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      מרחביםמועצה אזורית  –דרישות כלליות 

 

 מבוא 
 

)להלן: "חוק הרישוי"( קובע אילו    1968  –חוק רישוי עסקים, תשכ"ח  

 עסקים חייבים ברישיון עסק על מנת לפעול.

היתר,   בין  הינה,  לחוק  בהתאם  עסק  רישיון  בקבלת  החובה  מטרת 

של    שמירה החיים  ואיכות  בטיחות  בטחונו,  על  הציבור,  בריאות  על 

 התושב. 

רישיון עסק' הוא אישור הניתן ע"י הרשות המקומית לבעלים של עסק  '

, שמאפשר פתיחתו וניהולו של העסק בהתאם לחוק ובהתאם  מסוים

 לתקנות אשר הותקנו מכוח חוק רישוי עסקים ולחוק עזר.  

והסידורים המתאימים   כל האמצעים  ננקטו  כי  בא להבטיח  הרישיון 

להפעלתו התקינה של העסקי עפ"י מטרות החוק, למען טובת הציבור  

 הרחב.

שיון עסק כחוק, צפוי  י ללא ר  הפועל   ,מודגש, כי כל עסק טעון רישוי

מנהלי ו/או  הליכים משפטיים  ללא  י לנקיטת  ניהול עסק  בגין  נגדו  ם 

 .שיוןיר

 

האזורית   יכולת  העוש  " מרחבים"המועצה  לבעלי    ה כמיטב  לסייע 

האישורים בהשגת  את   העסקים  להבטיח  ע"מ  השונים,  מהגורמים 

בחוקהפעילות  תקינות   כמתחייב          .עסקים 

 

המקומית"   הרישוי  ו"רשות  מרחבים  האזורית  המועצה  זאת,  עם  יחד 

שיון  י מצפות מבעלי העסקים לשיתוף פעולה מלא בדרך להוצאת ר

להקפ ו  דההעסק,  האישורים  השגת  מעקב  והשלמת  /על  טיפול  או 

שיון העסק וכדי  ידרישות המשרדים השונים, כדי שתתאפשר הנפקת ר

 .להבטיח את הפעילות בתנאים ראויים, לטובת הציבור כולו

מקדימה במחלקת רישוי    המבקשים לפתוח עסק יגיעו לפגישת יעוץ

. לפגישה יש להצטייד בתוכנית העסק ופרוט לגבי  עסקים של המועצה

 , כפי שיפורט בהרחבה בהמשך מסמך זה. הפעילות העסקית

כאן   עסקים    לחץ  רישוי  חוק  בנושא  נוסף  מידע  לקבלת 

 ומטרותיו 

 

 

https://www.merchavim.org.il/244/
https://www.merchavim.org.il/244/
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   –   מחלקת קידום ורישוי  עסקים 

 מ.א מרחבים 
 

מחלקת קידום ורישוי עסקים במועצה האזורית "מרחבים", רואה לנגד  

צרכיהם של בעלי העסקים ואת החשיבות הרבה שבפיתוח  עניה את  

 וקידום העסקים למען כלכלתם ורווחתם של התושבים. 

ומעודדת   מברכת    של   בהקמתם  ותומכת   כלכליות  יוזמותהמחלקה 

  ומחויבות   אחריות   יה על  מוטלת  ,במקבילבתחומה.    חדשים   עסקים

  להגן   ל מנתע  החוק  במסגרת  יפעלו  השונים  שהעסקים  לכך  לדאוג

 .הרחב הציבור על

העסקים   בעלי  עם  משותף  עבודה  ממשק  יצירת  כי  מאמינים  אנו 

הפועלים ברחבי המועצה, הינו המפתח לשגשוג העסקי וייעול הליכי  

 הרישוי עליהם אמונה הרשות.

מחלקת קידום ורישוי עסקים מזמינה את בעלי העסקים לעמוד בקשר  

יני רישוי העסקים תוך  עם המחלקה ועושה כל שלאל ידה למען קיום ד

 מתן מענה פרודוקטיבי ומקצועי. 

 המחלקה עומדת לרשותכם לכל שאלה או בקשה בתחום זה.

 אודות המחלקה יצירת קשר ומידע כללי  לפרטים ל  –לחץ כאן 

 שעות קבלת קהל: 

 , בתאום מראש בלבד 13:00-9:00בין השעות  ה,-בימים א

 מענה טלפוני: 

  16:00-9:00ה, בין השעות -בימים א

 

 

 

 

 

 

 

https://www.merchavim.org.il/%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%AA-%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%99-%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D/
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 מי חייב ברישיון עסק?  
 

הפנים, רישוי(,    שר  טעוני  )עסקים  עסקים  רישוי  צו  במסגרת  קבע 

, עשר קבוצות עיקריות אשר כל אחת מהן, כוללת  1995  – התשנ"ה  

 . שנקבעו כטעוני רישוי  )סוגי עסקים(  רשימת פרטים

חלק מבין העסקים מוגדר בצו בשם העסק כגון "בית מרקחת" וחלקם  

 כגון "מזון ומרכיביו".  העיסוקמוגדר כסוג 

 טעוני הרישוי  לפרוט עשרת קבוצות העסקים  –לחץ כאן 

 לצו רישוי עסקים בנוסחו המלא   –לחץ כאן 

 

 

 חוק רישוי עסקים הרפורמה ב 
 

מופיע  הרשות לגבי הרפורמה )*הערה: ישנה כפילות מסוימת באתר  

 גם במבוא לרישוי עסקים וגם ברובריקה נפרדת( הסבר  

 : מטרות החוק

חוק רישוי עסקים הינו המקור הנורמטיבי היסודי להסדרת מנגנון רישוי  

 העסקים במדינת ישראל.  

להגן,  החוק  נועד  עליהן  עומדות שורה של מטרות  זה,  חוק  בבסיס 

 , כדלקמן: על שלום האזרחיםלטובת שמירה על איכות החיים ו

 איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים;   (1)

 מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות;   (2)

 בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו;    (3)

מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים    (4)

 בחמרי הדברה, בדשנים או בתרופות; 

 בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים;    (5)

 קיום תכליות דיני התכנון והבנייה;     (6)

https://www.merchavim.org.il/246/
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_849.htm
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 קיום הדינים הנוגעים לכבאות.     (7)

 

 רפורמת הרישוי הדיפרנציאלי: 

מהווה ו  2018ביולי    10-שר בכנסת בו לחוק רישוי עסקים, א  34תיקון  

 בשורה של ממש עבור בעלי העסקים במדינת ישראל.  

הינה הרפורמה  למעשה,    מטרת  הרישוי.  תהליך  של  וייעל  שיפור 

  במסגרת הרפורמה הותאמו הליכי רישוי שונים לסוגי העסקים השונים 

העסק מורכבות  לרמת  עסקים    בהתאם  "רישוי  שמה  ומכאן 

 דיפרנציאלי". 

 עיקרי הרפורמה:  

דיפרנציאלים • רישוי  מסלולי  רישוי    -  יצירת  מסלולי  קביעת 
העסק   של  המורכבות  לרמת  לעסק  המותאמים  קצר  )מסלול 

 קטן, בינוני וכך הלאה(.

לרישיון  • בבקשה  הטיפול  משך  זמנים  קביעת    –  קיצור  לוחות 
מחייבים את גורמי הרישוי כאשר אי מענה בזמן כמוהו כמענה  

 חיובי.

בעסקים פשוטים: פתיחת עסק על    -   מסלול תצהיר כיבוי אש  •
העסק   בעל  של  תצהיר  והעברת    –סמך  אמון  על  מבוסס 

 ידי האזרח.האחריות ל

"משתלם" לבעל העסק    –  הארכה משמעותית של תוקף הרישיון •
יישאר אצלו לאורך זמן   להתאמץ עבור השגת הרישיון כי הוא 
צריך   שנה  וכעבור  גדולים  במאמצים  שהושג  מרישיון  )בשונה 

 לחזור שוב על התהליך(. 

ושקיפות • הגורמים   -  אחידות  ידי  על  אחידים  מפרטים  יצירת 
המידע ע"י פרסום המפרטים. כמו כן, גיבוש  המאשרים והנגשת  

הרישוי   רשות  של  והדרישות  המדיניות  התנאים,  ופרסום 

המקומית כך שהמעוניינים להקים עסק יוכלו לדעת מראש מה  
 נדרש מהם ואלו מגבלות מטילה רשות הרישוי על סוגי עסקים. 

אפשרות הגשת השגה לגורם הנוגע בעניין של    -  הליך השגה  •
תנאי שהוצב לבעל עסק או מבקש רישיון )לרבות תנאי המופיע  

במפרט האחיד ולמעט תנאי שנקבע בחיקוק ( או על סירוב לתת  
 לו רישיון עסק או שלילת רישיון. 

 למידע נוסף אודות הרפורמה בחוק רישוי עסקים  לחץ כאן 

https://www.gov.il/he/Departments/General/business-licensing-reform
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 לטבלת סיווג סוגי עסקים למסלולי רישוי מקוצרים   -לחץ כאן 

 

 מהו?   – רמסלול תצהי

כחלק מן הרפורמה, נקבע כי עסקים בעלי רמת סיכון אש נמוכה, לא  

לצורך קבלת    והצלה  כבאות ל  הארצית   רשות הידרשו לקבל אישור של  

לעסק   רישיון  קבלת  הליך  על  להקל  במטרה  זאת  עסק,  רישיון 

רמת   בעלי  ובנכסים  בעסקים  להתמקד  הכבאות  למערך  ולאפשר 

 סיכון אש בינונית וגבוהה. 

פרטי רישוי    115-לשם כך, גובשה על ידי צוות מקצועי רשימה של כ

מפריטי חלק  נמוכה.  אש  סיכון  רמת  כבעלי  הרישוי    המוגדרים 

באופן    הנבחרים זו  בהגדרה  אך    מלאנכללים  בה  נכללים  וחלקם 

    בכפוף לגודל העסק.

 

 למידע נוסף ולטפסים בנושא מסלול תצהיר לחץ כאן 

 חוברת הדרכה על מסלול תצהיר ל  -לחץ כאן 

פריטי הרישוי שנכנסו למסלול אישור על  רשימת  ל  -לחץ כאן  

 יסוד תצהיר 

 

 

 

 

 

 

 

 קבלת רישיון עסק על יסוד תצהיר מהווה פריבילגיה המושתת על אמון.

 על כל המשתמע מכך. עבירה פליליתהצהרה כוזבת מהווה 

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/business-licensing-reform/he/home_main_business-licensing_sivug-asakim-mekuzar.pdf
https://www.merchavim.org.il/251/
https://www.gov.il/BlobFolder/service/business_liscense_deposition_submission/he/ExplanatoryBookletLicensing_3.pdf
https://www.gov.il/he/service/business_liscense_deposition_submission
https://www.gov.il/he/service/business_liscense_deposition_submission
https://www.gov.il/he/service/business_liscense_deposition_submission
https://www.gov.il/he/service/business_liscense_deposition_submission
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    מה מחייב אותי כבעל עסק? 

 ומפרט רשותי   גורמים מאשרים 
על כל עסק חלות בראש ובראשונה הדרישות מטעם הגורמים הממשלתיים  

 "נותני האישור", אליהן מתווסף "המפרט הרשותי".

ופורסמו באתר  ה  דרישותה ידי הרשות  והפרטניות אשר נקבעו על  כלליות 

  רישיון   לקבלתתנאים  ה  ליתר  בנוסף   העסקים  בעלי  על  חלותהרשות,  

 .  עסק

  קבוצות   בשלושה  לעמוד  העסק  בעל  על,  רישיון  קבלת  לצורך,  למעשה

 : כדלקמן דרישות

ב1שלב   .1 עמידה  האישור:  "נותני   הגורמים  דהיינו,   -"  דרישות 
(, רישוי  טעוני  עסקים)  עסקים  רישוי  צו פיעל    המאשרים הממשלתיים

 "( עסקים רישוי  צו: "להלן) 2013-ג"תשע

  כלל  על  חלות  –  הרשות  של  הכלליות  דרישות: עמידה ב2שלב   .2
 . המועצה  באתר ומפורסמות העסקים

, העסק  סוג  לפי  –  הרשות  של  הפרטניות   דרישות : עמידה ב 3שלב   .3
 הדרישות מפורסמות באתר המועצה.  .ככל שישנן

 

   מי הם? –"נותני האישור" 

  השריםע"י  הוסמכואשר   הממשלה גורמים מקצועיים במשרדי

   והם: שיוןי לר מטעמם אישור לתת בדבר הנוגעים

   משרד להגנת הסביבה לאתר  – לחץ כאן  •
 משטרה לאתר  – לחץ כאן  •
 משרד הכלכלה לאתר  – לחץ כאן  •
 משרד החקלאות לאתר  – לחץ כאן  •
 משרד הבריאות לאתר  – לחץ כאן  •
 כבאות והצלהלאתר   – לחץ כאן  •

חשוב להדגיש כי לא כל בעל עסק נדרש בקבלת אישור מכל אחד  

  מן הגורמים לצורך קבלת רישיון עסק. האישורים הנדרשים נקבעו 

לצו  על פי מאפייני סוג העסק )פריט הרישוי( ומסומנים בתוספת  

 רישוי עסקים. 

 אחיד דרישות קובץ לפרסם האישור נותני נדרשו, הרפורמה בחוק במסגרת

 ".אחיד מפרט" מכונה זה קובץ. רישוי פריט לכל ביחס ספציפי

https://www.gov.il/he/departments/ministry_of_environmental_protection
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://employment.molsa.gov.il/Employment/SafetyAndHealth/BusinessLicensing/Pages/BusinessLicensing.aspx
https://www.moag.gov.il/Vet/hukim/Business_Licensing/Pages/default.aspx
https://www.gov.il/he/departments/ministry_of_health
https://www.gov.il/he/departments/topics/fire_safety_bussiness_requirements
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_849.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_849.htm
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מן  חובת פרסו   - דרישות רשות הרישוי  

 באתר הרשות 
 

מעגנות  ,  1968-( לחוק חוק רישוי עסקים, תשכ"ח3ג)7הוראות סעיף  

רשות של  חובתה  בפני    הרישוי  את  העסקיםלפרוס  את    בעלי 

הפועלים  טעוני רישוי    ל בעלי העסקיםלכביחס ל הכלליות,    דרישותיה

לצד דרישותיה הפרטניות מבעלי עסקים בהתאם למאפייני  ,  בתחומה

 .  ספציפיהעסק ה 

בעלי העסקים מבעוד    הציג בפנילגיבוש ופרסום דרישות אלו, נועדו  

לצעוד כברת דרך נוספת לקידום  בתוך כך,  ו  הרשות  דרישותת  מועד א

    -הרשות ובראשם ם כנר לרגלה של הניצבי םערכיה

 ערך השקיפות   ✓

 ערך השוויון ✓
 ערך הוודאות  ✓
 ערך היעילות  ✓

 

ל  ממליצה  הרשות  הרשות  דרישות  של  מוקדמת  בדיקה  בצע 

יתכנות להפעיל את סוג העסק במקום  הובכלל זה, קיומה של  

זאת,   והבניה.  התכנון  לדיני  בהתאם  למנוע    במטרה המיועד 

 מראש הוצאות כספיות מיותרות ועוגמת נפש. 

הרישוי והכנת תכנית  למידע מקדמי אודות תהליך    לחץ כאן  

 עסק 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.merchavim.org.il/248/
https://www.merchavim.org.il/248/


      מרחביםמועצה אזורית  –דרישות כלליות 

 

  מ.א מרחבים מה    - הלכה למעשה  

 בתחומה?   בעלי העסקים   ל מכל דורשת  
 

"  הכלליות  דרישותיה האזורית  המועצה  בעלי  מרחביםשל  מכל   "

 פועלים בתחומה יפורטו להלן בחלוקה לנושאים.ההעסקים 

 יובהר: ,בפתח הדברים, למען הסר ספק

  דרישות   מקיום  הרישיון  מבקש  לפטור   כדי  זה   במסמך  באמור   אין .1

 . במסמך  מופיעות אינן  הדין הוראות  אם  אף, עליו החל דין כל
 

,   האזורית מרחבים  המועצה  השיפוט של  בתחומי  הרישיון  מבקש .2

ל   הרלבנטיים ,  המועצה  של   העזר  חוקי  בכל   עמודמחויב 
 .עסק לפעילות

 

 העזר של המועצה האזורית "מרחבים"  ילחוק לחץ כאן 

 

בעל    –יודגש   של  ובאחריותו  מחייבות  הן  הכלליות  הדרישות 

העסק לקרוא דרישות אלו ולעמוד בכל הדרישות הרלוונטיות  

 . שלו לעסק

 

 מים וביוב: חיבור  

מחויבים   - המועצה  השיפוט של  במרחב  הפועלים  עסקים  ככלל, 
 בחיבור קבע סדור למערכת הביוב הציבורית. 

בהם לא ניתן לחבר את העסק למערכת    בלבד,  במקרים חריגים -

הביוב הציבורית, יידרש בעל העסק להציג פתרון לסילוק שפכים  
לשביעות רצונה של הרשות ואף יחתום על התחייבות להתנהל על  

 ההסדר המקובל על הרשות למשך כל תקופת הרישיון. פי

חוקי  מבלי לגרוע באמור, מחויב בעל העסק בעמידה בהוראות   -
 העזר של הרשות בנושא מים וביוב. 

 

ככל שקיים במבנה בו פועל העסק גג אסבסט, בעל  גג אסבסט:  

העסק מחויב להציג לרשות אישור בעל מקצוע מורשה בדבר תקינות  

http://rashoyot.moin.gov.il/default.aspx?m=m
לחץ%20כאן%20%20לחוקי%20העזר%20של%20המועצה%20האזורית%20%22מרחבים%22
לחץ%20כאן%20%20לחוקי%20העזר%20של%20המועצה%20האזורית%20%22מרחבים%22
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ל בהתאם  מזיק,  האסבסט  ואבק  אסבסט  מפגעי  למניעת  חוק 

 ותקנותיו. 2011-התשע"א

 

 תברואה: 

בעל עסק נדרש לשמור על סביבת    סביבת העסק:    –סדר ונקיון  

 העסק נקיה ומסודרת, לרבות אזור מיכלי האצירה והקרטוניה. 

פסולת מסוג זה, לרבות    (: ופגרים  טיפול בפסולת מרקיבה )פסדים

שאריות בשר, דגים או פסדים, יאגרו על ידי בעל העסק במקפיא יעודי  

הפסולת.   פינוי  למועד  את  עד  לפנות  העסק  בעל  באחריות 

 הפסולת ולשאת בעלויות הפינוי. 

 

פסולת   ) פינוי    "מרחבים"   האזורית  המועצה:  (עסקיתתעשייתית 

אשר מקורה    פסולת  מפנה ואינה  בלבד  ביתית  אשפה  מעסקים  מפנה

 . בבתי עסק

)איכות    עסקית  ופסולת   ביתית  אשפה  הגדרות למרחבים  עזר  בחוק 

 :כדלקמן  , הינן2020  –סביבה, מניעת מפגעים ושמירת נקיון(, התש"ף  

עצמם   עבור   מייצרים  העסק  שעובדי  אשפה  כל  -  ביתית   אשפה  
  פעמי  חד  ושתיה  מזון אריזות  כגון  יומיומי  בסיס  על  העבודה  במקום

 .וכו

פסולת הנוצרת או הנפלטת ממפעל או    -  תעשייתית  פסולת
תוצרת,   לייצור  המשמש  אחר  ממקום  או  תעשייה  ממקורות 
פסולת   למעט  בה,  בטיפול  אחר  שלב  או  אריזתה  הרכבתה, 

 תית.חומרים מסוכנים, פסולת אסבסט ופסולת בי
 

יש כי הגדרת "מפעל" בחוק העזר דלעיל היא רחבה  דגחשוב לה 

כגון   תוכולל פסולת  תוצרי  כוללת  פעילותו  אשר  עסק  :  כל 

  סוגי  כל,  פגומה  סחורה,  קרטון   ארגזי ,  גלם  חומרי   שאריות

  ביתית   אשפה  שאינו  ואחר  ניירת,  קלסרים ,  משטחים,  האריזות 

 .בהגדרתה

 

חל איסור מוחלט להשליך פסולת מסוג זה למיכל אצירת 

 אשפה או למכולה פתוחה! 
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  עם   בהתקשרות  העסק   את   מחייבת  לעיל  כהגדרתה   תעשייתית  פסולת

  שיקול   פ"ע  וסדיר   עצמאי  באופןולפנות    לאסוף ,  ולטפל  מורשה   קבלן 

 אצירה  לכלי  וסביבתי  תברואתי  מפגע  תהווה  שלא  ובלבד  העסק  דעת

 . ונפרדים מתאימים

 

תעשייתית    פסולת של עצמאי לפינוי  והנחיות דגשים 

 : )עסקית( 

 
 :נדרש בעל עסק

 
  הפסולת וריכוז לאיסוף  מתאימים מתקניםו כלי אצירה להציב .1

 .(עסקיתהתעשייתית )
 

 .הפסולת לפינוי מורשות קבלניות חברות עם להתקשר .2

 
  חלה   והפסולת  האשפה  לפינוי  האחריות  כי  יובהר  –  זרים  עובדים  מגורי

כל  על לרבות    )אשפה  המיוצרת  והפסולת  האשפה   סוגי  המעסיק, 

עם זאת, ככל  .  (' וכיוצ  בניין  פסולת,  קרטונים,  עסקית  פסולת ,  ביתית

  תפונה   ביתית בלבד  האשפה  ארנונה,  בתשלומי   מדווחים  שהמגורים 

 .המועצה ידי על

 

 איכות סביבה: 

באחריותו של בעל העסק לוודא קיומו של בור    דיגום שפכי תעשיה:

 חיבור עם מערכת הביוב של הרשות.  ל בסמוךדיגום תיקני ונגיש 

, פעמים בשנהמספר  בעל העסק יישא בעלויות הדיגום אשר יבוצע  

 .  הדיגוםבהתאם לתוכנית 

הדיגום   עם מבצע  פעולה מלא  מחויב בשיתוף  כן, בעל העסק  כמו 

 מטעם הרשות.

וכן,   רישיון העסק  נפרד מתנאי  זו מהווה חלק בלתי  יובהר כי חובה 

הפרתה עלולה לגרור הפעלת סמכויות אכיפה על ידי הרשות ובכלל  

 זה, ניתוק מים, נקיטת הליך פלילי, הטלת קנסות וביטול רישיון העסק.

לחובותיו   ביחס  ידוע  מסמך  קבלת  על  יחתום  העסק  בעל 

 ולסמכויות האכיפה הנ"ל כתנאי לקבלת רישיון העסק. 
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בעל העסק מחויב למנוע מפגעי ריח  ריח ומזיקים:    טיפול במפגעי

 .  בסיבת העסק  וריבוי מזיקים

כמו כן, בעל העסק מחויב לטפל במפגעים שנוצרו כתוצאה מפעילות  

ללא    לאלתרהעסק   הטיפול  אופן  בדבר  הרשות  בהנחיות  ולעמוד 

  דיחוי.

הפרת חובה זו, עלולה להוביל לנקיטת הליכי אכיפה הכוללים הטלת  

 קנסות וביטול רישיון. 

 

 הסכמת בעלי קרקע: 

עסק, נדרש לצרף הסכם  בעל עסק המגיש בקשה לקבלת רישיון  

 שכירות או הסכמה חתומה של בעל הקרקע.

 

 : עישון  איסור

  במקום עישון  איסור בדבר שלטים  בולט במקום  יציב  עסק בעל

 .בדין כמתחייב  ציבור וימנע הפרת איסור זה

 
,  לעישון  והחשיפה ציבוריים במקומות  העישון   למניעת חוק

 קישור לנוסח מלא  – 1983-ג"תשמ 

 

 אישור נגישות  

 חובת העמידה בכללי הנגישות חלה על מרבית העסקים, כדלקמן:

  קהל  קבלת  בהם שיש  או לציבור  שירות  בהם שניתן   עסקים .א

 (.מסעדה או  ציבורי  חניון, חנות, קניון  כגון)

  או קיים  בבניין) אחר עבודה מקום או מלאכה בית, במפעל .ב

 .לקוחות מגיעים אליו אזור ב  - (חדש
 

בעלי העסקים נדרשים להגיש לרשות אישור יועץ נגישות בדבר  

 עמידה בדיני הנגישות. 

 

 

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/081_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/081_001.htm
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 תכנון ובניה: 

המועצה   של  השיפוט  מרחביםתחום  שטחים    האזורית  על  חולש 

ושטחי   נרחבים, לצד אזורי מגורים  עצומים הכוללים שטחי חקלאות 

המועצה   שונות   מתאר תוכניות    קיימות  תעשייה. שטח  על    החלות 

מגדירות את ייעודי הקרקע לשימושים שונים, כגון: תעשיה, מלאכה,  ו

   .מגורים, מבני ציבור וכיו"ב

מרחבית לתכנון ולבניה "נגב  הועדה ה   מוציאה  של תוכניות אלו,  מכוחן

למערבי"   בכפוף  בניה,  הבקשההיתרי  הוראות  ב  להיתר   עמידת 

                 .דיני התכנון והבניהבעמידתה בת והמשתנות של כל תוכני 

כל בקשה לרישיון עסק, המוגשת למח' רישוי עסקים חייבת לעבור  

דעת וחוות  המ  של  בדיקה  לתכנון  הועדה    . דלעיל  ולבניהרחבית 

ה סוג  היתר,  בין  יבחנו  זו,  בדיקה  המותרים  במסגרת  שימושים 

מבוקש   שבתחומם  העסק  במקרקעין  את  תוכנית  להפעיל  פי  על 

וכן, קיומו של היתר למבנה בו צפוי לפעול העסק והתאמת    המתאר

   .השימוש המותר על פי ההיתר, לפעילות העסק

ה, אשר פועל במבנה  : מחסן לוגיסטי של מוצרי אלקטרוניקלדוגמא

לול בשטח חקלאי, לא יוכל לקבל רישיון על רקע אי התאמת פעילות  

ולשימוש המותר על פי היתר   העסק ליעוד הקרקע על פי התוכנית 

 הבניה.

עסקים    מומלץ  לרישוי  המחלקה  בעזרת  ולבדוק  להקדים 

במועצה האזורית "מרחבים", האם פעילות העסק עולה בקנה  

בחינה    אחד עם דיני התכנון והבניה והוראות תוכניות המתאר.  

הוצאות   הרישיון  למבקש  לחסוך  עשויה  כאמור,  מוקדמת 

 כספיות מיותרות. 

רישי לקבלת  בקשתו  במסגרת  להגיש  נדרש  עסק  בעל  ון  כל 

 עסק, היתר בניה וטופס אכלוס למבנה שבו פועל העסק. 

בדיני   עמידה  אי  למרות  עסק  רישיון  לקבל  ניתן  מתי 

 התכנון והבניה? 

על  הרפורמה,  המרכזיים    את  לשחרר   מנת   במסגרת  החסמים  אחד 

עסק   רישיון  הגדיר  ,  ובנייה  תכנון   בדיני   לעמידה  הדרישה  - לקבלת 

הנחשבות  מהם   המחוקק ,  אלה  בדינים "  מהותית   פגיעה"  ההפרות 

  בכפוף ,  עסק  רישיון   מתן  לאשר  ניתן  אחרת   הפרה  של   מקרה  כשבכל

 .  לתכנון ולבניה הוועדה  מהנדס  של הדעת לשיקול
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  –אשר משמעותן מדיני התכנון והבניה  מהותיות חריגותפירוט 

 שלילת היתכנות לקבלת רישיון עסק:
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להלן תרשים אודות אופן בחינת בקשה  לשם הבהרת ההליך, 

 לרישיון עסק בהיבט דיני התכנון והבניה: 
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 אופן הגשת בקשה לרישיון עסק 

 

על   עסק  לרישיון  פתיחת בקשה  הינו  הרישוי  הצעד הראשון בהליך 

 דרך מילוי טופס בקשה והגשתו לרשות. 

   לחץ כאן  –לטופס פתיחת בקשה לרישיון עסק  

 במחלקת ארנונה:  מקדים רישום

 . בארנונה רישום לבצע  יש עסקים רישוי  למחלקת ההגעה לפני

  פרטי   כל   רשומים   יהיו   בו   -   ובתוקף  מצולם  חתום   בחוזה  להצטייד  יש

  ומהות   ר "במ  המקום   שטח,  חלקה,  גוש,  בניה  היתר   מספר   כולל  העסק

 העסק 

  לאחר   רק.  רישום  ולבצע  ארנונה  למחלקת   קודם  לגשת  -  החוזה  עם

 . עסקים רישוי  למחלקת לעבור  ניתן  בארנונה הרישום  ביצוע

 תהליך הרישוי 

תכנית העסק צריכה להתבסס על חוק התכנון  :  הכנת תכנית עסק

  כלליות.והבניה, תקנות רישוי עסקים והוראות 

למחלקת רישוי עסקים לצורך קבלת הנחיות בכל   באפשרותך לפנות  

הת והכנת  לתכנון  יהיה  והנוגע  ושניתן  בדרישות,  שתעמוד  כך  כנית 

 לאשר אותה כבסיס להגשת הבקשה. 

לתכנוןוהת לוועדה  תוגש  למבנה    ולבניה  כנית  הסמוכה  מערבי  נגב 

  המועצה באמצעות מערכת רישוי זמין.

כנית את המסמכים  ויש לכלול בת  תכנית העסק:הכנת  דגשים ל

 :הבאים ובסדר המפורט להלן

  . יש למלא את כל הפרטים בדף ההגשה - טופס ריכוז נתונים .1

ולחתום   התוכנית  על  העסק  בעל  את  להחתים  המגיש  על 

בעל   רק  התוכנית  על  לחתום  רשאי  התקנות  פי  על  בעצמו. 

אדריכל/הנדסאי   בנין/  )מהנדס/הנדסאי  מורשה  מקצוע 

יחתום על טופס "הצהרת בעל מקצוע   לאדריכלות(. המהנדס 

 .(מוסמך" )ע"פ חוק רישוי עסקים

פים המאשרים את  מקום לחתימות של הגו - טבלת אישורים  .2

 . התוכנית

https://www.merchavim.org.il/252/
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סביבה .3 נמצא.  תרשים   – תרשים  העסק  בה  החלקה  של 

מידה   בקנה  יהיה  בקו  1:1250התרשים  לסמן  יש  בתרשים   .

מדגיש את מספר החלקה שבה מצוי העסק וכיוון צפון. יש לסמן  

רחובות הסמוכים לעסק או במידה ואין רחובות לסמן    3לפחות 

 '.ד את האתר כמו פארק, מגרש ספורט וכ

מתוארים המגרש בו נמצא    המפה מצבית ב  -תרשים המגרש .4

בעסקים   1:500, או  1:250העסק עם כל מתקניו בקנה מידה של  

את   המשקפים  טופוגרפית  מפה  ו/או  מצבי  תרשים  גדולים. 

השטח הבנוי והלא בנוי. בחלקה יש לסמן את היקף )קונטור(  

של העסק בקו מודגש. את השטח הבנוי של העסק יש לקווקו.  

יש להכין תרשים נפרד לכל    אם העסק פרוס על כמה קומות

קומה. לסמן תרשים כללי של ביוב השפכים עד לנקודת חיבורו  

לביוב העירוני או לביוב מקומי )בור סופג(. אם לעסק שירותים  

משותפים לעסק אחר, יש לסמן את מיקום השירותים. בתרשים  

יש לציין   יש לסמן את הרחובות הגובלים עם העסק.  המגרש 

להם קיר משותף עם העסק המוגש ולציין  בתרשים את העסקים  

גז. בעסקים   בלוני  מיקום  יש לסמן  האלו.  מהות העסקים  את 

חורג,   לשימוש  היתר  נדרש  בהם  עסקים  למשל  כמו  מסוימים 

ידרוש מפת טופוגרפית חתומה בחתימה מקורית על   המהנדס 

 .ידי מודד מוסמך

נגישות   .5 בעלי   -תכנית  לאנשים  סידורים  הטעונים  בעסקים 

מוגבלויות על פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח  

 .יש להוסיף תרשים נגישות 1998

העסק .6 פנימי,    -תכנית  תכנון  פרטיו:  בכל  העסק  יתואר  בה 

והמתקנים הפנימיים. תכנית   תכנון הריהוט, המערכות השונות 

של   מידה  בקנה  תהיה   .1:100העסק 

עם   ורוחב בקנה    2התכנית העסק תכלול לפחות  אורך  חתכי 

ומס' הקומות מעל ומתחת לעסק, יש להעביר    1:100מידה של  

של   האנכי  המבנה  את  יתארו  החתכים  השירותים.  דרך  חתך 

העסק. יש לסמן סידורי כיבוי אש בתוכנית. אם העסק או חלקו  

חורג   שימוש  היקף  את  לסמן  יש  חורג"  "שימוש  בקו  מהווה 

 .מודגש

 .1:50יידרש סידור פנים העסק בקנה מידה של  -לבתי אוכל 

בטיחות .7 בת-  תכנית  שחייבים  יש  ובעסקים  בטיחות,  כנית 

כנית אלמנטים בטיחותיים כמו ברזי כיבוי אש, רוחב  ו להוסיף לת

פתחים, פתחי חירום, תאורת חירום, גנרטור. בעסק לאירועים  
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חתומה ע"י מהנדס בטיחות  המוניים תוגש תכנית בטיחות נפרדת  

ב טכני  מפרט   .עותקים   2-הכוללת 

תקנות    -  כנית עסק מצויות ב ו הפירוט המלא של הדרישות מת

כלליות( )הוראות  עסקים   רישוי 

 

מתכנית  מסמכים  חלק  מהווים  עם    אלו  להגיש  שיש  העסק 

 .הבקשה לרישיון 

 

ל  חלק מת  הנ"ל   מסמכיםבנוסף  נדרש ו המהווים  העסק,  כנית 

 :צרף לתוכנית העסקכנית לומגיש הת

 . ייפוי כוח לטיפול בתכנית מטעם בעל העסק .1

 כנית ותצהיר המגיש בדבר נכונות הנתונים המוצגים בת .2

 

 :כנית עסקו לת נוספים דגשים מיוחדים

נדרש   - ציבורי ועסקים עם ריכוז גדול של קהלעסק של עינוג   •

לשלב בתכנית העסק גם תכנית בטיחות שתוכן ותיחתם בידי  

באשר   בכתב  בטיחות  נספח  יצורף  ואליה  בטיחות,  מהנדס 

 .לסידורי הבטיחות

בתכניות של בתי אוכל יש להוסיף תיאור   - עסקי מזון ובתי אוכל •

של   מידה  )בקנה  המפורט  ותכנונו  המטבח   ( 1:50של 

מחלקת רישוי עסקים יעביר תכניות לעסקי מזון לאישור מוקדם  

 .של משרד הבריאות

נדרש "תיק מפעל מסוכן" הכולל היתר רעלים   - מפעל מסוכן •

 .על פי הוראות הרשות לאיכות הסביבה

ייחודיות כמו אולמי שמחות, מפעלי    בתכניות - תכניות ייחודיות •

מזון, בית מרקחת, בריכות שחיה ובתי מלון, הסידור הפנימי של  

 העסק יוגש לאישור משרד הבריאות.

לאחר אישור תכנית העסק ע"י הועדה לתכנון שליד המועצה  

 ( ניתן להתחיל תהליך רישוי עסק. 4) 5וקבלת טופס  

בשלושה   -  כ"גרמושקה" מקופל - התכניות יוגשו בגיליון אחד רציף

 עותקים. 

https://www.tel-aviv.gov.il/Business/BusinessLicense/DocLib/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%99%20%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D%20(%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%A1%D7%90%20-%202000)%20%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA.pdf
https://www.tel-aviv.gov.il/Business/BusinessLicense/DocLib/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%99%20%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D%20(%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%A1%D7%90%20-%202000)%20%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA.pdf
https://www.tel-aviv.gov.il/Business/BusinessLicense/DocLib/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%99%20%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D%20(%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%A1%D7%90%20-%202000)%20%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA.pdf
https://www.tel-aviv.gov.il/Business/BusinessLicense/DocLib/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%99%20%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D%20(%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%A1%D7%90%20-%202000)%20%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA.pdf
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  2 -בנוסף יש להמציא צילומים של חזיתות הבניין בו נמצא העסק ב

 עותקים.

 

לבדיקה ראשונית להשאיר תכנית אחת מוצעת ורק לאחר   - מומלץ

 .עותקים 3תיקון כל דרישות המהנדס להכין 

 

 

 למחלקת רישוי עסקים: יש להגיש המסמכים שסיכום  

 ארנונה אישור רישום  .1

 טופס בקשה לרישיון עסק  .2

דלעיל   ולדגשים אשר הוכנה בהתאם להנחיות –תוכנית עסק  .3

 )כולל ייפוי כוח ותצהיר אימות נתונים( 

טופס לקישור ל -   לבתי אוכל בלבד -טופס פרשה טכנית   .4

   לחץ כאן 

לקישור לטופס  –פרשה טכנית לאטליזים וחנויות דגים טופס  .5

 לחץ כאן

 היתר בנייה  .6

 איכלוס טופס  .7

 הסכם שכירות או הסכמה חתומה –הסכמת בעל הקרקע  .8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tel-aviv.gov.il/Business/BusinessLicense/DocLib/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94%20%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%20-%20%D7%9C%D7%91%D7%AA%D7%99%20%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C%20%D7%91%D7%9C%D7%91%D7%93.pdf
https://www.tel-aviv.gov.il/Business/BusinessLicense/DocLib/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94%20%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%20-%20%D7%9C%D7%91%D7%AA%D7%99%20%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C%20%D7%91%D7%9C%D7%91%D7%93.pdf
https://www.tel-aviv.gov.il/Business/BusinessLicense/DocLib/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94%20%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%20-%20%D7%9C%D7%91%D7%AA%D7%99%20%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C%20%D7%91%D7%9C%D7%91%D7%93.pdf
https://www.tel-aviv.gov.il/Business/BusinessLicense/DocLib/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94%20%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%20-%20%D7%9C%D7%91%D7%AA%D7%99%20%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C%20%D7%91%D7%9C%D7%91%D7%93.pdf
https://www.tel-aviv.gov.il/Business/BusinessLicense/DocLib/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94%20%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%9C%D7%90%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%96%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%93%D7%92%D7%99%D7%9D%20-%20%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9C%202013.pdf
https://www.tel-aviv.gov.il/Business/BusinessLicense/DocLib/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94%20%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%9C%D7%90%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%96%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%93%D7%92%D7%99%D7%9D%20-%20%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9C%202013.pdf
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 טיפול הרשות המקומית בבקשה לרישיון עסק: אופן 
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רישיון    מסלולים דיפרנציאלים לקבלת 

 וחידוש רישיון   עסק 

 

עסק רישיון  קבלת  מ  תהליך  תחומי  בחובו  הטומן  הליך  ומחיות  הינו 

גורמים  רבים כרוך במעורבות של שלל  מקצועיים, כאשר    ולעיתים, 

 רשות הרישוי של המועצה מהווה מעין צומת מרכזית ביניהם. 

חדל מלהיות תהליך אחיד לכל סוגי העסקים  עם זאת, הליך הרישוי  

 כבעבר.  

קיימים  בהתאם   עסקים,  רישוי    דיפרנציאליים  רישוי  מסלולי  4לדיני 

לרשות   מורכבות   לפי  עסק   לכל  מותאמת  התנהלות  המאפשרים 

 מדורגות: קטגוריות   לארבע בחלוקה העסק

הליך רישוי מותאם לעסקים   – תצהיר  יסוד על רישיון  ❖
 על יסוד תצהיר בלבד.  פשוטים.

הליך רישוי מותאם לעסקים בעלי מורכבות   – 'א מזורז  היתר ❖
 בנונית. 

הליך רישוי מותאם לעסקים בעלי מורכבות   -  'ב  מזורז  היתר ❖
 בנונית פלוס. 

תהליך רישוי העסק המלא נותר כפי שהיה   – רגיל  מסלול ❖

. מסלול רישוי זה כולל  ביחס לעסקים בעלי מורכבות מיוחדת
הרשות   פתיחת בקשה לרישיון עסק, העברת הבקשה על ידי 

 להתייחסות נותני האישור ומתן רישיון עסק/סירוב לרישיון.
 

 כיצד אדע מהו מסלול הרישוי המתאים עבור העסק שלי? 

 בצו רישוי עסקים   צויןהליך הרישוי הנדרש מכל סוג עסק מ

 באופן הבא: 

  מסומנים  –פריטי רישוי הנדרשים לרישוי במסלול תצהיר 

  מסומנים   –פריטי רישוי הנדרשים לרישוי במסלול היתר מזורז א 

  מסומנים   –פריטי רישוי הנדרשים לרישוי במסלול היתר מזורז ב 

  אינם מסומנים –פריטי רישוי הנדרשים לרישוי במסלול רגיל   
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 לסיכום: 

 

 

על רקע השוני בין מסלולי הרישוי השונים, המועצה האזורית  

נכבדים,  מרחבים" עסקים  בעלי  אתכם,  מזמינה  לפנות  " 

במועצה, טרם   ורישוי עסקים  לקידום  ולהתייעץ עם המחלקה 

 הגשת בקשה לרישיון עסק. 

 

בכל   הרישוי  הליך  אודות  תמציתי  מידע  לעיונכם,  יוגש  להלן 

 אחד ממסלולי הרישוי. 
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להלן תרשים עיקרי תהליך הרישוי לעסקים   -"מסלול תצהיר" 

 : זהבמסלול 
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להלן תרשים עיקרי תהליך הרישוי   -" היתר מזורז א' "מסלול  

 : זה לעסקים במסלול 
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להלן תרשים עיקרי תהליך הרישוי   -" היתר מזורז ב'מסלול  

 : זה לעסקים במסלול 
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 עיקרי הליך חידוש רישיון עסק קיים: תרשים  

 חידוש לעסק במסלול מזורז א, מזורז ב' ומסלול רישוי רגיל: 
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 תרשים חידוש רישיון לעסקים במסלול תצהיר: 

 

 

 

 

 


