לפי חוק רישוי עסקים

דברי פתיחה מר אבנר גבאי


 מ.א .מטה אשר מיישמת את הרפורמה בחוק רישוי עסקים
מתאריך . 7/11/12
 מובאת בזאת מצגת לחוק רישוי עסקים והרפורמה בהתאם לחוק.
 מצגת זו מסבירה לכל בעלי העסקים על חוק רישוי העסקים וכיצד
יש לפעול על מנת להוציא רשיון עסק ,בהתאם לחוק רישוי עסקים
ועל תנאי רישיון .
 המצגת מפרטת איזה עסקים מחויבים בהוצאת רשיון.
 בברכה ,אבנר גבאי מנהל אגף איכ"ס ורישוי עסקים מ.א .מטה
אשר

חוק רישוי עסקים לעסקים
טעוני אישור

 חוק רישוי עסקים התשכ"ח  1968מחייב עסקים שונים ברישיון
עסק.
 להלן קישור לחוק:
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/E89D2F17D2AE-44AD-8FC0-FF0EBE05B60A.htm
 במידה ויש ספק האם העסק מחויב ברשיון עסק יש חובה לפנות
למחלקת רישוי עסקים .ניתן לפנות לאבנר הטלפון .04-9879649

מטרות החוק

חוק רישוי עסקים התשכ"ח  1968נועד להביא
למימוש המטרות הבאות:










הבטחת איכות הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים – הטיפול המשרד
להגנת הסביבה.
מניעת שרפות – רשות הכיבוי והרשות המקומית
מניעת סכנות לשלום הציבור – בטיפול משטרת ישראל
בטיחות העובדים והאנשים הנמצאים בסביבת העסק – בטיפול משרד
התמ"ת
מניעת הידבקות ממחלות בע"ח זיהום חומרי הדברה דשנים ותרופות –
בטיפול משרד החקלאות.
דאגה לבריאות הציבור ושמירה על תנאי תברואה נאותים – בטיפול
משרד הבריאות.
שמירה על חוק תכנון ובניה – האחריות הרשות המוניציפלית

תהליך רישוי עסק

 עסק אשר מחויב ברשיון עסק לפי החוק צריך להגיש בקשה לרשיון
ברשות המקומית.
 יש להתקשר למחלקת רישוי עסקים בטלפון 04 -9879648 :ולתאם
פגישה אצל תיקי.
 קבלת קהל במח' רישוי עסקים בימים א' ,ג' ,ה' בשעות 8:00 :ל
.10:30
 לפני הגעה למועצה יש לבדוק את המסמכים שעליכם להביא לצורך
הגשה של רשיון העסק

המסמכים הנדרשים


 )1מידע לגבי מבקש הרישיון :מספר חברה ו/או עוסק מורשה (יש
לצרף תעודה) ,מספר טלפון ,מספר פקס העסק
 )2 חוזה שכירות או מסמך בעלות על הנכס .אישור הישוב על הפעלת
העסק מהותו
 )2 היתר בניה ו/או היתר לשימוש חורג הכולל מספר גוש ומספר
חלקה ושטח המקום במטר רבוע
 )3 אישור על יציבות מבנה ותוכנית שטח
 )4 מסמך יעוד הקרקע
 )5 אמצעי לתשלום אגרה על סך ( ₪ 317לפי מחירון משרד הפנים
המתעדכן מעת לעת)
 )5 מפה /תרשים של העסק והמבנה כולל מערכת ביוב חצרות ותאור
תהליך היצור הצהרה על עסקים או מבני מגורים בסמיכות לעסק

שליחת החומר לגורמי
נותני האישור

 כל עסק מחויב לקבל אישור בכתב מהגורמים השונים( .לעסקים
שונים גורמים שונים)
 בזמן הגשת הבקשה לרישיון עסק נשלחת בקשה לאישור של
הגורמים השונים לפי סעיף רשיון העסק .הגורמים המאשרים הם:
 .1רשות כיבוי האש
 .2המשרד להגנת הסביבה ו/או איגוד ערים לאיכ"ס גליל מערבי
 .3משרד הבריאות
 .4משטרת ישראל – בתחנת נהריה .עכו וקריות
 .5משרד התעשייה והמסחר
 .6משרד החקלאות
 .7הרשות המקומית ועדת בניין ערים.

עסקים מחולקים לקבוצות


 קבוצה  :1בריאות רוקחות וקוסמטיקה
 קבוצה  :2דלק ואנרגיה
 קבוצה  :3חקלאות ובע"ח
 קבוצה  : 4מזון ומסעדות
 קבוצה  : 5מים שפכים אשפה ופסולת\
 קבוצה  : 6מסחר ושונות
 קבוצה  : 7נופש ספורט ועינוג ציבורי
 קבוצה  8רכב ותעבורה
 קבוצה  : 9שרותי אבטחה ושמירה
 קבוצה  : 10תעשיה מלאכה כימיה ומחצבים.

סוגי רישיונות וחידוש

 רשיון לצמיתות – הרישיון בתוקף כל עוד לא ביטלה אותו רשות
הרישוי.
 רשיון תקופתי – רשיון אשר ניתן לתקופה של כמה שנים ופג תוקף
לפי התאריך הנקוב ברישיון.
 רשיון זמני -ניתן לעסקים זמניים ,כמו קייטנות וכו'
 היתר זמני – ניתן לעסק לתקופה של עד שנה ובא במקום רשיון
העסק לצורך מתן זמן להסדרת הרישיון .

לוח זמנים לקבלת רשיון

 טיפול הרשות המקומית – בין  21ל  45יום.
 טיפול גורמי ונותני האישור – בין  30ל  90יום.
 טיפול הרשות המקומית להנפקת רשיון  -שבוע.
 כל התהליך לקבלת הרישיון לוקח בין  2חודשים לחצי שנה עד
קבלת הרישיון.
 לוח זמנים זה תקף בתנאי שאין שום עיכוב מצד מגיש הבקשה,
במידה ויהיה עיקוב מצד מגיש הבקשה בהעברת המסמכים
הנדרשים יהיה עיקוב גם במתן הרישיון.

אנשי קשר במח' רישוי עסקים

שם

תפקיד

טלפון

אימייל

אבנר גבאי

מנהל היח' לרישוי
עסקים ואיכ"ס

04-9879649

@avnerg
matteasher.org.il

תקוה ראובן

רכזת רישוי עסקים

04-9879648

@reuven
matteasher.org.il

אורן יחיאלי

מפקח עסקים קטנים
מסעדות ובריכות-
שחיה

04-9879765

@oreny
matteasher.org.il

יריב בר

מפקח מפעלים
תחנות דלק מוסכים
רפתות ובריכות
שחיה

04-9879666

@yarivb
matteasher.org.il

אזרח נכבד

מצגת זו מוגשת כשרות לתושבי ובעלי
העסקים במועצה .כל סתירה בין
האמור לעיל לבין החוק נוסח החוק
הוא הקובע מידע נוסף על החוק
והליכי הרישוי ניתן לקבל במשרד
הרישוי של המועצה.

