מדריך להוצאת רישיון עסק

אגף תעשייה ,עסקים ותיירות

דבר ראש העיר

אביחי שטרן

עיריית קריית-שמונה הציבה כיעד אסטרטגי את נושא הפיתוח הכלכלי בעיר ,ולשם כך אנו משקיעים מאמצים רבים בליווי העסקים
ופיתוח יזמויות חדשות.
רישיון עסק הוא השלב הראשון והמרכזי בדרך לעסקים בריאים ,בטוחים ואיכותיים ,גישה למכרזים של רכש ציבורי ,שמירה על איכות
הסביבה ,ואיזון נכון בין צרכי העסקים וחיי התושבים.
מלבד זאת העירייה משקיעה מאמצים רבים במתן מענה כולל לעסקים בעיר  -ממנהלת אזורי התעשייה ,מחלקת קידום עסקים ,רשות
מקדמת תעסוקה וקשר עם גופים ומשרדי ממשלה נוספים שנועדו לפתח ולהעצים את פעילות העסקים בעיר.
קריית שמונה היא מרחב של הזדמנויות ,בדרך להפוך למרכז האורבני המרכזי של הגליל המזרחי -כזו שיש בה מגוון רחב ואיכותי של
מקומות בילוי ,מסחר ותעסוקה .לשם כך אנו רואים ביזמים ובעלי העסקים לקוחות חשובים ,שיקבלו את מירב הסיוע להקמה ופיתוח
העסק.
אתה  -בעל העסק  -שותף מרכזי בהצלחה ,ואנחנו פה בשביל לסייע לך להפוך את תהליך הרישוי ליעיל ומהיר ככל האפשר.
בכל שאלה בנושא ,אגף תעשייה עסקים ותיירות ומחלקת רישוי עסקים הם הבית שלך.
שיהיה בהצלחה!
בברכה,
עו"ד אביחי שטרן
ראש העיר
עסקים קטנים הם ליבת הפעילות העירונית ומשמשים מנוף מרכזי לפיתוח כלכלי והתחדשות עירונית.
רישיון העסק הוא תו האיכות של העסק ,והוא מעיד כי התקבלו עבורו כל האישורים הנדרשים והוא עומד בדרישות משרד הבריאות,
איכות הסביבה ,כבאות ומשטרה -מה שהופך אותו לעסק בריא ובטוח ,עבור הלקוחות ועבור כולנו -תושבי העיר.
על אף שמדובר בהליך לא פשוט ,שלעתים לוקח זמן ומצריך מבעל העסק לעשות התאמות על מנת לעמוד בדרישות השונות ,מדובר
בתהליך חשוב -ומחלקת רישוי עסקים עומדת לרשותכם על מנת להפוך אותו למהיר ,מקצועי ויעיל ,וליידע אותכם לגבי כל החובות
החלות עליכם ,אך גם לגבי כל הזכויות העומדות לכם בתהליך וללוות אותכם מול נותני האישור -על מנת שתחסכו זמן וכסף .אנחנו
כאן עבורכם לכל דבר ועניין.

דבר מחזיק תיק פיתוח כלכלי

בברכה,
עו״ד אופיר יחזקאלי
סגן ומ"מ ראש העיר
מחזיק תיק פיתוח כלכלי

אופיר יחזקאלי

שימו לב:
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אין המידע במדריך זה מהווה תחליף להתייעצות עם כל בעל מקצוע בנושא הליך הרישוי וסיכויי הצלחתו .אין בהגשת הבקשה לרישיון כשלעצמה משום
מתן רישיון או היתר זמני לפי החוק ,ועל בעל העסק לדאוג לקיצור משך הליך הרישוי ככל האפשר על ידי מילוי מדויק ומהיר של התנאים בהם העסק חייב
לעמוד .מומלץ לבעל העסק לעקוב באופן רצוף אחר הליך הרישוי ומצבו ביחס לכל גורם שאישורו נדרש לצורך השגת הרישיון.
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חוק רישוי עסקים

 1.1מטרות חוק
רישוי עסקים

חוק רישוי עסקים חוקק בשנת תשכ"ח .1968 -מטרת החוק הינה להסדיר את פעילות העסקים טעוני הרישוי בעיר .לחוק מטרות חשובות שתהליך
הרישוי מיועד להבטיח אותן ,והן:

איכות נאותה של הסביבה ומניעת
מפגעים ומטרדים
המשרד להגנת הסביבה

מניעת סכנות לשלום הציבור
והבטחה מפני שוד והתפרצות
משטרת ישראל

בטיחות של הנמצאים במקום העסק
או בסביבתו
משרד הכלכלה והתעשייה

מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים
ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי
הדברה ,או בתרופות
משרד החקלאות באמצעות
הווטרינר האזורי

בריאות הציבור ,לרבות תנאי
תברואה נאותים
משרד הבריאות

קיום תכליות דיני התכנון והבנייה
מהנדס העיר

קיום הדינים הנוגעים לכבאות
הרשות הארצית לכבאות והצלה
כל הגורמים המפורטים לעיל נקראים "נותני אישור" או "גורמי רישוי" -שכן אישורם נדרש להשלמת התהליך והוצאת רישיון העסק.
יתכנו דרישות לאישורים מגורמים נוספים בהתאם להחלטת רשות הרישוי וביצוע עדכונים בצו.

חשוב!

הרפורמה ברישוי עסקים 2018

ב 1.1.19-נכנס לתוקף תיקון מקיף בחוק ובצו רישוי עסקים ,ובו שינויים רבים בנוגע לעיסוקים החייבים ברישויון ,תוקף הרישיונות,
והדרישות המחייבות מעסקים .התיקון נועד לפשט ,לקצר ולייעל את תהליך הרישוי  -אך מנגד הוא גם הגדיל את כח האכיפה של
הרשות בתחום.

היו מודעים לחובותיכם ולזכויותיכם!
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צו רישוי עסקים

 1.2מהו צו רישוי עסקים

חוק רישוי עסקים הוא החוק הראשי המתווה את הכללים והעקרונות ,ומכוחו יוצאת חקיקת משנה  -צו ותקנות ,המגדירים כללים ספציפיים.
צו רישוי עסקים הינו רשימת העסקים החייבים ברישיון עסק על פי חוק רישוי עסקים .הצו בנוי כטבלה המרכזת את כלל העסקים טעוני הרישוי
בהתאם לסוג הפעילות בעסק.
כאמור ,חובת הרישוי נקבעת לפי סוג הפעילות בעסק ,וכל סיווג של פעילות נקרא "פריט רישוי".
לדוגמא בית קפה חלבי מוגדר בצו הרישוי תחת פריט רישוי  4.2ב "בית קפה ,מזנון ,בית אוכל אחר לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום
ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכרים לצורך צריכה במקום ההגשה".
טבלת צו רישוי עסקים:
מקרא
 - +דרוש אישור של נותן האישור

[ -]+לידיעה ,באישור היחידה המוסמכת
ברשות המקומית (תברואן ו/או יחידה
סביבתית) ,ולידיעת המשרד הממשלתי.
למשרד הממשלתי שמורה הזכות לבצע
ביקורות בעסקים אלו לפי ראות עיניו.
 +ת' -מסלול תצהיר.

סיווג העסק ותיאור פעילותו

נותני האישור הנדרשים

תוקף הרישיון של פריט הרישוי

צו הרישוי קובע גם כן לכל פריט רישוי תוקף שונה ,וכן מיהם נותני האישור שנדרש לקבל את אישורים בהליך הוצאת הרישיון.
כפי שניתן לראות ,פריט 4.2ב" -בית קפה ,מזנון ,בית אוכל אחר" ,חייב באישור המשטרה ( בהתאם לסייגים המפורטים בטור  ,)2באישור תברואן
הרשות או משרד הבריאות (לידיעה) ,ובאישור כבאות -במסלול תצהיר בתנאי שהעסק עומד בקריטריונים המפורטים בטור  .7כמו חייב העסק אישור
של אגף ההנדסה על כך שפעילות העסק והמבנה בו הוא פועל עומדים בתכליות חוק תכנון ובניה (להרחבה בנושא זה ראה עמ' )12
תוקף הרישיון שיינתן לפריט 4.2ב הינו  10 -שנים.

שימו לב:
6

הוצאת רישיון כרוכה בתשלום אגרה לרשות המקומית ,המתעדכנת מעת לעת לפי תעריף שקובע משרד הפנים .העסק חייב בתשלום אגרה לפי
מספר פריטי הרישוי שנקבעו לו (סכום האגרה הוא קבוע ואחיד לכל הפריטים).
מי שקובע האם העסק חייב ברישיון ,ואם כן לפי איזה פריטים ,הוא מנהל הרישוי לאחר הגשת כלל מסמכי הבקשה של בעל העסק ובמידת הצורך
לאחר ביקור של מפקח רישוי עסקים בבית העסק.
פעילות אשר אינה מופיעה בצו רישוי העסקים אינה טעונה רישוי ואינה מחויבת בהוצאת רישיון עסק.
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קבוצה 7

חקלאות ובעלי חיים

קבוצה 8

קבוצה 4

מזון

קבוצה 9

קבוצה 5

מים ופסולת

קבוצה 1

קבוצה 6

דלק ואנרגיה

קבוצה 10

 2.2קבוצות העיסוקים
הכתובים בצו רישוי עסקים

בריאות ,רוקחות ,קוסמטיקה

קבוצה 2
קבוצה 3

מסחר ושונות

עינוג ציבורי ,נופש וספורט

רכב ותחבורה

שירותי שמירה ואבטחה

תעשייה ,מלאכה ,כימייה ומחצבים

טבלת העסקים טעוני הרישוי בצו הרישוי מחולקת בהתאם לקבוצות העיסוקים הנ"ל ,כאשר כל קבוצה מכילה מספר פרטי רישוי בהתאם לסוג
הפעילות בעסק.
לדוגמא מסעדה המגישה בשר תופיע בקבוצה " 4מזון" בתת קטגוריה " 4.2בית אוכל" ,כאשר פריט הרישוי הרלוונטי אליה הינו 4.2א
"מסעדה לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום".
חלק מהעסקים ימצאו בקלות את המידע בתקנות רישוי העסקים אך לא תמיד.
מעוניינים לדעת האם העסק שלכם מחוייב ברישיון עסק? תוכלו לעיין בצו רישוי העסקים בקישור המצורף ולהתייעץ עמנו במידת הצורך.

שימו לב:

עסקים המתבצעים בהם מספר סוגי עיסוקים נדרשים ברישיון עבור כל פריטי הרישוי החלים עליהם.
ניהול עסק טעון רישוי ללא רישיון הינו עבירה על החוק ,העלולה לגרור אחריה צו סגירה ,קנסות ,ואף רישום פלילי.
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מהו רשיון לניהול עסק?

 3.1למה חייבים להוציא
רישיון עסק?

רישיון לניהול עסק הוא מסמך הניתן על ידי העירייה לבעלים של העסק .הרישיון מתיר את פתיחת העסק וניהולו לפי חוקים ,תקנות ותנאים מכח
חוק רישוי עסקים.
⬢ ⬢חוק רישוי עסקים מחייב עסק טעון רישוי לקבל רישיון עסק מהרשות .ניהול עסק ללא רישיון היא עבירה שבגינה ננקטים הליכים פליליים נגד
בעל העסק .הרשעה בהליכים אלו גוררת צו סגירה ,לעיתים תוך זמן קצר ,קנסות גבוהים ואף רישום פלילי.
⬢ ⬢מאחר שהחוק מחייב רישיון עסק ,הרי שאם יקרה אסון בעסק ללא רישיון או כל תקלה חמורה ,נשקפת גם סכנה חמורה להטלת אחריות על
בעל העסק.
⬢ ⬢רישיון עסק מקדם את העסק מול ציבור לקוחותיו.
⬢ ⬢גופים ציבוריים רבים נמנעים מהתקשרות עם עסק טעון רישוי שאין ברשותו רישיון ,ולכן ללא רישיון תיפגע הפעילות העסקית.
⬢ ⬢עסקים ללא רישיון עסק אינם יכולים לייבא סחורה מחו"ל או לשחרר סחורות מהנמל או לזכות בתנאים מועדפים שמעניקה המדינה.
⬢ ⬢ללא רישיון ייתכנו לעיתים קשיים לקבל החזר כספי מחברת הביטוח.

למי ניתן רשיון העסק?

הרישיון ניתן לבעלי העסק המנהלים בפועל את העסק או אחראים לניהולו .אין קשר בין בעלי העסק לבעלי הנכס .הבעלות של העסק
מוגדרת לפי הרשום בטופס הרישיון שהוצא מטעם העירייה.

שימו לב:

במקרה של שינוי בעלות -יש לעדכן את מחלקת רישוי עסקים ולהעביר בקשה לשינוי בעלות.

לפני פתיחת עסק יש לבדוק בצו רישוי עסקים ובאתר העירוני אם קיימת החובה להוצאת רישיון עסק.
אם יש לך ספק באשר לצורך ברישיון עסק ,תוכל לקבל תשובה מוסמכת בכתב ממחלקת רישוי עסקים
אם העסק חייב ברישיון או פטור מחובת רישוי.
אני ממליצים לפנות בבקשה לקבלת מידע מקדמי ממחלקת רישוי עסקים טרם התחלת השיפוץ בנכס לגבי התאמתו לעסק ודרישות גורמי האישור
עם הקמתו.
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עמידה בדרישות החוק

הגנה מפני תביעות

תדמית חיובית

צמיחה ברווחים
קהל הלקוחות

סיוע ממשלתי

כיסוי ביטוחי

שמירה על איכות הסביבה

פיתוח אזורי מסחר
מתקדמים ואיכותיים
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4

הגופים המאשרים
הוצאת רשיון עסק

 4.1קביעת נותני האישור
הרלוונטיים לרשיון

על פי חוק רישוי עסקים נדרש העסק לקבל את אישורם של גופי רישוי עירוניים ושל "נותני אישור" שהם משרדים ממשלתיים שנקבעו בחוק רישוי
עסקים .אישורם הוא תנאי לקבלת רישיון העסק .כל בקשה לרישיון נדרשת אישור של מהנדס העיר ושל הרשות הרשות הארצית לכבאות
והצלה מדור בטיחות אש גליל עליון וגולן גם אם לא מצוין זאת במפורש .אולם שאר האישורים הנדרשים נקבעים בהתאם לפריט הרישוי
של העסק.
לדוגמא:
מסעדה ,פריט רישוי 4.2א ,דורשת מבעל
העסק לקבל את אישורם של מהנדס העיר
וכיבוי אש ובנוסף לכך גם את אישורם של
משרד הבריאות ומשטרת ישראל במידה
והמסעדה מכילה מעל ל 200-מקומות ישיבה.

פרטי קשר של נותני האישור

מהנדס העיר

משטרה ,תחנת קריית-שמונה

הרשות הארצית לכבאות והצלה,
מדור בטיחות אש גליל עליון וגולן

משרד הבריאות מחוז צפון,
נפת צפת

במסגרת הרפורמה ברישוי העסקים הוכנסו פרטי רישוי רבים למסלול תצהיר .במסגרת מסלול זה בעל העסק מצהיר שהוא ביצע את כל המוטל
עליו וחותם על מסמך תצהיר המעביר את האחריות אליו .זאת בשונה ממסלול מלא המחייב בדיקות רבות .למשל אישור כיבוי אש שאינו במסגרת
מסלול תצהיר מחייב זימון ביקורת כיבוי בעסק ,קבלת דו"ח ליקויים  +הצגת אישורי ציוד/התקנה/מעבדה מהחברות המתקינות את כל המערכות.

שימו לב:

ישנם פרטי רישוי מסויימים בצו הדורשים גורמי אישור נוספים מיוחדים .לדוגמא פריט רישוי 7.8א "קייטנה" דורש גם כן אישור של משרד החינוך
בתוקף חוק "הקייטנות (רישוי ופיקוח)".
גורמי רישוי נוספים שאישורם יידרש לעסקים מיוחדים:

משרד התחבורה
לעסקים לטיפול ברכב
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משרד החינוך
לקייטנות

תאגיד "מי התנור"

קישורים למידע
על נותני השירותים

משרד העבודה והרווחה

המשרד להגנת הסביבה

משטרת ישראל

הרשות הארצית לכבאות והצלה

משרד הפנים

משרד הבריאות

קידום ורישוי עסקים
עיריית קריית שמונה

וטרינריה ,אשכול גליל מזרחי

קישור להורדת אפליקציית
עיריית קריית שמוננה
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 4.2רישוי עסקים
ותכנון ובנייה

אחת ממטרות חוק רישוי עסקים היא "קיום תכליות התכנון והבנייה".
המשמעות היא שכל בקשה לרישיון עסק עוברת דרך אישור אגף הנדסה ,וזה לא משנה אם בעל העסק הוא גם בעל הנכס או רק שוכר במקום.
אגף הנדסה בודק  2היבטים באישור הבקשה:
1.1התאמת השימוש המבוקש לייעוד המותר ,לפי תוכנית והיתר -התוכנית מגדירה את ייעוד הפעילות בשטח (לדוגמא :מסחר ,תעשייה,
תיירות) וההיתר מגדיר את השימוש המותר במבנה (לדוגמא :משרדים ,מפעל מזון) .בבדיקה זו מהנדס העיר מאשר כי הפעילות המבוקשת
מתאימה למיקום המבוקש.
2.2חריגות בנייה -מבנים ותוספות בנייה המתבצעות ללא אישור מהוות סכנה בטיחותית ומפגע ציבורי .לכן ,בדיקת מהנדס העיר מבקשת
להבטיח כי הפעילות מתבצעת במבנה בטיחותי שקיבל את כל האישורים הנדרשים ,ולא בוצעו בו חריגות בנייה.
מתן רישיון עסק במקרים של אי-עמידה בדיני התכנון והבנייה:
פעמים רבות ,החסם המרכזי העומד בפני בעל העסק וקבלת הרישיון ,הוא עמידה בדיני התכנון והבנייה במבנה המבוקש.
לכן ,קיימים מס' כלים למתן רישיון עסק במקרים של אי-עמידה בדיני התכנון והבנייה:
1.1תיקון  34לחוק רישוי עסקים מגדיר שורה של מצבים בהם ניתן לראות בחריגות בנייה חריגות קלות ,שבהתאם לאישור מהנדס העיר
והתביעה העירונית יש לאשר את הבקשה לרישיון אף שהן קיימות.

שימו לב:

על מנת לממש זכות זו ,על בעל העסק לוודא שבתוכניות המוגשות בבקשה לרישיון ,יש סימון של השטחים והחריגות ,לפי ס' 8א 1לחוק רישוי עסקים.

2.2נוהל "מתן רשיונות לעסקים שאינם עומדים בדיני התכנון והבנייה" – נוהל פנימי של הרשות שנכתב בהתאם להנחיית היועץ
המשפטי לממשלה ,מיום  29.6.15באותו נושא .לפי הנוהל ,ניתן לאשר גם במקרים של חריגות בנייה שמהנדס העיר והתביעה העירונית אישרו
שהם בגדר 'זוטי דברים' ,לפי המדיניות העירונית ,וגם במקרים של מבנים ישנים שלא נמצא להם היתר הבנייה המקורי .הנוהל מפורסם באתר
האינטרנט העירוני.
חשוב :מתן רישיון עסק לעסק הפועל במבנים שקיימות בהם חריגות בנייה ,אינו מכשיר את עבירות הבנייה! לרשות שמורה הזכות המלאה לבצע
אכיפה כנגד החריגות במסגרת חוק התכנון והבנייה ,ואין במתן הרישיון כדי להשפיע בכל דרך שהיא על שיקול הדעת ומדיניות האכיפה הרשותית
בתחום תכנון ובנייה.
חשוב :אם מדובר בעסק חדש ,הנמצא בשלבי חיפוש מקום ,מומלץ מאוד להגיש בקשה לקבלת חוו"ד מקדמית ,על מנת לקבל את האישור העקרוני
של עמידה בתכליות דיני התכנון והבנייה ,לפני ביצוע שיפוצים והתקשרויות כלכליות עם בעל הנכס
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 4.3רישוי עסקים
והגנת הסביבה

קריית-שמונה ממוקמת בצפון עמק החולה ,בחיבור שבין הרי הגליל לגולן .העיר והאזור עשירים בנכסי נוף ומאופיינים ברגישות אקולוגית וסביבתית
גבוהות ביותר.
לדוגמא :נוזל מזהם הנשפך באופן לא מוסדר מבית עסק ,עתיד להישטף אל הנחלים ודרכם אל הכנרת .במסעו הוא צפוי לפגוע בתושבי העיר,
במתרחצים במקורות המים ,ובמיליוני בעלי חיים נודדים באגמון החולה.
במטרה להבטיח את בריאותם של עובדי העסקים והתושבים ,לשמור איכות מקורות המים לשתייה ואוויר נקי לנשימה ,וככלל לשמור על איכות
הסביבה בהווה ובעתיד עבור הדורות הבאים ,על בעל עסק הנדרש לרישוי המשרד להגנת הסביבה (על פי צו רישוי עסקים ,טור ג' )1לעמוד בחוקים
והתקנים הסביבתיים הקבועים בחוק.
התקינה הסביבתית עשויה להיות בכל אחד מהתחומים הבאים בהתאם לסוג העסק ,גודלו ופוטנציאל ההשפעה הסביבתית שלו:

פליטות לאוויר

שפכים

זיהום קרקעות

כל חומר היוצא מבית עסק על ידי התפזרות
לאוויר

כל נוזל היוצא מבית עסק ,מתחלק לנגר (מי גשם),
סניטרי (ביוב) וחומרים הדורשים טיפול מיוחד

כל נוזל שאיננו מים ונספג בקרקע

פסולת מוצקה

חומרים מסוכנים

תחומים נוספים

הטיפול בפסולת מוצקה הנוצרת בבית עסק
מוטלת על בית העסק ,במקרים מסוימים בעל
העסק מחויב במחזור של חלק מפסולת זו.

מתוך החוק ותקנות החומרים המסוכנים.
השימוש בהם מצריך אמצעי זהירות ,נהלים
לשעת חירום ,טיפול מיוחד כחומר מסוכן ועוד.

חומרי הדברה ומזיקים ,אסבסט ואבק ,קרינה
ורעש.

תו איכות הסביבה – עסקים אשר יעמדו בקריטריונים הגבוהים ביותר לשמירה על איכות הסביבה יקבלו תו איכות סביבה ממחלקת איכות הסביבה
ויוכרזו כעסקים הירוקים של העיר .על עסקים אלה לעמוד בקריטריונים נוספים שיקבעו בעתיד ויהיו מעבר לדרישות המשרד להגנת הסביבה ,כמו:
שימוש בחומרים ידידותיים לסביבה ,אחוזי מחזור גבוהים וכו'.
לכל שאלה בנושא עסקים ושמירה על הסיבה ניתן לפנות לרכז רישוי העסקים ביחידה לאיכות הסביבה בעיריית קריית-שמונה.
טלפון | 052-6849070 :מיילshahar_m@k-8.co.il :
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5

תעודת רשיון עסק

 5.1סוגי הרישיונות
שמוציאה רשות הרישוי

תוקף הרישיונות נקבע על פי צו רישוי עסקים:

רישיון תקופתי

רישיון שיינתן לתקופה הקבועה בהתאם לפריט
הרישוי (שנה 3 ,שנים 5 ,שנים 10 ,או )15

רישיון שיינתן לתקופה קצרה מהמוגדר בצו ,אך לא
פחות משנה.

רישיון לאירוע חד-פעמי
יינתן למשך זמן האירוע

 5.2המידע המופיע
בתעודת רישיון עסק

שימו לב:
14

רישיון זמני

היתר זמני

היתר לניהול עסק שתוקפו לא יעלה על שנה
במצטבר ובו ייקבעו התנאים .אם ימולאו התנאים,
תוכל רשות הרישוי לתת רישיון עסק .בהתאם
לשיקול דעת רשות הרישוי ובהתייעצות עם נותני
האישור.

רישיון לעסק שקיבל היתר
לשימוש חורג

לא יעלה על תקופת תוקף
ההיתר לשימוש חורג

בתעודת רישיון העסק שיינתן מטעם רשות הרישוי ייכתבו הפרטים הבאים :פריטי הרישוי המגדירים את הפעילות המותרת בעסק ,שמות הבעלים
על שמם ניתן הרישיון ,שטח העסק ,כתובת העסק ותוקף הרישיון.
בנוסף ,ייכתבו על גבי הרישיון התנאים שקבעו רשות הרישוי ונותני האישור לניהול העסק והדרישות שיש למלא במהלך ניהול
העסק.
תנאים לקבלת רישיון עסק ותנאים ברישיון:
חוק רישוי עסקים קובע  3סוגי תנאים:
תנאי מוקדם  -תנאי שמציבה הרשות או נותן האישור לפני מתן הרישיון או ההיתר הזמני .חובה לקיימו טרם יינתן רישיון העסק או ההיתר הזמני.
תנאי ברישיון  -תנאי ברישיון או בהיתר הזמני שיש לקיים דרך קבע בהפעלת העסק.
תנאי נוסף ברישיון  -תנאי מיוחד שיתווסף לרישיון או להיתר הזמני מטעם רשות הרישוי לאחר שכבר הוצא רישיון לעסק ובעל העסק יוודא את
קיומו.
על פי חוק רישוי עסקים יש לצרף לבקשה לרישיון תוכניות הנדסיות חתומות בידי "בעל מקצוע מוסמך" (ראה פירוט בפרק העוסק בתכנון העסק
והכנת התוכניות) בעל העסק חייב לשמור העתק מתוכנית העסק המאושרת ,והתוכנית מהווה תנאי ברישיון!
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תהליך הרישוי
פירוט שלבי התהליך
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תרשים זרימה
נוהל רישוי עסקים

באחריות היזם
באחריות רשות הרישוי /
נותני האישור

תהליך הרישוי הוא תהליך מובנה ומסודר שנקבע בחוק רישוי

שלב ב׳
הגשת בקשה לרישיון עסק
ופתיחת תיק

שלב א׳
מידע מוקדם והנחיות
להגשת בקשה לרישיון
הגשת בקשה לקבלת מידע
מקדמי

1

קליטת הבקשה ,המסמכים
ותשלום האגרה

בקשה חדשה:
מילוי טופס לפתיחת תהליך
רשיון עסק ע״י היזם

הכנת מסמך דרישות צפוי
והתייחסות אגף הנדסה

קליטת הבקשה ופתיחת
תיק רישוי
קביעת חובות רישוי ופרטי
הרישוי הנדרשים
הנפקת טופס תשלום אגרה
עדכון היזם לגבי מסמכים ומידע
נוסף הנדרשים להשלמת התהליך

הגשת בקשה לקבלה/
חידוש רשיון עסק

2

1

חידוש רשיון:
שליחת טופס תשלום אגרה
והצהרה לחתימת העסק /יזם

2
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בעל העסק/יזם הצהיר על
שינויים בנתוני העסק

בעל העסק הצהיר שלא
השתנו התנאים לקיום
הרשיון בעסק

עסקים ובתקנותיו .קיום התהליך כהלכה ובקפדנות הוא המפתח להצלחה :קבלת רישיון לעסק.

שלב ג׳
השלמת מסמכים ושליחת
בקשה לנותני אישור

שלב ד׳
סיור ,תיקון ליקויים והחלטה

השלמת כלל המסמכים ותשלום
האגרה עלידי בעל העסק/היזם

תיאום סיור בעסק מול
גורמי האישור

שליחת הבקשות בצירוף
המסמכים הרלוונטים
לנותני האישור
עדכון בעל העסק/יזם
ורישום בטופס מעקב

השלמת כלל התצהירים לנותני
האישור ותשלום האגרה על ידי
בעל העסק/יזם

שלב ה׳
סיכום

1
סירוב בקשה

קבלת סיכום ביקור
ותיקון ליקויים

הכנת טופס סיכום הליך
הוצאת מכתב סירוב
הכולל נימוקים
עדכון היזם לגבי זכויותיו
להשגה

תיקון ליקויים ותיאום
מועד סיור נוסף

עדכון גורמי האישור על
החלטת רשות הרישוי

קבלת התייחסות נותני
האישור

הכנת טופס סיכום
תהליך

2

אישור בקשה

מנהל הרישוי מחליט על
הנפקת רישיון תקופתי או
רשיון זמני /היתר זמני
הדפסה וחתימה על
הרשיון והעברתו למבקש
עדכון גורמי האישור על
החלטת רשות הרישוי
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שלב א׳

מידע מוקדם והנחיות
להגשת בקשה לרישיון
בטרם נרכש או הושכר הנכס והחל תהליך של הקמה או שיפוץ ,אנו ממליצים לפנות למחלקת רישוי עסקים לקבלת מידע מוקדם
בדבר הצורך ברישיון עסק לעיסוק המבוקש .אם העסק טעון רישיון עסק ,יינתנו הנחיות לבקשה לרישיון.

שימו לב:

לקבלת מידע אמין ומדויק עליך למסור למחלקת רישוי עסקים את הכתובת המדויקת של הנכס המבוקש ,ובמידה ויש את פרטי העסק
הקודם שנוהל בנכס.

נושאים מומלצים לבדיקה בשלבים הראשונים לקראת הגשת בקשה לרישיון עסק:
שאלה

| מה בודקים?

האם לעסק הקודם שפעל במקום היה רישיון עסק?

יש לבקש מבעל הנכס או מבעל העסק הקודם לקבל העתקים מאישורי הגורמים שניתנו בתהליך קבלת הרישיון לעסק הקודם,
תעודת הרישיון שלו ,או לחלופין התראות וסירובים שניתנו.

האם קיימת תוכנית מאושרת לעסק הקודם?

יצירת תוכניות לעסק דורשת השקעה כספית .לעיתים אפשר לחסוך או לצמצם את עלות התוכנית כשיש כבר תוכנית שאושרה
לעסק הקודם ,והתוכנית תואמת את המציאות בשטח .מומלץ לבחון את התוכנית הקודמת בתיק.

תכנון העסק והכנת תוכנית עסק :האם שטח העסק מומלץ לפנות לקבלת מידע מקדמי ,להתייעצות ולבירור הדרישות במחלקת רישוי עסקים ,ואצל גורמי האישור הנדרשים לפי
מתאים לעיסוק המבוקש? מהן התשתיות הנדרשות? מהות העסק.
האם העסק תואם את היתר הבנייה שחל על הנכס?

יש לקבל מבעל הנכס עותק מהיתר הבניה.

האם העסק אינו תואם תב"ע או היתר ומהווה שימוש
חורג?

ניתן לקבל הנחיות להגשת בקשה לשימוש חורג באגף הנדסה.

האם יש צו הריסה למבנה ,או תביעה על מבנה
לא חוקי?

מומלץ לבדוק אם ישנן תביעות או צווים הנוגעים לכתובת המבוקשת.

האם סוג העסק עתיר סיכון?

מומלץ לבדוק אם העסק יוגדר כעסק עתיר סיכון ומהן המשמעויות של הגדרה זו.

מהן דרישות גורמי הרישוי לפי מהות העסק? (כבאות ,חלק מדרישות נותני האישור מפורסמות באינטרנט -לפי רשימה של פריטי רישוי .במקרים של עסקים מורכבים (כגון מלאכה,
תעשייה ,מסעדות) מומלץ לבנות את תוכנית העסק ולשלוח בקשות לקבלת מידע ואישור מקדמי מגורמי האישור.
משטרה ,משרד הבריאות ,הגנת הסביבה ועוד)
האם העסק נדרש בבניית ארובה?
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עבור עסקי מזון מסויימים דרישות משרד הבריאות וכבאות מחייבות התקנת מנדף וארובה .התקנת ארובה דורשת היתר בנייה
או אישור ממהנדס העיר בכפוף להגשת תוכנית .מומלץ לברר מראש האם ניתן יהיה לקבל היתר בנייה להתקנת ארובה .אם לא-
מומלץ לשקול לבצע שינויים בתפריט.
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מידע מקדמי

שימו לב:
הגשת בקשה
לרשיון עסק

על פי חוק רישוי עסקים ניתן לקבל מידע מוסמך ומלא על דרישות הרשויות השונות מהעסק המבוקש .יש להגיש לרשות או לגורם האישור שמבוקש
ממנו המידע בקשה למידע מקדמי ,והרשות או גורם הרישוי חייב לתת תשובה לבקשה למידע מקדמי תוך  30יום .למשל ,בקשה לקבלת מידע
מקדמי למפעל מזון תוגש למשרד הבריאות ,וייתכן שגם למשרד להגנת הסביבה .לבקשת מידע מקדמי מגורם רישוי יש לצרף תוכניות הנדסיות
מלאות כפי שנקבע בחוק וכמפורט במדריך זה לבקשה לרישיון עסק.
המידע מותנה בהגשת תוכנית עסק וכרוך בתשלום אגרה .בבקשת מידע מקדמי מאחד מגורמי הרישוי (למשל ,משרד הבריאות) -יש להפנות את
הבקשה והתוכניות ישירות לגורם הרישוי.

תכנון העסק והכנת תוכנית

על פי חוק רישוי עסקים יש לצרף לבקשה לרישיון תוכניות הנדסיות לעסק חתומות בידי "בעל מקצוע מוסמך" אשר הינו מהנדס בניין אזרחי
הרשום בפנקס המהנדסים או הנדסאי בניין רשום וכן אדריכל או הנדסאי אדריכלות.
בהכנת התוכניות יש לוודא כי מוטמעות דרישות גורמי הרישוי לפי פריט הרישוי המבוקש .לדוגמא  -לפריט רישוי 4.2א מסעדה קיים מפרט אחיד
מפורט המכיל את הדרישות של כלל גורמי הרישוי כבאות ,משטרה ,בריאות כגון התקנת מז"חים ,מנדף ,תכנון מטבח ועוד .על עורך הבקשה להכיר
את הדרישות ולהטמיעם בתוכנית העסק כנדרש.
בתוכניות ההנדסיות יוצגו הנושאים הבאים:
1.1טופס ריכוז נתונים  -שם מגיש הבקשה ,המתכנן ,פרטי הנכס (גוש ,חלקה ,מגרש ,שטח ,כתובת) ,שם העסק וח.פ.
2.2תרשים סביבה  -תרשים סביבה של החלקה שהעסק נמצא בה בקנה מידה של 1:1250
3.3מפה מצבית  -מפה שמתארת את המגרש שהעסק נמצא בו על מתקניו ,בקנה מידה של 1:250

4.4תוכנית העסק -תוכנית תנוחה של העסק בקנה מידה של  1:100שבה יתואר :תכנון פנימי ,תכנון הריהוט ,הריצוף ,האינסטלציה ,המערכות
השונות של העסק והמתקנים הפנימיים שלו .בעסקי מזון יש גם להגיש תוכנית מטבח בקנה מידה של  1:50ופרשה טכנית.
עסק של עינוג ציבורי ועסקים עתירי סיכון  -דרישה להגשת תוכנית בטיחות
עסקים עתירי סיכון (כגון :מועדונים ,אולם אירועים ,בית מלון ,בית קולנוע ועוד ,המכילים מעל  100איש ומעל  100מ"ר ,וכן קבוצה  2לצו -דלק
ואנרגיה ,עסקי נשק ותחמושת ,חניונים תת-קרקעיים ובריכות שחייה) יידרשו לשלב בתוכנית העסק גם תוכנית בטיחות חתומה ע"י יועץ בטיחות.
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שלב ב׳

הגשת בקשה
לרישיון עסק
את הבקשה המלאה על כלל מסמכיה יש להגיש למחלקת רישוי עסקים באופן הבא:
עותק דיגיטלי של כלל התוכניות והמסמכים הנדרשים .על קובץ אחד יש לכלול ריכוז נתונים ,מפה סביבתית ומצבית ותוכניות העסק .מסמכים נוספים
כגון פרשה טכנית ,תוכנית בטיחות ואישורים ומסמכים נוספים שנדרשו יש להגיש בקבצים נפרדים באמצעות המייל  /דיסק.
טופס בקשה לרישיון עסק/היתר זמני/היתר מזורז  -חתום ומלא( .עותק יינתן במחלקת רישוי עסקים או בקישור המצורף)
העתק חוזה שכירות/קנייה לנכס
מס' חשבון ארנונה (מס' נכס ומס' משלם)
צילום תעודה מרשם החברות (לחברה או שותפות) או צילום ת.ז.
לאחר הגשת המסמכים הנ"ל תקלוט מחלקת רישוי עסקים את הבקשה ותפתח תיק רישוי למבקש הבקשה .קביעת חבות הרישוי
ופרטי הרישוי הנדרשים תעשה בהתאם למסמכי הבקשה ומהות פעילות העסק.
לאחר קביעת חבות הרישוי תנפיק מחלקת רישוי עסקים למבקש הבקשה הרשאה לחיוב אגרת הרישיון .את האגרה ניתן לשלם הן במחלקת הגבייה
ולהעביר עותק של הקבלה במייל למחלקת רישוי עסקים או לחילופין במשרדי מחלקת רישוי עסקים באמצעות כרטיס אשראי.

שימו לב:

שלב ג׳

במקרה שמדובר בבקשה לחידוש רישיון ,או החלפת בעלות והוגשו כבר תוכניות כאמור בעבר ,יש לצרף לטופס הבקשה הצהרה
חתומה כי לא נעשו שינויים מהותיים בעסק ,ומתקיימים בו תנאי הרישיון הקודם .אין צורך להגיש מחדש את התוכניות.

השלמת מסמכים
ושליחת הבקשה
רק לאחר תשלום האגרה והשלמת כלל המסמכים הנ"ל תעביר מחלקת רישוי העסקים את הבקשה לנתוני האישור הרלוונטים בצירוף העתק
למבקש הרישיון.
במידה ואחד מנותני האישור מבקש לקבל גם עותק קשיח מהתוכניות ,באחריות המבקש לשלוח אותו ישירות לנותן האישור.
אישור הבקשה בידי גופי הרישוי וביצוע דרישותיהם
עם העברת הבקשה לרישיון לנותני האישור הרלוונטיים באחריותם לתאם מול בעל העסק ביקורת בבית העסק על מנת להכין דו"ח על הנושאים המחוייבים
בתיקון .לאחר תיקון הליקויים יש לדווח לעורך הביקורת (נותן האישור) ולתאם מועד נוסף במידת הצורך לבדיקת השלמת הליקויים.
ישנם מקרים בהם נותן האישור יכול להחליט לאשר את העסק בתנאים -אולם אז באחריות בעל העסק לעמוד בתנאי הרישיון המיוחדים במסגרת הזמן שנקבע
ובאופן רציף.

שימו לב:
20

עלייך למלא את דרישות הגופים השונים ולדווח להם על תיקון הליקויים תוך  21ימים .אם נדרש לך זמן נוסף ,עליך להודיע לנותן האישור
ולקבל את אישורו .אם לא ימולאו התנאים תוך  30יום עלול נותן האישור להודיע על סירובו לתת רישיון עקב אי-מילוי הדרישות.
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שינויים בעסק

כל שינוי מהותי בעסק קיים מחייב הגשת בקשה חדשה לרישיון עסק.
את סוגי השינויים להלן יש להגיש על גבי טופס בקשה לקבלת רישיון:
⬢
⬢
⬢
⬢
⬢

⬢הוספה ,הקטנה ,או כל שינוי בשטח העסק.
⬢שינויים פנימיים וחיצוניים בתוכנית העסק (שיפוץ או שינוי תכנון
מהותי)
⬢הוספה או ביטול של פריט (סוגי עיסוקים).
⬢הוספה או פרישה של שותף
⬢שינוי בעלות :הבעלים היוצא צריך להעביר למחלקת רישוי
עסקים הודעה על עזיבה או סגירת העסק ,אם העסק נסגר או
שהוא הפסיק לנהל אותו .הבעלים החדש יגיש בקשה לשינוי
בעלות על העסק.

⬢ ⬢שינוי שם חברה אצל רשם החברות
⬢ ⬢שינוי מנהלים ראשיים בעסק
⬢ ⬢העברת בעלות כאשר בעל העסק נפטר ויש במקומו יורשים:
יש להגיש בקשה עם כל המסמכים הנדרשים להגשת בקשה
להחלפת בעלים .במקרה זה ,יש לצרף לבקשה תעודת פטירה.

באיזה מקרים נדרשת הגשת תוכנית עסק חדשה?

שינוי שטח העסק

שינויים פנימיים או
חיצוניים מהותיים בעסק

שינוי במהות העסק

שינוי בעלות
כל העברה של בעלות בעסק או של ניהול העסק לאדם אחר או לגוף אחר מהרשום ברישיון העסק או בבקשה לרישיון מחייבים הגשת בקשה
לשינוי בעלות של העסק ,והנפקת רישיון חדש .המשמעות היא שגם הבקשה לשינוי בעלות מועברת לכלל הגורמים -ואלה בודקים ומאשרים
את הבקשה כאילו הייתה בקשה חדשה.
במקרים בהם הוגשה בקשה לשינוי בעלות בעסק ובעל העסק החדש הצהיר כי לא חלו שינויים ובעסק מתקיימים תנאי הרישיון הקודם ,יינתן
לו היתר זמני לשנה ,או עד להחלטת הרשות בבקשה ,לפי המוקדם.

שימו לב:

אם רשות הרישוי או מי מנותני האישור יחליטו לסרב לבקשה ,יפקע תוקפו של ההיתר הזמני ,בעל העסק החדש יקבל
הודעת סירוב והוא ייחשב כמי שפועל ללא רישיון.
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שלב ה׳

סיכום תהליך הבקשה

אישור הזכאות לרישיון או להיתר זמני לניהול העסק
רשות הרישוי תפעל להוצאת רישיון עסק לאחר קבלת
האישורים מכלל הגורמי המחייבים בצו רישוי עסקים.

סירוב לבקשת רישיון
אם אחד מגופי הרישוי יודיע על סירובו למתן רישיון ,תודיע
רשות הרישוי על כך למבקש ,במכתב מנומק המפרט את
תגובות הגורמים וסיבת הסירוב.

הוצאת היתר זמני
רשות הרישוי רשאית להוציא לעסק היתר זמני בסך כולל של עד שנה ,בנסיבות אלה:
1.1התקבלו אישורי כל הגופים ,ואחד מהם אישר מתן היתר זמני בלבד.
2.2חלפו  30יום מהמועד שנשלחו הבקשות לחוות דעת של הגורמים השונים  7 +ימי תזכורת וטרם ניתנה תשובה ,רואים אותם כאילו נתנו אישור
למתן היתר זמני עד שנה ,או עד להעברת תשובה מטעמם.
3.3הוגשה בקשה להחלפת בעלות וצורף לה תצהיר כי לא חל כל שינוי בעסק ,בתוכניות ובסוג העיסוק.
4.4הרישיון התקופתי לא חודש בידי הגופים המאשרים והם טרם השיבו לפנייה.
הנפקת רישיון העסק
הרשות תנפיק את תעודת הרישיון או ההיתר הזמני ותשלב בו את תנאי הגופים השונים.
טופס הרישיון יועבר לחתימה למנהל אגף תעשייה ,עסקים ותיירות ,אשר הוסמך לכך על ידי ראש העיר.

שימו לב:

בעת מסירת היתר זמני נדרש בעל העסק לחתום על תצהיר המופיע בסוף ההיתר ,שבו הוא מקבל את התנאים ומתחייב לבצעם
במועדים הכפופים בהיתר הזמני.
⬢ ⬢הפרת תנאי הרשיון
אם בעל העסק מבצע הפרה של תנאי הרישיון או של הנחיות הגורמים שעל פיהן הונפק הרישיון ,תשלח הרשות על כך הודעה לבעל העסק ,ומסגרת זמנים
לתיקון הליקויים והשלמת הדרישות .במידה ובעל העסק לא משתף פעולה וממשיך בהפרות -תישלח לו התראה על ביטול רישיון והזמנה לשימוע .במסגרת
הליך השימוע תינתן לבעל העסק האפשרות להשמיע את טענותיו נגד ביטול הרישיון.
⬢ ⬢כפל רשיון
אם איבדת את תעודת הרישיון הנפקה של תעודה חדשה כרוכה בתשלום אגרה של מחצית האגרה הקבועה עבור פריט רישוי אחד (אם האגרה עבור פריט
אחד הינה  ,₪ 320הנפקת תעודה חדשה תעלה .)₪ 160
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חידוש רשיון תקופתי
תוקפו של רישיון תקופתי נקבע על פי תקנות רישוי עסקים ,והוא יירשם בטופס הרישיון.
כ  3-חודשים לפני פקיעת תוקף הרישיון תפנה מחלקת רישוי עסקים ביוזמתה לכל גורמי הרישוי שאישורם נדרש ,ותבקש את חוות דעתם בדבר
חידוש הרישיון .כמו כן ,תיידע המחלקה את בעל העסק על תום תוקף הרישיון הצפוי ,שליחת הבקשות לנותני האישור ,וכן טופס תשלום אגרה
לחידוש רישיון.
לא השיב נותן האישור במועד הקבוע ,יראו אותו כמי שנתן את הסכמתו להוצאת היתר זמני .היתר זמני זה לא יעלה על שנה.
כל אחד מנותני האישור יפנה לעסק ביוזמתו לשם תיאום ביקורת בעסק והעברת תנאים ,אך באחריותו של בעל העסק לוודא את התקדמות התהליך
מול נותני האישור ,על מנת להשלים את האישורים הנדרשים בזמן ,לפני תום תוקף הרישיון.
במידה ולא ישתף בעל העסק פעולה עם התהליך ולא ישלים את דרישות נותני האישור בזמן ,תישלח הודעת סירוב לחידוש רישיון .במקרה זה ,יעבור
בעל העסק להיות תחת סטטוס של עסק הפועל ללא רישיון ,מתום תוקף הרישיון הנוכחי.
משהוחלט על חידוש רישיון ,תימסר על כך הודעה לבעל העסק ותונפק לו תעודת הרישיון עם התוקף החדש.

שימו לב:

חידוש הרישיון ייכנס לתוקפו מיום תשלום האגרה ולאחר חתימת בעל העסק על ההצהרה שנמצאת בספח הרישיון.

בקשה להשגה על החלטת
רשות הרישוי
על פי סעיף 7ג' 5לחוק רישוי עסקים ,ניתן להגיש השגה על החלטה או על דרישות הרשות או גורם רישוי ,ל"-גורם מוסמך ארצי" (גורם השגה).
את ההשגה ניתן להגיש על דרישה שהוצגה לעסק במהלך הליך הרישוי או על סירוב לתת רישיון ,היתר זמני או היתר.
השגה על דרישות של נותן אישור
את ההשגה יש להגיש ישירות לגורם (בריאות ,כבאות ,משטרה ,המשרד להגנת הסביבה) ,ולהעביר עותק ממנה למחלקת רישוי עסקים .יש לבקש
מגורמים אלה את המידע לגבי זהות גורם ההשגה אליו ניתן לפנות.
השגה על החלטה של הרשות
יש למלא טופס הגשת השגה במחלקת רישוי עסקים ,בצירוף כל המסמכים הנלווים ופירוט על ההחלטה עליה משיגים ונימוקי ההשגה .הגשת
ההשגה נדרשת בתשלום אגרה ,שגובהה כגובה האגרה של פריט רישוי אחד בקבלת רישיון.
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אירועים המוניים חד פעמיים
אירועים תחת כיפת השמיים
אירוע המוני חד פעמי הוא אירוע רב משתתפים ל"עינוג ציבורי" הנערך במקום פתוח או סגור שלא יועד לכך ברישיון עסק תקף ,למשל -תערוכה,
יריד ,הופעה ,מסיבה.
חובת הרישוי של אירוע חד פעמי תלויה במספר פרמטרים:

כמות המשתתפים

שימו לב:

סוג הפעילות

המתקנים באירוע

לכן ,גם במקרה של אירועים חד-פעמיים יש לפנות למחלקת רישוי עסקים במועד מוקדם ככל האפשר עם מירב הפרטים על מנת
לברר את חבות הרישוי של האירוע ,ולתאם אותו עם העירייה.
אירוע המוני חייב ברישיון עסק ,אך הליך הטיפול ברישיון שונה מהרגיל ,שכן ההכנות לאירוע נעשות בזמן קצר ובקצב פעילות מוגבר.
בקשה לקבלת אישור לאירוע המוני יש להגיש עד  45יום מיום האירוע ,או  30יום באישור מנהל מחלקת רישוי עסקים .את הבקשה יש להגיש
במחלקת רישוי עסקים ,בצירוף המסמכים הנדרשים.
לבקשה יש לצרף תרשים סביבה ,תוכנית עסק ,תוכנית בטיחות מפורטת ונספחים נוספים בהתאם להנחיות שיעביר רכז רישוי עסקים למנהל האירוע.
על הבקשה לקבלת רישיון יחתום מנהל האירוע ,והוא זה שיהיה אחראי לעמוד בקשר מול כל גורמי האישור ומחלקת רישוי עסקים ,וכן עליו תחול
האחריות ביום האירוע.
מיד עם הגשת הבקשה יקבל מבקש הרישיון הפניות לנותני האישור כדי שיוכל לתאם את מועדי הביקור שלהם באתר ולקבל הנחיות לגבי הדרישות
המקצועיות שיידרש למלא .ביום האירוע עצמו גורמי הרישוי מגיעים לאתר ונותנים את אישורם הסופי ,בכפוף לבדיקות ואישורים המתבצעים במקום
(כגון אישור חשמלאי מוסמך ,אישור קונסטרוקציה) .הרישיון יינתן ע"י מחלקת רישוי עסקים ביום האירוע.
באירועים המוניים המתוכננים בשטחים ציבוריים פתוחים יש לאפשר נגישות עצמאית ,בטוחה ומכובדת לאנשים עם מוגבלות כך שיוכלו לקחת חלק
באירוע כחלק מכלל הציבור .לשם כך ,כל אירוע מסוג זה צריך לעמוד בדרישות הנגישות בהתאם לחוק ולתקנות ,ותכנונו צריך להיות מלווה ומאושר
על-ידי מורשה נגישות.
מלבד הליך הרישוי -את ההודעה על האירוע הצפוי יש להעביר גם לשיטור העירוני ,ובכל מקרה כל אירוע המתוכנן להתקיים בשטח ציבורי ,גם אם
הוא אינו טעון רישוי ,יש להעביר לידיעת רכזי הרישוי של המשטרה.
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קידום עסקים
קריית-שמונה
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מחלקת קידום עסקים
אגף תעשייה עסקים ותיירות
מחלקת קידום עסקים הינה יחידה מקצועית חדשה בעיריית קריית שמונה אשר מטרתה לפעול לעידוד הפעילות העסקית-מסחרית בעיר ,בדגש על
מרכזי המסחר והעסקים הוותיקים במרכז העיר.
ייעוד המחלקה להוות  One Stop Shopליזמים ובעלי עסקים בעיר המעוניינים להשקיע/לפעול בעיר -כבר משלב הרעיון במתן הסברים על התהליך
הנדרש ,סיוע במציאת מקום ,ליווי בתהליכים הבירוקרטיים מול גופי ממשלה ומחלקות העירייה האחרות ,חיבור למשקיעים או שותפים עסקיים,
תוכניות ,קרנות וגופים אחרים שעשויים לסייע לכם בהקמת העסק.
כמו כן מהווה המחלקה כתובת לעסקים הפועלים בעיר בכל בעיה  ,מפגע או מטרד ,ורעיונות או יוזמות שיש לכם לפיתוח העסק והמרחב העסקי
בעיר -אנחנו הכתובת עבורכם.
ליצירת קשר :עו"ד נעם עוזרד | business@k-8.co.il | 04-8368231

מעוף קרית שמונה
״מעוף קריית שמונה״ הוא מוקד השטח של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה המופעל ע״י אשכול גלילי .המוקד משמש
כתובת מרכזית אחת לבעל העסק או היזם המתחיל.
״מעוף קריית שמונה״ מציע מגוון שירותים בהקמה ובפיתוח העסק.
בין השירותים המוצעים:
⬢ ⬢פגישת מיפוי עסקי  -בדיקת הרעיון העסקי ,היתכנות כלכלית ומיפוי צורכי העסק.
⬢ ⬢ייעוץ וליווי עסקי  -על ידי יועצים מהשוק הפרטי במגוון רחב של תחומי התמחות
⬢ ⬢הדרכות וקורסים יישמויים לבית העסק ,כגון :קורס יזמות ,שיווק בדיגיטל ,ניהול עמוד עסקי בפייסבוק ,הקמת פלטפורמות מכירה
באינטרנט ,מכירות ,שירות
⬢ ⬢ליווי לקבלת מימון והלוואות מקרן בערבות מדינה וקרנות נוספות
השירותים מסובסדים ע״י הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה במטרה לסייע לעסקים וליזמים להצליח ולקדם את
פעילותם העסקית.
לקבלת מידע נוסף ושירותים במעוף קרית שמונה :טלפון 072-2217620 :כתובת :כיכר ההסתדרות  2שעות קבלת קהל :א' ,ג' ,ה' ,08:30-17:30 :ב' ,ד'08:30-19:00 :
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רשות מקדמת תעסוקה:
מטרת התכנית :קידום התעסוקה בקריית שמונה בפרט ובאזור אצבע הגליל בכלל.
תחום התעסוקה והיזמות הנו בעל חשיבות רבה לפיתוח העיר .בעיריית קריית שמונה מופעלת תכנית "רשות מקדמת תעסוקה" כחלק ממרכז צעירים
ותעסוקה לצד שירות התעסוקה האזורי" ,מעוף" לסיוע לעסקים ויזמים ומנהלת אזורי תעשייה .גופי התעסוקה והיזמות פועלים לקדם וללוות
מחפשי עבודה לצד ליווי יזמים לפתיחת מקומות תעסוקה חדשים ,תוך הפעלת כלי הסיוע של הממשלה ואיגום המשאבים המקומיים .מאמץ מיוחד
מושקע במערך צמיחה דמוגרפית בליווי וקליטה של משפחות חדשות ובסיוע להן בשילוב התעסוקה באזור.
שירותים ניתנים ברשות מקדמת תעסוקה:
⬢ ⬢שירותי פרט הכוללים ליווי וייעוץ תעסוקתי וסיוע בהכנת/שדרוג קורות חיים ,אבחונים תעסוקתיים ,הכנה לראיונות עבודה  /מרכזי ההערכה
ועוד.
⬢ ⬢מאגר משרות פנויות וסיוע בהשמה בעבודה.
⬢ ⬢הכוון וייעוץ בתחום ההכשרה המקצועית ולימודים-סבסוד הכשרות מקצועיות לזכאים של עד כ  85%מעלות הקורס.
⬢ ⬢סדנאות הכנה לעולם התעסוקה ותהליכי אימון אישיים וקבוצתיים.
⬢ ⬢הפקת ירידי תעסוקה וכנסי מעסיקים אזוריים.
⬢ ⬢הנגשת כלים תומכי השמה לפונים ולמעסיקים.

כתובת :דוד רזיאל  ,12בית החאן קריית שמונה טלפון( :מרכזיה)  04-6036815פקס 04-6473134 :מייל hamerkazit.k8@gmail.com :פייסבוק :רשות מקדמת תעסוקה
שי-לי גוהריאן | מזכירות
k8.taasuka@gmail.com | 04-6036804
ירון כהן | רכז פרט והשמה
yaron.jobk8@gmail.com | 04-6036806
ליאת קבסה | רכזת קשרי מעסיקים
k8jobs@gmail.com | 050-3339431 | 04-6036808

מדריך להוצאת רשיון עסק | מחלקת רישוי עסקים ,אגף תעשייה עסקים ותיירות  -עיריית קריית שמונה
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קריית שמונה -מרחב של הזדמנויות

אגף תעשייה ,עסקים ותיירות בעיריית קריית שמונה הוקם על מנת להוות בית ליזמים ,משקיעים ,תעשיינים ובעלי עסקים
ברחבי העיר.
עובדי האגף כאן ללוות אותכם בתהליך ההקמה ,קבלת רישיון העסק ומיצוי זכויות מול משרדי הממשלה.
תהליך הוצאת רישיון העסק הוא תהליך מורכב הכולל עמידה בתקנות ודרישות רבות ,וקבלת אישורים ממספר גורמים.
מחלקת רישוי עסקים הינה הגורם המקצועי אשר תפקידו ללוות אותכם ,להסביר ולפשט את התהליך ,לענות על שאלות,
לתת את הידע הנדרש ולהיות הגורם המקשר בין בעל העסק לכלל הגורמים המעורבים בתהליך.
אנחנו באגף תעשייה ,עסקים ותיירות יודעים שהבסיס לעיר תוססת ומצליחה זה עסקים טובים ומצליחים ,ומכאן אנו
קוראים לכם להיעזר בשירותי האגף בכל סוגיה הקשורה לניהול העסק שלכם בעיר.

אגף תעשייה עסקים ותיירות
עיריית קריית שמונה

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר >>
טלפון
תפקיד
שם
04-8368232
ירדן ארליך מנהל אגף תעשייה ,עסקים ותיירות
04-6908437
שולה עמוס מנהלת מחלקת רישוי עסקים
סימה גואטה פקחית רישוי עסקים
04-8368231
נעם עוזרד מנהלת מחלקת קידום עסקים
04-6908422
קרן גוזלקר מזכירת אגף
קאתי קבסה פקחית איכות סביבה אזורי תעשייה ומרכזי תעסוקה

נייד
050-7222238
050-8293100
050-8675111
052-5407699
050-2300737
050-3293136

מייל
M.industry@k-8.co.il
rishui@k-8.co.il
P.rishui@k-8.co.il
Business@k-8.co.il
Industry@k-8.co.il
Kati@k-8.co.il
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