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ניוזלטר רישוי עסקיםניוזלטר רישוי עסקים

זה מתחיל ב-01.04.2021 – המסלולים המקוצרים ברישוי עסקים!
משרדי  עם  יחד  הפנים  משרד  הוביל  אותה  עסקים,  ברישוי  הרפורמה  חקיקת 
השלטון  ובשיתוף  והמשפטים  האוצר  רה"מ,  משרדי  האישור,  נותני  הממשלה 

המקומי, הושלמה ותיכנס לתוקף בתאריך 01.04.2021. 

מעכשיו: 

 מסלולי רישוי מקוצרים לעסקים - חלוקה של פריטי הרישוי ל-4 מסלולים לקבלת רישיון 
עסק, עפ"י רמת הסיכון/מורכבות של סוג העסק

שלושת המסלולים המקוצרים מבוססי תצהיר של בעל העסק שהוא עומד בדרישות

לוחות זמנים ברורים ומדויקים לרישיון עסק במסלולים המקוצרים

חידוש רישיון לעסק במסלול מקוצר

שינוי בעלות – הקלה על בעלי העסקים

לשימושכם באתר משרד הפנים: 

נוסח משולב של התקנות, כולל הטפסים החדשים והטפסים שהשתנו.

רשימת העסקים המסווגים למסלולים מקוצרים.

לרשויות הרישוי - המדריך היישומי לתיקון 34 כולל הסברים מפורטים, תרשימים ותרחישים.

הבהרה לגבי דפוס דיגיטלי – אינו טעון רישוי
הוועדה הבין-משרדית לרישוי עסקים דנה בנושא רישוי "דפוס דיגיטלי", והגיעה 

למסקנה שפעילות של בית דפוס דיגיטלי אינה טעונת רישוי. 

ההסבר: פריט 10.3 – "בית דפוס, למעט הדפסה על נייר באמצעות צילום, שכפול או העתקה" 
– מסדיר את העסקים מסוג בית דפוס. החריג המופיע בתיאור - "למעט הדפסה על נייר 

באמצעות צילום, שכפול או העתקה" - קובע כי פעילות דפוס דיגיטלי אינה טעוני רישוי כלל 

)לא לפי הפריט הזה ולא בכלל(.

       תקופת קורונה - התיקון לחוק הארכת תקופות
ל"חוק   התיקון  את  ושלישית  שנייה  בקריאה  הכנסת  אישרה   11.1.2021 בתאריך              
              הארכת תקופות", הקובע הארכה אוטומטית לאישורים רגולטורים ובכללם רישיון 
בין ה-  זו חלה באופן אוטומטי על עסקים שרישיון העסק שלהם פג  הארכה  זמני.  והיתר  עסק 
 1.9.20 ועד ל-30.9.21, במידה ולא הייתה להם כבר הארכה אחת במסגרת הארכות התוקף הקודמות.

מי זכאי להארכת תוקף? בכמה זמן יוארך הרישיון? האם הארכת התוקף חלה רטרואקטיבית? 
המקומיות ברשויות  עסקים  רישוי  עבור  מפורט  הסבר  הפנים  משרד  באתר   ראו 

לנוסח החוק לחצו כאן

מענקי תמרוץ לעובדי מחלקות רישוי עסקים!
                          משרד הפנים רואה חשיבות רבה בחיזוק עובדי יחידות רישוי עסקים ברשויות המקומיות, 
               כמי שמהווים את הציר המרכזי והמשמעותי לשיפור סטטוס רישוי העסקים ברשות. 
                לפיכך יזם משרד הפנים מענק תמרוץ ייחודי עבור העוסקים ברישוי עסקים ברשויות, 
לשם עידוד היישום של הרפורמה ברישוי עסקים, והטמעת כל התיקונים והשינויים בחוק, בתקנות ובצו.

ידי משרד  על  ויועבר  הרשויות המקומיות,  בכלל  עסקים  רישוי  לעובדי  מיועד  מענק התמרוץ 
הפנים אחת לשנה )החל משנת 2022( עבור השנה הקודמת – בהתאם לשיפור בפועל של תחום 

רישוי העסקים ברשות, למשך ארבע או חמש השנים הבאות.

לעובדי הרשויות,  אופן החלוקה  ואת  חישוב המענק  מודל  אלו את  בימים  בונה  משרד הפנים 
שהרשות  מידע  ולגבי  המענק  לגבי  מדויק  עדכון  יקבלו  הרשויות  מנכ"לי  הקרובים  ובחודשים 

צריכה להעביר למשרד הפנים לצורך קבלתו.

        מפרטים אחידים – פורסמו 3 טיוטות להערות ציבור
        פורסמו להערות ציבור, הפרקים של משרד הבריאות בשלושה פריטי רישוי:

1.4 א' - טיפולים לא רפואיים בגוף האדם: טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור, מכון שיזוף

4.2 ב' - בית קפה, מזנון, בית אוכל אחר לרבות משלוח מזון ולרבות הגשת משקאות משכרים 
לצריכה במקום... 

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

ניתן להעביר הערות עד לתאריך 04.04.2021. 

לחצו כאן לאתר המפרטים האחידים, להעברת הערות בהתאם להנחיות.

ימי עיון בנושא רפורמת הרישוי הדיפרנציאלי
מהרשויות  עובדים  כ-500  בהשתתפות  מקוונים,  עיון  ימי  שני  בפברואר  קיים  הפנים  משרד 
המקומיות, משרדי הממשלה נותני האישור ונציגי ארגוני עסקים. ימי העיון התקיימו בשיתוף עם 

מפעם גליל מערבי ואיגוד מנהלי רישוי עסקים.

התכנים העיקריים עסקו במשמעות תיקוני החקיקה עבור העסקים ועבור רשויות הרישוי, ובסיוע 
של משרד הפנים לרשויות ביישום הרפורמה, הכולל: תקצוב תוספתי למחלקות רישוי עסקים; 

תקצוב מענקים לעובדי מחלקות רישוי עסקים; פעולות הדרכה והטמעה.

            מוזמנים להיכנס לאתר, הכולל את המצגות וההרצאות.

   הסרטון החמוד הרפורמה ברישוי עסקים – כל אחד יכול.

   סרטון ההסבר הרפורמה ברישוי עסקים – יצאנו לדרך.

עדכון הגדרת תפקיד מ"תברואן" – ל"עובד בריאות סביבה"
תיאור תפקיד "תברואן" ברשות מקומית עודכן בחודש פברואר 2021. השינויים העיקריים הם:

שינוי שם התפקיד מ"תברואן" ל"עובד בריאות הסביבה".

ניסיון מקצועי קודם אינו דרישת סף, אלא מהווה יתרון בלבד .

במקום ניסיון, יידרש העובד החדש לעבור תקופת חניכה של חודשיים על ידי עובד בריאות 
הסביבה ותיק יותר באותה רשות או )אם אין עובד ותיק יותר( על ידי עובד בריאות הסביבה 

של לשכת הבריאות המחוזית.

ראו תיאור התפקיד באוגדן תיאורי תפקידים של משרד הפנים.

עדכון בדרישות תפקיד מפקח רישוי עסקים 
משרד הפנים ערך עדכון בתיאור התפקיד של מפקח רישוי עסקים, וכעת, במסגרת שלב ב' 
של ההכשרה המחייבת לתפקיד זה, יוכר גם קורס "עובדי בריאות הסביבה" המתקיים בפיקוח 

משרד הבריאות. זאת כחלופה נוספת לקורס "רישוי עסקי מזון" של מפעם גליל מערבי.

ראו תיאור התפקיד העדכני באוגדן תיאורי תפקידים של משרד הפנים.
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כתיבה: אפרת פרידמן, איילת שאשא ועידו מירז                                                                        
עיצוב והפקה: יאיר חובב

משרד הפנים, אגף בכיר רישוי עסקים
22.03.21, י"א ניסן תשפ"א

לאתר אגף בכיר רישוי עסקים לחץ כאן

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/regulation-law/he/home_main_business-licensing_training-materials-020.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/regulation-law/he/home_main_business-licensing_regulation-law-003.pdf
http://cpanel20.tempdomain.co.il/~misgavorg/business34/
http://cpanel20.tempdomain.co.il/~misgavorg/business34/
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/502_314.htm#_ftn1
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/502_314.htm#_ftn1
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/502_314.htm#_ftn1
http://business.gov.il/Lobby/Draft-specifications-0221/Pages/Draft-uniform-specifications-for-public-comment-04-2021.aspx
https://bizlicense.azurewebsites.net/index.html
https://youtu.be/Lo_P2Xs1Gks
https://youtu.be/LlMX0D2pyyY
https://youtu.be/LlMX0D2pyyY
https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/role-descriptions?skip=0&role_2=role_2_18
https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/role-descriptions?skip=0&role_2=role_2_18
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/role-descriptions-014/he/home_main_human-assets_role-descriptions_role-descriptions-014.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/role-descriptions-014/he/home_main_human-assets_role-descriptions_role-descriptions-014.pdf
https://www.gov.il/he/departments/topics/busines-licensing

