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 טורעאן 

 

 .  גולני למחלף ובסמוך לטבריה מנצרת  המוביל 77 לכביש בסמוך, הצפון במחוז התחתון בגליל הממוקם כפר הוא טורעאן

 . 1959 בשנית  מקומית כמועצה הוכרז הכפר

מצליחה לגרוף פרסים על    המועצה  היום  ועד  2014  -מ  החל.  2013  עד  המועצה  לניהול  קרואה  ועדה  מונתה  2008  בשנת

   . םניהול תקין ועמידה ביעדי

%(  88.3)  מוסלמים.  תושבים  14,602  - כ  מונה   הכפר  2021לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה , נכון לסוף אוקטובר  

 %(.  11.7) ונוצרים

   65.3%  היה  2019שנתב ב" י כיתות תלמידי מבין בגרות לתעודת הזכאים אחוז

 .3 הינו  הישוב של כלכלי – סוציו מדד

  % 5.4 מובטלים אחוז

 % 2.9: המלא נכות בעלי אחוז

 ₪. 5740היה  :ממוצעה שכרה 2018במשך שנת 

 .  וחברתית עסקית להתפתחות פוטנציאל לטורעאן מעניק  הגיאוגרפי המיקום

 .   מדרום 77 כביש עם יחד גולני וצומת מהצפון הכפראת  גובל טורעאן הר      

    של  שהמיקום  כך,  צפונה  מהמרכז(  השבוע  בסופי  בעיקר)  לנוסעים  מרכזי  ציר  ומהווה  התשתיות  מבחינת  מתפתח  האזור       

 .  ותיירותית מסחרית מבחינה  אסטרטגי נהיה טורעאן

  אבן   מחצבת  ומקיום  במערב  ציפורית   התעשייה  באזור  פיניציה  מפעל:  שליליות  אקולוגיות  השפעות  משתי  סובל  היישוב

 .  הכפר  של המגורים בתי עם במגע כמעט כבר שנמצאת מהמזרח  וסיד

   . נקייה עיר ,המחוז פרס, תקין ניהול: תחומים במספר המצטיינות המועצות אחת היום נחשבת טורעאן המקומית המועצה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A0%D7%AA_%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D
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 אנשי קשר

 ושפ"ע  זרעיני.........................מנהל מחלקת ורישוי עסקים מר עזיז  

 azez@turan.muni.il מייל 

 046411289פקס   0747676219טלפון ישיר 

 רישוי עסקים  פקח  -----------------------אשרף אבו רחאל מר 

 046414000טלפון 

 רשותי וטרינר --------------------------- מאיסי 'עבד חדר' 

  0507676701נייד 

 

 יצירת קשר: 

 

 www.turan.muni.il אתר המועצה המקומית טורעאן: 

 /https://www.turan.muni.il/he/14גלישה ישירה אל מחלקת איכות הסביבה ורישוי עסקים: 

 

 :ובניה לתכנון מרחבית ועדה

 

 . מזרחי גליל ובניה לתכנון המרחבית הועדה של התכנון לתחום  כפופה  המועצה

 .6772333-04  הועדה: טלפון

 טורעאן  כפר השעון, מגדלי כתובת:

  http://www.vgm.co.il הועדה לאתר קישור
 

  

mailto:azez@turan.muni.il
http://www.turan.muni.il/
https://www.turan.muni.il/he/14/
http://www.vgm.co.il/
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 מדיניות המועצה המקומית טורעאן ברישוי עסקים  -מפרט עירוני אחיד 

 פרק א' 

 מבוא כללי 

 

 עסק:  לניהול רישיון מהו

  . ולניהולו העסק לפתיחת עסק ברישיון חייב  עסקים רישוי בצו רישוי הטעון עסק כל 1968 - ח"תשכ  עסקים רישוי חוק פי על 

  פתיחת   את  מתיר  הרישיון.  העסק  של  לבעלים,  הרישוי  רשות  של  בתפקיד  המועצה  ידי  על  הניתן  מסמך  הוא  עסק  לניהול  רישיון

 עסקים.  רישוי  חוק מכוח ותנאים תקנות, חוקים לפי ניהולו ואת העסק

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

 המועצה.   מטעם שהוצא הרישיון בטופס  הרשום לפי מוגדרת העסק

  תקנות,  עסקים  רישוי  חוק  כולל,  בהמשךהמועצה ו/או במסמך זה    באתר  למצוא  ניתן  עסק  ברישיון  החייבים  העסקים  רשימת  את

 וכו'.  רשותי  מפרט, ותקנותיו עסקים רישוי

  מחובת   פטור  או  ברישיון  חייב  העסק  אם  עסקים  רישוי  ממחלקת  תשובה  לקבלניתן  ,  עסק  ברישיון  לצורך   באשרבמקרה של ספק  

 .  רישוי

 מותנה   שאישורם  רבים  מגופים  אישורים  בקבלת  כרוך  שהדבר  מאחר  ארוכה  תקופה  להימשך  עלול  עסק  לניהול  רישיון  קבלת  תהליך

, טרם הפעלת  האפשר  ככל  מוקדם  רישיון  לקבלת  בבקשה  לפנות  מומלץ  לפיכך .  להן  המבוקש  העסק  ובהתאמת  בתקנות  בעמידה

 העסק. 

 :  עסק רישיון צריך מדוע

 ננקטים  שבגינה  עבירה  היא  רישיון  ללא  עסק  ניהול.  הרישוי  רשות  מאת  עסק  רישיון  לקבל  רישוי  טעון  עסק  מחייב  עסקים  רישוי  חוק

 .פלילי רישום   ואף  גבוהים   קנסות ,קצר  זמן  תוך   לעיתים,  סגירה  צו  גוררת אלו  בהליכים  הרשעה.  העסק  בעל  נגד   פליליים  הליכים

 לקוחותיו.  ציבור מול העסק את מקדם עסק רישיון

 האשמה  של  חמורה  סכנה  גם  נשקפת,  חמורה  תקלה  כל  או  רישיון  ללא  בעסק  אסון  יקרה  שאם  הרי,  עסק  רישיון  מחייב  שהחוק  מאחר

 לתקלה.   ובאחריות ברשלנות

 .העסקית הפעילות תיפגע רישיון ללא ולכן, רישיון ברשותו שאין רישוי טעון עסק עם מהתקשרות  נמנעים רבים ציבוריים גופים
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 :  עסקים רישוי לחוק 3ג7 סעיף לפי הדרישות פרסום חובת

 העסקים:   רישוי לחוק 3ג7 סעיף לפי

וכל החלטה או הוראה אחרת   7ד, התנאים הנדרשים מטעמה לפי סעיף  6המסמכים הנדרשים מטעם רשות רישוי לפי סעיף   .א

ג,  11א, וחוקי עזר לפי סעיף  8-ו  8א,  2מטעמה לפי חוק זה לעניין סוג מסוים של עסקים, לרבות החלטות לפי סעיפים  

 האחיד, יפורסמו באתר האינטרנט של רשות הרישוי.   לעסקים הכלולים במפרטבכל הנוגע 

 .רשות הרישוי לא תדרוש מסמכים ותנאים כאמור בסעיף קטן )א( שאין פרסום לגביהם באתר האינטרנט .ב

 מטרות חוק רישוי עסקים 

 מטרות אלה או מקצתן: שר הפנים, רשאי לקבוע בצווים עסקים טעוני רישוי ולהגדירם, כדי להבטיח בהם   

 איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים;    ( 1) 

  

 1974-תשל"ד  (2)תיקון מס' 

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

 בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו;    ( 3) 

 רות מים בחמרי הדברה, בדשנים או בתרופות; מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקו    ( 4) 

 1994- ( תשנ"ד10)תיקון מס' 

 בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים;   ( 5) 

 2018-( תשע"ח34)תיקון מס' 

 קיום תכליות דיני התכנון והבנייה;    ( 6) 

 2012-( תשע"ב29)תיקון מס' 

 קיום הדינים הנוגעים לכבאות.   ( 7) 

 1994- תשנ"ד( 10)תיקון מס' 

 – היתה אחת ממטרות הרישוי מטרה כמפורט להלן, טעון הצו התייעצות   )ב(           

 עם השר לאיכות הסביבה;  –( 1בסעיף קטן )א()    ( 1) 

 2012-( תשע"ב29)תיקון מס' 

 עם השר לביטחון הפנים;  –( 2בסעיף קטן )א()    ( 2) 

 ;עם שר העבודה והרווחה –( 3בסעיף קטן )א()    ( 3) 

 עם שר החקלאות;  –( 4בסעיף קטן )א()    ( 4) 

 עם שר הבריאות;  –( 5בסעיף קטן )א()    ( 5) 

 

 מהו מפרט אחיד:   .א

  רישויו,   לאחר  והן  העסק  רישוי  לצורך  הן  עסק,  מבעל  הנדרשים  והמסמכים  התנאים  את  בתוכו  המרכז  מסמך  הינו  האחיד   המפרט

  המפרט.  העסקים  רישוי  בתחום  הוודאות  חוסר   לבעיית  מענה  לתת  היא  האחיד  המפרט  של  המרכזית   מטרתו.  השוטפת  הפעלתו  לצורך

  רישוי  מבחינת   מהם  נדרש  מה  להבין,  רישוי   טעון  עסק  לפתוח  המתעתדים  וכאלה,  רישוי  טעוני  עסקים  לבעלי  לאפשר  נועד  האחיד

 .הכללית בהתנהלותם אלה דרישות לשקלל להם ולאפשר עסקים

.  עסקים  רישוי   בתחום   רפורמה   הוטמעה   הרישוי  בהליכי   חסמים   ולפתור  ישראל  במדינת  עסקים  וקידום   לפיתוח  לסייע  מנת  על

 .עסק רישיונות הוצאת תהליכי את וליעל לפשט במטרה המהלך את הוביל עסקים רישוי חוק על האחראי הפנים משרד
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 למה צריכים רפורמה ברישוי עסקים:  .ב

 .2013 שנת בסוף  הממשלה משרדי ידי על הראשונים המפרטים פרסום עם בהדרגה לתוקף נכנסה עסקים ברישוי הרפורמה

  מקווים   המקומיות  והרשויות  האישור  נותני  הממשלה  משרדי,  הפנים  משרד  שבעזרתם  מדדים  מספר  עומדים  הרפורמה  בבסיס

 .העסק רישיון הוצאת תהליך את ולייעל לפשט

 . וזמינות הוגנות, שקיפות ,  יעילות:  הם המדדים

 את  לפשט  כדי  עסקים  רישוי  בצו  שינויים  בוצעו  בפועל  .הרישוי  תהליך  מול  ביעילות  להתנהל   הצורך  את  מדגיש  היעילות  ערך

 .התהליך

  הניתן   ככל   לרכז  -הרישוי  פריטי  כל  לגבי  ואחיד  ברור  באופן  דרישותיה  את  לפרסם  המערכת  מחויבות  את  מדגיש  השקיפות  ערך

 .חידושו או רישיון קבלת בתהליך העסק מבעל הדרישות כל את

(  ערר)  השגה  לגורם  לפנות  עסק  רישיון  לקבל  בקשתם   בגין  אחרת  החלטה/    סירוב  על  לערער  הרוצים  ליזמים  מאפשר  ההוגנות  ערך

 (.בחוק 5ג7 סעיף)  הסירוב החלטות את לבחון כדי ברשויות או הממשלה במשרדי  בכירים  תפקידים בעלי  ידי על המיוצג

  באתר   ומפורט   מלא   מידע  הנגשת  ידי  על  הציבור   לכלל  הרישוי  בתחום  עכשווי  מידע  לקבלת  נוחה  גישה   מעניק  הזמינות  ערך

 .לכולם וזמין נגיש באופן  מידע לקבלת וישירה נוחה גישה לאפשר המטרה - במועצה עסקים רישוי ובמחלקת המועצה

 הגשת בקשה לרישיון עסק

 ן רשימה בקישורים למשרדים נותני האישור:  ללה .ג

 מפרטים אחידים מאושרים  -משרד הפנים .1

 להגנת הסביבה המשרד  .2

   המשרד לביטחון פנים .3

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר  .4

 משרד הבריאות  .5

  רשות הכבאות .6

 

 : הגדרות

 .2013-ג"התשע (،רישוי טעוני עסקים) עסקים רישוי צו פ"ע, ברישיון החייב עסק כל: "עסק"

 .העסק מפעיל או מנהל,  בעלים": העסק בעל"

 . בתחומה לעסקים הרישוי כרשות גם המשמשת, טורעאן המקומית המועצה": הרישוי רשות, המועצה"

 נותני   וכן,  עסק  ברישיון  המחויבים  העיסוקים   סוגי   מנויים  זה  בצו :  2013-ג"התשע":  (רישוי  טעוני  עסקים)  עסקים  רישוי  צו"

 .אופיו פי על עסק סוג לכל האישור

 עסק  לרישיון  הבקשה  מופנית   אליהם,  רישוי  טעון  שקביעתו  עסק  לעניין   לחוק(ב)1  בסעיף  המנויים  מן  שרים:  " האישור  נותני"

 להגנת   המשרד,  אש  כיבוי  נציגי,  ובניה  לתכנון  הועדה  מהנדס  את  כוללים  האישור  נותני.  עסקים  רישוי  בצו  העסק  סיווג  פי  על

 .הבריאות ומשרד החקלאות משרד(,  בעבודה בטיחות) הכלכלה משרד, ישראל משטרת, הסביבה

https://www.turan.muni.il/he/42/
https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/reform-search?skip=0
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/business_license_conditions_for_environmental_protection?chapterIndex=3
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/business_license_conditions_for_environmental_protection?chapterIndex=3
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/business_license_conditions_for_environmental_protection?chapterIndex=3
https://www.gov.il/he/service/submitting-business-documents-for-police-inspection
https://www.gov.il/he/search?OfficeId=920e5116-ca8b-4bb5-b54c-6a518d3d94b9&query=%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%99%20%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D&btnSearchPageSearch=
https://www.gov.il/BlobFolder/legalinfo/rishuy09/he/files_legislation_rishuy_Rishuy09.pdf
https://www.gov.il/he/search?OfficeId=182e15d2-c8d7-403f-9f30-b3e4df8e5e68&query=%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98%20%D7%90%D7%97%D7%99%D7%93
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 המשמש   אזור  או,  מאושרת  בתכנית  עודויי  פי  על,  נוספים  ולשימושים  למגורים  או  למגורים  המיועד   אזור":  מגורים  אזור"

 . למגורים בפועל

  לגבי ,  נפתח  שטרם  לעסק  סמכותם  בתחום  האישור  נותן  או/ו  הרישוי  רשות  מאת  הניתנת  דעת  חוות:  "מקדמית  דעת  חוות"

 .עסק רישיון/היתר לקבל מנת על לעמד יידרש הוא שבהם התנאים

 . להלן 7 סעיף ראה – נגיש  להיות חוק פי על חייב קהל המקבל עסק כל: "נגישות"

 בסעיף  כמפורט   האישור  נותני  או  הרשות  החלטת  על  לערער/להשיג  עסקים  לבעלי  מאפשרת  עסקים  ברישוי  הרפורמה :  "השגה"

 . 2000 - א"התשס (،כלליות הוראות) עסקים רישוי לתקנות 2'ד לפרק ובהתאם להלן 16

 .בעסק המחזיק או/ו, העסק מנהל  או/ו, העסק בעל או/ו, הרישיון מבקש - "הרישיון מבקש"

 . ומשירותים ממקלחות שמקורם שפכים – "סניטריים שפכים"

 . סניטריים שפכים ואינם העסק פעילות במהלך הנוצרים שפכים – "תעשייתיים שפכים"

 . זה מפרט פרסום למועד נכון, זמני  היתר/זמני רישיון/עסק רישיון בעל שהוא עסק או מפעל – "קיים עסק"

 . זה מפרט פרסום למועד נכון, זמני  היתר/זמני רישיון/עסק רישיון להם שאין עסק או מפעל – "חדש עסק"

 .2014 – ד"תשע(, הביוב למערכת המוזרמים מפעלים שפכי) וביוב מים תאגידי כללי - "תאגידים כללי"

 

 

 פרק ב'  

 תנאים והנחיות כלליות 

 :של המועצה המקומית טורעאן המפרט האחיד

 המאחד   –"  האחיד  המפרט"  אתטורעאן(    מקומית  מועצה)  הרישוי  רשות  בזאת  עסקים, מפרסמת  ברישוי  הרפורמה  במסגרת

 או  עסק   רישיון  לקבלת  כתנאי"(,  הרישיון  מבקש: "להלן)  לחדשו  או   עסק  רישיון  לקבל  מהמבקש  הנדרשים,  ותנאים  מסמכים

  לסוגי   ובהתייחס"(  עסקים  רישוי  חוק: "להלן)  1968-ח"התשכ,  עסקים   רישוי  חוק  לדרישות  בהתאם  מפורסם   המפרט.   חידושו

 "(.עסקים רישוי  צו: "להלן) 2013-ג"התשע(, רישוי טעוני עסקים) עסקים רישוי בצו  כמפורט עסקים

 הרישיון  מבקש של ואחריותו  חובתו .העסק רישיון את לחדש  או לבקש בבואו, הרישיון למבקש  עזר  כלי ישמש   האחיד המפרט

 העסק   של  כדין  להפעלתוהינה תנאי מחייב    אשר,  האחיד  מפרט או כלולה ב  חלק  שאינה,  אחרת  הוראה  בכל  עמידתו את    לבחון

 . המבוקש

, עסקים סוגי/פריטים( ושלושה ארבעים) 43-ל, זה בשלב, עסק רישיון לקבלת הרישוי רשות דרישות את כולל האחיד המפרט

  ידי   על  הבאים   הרפורמה   שלבי   אישור  לאחר  תהיה ,  נוספים  עסקים  לסוגי   האחיד  המפרט  כתיבת  הרחבת  כאשר,  להלן  כמפורט

 .הממשלה
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 אחידים  מפרטים זמין לממשל קישור

 שפורסמו  למפרטים קישור  - פריטים למספר הפנים  משרד ידי על מפרטים  פורסמו

 

 :כלליים תנאים

 רישיון  לקבלת תנאי המהווים  בתחומה  העיסוק הסדרת לצורךהמקומית טורעאן  המועצה שקבעה  תנאים הינם הכללים התנאים

 .עסק

 :משפטיות הבהרות 

  הנוכחי   האחיד  במפרט המפורטים  העיסוק  לפריטי  רלבנטיות  ,העיסוק  מפריטי  אחד  בכל  המפורטות  הכלליות  הדרישות .1

  ביחס  לרבות,  הכלליות  בדרישות  לגרוע  או  להוסיף  רשאית  תהא  והמועצה(  זה בשלב  בלבד  עיסוק  פריטי 13  הכולל)

  .שיפורסמו ככל, האחיד למפרט שיתווספו עיסוק לפריטי

  אם  אף,  לעת  מעת  עליו  שיחול   או/ו  עליו  החל  נוסף  דין  כל  דרישות  מקיום  עסק  בעל  לפטור  כדי  זה  במסמך  באמור  אין .2

 .זה במסמך מופיעות אינן הדין הוראות

 כפי  עסקו  לפעילות  הרלבנטיים  המועצה של העזר חוקי בכל יעמוד, טורעאן המקומית המועצה בתחומי עסק בעל .3

 .לעת מעת שיחולו

  עליו   החלות  הדין  הוראות  כל  את   לקיים  מהחובה  העסק  בעל  את  לפטור  כדי,  להלן  שיובאו   הכלליות  בדרישות  אין .4

 .השונים האישור ונותני הרישוי גורמי  בדרישות עמידה כולל, הרלבנטי העיסוק פריט להפעלת בקשר

  כל   ולפי  החוק  לפי  מתאימים   אישורים  ומקבלת   בקשה  מהגשת , רישיון  המבקש  את  לפטור  כדי   זה במסמך באמור  אין .5

 .בחוק הקבועים לעונשים צפוי ויהא החוק על עובר רישיון ללא עסק שמנהל מי. דין

,  2013  -  ג"התשע  ( ,רישוי  טעוני  עסקים ) עסקים  רישוי  צו  לפי  ברישוי  החייבים  נוספים  עיסוקים  בעסק  וקיימים  היה .6

, השונים  האישורים  ונותני  הרישוי  גורמי  דרישות  לרבות   האחיד  במפרט   שנקבעו  המסוימים  התנאים  עליהם  יחולו

 .העיסוק  מפריטי אחד לכל שנקבעו כפי

 .בדין לכך שנקבע מהמועד או/ו  פרסומו מיום יחול, רישוי טעוני עסקים עם בקשר, דין כל בהוראות שינוי כל .7

 יחול ,  מסמכים  לצירוף  ביחס  לרבות,  זה  במפרט  המועצה  שקבעה  דרישות  או,  האחיד  במפרט   הכלולות  דרישות  שונו .8

  כאמור  ההיתר  או  הרישיון  תקופת  מתום,  מזורז  היתר  או  זמני  היתר,  רישיון  לו  היה  השינוי  שבמועד  עסק  לגבי  השינוי

 .אחר מועד  ארצי מוסמך גורם קבע כן אם אלא, המוקדם לפי, השינוי ממועד שנים שלוש מתום או

 .  הרישוי רשות החלטת על השגה להגיש מסוימים בתנאים רשאי מחזיק או עסק בעל .9

 עסקים רישוי חוק פי על  השגה הגשת. 9.1            

טעוני   עסקים  לבעלי  מאפשר  זה  מנותני   רישוישירות  אחד  של  החלטה  או  דרישה  על  האינטרנט,  באמצעות  השגה  להגיש 

  .האישור

http://business.gov.il/Pages/Mifratim-HomePage.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/specifications_approved_list.aspx
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_849.htm
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   הרישוי רשות החלטת השגה על  :השגה להגשת לתנאים קישור להלן

 

 הבקשהמי יכול להגיש את . 9.2             

 :התנאים המצטברים האלה 2-בעלי עסקים טעוני רישוי העומדים ב ➢

הגישו בקשה לרישיון עסק, היתר זמני או היתר מזורז או שכבר יש להם רישיון עסק, היתר זמני או היתר מזורז   •

 .בתוקף

 רואים עצמם נפגעים מאחת מהפעולות האלה של נותן האישור: •

  /היתר מזורזסירוב למתן רישיון/ היתר זמני.  

   דרישה להמציא מסמך או לעמוד בתנאי שדרש מהם נותן אישור, כולל דרישה המופיעה במפרט האחיד

 .ואינה מופיעה בחיקוק, אך לא דרישה לתיקון ליקוי המופיעה במסגרת דו"ח תיקון ליקויים

העבודה, הרווחה והשירותים  נותן אישור הוא רק אחד מהגופים האלה: המשרד להגנת הסביבה; משטרת ישראל; משרד   ➢

 .החברתיים; משרד החקלאות; משרד הבריאות; הרשות הארצית לכבאות והצלה

 והגשת  מילוי  מתהליך  כחלק  לשלם  יש  שאותה)  העסקים  רישוי  אגרת   תשלום  לאחר רק  להגיש  אפשר  ההשגה  את  שימו לב

 ( הטופס

 הגשת ההשגה. 9.3            

 .שליחה ולבצע אגרה לשלם, הנדרשים המסמכים את לצרף ,ההשגה הגשת  טופס את באינטרנט למלא יש •

 .ההשגה מוגשת אישור נותן לאיזה ולבחור הנדרשים הפרטים כל את למלא להקפיד יש •

 זמן הגשת ההשגה. 9.4             

  .לערער רוצים שעליה ההחלטה או הדרישה קבלת מיום - יום 30 בתוך ההשגה את להגיש יש •

 .הדרישה או ההחלטה תוקף את אוטומטית דוחה או מבטלת אינה השגה הגשת •

 המשך הטיפול בבקשה. 9.5             

  האישור   נותן  ידי  על  ההשגה  הגשת   ממועד  ימים  30  בתוך  ההשגה  למגיש   תועבר  ההשגה  בדבר  בכתב  מנומקת  החלטה •

 .הופנתה היא שאליו

 .ההשגה  הגשת ממועד ימים 60 עד של לתקופה החלטה למתן המועד  את להאריך יכול האישור נותן •

 לתקופה  בהשגה  להחלטה  המועד  את  להאריך  יכול  האישור  נותן,  האחיד  במפרט  שינוי  מצדיקה  ההשגה  כי  שיתברר  במקרה •

 .כתובה  הודעה כך על יקבל ההשגה ומגיש, ימים 90 עד של

  את  להאריך  יכול   האישור  נותן,  שונים  אישור  נותני  של  דרישות  בין  התאמה  אי  משקפת  אכן  ההשגה  כי  שיתברר  במקרה •

 .כך על כתובה הודעה יקבל ההשגה ומגיש, ימים 120 עד של לתקופה בהשגה להחלטה המועד

https://www.gov.il/he/service/business-license-law-objections
http://govforms.gov.il/mw/forms/SubmitObjection@mops.gov.il
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  ובקשה   ההשגה  הוגשה  שלגביהם  המסמך  או  הדרישה  את(  להשהות)  להתלות  גם  בקשה  הוגשה  ההשגה  שבמסגרת  במקרה •

 .ההתליה זמן ומשך ההחלטה נימוקי פירוט ובה האישור מנותן כתובה הודעה ההשגה מגיש יקבל, התקבלה זו

 הבקשה להגשת

 

 : קישורים

 כבאות  תצהיר יסוד על אישור מסלול –  עסק שיוןילר בבקשה תצהיר

 בקשה לרישיוןהגשת מקור ההפניה לא נמצא.שגיאה! 

  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.

 רפורמת הרישוי הדיפרנציאלי: 

, בהתאם להצבעת מליאת הכנסת 1968לחוק רישוי העסקים תשכ"ח  34המועצה המקומית טורעאן, החליטה ליישם את תיקון 

 ליצור איזון " שמטרתה  רישוי עסקים דיפרנציאליהנקראת ". בהצבעה זו נקבעה רפורמה ברישוי עסקים  10/07/2018מיום  

לבין עידוד -'(וכד  סביבתיים,  בטיחותיים,  בריאותיים)  נזקים  מפני  הציבור  על  שמירה  -  עסקים  רישוי  חוק  של  המטרות  בין

אותה,   ומשלימה  2012  של  לרפורמה  ישיר  המשך  בעצם  היא  זו  הפעילות הכלכלית במשק וצמצום הפגיעה בעסקים. רפורמה

 כשעיקרה הוא יישום של עקרונות השקיפות והנגישות תוך פרסום ויישום מפרטים אחידים. 

באמצעות הרפורמה ברישוי עסקים שהיא מגדירה תהליכי רישוי שונים   ,המועצה שואפת לשפר ולייעל את תהליכי הרישוי

 -. פעימה ראשונה של הרפורמה נכנסה לתוקף ב"ירישוי עסקים דיפרנציאל"מכאן שמה    -מותאמים לסוגי העסקים השונים

1.1.19 . 

   עיקרי הרפורמה 

 .קביעת מסלולי רישוי המותאמים לרמת המורכבות של העסק )מסלול קצר לעסק קטן, בינוני וכך הלאה( •

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

 חיובי 

 .מבוסס על אמון והעברת האחריות לידי האזרח –בעסקים פשוטים: פתיחת עסק על סמך תצהיר של בעל העסק   •

"משתלם" לבעל העסק להתאמץ עבור השגת הרישיון כי הוא יישאר אצלו    –הארכה משמעותית של תוקף הרישיון   •

 .צריך לחזור שוב על התהליך( לאורך זמן )בשונה מרישיון שהושג במאמצים גדולים וכעבור שנה

 

הרפורמה לרישוי עסקים יוצאת לדרך, מטרתה העיקרית הוא סיוע לעסקים קטנים, עידוד הכלכלה באמצעות יצירת מקומות  

 עבודה חדשים.  

המועצה המקומית תעשה את הכול כדי לקיים את דרישות החוק ותפעל ליישומן בהתחשב בנסיבות ייחודיות של  בעלי העסקים 

 כפי שיוצגו על ידם.  

https://govforms.gov.il/mw/forms/SubmitObjection@mops.gov.il
https://www.gov.il/he/service/business_liscense_deposition_submission
https://www.turan.muni.il/he/42/
https://www.turan.muni.il/he/42/
https://www.turan.muni.il/he/42/


 

 

11 

 :עסקים טעוני רישוי מחויבים לקיים כדין את המטרות הבאות ➢

 איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים    (1)

 לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצותמניעת סכנות    (2)

 ;בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו   (3)

 ;בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים   (4)

 ;בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים   (5)

  והבניהקיום תכליות דיני התכנון    (6)

 .קיום הדינים הנוגעים לכבאות   (7)

   

 : הדגשים במסלולי הרישוי המקוצרים ➢

  העברת האחריות לבעל העסק -פתיחת העסק על סמך תצהיר של בעל העסק  •

 אחידות בפיקוח: פקח אחד לא יוכל לסתור/ להוסיף על דרישות פקח אחר מבלי לקבל את הסכמת הדרג הממונה •

 קבוצת סיכון ולא כמקשה אחת בחינת העסקים על פי  •

 לוח זמנים מוגדר, אי מתן מענה מצד הרשויות נחשב כאישור  •

קנסות, עיצומים כספיים, דרישה לתיקון ליקויים וזאת במטרה לשמור על האיזון   –הוספת כלי אכיפה לעסקים, כגון:  •

  .בין ההקלות לבעלי העסק לבין מטרות חוק רישוי עסקים

 הארכת תוקף הרישיונות  •

 

     טבלת סיווג עסקים למסלולים מקוצרים

   לצו רישוי עסקים קישור 

 

 קישור לדברי הסבר על רפורמת הרישוי הדיגיטלי 

 

 רישוי עסקים \קישור לאתר משרד הפנים

 

 ביטול רישיון עסק והליך שימוע באגף רישוי עסקים 

 ג 7 בסעיף,  עסקים רישוי בחוק  מוסדר זמני היתר או עסק רישיון ביטול

  :מהחוק

 רשות הרישוי רשאית לבטל רישיון עסק או היתר זמני מיוזמתה או מיוזמת נותן האישור"     ( א)

 לא יבוטל רישיון או היתר זמני אלא לאחר שניתנה לבעל הרישיון או ההיתר הזמני הזדמנות להשמיע את טענותיו  (ג)

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/business-licensing-reform/he/home_main_business-licensing_sivug-asakim-mekuzar.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/business-licensing-reform/he/home_main_business-licensing_sivug-asakim-mekuzar.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/business-licensing-reform/he/home_main_business-licensing_sivug-asakim-mekuzar.pdf
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_849.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_849.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_849.htm
https://www.gov.il/he/Departments/General/business-licensing-reform
https://www.gov.il/he/departments/topics/busines-licensing
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זה, תשלח רשות הרישוי הודעה על כך לבעל הרישיון או ההיתר הזמני,   (ד) בוטל הרישיון או ההיתר הזמני לפי סעיף 

  ".יום מיום הודעת הביטול 60והביטול יכנס לתוקפו בתום 

 מקרים בהם ניתן לבטל רישיון הם: . ה9

 )א( לא יהיה תוקף לרישיון עסק או להיתר זמני אם חלו שינויים מהרשום בו או במסמכים המצורפים לו לגבי סוג העסק,    

 לרבות מבניו, שטחו, הבעלות בו, מיקומו וסוג העיסוק.  

רישיון עסק יבוטל אם נעשו שינויים בעסק בהשוואה לתרשים הסביבה, המפה המצבית או תכנית העסק, לאחר שניתנה   (ב)

 לבעל הרישיון הזדמנות להשמיע את טענותיו. 

 היתר זמני יפקע בנסיבות האמורות בסעיף קטן )ב(. (ג)

נותן איש (ד) ור המופקד על קיום מטרה מן  רשות הרישוי רשאית לבטל רישיון מטעמים אחרים, לאחר התייעצות עם 

)א( לחוק שאי קיומה משמש עילה לביטול, ולאחר שניתנה לבעל הרישיון הזדמנות להשמיע  1המטרות האמורות בסעיף  

 את טענותיו.

לחוק )עיסוק ללא רישיון, הפרת תנאי    14פי סעיף  -במקרה של יסוד סביר להניח שנעברה בעסק או לגביו עברה על ( ה)

 לחוק. 20רה של תקנות הנוגעות לעניין(, ניתן להוציא לעסק צו הפסקה מנהלי לפי סעיף מתנאי הרישיון או הפ

 אודות   הודעה  רשום  בדואר  תשלח  הרישוי  רשות.  מחלקת רישוי עסקים ברשות  ת/מנהלמרכז/ת    הרישיון  ביטול  תהליך  את

 ההודעה   מקבלת  יום  60  בתום  יפוג  הרישיון   של  תוקפו   כי  קובעת  ההודעה .הרישוי  רשות  בידי  חתומה,  הרישיון  את  לבטל  הכוונה

. אחרת  יוחלט  בשימוע  אם  אלא  יום  90  לאחר  לתוקפו  יכנס  הרישיון  ביטול,  שימוע  ויתבקש  במקרה .  שימוע  יתבקש  לא  אם

  המקרים  ברוב   כאשר.  הרישיון  לביטול  לעילה  בהתאם ,  השימוע  ייערך  מי  בפני   יצוין  רישיון  לביטול   הכוונה  אודות  בהודעה

 60  תוך,  עסקים  רישוי  לאגף  להודיע  העסק  בעל  באחריות.  הסירוב  את  שנתן  והגורם  הרישוי  רשות  בנוכחות  יתקיים  השימוע

 האגף  מזכירות  עם  קשר  ליצור  יש  כך  לשם.  הביטול  כנגד  טענותיו  ולהעלות  שימוע  לקיים  ברצונו אם,  ההודעה  קבלת  מיום  יום

 (. בכתב  או בפקס, במייל, בטלפון) ל"הנ  הזמן בפרק השימוע לתיאום

השימוע ייערך בפני גורם מוסמך שיקבע במסמך הכוונה לביטול הרישיון ובשימוע תינתן לבעל העסק האפשרות  

 להשמיע את טענותיו כנגד הביטול. 

על הליך השימוע אינו מחייב נוכחות או ייצוג של עורך דין או עורך בקשה מטעם בעל העסק, אולם אין מניעה כי ב

 העסק יזמן לשימוע נציג כאמור מטעמו, לפי שיקול דעתו והחלטתו.  

יום ממועד ההודעה אודות הכוונה לבטל את הרישיון לא התקבלה בקשה של בעל העסק לקיים שימוע,   60אם בתוך  

 במידה ונערך שימוע, תפעל רשות הרישוי על פי ההחלטה שתתקבל במהלך  .הימים  60ייכנס הביטול לתוקפו בתום  

  .השימוע

לא יונפק רישיון חדש לעסק לאחר שבוטל רישיונו ללא אישור עדכני של הגורם שיזם את ביטול   חשוב לדעת!

 .הרישיון

   מזורז היתר
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פיו מבנה העסק והשימוש בו  -)א( לבקשה להיתר מזורז יש לצרף גם אישור החתום בידי בעל מקצוע מוסמך, שעל.  10

שניתן;  ככל  חורג  לשימוש  היתר  לרבות  תנאיו,  ואת  למבנה  שניתן  הבנייה  את היתר  תואמים  בבקשה  כמתואר 

 לאישור יצורפו ההיתרים האמורים.  

ימים מיום מתן אישור    21הרישוי על מסמכים שעליו להגיש, או חלפו  אם קיבל מבקש היתר מזורז הודעה מרשות   (ב)

תר טופס תצהיר של המבקש היעל הגשת הבקשה ולא ניתנה למבקש הודעה על דחיית הבקשה, יגיש המבקש   

 בחמישה עותקים, ויצרף לכל עותק של התצהיר את המסמכים שדרשה רשות הרישוי בהודעתה, אם דרשה.  מזורז

לא יינתן היתר מזורז לעסק שפעילותו דורשת היתר לשימוש חורג אם אין לו היתר לשימוש חורג, שתוקפו שנה   (ג)

 לפחות מיום מתן ההיתר המזורז.

שוי שלא לתת רישיון עסק לבעל ההיתר, אם סירב נותן אישור לתת  היתר מזורז יבוטל אם החליטה רשות הרי (ד)

אישור או אם מצאה רשות הרישוי כי הופר או חדל להתקיים תנאי מתנאי ההיתר, או אם חלו בעסק שינויים  

מהותיים מהמצב שהוצג במסמכים שהוגשו לאחר שניתנה לבעל ההיתר הזדמנות להשמיע את טענותיו. יראו היתר  

ו לא ניתן מלכתחילה אם מצאה רשות הרישוי כי הוא ניתן או הוארך על יסוד תצהיר כוזב או מסמכים  מזורז כאיל

 כוזבים, לאחר שניתנה לבעל ההיתר הזדמנות להשמיע את טענותיו.

בעל עסק ידווח לנותן האישור על כל שינוי בעסק העלול להשפיע על העמידה בתנאי הרישיון שלושה חודשים מראש    .11

 פעל לפי הנחיות נותן האישור. לפחות, וי

 תנאים שנקבעו לעסק במפרט זה יחולו לגביו בהתאם לקבוע בהודעה שפורסמה לעניין זה בילקוט הפרסומים ברשומות   .12

 

 

 

 

 : פרק ב'סיכום 

היתר מכוח חוק רישוי עסקים הניתן על ידי משרד הרישוי  –עסקים הפועלים בתחומים שונים נדרשים בהוצאת רישיון עסק  .1

 ברשות המקומית ומהווה אישור לפעילותו התקינה של העסק. 

 הרישיון מעיד כי בעסק מסוים ננקטו כל האמצעים הנדרשים לשמירה על בריאותו, ביטחונו, בטיחותו ואיכות חייו של הציבור.  .2

קבלת הרישיון מותנית בעמידה בכל התנאים שהציבו הרשויות, בהם סידורי כיבוי אש, תנאי תברואה נאותים, בטיחות מבנים  .3

 ועוד. 

 .אכיפת החוק ורשאית להטיל סנקציות על עסקים שאינם עומדים בתנאי רישיונם רשות הרישוי היא זו שאחראית על .4

בקשה לקבלת רישיון עסק. היחידה  יש לפנות לקבלת מידע ומסמכים מהיחידה לרישוי עסקים ולפיהם להגיש להוציא רישיון עסק בכדי .5

באם התנאים התקיימו, תשובה   - לרישוי עסקים תעביר את הבקשה לגורמים המאשרים ולאחר שאלו יבצעו את בדיקתם, תיתן תשובה  

 חיובית והנפקת רישיון עסק; באם לאו, תשובה שלילית והפנייה לתיקון הליקויים. 

http://mifratim.business.gov.il/sites/mifratim.business.gov.il/files/TakanotRishuiAsakim.pdf
http://mifratim.business.gov.il/sites/mifratim.business.gov.il/files/TakanotRishuiAsakim.pdf
http://mifratim.business.gov.il/sites/mifratim.business.gov.il/files/TakanotRishuiAsakim.pdf
http://mifratim.business.gov.il/sites/mifratim.business.gov.il/files/TakanotRishuiAsakim.pdf
https://www.bdo.co.il/he-il/%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%9D/%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%92-%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%A7%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D-(smb)/%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8-2019/%D7%9E%D7%94%D7%95-%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%A1%D7%A7,-%D7%9E%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%91-%D7%91%D7%95-%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%95%D7%AA%D7%95#%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9A%20%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%AA%20%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%A2%D7%A1%D7%A7
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וחשוב מכך    שעשויה לגרור קנסות ואף עונשי מאסר. עבירה פלילית שאינו בתוקף היא  פעילות ללא רישיון עסק או ברישיון  נדגיש כי

  זוהי אינה רק חובה בירוקרטית, אלא חובה מוסרית שנועדה לשמור על הבריאות והביטחון של כולם. 

ובמסגרת הרפורמה ברישוי עסקים, מפרסמת מסמך שמפרט ומאחד את המסמכים    -רשות הרישוי במועצה  -המקומית טורעאןהמועצה  

חוק קבלת רישיון עסק או חידושו, כשנושא זה הינו מטעם ובאחריות רשות הרישוי לפי    ואת התנאים הנדרשים מבעל העסק לשם

  .רישוי עסקים

"( ובהתייחס לסוגי  חוק רישוי עסקים)להלן " 1968מדיניות הרשות מפורסמת בהתאם לדרישות חוק רישוי העסקים, התשכ"ח 

" בו מפורטים כל מפרט אחיד(. מסמך זה נקרא " 2013עסקים טעוני רישוי, התשע"ג ) בצו רישוי עסקיםהעסקים כמפורט 

 ההנחיות והתנאים של העסקים טעוני רישוי.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פרק ג' 

 המקומית הנחיות ומדיניות של הרשות  

 

ההנחיות הכלליות והפרטניות ביחד עם המדיניות של הרשות, מהווים חלק בלתי נפרד מהדרישות לרישיון עסק. על כל עסק חלות  

משרד הבריאות, המשטרה, כיבוי    הדרישות מטעם הגורמים הממשלתיים )להלן "נותני האישור"( הבאים: המשרד להגנת הסביבה,

  משרד החקלאות ופיתוח הכפר וגם רשות הרישוי של המועצה המקומית טורעאן. ,  והשירותים החברתיים  והרווחהאש, משרד העבודה  

 " דרישות פרטניות מעסקים" -" ודרישות כלליות מעסקים המדיניות של המועצה המקומית טורעאן מורכבת משני חלקים: "

 השלבים שלהלן:   ניולקיים את כל האמור בכל אחד משעל כל בעל עסק לקרוא את המפרט האחיד 

https://www.bdo.co.il/he-il/%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%9D/%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%92-%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%A7%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D-(smb)/%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8-2019/%D7%9E%D7%94%D7%95-%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%A1%D7%A7,-%D7%9E%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%91-%D7%91%D7%95-%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%95%D7%AA%D7%95#%D7%97%D7%95%D7%91%D7%94%20%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%AA%20-%20%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/p212m1_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/p212m1_001.htm
http://business.gov.il/Documents/tsav_rishui_asakim.pdf
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קיום כל דרישות נותני האישור הרלבנטיים לפריט העיסוק/ סוג העיסוק המסוים, המופיעים באתר ממשל זמין )קישור  .1

 מצורף בהמשך(  

קיום דרישות רשות הרישוי של המועצה המקומית טורעאן המופיעות והמפורסמות מעת לעת הן באתר האינטרנט של   .2

   המועצה והן במדיות אחרות.

כל בעל עסק יהיה חייב ובאחריותו לוודא כי קרא והבין וכי יפעל לביצוע ומימוש הוראות החוק והנחיות יש להדגיש שוב כי 

 רשות הרישוי במועצה המקומית טורעאן. 

 

 טפסים ואישורים שיש להמציא יחד עם הבקשה לרישיון עסק

 : דיגיטלי  בקשה טופס למילוי בנוסף  הבאים אישורים/הטפסים  את להמציא הרישיון מבקש על

 (. לתאגידים יש להמציא גם אישור רשם החברות ומס‘ חברה) פרטי המבקש ופרטי מנהל העסק .א

 . חוזה שכירות, קניה, או כל מסמך המהווה אישור חוקי לשימוש בנכס .ב

 : מקצוע מוסמך“ הכוללים את הפרטים הבאיםעותקים חתומים ע“י ”בעל  2 -סט תוכניות ב  .ג

 דף ראשון ובו שם, כתובת, גוש, חלקה, סוג המבנה וסוג העסק המבוקש. 1ג.

 .  1:5000 מ"תרשים סביבה בקנ . 2ג.

 (  )מפה מצבית 1:250"מ תרשים מגרש בקנ . 3ג.

 .  1:100 מ"תרשים הקומה בה מצוי העסק בקנ . 4ג.

 ()בעסק שיש גלריה או חלוקה כלשהי לגובה, יש להציגם בחתך 1:100 מ "תרשים חתך העסק בקנ . 5ג.

  1:100מ "בעסק שיש בו גלריה יש להמציא תרשים הגלריה בקנ . 6ג.

  יש להמציא   (מסעדות בתי קפה מזנונים וכדומה)  בעסקים לייצור מזון, אריזת מזון, מכירת מזון מהחי, בתי אוכל.  7ג.

 .ור המשמש את העסקתרשים הסיד 

 נ"ל  ה  מהתרשימים אחד בכל העסק גבולות  את באדום לסמן יש. ד 

 א “התשס(  כלליות  הוראות)  עסקים  רישוי  לתקנות‘  ה  שבפרק  12,13,14,15  בסעיפים  כנדרש  ויצוינו  יסומנו  התרשימיםה.  

-2000 

 :  מאלה אחד והוא, לחוק ב6 לעניין הסמיכו הפנים ששר מי -" מוסמך מקצוע בעל"

הרשום במדור  "(  "חוק המהנדסים  –)להלן    1958  –בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי“ח  מהנדס רישוי כמשמעותו   .1

 הנדסה אזרחית, ואדריכל רישוי כמשמעותו בחוק המהנדסים הרשום במדור לארכיטקטורה 

  1967  –התשכ“ז  (  רישוי וייחוד פעולות)  לתקנות המהנדסים והאדריכליםבמבנה פשוט, כהגדרתו בתוספת הראשונה   .2

 (:"תקנות ייחוד פעולות -להלן  )

 . מהנדס או אדריכל רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים במדור להנדסה אזרחית או ארכיטקטורה .2.1

 . כמשמעותו בתוספת הראשונה לתקנות ייחוד פעולותהנדסאי  .2.2

https://www.turan.muni.il/he/42/
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p212m1_033.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p212m1_033.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p212m1_033.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p212m1_033.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/199_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/199_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/199_007.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/199_007.htm
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 : הערות

.  (לברר במחלקה לרישוי עסקים)  במקום בו קיים תיק רישוי קודם למקום העסק , ניתן יהיה להיעזר בתוכניות שבתיק .1

 .  בכל מקרה, על המבקש להשלים את כל התרשימים הנדרשים כמפורט לעיל ובחתימת בעל מקצוע מוסמך

 . שתוגש ללא כל התרשימים כנדרש תיפסל ותידחה על הסףבקשה  .2

 . אגרת הרישיון לעסק תשולם בעת הגשת הבקשה. אין החזר אגרה לבקשה שלא תאושר .3

 .עם הגשת הבקשה יינתן אישור על הגשתה, האישור לא מהווה רישיון עסק ואין בו התחייבות כלשהי למתן הרישיון .4

 

 :  מעסקים כלליות דרישות

 כללי  .1

אין באמור במסמך זה כדי לפטור בעל עסק, בתחומי מועצה מקומית כפר טורעאן, מקיום דרישות כל דין החל  .1.1

 עליו

מובהר, כי אין באמור במסמך זה כדי לפטור בעל עסק, בתחומי מועצה מקומית כפר טורעאן, מעמידה בחוקי העזר  .1.2

 הרלוונטיים לפעילות עסקו. 

שמנהל עסק ללא רישיון עסק עובר על החוק ויהא צפוי לעונשים הקבועים  מסמך זה אינו מהווה רישיון עסק. מי.1.3

 בחוק 

אין באמור במסמך זה כדי לפטור את המבקש רישיון, מהגשת בקשה ומקבלת אישורים מתאימים לפי החוק ולפי  .1.4

 כל דין

צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(,  במידה וקיימים/מופעלים בעסק, עיסוקים נוספים החייבים ברישוי לפי  .1.5

)לדוגמת חנות נוחות בתחנת דלק(, יחולו על אותו עסק גם התנאים המסוימים שבמפרט הרשותי,    2013-התשע''ג

 לכל אחד מאותם עיסוקים.  

כמו כן יובהר כי הדרישות הכלליות הנ"ל רלוונטיות למפרט הנוכחי, אך המועצה המקומית כפר טורעאן שומרת .1.6

  בצו לעצמה את הזכות להוסיף או לגרוע מן הדרישות הכלליות במפרטים הבאים שיפורסמו לשאר פריטי העיסוק  

 .  רישוי עסקים

 כל שינוי בהוראות כל דין, החל על העסקים נשוא דרישות אלה, יחול עליהם מיום פרסומו כדין ויחייב את העסקים .1.7

   איכות סביבה .2

 ריח וזיהום אוויר .2.1

" של המשרד  נוהל להגדרת מפגעי ריחבעל עסק לא יגרום ליצירת ריח חזק או בלתי סביר, כהגדרתו ב" .2.1.1

 להגנת הסביבה וזיהום אוויר כתוצאה מפעילות עסקו

בעל עסק שנמצא, כי זיהום אוויר או ריח בלתי סביר נגרמים מעסקו, יעביר למחלקה לרישוי עסקים   .2.1.2

תכנית עם מפרט טכני, אשר תכיל המלצות להתקנת אמצעים להקטנת זיהום האוויר או לצמצום מטרדי  

 הריח 

 בעל העסק יישם את התוכנית, רק לאחר שאושרה על ידי המחלקה לרישוי עסקים  .2.1.3

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/500_849.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/500_849.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/500_849.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/500_849.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/500_849.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/500_849.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/500_849.htm
https://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/Odour/Pages/OdourNuisance.aspx
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 בעל עסק יתחזק מערכות לטיפול בזיהום האוויר וריח אשר הותקנו בעסק, על פי הוראות היצרן .2.1.4

שנים    3בעסק תיעוד הקשור להפעלת המערכות האמורות ותחזוקתן השוטפת במשך    בעל העסק ישמור .2.1.5

 ויציגם למחלקה לרישוי עסקים על פי דרישה

  שפכים ומים .3

 שפכים.3.1

שפכים סניטריים ותעשייתיים יוזרמו אך ורק למערכת הביוב התעשייתי באופן שאיכות השפכים תעמוד  .3.1.1

  2014 –תשע"ד  (, שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב)כללי תאגידי מים וביוב בכל האמור ב 

 מי נגר למערכת הביוב   חל איסור על הזרמת .3.1.2

עסק אשר נכלל בתוכנית הניטור לפי הכללים ו/או נדרש לפי הכללים לאפשר ביצוע דיגום בתחומו ישתף  .3.1.3

 . פעולה ויאפשר ביצוע דיגום השפכים על ידי המועצה או מי מטעמה במועד שייקבע על ידי המועצה

ויידרש לכך, שוחת/שוחות דיגום בתא הביוב  ,יתקין על חשבונו, במידה    3.1.3בעל עסק, כמפורט בסעיף   .3.1.4

האחרון של העסק, לפני נקודת התחברותו למערכת הביוב של המועצה, או במקומות אחרים, כפי שתורה 

 . לו המועצה

תעריפים (בכללי תאגידי מים וביוב  עסק ישלם עבור הדיגומים כאמור לעיל, בהתאם לתעריפים שנקבעו   .3.1.5

 .  ,על כל תיקוניו 2009-, תשע"א(לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב

בכל מקרה של חשש לחריגה מערכי הסף בשפכים כפי שהותרו למפעל להזרמה למערכת הביוב של   .3.1.6

, 2014  –תשע"ד  (  שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב)  כללי תאגידי מים וביובהמועצה, בהתאם ל

באחריותו המלאה של המפעל לדווח על כך בכתב למועצה ולפעול בהתאם להנחיות המועצה והמשרד  

 להפסקת המשך ההזרמה של השפכים שבניגוד לכללים להגנת הסביבה, על מנת להביא 

בעל העסק שבו הותקן מפריד שומן או מפריד שמן/דלק יתקין ויפעיל את המפריד, בנפח ובטכנולוגיה  .3.1.7

שפכי מפעלים  )  גידי מים וביובבכללי תאכזאת שתאפשר לעסק לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים 

 . 2014 –, תשע"ד (המוזרמים למערכת הביוב

בעל העסק יתחזק את המפריד על פי הוראות היצרן ויפנה את תכולת המפריד בתדירות כזאת שתאפשר  .3.1.8

הנדרשים   לביוב  הפליטה  בערכי  לעמוד  וביובלעסק  מים  תאגידי  המוזרמים  )  בכללי  מפעלים  שפכי 

 .תכולת המפריד תפונה רק לאתר מאושר על פי דין.  2014 –, תשע"ד (למערכת הביוב

בעל העסק ישמור אישורי פינוי ואישורי קליטה של תכולת המפריד, למשך שנה בעסקו ויציגם למועצה  .3.1.9

 . על פי דרישה

הסעיפים שבכללים ואין בהוראות לעיל כדי לגרוע מחובות החלות על המפעל  הוראות אלו יחולו לצד   .3.1.10

 . על פי הכללים ו/או על פי כל דין

 פסולת  -תברואה .4

עד לפינוייה מהעסק, בצורה מסודרת בתוך מכלי אצירת פסולת,    -בעל עסק יאסוף את הפסולת הנוצרת בעסקו.4.1

חומי העסק הבנוי, מבלי לגרום לכלוך, ריח, מטרד  במספר ובנפח כפי שיורה לו אגף שפ"ע במועצה ויציבם בת

 .  ו/או כל מפגע אחר

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/501_044.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/501_044.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_252.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_252.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_252.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/501_044.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/501_044.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/501_044.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/501_044.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/501_044.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/501_044.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/501_044.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/501_044.htm
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כגון מכולה,  ,,למכלי פסולת ייעודיים  1.4בעל העסק יעביר את הפסולת שמקורה בעסקו ואוחסנה כאמור בסעיף  .4.2

 .מיכל טמון, עגלת אשפה וכדומה, אשר יוצבו על ידי המועצה בשטח הסמוך לעסק

, זכוכית, פלסטיק, אריזות ו/או כל זרם אחר שהוא בר מחזור, יפונו על ידי בעל העסק פסולת ברת מחזור כגון נייר.4.3

 .למכלים ייעודיים שיוצבו על ידי המועצה

אלקטרונית תפונה על פי ההסכמים שיהיו קיימים מעת לעת עם הגוף המוכר על ידי מדינת ישראל לטיפול פסולת  .4.4

וצרת פסולת קרטונים, ישליך את הקרטונים, לאחר שקופלו  בסוג פסולת זה. בנוסף, כל עסק שאגב פעילותו נ 

 . והודקו, אך ורק לקרטוניות ייעודיות שיותקנו על ידי המועצה

במהלך  .4.5 לעסק  שבסמוך  הקרטוניה  את  הממלא  קרטון,  נפח  המייצר  המועצה   3עסק  ידי  על  יחויב  עבודה,  ימי 

 סק ועל חשבונו לקבלן מאושר על פי דין. ברכישת והפעלת מכבש קרטון ופינוי הפסולת מהמכבש, על ידי הע

 נציג אגף שפ"ע במועצה על פי דרישה. קבלות ואישורים על פינוי הקרטון יישמרו בעסק למשך חצי שנה ויוצגו ל

מקרים מסוימים, בהתאמה לגודל העסק ולכמות/נפח וסוג האשפה הנוצרת בו, יחויב בעל העסק על ידי המועצה ב.4.6

 .ר לעילבסידורי פינוי שונים מהאמו

רפואית.4.7 פסולת  משומש,  שמן  כמו  חוק,  פי  על  מיוחדים  לאתרים  בפינוי  המחויבת  תעשייתית  פסולת  ,פסולת 

תעשייתית המכילה חומרים מסוכנים וכדומה, תפונה על פי הנדרש בחוק על ידי בעל העסק ועל חשבונו. קבלות 

 . ג שפ"ע במועצה על פי דרישהואישורים על פינוי הפסולת יישמרו בעסק למשך חצי שנה ויוצגו לנצי

ב.4.8 המופיעים  מסוימים,  עסקים  עסקים  סוגי  רישוי  רישוי)צו  טעוני  התשע"ג(עסקים  ידי    2013-,  על  ,שיוגדרו 

המועצה, יחויבו לפנות פסולת מפעל בעצמם ועל חשבונם בהתאם לקריטריונים שיוגדרו ויפורסמו על ידי המועצה. 

 .קבלות ואישורים יישמרו בעסק למשך חצי שנה ויוצגו לנציג אגף שפ"ע במועצה על פי דרישה

דגים, ישמור בקירור את הפסולת האמורה בתוך בעל עסק שבעסקו נוצרת פסולת של מזון מן החי, כגון בשר או .4.9

בית העסק עד להוצאתן, פעמיים בשבוע , ישירות לדחסן האשפה של המועצה בתיאום מול מנהל אגף שפ"ע. חל  

 . איסור מוחלט על פינוי הפסולת האמורה בסעיף זה למכלי האצירה הכלליים

 עסק אשר יש בו טיפול במזון  .5

ובכל  – 1983 , התשמ"ג(תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל)בתקנות רישוי עסקים  בעל העסק יעמוד בכל האמור  .5.1

 . חוקים, תקנות, הוראות ונהלים אחרים של משרד הבריאות בנוגע למזון

 (: לרבות אחסון, עיבוד, הכנה והגשה)עסק אשר יש בו עיסוק בבשר  .5.2

טחון או מעובד  ,בשר לעניין סעיף זה: בשר עופות, דגים ובקר או חלקים מהם, טרי, מקורר, קפוא, מבושל, מעושן

 . בדרך כל שהיא לרבות מוצרי בשר ומוצרים המכילים בשר

 .אין להקפיא בשר שהגיע טרי או שהופשר .5.2.1

 .ק/ לאחסן/ למכור בעסק מוצרי בשר שהתאריך האחרון לשיווקם פגאין להחזי .5.2.2

 .בשר שהוכן להגשה אסור להגישו אלא ביום הכנתו .5.2.3

כל מוצרי הבשר הגולמיים אשר מוחזקים בעסק יהיו עם תווית מקורית של היצרן אשר תעיד על מקורם   .5.2.4

 .ועל התאריך האחרון המותר למכירתם, כל זמן הימצאותם בעסק

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_849.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_849.htm
https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/health-mazon37A.pdf
https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/health-mazon37A.pdf
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  בשר או ביצים מעסק יתבצע אך ורק ברכב המורשה/מאושר ל"הובלת מוצרי בשר בקירור" משלוח   .5.2.5

 .  )1291תקן רישיון עסק ועמידה ב)

 /ובטמפרטורות הנדרשות בחוק  (בשר עוף יישמר במקרר נפרד ייעודי)בשר, עופות ודגים יישמרו בנפרד   .5.2.6

 . לא יישמרו ביחד מוצרים המוכנים לאכילה ומוצרים שלא עברו עיבוד .5.2.7

הביצים בליווי תעודת משלוח של אותו היום, המעיד על מ קור  עסק שמחזיק או מוכר ביצים ירכוש את  .5.2.8

 . מעלות צלסיוס 20הביצים. את הביצים יש לשמור בנפרד ממזון אחר בטמפרטורה שלא תעלה על 

 .יש לשמור תעודות וטרינריות מקוריות בקלסר ייעודי בעסק לפחות כל זמן שהבשר נמצא בעסק .5.2.9

 .מים ממועד האחרון לשיווקי 7מוצרי בשר אשר פג תוקפם יושמדו תוך  .5.2.10

 (לדוגמה בשר שפג תוקפו) חל איסור על החזרות לספק של מוצרי בשר שאינם ראויים למאכל אדם .5.2.11

או  .5.2.12 קפואים  דגים  קפואים,  שניצלים  כגון:  ומוצריו  בשר  של  סיטונאים  אריזות  פתיחת  על  איסור  חל 

 ., לצורך אריזתן, סימונן בתווית ומכירתן מחדש (למעט חלקי עוף טריים)המבורגרים קפואים 

 התנהלות כללית של עסקים .6

 : הוצאת סחורה.6.1

קרים מיוחדים, לרבות בחגים ובמועדים  חל איסור מוחלט על הוצאת סחורה מחוץ לשטח העסק, למעט מ .6.1.1

 . או באירועים מיוחדים, שיאושרו על ידי המועצה

 שילוט .6.2

  , (מודעות ושלטים)  טורעאןבעל עסק המבקש להציב שלט על עסקו יעמוד בכל האמור בחוק עזר לכפר   .6.2.1

 

 

 הדברה .6.3

ינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת קיומם של מזיקים כגון   .6.3.1 מכרסמים   ,תיקנים, חרקים בעל עסק 

 .ודומיהם בעסק ו/או בסמוך אליו

במקרה שנדרשת הדברה תברואית בעסק, ההדברה תבוצע על ידי מדביר מוסמך על יד המשרד להגנת  .6.3.2

 . הסביבה שהוא בעל היתר הדברה, רישיון עסק בתוקף והיתר רעלים , במידה והדבר נדרש על פי החוק

 . ה יישמרו בעסק למשך שנה ויוצגו למועצה על פי דרישהסמכים וקבלות בנוגע לבצוע ההדברמ  .6.3.3

 רוכלות .7

מיוחדים,  .7.1 ובאירועים  וחגים  במועדים  למעט  המועצה,  בתחום  שהוא  סוג  מכל  ברוכלות  עיסוק  על  איסור  חל 

במקומות וכתובות ספציפיים לתקופה מוגדרת ובכפוף להיתר ותנאים שיינתנו, לרבות בנושאים של סוג הציוד, 

 /רים המותרים למכירה, על ידי ראש המועצה או כל גורם מוסמך אחר מטעם המועצההמזון והמוצ

 נגישות .8

כהגדרתם  .8.1 ציבורי  שירות  או  ציבורי  מקום  שהוא  התשנ"חעסק  מוגבלות,  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  – בחוק 

  - התשכ"ח,  בחוק רישוי עסקיםלחוק האמור ואת האמור    1יקיים במלואן את הוראות הנגישות לפי פרק ה'1998

 (. ג', ביום פרסום מסמך זה-ב' ו  8)פרק   34כולל תיקון  - 1968

https://www.sii.org.il/he/%D7%93%D7%A4%D7%99-%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%99/%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99/%D7%AA%D7%A7%D7%99%D7%A0%D7%94/%D7%93%D7%A3-%D7%AA%D7%A7%D7%9F/?id=9915a18f-786d-4cb5-8845-c7bb6378eb70
https://www.sii.org.il/he/%D7%93%D7%A4%D7%99-%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%99/%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99/%D7%AA%D7%A7%D7%99%D7%A0%D7%94/%D7%93%D7%A3-%D7%AA%D7%A7%D7%9F/?id=9915a18f-786d-4cb5-8845-c7bb6378eb70
https://www.sii.org.il/he/%D7%93%D7%A4%D7%99-%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%99/%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99/%D7%AA%D7%A7%D7%99%D7%A0%D7%94/%D7%93%D7%A3-%D7%AA%D7%A7%D7%9F/?id=9915a18f-786d-4cb5-8845-c7bb6378eb70
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p214m2_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p214m2_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p214m2_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p214m2_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p212m1_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p212m1_001.htm
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 .במועצה אישור יועץ נגישותעל בעל העסק להגיש למחלקת רישוי עסקים  .8.2

 תיק מפעל –טיפול בחומרים מסוכנים  .9

חלה חובה      1993-תקנות רישוי עסקים )מפעלים מסוכנים(, תשנ"גל  על כל עסק , העונה להגדרת "מפעל מסוכן" בהתאם  

 מפעל אשר יכיל את הפרטים הבאים: להכין ולהחזיק תיק 

 (   תכנית המפעל ותיאורו, ובכלל זה פירוט של החומרים המסוכנים, סימונם ושיטות הטיפול בהם; 1

 (   פירוט והגדרה של תקלות ותקריות העלולות לקרות אגב תפעול המפעל;2)

פוצצותם, התלקחותם או פיזורם בסביבה  (   אמצעים קיימים במערכת הייצור למיגון מפני תקלות ותקריות כתוצאה מהת3)

 של החומרים המסוכנים; 

 (   אמצעי בטיחות בתחום המפעל, לרבות אמצעי התראה, אמצעי נטרול, ציוד ומיגון אישי ומערך גילוי וכיבוי אש; 4)

וכנים(, ( לתקנות רישוי עסקים )מפעלים מס 2(   תכנית היערכות של המפעל לטיפול בתקלות ותקריות כאמור בפסקה )5)

, שתכלול את אמצעי הנטרול הקיימים ואופן הפעלתם, פירוט כוח האדם המיומן לטיפול כאמור, תכנית עבודה 1993-תשנ"ג

 להפעלת מערך כוח האדם והציוד, וכן פרטים בדבר דרכי קשר ודיווח לרשויות המוסמכות. 

 העתק מתיק המפעל יימסר לרשות הרישוי ויעודכן מעת לעת.

 

 

 

 

 

 דרישות פרטניות מעסקים

 דרישות פרטניות מעסקים 
תיאור העסק טעון  מס פריט 

 הרישוי
 מדיניות הרשות  דרישות האגף 

יש לדאוג לפסולת   בית מרקחת  1.1
הרעילה והמסוכנת  

ולשלוח לאתר מורשה  
עם שמירת אישורי  

 סילוק 
+ 

 מ״ר  200עד  –ת׳ 

 

יש לדאוג לפסולת   ייצורם  א  1.2
והמסוכנת  הרעילה 

ולשלוח לאתר מורשה  
עם שמירת אישורי  

 סילוק 

הרשות מאשר בתי  
מרקחת רק למי שיש להם  
 היתר בניה ייעודי מתאים 

שמירתם   – אחסונם  ב  1.2
שלא במסגרת תהליך  

בתיאום מראש עם  
 הרשות 

 

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p212m1_022.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p212m1_022.htm
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ייצור, ושלא לצורך  
מכירה קמעונית  

 במקום 

 

ייצורם, למעט   א  1.3
הרכבת ציוד רפואי  

פרט  כמשמעותו ב
 ד 1.3

רק לאחר קבלת חוות דעת   
 מקדמית 

אחסונם שלא לצורך   ב  1.3
מכירה קמעונית  

 במקום 

לאחסן רק במחסן מאושר   
בתיאום מראש עם רשות  

 הרישוי 
  בתיאום מראש  מכירתם או חלוקתם  ג  1.3
   הרכבת ציוד רפואי  ד  1.3
טיפול יופי   א  1.4

וקוסמטיקה, פדיקור  
 ומניקור, מכון שיזוף 

לבקש חוות דעת   יש  
מקדמית , חל איסור על  

הקמת מכונים בתוך בתים  
קיימים אלא רק לאחר  

השלמת היתר בניה ייעודי  
 מתאים 

יש לנקוט בכל אמצעי   מספרה  ב  1.4
החיטוי וההיגיינה  

 לאחר כל מעשה 

חל איסור על הקמת  
מספרה בתוך בית קיים ,  
צריך היתר בניה מתאים  

הולל בתוכו מענה למקומי  
 חניה 

  –כתובות קעקע  ג  1.4
 מקום לעשייתן 

  

ניקוב חורים בגוף   ו  1.4
האדם לצורך ענידת  

 תכשיטים 

  

מעבדה לבדיקות   א  1.5
כימיות,  

מיקרוביולוגיות  
וביולוגיות, למעט  
בדיקות בלא הרס  

ומעבדות לפי פרטים  
 1.6- ב ו1.5

  

מעבדה לבדיקת   ב  1.5
דגימות בעלי חיים  

 ומוצרים מן החי 

  

   )נמחק(  ג  1.5
  – מעבדה רפואית 1.6

מעבדה כהגדרתה  
בתקנות בריאות העם  

)מעבדות רפואיות(,  
, למעט  1977-התשל"ז

מעבדה רפואית  
  25רשומה לפי סעיף 
לפקודת בריאות  

העם, בבית חולים או  
 בקופת חולים
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יש להגיש חוות דעת   מעבדת שיניים  1.7
 בודק אקוסטיקה 

הרשות מאשרת לאחר  
תוצאות מדידת  קבלת 

 רעש כדין 
למעט   חדר מתים 1.8

 בבית חולים 
  

מילוי מכלים   א  2.1
 ומכליות 

אין אישור למלות  
 באופן עצמאי 

יש להגיש חוות דעת  
מקדמית לפני הגשת  

 הבקשה 
אחסונו, למעט   ב  2.1

במיתקן גז לצריכה  
עצמית כהגדרתו  

 בחוק הגז 

אין לאחסן לצריכה  
עצמית אלא בתיאום  

וקבלת אישור  מראש 
 מהמנהל 

הרשות מאפשרת אחסון  
רק לאחר מילוי כל  

התנאים הרלוונטיים( ולא  
 בקרבת שכונות מגורים 

 החלוקה למוסמכים בלבד   מכירתו, חלוקתו  ג  2.1
שינועו, למעט שינוע   ד  2.1

בצנרת, ולרבות  
מיתקן לשינוי לחץ  

 שלו 

  

   תיקון מכלים  ה  2.1
פתוח  רק חניות  חניון למכליות  ו  2.1

ולאחר קבלת אישור  
מכל הגורמים  

 הרלוונטיים 

חניון פתוח ורחוק  
 משכונות מגורים 

 לפי חוק הגז   תחנת תדלוק בגז  ז  2.1
תחנות חדשות לא   תחנת דלק ותדלוק  א  2.2

 בשכונות מגורים 
 לא בשכונות מגורים 

ורק לאחר קבלת חוות  
דעת מקדמית מרשות  

 הרישוי 
   בית זיקוק  ב  2.2
   שינועו בצנרת  ג  2.2
אחסונו בכמויות   ד  2.2

המפורטות בתקנות  
רישוי עסקים  
)אחסנת נפט(,  

 1976-התשל"ז

  

   מסופי דלק  ה  2.2
 לפי תקנות התעבורה   חניון למכליות דלק  ז  2.2
 לפי חוק שירותי הובלה   שינועו במכליות  ח 2.2
פחם לסוגיו הכנה,  2.3

 עיבוד ואחסון
עסק רק באזור  

 תעשייה ולא בבתים 
יש להגיש חוות דעת  

  – מקדמית למועצה 
 המקום רק באזור תעשייה 

   תחנת כוח  2.4
, בית  בית מטבחיים 3.1

 נחירה, בית שחיטה 
תקנות מחלות בעלי חיים   

)שחיטת בהמות(,  
, תקנות  1964-התשכ"ד

מחלות בעלי חיים )בתי  
- שחיטה לעופות(, התש"ך

1960 



 

 

23 

בעלי חיים, למעט   א  3.2
גידולם,   –ופות ע

 אחזקתם, טיפול בהם

רק באזור הרפתות   
המזרחי המסומן כאזור  

חקלאי לפי תכנית מתאר  
מחוזית של משרד  

החקלאות ובתיאום עם  
 ווטרינר הרשות 

הצגתם, לרבות לשם   ב  3.2
 מכירה 

תקנות מחלות בעלי   
- התשכ"ט )תערובות(  חיים
1969 

   )נמחק(  ג  3.2
   )נמחק(  ד  3.2
   )נמחק(  ה  3.2
בתיאום עם וטרינר    מספרה  ו  3.2

 הרשות 
   )נמחק(  ז  3.2
גידולם,   –עופות  ח 3.2

 אחזקתם, טיפול בהם
חוות דעת מקדמית  

 מווטרינר הרשות 
תקנות רישוי עסקים  

)תנאים לרישוי משקי  
- עופות ולולים(, התשמ"א

תקנות   –)להלן  1981
משקי עופות(, תקנות  

מחלות בעלי חיים )הקמה  
והפעלה של משקי טיפול,  

הפצה, רבייה וגידול של  
 1981-עופות(, התשמ"א 

   )נמחק(  א  3.3
הדברה חקלאית בין   ב  3.3

בכלי טיס ובין בכלים  
 אחרים וניקוים 

  

ייצורם, אריזתם,   א  3.4
 אחסונם 

בתיאום עם המחלקה   
 הווטרינארית 

תקנות מחלות בעלי חיים    מכירתם  ג  3.4
כימיים(,  )תכשירים 

 1982-התשמ"ב
ייצורו, עיבודו,   א  3.5

 אריזתו 
בתיאום מראש עם רשות   

 הרישוי לקביעת מיקום 
אחסונו, הובלתו או   ב  3.5

 חלוקתו, מכירתו 
חוק   –לעניין הובלה  

 שירותי הובלה 
לתאם איסוף מראש   איסופם, מכירתם  א  3.6

עם המחלקה  
 הווטרינארית 

 תקנות הפסדים 
מורשה  האיסוף רק לאתר  

 בלבד
המועצה לא מעוניינת   עיבודם  ב  3.6

 בעסקים אלו 
 תקנות הפסדים 

   )נמחק(  ג  3.6
המועצה לא מעוניינת   ייצורם  א  3.7

 בעסקים אלו 
 

המועצה לא מעוניינת   אחסונם  ב  3.7
 בעסקים אלו 

 

   )נמחק(  ג  3.7
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ריכוזן, מיונן ואחסונן   א  4.1
 בתחנת מיון 

 להיות צמוד ל : 
רישוי עסקים  תקנות 

)תחנת מיון לביצי מאכל(,  
, תקנות  1994-התשנ"ה 

 משקי עופות 
להיות צמוד ל תקנות    מדגרה  ג  4.1

מחלות בעלי  
- התשכ"ז )מדגריות(, חיים
1967 

 חוק שירותי הובלה   הובלתן לתחנת מיון  ד  4.1
מסעדה לרבות   א  4.2

משלוח מזון ולרבות  
הגשת משקאות  

משכרים לצריכה  
ושאינו עסק  במקום 

שעיקר פעילותו  
הגשת משקאות  
משכרים לצורך  
צריכה במקום  

ההגשה כאמור בפריט  
4.8 

אסור למכור  
משקאות משכרים  
במתחם המסעדה  

 בכלל 

בדגש על עסקי מזון מגיש  
הבקשה חייב להגיש חוות  
דעת מקדמית לפני פתיחת  

 העסק 
אין להגיש בקשות בלי  

היתר מתאים) היתר בניה  
) 

ה, מזנון, בית  בית קפ ב  4.2
אוכל אחר לרבות  

משלוח מזון ולרבות  
הגשת משקאות  

משכרים לצריכה  
במקום ושאינו עסק  

שעיקר פעילותו  
הגשת משקאות  
משכרים לצורך  
צריכה במקום  

ההגשה כאמור בפריט  
4.8 

אסור למכור  
משקאות משכרים  
במתחם המסעדה  

 בכלל 

בדגש על עסקי מזון מגיש  
הבקשה חייב להגיש חוות  

קדמית לפני פתיחת  דעת מ
 העסק 

אין להגיש בקשות בלי  
 היתר מתאים) היתר בניה 

הכנת מזון למכירתו   ג  4.2
לצריכה מחוץ למקום  
הכנתו, לרבות משלוח  

מזון ולמעט הסעדה  
כמשמעותה בסעיף  

 ה 4.6

רק לאחר קבלת  
אישור ממשרד  

הבריאות העסק יכול  
 להתנהל 

בדגש על עסקי מזון מגיש  
ת  הבקשה חייב להגיש חוו

דעת מקדמית לפני פתיחת  
 העסק 

אין להגיש בקשות בלי  
 היתר מתאים) היתר בניה 

לבשר, דגים, עופות,   א  4.3
 ביצים ומוצריהם 

לתאם עם המחלקה  
 הווטרינארית 

חייב רישיון ייצור  
 כהגדרתו בחוק המזון 

רישיון ייצור כהגדרתו    למזון אחר ומרכיביו  ב  4.3
 בחוק המזון 

גולמי  טיפול בבשר  ב  4.4
ביכולת   –ואריזתו 

  5ייצור העולה על 
 טונות ליום 

לתאם עם המחלקה   
 הווטרינארית 

 

טיפול בבשר גולמי   ז  4.4
ביכולת   –ואריזתו 

חייב קבלת חוות דעת   
 מקדמית מווטרינר הרשות 
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ייצור שאינה עולה על  
 טונות ליום  5

 תקנות התעבורה   הובלתו  ב  4.5
ייצורו, עיבודו,   א  4.6

מחומרי   –אריזתו 
גלם מן החי ביכולת  

  5ייצור העולה על 
 טונות ליום 

 
ייצורו, עיבודו,  

מחומרי   –אריזתו 
גלם שאינם מן החי  

ביכולת ייצור העולה  
 טונות ליום   50על 

לתאם עם המחלקה  
 הווטרינארית 

חייב בקבלת חוות דעת  
מקדמית לפני קבלת  

 רישיון 
חייב בהיתר בניה מתאים  

 ויעודי 
יצור כהגדרתו  רישיון י 

 בחוק המזון 

מכשירי   6.5
אלקטרוניקה  

ואלקטרואופטיקה 
לרבות מחשבים,  

ייצור   – רכיביהם
רכיבים אלקטרוניים  

ומעגלים מודפסים,  
 למעט הרכבתם 

מקדמית עם  
 המחלקה 

 למקום מאושר 

חלה חובה לתאם עם    יש לקבל חוות דעת  
הרשות את נושא הפסולת  

 האלקטרונית 
י,  פרחים, צמחי נו 6.7

  – זרעים, שתילים
מקום למכירתם  

 מ"ר  300ששטחו מעל 

יש לנקוט בכל האמצעים   
למניעת גלישות לשטח  

 ציבורי ומדרכות 

   ניהולו  א  6.8
עסק בקניון שאין בו   ב  6.8

חברת ניהול, שאינו  
טעון רישוי לפי פרט  

 אחר בתוספת זו 

  

אין לפתוח עסקי   רוכלות מזון  א  6.9
רוכלות מסוג זה לפי  

תיאום מראש עם  
 הנהלת הרשות 

יש לקבל אישור עקרוני  
עם המיקום ולהמציא את  

כל המסמכים  
הרלוונטיים, אין לגלוש  

לשטחים ציבוריים או  
מדרכות או מעקות או  

 שצפ"ים 
רוכלות בעסק הטעון   ב  6.9

רישוי לפי פרט אחר  
 בתוספת זו 

יש לקבל אישור עקרוני   
עם המיקום ולהמציא את  

כל המסמכים  
הרלוונטיים, אין לגלוש  

לשטחים ציבוריים או  
מדרכות או מעקות או  

 שצפ"ים 
 כנ"ל   רוכלות אחרת  ג  6.9
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  – עסק של אבזרי מין 6.12
מקום למכירתם,  

השכרתם, הצצה על  
 מעשה מיני 

חל איסור על פתיחת  
 עסקים מסוג זה 

פתיחת  חל איסור על 
 עסקים מסוג זה 

   אולפן הקלטות אודיו 6.13
מוצרי עישון  6.14

מקום   – לסוגיהם
למכירה קמעונאית,  

שאינו טעון רישוי לפי  
פרט אחר בתוספת  
  –זו; "מוצר עישון" 

כהגדרתו בחוק  
איסור פרסומת  

והגבלת השיווק של  
מוצרי טבק ועישון,  

 1983-תשמ"ג

  

בית מלון, פנסיון,   א  7.1
 ה וכיו"ב אכסני

  

השכרת יחידות   ב  7.1
אירוח למטרת נופש,  

המלווה במתן  
שירותים לשוכרים,  

כשמספר יחידות  
האירוח המיועדות  
להשכרה עולה על  

מקום   – בית אבות 
המשמש, או הנועד  

לשמש, כולו או  
בחלקו, מקום מגורים  
לזקנים, שהגיעו לגיל  
הפרישה כמשמעותו  

בחוק גיל פרישה,  
,  2004-התשס"ד

כשהם מחוץ  
למשפחתם, למעט  

מוסד רפואי  
  25כמשמעותו בסעיף  

לפקודת בריאות העם  
 ארבע

  

יש לתאם עם מחלקת     ג  7.1
 ההנדסה מיקום ראשוני 

שטח או גן המשמש   ה  7.1
לחניית טיילים לצורך  

פעילות קיט ונופש  
 בתשלום 

  

גן חיות, ספארי,  7.2
 פינת חי 

  

בריכת שחייה, לרבות   א  7.4
מאגר מים אחר  

המשמש לשחייה  
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ולנופש מים, לרבות  
בריכה המצויה  

בפארק מים ולמעט  
בריכה המשמשת עד  
ארבע יחידות אירוח  

 למטרת נופש 
פארק מים, מגלשות   ב  7.4

 מים
  

   בריכת זרמים )ג'קוזי(  ג  7.4
   מקווה  ד  7.4
   מרחצאות  ה  7.4
מכון כושר ששטחו   7.5

מ"ר   800- גדול מ
 שאינו אחד מאלה: 

א. מכון כושר  
המוחזק ומופעל בידי  
אגודת ספורט, ארגון  

ספורט, התאחדות או  
איגוד, כהגדרתם  

בחוק הספורט,  
,  1988- התשמ"ח

המשמש את  
 ספורטאיהם בלבד; 

ב. מכון כושר  
המוחזק ומופעל בידי  

מוסד חינוך לרבות  
מוסד להשכלה  

גבוהה, המשמש את  
מניין  התלמידים מן ה

הרשומים במוסד  
 בלבד;

יש להתרחק  
ממקומות מגורים  

 צפופים 

חוק מכוני כושר )רישוי  
 1994-ופיקוח(, התשנ"ד

ג. מכון כושר המצוי   
במתחם בית משותף,  

  52כהגדרתו בסעיף  
לחוק המקרקעין,  

, או  1969-התשכ"ט
במקום עבודה, שבו  

מספר העובדים  
בבניין או במתחם  

,  1,000אינו עולה על 
בד שאינו פתוח  ובל

לציבור הרחב ומשמש  
את דיירי הבית  

המשותף או עובדי  
 המקום בלבד 

ד. מכון כושר בבית  
מלון המשמש את  

 אורחי המלון בלבד 
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, כהגדרתם  משחקים 7.6
  –ב)ב( לחוק 2בסעיף 

 מקום לעריכתם 

בתיאום מראש עם  
 הנהלת הרשות 

 

מקום לעריכת   א  7.7
מופעים וירידים  

במבנה קבע, בלא  
 מזון 

אחרי קבלת כל  
האישורים  
 הרלוונטיים 

צריך לקבל תכנית  
ראשונית לקבלת אישור  

 למקום 

יש לקבל אישור עקוני על    קולנוע, תאטרון  ב  7.7
 המקום 

   קרקס ג  7.7
אצטדיון, אולם   ד  7.7

ספורט, שמספר  
המושבים הקבועים  

,  500בו הוא מעל  
למעט אולם במוסד  
חינוכי המשמש את  

 המוסד בלבד 

  

אמפיתאטרון, מקום   ה  7.7
אחר לעריכת אירועי  

תרבות, בידור  
וספורט תחת כיפת  

- השמים, שנועדו ל
משתתפים או   500

 יותר 

הרשות לא מעוניינת  
 בעסק מסוג זה 

חל איסור בפתיחת עסק  
 מסוג זה 

   דיסקוטק  ו  7.7
יריד או תערוכה שלא   ז  7.7

 במבנה של קבע 
יש לקבל אישור עקרוני   

מהנהלת הרשות לפני  
 ההגשה 

 
כלי שיט המשמש   ח 7.7

 לעינוג ציבורי 
פקודת הנמלים ]נוסח  10 

  1971- חדש[, התשל"א
פקודת הנמלים(,    –)להלן 

חוק רשות הספנות  
,  2004-והנמלים, תשס"ד 

תקנות הנמלים )בטיחות  
  1982-השיט(, התשמ"ג

תקנות בטיחות    –)להלן 
השיט(, תקנות הנמלים  

  2010-)מעגנות(, התשע"א 
 תקנות המעגנות(   –)להלן 

מקום לעריכת   ט 7.7
מופעים וירידים שיש  

 בו בעלי חיים 

תקנות צער בעלי חיים   
)הגנה על בעלי  

הצגות   )תערוכות, חיים(
ותחרויות של בעלי חיים(,  

, תקנות  2001-התשס"א
 תנועת בעלי חיים 

יש לנקוט בכל האמצעים    יריד מזון  י  7.7
התברואתיים ולקבל  

אישור ממנהל התברואה  
 מראש
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אצטדיון, אולם   יא 7.7

ספורט, שמספר  
המושבים הקבועים  

, למעט  500בו הוא עד 
אולם במוסד חינוכי  
המשמש את המוסד  

בלבד ואצטדיון או  
אולם ספורט לעריכת  

פעילות ספורט בלא  
 קהל 

  

לתאם מראש עם   קייטנה  א  7.8
 מחלקת החינוך 

חוק הקייטנות )רישוי  
  1990-ופיקוח(, התש"ן

 הקייטנות(  חוק  –)להלן 
 חוק הקייטנות   מחנה נוער  ב 7.8

 
אולם או גן לשמחות   7.9

, שעיקר  ולאירועים
עיסוקו הוא קיום  
אירועים, לרבות  
הגשת משקאות  

משכרים לצריכה  
 במקום ההגשה 

  

   מיתקני שעשועים  א 7.10
   לונה פארק  ב 7.10
העברת רכב ממקום   8.2

בגרירה,   למקום
הובלה או בכל דרך  

אחרת, וכן מקום  
המשמש לניהול  

העסק או לשליטה בו  
 לרבות משרד 

יש לתאם עם קב"ט   
הרשות נושא זה ורק  

לאחר קבלת אישור ממנו  
 ניתן להתקדם בבקשה 

כספים, יהלומים,   א  8.3
תכשיטים, ניירות  

ערך ודברי ערך  
 אחרים 

  

הובלה אחרת )ארבעה   ב  8.3
רכב ומעלה( וכן  כלי 

מקום המשמש  
לניהול העסק או  

לשליטה בו לרבות  
 משרד

 חוק שירותי הובלה  

הסעת נוסעים וכן   א  8.4
מקום המשמש  

לניהול העסק או  
 לשליטה בו 

צו הפיקוח על מצרכים   
ושירותים )הסעת סיור,  
הסעה מיוחדת והשכרת  

 1985- רכב(, התשמ"ה
תחנה מרכזית,   ב  8.4

כהגדרתה בפקודת  
 פקודת התעבורה  
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התעבורה, תחנת  
 רכבת מרכזית 

- תחנת רכבת תת ד  8.4
 קרקעית 

  

  – כלי טיס לסוגיהם 8.5
ייצורם, תיקונם, 

 שיפוצם 

- חוק הטיס, התשע"א 
2011 

מכירתם, השכרתם,   א  8.6
תיווך בהם, למעט  
אולם תצוגה לכלי  

 רכב חדשים 

יש לקבוע מיקום  
באישור מהנדס  

 הרשות 

צו יבוא   התעבורה, תקנות
, צו  2011-חופשי, התשע"א 

הפיקוח על מצרכים  
ושירותים )יבוא רכב ומתן  

שירותים לרכב(,  
 1978- התשל"ט

חניון בתשלום או   ב  8.6
חניון המשמש באי  

מרכז מסחרי הסמוך  
  500לו, ששטחם מעל 
מ"ר, למעט חניון  

 8.6כמפורט בסעיף 

עקרוני    צריך לקבל אישור 
 עם המיקום 

אסור לעבוד לאחר שעה    רחיצתם  ג  8.6
 תשע בערב 

 
צו הפיקוח על מצרכים    ייצורם, שיפוצם  ו  8.6

ושירותים )ייצור  
- התשכ"ז והרכבתו(, רכב

1967 
- חניון מקורה או תת ז  8.6

קרקעי, ששטחו מעל  
מ"ר שהוא   500

בתשלום או פתוח  
לקהל הרחב, למעט  

חניון המשמש את  
עובדי או דיירי הבניין  

 בלבד

לתאם מיקום מראש עם   
 הנהלת הרשות 

לפי חוק הגבלת השימוש    מכירתם, אחסונם  א  8.7
ורישום פעולות בחלקי  

)מניעת   משומשים רכב
  1998-גניבות(, התשנ"ח

חוק    –)להלן 
צו   השימוש(, הגבלת

הפיקוח על מצרכים  
ושירותים )ייצור מוצרי  
תעבורה והסחר בהם(,  

 1982-גהתשמ"
 לפי חוק הגבלת השימוש   פירוקם מהרכב  ב  8.7
תקנות המעגנות, תקנות    השכרתם, אחסונם  א  8.8

 בטיחות השיט 
   מעגנה  ג  8.8
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ייצורם, תיקונם,  ד  8.8
 שיפוצם 

פקודת הנמלים, תקנות   
המעגנות, לגבי מתן  
אישורים הנדסיים  

ואישורי פעולה לביצוע  
בנייה או שינויים בכלי  

תקנות הספנות   –שיט 
)כלי שיט( )בנייה ורכישה  

של כלי  
עליהם(,  ומשכנתאות שיט

 2002-התשס"ב
מכונאות כללית,   א  8.9

פחחות וצביעה  
)לרבות כלי רכב  

 המונעים בגז( 

יש לקבל היתר בניה  
 ייעודי לסוג עסק זה 

צו הפיקוח על מצרכים  
ושירותים )מוסכים  

ומפעלים לכלי רכב(,  
צו   –)להלן  1970-התש"ל

 המוסכים( 
אין לעבוד לאחר שעה  

 תשע בערב 
 לפי צו המוסכים   חשמלאות  ב  8.9

אין לעבוד לאחר שעה  
 תשע

 לפי צו המוסכים   תיקון תקרים  ד  8.9
אין לעבוד לאחר שעה  

 תשע
   טיפול אחר ברכב  ו  8.9

צו הפיקוח על מצרכים    רכבל 8.11
ושירותים )הפעלת רכבל(,  

 1968-התשכ"ח
תחזוקה  מרכז  8.12

 לרכבות
  

מכירתם, תיקונם,   א  9.1
  20אחסונם )אחסון 

כלי ירייה ומעלה או  
  100,000אחסנת 

 כדורים ומעלה( 

  

   מטווח ירי  ב  9.1
   ייצורם  ג  9.1
שירותי שמירה או  9.4

מוקד בקרה   – איתור
 אלקטרוני 

  

  –אבני חן, יהלומים  10.1
 ליטושם, עיבודם

  

מחצבים,  אבנים,  10.2
חציבה,    –מינרלים 

כרייה, גריסה  
)לרבות מגרסה  

ניידת(, עיבוד ושינוע  
 פנימי 

לגבי פעולות חציבה או   
כרייה במחצבה או במכרה  

 לפי פקודת המכרות  –
אין לעבוד לאחר שעה  

 בערב 8

בית דפוס, למעט  10.3
הדפסה על נייר  
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באמצעות צילום, 
 שכפול או העתקה 

אין לפתוח בקשה   
מתאמים  לפני ש

מיקום עם הנהלת  
 הרשות /המנהל 

  

ייצור, צביעה,   א 10.4
 אשפרה, הדפסה 

  

   גזירה, תפירה  ב 10.4
  – דברי הנעלה 10.5

 ייצורם 
  

ייצורם, עיבודם,   א 10.6
 אריזתם 

  

   אחסונם  ב 10.6
הכנתם, ייצורם,   א 10.7

עיבודם, למעט הכנה,  
ייצור ועיבוד של  

 בלוקים, אבן ושיש

  

אחסונם, מכירתם,   ב 10.7
למעט אולם תצוגה  
 בלבד שאין בו מלאי 

  

הכנתם, ייצורם,   ג 10.7
 עיבודם של אבן ושיש 

  

הכנתם, ייצורם,   ד 10.7
 עיבודם של בלוקים 

  

ייצורם, עיבודם,   א 10.8
 אריזתם 

  

אחסונם שלא לצורך   ב 10.8
 מכירה במקום 

  

חומר גלם, מוצר,  10.9
מכשיר או חלקיו  

שאינם טעוני רישוי  
לפי פרט אחר  

ייצורו,   – בתוספת זו
עיבודו, צביעתו,  
הרכבתו, ציפויו,  

השחזתו, הדפסה  
 עליו, תיקונו 

  

ייצורם, עיבודם,   א 10.10
 אריזתם, מחזורם 

חל איסור לפתוח בקשה   
לפני קבלת אישור עקרוני  

 מרשות 
   אחסונם  ב 10.10
   מכירתם  ג 10.10
איסופם,   ד 10.10

למעט   שינועם,
איסופם או שינועם  
בצנרת בתחום נמל  
כהגדרתו בפקודת  

 חוק שירותי הובלה  
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הנמלים ]נוסח חדש[,  
 1971- התשל"א

טיפול באריזות   ה 10.10
 משומשות 

  

   טיפול בפסולת  ו 10.10
תחנת מעבר לפסולת   ז 10.10

 חומרים מסוכנים 
  

 א 10.11
 

ייצורם, עיבודם,  
 פיתוחם

  

מכירתם, אחסונם,   ב 10.11
 אריזתם 

  

שינועם, הובלתם,  ג 10.11
 איסופם 

 חוק שירותי הובלה  

   מחזורם, הנצלתם  ד 10.11
השמדתם, אתר   ה 10.11

 להשמדתם 
  

בחינתם, אתר   ו 10.11
 לבחינתם

  

   מרפדייה 10.13
 א 10.14

 
ייצורם, עיבודם,  

יציקתם, ציפוים,  
 ניקוים, צביעתם 

  

פחחות, למעט פחחות   ב 10.14
 רכב

רק באזורי מסחר  
 ותעשיה 

 רק באזורי מסחר ותעשיה 

רק באזורי מסחר   מסגריה  ג 10.14
 ותעשיה 

 רק באזורי מסחר ותעשיה 

לתאם מראש עם   ייצור שלטים  ד 10.14
 המחלקה 

 

אחסונם, מיונם, סחר   ה 10.14
 בהם

  

   הרכבתם ו 10.14
   גריטטם  ז 10.14
 א 10.16

 
ייצור, צביעה,  עיבוד,  

 ציפוי, חיסום וחיטוי 
  

 רק באזורי תעשייה   ייצור רהיטים ב 10.16
  8אין לעבוד מעבר לשעה 

 בערב
 

   אחסונו ומכירתו  ג 10.16
פלסטיק ומוצריו:  10.20

 ייצור, עיבוד, מחזור
בתיאום מראש עם  

 הנהלת המועצה 
  8אין לעבוד מעבר לשעה 

 בערב
 רק באזורי תעשייה   ייצורנייר ומוצריו:  10.21
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 מאשרים גופים לפי רישוי  טעוני מעסקים כלליות דרישות ריכוז טבלת

 :כדלהלן טורים מספר שבה טבלה בתוך  רשומים עסקים רישוי  בצו הרישוי טעוני העסקים כל

 .העסק סוג של סידורי  המספר את קובע –' א טור

 .הרישוי טעון העסק מהות את מתאר  –' ב טור

  משרדים .  המסוימת  המטרה  על  שמופקד  המשרד  שם  היא  עמודה  וכל  משנה  עמודות  5-ל  מחולק  זה  טור.  הרישוי  מטרות  –'  ג  טור

  .אחריותו בתחום אחד כל –  לעסק האישור נותני הם אלו

 והרשות   המקומית  ברשות  התכנון   וועדת:  עסקים  רישוי  בצו  מופיעים  שלא  נוספים  אישור  נותני 2  ישנם,  הללו  המשרדים  5  מלבד

 שמשרד  אומר  זה,  משרד  שם  תחת'  ג  בטור  פלוס+    מופיע  כאשר.  בצו  המופיעים  העסקים  לכל  אישור  נותני  הם  אלו  שני.  לכבאות

  על  ידיעה  אליו  תישלח,  המשרד  שם  תחת  בסוגריים  פלוס)+(    מופיע  כאשר.  שורה  באותה  העסק  לסוג  האישור  נותן  הוא  זה

 .זה עסק  סוג  של בלבד הבקשה פתיחת
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 .מזורז היתר של במסלול  לבחור ניתן שבהם עסקים  31-ב פלוס+  מסומן –' ד טור

 של  הסידורי  המספר  לפי  וזאת  חלקי  אחיד  מפרט  שיפורסם  או  אחיד  מפרט  יפורסם  לא  רישוי  פריטי  לאלו   אלו  קובע  –'  ה  טור

 .'ג  בטור  המשרדים

  לתוקף  היא  עסקים  רישוי  בצו  החלוקה.  חידושו  למועד  עד תקף  שהרישיון  השנים'  מס  את  מציין(  בשנים)  רישיון  תוקף  –'  ו  טור

 .העסק סוג של המסוכנות רמת לפי שנה 15-ו שנים 10 , שנים 5, שנים 3, שנה של רישיון

 המקומית   הרשות .  עסקים  רישוי  חוק  מלבד   אחרים  חוקים   מתוקף  בהם   לעמוד   העסק  שעל  הדרישות  את  מציין  אחר   חיקוק  –'  ז  טור

 .האחר החוק של בתנאים עמד  שלא לעסק רישיון תנפיק לא

 טור א' 

מס'  

 סד' 

 טור ב' 

תיאור העסק  

 טעון הרישוי

 טור ג' 

 מטרות הרישוי 

 טור ד' 

היתר 

מזורז 

או 

רישיון 

על יסוד 

 תצהיר 

 טור ה' 

אי 

פרסום  

מפרט  

אחיד או 

מפרט  

אחיד 

חלקי 

)לפי  

המספר  

הסידורי 

של 

המטרות 

 בטור ג'(

 טור ו' 

תוקף 

  רישיון

 )בשנים(

 טור ז' 

 חיקוק אחר 

1 2 3 4 5 7 

המשרד  

להגנת  

 הסביבה 
הבטחת 

איכות 

נאותה  

של 

הסביבה  

ומניעת  

מפגעים 

 ומטרדים 

 משטרה 
מניעת 

סכנות  

לשלום 

הציבור  

והבטחה  

מפני שוד 

 והתפרצות

משרד  

 העבודה 
הבטחת 

בטיחותם  

של 

הנמצאים  

במקום  

העסק או  

 בסביבתו

משרד  

 החקלאות
מניעת 

סכנות של 

מחלות 

בעלי חיים 

ומניעת  

זיהום  

מקורות  

מים  

בחומרי 

הדברה, 

בדשנים או  

 בתרופות

משרד  

 הבריאות 
הבטחת 

בריאות 

הציבור  

לרבות 

תנאי 

תברואה 

 נאותים 

כבאות 

 והצלה
קיום  

הדינים  

הנוגעים  

 לכבאות

 קוסמטיקהבריאות, רוקחות,  – 1קבוצה 

 בית מרקחת  1.1

  +     + 

+ 

עד   –ת׳ 

200  

 מ״ר

 5   ב'

  

 תמרוקים 1.2

 + +   ]+[    + ייצורם  א 1.2

ת׳ עד  

500  

 מ״ר

  1 ,5  

 )חלקי( 

10   

  –אחסונם  ב  1.2

שמירתם שלא  

במסגרת תהליך  

ייצור, ושלא 

לצורך מכירה  

 קמעונית במקום 

        + + 

ת׳ עד  

200  

 מ״ר

  5 

 )חלקי( 

5   

 תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים, וציוד רפואי  1.3

ייצורם, למעט   א 1.3

הרכבת ציוד  

רפואי  

כמשמעותו  

 ד 1.3בפרט  

+ +  ]+[   + + 

ת׳ עד  

500  

 מ״ר

  1 ,5  

 )חלקי( 

10   

אחסונם שלא   ב  1.3

לצורך מכירה  

 קמעונית במקום 

  +     + + 

ת׳ עד  

200  

 מ״ר

  5 

 )חלקי( 

5   
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מכירתם או   ג  1.3

 חלוקתם 

  +     + + 

ת׳ עד  

300  

 מ״ר

  5 

 )חלקי( 

5   

הרכבת ציוד   ד  1.3

 רפואי 

        + + 

ת׳ עד  

500  

 מ״ר

  5 

 )חלקי( 

10   

 טיפולים לא רפואיים בגוף האדם 1.4

טיפול יופי   א 1.4

וקוסמטיקה,  

פדיקור ומניקור,  

 מכון שיזוף 

         ]+[ + 

ת׳ עד  

300  

 מ״ר

ר"ת עד  

300  

מ"ר;  

מעל  א' 

300  

 מ"ר 

  10   

 + ]+[          מספרה ב  1.4

ת׳ עד  

300  

 מ״ר

ר"ת עד  

300  

מ"ר;  

א' מעל  

300  

 מ"ר 

  10   

  –כתובות קעקע  ג  1.4

 מקום לעשייתן 

        + + 

ת׳ עד  

300  

 מ״ר

   5   א' 

ניקוב חורים   ו  1.4

בגוף האדם  

לצורך ענידת  

 תכשיטים 

        + + 

ת׳ עד  

300  

 מ״ר

   5   א' 

 מעבדות לא רפואיות  1.5

מעבדה לבדיקות   א 1.5

כימיות,  

מיקרוביולוגיות  

וביולוגיות,  

למעט בדיקות  

בלא הרס  

ומעבדות לפי  

-ב ו 1.5פרטים 

1.6 

    +     + 

ת׳ עד  

300  

 מ״ר

    5   

מעבדה לבדיקת   ב  1.5

דגימות בעלי  

חיים ומוצרים מן  

 החי 

      +   + 

ת׳ עד  

300  

 מ״ר

    5   

                     )נמחק(  ג  1.5

  – מעבדה רפואית 1.6

מעבדה  

כהגדרתה  

בתקנות בריאות  

העם )מעבדות  

רפואיות(,  

,  1977- התשל"ז

למעט מעבדה 

רפואית רשומה  

        + + 

ת׳ עד  

300  

 מ״ר

    5   
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  25לפי סעיף 

לפקודת בריאות  

העם, בבית  

חולים או בקופת  

 חולים 

 + ]+[    ]+[      מעבדת שיניים  1.7

ת׳ עד  

300  

 מ״ר

ר"ת עד  

300  

מ"ר;  

א' מעל  

300  

 מ"ר 

  15   

למעט   חדר מתים 1.8

 בבית חולים 

   15 5   + ת' ]+[         

 דלק ואנרגיה  – 2קבוצה 

 גז 2.1

מילוי מכלים   א 2.1

 ומכליות 

 ]+[ + +     +   2 

 )חלקי( 

 חוק הגז  15

אחסונו, למעט   ב  2.1

במיתקן גז  

לצריכה עצמית  

כהגדרתו בחוק  

 הגז

 ]+[ + +     +   2 

 )חלקי( 

חוק הגז, חוק משק הגז   15

  2002-הטבעי, התשס"ב

 חוק הגז הטבעי( –)להלן 

 +       +   מכירתו, חלוקתו  ג  2.1

ת׳ עד  

300  

 מ״ר

חוק הגז, חוק שירותי  10    

  1997-הובלה, התשנ"ז

חוק שירותי  –)להלן 

 הובלה(

שינועו, למעט   ד  2.1

שינוע בצנרת,  

ולרבות מיתקן  

 לשינוי לחץ שלו 

חוק הגז, חוק הגז הטבעי,   10     + ת'       +  

 חוק שירותי הובלה 

 +     +   + תיקון מכלים  ה 2.1

ת׳ עד  

 מ״ר  50

 חוק הגז 15    

 2   +       +   חניון למכליות  ו  2.1

 )חלקי( 

חוק הגז, תקנות התעבורה  10

  – )להלן  1961-התשכ"א

 תקנות התעבורה(

 חוק הגז 5     +     + + ]+[  תחנת תדלוק בגז ז 2.1

 דלק לסוגיו  2.2

תחנת דלק   א 2.2

 ותדלוק 

+ + +     +     5   

 2,1   +     + + + בית זיקוק  ב  2.2

 )חלקי( 

10   

 2   +       + + שינועו בצנרת  ג  2.2

 )חלקי( 

10   

אחסונו בכמויות   ד  2.2

המפורטות  

בתקנות רישוי  

עסקים )אחסנת  

-נפט(, התשל"ז

1976 

+ + +     +   2 

 )חלקי( 

10   

 2   +     + + + מסופי דלק  ה 2.2

 )חלקי( 

10   
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חניון למכליות   ז 2.2

 דלק 

  +       +   2 

 )חלקי( 

 תקנות התעבורה  10

 חוק שירותי הובלה  10     +       + ]+[  שינועו במכליות  ח 2.2

פחם לסוגיו   2.3

הכנה, עיבוד  

 ואחסון

+   +     +   1 10   

 +     + + + תחנת כוח  2.4

ת׳ עד  

500  

 מ״ר

  2,1 

 )חלקי( 

15   

 חקלאות, בעלי חיים – 3קבוצה 

,  בית מטבחיים 3.1

בית נחירה, בית  

 שחיטה 

+     +  ]+[ + 

ת׳ עד  

500  

 מ״ר

תקנות מחלות בעלי חיים  10    

בהמות(, )שחיטת 

, תקנות  1964-התשכ"ד

מחלות בעלי חיים )בתי  

שחיטה לעופות(, 

 1960-התש"ך

 בעלי חיים, לרבות ימיים 3.2

בעלי חיים,   א 3.2

  –למעט עופות 

גידולם,  

אחזקתם, טיפול  

 בהם 

+     +   + 

 ת'

    10   

הצגתם, לרבות   ב  3.2

 לשם מכירה 

      +   + 

ת׳ עד  

500  

 מ״ר

מחלות בעלי תקנות  15    

- התשכ"ט  )תערובות( חיים

1969 

                     )נמחק(  ג  3.2

                     )נמחק(  ד  3.2

                     )נמחק(  ה 3.2

 +   +       מספרה ו  3.2

ת׳ עד  

300  

 מ״ר

ר"ת עד  

300  

מ"ר;  

א' מעל  

300  

 מ"ר 

  15   

                     )נמחק(  ז 3.2

גידולם,    –עופות  ח 3.2

אחזקתם, טיפול  

 בהם 

+     +   + 

 ת'

תקנות רישוי עסקים   10    

)תנאים לרישוי משקי  

עופות ולולים(, 

  –)להלן   1981-התשמ"א

תקנות משקי עופות(, 

תקנות מחלות בעלי חיים 

)הקמה והפעלה של משקי  

טיפול, הפצה, רבייה  

וגידול של עופות(,  

 1981-התשמ"א

 הדברה  3.3

                     )נמחק(  א 3.3

הדברה חקלאית   ב  3.3

בין בכלי טיס  

ובין בכלים  

 אחרים וניקוים 

+   +           10   

 חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי  3.4
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ייצורם, אריזתם,   א 3.4

 אחסונם 

+   +     +   1 10   

מחלות בעלי חיים תקנות  10     +         ]+[  מכירתם  ג  3.4

)תכשירים כימיים(,  

 1982-התשמ"ב

 מזון לבעלי חיים  3.5

ייצורו, עיבודו,   א 3.5

 אריזתו 

+ 

למעט  

לעניין  

 אריזתו 

  + 

למעט  

לעניין  

 אריזתו 

+   + 

ת׳ עד  

500  

 מ״ר

  1 10   

אחסונו, הובלתו   ב  3.5

או חלוקתו,  

 מכירתו 

      +   + 

ת׳ עד  

300  

 מ״ר

חוק   –הובלה לעניין  15   א' 

 שירותי הובלה 

 תקנות הפסדים( –)להלן  1981-כמשמעותם בתקנות מחלות בעלי חיים )פסדים(, התשמ"א –ובכלל אלה חלקי בעלי חיים ופרשיהם; בצו זה "פסדים"  פסדים 3.6

איסופם,   א 3.6

 מכירתם 

      +    +

)לעניין  

מכירתם  

 בלבד( 

ת' עד  

300  

 מ"ר 

 תקנות הפסדים  10    

 +   +     + עיבודם  ב  3.6

ת׳ עד  

500  

 מ״ר

 תקנות הפסדים  5 1  

                     )נמחק(  ג  3.6

 למעט תרופות  תכשירים ותרכיבים לשימוש וטרינרי 3.7

 +       + ייצורם  א 3.7

לעניין  

תכשירים  

לשימוש  

וטרינרי  

בלבד  

למעט  

 תרופות 

+ 

ת׳ עד  

500  

 מ״ר

  1 ,5  

 )חלקי( 

10   

 ]+[          אחסונם  ב  3.7

לעניין  

תכשירים  

לשימוש  

וטרינרי  

בלבד  

למעט  

 תרופות 

+ 

ת׳ עד  

200  

 מ״ר

  5 

 )חלקי( 

10   

                     )נמחק(  ג  3.7

 מזון - 4קבוצה 

 ביצים 4.1

ריכוזן, מיונן   א 4.1

ואחסונן בתחנת  

 מיון

      +   + 

ת׳ עד  

500  

 מ״ר

תקנות רישוי עסקים   5    

)תחנת מיון לביצי מאכל(, 

, תקנות 1994-התשנ"ה

 משקי עופות 

                     )נמחק(  ב  4.1
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 +   + ]+[      מדגרה  ג  4.1

 ת'

תקנות מחלות בעלי  10    

-התשכ"ז )מדגריות(, חיים

1967 

הובלתן לתחנת   ד  4.1

 מיון

 חוק שירותי הובלה  10         +      

 4.6הכנה או הגשה של מזון לצריכה במקום או מחוצה לו, למעט עסק כמפורט בפריט מקום  – בית אוכל 4.2

מסעדה לרבות   א 4.2

משלוח מזון 

ולרבות הגשת  

משקאות  

משכרים לצריכה  

במקום ושאינו  

עסק שעיקר  

פעילותו הגשת  

משקאות  

משכרים לצורך  

צריכה במקום  

ההגשה כאמור  

 4.8בפריט 

  + 

לעניין  

מסעדה  

המיועדת  

  200- ל

איש  

ויותר או  

לעניין  

הגשת 

משקאות  

משכרים  

לצריכה  

 במקום 

  –ת'  +    

מקום  

המיועד  

  50- ל

איש  

לכל  

היותר  

ששטחו  

  150עד 

מ"ר  

לרבות  

סגירת  

 חורף 

   10   ב'

בית קפה, מזנון,   ב  4.2

בית אוכל אחר  

לרבות משלוח  

מזון ולרבות  

הגשת משקאות  

משכרים לצריכה  

במקום ושאינו  

עסק שעיקר  

פעילותו הגשת  

משקאות  

משכרים לצורך  

צריכה במקום  

ההגשה כאמור  

 4.8בפריט 

  + 

לעניין  

מזנון,  

בית קפה  

או בית  

אוכל  

אחר, 

המיועדים  

  200- ל

איש  

ויותר או  

לעניין  

הגשת 

משקאות  

משכרים  

לצריכה  

 במקום 

     ]+[ + 

  –ת' 

מקום  

המיועד  

  50- ל

איש  

לכל  

היותר  

ששטחו  

  150עד 

מ"ר  

לרבות  

סגירת  

 חורף 

  –א' 

מקום  

המיועד  

  50-ל

איש 

לכל 

היותר 

ששטחו 

  150עד 

מ"ר 

לרבות 

סגירת 

חורף; 

כל   –ב' 

מקום  

שאינו  

בא 

בגדר 

 האמור 

  10   

הכנת מזון   ג  4.2

למכירתו  

לצריכה מחוץ  

למקום הכנתו,  

לרבות משלוח  

מזון ולמעט  

הסעדה  

כמשמעותה  

 ה4.6בסעיף 

        + + 

ת׳ עד  

500  

 מ״ר

   10   ב'

 בית קירור  4.3

לבשר, דגים,   א 4.3

עופות, ביצים  

 ומוצריהם 

 ]+[       + + 

ת׳ עד  

200  

 מ״ר

רישיון ייצור כהגדרתו  10    

 בחוק המזון 

למזון אחר   ב  4.3

 ומרכיביו 

רישיון ייצור כהגדרתו  10     + +       ]+[ 

 בחוק המזון 
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ת׳ עד  

200  

 מ״ר

 חיים החיים במים או חלקיהם )גולמי(בשר בהמות, עופות, דגים, בעלי  4.4

                     )נמחק(  א 4.4

טיפול בבשר   ב  4.4

  –גולמי ואריזתו 

ביכולת ייצור  

  5העולה על 

 טונות ליום 

+ 

למעט  

לעניין  

 אריזתו 

   ]+[ 

למעט  

לעניין  

 אריזתו 

+   + 

ת׳ עד  

500  

 מ״ר

    10   

                     )נמחק(  ד  4.4

                     )נמחק(  ה 4.4

טיפול בבשר   ז 4.4

  –גולמי ואריזתו 

ביכולת ייצור  

שאינה עולה על  

 טונות ליום  5

 ]+[ 

למעט  

לעניין  

 אריזתו 

   ]+[ 

למעט  

לעניין  

 אריזתו 

+   + 

ת׳ עד  

500  

 מ״ר

    10   

 חלב גולמי 4.5

 תקנות התעבורה  5         +       הובלתו  ב  4.5

 ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם מזון  4.6

ייצורו, עיבודו,   א 4.6

  –אריזתו 

מחומרי גלם מן  

החי ביכולת  

ייצור העולה על  

 טונות ליום  5

  

ייצורו, עיבודו,  

  –אריזתו 

מחומרי גלם  

שאינם מן החי  

ביכולת ייצור  

  50העולה על 

 טונות ליום 

+ 

למעט  

לעניין  

 אריזתו 

   ]+[ 

למעט  

לעניין  

 אריזתו 

  + + 

ת׳ עד  

500  

 מ״ר

רישיון ייצור כהגדרתו  10 5,1  

 בחוק המזון 

                     )נמחק(  ב  4.6

 + +         אחסונו  ג  4.6

ת׳ עד  

200  

 מ״ר

  –ב' 

עד  

200  

 מ"ר 

רישיון ייצור כהגדרתו  10  

 בחוק המזון 

הובלתו, הפצתו   ד  4.6

 או חלוקתו 

 חוק שירותי הובלה  10   ב'   +        

הסעדה   ה 4.6

  –)קייטרינג( 

כהגדרתה  

בתקנות רישוי  

עסקים )תנאים  

תברואיים  

לעסקים ליצור  

-מזון(, התשל"ב 

1972 

        + + 

ת׳ עד  

500  

 מ״ר

רישיון ייצור כהגדרתו  5    

 בחוק המזון 

ייצורו, עיבודו,   ו  4.6

  –אריזתו 

מחומרי גלם מן  

רישיון ייצור כהגדרתו  10 5   + +       ]+[ 

 בחוק המזון 
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החי ביכולת  

ייצור שאינה  

טון    5עולה על 

 ליום; 

  

ייצורו, עיבודו,  

  –אריזתו 

מחומרי גלם  

שאינם מן החי  

ביכולת ייצור  

שאינה עולה על  

 טון ליום  50

למעט  

לעניין  

 אריזתו 

ת׳ עד  

500  

 מ״ר

 מכירתו –מזון לרבות משקאות  4.7

 + ]+[          קיוסק  א 4.7

ת׳ עד  

300  

 מ״ר

ר"ת עד  

300  

מ"ר;  

א' מעל  

300  

 מ"ר 

  15   

מקום    –מרכול  ב  4.7

לממכר מזון  

ומוצרי צריכה  

לשימוש אישי או  

ביתי, שאין בו  

טיפול במזון,  

לרבות משלוח  

 מזון 

         ]+[ + 

ת׳ עד  

300  

 מ״ר

ר"ת עד  

300  

מ"ר;  

א' מעל  

300  

 מ"ר 

  15   

מכירת    –אטליז  ג  4.7

בשר, עופות או  

שאינם  דגים 

 קפואים 

        + + 

 ת'

    1   

  –מרכול  ד  4.7

כמשמעותו  

ב,  4.7בפרט  

שיש בו טיפול  

במזון, לרבות  

 משלוח מזון

        + + 

ת' עד  

300  

 מ"ר 

   10   ב'

משקאות   4.8

פאב,  – משכרים

בר, מסבאה וכל  

עסק שעיקר  

פעילותו הגשתם  

לצורך צריכה  

 במקום ההגשה 

  +       + 

ת' מקום  

המיועד  

  50- ל

איש  

לכל  

היותר  

ששטחו  

  150עד 

מ"ר  

לרבות  

סגירת  

 חורף 

   5   ב'

 מים ופסולת – 5קבוצה 

 אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים  5.1
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תחנת מעבר   א 5.1

 ומיון 

+         + 

ת׳ עד  

500  

 מ״ר

    5   

 תקנות התעבורה  15   א'            ]+[  איסופה, הובלתה  ב  5.1

טיפול בפסולת,   ג  5.1

לרבות פסולת  

אלקטרונית;  

לעניין זה,  

  –"טיפול" 

לרבות: עיבודה,  

ניצולה,  

מיחזורה, מיונה,  

קומפוסטציה,  

 שריפתה 

+         + 

ת׳ עד  

500  

 מ״ר

  1 5   

אתר לסילוק   ד  5.1

 פסולת יבשה 

+         + 

 ת'

    5   

אתר לסילוק   ה 5.1

פסולת מעורבת,  

 לרבות פסדים 

+ )לעניין       +

פסדים  

 בלבד( 

  + 

 ת'

    5   

 מיתקן לטיפול בהם  –מי שתייה  5.2

מיתקן התפלת   א 5.2

 מים 

+ + +   + + 

 ת'

  2 

)חלקי(,  

5 

5   

  –מי שתייה   ב  5.2

מיתקן לטיפול  

בהם; לעניין זה,  

למעט   –"טיפול" 

 התפלה וחיטוי 

        + + 

 ת'

  5 10   

 שפכים וקולחין 5.3

עיבודם,   א 5.3

 טיהורם, אחסונם 

+       + + 

 ת'

  1 ,5 5   

הובלתם   ג  5.3

 במכליות 

 חוק שירותי הובלה  15   א'    ]+[        ]+[ 

 מסחר ושונות – 6קבוצה 

מקום   – אחסנה 6.1

המיועד לאחסנה,  

שאינו טעון  

רישוי לפי פרט  

אחר בתוספת זו,  

מ"ר   50ששטחו 

ומעלה, בין 

מקורה ובין  

מקורה,  שאינו  

למעט מחסן  

הצמוד לחנות  

למכירה  

קמעונאית,  

שעיקר תכליתו  

 לשרת אותה 

          + 

  –ת' 

אחסנה  

של  

חומרים  

שאינם  

חומרים  

מסוכנים  

במקום  

ששטחו  

  200עד 

מ"ר  

וגובהו  

עד  

3.70  

 מטר 

  –ר"ת 

אחסנה  

של 

חומרים  

שאינם  

חומרים  

מסוכנים  

במקום  

ששטחו 

  200עד 

מ"ר 

וגובהו  

עד 

3.70  

 מטר 

  15   
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חנות ששטח   6.2

המכירה בה הוא  

 מ"ר לפחות  800

   10   ב' +       +  

מכבסה, ניקוי  6.4

, לרבות  יבש

הפעלת מכונות  

כביסה וייבוש  

אוטומטיות שלא  

בבניין מגורים  

לשימוש  

 הדיירים 

 ]+[         + 

ת׳ עד  

300  

 מ״ר

   15   ב'

מכשירי  6.5

אלקטרוניקה 

ואלקטרואופטיקה 

מחשבים, לרבות 

ייצור   – רכיביהם

רכיבים  

אלקטרוניים  

ומעגלים  

מודפסים, למעט  

 הרכבתם 

+   +     + 

ת׳ עד  

300  

 מ״ר

  1 10   

פרחים, צמחי נוי,  6.7

זרעים,  

מקום   – שתילים

למכירתם  

ששטחו מעל  

 מ"ר  300

          + 

ת׳ עד  

1500  

 מ״ר

ר"ת עד  

1,500  

מ"ר;  

א' מעל  

1,500  

 מ"ר 

  15   

 קניון  6.8

   5     + +     +   ניהולו  א 6.8

עסק בקניון שאין   ב  6.8

בו חברת ניהול,  

שאינו טעון  

רישוי לפי פרט  

 אחר בתוספת זו 

   5   ב' +       +  

 רוכלות  6.9

 + ]+[          רוכלות מזון א 6.9

 ת'

   5   ב'

רוכלות בעסק   ב  6.9

הטעון רישוי לפי  

פרט אחר  

 בתוספת זו 

 אישור לפי סוג העסק בו עוסקת הרוכלות 

+ 

 ת'

   5   א' 

 +           רוכלות אחרת  ג  6.9

 ת'

   10   ר"ת 

עסק של אבזרי   6.12

מקום    – מין

למכירתם,  

השכרתם, הצצה 

 על מעשה מיני 

   ]+[       + 

ת׳ עד  

300  

 מ״ר

   15   ב'

אולפן הקלטות  6.13

 אודיו 
          + 

ת׳ עד  

500  

 מ״ר

   15   ב'

מוצרי עישון  6.14

מקום   – לסוגיהם
   15   א'  + ]+[         
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למכירה  

קמעונאית,  

שאינו טעון  

רישוי לפי פרט  

אחר בתוספת זו;  

  –"מוצר עישון"  

כהגדרתו בחוק  

איסור פרסומת  

והגבלת השיווק  

של מוצרי טבק  

-ועישון, תשמ"ג 

1983 

ת׳ עד  

300  

 מ״ר

 וספורטעינוג ציבורי, נופש  – 7קבוצה 

 אירוח ולינה  7.1

בית מלון,   א 7.1

פנסיון, אכסניה  

 וכיו"ב 

 ]+[ +     + + 

  2ת' עד 

קומות  

  16ועד  

מיטות  

 סך הכול 

   10   ב'

השכרת יחידות   ב  7.1

אירוח למטרת  

נופש, המלווה  

במתן שירותים  

לשוכרים,  

כשמספר יחידות  

האירוח  

המיועדות  

להשכרה עולה  

 על ארבע 

        + + 

  6עד ת' 

חדרים  

סך הכול  

בכל  

יחידות  

 האירוח 

   10   ב'

  –בית אבות  ג  7.1

מקום המשמש,  

או הנועד לשמש,  

כולו או בחלקו,  

מקום מגורים  

לזקנים, שהגיעו  

לגיל הפרישה  

כמשמעותו בחוק  

גיל פרישה,  

,  2004- התשס"ד

כשהם מחוץ  

למשפחתם,  

למעט מוסד  

רפואי  

כמשמעותו  

  25בסעיף 

לפקודת בריאות  

 העם 

 ]+[       + +     5   

שטח או גן   ה 7.1

המשמש לחניית  

טיילים לצורך  

פעילות קיט  

 ונופש בתשלום 

   ]+[      ]+[ + 

 ת'

    10   
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גן חיות, ספארי,   7.2

 פינת חי
]+[ רק    

מקום  

שבו  

הכניסה  

 בתשלום 

]+[ רק   +  

מקום  

שבו  

הכניסה  

 בתשלום 

+ רק  

מקום  

שבו  

הכניסה  

 בתשלום 

ת׳ עד  

10,000  

 מ״ר

    10   

 נופש –מים  7.4

בריכת שחייה,   א 7.4

לרבות מאגר  

מים אחר  

המשמש לשחייה  

ולנופש מים,  

לרבות בריכה  

המצויה בפארק  

מים ולמעט  

בריכה המשמשת  

עד ארבע יחידות  

אירוח למטרת  

 נופש 

  +     + +     5   

פארק מים,   ב  7.4

 מגלשות מים 

  +     + +     5   

בריכת זרמים   ג  7.4

 )ג'קוזי( 

        + + 

 ת'

   5   ב'

 + +         מקווה  ד  7.4

ת׳ עד  

300  

 מ״ר

    5   

 + +         מרחצאות  ה 7.4

ת׳ עד  

300  

 מ״ר

    5   

מכון כושר   7.5

-ששטחו גדול מ

מ"ר שאינו   800

 אחד מאלה: 

א. מכון כושר  

המוחזק ומופעל  

בידי אגודת  

ספורט, ארגון  

ספורט,  

התאחדות או  

איגוד, כהגדרתם  

בחוק הספורט,  

,  1988- התשמ"ח 

המשמש את  

ספורטאיהם  

 בלבד; 

ב. מכון כושר  

המוחזק ומופעל  

בידי מוסד חינוך  

לרבות מוסד  

חוק מכוני כושר )רישוי   15   ב' +          

 1994-ופיקוח(, התשנ"ד
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להשכלה גבוהה,  

המשמש את  

התלמידים מן  

המניין הרשומים  

 במוסד בלבד; 

ג. מכון כושר    

המצוי במתחם  

בית משותף,  

כהגדרתו בסעיף  

לחוק   52

המקרקעין,  

,  1969- התשכ"ט 

או במקום  

עבודה, שבו  

מספר העובדים  

בבניין או  

במתחם אינו  

,  1,000עולה על 

ובלבד שאינו  

פתוח לציבור  

הרחב ומשמש  

דיירי הבית  את 

המשותף או  

עובדי המקום  

 בלבד 

ד. מכון כושר  

בבית מלון  

המשמש את  

אורחי המלון  

 בלבד 

            +       

, משחקים 7.6

כהגדרתם בסעיף  

  –ב)ב( לחוק 2

 מקום לעריכתם 

  +       + 

ת'  

בשטח  

 פתוח 

    3   

 עינוג ציבורי  7.7

מקום לעריכת   א 7.7

מופעים וירידים  

קבע,  במבנה  

 בלא מזון 

  +       + 

ת' מקום  

המיועד  

  50- ל

איש  

לכל  

 היותר 

    5   

   5     +       +   קולנוע, תאטרון  ב  7.7

   1     +       +   קרקס  ג  7.7

אצטדיון, אולם   ד  7.7

ספורט, שמספר  

המושבים  

הקבועים בו הוא  

, למעט  500מעל  

אולם במוסד  

חינוכי המשמש  

 את המוסד בלבד 

  + +     +     1 

31 

 ביולי 
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אמפיתאטרון,   ה 7.7

מקום אחר  

לעריכת אירועי  

תרבות, בידור  

וספורט תחת  

כיפת השמים,  

  500- שנועדו ל 

משתתפים או  

 יותר 

  +       +   2 5   

   3     +       +   דיסקוטק  ו  7.7

יריד או תערוכה  ז 7.7

שלא במבנה של  

 קבע 

  +       +   2 1   

כלי שיט   ח 7.7

המשמש לעינוג  

 ציבורי 

פקודת הנמלים ]נוסח   10   ר"ת    ]+[        ]+[ 

  1971- חדש[, התשל"א

פקודת הנמלים(,  –)להלן 

חוק רשות הספנות  

,  2004-והנמלים, תשס"ד

תקנות הנמלים )בטיחות  

  1982-השיט(, התשמ"ג

תקנות בטיחות  –)להלן 

השיט(, תקנות הנמלים  

- התשע"א)מעגנות(, 

תקנות   –)להלן   2010

 המעגנות( 

מקום לעריכת   ט 7.7

מופעים וירידים  

שיש בו בעלי  

 חיים 

   ]+[   +   + 

ת׳ עד  

1,000  

 מ״ר

תקנות צער בעלי חיים  1    

)הגנה על בעלי 

הצגות   )תערוכות, חיים(

ותחרויות של בעלי  

,  2001-חיים(, התשס"א

 תקנות תנועת בעלי חיים

   1     + +     ]+[    יריד מזון י  7.7

אצטדיון, אולם   יא7.7

ספורט, שמספר  

המושבים  

הקבועים בו הוא  

, למעט  500עד 

אולם במוסד  

חינוכי המשמש  

את המוסד בלבד  

ואצטדיון או  

אולם ספורט  

לעריכת פעילות  

 ספורט בלא קהל 

  +       +     1 

31 

 ביולי 

  

 קייטנות  7.8

חוק הקייטנות )רישוי  1     + +         קייטנה א  7.8

  1990-ופיקוח(, התש"ן

 הקייטנות(  חוק –)להלן 

 חוק הקייטנות 1     + +     ]+[    מחנה נוער ב  7.8

אולם או גן   7.9

לשמחות  

, ולאירועים

שעיקר עיסוקו  

הוא קיום  

אירועים, לרבות  

  +     + +     10   
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הגשת משקאות  

משכרים לצריכה  

 במקום ההגשה 

 שעשועים 7.10

מיתקני   א 7.10

 שעשועים 

          + 

 ת'

    5   

   5     +       +   לונה פארק  ב 7.10

 רכב ותעבורה  – 8קבוצה 

העברת רכב  8.2

ממקום 

בגרירה,  למקום

הובלה או בכל  

דרך אחרת, וכן 

מקום המשמש  

לניהול העסק או  

לשליטה בו  

 לרבות משרד 

  +       + 

ת׳ עד  

500  

 מ״ר

    5   

 הובלה  8.3

כספים, יהלומים,   א 8.3

תכשיטים,  

ניירות ערך  

ודברי ערך  

 אחרים 

  +             5   

הובלה אחרת   ב  8.3

)ארבעה כלי  

רכב ומעלה( וכן  

מקום המשמש  

לניהול העסק או  

לשליטה בו  

 לרבות משרד 

          + 

ת׳ עד  

500  

 מ״ר

ר"ת עד  

500  

מ"ר;  

א' מעל  

500  

 מ"ר 

 שירותי הובלה חוק  15  

 הסעת נוסעים 8.4

הסעת נוסעים   א 8.4

וכן מקום  

המשמש לניהול  

העסק או  

 לשליטה בו 

 ]+[         + 

ת׳ עד  

500  

 מ״ר

א' עד  

500  

מ"ר;  

ב' מעל  

500  

 מ"ר 

צו הפיקוח על מצרכים   15  

ושירותים )הסעת סיור, 

הסעה מיוחדת והשכרת 

 1985-רכב(, התשמ"ה

תחנה מרכזית,   ב  8.4

כהגדרתה  

בפקודת  

התעבורה, תחנת  

 רכבת מרכזית 

 פקודת התעבורה 15     +       + +

                     )נמחק(  ג  8.4

-תחנת רכבת תת ד  8.4

 קרקעית 

  +       +     5   

כלי טיס  8.5

 – לסוגיהם

ייצורם, תיקונם,  

 שיפוצם 

+   +     + 

ת׳ עד  

500  

 מ״ר

-התשע"אחוק הטיס,  10 1  

2011 

 כלי רכב וציוד מכני הנדסי )צמ"ה(, למעט חלקים משומשים  8.6

מכירתם,   א 8.6

השכרתם, תיווך  

בהם, למעט  

צו יבוא   התעבורה, תקנות 15     +       +  

,  2011-חופשי, התשע"א

צו הפיקוח על מצרכים  
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אולם תצוגה  

לכלי רכב  

 חדשים 

ת׳ עד  

300  

 מ״ר

ושירותים )יבוא רכב  

ומתן שירותים לרכב(, 

 1978-התשל"ט 

חניון בתשלום   ב  8.6

או חניון המשמש  

באי מרכז מסחרי  

הסמוך לו,  

ששטחם מעל  

מ"ר, למעט   500

חניון כמפורט  

 ז 8.6בסעיף 

   10   ב' +       +  

 +           רחיצתם  ג  8.6

 ת׳

   15   ר"ת 

                     )נמחק(  ד  8.6

 +     ]+[    + ייצורם, שיפוצם  ו  8.6

ת׳ עד  

300  

 מ״ר

צו הפיקוח על מצרכים   10 1  

ושירותים )ייצור  

- התשכ"ז והרכבתו(, רכב

1967 

חניון מקורה או   ז 8.6

קרקעי,  - תת

ששטחו מעל  

מ"ר שהוא   500

בתשלום או  

פתוח לקהל  

למעט  הרחב, 

חניון המשמש  

את עובדי או  

דיירי הבניין  

 בלבד 

   10   ב' +       + ]+[ 

 חלקים משומשים  –כלי רכב, ציוד מכני הנדסי )צמ"ה(  8.7

מכירתם,   א 8.7

 אחסונם 

  +       + 

ת׳ עד  

300  

 מ״ר

חוק הגבלת השימוש   15    

ורישום פעולות בחלקי 

)מניעת  משומשים רכב

  1998-התשנ"חגניבות(, 

חוק   –)להלן 

צו  השימוש(, הגבלת

הפיקוח על מצרכים 

ושירותים )ייצור מוצרי 

תעבורה והסחר בהם(, 

 1982-התשמ"ג

 חוק הגבלת השימוש  15     +       + + פירוקם מהרכב  ב  8.7

 כלי שיט 8.8

השכרתם,   א 8.8

 אחסונם 

תקנות המעגנות, תקנות  15   א'  +         ]+[ 

 בטיחות השיט

   15     + ]+[      + + מעגנה  ג  8.8

ייצורם, תיקונם,   ד  8.8

 שיפוצם 

פקודת הנמלים, תקנות  10     +     +   +

המעגנות, לגבי מתן 

אישורים הנדסיים  

ואישורי פעולה לביצוע  

בנייה או שינויים בכלי  

תקנות הספנות  –שיט 

)כלי שיט( )בנייה  

ורכישה של כלי 

עליהם(,  ומשכנתאות שיט 

 2002-התשס"ב
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 מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי   – מוסך 8.9

מכונאות כללית,   א 8.9

פחחות וצביעה  

)לרבות כלי רכב  

 המונעים בגז( 

ב' עד   +     + + ]+[ 

500  

 מ"ר 

צו הפיקוח על מצרכים   15  

)מוסכים  ושירותים 

ומפעלים לכלי רכב(, 

  –)להלן   1970-התש"ל

 צו המוסכים(

 +           חשמלאות  ב  8.9

ת׳ עד  

300  

 מ״ר

 צו המוסכים  15   ב'

 +     ]+[      תיקון תקרים  ד  8.9

ת׳ עד  

200  

 מ״ר

ר"ת עד  

200  

מ"ר;  

ב' מעל  

200  

 מ"ר 

 צו המוסכים  15  

                     )נמחק(  ה 8.9

טיפול אחר   ו  8.9

 ברכב 

          + 

ת׳ עד  

300  

 מ״ר

ר"ת עד  

300  

מ"ר;  

ב' מעל  

300  

 מ"ר 

  15   

 +       +   רכבל 8.11

 ת'

צו הפיקוח על מצרכים   15    

ושירותים )הפעלת 

 1968- רכבל(, התשכ"ח

מרכז תחזוקה   8.12

 לרכבות
+ +  ]+[     +     15   

 ותחמושת שירותי שמורה ואבטחה, נשק  – 9קבוצה 

 כלי נשק ותחמושת  9.1

מכירתם,   א 9.1

תיקונם, אחסונם  

כלי   20)אחסון 

ירייה ומעלה או  

אחסנת  

100,000  

 כדורים ומעלה( 

  +       + 

ת׳ עד  

300  

 מ״ר

    3   

 +     + +   מטווח ירי  ב  9.1

ת'  

בשטח  

 פתוח 

    3   

 +     + + + ייצורם  ג  9.1

  –ת' 

ייצור  

שאינו  

של  

תחמושת  

במקום  

ששטחו  

  500עד 

 מ"ר 

  1 ,2  

 )חלקי( 

3   

שירותי שמירה  9.4

מוקד    – או איתור

 בקרה אלקטרוני 

  +       +     5   
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ת׳ עד  

500  

 מ״ר

 תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים –  10קבוצה 

אבני חן, יהלומים   10.1

ליטושם,  –

 עיבודם 

 ]+[   +     + 

ת׳ עד  

500  

 מ״ר

א' עד  

500  

מ"ר;  

ב' מעל  

500  

 מ"ר 

  15   

אבנים, מחצבים,  10.2

 –מינרלים 

חציבה, כרייה,  

גריסה )לרבות  

מגרסה ניידת(,  

עיבוד ושינוע 

 פנימי 

+   +     + 

ת׳ עד  

500  

 מ״ר

לגבי פעולות חציבה או  10 1  

כרייה במחצבה או  

לפי פקודת  –במכרה 

 המכרות 

בית דפוס, למעט  10.3

הדפסה על נייר  

באמצעות צילום,  

שכפול או 

 העתקה

+    ]+[     +   1 15   

 טקסטיל, דברי הלבשה  10.4

ייצור, צביעה,   א10.4

 אשפרה, הדפסה 

+   +     +   1 10   

 +     ]+[      גזירה, תפירה  ב 10.4

ת׳ עד  

500  

 מ״ר

ר"ת עד  

500  

מ"ר;  

ב' מעל  

500  

 מ"ר 

  15   

  – דברי הנעלה 10.5

 ייצורם 

+   +     +   1 15   

 דשנים   10.6

ייצורם, עיבודם,   א10.6

 אריזתם 

+   +     +   1 10   

   15   ב' +     ]+[    ]+[  אחסונם  ב 10.6

 חומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם  107

הכנתם, ייצורם,   א10.7

עיבודם, למעט  

ייצור  הכנה, 

ועיבוד של  

בלוקים, אבן  

 ושיש 

+   +     + 

ת׳ עד  

500  

 מ״ר

  1 10   

אחסונם,   ב 10.7

מכירתם, למעט  

אולם תצוגה  

בלבד שאין בו  

 מלאי 

          + 

ת׳ עד  

300  

 מ״ר

   15   ב'

הכנתם, ייצורם,   ג 10.7

עיבודם של אבן 

 ושיש 

 ]+[   +     + 

ת׳ עד  

500  

 מ״ר

    5   
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הכנתם, ייצורם,   ד 10.7

עיבודם של  

 בלוקים 

 ]+[   +     + 

עד   –ת' 

500  

 מ"ר 

    10   

 חומרי חיטוי או ניקוי  10.8

ייצורם, עיבודם,   א10.8

 אריזתם 

+   +     +   1 10   

אחסונם שלא   ב 10.8

לצורך מכירה  

 במקום 

   15   א'  +     ]+[    ]+[ 

חומר גלם, מוצר,  10.9

מכשיר או חלקיו 

שאינם טעוני 

רישוי לפי פרט  

אחר בתוספת 

ייצורו,   – זו

עיבודו, צביעתו,  

הרכבתו, ציפויו,  

השחזתו, הדפסה  

 עליו, תיקונו 

 ]+[    ]+[     +   3,1 10   

 מסוכנים , לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים 1993-חומרים מסוכנים, כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג 10.10

 א 10.10

  

ייצורם, עיבודם,  

 אריזתם, מחזורם 

+   +     +   1 10   

   10     +     ]+[    ]+[  אחסונם  ב 10.10

   10     +         ]+[  מכירתם  ג 10.10

איסופם,   ד 10.10

למעט  שינועם,

איסופם או שינועם  

בצנרת בתחום נמל  

כהגדרתו בפקודת 

הנמלים ]נוסח  

- התשל"אחדש[, 

1971 

 חוק שירותי הובלה  10     +         ]+[ 

טיפול באריזות   ה 10.10

 משומשות 

+         +   1 10   

   5 1   +     ]+[    + טיפול בפסולת  ו 10.10

תחנת מעבר   ז 10.10

לפסולת חומרים  

 מסוכנים 

+   +     +     5   

 נור - , מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די 1954-התשי"ד, כהגדרתם בחוק חומרי נפץ, חומרי נפץ 10.11

 א 10.11

  

ייצורם, עיבודם,  

 פיתוחם 

+ + +     +   1 ,2  

 )חלקי( 

3   

מכירתם,   ב 10.11

 אחסונם, אריזתם 

  + +     +     3   

שינועם,   ג 10.11

 הובלתם, איסופם 

 חוק שירותי הובלה  3     +       +  

מחזורם,   ד 10.11

 הנצלתם 

+   +     +   1 3   

השמדתם, אתר   ה 10.11

 להשמדתם 

+   +     +   1 3   

בחינתם, אתר   ו 10.11

 לבחינתם 

+   +     +   1 3   

   15   ב' +           מרפדייה  10.13
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 מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת  10.14

 א 10.14

  

עיבודם,  ייצורם, 

יציקתם, ציפוים,  

 ניקוים, צביעתם 

+   +     +   1 10   

פחחות, למעט   ב 10.14

 פחחות רכב 

     ]+[     + 

ת׳ עד  

500  

 מ״ר

ר"ת עד  

500  

מ"ר;  

א' מעל  

500  

 מ"ר 

  15   

 +     +   ]+[  מסגריה  ג 10.14

ת׳ עד  

500  

 מ״ר

   15   ב'

 +     ]+[      ייצור שלטים  ד 10.14

ת׳ עד  

500  

 מ״ר

ר"ת עד  

500  

מ"ר;  

א' מעל  

500  

 מ"ר 

  15   

אחסונם, מיונם,   ה 10.14

 סחר בהם 

  +       +     5   

   15   ב' +     ]+[      הרכבתם  ו 10.14

   5     +     ]+[  ]+[  + גריטטם  ז 10.14

 עץ ומוצריו  10.16

 א 10.16

  

עיבוד, ייצור,  

צביעה, ציפוי,  

 חיסום וחיטוי 

+   +     +   1 10   

   10     +     +   ]+[  ייצור רהיטים  ב 10.16

   15   ב' +           אחסונו ומכירתו  ג 10.16

פלסטיק ומוצריו:   10.20

ייצור, עיבוד,  

 מחזור

+    ]+[     +   1 10   

נייר ומוצריו:   10.21

 ייצור 
+   +     +   1 10   

 תרשים זרימה להליך רישוי עסקים במועצה:  .10

 

 

 

 

 סירוב עקב אי    

 התאמה      

 

                                                               

                                                                                       אישור                                              

 דעת סירוב או דרישה לתנאים הו                   

 הגשת בקשה לרישוי עסק

 

קבלת הבקשה ע"י רשות 

 הרישוי

הפנייה לגורמים ממקצועיים 

 ריכוז תשובות ,ומאשרים

בדיקת התאמה לשימושים מותרים 

 הבנייה לפי תב"ע, היתר בניי וחוקיות

יחידה המקומית לרישוי ופיתוח ה

 עסקים

אשפה, ביוב, מים, תנועה וסידורי 

 נכים

 היחידה לאיכות הסביבה

 כיבוי אש

 משרד העבודה משטרה

אזרח, 

 בעל עסק

 משרד התחבורה משרד החקלאות שירות וטרינרי משרד הבריאות המשרד לאיכות הסביבה משרדים אחרים
 הנפקת רישיון
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 תקנות רישוי עסקים .3

 חוק הנגישות .4

 תאגיד המים והביוב כפרי גליל תחתון בע"מ  .5

 הועדה המקומית לתכנון ובניה גליל מזרחי   .6

  תו סגול -קורונה .7

 רישוי עסקים  לעניין הנוגעות  חוק הוראות

 .הרלוונטית למפרט הספציפי מטעם נותן האישורפירוט חקיקה ראשית ומשנית להלן 

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_849.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p212m1_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p212m1_033.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p214m2_001.htm
https://www.miahcom.co.il/he/
https://www.vgm.co.il/Pages/default.aspx
https://www.gov.il/he/departments/guides/purple_note
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 מפרטים מאושרים:  

 בריאות, רוקחות וקוסמטיקה .1

    בית מרקחת  .1.1

 טיפולים לא רפואיים בגוף האדם: מספרה  - . ב'1.4  .1.2

 ומוצרים מן החי   מעבדות לא רפואיות: מעבדה לבדיקת דגימות בעלי חיים  - ב' .1.5  .1.3

 מעבדת שיניים  1.7   .1.4

 חדר מתים למעט בבתי חולים  1.8   .1.5

 

 דלק ואנרגיה  .2

 גז: מכירתו, חלוקתו  -ג'  2.1 .2.1

 תיקון מכלים -גז  - ה'2.1  .2.2

 תחנת דלק ותדלוק  -דלק לסוגיו  - א'2.2  .2.3

 

 חקלאות, בעלי חיים   .3

 בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה  3.1  .3.1

 חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי - א'3.4  .3.2

 מכירתם  -, חומרי רעל לשימוש חקלאי חומרי הדברה - ג'3.4  .3.3

 מזון לבעלי חיים: אחסונו, הובלתו או חלוקתו, מכירתו - ב'3.5  .3.4

 עיבוד פסדים  - ב'3.6  .3.5

 

 מזון   .4

 בית קפה, מסעדה לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום  -בית אוכל  -א'  4.2

 חלב גולמי: הובלתו  - ב' 4.5

  זתומזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם: ייצורו, עיבודו, ארי -א'  4.6

 קיוסק -א'  4.7

 ם ההגשה פאב, בר, מסבאה וכל עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקו -משקאות משכרים   4.8

 

 

 מים ופסולת  .5

 איסופה, הובלתה -אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים  - ב' 5.1

 הובלתם במכליות  -שפכים וקולחין  - ג'5.3 

 

 מסחר ושונות  .6

 מ"ר ומעלה  50מקום המיועד לאחסנה, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו, ששטחו  -אחסנה  6.1

 מ"ר לפחות  800חנות ששטח המכירה בה הוא  6.2

  ומעגלים אלקטרוניים רכיבים ייצור - רכיביהם, מחשבים   לרבות ואלקטרואופטיקה אלקטרוניקה מכשירי 6.5

 הרכבתם  למעט, מודפסים

 מזון רוכלות: רוכלות -' א6.9 

http://business.gov.il/small-lobby/Pages/pharmacy11.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/pharmacy11.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/pharmacy11.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Barbershop-1-4.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Laboratory-1-5.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/DentalLab_1_7.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/morgue1-8.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/morgue1-8.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/morgue1-8.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Gaz2-1-c.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/gas_containers_fix.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/gas_and_gas_stations.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Slaughter_house.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Slaughter_house.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Pesticides-agricultural-use-3-4.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/pesticides.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Animal-food-3-5.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/waste_area_over_500_meters_3_6.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/restaurant.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Raw-milk-4-5.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Food-and-ingredients-4-6.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/kiosk_over_300_square_meters_4_7.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Alcoholic_beverages_4_8.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Garbage_and_waste.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Sewage_and_wastewater.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Sewage_and_wastewater.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Sewage_and_wastewater.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/store-6-1.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Store-6-2.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Electronics-6-5.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Electronics-6-5.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Peddling-food-6-9-a.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Peddling-food-6-9-a.aspx
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 רוכלות בעסוק הטעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו -ב'  6.9

 רוכלות אחרות -ג' 6.9 

 מקום למכירה קמעונאית שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו   -מוצרי עישון לסוגיהם  6.14

 עינוג ציבורי, נופש וספורט  .7

 מ"ר  800-מכון כושר ששטחו גדול מ  -7.5

 עינוג ציבורי: מקום לעריכת מופעים וירידים במבנה קבע, בלא מזון -א' 7.7

 כב ותעבורה ר .8

 ת תחנה מרכזית, כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזי -הסעת נוסעים  -ב' 8.4

   כלי רכב וציוד מכני הנדסי )צמ"ה(, למעט חלקים משומשים: מכירתם, השכרתם, תיווך בהם, למעט אולם   - א'8.6

 תצוגה לכלי רכב חדשים 

כלי רכב וציוד מכני הנדסי )צמ"ה(, למעט חלקים משומשים: חניון בתשלום, או חניון המשמש באי מרכז    -ב'  8.6

 מסחרי סמוך לו 

 מכונאות כללית, פחחות וצביעה )לרבות כלי רכב המונעים בגז( -מוסך -א' 8.9

 מוסך, תיקון תקרים  - ד'8.9

 מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי  -מוסך - ו'8.9

 שרותי שמירה ואבטחה, נשק ותחמושת  .9

כדורים   100,000כלי ירייה ומעלה או אחסנת  20כלי נשק ותחמושת: מכירתם, תיקונם, אחסונם )אחסון  - א'9.1

 ומעלה(

 מטווח ירי  - ב'9.1

 

 

 עשיה, מלאכה, כימיה ומחצביםת .10

 הדפסה, אשפרה, צביעה, ייצור: הלבשה דברי, טקסטיל -' א10.4

 תפירה , גזירה: הלבשה דברי, טקסטיל -' ב10.4

 ייצורם - הנעלה דברי10.5- 

 חיטוי  חומרי - 'ב10.8

,  צביעתו, עיבודו, ייצורו - זו  בתוספת  אחר פרט לפי רישוי טעוני שאינם חלקיו וא מכשיר, מוצר,  גלם חומר - 10.9

 תיקונו, עליו הדפסה, השחזתו, ציפויו, הרכבתו

 ומכירתו  אחסונו: ומוצריו עץ -' ג10.16

 

 : הקשורים להוראות החוק רלוונטיים קישורים 

   הסביבה להגנת המשרד באחריות – ומטרדים מפגעים ומניעת הסביבה של נאותה איכות (. 1)

http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Peddling_occupational_6_9.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Peddling_occupational_6_9.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Peddling_occupational_over_6_9_c.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Peddling_occupational_over_6_9_c.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Peddling_occupational_over_6_9_c.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Smoking-products-6-14.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Gym7_5.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Public-pleasure-7-7.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/transportation_and_passangers.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Vehicles-8-6.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Vehicles-8-6.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Vehicles-8-6-b.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Vehicles-8-6-b.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/garage.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Garage8_9_d.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Garage8_9_d.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/garage-8-9.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Weapons-and-ammunition-9-1.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Weapons-and-ammunition-9-1.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Shooting_range_9_1.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/textile-10-4-a.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/textile-10-4-b.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Footwear10-5.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Footwear10-5.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Disinfectants.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Raw-material-10-9.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Raw-material-10-9.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Wood-10-16-c.aspx
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 מסוכנים בחומרים טיפול 

 רעלים היתר 

 אסבסט  מפגעי תלמניע חוק 

 באסבסט  העוסקים שיונותיר בעלי מרשם 

 ומחזור פסולת איסוף 

 ותקנותיו המים חוק 

 ים שפכ 

 וביוב מים תאגידי 

  .1993 -ג"התשנ למחזור פסולת ופינוי איסוף חוק   

 1972-ב"התשל -( מפגעים וסילוק תברואה) מקומיות למועצות לדוגמא עזר חוק 

 1974-ד"תשל( , מדרכות ניקוי) מקומיות למועצות לדוגמא עזר חוק 

 

 משטרת) לביטחון פנים המשרד באחריות – והתפרצות שוד מפני והבטחה הציבור לשלום סכנות מניעת (. 2)

 עסקים רישוי ישראל משטרת . (ישראל

 .הכלכלה משרד באחריות  -בסביבתו או העסק במקום הנמצאים של בטיחות . (3)

   .החקלאות   משרד באחריות –  מקורות זיהום ומניעת חיים בעלי מחלות של סכנות מניעת . (4)

 עסקים רישוי החקלאות משרד

 עסקים רישוי הבריאות משרד הבריאות  משרד  באחריות – נאותים תברואה  תנאי לרבות, הציבור בריאות . (5)

  .(והצלה כבאות) פנים טחוןילב המשרד באחריות – לכבאות הנוגעים הדינים קיום . (6)

 עסקים רישוי -והצלה כבאות רשות

  רישוי ובנייה תכנון   ועדת .המקומית ברשות ההנדסה אגף באחריות – ולבניה  לתכנון הנוגעים הדינים קיום . (7)

 עסקים

 אחידים  מפרטים - עסקים ברישוי רפורמה הפנים משרד (. 8( 

 עסקים  רישוי  העבודה משרד (. 9)

 עסקים רישוי - המשפטים משרד, מוגבלויות עם לאנשים  זכויות  שוויון תנציבו (. 10)

 .הבקשה הגשת בעת המוגשת העסק לתוכנית בהתאם מונפק העסק רישיון

 .עסקים רישוי' מח במשרדי חדשה בקשה בהגשת חייבים שינויים בהם חלים אשר עסקים

 

 מונחים  מילון

 שמש את נותן האישור במפרט הספציפי: מילון המונחים ילהלן טבלת מונחים ומושגים וההסבר שלהם.  

https://www.gov.il/he/departments/topics/hazardous_materials
https://www.gov.il/he/departments/guides/toxins_permit
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_472.htm
https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/asbest_list?skip=0
https://www.gov.il/he/departments/topics/waste_and_recycling
https://www.gov.il/he/departments/legalInfo/water_law_1959
https://www.gov.il/he/departments/topics/sewage
https://www.gov.il/he/departments/topics/sewage
https://www.gov.il/he/departments/topics/sewage
https://www.gov.il/he/departments/water_authority
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/%D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%AA/psolet09.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/%D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%AA/psolet09.pdf
https://www.moin1.gov.il/apps/pubwebsite/mimunlaw.nsf/964ade334ed7223942256cfc0049b7fa/9bae2918bee12df2c2256dac00371867?OpenDocument
https://www.moin1.gov.il/apps/pubwebsite/mimunlaw.nsf/964ade334ed7223942256cfc0049b7fa/9bae2918bee12df2c2256dac00371867?OpenDocument
https://www.moin1.gov.il/apps/pubwebsite/mimunlaw.nsf/964ade334ed7223942256cfc0049b7fa/4c6b22c8fa2c52c5c2256dac003475a9?OpenDocument
https://www.moin1.gov.il/apps/pubwebsite/mimunlaw.nsf/964ade334ed7223942256cfc0049b7fa/4c6b22c8fa2c52c5c2256dac003475a9?OpenDocument
https://www.gov.il/he/departments/general/police_business_licensing
https://www.moag.gov.il/Vet/hukim/Business_Licensing/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/Environmental_Health/business/Pages/default.aspx
https://www.gov.il/he/service/business_liscense_deposition_submission
https://www.ma-galil.org.il/generalinfo/Pages/tzor-kesher.aspx
https://www.ma-galil.org.il/generalinfo/Pages/tzor-kesher.aspx
http://business.gov.il/Pages/Mifratim-HomePage.aspx
https://employment.molsa.gov.il/Employment/SafetyAndHealth/BusinessLicensing/Pages/BusinessLicensing.aspx
https://www.gov.il/he/departments/guides/accessibility_inspection_business_licensing
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 ההסבר  המושג 

  עסק ברישיון שחייבים כמי בצו שנקבעו עסקים סוגי 200-כ *   פריטי רישוי

 .תנאים אותם מחויב בעל העסק לקיים לפני מתן הרישיון או ההיתר הזמני תנאים מוקדמים 

 .תנאים נוספים שיש לקיימם דרך קבע בעת הפעלת העסק תנאים ברישיון 

פרק זה הינו פרק כללי, אשר לרוב אינו מופיע בשמו אלא כל נותן אישור מחלק אותו לפרקים 

 .לפי הנושאים הרלוונטיים לו, כגון: מים, שפכים, זיהום אוויר וכיו"ב

דיווחים, הצהרות  

 ואחזקת מסמכים 

כל דרישות הדיווח ושמירת המידע של נותן האישור מסעיפי המפרט הספציפי.  פרק המרכז את  

 .יודגש, כי בכל סתירה בין האמור בפרק זה לבין סעיפי המפרט, סעיפי המפרט הם הקובעים

פרק המרכז את כל הפרטים מסעיפי המפרט של נותן האישור אודות תהליכים הכרוכים באישורים   טפסים ופרוצדורות 

למיניהן מול נותן האישור. יודגש, כי בכל סתירה בין האמור בפרק זה לבין סעיפי המפרט, סעיפי  

 .המפרט הם הקובעים

 ביטול רישיון 

 

הרשות המקומית רשאית לבטל רישיון עסק מיוזמתה או מיוזמת נותן האישור, אם העסק חרג  

העסק לשטוח את טענותיו בפני מתנאי הרישיון. ביטול הרישיון יתבצע רק לאחר שיתאפשר לבעל  

 הרשות המקומית 

או  בעל עסק בפיקוחו  או האדם שבהשגחתו,  בעסק  המחזיק  הרישיון,  מבקש  העסק,  רישיון  בעל  לרבות 

 .בניהולו פועל העסק, בין יחיד ובין תאגיד

 גורם מוסמך ארצי 

 

 :כל אחד מאלה, לפי העניין

עובד   .1 או  נמצא העסק  בכיר אחר מקרב עובדיה שהוא ראש רשות הרישוי שבתחומה 

 ;הסמיך לעניין זה

המנהל הכללי של המשרד נותן האישור או עובד בכיר אחר מקרב עובדי משרדו שהוא   .2

 ;הסמיך לעניין זה

 ;נציב כבאות והצלה או קצין כבאות והצלה בכיר אחר שהוא הסמיך לעניין זה .3

 .שהוא הסמיך לעניין זההמפקח הכללי של משטרת ישראל או קצין משטרה בכיר אחר  .4

 דרישות רשות הרישוי 

 

מסמכים ותנאים הנדרשים מטעם רשות הרישוי וכל החלטה או הוראה אחרת מטעמה לפי החוק 

לעניין סוג מסוים של עסקים הכלולים במפרט האחיד, אשר פורסמו באתר האינטרנט של רשות 

 .הרישוי

 

הוראות לצד המפרט  

 האחיד 

 

)ג( לחוק, שנקבעו בחיקוק, הנדרשים מבעל עסק לפי החוק, 2ג7כאמור בסעיף  מסמכים ותנאים  

פרסומם כדי לפטור מן הדרישה -ב לחוק, ואולם אין באי11עד    8- ג ו6ב,  6לרבות לפי סעיפים  

 .להגישם או למלא אותם

 היתר זמני 

 

מצטברת  היתר להפעלת העסק, שמעניקה רשות הרישוי לרישיון עסק בעסק טעון רישוי, לתקופה  

. במהלך פרק זמן זה יכול מגיש הבקשה להפעיל את העסק, אך עליו של שנה אחת לכל היותר

להשלים את התנאים שמציבים בפניו נותני האישור על מנת לקבל בסיום פרק הזמן את רישיון 

 .העסק
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 חוק רישוי עסקים 

 

כן, מסמיך החוק את , קובע את תהליך רישוי העסקים. כמו  1968-חוק רישוי עסקים, התשכ"ח

שר הפנים לקבוע צווים ותקנות לרישוי עסקים, על מנת להגן על טובת הציבור, תוך שמירה על 

 לחוק 1המטרות המוגדרות בסעיף 

 איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים  .1

 מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות  .2

 בסביבתו בטיחות של הנמצאים במקום העסק או  .3

 מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים  .4

 מניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות .5

 בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים  .6

 קיום הדינים הנוגעים לתכנון ובנייה ולשירותי הכבאות  .7

 מידע מוקדם 

 

המקומיות   ברשויות  עסקים  לרישוי  היחידות  שמספקות  טעוני מידע  עסקים  להקים  למבקשים 

 :רישוי. במידע נכללים פרטים על

 .סוג העסק כפי שהוא מוגדר בצו רישוי עסקים .1

 .מדיניות הרישוי וההנחיות הייחודיות לסוג העסק .2

 .בעיות רישוי צפויות .3

 .חוקים ותקנות רלוונטיים .4

 .צורך בהוצאת היתר בנייה או בשינוי ייעוד .5

 .פרטים על נותני האישור הדרושים .6

 .הנחיות להגשת הבקשה לרישוי העסק .7

 מפרט אחיד 

 

לחוק רישוי עסקים, המאחד את התנאים לרישיון, הנדרשים מטעמם של   1ג7מפרט, לפי סעיף  

ד לחוק, מעסק מהסוג האמור  6לחוק והמסמכים הנדרשים לפי סעיף    7נותני האישור לפי סעיף  

 .המופיעות במפרטבתחילת המפרט והוראות לצד המפרט האחיד, 

 נותני אישור

 

גורמים מקצועיים במשרדי הממשלה, שהשרים הנוגעים בדבר הסמיכו לתת אישור לרישיונות 

 :מטעמם

 משרד הבריאות   .1

 משרד הכלכלה  .2

 המשרד להגנת הסביבה   .3

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר   .4

 משטרת ישראל   .5

 הרשות הארצית לכבאות והצלה  .6

 וועדת תכנון ובניה    .7

 

 עסקים טעוני רישוי 

 

, אשר קבלת 2013-סוגי עסקים המפורטים בצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, התשע"ג

רישיון עסק מהווה תנאי להקמתם. סוגי העסקים מחולקים לעשר קבוצות, והצו מפרט גם את 

 מטרות הרישוי עבור כל אחד מהם

 ישיון עסקר

 

רישיון העסק בא להבטיח את נקיטת כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלת עסק באופן  

 תקין, על פי מטרות חוק רישוי עסקים ולטובת הציבור והסביבה. 

לא כל עסק חייב ברישיון, אלא רק עסקים המוגדרים בצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, 

 .כעסקים טעוני רישוי 2013-התשע"ג

 י בעלותשינו

 

כל שינוי בזהות הבעלים הרשומים ברישיון העסק, לרבות הוספת בעל או גריעתו וכן העברת 

 .1968-בחוק ניירות ערך, התשכ"ח שליטה בתאגיד כמשמעותה 
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 תנאי הרישיון

 

רשות הרישוי ונותן אישור רשאים להתנות את רישיון העסק, ההיתר הזמני או האישור, בשלושה 

. תנאים אלה באים להבטיח את קיום מטרות  תנאי ברישיון ותנאי נוסף,  תנאי מוקדם  –סוגי תנאים  

הרישוי, ומהווים חלק מתהליך הרישוי. ככלל, התנאים של נותני האישור צריכים להופיע במפרט  

יד )ככל שפורסם לגבי אותו סוג עסק מפרט אחיד( והתנאים של רשות הרישוי לגבי סוגי  האח

עסקים צריכים להופיע בדרישות רשות הרישוי באתר האינטרנט שלה. חריגים לכלל זה מופיעים 

 לחוק רישוי עסקים  7בסעיף 

 

*
 :קבוצות משנה 10פריטים אלו מסווגים תחת  

 .רוקחות וקוסמטיקהבריאות,  –  1קבוצה 

 .דלק ואנרגיה –  2קבוצה 

 .חקלאות ובעלי חיים –  3קבוצה 

 .מזון –  4קבוצה 

 .מים ופסולת –  5קבוצה 

 .מסחר ושונות –  6קבוצה 

 .עינוג ציבורי, נופש וספורט –  7קבוצה 

 .רכב ותעבורה –  8קבוצה 

 .שירותי שמירה ואבטחה, נשק ותחמושת –  9קבוצה 

 .תעשיה, מלאכה, כימיה ומחצבים –10קבוצה 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פרק ה' 

 כבאות והצלה

 .עסק רישוי בתהליך המאשרים הגורמים אחד הינו לישראל והצלה כבאות, עסקים רישוי דיני תקנות פי על

 תהליך קבלת אישור כבאות לרישיון עסק .1

בקשה לרשות הרישוי,   הכבאות, ובהגשת קבלת אישור כבאות להקמה או חידוש רישיון עסק כרוכה בביצוע דרישות 

  המעבירה )במקרים הנדרשים( את הבקשה לבדיקת מדור בטיחות אש בתחנת הכיבוי

 :להלן שלבי התהליך לקבלת אישור כבאות לרישיון עסק ➢

https://www.gov.il/he/departments/Bureaus?offices=182e15d2-c8d7-403f-9f30-b3e4df8e5e68&OfficeId=182e15d2-c8d7-403f-9f30-b3e4df8e5e68
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 בעסק כבאות סידורי ביצוע - טרומי שלב .א
הדרישות  או בהיעדר מפרט אחיד בהתאם למפרט למפרט האחיד באחריות העסק לבצע את סידורי הכבאות הנדרשים בו בהתאם

 .באות והצלה לישראלשל כ המקצועיות

על עסק שאינו מקיים את דיני התכנון והבנייה עשויות לחול דרישות נוספות, שאינן מופיעות במפרטים. על בעל העסק לפנות *

  .לרשות הכבאות לקבלת הדרישות

 בקשה  הגשת  - ראשון שלב .ב
מדובר ברשות המקומית(. יש להגיש   הגשת בקשה לקבלת רישיון עסק חדש או לחידוש רישיון עסק קיים לרשות הרישוי )לרוב

 .בהם במידת הצורך, גם כבאות והצלה לישראל בצירוף כל המסמכים הנדרשים לנותני האישור, את הבקשה

 .פריט הרישוי המתאים ומסלול הרישוי המתאים יובהרו על ידי הרשות המקומית*

על ביצוע סידורי בטיחות האש וההצלה, כתחליף לשלבים הבאים   תצהיר קיימים מסלולי רישוי בהם בעל העסק נדרש להגיש**

 .המתוארים

 בעסק  אש בטיחות מפקח  ביקור - שני שלב .ג
לבחינה  ככלל, המפקח יבצע ביקורת בעסק בדיקת מפקח בטיחות אש בתחנת הכיבוילהבקשה מועברת מהרשות המקומית  

 .בתשלום אגרה בגין ביקורת ציוד מקרקעין  מחויבתהאם בוצעו כל סידורי בטיחות האש וההצלה הנדרשים. הביקורת בעסק 

  הכבאות בדרישות עמידה לבדיקת חוזרת  ביקורת - שלישי שלב .ד
  .במידת הצורך תבוצע ביקורת חוזרת בעסק

 השגה  ואפשרות עסק רישיון לקבלת סירוב או אישור מתן - רביעי שלב . ה
 .יינתן לו אישור כבאות, ויומלץ לרשות המקומית על מתן רישיון עסק או חידושו -עמד העסק בכל דרישות הכבאות

לא עמד עסק בכל דרישות הכבאות, תחליט כבאות והצלה לישראל כיצד לפעול, ובהתאם לנסיבות עשויה להעביר לרשות 

 .לבעל העסק ניתנת אפשרות להשיג על ההחלטה מול גורמי הכבאות עסק.המקומית סירוב למתן רישיון 

 

 

 

 

 הגשת תכנית עסק לאישור הכבאות  .2

 :עסקים מסוימים יידרשו להגיש תכנית עסק לאישור הכבאות. תכנית העסק שתוגש צריכה לכלול 

 :עם פירוט של 1:100סקיצה/תכנית מבנה של העסק בקנה מידה  ➢

  לוחות חשמל 

  כיבוי אשציוד 

  פתחים ויציאות 

  מערכת גז פחמימני מעובה 

 )מערכת מים לכיבוי )כולל קוטר צנרות 

http://business.gov.il/small-lobby/Pages/specifications_approved_list.aspx
https://www.gov.il/apps/Kabaut/Shalhevet/treeView/?mainCatId=2
https://www.gov.il/apps/Kabaut/Shalhevet/treeView/?mainCatId=2
https://www.gov.il/he/service/business_liscense_deposition_submission
https://www.gov.il/he/departments/Bureaus?offices=182e15d2-c8d7-403f-9f30-b3e4df8e5e68
https://www.gov.il/he/departments/general/payments_fees
https://www.gov.il/he/departments/general/payments_fees
https://www.gov.il/he/departments/general/payments_fees
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  מנדפים ומערכות מיזוג אוויר 

 סוגי חומרי בניה  

תיאור מפורט של מהות העסק המתוכנן, מיקומו, הפעילות העסקית הצפויה, תיאור האוכלוסייה שתאייש אותו  ➢

 ופרטי הבעלים )עובדים, לקוחות( שעות פעילות 

 "הגשת תצהיר למבקש רישיון עסק ב"מסלול תצהיר ➢

 ."שירות זה מאפשר להגיש תצהיר עבור מבקשי רשיון עסק ב"מסלול תצהיר ➢

 

 חוק הנגישות:  

 השירות  הנגשת  וכן  וסביבה   תשתית,  מבנים  להנגיש  החובה  את  הקובע  הנגישות  פרק  והוסף  השוויון  חוק  תוקן  2005  בשנת

 המדינה   בניהול  ציבוריים  מקומות  הן  מחייב  החוק.  בחופשיות  בו  להשתמש  יוכלו  מוגבלות  עם  שאנשים  באופן  לציבור  הניתן

  שטחי   כגון,  פרטיים  גופים  ידי-על  המופעלים   ציבוריים  מקומות  והן(  ועוד  ח"קופ,  בנק,  ביטוח  שירותי  כגון)  הציבוריות   והרשויות

 לאנשים  להנגישם  שיש  ציבוריים  ושירותים  ציבוריים  מקומות  של  רשימות  כוללות לחוק  והשנייה  הראשונה  התוספות .מסחר

 .מוגבלות עם

 שלו  שהעסק כך  על נגישות מורשה  של דעת חוות להביא  נדרש עסק בעל, עסקים רישוי לחוק 34 תיקון לפי – נגישות מורשה

 של  עובד(  המקומית  הרשות  מטעם  נגישות  מורשה  של   דעת  חוות  לקבל  לבחור  יוכל  הוא,  לחלופין.  הנגישות  בדרישות  עומד

 ייכנס   זה  הסדר,  הכנסת  של  הפנים  ועדת  באישור  נדרשת  שאגרה  מכיוון .  אגרה  תשלום  תמורת ,)עמו  התקשרה  שהיא  או  הרשות

 .כנדרש השירות לאספקת  ערוכה להיות המקומית הרשות ועל, הפנים ועדת ואישור הממשלה הקמת לאחר מיד לתוקף

לחוק רישוי עסקים מאפשר לבעל העסק לבחור אם להמציא אישורים מכל מורשה נגישות שהוא, או לבקש שהבדיקה   34תיקון  

על ידי מורשה נגישות של הרשות המקומית בתשלום אגרה )התיקון ייכנס לתוקף לאחר אישור התקנות בוועדת הפנים   תיערך  

  .הכנסתשל 

  ב8להלן קישור לסעיף החוק 

 קבצים להורדה 
 

 מוגבלות עם לאנשים נגישות

 

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p214m2_001.htm#Seif28
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p212m1_001.htm#Seif85
javascript:;
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/procedures-disabled/he/doc_pdf_negishut.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/procedures-disabled/he/doc_pdf_negishut.pdf

