקנותיו

 נגישות מורשה של דעת חוות להגיש העסק בעל על•

  .נגישות מורשה ושל (וסביבה תשתיות ,מבנים) ס"מתו

  ידי על הדין להוראות בהתאם ייבנו אשר השירות

 עסק רישיון יונפק לא .הרשות מטעם נגישות מורשה

 עם לאנשים זכויות שוויון חוק בדרישות עמידה ללא

  .ותקנותיו מוגבלויות

 א   –שלב 
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 תהליך הוצאת רישיון עסק  

  

  

  

 ב  –שלב 

  
 מידע מקדמי

 

    

 הכנת תכנית לרישיון עסק

י בעל  "ע

מקצוע 

 מוסמך  
פעולות  

מטעם  

בעל  

 העסק  

אפשרות לאישור מוקדם של עסקי מזון  

 במשרד הבריאות  

 א   –שלב 
  

 מידע מוקדם  

 

    

  
 נגישות  

 

    

עסקים עתירי סיכון ישלבו תכנית  

 בטיחות
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 תכנון והכנת התכנית  

הנדסיות לעסק חתומות בידי  תוכניות לצרף בעת הגשת הבקשה יש •

 ." בעל מקצוע מוסמך"

הרשום בפנקס המהנדסים בניין אזרחי מהנדס : בעל מקצוע מוסמך•
 .  רשוםאדריכלות  הנדסאי בניין רשום וכן אדריכל או או הנדסאי 

, העסקתכנית להנחיות להגשת התוכנית צריכות להיות תואמות •

 .  והחיצונייםהרישוי העירוניים גופי בעמידה ובדרישות תכנוניות של 

:  כגון, דרישות של הגורמים השונים צריכים להופיע בתוך התכנית •

 בטיחות  , נגישותדרישות , תאגיד המים, אגף התנועה, הבריאות

 ב  –שלב 



 ?חדשהתכנית הגשת מתי נדרשת 

 

 או הקטנת שטחהגדלה •

 שינוי מהות•

 שינויים פנימיים או חיצוניים בעסק•

אם חלו שינויים לעומת העסק הקודם שהיה  •

 במקום
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 ב  –שלב 
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 ב  –שלב 

 .עסק של עינוג ציבורי ועסקים עתירי סיכון
 

,  אולם שמחות, דאנסבר, פאב, דיסקוטק, מועדוןכגון 

,  אצטדיון, קניון, תיאטרון, בית קולנוע, בית מלון, מסעדות

המכילים  , בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אולם ספורט

 .מצטבריםר כתנאים "מ 100איש ושטחם מעל  100מעל 

 
חניונים תת  , תחנת דלק, דלק ואנרגיה –לצו  2קבוצה 

 (  בריכות שחיה בכללותם, קרקעיים

 

תכנית  לשלב בתוכנית העסק גם עסקים אלו יידרשו 

בטיחות שתוכן ותיחתם בידי מהנדס בטיחות שאליה  

 .לסידורי הבטיחותבאשר יצורף נספח בטיחות 
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 תהליך הוצאת רישיון עסק  

  

  

 ג   –שלב 

 הגשת בקשה לרישיון

 לכל פריט  ₪  324תשלום אגרה 
 משתנה בהתאם לעליית המדד פעמים בשנה  * 

לרבות 

 תכניות  
פעולות  

מטעם  

בעל  

 העסק  

 הגשת מסמכים  

 אישור הגשת בקשה  

פעולות   יום 21בחינת הבקשה תוך 

מצד 

 העירייה
שליחת הבקשה לנותני  

 האישור

 תצהיר כבאות  
 במידה ורלוונטי 



 רשימה של גורמי הרישוי

 נותני אישור ממשלתיים  

 משרד החקלאות•

   משטרה•

 משרד העבודה•

 המשרד לאיכות הסביבה•

 משרד הבריאות  •

 דלק וגז-משרד התשתיות •

 אשכיבוי •

 חינוך•

 נותני אישור מתוך הרשות

 הנדסה•

תברואנים   – ביקורת עסקים•
    רשותיים

 מבנים מסוכנים•

 תחבורה•

 תאגיד המים •

 היטל השבחה  •

 אגף נכסים•

 שימור  •
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 ג   –שלב 

 

 יש רשימת גורמי רישוי שונה  לכל עסק 

 פי צו רישוי עסקיםעל 
  



18 

 עסקהגשת בקשה לרישיון  –ג שלב    

 

 :עסק לרישיון בקשה להגיש יש ,הבאים במקרים

 

 תוספת ,בעלות החלפת ,רישיון חידוש ,חדש עסק

 מנהלים שינוי ,בעלים שם שינוי ,שותף יציאת ,שותף

 ,פריט ביטול ,פריט תוספת ,העסק מהות שינוי ,בחברה

 .שטח והקטנת שטח הגדלת

 

  פי על בנכס השימוש את תואם אינו העסק בו במקרה

  פי על המותרים השימושים רשימת את או הבניה היתר

 להגיש יש ,(ע"תב) המקום על המוטלת המתאר תכנית
  .חורג לשימוש להיתר בקשה

  

 ג   –שלב 
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 טפסים נדרשים  

חותמת  )+ לרישיון חתום על ידי מבקש הרישיון טופס הגשת בקשה •
 (.מ"החברה בעסק של חברה בע

לרבות פרטים ליצירת קשר , יש להקפיד על מילוי טופס הבקשה במלואו
 .ל ומספר טלפון נייד"דוא -עם בעל העסק 

תכנית " בעל מקצוע מוסמך"חתומה בידי ( קיימת או חדשה)תכנית עסק •
 (.אם תידרש ) בטיחות 

שובר תשלום אגרת בקשה לרישיון עסק חתום בחתימת הבנק או קופת •
 העירייה 

 .או חוזה רכישה בשלמותושכירות חוזה •

 .צילום תעודת הזהות+ תעודת זהות •

רק עסקים שהם חברה  )מינוי מנהלים בחברה + אישור רשם החברות •
 (.מ"בע

בו הבקשה במקרה )מסמכים נוספים שיידרשו על ידי האגף לרישוי עסקים •
של בעלים קודמים יש לצרף לטופס הבקשה גם תעודת  י יורשים"מוגשת ע

או , פטירה של הבעלים הקודמים וצוואה בו מצוין מיהם היורשים החוקיים

 .ד המאשר מיהם היורשים"מכתב מעו

 ג   –שלב 
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 תצהיר כבאות אש  

21 

 ג   –שלב 
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 בדיקת הבקשה  

לצורך המשך  )הבקשה ותהליך אישורה בדיקת   •

 (  התהליך

יום ותחליט אם  21הרישוי תדון בבקשה בתוך רשות  •

 .  להמשיך בתהליך או לדחות את הבקשה

רשות הרישוי רשאית לסרב לקבל בקשה לרישיון אם  

 .  לא צורפו לבקשה המסמכים הדרושים

יימסר  , במקרה של החלטה להפסיק בתהליך הרישוי
 .למגיש הבקשה סירוב וינומקו הנסיבות לסירוב

 אישור הבקשה בידי גורמי הרישוי•

 

 ג   –שלב 
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 הפניה של הבקשה לחוות דעת 

יום   30תוך , כל גורם רישוי יערוך ביקורת בעסק•

ויכין דוח ביקורת הכולל  , ממועד הגשת הבקשה

 .דרישות לביצוע 

• 

הביקורת תתבסס על רשימת התיוג והמפרטים  

האחידים המותאמים לסוג העסק ולבקשת בעל  

 .העסק

 ג   –שלב 
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 סוגי סטטוס הבקשה של גורמי הרישוי  
 :יתקיים אחד מהמצבים הבאים, בדיקת כל גורמי הרישוילאחר • 

 אישור•

גורמי  כלרשות הרישוי תוכל להנפיק רישיון עסק רק לאחר קבלת אישור של 
 .הרישוי

 "(טיפול"סטטוס ) תנאים מוקדמים•
יש להוכיח עמידה  –במידה וחלק מגורמי הרישוי אישרו אך הציבו תנאים 

 .  בתנאים אלה באמצעות ביצוע הדרישות ולדווח על כך לגורמים השונים

הרישוי יבצע ביקורת חוזרת בעסק לווידוא ביצוע הדרישות והעמידה  גורם •

 .בכדי לתת את אישורו הסופי, בתנאים

 :מאודחשוב •

יש למלא את דרישות הגופים השונים במהירות ולדווח להם על תיקון הליקויים  

 .יום 21בתוך 

לבקש מגורם הרישוי המתאים אורכה לביצוע  אפשר , אם נדרש זמן נוסף•

 .  בכדי למנוע הוצאת סירוב לבקשה, הדרישות

 ג   –שלב 
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 סטטוס היתר זמני

שנה במקרים  + שנה עד , היתר זמני יינתן לפרק זמן קצובסטטוס –
 :הבאים

גורם הרישוי נתן אורכה לבעל העסק לביצוע הדרישות והתנאים –
 .שהוגדרו

יום מהמועד שנשלחו הבקשות לחוות דעת של הגופים   30חלפו –

וחלפו עוד שבעה ימים לאחר שנשלחה  , השונים והם לא השיבו
רואים אותם כאילו אישרו מתן היתר זמני   –להם תזכורת ולא השיבו 

 .עד תקופה של שנה

ההחלטה הסופית על מתן ההיתר היא בסמכות רשות הרישוי בלבד  
 .ואינה אוטומטית

 

 ג   –שלב 
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 ג   –שלב 

 סירוב
• 

עלול להינתן עקב אי התאמה של התכנית או של סוג  סירוב
. או אי ביצוע הדרישות בזמן שהוקצב, הבקשה למציאות בשטח

 .הסירוב צריך להיות בכתב ומנומק, על פי חוק

• 
לא ניתן   –במידה ואחד או יותר מגורמי הרישוי מוציאים סירוב 

 .לקבל רישיון

 .במקרים אלה יש להסדיר את הנושא מול כל גורם רישוי שסירב •
 

רשות , אחד מגורמי הרישוי יודיע על סירובו למתן רישיוןאם •
 .הרישוי תודיע על כך בכתב לבעל העסק

• 
של סירוב הפיקוח העירוני ימליץ למערכת המשפטית  במקרה 

 .להגיש תביעה לבית המשפט בגין ניהול עסק ללא רישיון
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 סיום טיפול  

  

  

  

 ד  –שלב 

קבלת תשובות מצד כל גורמי  

 האישור  

 סירוב  / היתר זמני / הוצאת רישיון  

הדפסת הרישיון תהיה בהתאם  

 לתוקף המצוין בצו רישוי עסקים

סיום  

 טיפול  

 שימוע תוקף רישיון    תנאים לרישיון   השגה 



 תנאים לקבלת רישיון עסק ותנאים ברישיון

 :רישוי עסקים קובע שלושה סוגי תנאיםחוק • 

 

תנאי מוקדם הוא תנאי שמציבים רשות הרישוי או  –תנאי מוקדם •
וחובה לקיימו בטרם יינתן  בטרם ניתן הרישיון נותני האישור 
 .רישיון העסק

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

תנאי שיתווסף לרישיון מטעם רשות  –תנאי נוסף ברישיון •
 .הרישוי לאחר שהוצא רישיון לעסק

 
כולם או , לבעל העסק יש אפשרות לערער על התנאים שנקבעו

ואם לא נענה יוכל לפנות לבית , בפני רשות הרישוי, מקצתם
 (.בית המשפט המחוזי)המשפט לעניינים מנהליים 
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 ד  –שלב 



 דגשים
חשוב שבעל העסק יהיה מודע מראש לגבי כל שינוי •

יש לתת הסבר מראש לפני הגשת  , בתכנית העסק
 . התכנית

אנחנו ממליצים לבעלי , לתת שירות הוגן ומכובד•
לברר אצל , לקבל המלצות , העסקים לעשות מחקר 

 .  מכרים שגם עברו את התהליך

שיתוף פעולה הכרחי , להסביר ללקוח את התהליך •
 .  מצדו לסיום מהיר של ההליך

מצריך בדיקה מוקדמת שהדבר  , עסק שמצריך ארובה •
 .  אפשרי מחייב הוצאת היתר בניה
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 מעסקים קודמים" ירושה"

: 

 שחלים על העסק עצמוצווי סגירה –

שלא מאפשרים מתן היתרים לעסק עד  סירובים של גורמי רישוי –

 י מילוי הדרישות"הסרת הסירוב ע

שבעל העסק הקודם לא הצליח לפתור  בעיות ישנות בהליך הרישוי –

 בעל עסק חדש/עסק חדש' נעליו'ונכנס ב

לשימוש חורג שמשמעותו  סירוב של ועדה מקומית או ועדת ערר –

 שאי אפשר לקיים בעסק את הפעילות המבוקשת

 לעסק הקודםהליכים משפטים –

 או שכן מאוד בעייתי  –סכסכי שכנים –

 ד  –שלב 
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 לסיכום 

 

 


