
מבוא לרישוי עסקים 

קורס הסמכת מפקחי רישוי עסקים  



?  מהו חוק רישוי עסקים

במטרה להסדיר  1968חוקק בשנת ❖

.את פעילות העסקים

לחוק מטרות חשובות  ❖

.שתהליך הרישוי מיועד להבטיח אותן



ציוני דרך-למה רישוי

שרפה בעמק 
שרה

אסון ערד אסון ורסאי 15מכביה 

הסעדה בקרית 
מלאכי

זיקוקי דינור 
במועדון  

ב"בארה
אסון רמדיה

. אסון ברכה ק
מוצקין

אסון בספא אסון הר הרצל
חוות סוסים 

בליפתא
אסון כלבו 

חביב



מטרות החוק

של  בטיחות
הנמצאים במקום

באחריות  •
,  משרד

העבודה  
.והרווחה

מניעת סכנות 
לשלום הציבור

באחריות  •
משטרת 

.ישראל

איכות נאותה 
של הסביבה   

המשרד להגנת  •
.הסביבה



מטרות החוקהמשך

קיום דיני  "
כבאות

באחריות  •
נציב  

הכבאות  

קיום דיני 
בנייה

באחריות  •
הועדה  

לתכנון ובניה  
הרשותית

בריאות
תנאי  + הציבור

תברואה

באחריות  •
משרד 

.הבריאות

סכנותמניעת 
של מחלות  

ח"בע

באחריות  •
משרד 

.החקלאות



(טעוני רישוי)צו רישוי עסקים 

:, קבוצות10בצו מנויות 

קוסמטיקה, רוקחות, בריאות1.

דלק ואנרגיה  2.

חקלאות ובעלי חיים3.

מזון4.

מים ופסולת5.

מסחר ושונות6.

עינוג ציבור נופש וספורט7.

רכב ותעבורה8.

שירותי שמירה ואבטחה נשק ותחמושת9.

תעשייה מלאכה כימיה ומחצבים  10.



רשיון עסק

לבעלי העסק  
אחראים  / מנהלים)

(לניהול
.  ולא לבעלי הנכס
בעלות העסק  
מוגדרת לפי  

הרשום בטופס  
הרישיון שהוצא  
.מטעם העירייה

מסמך הניתן  
מהעירייה בתפקיד 

, של רשות הרישוי
.  לבעלי העסק

מתיר את הרישיון 
פתיחת וניהול  
,  העסק לפי חוקים

תקנות ותנאים מכוח 
.חוק רישוי עסקים

פ חוק רישוי  "ע
כל עסק עסקים 

בצו  הטעון רישוי
-רישוי עסקים

חייב ברישיון עסק  
לפתיחת העסק  

.ולניהולו



?כיצד נדע מי חייב ברישיון

את רשימת העסקים החייבים ברישיון עסק ❖

כולל חוק רישוי , ניתן למצוא ברשות המקומית 

. תקנות רישוי עסקים ותקנותיו, עסקים

-לפני פתיחת עסק❖

יש לבדוק בצו רישוי עסקים ובאתר העירוני אם 

קיימת החובה להוצאת רישיון עסק ותנאים 

.נוספים נדרשים



תהליך קבלת הרישיון

תקופה ארוכה  התהליך עלול להימשך ❖

התהליך כרוך בקבלת אישורים מגופים  

רבים שאישורם מותנה בעמידה בתקנות 

.ובהתאמת העסק המבוקש להן

אי ביצוע הדרישות יגרור סירוב למתן  ❖

הרישיון ולנקיטת הליכים משפטיים בגין 

.ניהול עסק ללא רישיון



בקשה לרישיון עסק

הגשת הבקשה
הבקשה נבחנת  

י רשות "ע
הרישוי  



סירוב לבקשת הרישיון

מאת סירוב אם נמסר לעסק 
גורם רישוי אחר/ רישוי עסקים

או שהפעלת העסק תגרום  
לשלום  סכנות / הפרעות

הציבור ובריאותו

אין רשות לפתוח את 
העסק   

אם העסק ייפתח תועבר 
למחלקה הפלילית  המלצה  

להכנת כתב אישום בגין ניהול  
עסק ללא רישיון וכתב האישום  
יועבר לבית המשפט לקביעת  

.מועד לדיון



תהליך הפיקוח על העסקים

ללא רישיוןרישיןפ החוק חל איסור לנהל עסק טעון "ע.

לאחר שאגף הפיקוח 
נותן לעסק ארכה  
להשלמת הליך 

הרישוי

יש להשלימו במהירות 
כדי להימנע מצו  

סגירה

כשעסק מוגדר כעתיר  
/  סיכון או כמסוכן
מפריע לציבור

אגף הפיקוח יכול  
לפעול נגד בעל העסק  

במיידיות ללא ארכה



תהליך הפיקוח על העסקים  
מי אחראי  

?לפקח ולאכוף

פונקציה ברשות  

מופקדת על אכיפת  

,  חוק רישוי עסקים

התקנות והצווים  

שמכוחו וחוקי העזר  

.  הנוגעים לעסקים

בעל עסק  

-הפועל ללא רישיון

יופנה על ידי  

הפונקציה המתאימה  

כדי להגיש בקשה  

לרישיון עסק



י  "שר הפנים אחראי על חוק רישוי עסקים ע

קביעת עסקים טעוני רישוי ובמטרה להבטיח  

המטרות הקבועות בחוק ובהתייעצות עם השרים  

.   הנוגעים בדבר

הוראות כלליות להסדרת  -תקנות רישוי עסקים ❑
.את אופן הליכי הרישוי

חוק רישוי עסקים



נותני  
אישור

תקנות מניעת  

-ח''מחלות בע

שר החקלאות

תקנות בדבר  

-בטיחות

שר העבודה  

תקנות  

לשלום

-הציבור

פ    ''שר לבט

תקנות  

-ס''איכה

ס  ''שר הגנה

תקנות  

שר  -בריאות

הבריאות

תקנות  

למניעת  

-דליקות

פ  ''שר לבט



  רשות הרישוי הוא הגוף האחראי ליישם את חוק רישוי

.עסקים

 ממונה מחוז, ראש הרשות המקומית–רשות הרישוי  ,

.  מנהל היחידה לרישוי מפעלים בטחונים

 מי שהשר הסמיכו–נותן אישור  .

גורמי הרישוי



איגוד ערים/ היחידה

לאיכות הסביבה

כיבוי אש

משטרה

משרד העבודה

משרד התחבורה

משרד החקלאות

שירות וטרינרי

הגשת בקשה  לרישיון עסק

קבלת הבקשה על ידי רשות הרישוי

הפנייה לגורמים מקצועיים וגורמים

מאשרים

ריכוז התשובות

אזרח

בעל עסק

תהליך הרישוי

הנפקת רישיון

הודעת סירוב או 

דרישה לתנאים

סירוב עקב אי התאמה



(8סעיף )חיקוק אחר 

(2סעיף )ושרים נוספים 

עסקים טעוני רישוי לפי חיקוק אחר  # 

....(,שר התשתיות,שר התחבורה)

2עסקים לפי סעיף # 

(שרת  התרבות והספורט, ס''שר הגנה, פ''שר לבט, שר החינוך)


