
 יהיגרבעיריית באקה אל –ט רשותי לעסקים מפר

 
 מטרות חוק רישוי עסקים ומדיניות הרשות המקומית .1

, מחייב כל עסק המוגדר בצו רישוי עסקים )עסקים 1968 -, התשכ"ח חוק רישוי עסקים

 , בקבלת רישיון לפתיחתו וניהולו.1995 -טעוני רישוי(, התשנ"ה 

הניתן ע"י רשות הרישוי לבעל העסק ולמנהלו, בהתאם שיון לניהול העסק הינו האישור יר

 לחוק ולתקנות הנלוות אליו.

רישיון העסק בא להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה 

 .ע"פ מטרות החוק ולטובת הציבור הרחב

 

 :מטרות החוק

 ,)מניעת  שמירה על איכות נאותה של הסביבה )לרבות תנאי תברואה נאותים

 מטרדים.ו מפגעים

 .מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני התפרצות ושוד 

 של הנמצאים בעסק ובסביבתו. טיחותםדאגה לב 

 ,בדשנים או  מניעת סכנת מחלות בע"ח וזיהום מקורות המים בחומרי הדברה

 בתרופות .

 .הבטחת בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים 

  לחוק התכנון והבנייה.קיום התכליות הנוגעים 

 לשירותי הכבאות. קיום הדינים הנוגעים 

 

 כללי -לגבי רישוי עסקים  גרבייהעיריית באקה אלמדיניות 

במטרה לעודד את התושבים לעמוד בדרישות החוק וקיום מטרות חוק רישוי עסקים 

 ועל מנת להגדיל מעגל בעלי העסקים במסגרת החוק אשר פועלים עם רישיון 1968-תשכ"ח

  :את נוסח המדיניות כדלקמן גרבייהעיריית באקה אלקבעה  ,עסק

 "מבנה של עסק אשר פולש לדרך/כביש/שטח ציבורי יידון ב"וועדת חריגים .

בעיקרון לא יקבל רישיון עסק ויידרש לסלק את הבניה, זולת אם הועדה תחליט 

 אחרת.

 ובהוראות היתר הבנייה החלים על העסק.  על בעל העסק לעמוד בדרישות התב"ע

מתן רישיון עסק לעסקים שאינם עומדים בדיני התכנון והבנייה ייעשה בהתאם 

.רישיון עסק במקרה זה יהיה  1.א 8רישוי עסקים, סעיף לחוק  34למפורט בתיקון 

כפוף לאישור יציבות מבנה ממהנדס קונסטרוקציה או ממהנדס העיר, מתן רישיון 

לא יהווה חסינות מפני הליכים עתידיים לפי חוק התכנון והבניה. במקרה זה 

ברישיון העסק יודגש כי הרישיון אינו מהווה היתר לפי חוק תכנון ובניה. בכל מקרה 

 יבחנו האפשרויות / השיקולים הבאים:



o כורח המציאות להרשות תפעל לקיום מטרות החוק בהתאם למצב הקיים ו

ת לבנייה ישנה, התייחסות לתכנית מתאר התייחסוו: דהיינ הקיימת בעיר

תינתן אפשרות של , ותכנונים בירוקרטיים שאין לתושב שליטה עליהם וכו'

 שנים. 5רגולציה תוך 

o .ייבדק עניין לציבור בכל מקרה לגופו 

o  התייעצות ראשונית וחוות דעת מקדמית מטעם מחלקת ההנדסה של

 העירייה.

o ות חיים נאותה תוך צמצום סדר עדיפות של העירייה יהיה הבטחת איכ

ים מטרד לרוב ניתן עסק שאינו מק .מטרדים אשר נגרמים על ידי עסקים

 יהיה להכשרה.

o  העירייה תתייחס לרמת הסיכון שעלולה לנבוע מהפעילות העסקית ותקבע

מדיניות שתתאים לקיום הוראות החוק וההנחיות שיבטיחו את שלום 

 הציבור.

o לא תיתן רישיון עסק לעסקים שפועלים בניגוד לחוקים  עירייהה

שנועדו להבטיח איכות חיים, הפחתת מטרדים ותכנון  נוספים/אחרים

צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי (  – עירעתידי שיקבע את פני ה

  )ג((.2סעיף  2013-התשע"ג

o .לא יאושרו עסקים המוכרים אלכוהול 

o וג של ציוד ו/או מוצרי מזון מכל סוג שהוא ככלל, חל איסור על הוצאת כל ס

מחוץ לכותלי בית העסק למעט חנויות לממכר פירות וירקות. ממכר פירות 

וירקות  מחוץ לעסק למכירת פירות  וירקות יותר אר ורק במידה וקיים 

ייעודי המותאם למכירה, שאינו גורם מפגע והפרעה לציבור פרטי שטח 

 שוי עסקים העירונית מראש ובכתב.ובתנאים  שיקבעו ע"י מחלקת רי

o תפעיל את מדיניות האכיפה שאושרה ע"י מועצת העיר עירייהה. 

  צו רישוי ב בהתאם לקבוע  רישוי נוספים הטעוניםעיסוקים במידה ובעסק פועלים

יחולו על העיסוקים הנוספים גם  ,הראשי עסקים בנוסף לכל תנאי שחל על העסק

יובהר  במפרט האחיד לעסקים מסוגם.  ו/אוקבועים בחוק התנאים המסוימים ש

אין לראות במתן רישיון עסק לפריט מסוים בכדי להוות רישוי עסק לפריט אחר כי 

 שלגביו  לא ניתן רישיון עסק נפרד.

  בנוסף לאמור בדרישות אלו, כל שינוי בהוראות כל דין החל על העסקים נשוא

  ב את העסקים.כדין ויחיי םדרישות אלה, יחול עליהם מיום פרסומ

  בכל מקרה של סתירה בין הוראות חוק כאמור לעיל לבין האמור במסמך זה, יגברו

, כי חריגה מדרישות אלה עלולה להוביל לניהול הליך פלילי .  מודגשהוראות החוק

 .1968-כנגד בעל העסק מתוקף הקבוע בחוק רישוי עסקים, התשכ"ח 

 בין אם הוא טעון רישיון עסק ובין אם אינו טעון  כל עסק בעיר באקה אלגרבייה(

רישוי( חייב להירשם במשרדי יחידת הארנונה העירונית בבניין העירייה על מנת 

 לשפר ולייעל את השירות לתושב ולקדם את העסקים בעיר.



  בכל מקרה כל העסקים בעיר )טעוני רישיון ושאינם טעוני רישיון( חייבים לעמוד

העזר העירוניים, לשמור על הסדר הציבורי ולהימנע מיצירת בכל דרישות חוקי 

 מפגעים ומטרדים לציבור.

 

 

 אנשי קשר ברשות .2

  : כמאל עתאמנהאלגרבייהמנהל מחלקת רישוי עסקים עיריית באקה 

 kmal@baqa.co.il  :דוא"ל

 04-6286544טלפון: 

 09:00-12:00ימים ושעות קבלת קהל:  ימים ב, ה, בין השעות 

 , רחוב  סלאח אלדין.אלגרבייהכתובת המחלקה: עיריית באקה 

 

 גורמים נותני אישור מחוץ לרשות המקומית –דרישות ותנאים לרישיון עסק  .3

 

  מי חייב ברישיון עסק?

 כל סוג עסק, הרשום בצו רישוי עסקים חייב ברישיון.

בראש ובראשונה הדרישות מטעם הגורמים הממשלתיים  על כל עסק טעון רישוי חלים

ישראל, הרשות הארצית  האמונים על מתן האישור כגון המשרד להגנת הסביבה, משטרת

לכבאות והצלה, משרד העבודה והרווחה, משרד הבריאות וכו'. לדרישות אלו מתווספות 

 דרישות הרשות עצמה.

חנויות מכולת, , ביניהם: שויקיימים עסקים טעוני רי אלגרבייהבעיריית באקה 

קפה, מזנונים, מאפיות, קיוסקים, מספרות, בתי  -בתי ,סופרמרקטים, מסעדות, אטליזים

, יצור וממכר מוצרי מזון, רוכלות, מוסכים, מסוגים שוניםמפעלים   מלאכה, תחנות דלק,

 .עודמחסנים למיניהם ו

 ט שלה.ניתן לעיין בחוק ותקנותיו במשרדי המחלקה ובאתר האינטרנ

 

מחובת רישוי פטורים משרדים שונים של מקצועות חופשיים כגון: עורכי דין, רואי חשבון, 

פעוטונים, גני ילדים. פטורים גם מחובת רישוי חנויות מסחר של:   ,רופאים, מהנדסים

תכשיטים ותמרוקים ובכללם עסקים , בגדים, נעליים, מוצרי חשמל, רהיטים, פרחים

 (.1995שאינם מופיעים בצו רישוי עסקים התשנ"ה )

מ"ר תהיינה חייבות רישיון עסק אף  800ששטח המכירה שלהן עולה על מסחר החנויות כל 

מ"ר  300 -אשר שטח המכירה בה מעל ל חנות פרחים, צמחי נוי, זרעים ושתיליםבנוסף  .הן

 תהיינה טעונות רישיון עסק.

 .יהיה אף הוא חייב רישיון עסקמ"ר ומעלה,  50מחסן אשר שטחו 

 

 :אתרים חיצוניים בהם ניתן למצוא מידע רב בנוגע לרישוי עסקיםלהלן קישורים ל



  המפרטים אחידים:  –אתר משרד הפנים/ממשל זמין

https://www.gov.il/he/Departments/General/specifications 

  רישוי עסקים:   –משרד הפנים

licensing-https://www.gov.il/he/departments/topics/busines 

 ים לבעלי עסקים טעוני רישוישהדג: 

https://www.moin.gov.il/LOCALGOVERNMENT/public/Documents/%D7%

A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%99%20%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7

%99%D7%9D/Rishuy06.pdf 

  :המשרד להגנת הסביבה

https://www.gov.il/he/departments/ministry_of_environmental_protection 

  :משטרת ישראל

https://www.gov.il/he/departments/general/police_business_licensing 

  :משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

ov.il/Employment/SafetyAndHealth/BusinessLicehttps://employment.molsa.g

nsing/Pages/BusinessLicensing.aspx 

  :משרד החקלאות ופיתוח הכפר

ault.aspxhttps://www.moag.gov.il/Vet/hukim/Business_Licensing/Pages/def 

  :משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/Subjects/Environmental_Health/business/Pages/def

ault.aspx 

  :הרשות הארצית לכבאות והצלה

https://www.gov.il/he/departments/guides/guidelines_citizen 

  נגישות: –זכויות לאנשים עם מוגבלויות, משרד המשפטים  שוויוןנציבות 

https://www.gov.il/he/departments/topics/accessibility_information_for_prof

essionals 

 

 דרישות כלליות מעסקים טעוני רישוי –דרישות המפרט הרשותי  .4

 

דרישות כל ב לעמודהדרישות המפורטות להלן אין בהן כדי לגרוע מחובתו של בעל עסק 

 אם הן נוספו במועד מאוחר יותר., גם רלוונטיותהחוק הנותני האישורים וכל דרישות 

אין באמור במסמך זה כדי לפטור את בעל העסק מקיום הוראות כל דין החל עליו, אף אם 

 במסמך זה.הוראות הדין אינן מופיעות 

דרישות רלוונטיות לגבי באחריות בעל העסק לקרוא את הדרישות הכלליות, לבחון אלו 

 עסקו ולקיימן.

 העירוניים.חוקי העזר  כל הפועל בשטח עיריית באקה אלגרבייה חליםבעל העסק על 

 

https://www.gov.il/he/Departments/General/specifications
https://www.gov.il/he/departments/topics/busines-licensing
https://www.moin.gov.il/LOCALGOVERNMENT/public/Documents/%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%99%20%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D/Rishuy06.pdf
https://www.moin.gov.il/LOCALGOVERNMENT/public/Documents/%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%99%20%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D/Rishuy06.pdf
https://www.moin.gov.il/LOCALGOVERNMENT/public/Documents/%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%99%20%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D/Rishuy06.pdf
https://www.moin.gov.il/LOCALGOVERNMENT/public/Documents/%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%99%20%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D/Rishuy06.pdf
https://www.gov.il/he/departments/ministry_of_environmental_protection
https://www.gov.il/he/departments/general/police_business_licensing
https://employment.molsa.gov.il/Employment/SafetyAndHealth/BusinessLicensing/Pages/BusinessLicensing.aspx
https://employment.molsa.gov.il/Employment/SafetyAndHealth/BusinessLicensing/Pages/BusinessLicensing.aspx
https://www.moag.gov.il/Vet/hukim/Business_Licensing/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/Environmental_Health/business/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/Environmental_Health/business/Pages/default.aspx
https://www.gov.il/he/departments/guides/guidelines_citizen
https://www.gov.il/he/departments/topics/accessibility_information_for_professionals
https://www.gov.il/he/departments/topics/accessibility_information_for_professionals


 דרישות הכלליות לפי תחומים:הלהלן פירוט 

 

 איכות הסביבה .4.1

 להפחית / למנוע את פגיעת העסק בסביבההמפורט להלן נקבע על מנת 

 תעשייתייםשפכים   .4.1.1

  לא יוקם ויופעל עסק ללא חיבור למערכת הביוב העירונית. שפכים סניטריים

ית. שפכים תעשייתיים יטופלו שנוצרים בבית עסק יוזרמו אל מערכת הביוב העירונ

 "ב"כללי תאגידי מים וביוב רכאמו

  "2014 –) שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב (, תשע"ד 

  .בעל עסק יפעל על פי הנחיות תאגיד מים וביוב ובהתאם לכללי התאגידים אלו 

  יבצע   - תמכשיר מונע זרימת מים חוזר –עסק שנקבע כי יש להתקין בו מז"ח

 ההתקנה באמצעות מתקין מוסמך בלבד כהגדרתו בתקנות

, 1992 -"תקנות בריאות העם )התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת(,  התשנ"ב 

 הינו תנאי הכרחי לחידוש רישיון העסק. אישור תקינות שנתית של מז"ח

 מטרדי ריחות  .4.1.2

  עסק לא יגרום ליצירת ריח חזק או בלתי סביר כתוצאה מפעילות עסקו, כמפורט ב

בעל עסק חייב לפעול למניעת מטרדי  בנוסף  . 1961 –חוק למניעת מפגעים , התשכ"א 

"נוהל להגדרת מפגעי ב ריח שמקורם בבית העסק שברשותו. "מטרד ריח" כהגדרתו

 של המשרד להגנת הסביבה . ריח " 

  אמור בחוק , כ בלתי סבירהעסקית מהווה מקור למפגע ריח חזק /עסק אשר פעילותו

המפורטות  לטפל בנושא על פי ההנחיות, יידרש 1961 –התשכ"א   ,למניעת מפגעים

ייתכן ובעל העסק  "להגנת הסביבה המשרד -   ריח במפגעי לטיפול מדריך"במסמך 

  .לרמות הנדרשות בחוק הריחלהפחתת רמות שונות בנקיטת פעולות  אף יידרש

           

 מטרדי רעש  .4.1.3

  בעל עסק לא יגרום ליצירת רעש בלתי סביר. בית עסק אשר מהווה מקור  / גורם

רעש בלתי   תקנות למניעת מפגעיםב"לרעש חזק או בלתי סביר לסביבתו , כהגדרתו 

 יידרש להסדיר הנושא כתנאי להמשך קיום רישיונו., " 1990-סביר, התש"ן

   )בעל עסק לא יציב רמקולים ולא ישמיע רעש )מוסיקה / דיבורים או כל רעש אחר

י העסק. הפעלת מערכות הגברה קולית תעשה אך ורק בכל צורה שהיא מחוץ  לכותל

באופן שתעמוד בדרישות התקנות המחייבות. לא תותר השמעת מוזיקה / הפעלת 

מערכות כריזה בעוצמות חריגות בבתי עסק הסמוכים לבתי מגורים בכל שעות 

  היממה.

 כל המכונות והציוד הקיימים בבית העסק הפולטים רעש )בתוך ומחוץ לעסק( כגון  :

מנועים, מפוחים , מזגנים , מערכות קירור ואוורור , גנרטורים, רמקולים, אזעקות 

http://www.mono.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/nitur2.pdf
https://www.health.gov.il/legislationlibrary/briut31.pd
http://www.sviva.gov.il/infoservices/reservoirinfo/doclib/nuisances/mifga01.
https://www.sviva.gov.il/subjectsenv/svivaair/odour/documents/odor_nuisance_definition.pdf
https://www.sviva.gov.il/subjectsenv/svivaair/odour/documents/odor_nuisance_definition.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib2/Publications/P0701-P0800/P0710.pdf
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/251_012.htm


ועוד יותקנו בהתאם לתקנים  ישראליים. אישורי התקנה ואחזקה ישמרו בבית 

העסק ויוצגו לנציגי העירייה על פי הצורך ובעת ביקורות רישוי עסקים שיערכו בבית 

 העסק מעת לעת.

 

 איכות אוויר  .4.1.4

  ח"חוק אוויר נקי, תשסבעלי עסקים בעיר יעמדו וישמרו על דרישות חוק אויר נקי-

2008(nevo.co.il)  

  ,בעל עסק בו מתקיימת פעולות של: קלייה, אפייה, טיגון, צלייה, בישול, ניפוי

ארובות, יגיש תכנית ומפרט טכני למערכות למניעת וכדומה, ובעסקים בהם קיימות 

הנחיות איכות הסביבה " עשן, ריחות וזיהום אוויר מעסקו ,בהתאם להוראת מסמך

  ריחות וזיהום אוויר" ן,אמצעים נדרשים למניעת עש -טיהור אווירלהתקנת מערכות 

 ויקיים הדרישות.

  צביעה, לרבות במוסכים, מסגריות ונגריות, תתבצע בחדר סגור שבו קיימת מערכת

יניקה וטיפול בפליטות לאוויר. בעל העסק יפעיל את מערכת היניקה והטיפול בכל 

 עת בה מתבצעת  פעולת הצביעה.

 

 אסבסט  .4.1.5

  ,יידרש לבצע סקר אסבסט,  על ידי סוקר בכל עסק אשר יש בו אסבסט מכל סוג

 אסבסט מפגעי החוק למניעת  מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה בהתאם להנחיות

 .  2011-א"התשע ,מזיק ואבק

 בסט פריך בתחום בית העסק , קיים או חדש. סשימוש כל שהוא באור על חל איס 

 

 חומרים מסוכנים  .4.1.6

 לא יעסוק אדם ברעלים אלא אם יש 1993-עפ"י חוק החומרים המסוכנים , התשנ"ג ,

בידו "היתר רעלים" מאת הממונה ע"י השר להגנת הסביבה.  על בעל העסק המחזיק 

ב"היתר רעלים" כחוק חלות חובות שונים כגון : יידוע גורמי הרישוי, יידוע גורמי 

שילוט לזיהוי מהיר, היערכות למצבי ההצלה, אחסון נאות של החומרים המסוכנים, 

חירום, שינוע , טיפול בפסולת מסוכנת מחומרים מסוכנים. על בעל העסק למנוע 

 חדירת חומר מסוכן לשפכים או לקרקע ולמנוע את פליטתו  לאוויר.  

 

 פסולת  .4.1.7

 לגבי איסוף אשפה מעסקים הינה שהרשות תאסוף את כל האשפה, עירייהמדיניות ה 

פסולת המחויבת או /ו ניתנת  פסולת המחויבת במחזור עפ"י חוק.בשלב זה, למעט 

 למחזור עפ"י החוק תפונה ע"י הגורם המתאים / חברה מורשית ובאחריות בעל עסק.

 בסמוך לבית העסק ידי העירייה פסולת קרטון תפונה למתקנים ייעודיים שהוצבו על    

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_978.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_978.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_978.htm
http://www.modiin.muni.il/modiinwebsite/GlobalFiles/064220160912124822.pdf
http://www.modiin.muni.il/modiinwebsite/GlobalFiles/064220160912124822.pdf
https://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/doclib/%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99/klali66.pdf
https://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/doclib/%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99/klali66.pdf


  ,מועד שתשמר בקירור עד ליוכנסו לשקית עבה ואטומה  , דגים בשרשאריות פס"דים

כפי שתקבע העירייה. חל איסור השלכת פסולת מסוג זה בכל מתקן  העסקפינוייה מ

 עירוני ובכל מקום ציבורי אחר שלא נקבע על ידי העירייה מראש ובכתב. 

  לבעל העסק שמורה הזכות להתקשר עם חברה קבלנית מורשית לפינוי פסולת על פי

תקנים פרטיים בלבד )שאינם של העירייה(. במקרה הוראות כל דין באופן עצמאי למ

ה הקבלנית יג לעירייה מסמכי התקשרות עם החברזה על בעל העסק לשמור ולהצ

 ומסמכי הטמנה/סילוק של החברה הקבלנית להוכחה כיצד טיפלה בפסולת.

 

 דרישות וטרינריות / תברואיות .4.2

 אלא  העירתחומי מחוץ ל, שהגיע מזון מן החי עסקו ב קבל ולא ימכורבעל עסק לא י ,

בתחנה שאושרה על ידי משרד החקלאות לבצע משנה  בדיקות תהליך של  אם כן עברו

 בלו אישור חתום שהמוצר נבדק יוק,  בדיקות משנה עבור עיריית באקה אלגרבייה

עסק את בית הבעל העסק ישמור ב)"תעודות משלוח"(.  ווקיראוי לש ונמצא

לפחות ויציגם על ם חודשי 3למשך בדיקות המשנה לאחר ביצוע בל ישק יםהאישור

 פי דרישה.

 עסק בית רק מ זאתירכוש  , הרוכש בשר מבית עסק אחר שבתחומי העירייה,בעל עסק

, כאמורבעל עסק  .)בהתאם לסוג המזון אותו רכש( בעל רישיון עסק ובעל רישיון יצרן

 על פי דרישה. םלפחות ויציג יםחודש 3 ישמור את קבלות הקנייה או העתקיהן למשך

  הובלת מזון מן החי תעשה אך ורק ברכב ייעודי , המאושר להובלה בקירור ע"י מכון

 התקנים להובלה מסוג זה ובליווי תעודת וטרינר של  העסק בו נרכש המזון מן החי.

 לא באריזות ו אחסנת מזון מן החי בבית העסק תעשה בכלים ייעודיים ונקיים

התוקף  ותאריך פג הוא הגיע לעסק. מזון זה יסומן בתאריך ייצורו בהן המקוריות 

 שלו.

 ר וחימום" בהתאם לתקנות המחייבות.בעל העסק ישמור על "שרשרת קירו 

 בשר בקר בנפרד, בשר בעלי כנף זיק בנפרד כל סוג של מזון מן החיבעל העסק יח .

הפרדה זו  .יםמדורים  נפרדבבנפרד, בשר דגים בנפרד, או במקררים נפרדים או 

 תישמר לכל תהליך הייצור לרבות משטחי עבודה וחיתוך וכלי ציוד עבודה.

  ס"מ לפחות מעל גובה הרצפה על מנת לאפשר  20בשר יוחזק במקררים בגובה של

 סירקולציה של אוויר קר מסביבו.

  מכל סוג.בשר גולמי מבשר מעובדמוחלטת בעל העסק יפריד בהפרדה , 

  בעל העסק יקפיד על כך שבשר גולמי יהיה מסומן בכל עת במדבקה מתאימה שעליה

 בזהות היצרן. צוין תאריך הייצור והתפוגה שקבע יצרן הבשר וכן 

  שהופשר או טופל.קפוא בעל עסק לא יקפיא מחדש בשר 

  65-ולפני הגשתו בטמפרטורה שלא תפחת מ ובישול אחרלבעל עסק יחזיק בשר 

 .צלזיוס מעלות

 תיבול, חימום, אך ורק ביום הייצור בלבד.בשר שעבר בישול בעל העסק יצרוך , 



  בשר בקר / בשר בעלי כנף ייטחן בנפרד לכל סוג של בשר במכונה לטחינת בשר נפרדת

בסמוך ככל הניתן לזמן הכנתו ויצרך לעיני הלקוח / הצרכן. טחינת הבשר תתבצע 

במקרר בטמפרטורה של לא תעלה  באותו יום בלבד. לאחר טחינת הבשר הוא יישמר

 מעלות. 4על 

  בעל עסק ישתמש אך ורק בביצים שחתומות במקום המיון שלהן ובתאריך תוקף

 החזקתן של הביצים תהייה בסמוך למקור קירור.  הביצה.

 סבון נוזלי ונייר ניגוב ידיים יה חיבור למים קרים וחמים זורמיםבכל כיור במטבח יה ,

 חד פעמי.  

 סוג חומר  פחות, קבלות על ביצוע הדברה כולל, למשך שנה לשמורבעל העסק י

 ההדברה בו נעשה שימוש.

 

 נגישות לבעלי מוגבלויות .4.3

 על פי התוספת הראשונה או מחויב בבצוע התאמות נגישות בעסקוכל בעל עסק ה ,

 1998- התשנ"ח  ,מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון התוספת השנייה של חוק

, נדרש לבצע את 1968התשכ"ח  וי עסקיםלחוק ריש 34ותקנותיו וכאמור בתיקון 

 בעסקו.  התאמות הנגישות

   

 תנועה וחנייה  .4.4

  בעל עסק יתקין חניה תפעולית בכל מקרה בו קיים הכרח להגעת רכב במידות

מספר מקומות החנייה התפעוליים ייקבעו בהתאם לסוג רכב הגדולות מרכב פרטי. 

 .                ותדירות השינוע השירות המשמש את בית העסק / מפעל

  חנייה תפעולית בתחום הרחוב תותר רק במקרים בהם אין כל אפשרות אחרת וזאת

בשל קשיים ומפגעים לכלל משתמשי הדרך הולכי רגל, רוכבי אופניים, נהגי תח"צ 

  ונהגים פרטיים.

 ת, עסק בו החניה משמשת לצורך הפעילות העסקית )לדוגמה מוסך, רחיצת מכוניוב

בתוך גבולות  תמוקםמ"ר( החניה  800תיקון תקרים, השכרת מכוניות, מרכולים מעל 

 העסק. 

 

 םדרישות פרטניות מעסקים מסוגים מסויימי –דרישות המפרט הרשותי  .5

 

מעסקים מסוגו ולקיים את כל  באחריות בעל העסק לקרוא את הדרישות הפרטניות

הדרישות והמגבלות המופיעות. דרישות ומגבלות אלה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב 

וכל הדרישות הכלליות  מהמפרט, זאת בנוסף לדרישות המופיעות במפרט האחיד

 הרלוונטיות לעסק המופיעות בפרק "דרישות כלליות מעסקים" שלעיל.

 

 :קבוצות עסקיםבחלוקה לדרישות הרשות להלן פירוט 

 

https://www.gov.il/BlobFolder/legalinfo/equality_law/he/sitedocs_law_equality_rights_people_with_disabilities.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/legalinfo/equality_law/he/sitedocs_law_equality_rights_people_with_disabilities.pdf


 קוסמטיקה : בריאות, רוקחות,1קבוצת רישוי מס'  .5.1

 לתב"ע הרלוונטית ובהתאם לתכליות  פעילות של עסקים בקבוצה זו יותרו בהתאם

   מספרות ומכוני יופי.

 לאשר עסקים בקבוצה זו  עירייהבהתאם לעקרון זה המדיניות של ה

באזור מגורים תהייה אך ורק במקרים בהם פעילות זו לא יהיה בה סיכוי  הפועלים

 כל עסק יידון לגופו. בכל מקרה. לגרום להפרה בוטה של מטרות חוק רישוי עסקים

)מנהל מחלקת  עירייהקביעת מידת ההפרה תעשה ע"י הגורמים המקצועיים ב

 רישוי עסקים(.

  יתרה על פינוי פסולת בהתאם להנחיות ועל פינוי תרופות ותכשירים נדרשת הקפדה

 שפג תוקפם.

 

 מפרטים מאושרים:

 בית מרקחת

 טיפולים לא רפואיים בגוף האדם: מספרה

 חיים ומוצרים מן החימעבדות לא רפואיות: מעבדה לבדיקת דגימות בעלי 

  מעבדת שיניים

 
 : דלק ואנרגיה2קבוצת רישוי מס'  .5.2

 לכן  ,ע"פ תוכנית המתאר אין להקים עסקים מקבוצה זו בתחום אזור המגורים

 הינה לא לאשר עסקים מקבוצה זו בתוך אזורי מגורים. עירייה מדיניות ה

  עסקים קיימים שיש ברשותם רישיון עסק תקף יבוקרו אחת לשנה לפחות, על מנת

לבדוק המשך עמידתם המלאה בתנאי הרישיון. בכל מקרה, חידוש רישיונם ייעשה 

 כל עוד הם עומדים בתנאי הרישיון.

  תופעל  ,חדשים מקבוצה זו שאין ברשותם רישיון עסק תקף ו/אועסקים קיימים

כלפיהם "מדיניות האכיפה" העירונית המחמירה בשל רמת המסוכנות שבעסקים 

 אלה.

  בהתאם להנחיות תכנית מתאר ארצית לפריסת תחנות דלק. –תחנות דלק 

 

 מפרטים מאושרים:

 גז: מכירתו, חלוקתו

 תחנת דלק ותדלוק -דלק לסוגיו 

 
  : חקלאות , בעלי חיים3קבוצת רישוי מס'  .5.3

  ככלל, עסקים בקבוצה זו יאושרו במקומות/שטחים המותרים לכך מבחינה

 הקיימת ולהיתרי הבניה הקיימים, בהתאם לסוג העסק.  הנדסית בהתאם לתב"ע

 מותרים באזור מגורים כאשר הם  ,עסקים בהם מוכרים חיות שהן חיות מחמד

 עומדים בכל מטרות החוק.

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/Gaz2-1-c.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/gas_and_gas_stations.aspx


 חריות הווטרינר העירוני במסגרת גידול בעלי חיים בחצר בית מגורים הינה בא

 הקבוע בחוק גידול בעלי חיים.

 ,ה תפעל עירייאם הגידול גורם למטרד לשכנים ו/או לסביבה ה  למרות האמור לעיל

לסלקו. רפתות, דירים ואורוות סוסים שמוגדרים כעסקים טעוני רישוי הממוקמים 

 .אסורים בהחלט בתוך אזורי מגורים

  עירייהל"מדיניות האכיפה" של הפעילותם תיאכף בהתאם. 

 

 מפרטים מאושרים:

 מכירתם -חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי 

 מזון לבעלי חיים: אחסונו, הובלתו או חלוקתו, מכירתו

 פסדים עיבוד

 
 : עסקי מזון4קבוצת רישוי מס'  .5.4

 למעט  יותרו רק באזורי התעשייה, עסקים אשר במהותם הינם מפעלים ליצור מזון

מאפיות וקונדיטוריות שכונתיות. עסקים אלה יידרשו לעמוד בכל הדרישות של 

 לסוג העסק. םהרלוונטייגורמי הרישוי השונים 

 מותרים העיר לאחר העבודה תותר במקומות חנייה  חניית רכב הובלת מזון ברחבי

 ניקיון מקיף ואינו גורם למפגע.בלבד רק לאחר שכל הסחורה נפרקה ממנו, שעבר 

 

 מפרטים מאושרים:

  בית קפה, מסעדה -בית אוכל 

 קיוסק

 כיביו לרבות משקאות וחומרי גלם: ייצורו, עיבודו, אריזתומזון ומר

 

 : מים ופסולת5קבוצת רישוי מס'  .5.5

  פוטנציאל לקיומם של מטרדי ריח יש ככלל, עסקים בקבוצה זו הינם עסקים בהם

פעילותם  לא תותר הקמתם באזורי מגורים. לסביבה וסכנת זיהום לקרקע. לכן

  .ב"עע"פ הת תותר אך ורק באזור המאושר לכך

  רכבים שעיסוקם הובלת פסולת מכל סוג יעברו ניקיון מקיף בסיום העבודה / יום

 העבודה. לא תותר חניית רכב פינוי עמוס פסולת ו/או הגורם למפגעים ברחבי העיר.

 

 מפרטים מאושרים:

 איסופה, הובלתה -אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים 

 הובלתם במכליות -שפכים וקולחין 

 

 
 : מסחר ושונות6קבוצת רישוי מס'  .5.6

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/kiosk_over_300_square_meters_4_7.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Food-and-ingredients-4-6.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Garbage_and_waste.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Sewage_and_wastewater.aspx


 באזורי   הקיימת באזור כולל עסקים בקבוצה זו תותר פעילותם בהתאם לתב"ע

 התייחסות נפרדת בהמשך. מגורים. לעסקי רוכלות קיימת

 .עסקים יידרשו לעמוד בדרישות מחזור פסולת 

 

 מפרטים מאושרים:

רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו, מקום המיועד לאחסנה, שאינו טעון  -אחסנה 

 מ"ר ומעלה 50ששטחו 

 מ"ר לפחות 800חנות ששטח המכירה בה הוא 

ייצור  -מכשירי אלקטרוניקה ואלקטרואופטיקה לרבות מחשבים, רכיביהם 

 רכיבים אלקטרוניים ומעגלים מודפסים, למעט הרכבתם

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

 בתוספת זו

 

 
 : עינוג ציבורי, נופש וספורט7קבוצת רישוי מס'  .5.7

  חלק מהעסקים בקבוצה זה בעלי פוטנציאל לקיומם של מטרדי רעש לסביבה, לכן

פעילותם תותר רק באזורים המאושרים  באזורי מגורים.עסקים כאלה לא יותרו 

 ע"פ התב"ע.

 

 מפרטים מאושרים:

 מ"ר 800-מכון כושר ששטחו גדול מ

 עינוג ציבורי: מקום לעריכת מופעים וירידים במבנה קבע, בלא מזון

 
 

 : רכב ותעבורה8קבוצת רישוי מס'  .5.8

 הקיימת במקום פעילותם.  בחן בהתאם לתב"עיפעילותם של עסקים מקבוצה זו ת

לעסקים קיימים צריך לבנות תוכנית להעברתם לאזור מתאים או לסגור אותם תוך 

לשמור על  הצפוי ישעד למעבר  .אזור תעשייה(עירייה זמן מוגדר )בתנאי והיה ל

עסקים מקבוצה זו  עירייה.שעות פתיחה וסגירה של העסקים ע"פ חוקי העזר של ה

להפסקתם של  עירייהתפעל ה, טרדים סביבתיים שוניםשפעילותם מהווה מקור למ

 המטרדים עד כדי סגירת העסק.

 

 מפרטים מאושרים:

כלי רכב וציוד מכני הנדסי )צמ"ה(, למעט חלקים משומשים: מכירתם, השכרתם, 

 למעט אולם תצוגה לכלי רכב חדשים תיווך בהם,

כלי רכב וציוד מכני הנדסי )צמ"ה(, למעט חלקים משומשים: חניון בתשלום, או 

 חניון המשמש באי מרכז מסחרי הסמוך לו

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

 מוסך, תיקון תקרים

http://business.gov.il/small-lobby/Pages/store-6-1.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/Smoking-products-6-14.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/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


ל עסק מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך ש -מוסך 

 שאינו טעון רישוי

 

 
 : תעשיה , מלאכה, כימיה ומחצבים10קבוצת רישוי מס'  .5.9

 באזורי מגורים. מפעלים אלה  לא תותר פתיחתם ופעילותם של מפעלי תעשיה

 יידרשו לעמוד בכל התנאים של גורמי הרישוי השונים.

  חומרי גלם וציוד יאוחסנו על גבי משטחים שלמים ומנוקזים למערך איסוף

 תשטיפים.

 .אחסון חומרים בעלי פוטנציאל למפגעי ריח יבוצע במיכלים סגורים בלבד 

  אחסון דשנים יבוצע באריזות מקוריות סגורות בלבד, כשהם מוצבים ע"ג משטחים

 מורמים מהקרקע.

  שינוע חומרים אל ומהעסק )ובכלל זה אל אתרי פסולת( יבוצע במיכלים אטומים

 ם בעת השינוע.המונעים כל יכולת פיזור חומרי

 

 מפרטים מאושרים:

 טקסטיל, דברי הלבשה: ייצור, צביעה, אשפרה, הדפסה

 טקסטיל, דברי הלבשה: גזירה, תפירה

 ייצורם -דברי הנעלה 

 חיטוי חומרי

 -חומר גלם, מוצר, מכשיר או חלקיו שאינם טעוני רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו 

 ייצורו, עיבודו, צביעתו, הרכבתו, ציפויו, השחזתו, הדפסה עליו, תיקונו

 עץ ומוצריו: אחסונו ומכירתו

 

 

 :נוספותדרישות פרטניות 

 

  הנפקת רישיונות רוכלות

עיריית באקה אלגרבייה מעוניינת לצמצם ככל האפשר את הרוכלות בתחומי העיר 

רק במקרים מיוחדים ותקופה מצומצמת )חגים, אירועים מיוחדים(. לפיכך  ולאפשרה

 ולהימנע ממתןרישיונות הרוכלות הקיימים העירייה מעוניינת לצמצם ולהפחית את כמות 

כגון:  ,זאת בהתחשב באינטרסים הציבוריים המחייבים הגבלה זו. רישיונות רוכלות חדשים

ב הציבורי לשימוש כלל הציבור ומניעת מפגעי שמירה על חזות היישוב, שמירה על המרח

  רעש ולכלוך, שמירה על תחרות הוגנת עם העסקים במבנים של קבע וכו'.

בנושא מתן רישיונות רוכלות חדשים הינה עמידה מלאה בתנאים  עירייהמדיניות ה

 שיפורטו בהמשך ובהתאם לעקרונות שפורטו לעיל.עירייה ובדרישות של ה

 

 תן רישיון רוכלות:להלן תנאי הסף למ

http://business.gov.il/small-lobby/Pages/garage-8-9.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/garage-8-9.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/textile-10-4-a.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/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


  אלגרבייהעיריית באקה מבקש הרישיון הינו תושב.  

 עודי שאושר ע"י משרד הבריאות למטרת הרוכלות ימבקש הרישיון הינו בעל רכב י

 המחזיק ברשותו רישיון נהיגה מתאים. ,המבוקשת

 או דוכן וכדומה עם ו/סככה  /אולא תותר רוכלות נייחת )הצבת/הקמת בסטה ו

 קבועות( מכל סוג שהוא, למעט במקרים שיפורטו בהמשך.  תשתיות

 מנהל מחלקת רישוי עסקים. מיקום/הצבת פעילות הרוכלות יאושר ע"י           

  או בהתאם לשיקול דעתו של ו/הרישיון יונפק לתקופה הקבועה בצו רישוי עסקים

  רישוי עסקים. מנהל מחלקת

 ה לאדם אחר או ליורשיו של בעל הרישיון.הרישיון הינו אישי ואינו ניתן להעבר  

 .שעות פעילות הרוכלות יהיו ע"פ הנחיות והוראות מנהל מחלקת רישוי עסקים 

 .לא תותר כל פעילות של הכנת מזון )בישול, צלייה, אפייה, טיגון( בפעילות הרוכלות 

 

 :עירייהלהלן תהליך הטיפול בבקשות של הרוכלים ביישובי ה

  בה יפרט את סוג  מסודרת בכתב למנהל מחלקת רישוי עסקיםהרוכל יגיש בקשה

פעילות הרוכלות המבוקשת, פירוט הציוד והכלים שבהם ישתמש, שעות הפעילות, 

 .מיקום הפעילות

  הבקשה תיבדק ע"י מנהל מחלקת רישוי עסקים ותוצאות בדיקה זו יועברו לידיעת

 מגיש הבקשה.

  תנאי הסף לאישור בקשתו .כל רוכל שיגיש בקשה יקבל לידיו את פרטי 

 . הרוכל יאסוף את האשפה בסוף כל יום 

 .הרוכל ישלם אגרת רישוי לפתיחת הבקשה 

 

 להלן התנאים המחייבים בפעילות הרוכלים:

 . הרוכל יעמוד בכל הדרישות של מנהל מחלקת רישוי עסקים 

 סביבתיים שונים מכל  מפגעיםהרוכל יקפיד שפעילות הרוכלות לא תהווה מקור ל

 וג )רעש, ריח ועשן שפכים, אשפה(ס

 
 מפרטים  מאושרים:

 רוכלות: רוכלות מזון

 רוכלות בעסוק הטעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו

 רוכלות אחרות

 

 תריכוז דרישות מסוגי עסקים נפוצים ברשו .6

בפרק זה רוכזו דרישות רישוי מסוגי העסקים הנפוצים בעיר בטבלה מסודרת. המידע מצורף 

ישות המפורטות בכל פרקי לעמוד בכל הדר לנוחות המשתמש בלבד ועל בעל העסק

דרישות חוק, מפרטים, ומדיניות הרשות. על בעל העסק לעמוד בכולן ובנוסף עליו המדיניות, 

http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Peddling-food-6-9-a.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


לעמוד בכל אחד מדרישות מתוכניות המתאר הארציות, המחוזיות והמקומיות החלות 

 במקום העסק המבוקש.

 ת.העירייה לא תיתן רישיון לעסק שלא עומד בכל הדרישו

 כמו כן על העסק לעמוד בכל הכללים של תוכניות בניין עיר החלות במקום העסק המבוקש.



פריט / סוג 
 העסק

תיאור העסק טעון 
 הרישוי

 
 דוגמאות 

קישור לדרישות 
נותני האישור 

 באתר הארצי

דרישות 
ייחודיות 
במסגרת 

הליך 
רישוי 

 עסק

דרישות לפי 
 חיקוק נוסף

מדיניות הרשות )לסוג 
 העסק(

טיפולים  – 1.4
לא רפואיים 

 בגוף האדם

מספרה, מכון 
קוסמטיקה, 

 פדיקור, מניקור

טיפולים לא 
רפואיים בגוף 

 האדם: מספרה

נדרשת הקפדה יתרה על פינוי   
פסולת בהתאם להנחיות ועל 

רופות ותכשירים שפג פינוי ת
 תוקפם.

מכירה; אחסנה;  מזון - 4
עיבוד; טיפול בבשר, 
עופות דגים; הובלה 

הפצה וחלוקה; 
 מרכול 

מפעלים ליצור מזון יותרו    
 רק באזורי התעשייה,

למעט מאפיות 
וקונדיטוריות שכונתיות. 

עסקים אלה יידרשו לעמוד 
בכל הדרישות של גורמי 

 הרישוי השונים הרלוונטים
 לסוג העסק.

חניית רכב הובלת מזון 
ברחבי העיר לאחר העבודה 
תותר במקומות המותרים 

בלבד רק לאחר שכל 
הסחורה נפרקה ממנו, 

שעבר ניקיון מקיף ואינו 
 גורם למפגע.

בית  - 4.2
אוכל, בית 

 קפה מסעדה

בית אוכל, מסעדה, 
 בית קפה, מזנון, 

בית  -בית אוכל  
 קפה, מסעדה

אסורה מכירה והגשה של   
 אלכוהול.

אסורה גרימת מפגעי רעש 
 וריח.

 
מכשירי  6.5

אלקטרוניקה 
ואלקטרואופט

יקה לרבות 
 מחשבים

 ורכיביהם

אלקטרוניקה, 
 אלקטרואופטיקה

 מחשבים
רכיבי מחשבים 
ואלקטרוניקה 

קנייה, מכירה, ייצור 
 )למעט הרכבה(

מכשירי 
אלקטרוניקה 

ואלקטרואופטיקה 
לרבות מחשבים, 

ייצור  -רכיביהם 
רכיבים 

אלקטרוניים 
ומעגלים 

מודפסים, למעט 
 הרכבתם

 

חובת הקמת נקודת איסוף   
וריכוז פסולת אלקטרונית 

 ומיחזורה. 

מוסך. מכונאות  מוסך 8.9
כללית. פחחות וצבע. 

תיקון תקרים. 
תיקון ואחזקת כלי 

רכב צמ"ה 
וחלקיהם. מוסך של 

עסק שאינו טעון 
 רישוי

מכונאות  -מוסך 
כללית, פחחות 
וצביעה )לרבות 

כלי רכב המונעים 
 בגז(

 
מוסך, תיקון 

 תקרים
 

מקום  -מוסך 
לתיקון ואחזקת 
כלי רכב, צמ"ה 

וחלקיהם, לרבות 
מוסך של עסק 

 שאינו טעון רישוי

 

צו הפיקוח   
על מצרכים 

ושירותים 
)מוסכים 
ומפעלים 

לכלי רכב(, 
 1970-ל"תש

(nevo.co.il) 

 
 

הקמה והפעלה רק 
במקומות מותרים על פי 

 תב"ע. 
בשטח העסק תותקן 

תשתית למניעת מפגעי רעש, 
ריח, לכלוך, ומפגעים 

 ים אחרים.סביבתי
חניית כלי רכב רק בתחום 
שטח העסק. אסורה חניית 
כלי רכב של לקוחות מחוץ 

 לעסק.
מניעת זליגת שמנים 

ודלקים אל מערכות הביוב 
 העירוניות.

 

חומרי  -10.7
 גלם לבנייה

 –חומרי גלם לבנייה 
 אחסנה.

חומרי גלם וציוד יאוחסנו    
על גבי משטחים שלמים 
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 עיקרי התהליך לקבלת רישיון עסק .7

 

 תיאור תהליך הרישוי .7.1

  מתי תוגש בקשה לקבלת רישיון?

 טרם פתיחת העסק. –בעת פתיחת עסק חדש  .1

  במידה וחל שינוי בעסק או בבעליו חלה חובת הגשת בקשה חדשה, כמפורט להלן: .2

 או הקטנת השטח. תהגדל  

  במבנה העסק.שינויים פיזיים פנימיים וחיצונים  

 או שינוי בפריטים. תוספת לסוגי העיסוקים המאושרים בבית העסק  

 ...'כל שינוי בבעלות על העסק: תוספת שותף, העברת בעלות, וכד 

 
  :הליך הטיפול בבקשה לרישיון עסק

לאחר אישור התוכנית ע"י הגורם המוסמך, הגשת המסמכים ותשלום האגרה, ייפתח תיק 

 הבקשה ומסמכיה אינה מהווה תחליף לרישיון.רישוי לעסק. קבלת 

 תחילה יש לקבל הסכמת נותני האישור המוגדרים בחוק ובתקנותיו.

הפנייה תעשה באמצעות רשות הרישוי, לאחר הגשה לרישיון. אישורם של הנותנים מותנה 

 ע"פ רוב במילוי דרישותיהם ובהתאם לדרישות החוק.

רק לאחר שיתקבלו כל ו שת בעת הגשת הבקשהבהתאם לתוכנית עסק המוג הרישיון יונפק

 האישורים של נותני האישור ע"פ חוק.

 –חומרי גלם לבנייה 
 מכירה.

ומנוקזים למערך איסוף 
 תשטיפים.

אחסון חומרים בעלי 
פוטנציאל למפגעי ריח / 

אבק יבוצע במכלים סגורים 
 בלבד.

אחסון דשנים / חומרים 
נדיפים  יבוצע באריזות 
מקוריות סגורות בלבד, 

כשהם מוצבים ע"ג 
משטחים מורמים 

 מהקרקע.
ים אל ומהעסק שינוע חומר

)ובכלל זה אל אתרי פסולת( 
יבוצע במכלים אטומים 

המונעים כל יכולת פיזור 
 חומרים בעת השינוע.

אחסון חומרים דליקים 
יבוצע רק תחת הנחיות 
אחסון ומגבלת כמויות 

מפורטות של כיבוי אש. 
מידע מפורט סוגי וכמויות 

על חומרים דליקים / 
מסוכנים יועבר ליחידת 

 .רישוי עסקים
 



ניתן להנפיק היתר זמני לעסק במידה ונתקבלו חלק מהאישורים של נותני האישור ורשות 

 הרישוי משוכנעת כי בעל העסק עובד להשלמת הדרישות של נותני האישור האחרים.

 

בהגשת בקשה חדשה במשרד המחלקה לרישוי עסקים אשר חלים בהם שינויים חייבים 

 ופיקוח עסקים.

 

 מחייבת מתן הודעה למחלקת הרישוי ולמחלקת הארנונה. - סגירת עסק *

 

 אופן הגשת הבקשה לרישיון עסק .7.2

ע"י בעל מקצוע מוסמך, רשום ומורשה כחוק )כגון: החתומה הבקשה תוגש בגרמושקה אחת 

 את הפרטים הבאים : מהנדס, הנדסאי בנין או אדריכל( שתכלולנה

 גוש, חלקה, כתובת העסק, שם /שמות מנהלי  :דף פרטים על העסק ובעל העסק

 העסק וסוג העסק כמוגדר בחוק

  א'( בתקנות רישוי  12)כמפורט בסעיף  1:1250, או 1: 2500תרשים סביבה בקנ"מ(

 עסקים(.

  ם.) )א'( בתקנות רישוי עסקי 13)כמפורט בסעיף  1: 250מפה מצבית בקנ"מ 

  א'( בתקנות רישוי עסקים( 14)כמפורט בסעיף  1: 100תכנית העסק בקנ"מ( 

 

עותקים על פי חוק ובהתאם לדרישות האגף לרישוי ופיקוח עסקים  3 -הבקשה תוגש ב

 לפי הצורך(.נוספים )הרשות רשאית לדרוש עותקים 

ייפוי  הבקשה תוגש ע"י המבקש או באמצעות המתכנן אשר הכין את תכנית העסק בצירוף

 כוח מבעל העסק.

 

  לבקשה יש לצרף:

 כל עותק יוגש . הנדסאי מורשה / אדריכל / ערוכה ע"י מהנדס עותקים 5-תוכנית ב

בגיליון רצוף אחד מקופל כהרמוניקה וחתום ע"י בעל מקצוע מוסמך כהגדרתו 

אדריכל/מהנדס אזרחי )בניין( הרשום בפנקס המהנדסים או הנדסאי בניין ) .בחוק

 (י אדריכלות הרשום בפנקס ההנדסאיםאו הנדס

 .)צילום תעודה מרשם החברות או השותפות )חברה/שותפות בלבד  

  צילום של חוזה שכירות/ חוזה קנייה/ מסמך טאבו / זיכרון דברים, או תצהיר

  ע"ש החברה או השותפות. מעו"ד בנושא הנכס

 צילום ת.ז. של בעל העסק. 

 מס הנכס ומס משלם -מס חשבון ארנונה. 

  אם העסק מתנהל ע"י חברה / תאגיד יש להצטייד בצילום תעודות רשם החברות

 .ו/או תזכיר התאגדות, תקנון החברה ואישור מרו"ח על מורשה חתימה



 אישור כיבוי אש. 

 לגבי מוסכים, יש להמציא אישור משרד התחבורה. 

 רישיון יצרן של שרות המזון, לבתי עסק רלוונטיים. 

 המטבח על כל הציוד, פריסתו ומיקום הקבועות  בבתי אוכל יש לשרטט את

 חדרי שירות והמחסן. הסניטריות, חדר אוכל,

 אישור מורשה נגישות. 

 

רשות הרישוי ו/או נותן האישור רשאים לדרוש מהמבקש, הגשת פרטים נוספים שיכללו 

בתרשים סביבה, במפה מצבית או בתכנית עסק אם ראו צורך בכך, למשל כמו שרטוט חיבור 

  ., פרשה טכנית, דף מידע סביבתי וכיוצ"בם וביובמי

תיתכן דרישה ממגיש הבקשה כי לתכנית העסק יצורפו חוות דעת של בעל מקצוע בעניין 

 מסוים או מסמכים נוספים אם ראו צורך בכך לשם בדיקת הבקשה.

 

 )טרם הגשת הבקשה( חוות דעת מקדמית .7.3

 כלכלי רציני.ההחלטה לפתיחת עסק והגשת בקשה לרישוי הינה צעד 

על כן, מן הראוי לבחון היטב את האפשרויות, התנאים והחוקים הקשורים לכך עוד לפני 

 קבלת ההחלטה והפנייה להגשת מסמכי הבקשה הנדרשים.

יש לבחון בין היתר את מידת התאמתו של העסק לדיני תכנון ובניה ולדרישות נותני האישור 

 הנוספים .

  ניהול עסק.להווה היתר או רישיון לפתיחה או קבלת חוות דעת מקדימה, אינה מ

 מנהל מחלקת רישוי עסקים עומד לרשות הפונים לשם מתן ייעוץ ומידע.

 

 סירוב הבקשה .7.4

 הודעה על סירוב הבקשה למתן רישיון עסק תימסר למבקש ולמגיש הבקשה.

יוגדר פרק הזמן העומד בפני המבקש לבצע הנדרש  –במידה ונדרשים שינויים / עדכונים 

 ולהגיש הנדרש לבחינה מחודשת.

 

 הגשת השגה .7.5

בעל עסק הרואה את עצמו נפגע מהחלטה או תנאים שניתנו לו על ידי רשות מבקש רישיון / 

יום. לא ניתן להגיש השגה על  30הרישוי או על ידי נותני האישור, רשאי להגיש השגה בתוך 

 טה שמקורה בחיקוק.דרישה או החל

  .שוראת ההשגה מגישים ל"גורם השגה ארצי" ברשות הרישוי או אצל נותן האי

 הגשת ההשגה כרוכה בתשלום אגרה בגובה השווה לאגרת רישיון עסק.

 יום ממועד קבלתה 30תשובה להשגה תתקבל בתוך 

 

 עסקים הפועלים ללא רישיון ו/או עסקים שהפרו רישיון .7.6

  ולא הגיש  אינו מהווה מטרד בוטה לתושבים ולסביבה, אשר רישיוןעסק שפועל ללא

. בקשה לרישיון עסק, יקבל מכתב הודעה על כך ודרישה להגיש בקשה לרישיון עסק



אם לא הגיע לשימוע, או הגיע ולא  .אם לא הגיב תוך חודש תשלח לו הזמנה לשימוע

 ירוני.הגיש בקשה תוך זמן סביר, יועבר לטיפול משפטי של התובע הע

 מהווה מטרד בוטה לתושבים ולסביבה ולא הגיש , אשר עסק שפועל ללא רישיון

לשימוע יוגש נגדו צו סגירה מנהלי  בהתאם .יוזמן לשימוע, בקשה לרישיון עסק

 ובמקביל תהליך משפטי ע"פ החלטת התובע העירוני.

 יבה הסמ הטיפול נמשך מעבר לזמן סביר, אשר עסק שפועל ללא רישיון, הגיש בקשה

 כי בעל העסק לא השלים את דרישות מי מנותני האישור, בעל העסק יוזמן לשימוע

 בהתאם יועבר לטיפול משפטי.ו

 הפר אחד או יותר מהתנאים שהוא כפוף להם ע"פ הרישיון ו עסק שפועל ברישיון

שניתן לו, תישלח לו התראה, יוזמן לשימוע ובהתאם יועבר לטיפול משפטי ו/או 

 ירה מנהלי.יוצא נגדו צו סג

 

 

 טפסים ואגרות של הרשות .8

 :רישוי עסקים לדוגמה להלן טפסי



 



 



 



 

 

 

 



 אגרות

 (. 2021)לשנת  ₪ 324הינה  עלות אגרת רישוי עסק

 

 

 םרלוונטיי ם ותקנותהפניות לחוקי .9

 1968-חוק רישוי עסקים, התשכ"ח 

 2000-תקנות רישוי עסקים )הוראות כלליות(, התשס"א 

 1998-תקנות רישוי עסקים )תחנת מעבר לפסולת(, התשנ"ח 

 9196-תקנות רישוי עסקים )תנאים תברואיים בתחנות דלק(, התש"ל 

 1973-תקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים לבריכות שחיה(, התשל"ג 

 1981-תקנות רישוי עסקים )תנאים לרישוי משקי עופות ולולים(, התשמ"א 

 1983-תקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל(, התשמ"ג 

 1975-תקנות רישוי עסקים )הדברת מזיקים(, התשל"ה 

 1976-י עסקים )אחסנת נפט(, התשל"זתקנות רישו 

 1990-תקנות רישוי עסקים )סילוק פסולת חומרים מסוכנים(, התשנ"א 

 1993-תקנות רישוי עסקים )מפעלים מסוכנים(, התשנ"ג 

 1995-צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, התשנ"ה 

 2003-שפכים תעשייתיים(, התשס"גתקנות רישוי עסקים )ריכוזי מלחים ב 

 2006-תקנות רישוי עסקים )התקן מד רעש באולם שמחות ובגן אירועים( התשס"ו 

 

 תוכניות בניין עיר )תב"ע( רלוונטיות לעסקיםהפניות ל .10

. ניתן לעיין להקים עסק נדרש לבדוק את תוכניות בניין העיר החלות במקום המבקש

על פי עיר /  מידעולחפש   (iplan.gov.il)מנהל התכנון -מידע תכנוני  בקישור שלהלן: בתכניות

 כתובת / גוש חלקה.
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