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בעל/ת עסק בתחומי המועצה,

העסקים הקטנים והבינוניים הם מנוע הצמיחה האמתי של כל כלכלה בריאה 
והם משמעותיים במיוחד בהצלחת כלכלת המרחב הכפרי.

כדי שעסק יתקיים לאורך זמן, יכלכל את בעליו לאורך שנים ויצור מקומות 
תעסוקה, עליו להבטיח, בין היתר, את איתנותו הפיננסית המתמשכת. אך, באותה 
מידה של חשיבות, עליו להבטיח שבית העסק הוא מקום בטוח ללקוחותיו 
ולעובדיו ושהמוצרים או השירותים בטוחים לשימוש ולצריכה. לצורך כך, 
נחקק חוק רישוי עסקים שבעיניי הוא חוק חברתי מהמעלה הראשונה. למרות 
שלעיתים דרישות החוק נראות דרקוניות שלא לדבר על הבירוקרטיה המסורבלת 
הכרוכה בכך, הקפדה על לשון החוק קלה כבחמורה, תבטיח לך, בעל/ת העסק 
את השמירה עליך, על לקוחותיך ועל עובדיך. מחלקת רישוי עסקים במועצה 
האזורית בני שמעון עושה ככל יכולתה כדי להקל על תהליך הוצאת רישיון 
העסק וכחלק מערך המצוינות שבחזון המועצה, ממשיכה לשכלל לשפר את 

התהליך. המדריך שבידיכם הוא חלק ממאמץ מתמשך זה.

אני מאחלת לך הצלחה צמיחה ושגשוג.

 בברכה,
סיגל מורן, ראש המועצה האזורית בני שמעון

דבר
ראש 
המועצה
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זכור: אי ביצוע הדרישות יגרור 
הוצאת סירוב למתן הרישיון 

ופתיחה בהליכים משפטיים

 חוק רישוי
 עסקים

שלום רב, חוק רישוי עסקים התשכ"ח 1968 מחייב בעלי עסקים שונים 
להחזיק ברישיון להפעלת עסקיהם.

במסגרת  עסקים  רישוי  חוק  על  מידע  לך  להעניק  בא  זה,  מידע  עלון 
הרפורמה לחוק רישוי עסקים ולסייע לך בכל הנוגע לחובותייך וזכויותיך 

לגבי קיום עסקך.

רישיון לניהול עסק מהו? 
על פי חוק רישוי עסקים תשכ"ח - 1968, 
כל עסק המוגדר כטעון רישוי בצו רישוי 
עסקים חייב ברישיון לפתיחתו ולניהולו.

רישיון לניהול עסק הינו האישור, הניתן על 
ידי הרשות המקומית לבעלים של העסק 
הנדון, לפתיחתו ולניהולו בהתאם לתנאים, 
חוקים ותקנות, הקיימים מכח חוק רישוי 

עסקים, התקנות והצווים הנלווים אליו.

חשוב שתדע, התהליך לקבלת הרישיון 
לניהול עסק מתמשך תקופה ארוכה, מאחר 
שהדבר קשור בקבלת אישורים והסכמתם 
של גורמים רבים ומתן הסכמתם מותנה 
בבצוע דרישותיהם והתאמת העסק המבוקש 

לתקנות ולדרישות הגורמים השונים.

ביכולתך לקצר את משך הזמן ע"י ביצוע 
מהיר של דרישות הגורמים המאשרים.

חשוב לדעת!
תהליך קבלת רישיון עסק ברובו תלוי 
בהגשת מסמכים ואישורים שונים, הכנת 
תכניות, קבלת הסכמתם ואישורם של 
גורמי רישוי בתנאי שהעסק עומק בתנאים 

שנקבעו על ידם.

חוק רישוי עסקים קובע כי אסור לפתוח 
עסק טעון רישוי ללא רישיון והעושה כן 
מסתכן בקנס כספי, בצו סגירה ובכך שכל 

השקעותיו בעסק ירדו לטמיון.

מומלץ לבדוק את התאמת העסק המבוקש 
לדרישות חוק רישוי עסקים וחוק התכנון 

והבנייה לרבות התנאים המוקדמים שיש 

לקיים לצורך קבלת רישיון העסק עוד 

למני קבלת ההחלטה על פתיחתו.

עובדי מחלקת רישוי עסקים עומדים לרשותך 

ויעשו כל מאמץ על מנת להקל עליך בקבלת 

רישיון עסק מוקדם ככל האפשר.

בעלון זה ניתן למצוא סקירה כללית של 

חוק רישוי עסקים והוא נועד לסייע לך 

בהבנת התהליך להוצאת רישיון עסק.

עסקך  פתיחת  על  אותך  מברכים  אנו 

במועצה האזורית בני שמעון ומאחלים 

לך הצלחה!
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ב 25 באוקטובר, 2013 נכנסו לתוקף תקנות 
זכויות  תקנות שוויון   - נגישות השירות 
נגישות  לאנשים עם מוגבלות )התאמות 

לשירות(, התשע"ג – 2013 בתי עסק בהם 
ניתן שירות לציבור, צריכים להיות נגישים 
לאנשים עם מוגבלות, בהתאם לחוק. על-מנת 
להבטיח זאת, נדרשים בתי העסק להראות, 
גם במסגרת הליך קבלת רישיון עסק או 
חידושו כי מתקיימות בהם התאמות הנגישות. 

על בעל העסק להעביר אישור על ידי מורשה 
נגישות מטעמה, שהעסק עומד בדרישות 
הנגישות בהתאם לחוק. התאמות הנגישות. 
בהסתמך על אישור זה  רשאית הרשות 
המקומית להעניק לעסק רישיון עסק או 

לחדשו, לפי העניין.

מטרות חוק רישוי עסקים!
רישיון העסק בא להבטיח כי נעשו כל 
האמצעים והסידורים המתאמים להפעלתו 
התקינה של העסק עפ"י מטרות החוק, 

לטובת הציבור הרחב ובעל העסק.

הרישיון בא להבטיח, בין השאר:
ומניעת  הסביבה  של  נאותה  איכות   

מפגעים ומטרדים;

מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה   

מפני שוד והתפרצות;

בטיחות של הנמצאים במקום העסק או   

בסביבתו; 

מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים   

בחומרי  מים  מקורות  זיהום  ומניעת 
הדברה, בדשנים או בתרופות;

בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה   

נאותים;

קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה;  

קיום הדינים הנוגעים לכבאות  

 נגישות
 ברישוי
עסקים
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מהם העסקים טעוני הרישוי?
משרד הפנים פרסם צו שבו מפורטים סוגי 
העסקים טעוני הרישוי, זאת לאחר ששר 
הפנים התייעץ עם השרים להגנת הסביבה, 
בטחון פנים, הכלכלה, החקלאות והבריאות 
ודירג בצו רישוי עסקים התשנ"ה – 1995 
עשר קבוצות עיקריות כשלכל קבוצה 

רשימת פריטים שנקבעו כטעוני רישוי.

 קבוצה 1 - בריאות, רוקחות וקוסמטיקה 

 קבוצה 2 - דלק ואנרגיה 

 קבוצה 3 - חקלאות ובעלי חיים 

 קבוצה 4 - מזון 

 קבוצה 5 - מים ופסולת 

 קבוצה 6 - מסחר ושונות 

 קבוצה 7 - עינוג ציבורי, נופש וספורט 

 קבוצה 8 - רכב ותעבורה 

 קבוצה 9 - שירותי שמירה ואבטחה 

 קבוצה 10 - תעשייה, מלאכה,

  כימיה ומחצבים

רשימה מפורטת של עסקים טעוני רישוי 
ניתן למצוא באתר האינטרנט של משרד 
הפנים או באתר האינטרנט של המועצה:

סוגי רישיונות עסק ותוקפם
רישיון תקופתי - רישיון הניתן לתקופה 

מוגדרת של שנה/שלוש שני/חמש שנים/
חמש עשרה שנים והוא מיועד לסוגי עסקים 
הנדרשים לבדיקה תקופתית )לדוגמה: 
עסקי מזון, עינוג ציבורי, נופש ספורט וכו'(.

רישיון זמני

1. רישיון שניתן לעסק שהוא זמני מטבעו 
לדוגמה: פסטיבל, יריד, אירוע תחת 

כיפת השמיים וכו'.
תוקף הרישיון פחות משנה.

2. רישיון לעסוק בעסק טעון רישוי, שרשות 
שונה  תוקף  לו תקופת  הרישוי קבעה 
מהאמור בחוק ובלבד שתקופת הרישיון 
לא תפחת משנה. לדוגמה: עסק שהיה 
אמור לקבל רישיון לחמש שנים ובשל 
שימוש חורג ניתן לו היתר לשלוש שנים, 
יקבל רישיון זמני לתקופה של שלוש שנים.

היתר זמני - היתר לעסוק בעסק טעון 

רישוי שניתן כאשר אחד מנותני האישור 
מתנה את אישורו לבקשה בהוצאת היתר 
בלבד ומתנה את היתר בתנאים שיש לבצע 

במשך תקופת תוקפו.

ניתן להאריך תוקף היתר זמני, שניתן 
שמשך  בלבד  משנה  הקטנה  לתקופה 
תקופת ההיתר הזמני כולל הארכות שניתנו 
לו, לא תעלה על שנה אחת לכל היותר.

www.gov.il :אתר משרד הפנים

www.bns.org.il :אתר המועצה

מי הם הגורמים המאשרים 
רישיון עסק?

רשות הרישוי – ע"פ הגדרתה בחוק, הוא 
ראש הרשות המקומית.

בקשות לרישוי מוגשות במחלקת רישוי 
עסקים.

נותני האישור- גורמים מקצועיים במשרדי 
הממשלה שהוסמכו ע"י השרים הנוגעים 
בדבר לתת אישור מטעמם לרישיון עסק והם:

וטרינר  כבאות,  הסביבה,  הגנת  הנדסה, 
רשותי, משרד הבריאות, משרד העבודה, 

משרד החקלאות.
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סרגל זמנים
במטרה לייעל את תהליך הרישוי ולשפר 
את השירות לאזרח הטיל שר הפנים על 
רשויות הרישוי ונותני האישור הגבלות זמן 
לטיפול בבקשה לרישיון/ היתר זמני או 
לחוות דעת מקדמית. בתוך כך כל גורמי 
הרישוי ונותני האישורים מחויבים להשיב 
על כל הפניות אליהם בזמן קצוב כמפורט 

בסרגלי הזמנים המפורטים להלן.

זמן מקסימוםזמן מינימוםנושא

טיפול ברשות 
המקומית

2145

טיפול גורמי ונותני 
האישור

3090

טיפול הרשות 
להנפקת רישיון

77

כשישה חודשיםכחודשייםסה״כ לתהליך

סרגל זמנים לבקשה והנפקת רשיון

הערות:
זמנים אלה מתבססים על כך שמגיש הבקשה עומד בכל דרישות החוק  * 

  ואין כל עיכוב מצדו.
עיכוב מצד מגיש הבקשה יאריך את זמן הטיפול בבקשה וסרגל הזמנים    *

     ישתנה בהתאם.
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תהליך רישוי העסק

ריכוז התנאים, בדיקת 
ביצוע התנאים

אישור הבקשה ע״י 
רשות הרישוי

עפ״י חיקוק אחר משרד 
התחבורה, משרדי חינוך, 

מדע, ספורט וכו׳

משרד התחבורה

משרד להגנת הסביבה

משרד הבריאות

משרד התמ״ת

משטרת ישראל

כיבוי אש

יחידת תברואנים מוסמכים

שרות וטרינרי עירוני

אגף איכות הסביבה, 
אשפה, ביוב, מים ורעש

ממונה רישוי הנדסי באגף 
בדיקת התאמה לשימושים 
מותרים עפ״י תב״ע, היתר 
בניה וחוקיות בניה, תנועה 

ונגישות נכים

הגשת בקשה באגף 
רישוי העסקים

הנפקת הרשיון

הפניה לגורמים 
מקצועיים וגורמים 

מאשרים

בעל העסק

העסק  בעל  נדרש  בהם  שלבים,  ממס'  מורכב  הרישוי  תהליך 
לעמוד בדרישות ותנאים של גורמי הרישוי ונותני האישור.
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 שלב 1
דרישות סף להגשת בקשה 

לרישיון עסק
לצורך הגשת הבקשה לרישיון עסק יש 
בצרוף  רישוי עסקים  להגיע למחלקת 

התוכניות והמסמכים הבאים:

תכנית עסק 6 עותקים על פי קנה מידה:  .1
1:100 תכנית עסק  

1:250 מפה מצבית  

1:2500 תכנית סביבה  

העברת קובץ pdf במייל לפני ההגשה  

היתר בניה ו/או היתר לשימוש חורג   

כולל מס' גוש ומס' חלקה
אישור קונסטרוקטור על יציבות המבנה  

רשם חברות/עוסק מורשה  .2

בעלי זכות חתימה  .3

צילום ת.ז. של כל השותפים  .4

ייפוי כוח-נציג בעל העסק-צילום ת. זהות  .5

כתובת מייל של העסק  .6

חותמת חברה  .7

חוזה שכירות  .8

שאלון איכות סביבה  .9

אגרה ע"ס 324 ₪ לכל פריט רישוי  .10

אישור יועץ נגישות  .11

12. פתרון אשפה

13. תכנית אינסטלציה מאושרת וחתומה 
ע"י מהנדס המועצה

14. עסק בעל שולחנות וכיסאות מחוץ 
לבית העסק: 

תרשים תכנית השטח המבוקש   

מבוקש  שבעבורו  השטח  צילום   

ההיתר

תרשים גדר מתוכננת במידה ויגודר  

 15. הצהרת קיום תנאי מדיניות
מ.א. בני שמעון – אתר מועצה.

 שלב 2
עסק  לרישיון  הבקשה  בחינת 
במחלקת רישוי עסקים והעברתה 

לטיפול גורמי ונותני האישור
בדיקה  מבצעת  עסקים  רישוי  מחלקת 
ראשונית, אם לאחר הבדיקה הראשונית 
של הבקשה ע"י מחלקת רישוי עסקים הוחלט 
להמשיך בתהליך הרישוי, תועבר הבקשה 

לבדיקתם של גורמי האישור הרלוונטיים.

 שלב 3
בחינת הבקשה לרישיון 

העסק על ידי גורמי האישור 
והעברתה חזרה לרשות הרישוי

גורמי האישור יבחנו את הבקשה לרישיון 
אחת  תהיה  אישור  גורם  תשובת  העסק 

מהחלופות הבאות:
סירוב מנומק לבקשה  

מתן אישור לבקשה  

מתן אישור לבקשה תוך מתן תנאים   

מוקדמים או תנאים ברישיון והמועדים 
לסיום ביצועם.

אישור הבקשה להיתר זמני תוך מתן תנאים 
מוקדמים או תנאים בהיתר והמועדים לסיום 

ביצועם.

 שלב 4
החלטת רשות הרישוי 

 שלב 5
הנפקת רישיון או היתר זמני

אם אושר למבקש, רישיון או היתר זמני 
לעסק, רשות הרישוי תודיע על כך למבקש 
תוך פירוט הדרישות הנוספות המהוות תנאי 
להנפקת הרישיון או היתר זמני ובכלל זה 
תשלום אגרה לכל פריט טעון רישוי בצו 

רישוי עסקים.

עיסוק ללא רישיון/ היתר זמני 
לעסק

ניהול עסק טעון רישוי ללא רישיון או היתר 
זמני או תוך הפרת תנאים ו/או תקנות הבאים 
להבטיח את מטרות הרישוי ו/או תוך גרימת 
מפגעים בניגוד לסעיפים 4-14 לחוק רישוי 
עסקים יאלץ את רשות הרישוי במקרים 
מסוימים להפסיק לאלתר את פעילות העסק 
ן/או להגיש כתב אישום ובמידה והם יורשעו 
הם צפויים לקנס כספי והתחייבות כספית.

לשירותך בכל עת!!

פרטים נוספים על רישוי עסקים ניתן למצוא 
באתר האינטרנט של מועצה אזורית

www.bns.org.il :בני שמעון, בכתובת



מחלקת
רישוי 
עסקים

פרטי התקשרות:

כרמית סדון  | מנהלת רישוי עסקים
carmit@bns.org.il 

 טל. 08-6257964
פקס. 08-6257949

קבלת קהל בימים:
שני 10:00-14:00

רביעי 10:00-14:00


