
 ניוזלטר רישוי עסקים – דצמבר 2021

חדש!!! הצו החכם
כחלק מתפקידו של אגף בכיר רישוי עסקים לשפר את השירות לאזרחים 
ולרשויות הרישוי, אנו גאים להשיק את הצו החכם – מנוע חיפוש בתוספת 

לצו רישוי עסקים. 

הצו החכם הוא כלי דיגיטלי שתפקידו להקל על הניווט בתוספת לצו רישוי 
ניתן  החכם  הצו  באמצעות  תשע"ג-2013.  רישוי(,  טעוני  )עסקים  עסקים 
לאתר בקלות בכל אחד מפריטי הרישוי את המידע הרלוונטי אליו, כגון: מיהם 
נותני האישור ביחס לאותו פריט, קישור למפרט האחיד )אם פורסם(, קישור 
לחיקוק האחר ולדוגמאות להיתרים מתוקפו, האם הפריט חייב במז"ח ועוד. 

הצו החכם מיועד בראש ובראשונה לכם, העוסקים ברישוי עסקים ברשויות 
בו שימוש,  נגיש לכלל הציבור. אנו מזמינים אתכם לעשות  רישוי, אך הוא 
החכם  הצו  את  להפוך  שנוכל  כדי  לשיפור,  והצעות  הארות  לנו  ולכתוב 

לשימושי עוד יותר בעבורכם. 
קישור לצו החכם

חדש!!! אתר "שאלות ותשובות"
אגף בכיר רישוי עסקים השיק בחודש דצמבר 2021 אתר "שאלות ותשובות" )בתוך אתר רישוי 

עסקים, משרד הפנים(.

המידע  הנגשת  באמצעות  בישראל,  עסקים  רישוי  בעולם  ודאות  לקדם  היא  האתר  מטרת 
הקשור לחקיקה שנמצאת באחריות שרת הפנים: חוק רישוי עסקים, תקנות רישוי עסקים 
)הוראות כלליות( וצו רישוי עסקים. באתר מופיעות תשובות לשאלות נפוצות וסוגיות שונות 
מעולם רישוי עסקים - תשובות שנבדקות ונערכות על-ידי אגף בכיר רישוי עסקים במשרד 

הפנים. האגף עובד במרץ על הרחבת המאגר ופרסום תשובות נוספות.

האתר מיועד לעובדי יחידות רישוי עסקים ברשויות הרישוי, ולכל העוסקים ברישוי עסקים בישראל. 

                   קישור לאתר שאלות ותשובות

פריט 3.5ב' - הבהרה לגבי רישוי של מכירת מזון לבע"ח במקומות שעיקר 

עיסוקם אינו מזון לבע"ח
העמדה  את  הוועדה  קיבלה   2021 אוק'  בחודש  עסקים  לרישוי  הבינמשרדית  הוועדה  בישיבת 
המקצועית של נציגות משרד החקלאות ופיתוח הכפר, לפיה עסק שעיקר עיסוקו איננו מכירת 
עיסוקו  על  נוסף  סגורות  באריזות  חיים  לבעלי  מוכן  מזון  מוכר  הוא  אך  חיים,  לבעלי  מזון 

המרכזי, לא יידרש ברישיון לפי פריט 3.5ב. 

מוצרים  מגוון  שמוכרת  שיווק  רשת  של  סניף  או  מכולת  חנות,  כי  היא  המשמעות 
חיים  לבעלי  מזון  גם  וביניהם  לבע"ח(,  מזון  מכירת  אינו  עיסוקן  שעיקר  )כלומר 
בפריט/י  ויידרשו  3.5ב,  פריט  לפי  עסק  רישיון  להוציא  יידרשו  לא   – סגורות  באריזות 
וכד'.  6.2 4.7ד,  4.7ב,  כגון:  רישוי(  טעוני  שהם  )ככל  העיקרי  עיסוקם  עפ"י   הרישוי 

פריט 5.1ג' ופריט 10.2 - הבהרה לגבי הפריט המתאים לרישוי מגרסה 

ניידת וטיפול בפסולת בניין
בישיבת הוועדה הבינמשרדית בחודש דצמ' 2021 קיבלה הוועדה את העמדה המקצועית של 

נציגי המשרד להגנת הסביבה, לפיה כאשר מנפיקים רישיון לעסק המשתמש במגרסה ניידת 
ואשר עוסק בטיפול בפסולת בניין יש לעשות זאת לפי פריט 5.1ג' )טיפול בפסולת(. 

 כאשר באים לרשות מגרסה ניידת, יש לבחון את אופי הפעילות ולא את סוג המכשיר. 
כך, במקרה שמדובר בפעילות הכוללת טיפול בפסולת בניין פריט הרישוי צריך להיות 
5.1ג ולא 10.2. גם במקרה שמדובר בטיפול בפסולת מעורבת )פסולת בניין ופסולת של 

אבנים( פריט הרישוי צריך להיות 5.1ג. האמור לעיל מתייחס רק לעניין הטיפול בפסולת. 
במקרה שאותו עסק עוסק בחציבה,  כרייה,  עיבוד או גריסה של אבנים, מחצבים ומינרלים – יש 

 להנפיק לו רישיון לפי פריט 10.2.

פריט 4.8 – לא נדרש באירועים של הרמת כוסית או טעימות יין
בישיבת הוועדה הבינמשרדית לרישוי עסקים בחודש אוג' 2021 קבעה הוועדה כי באירועים של 
הרמת כוסית, כגון הרמת כוסית מטעם מקום העבודה לרגל חג כלשהו – לא יהיה צורך בקבלת 
רישיון לפי פריט 4.8 בתוספת לצו )משקאות משכרים – פאב, בר, מסבאה וכל עסק שעיקר 

פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה(. 

לצריכה  שלא  משכרים  משקאות  המוכרת  בחנות  או  ביקב  טעימות  לגבי  כנ"ל 
יידרשו  ולפיכך  מהמכירה  חלק  אלא  "צריכה"  נחשבות  אינן  הטעימות  במקום. 
4.6א  משכרים.  משקאות  למכירת  חנות  עבור  4.7ב  המתאים:  הפריט  לפי  ברישיון 
.4.8 פריט  גם  להוסיף  יידרשו  לא  וכאמור  הייצור(  לנפח  )בהתאם  יקב  עבור  4.6ו   או 

עדכון בתבנית דיווח שנתי רישוי עסקים למשרד הפנים
בעקבות הרפורמה ברישוי עסקים ועם כניסת המסלולים המקוצרים לתוקף באפריל 2021, עודכן 
הדוח השנתי – רישוי עסקים. הגיליונות הקיימים עודכנו ונוסף גיליון לדיווח על שימוש הרשות 

במסלולים מקוצרים )עסקים שקיבלו רישיונות / היתרים במסלולים המקוצרים(. 

חשוב! לצורך חישוב מענקי התמרוץ - יש להגיש את דו"ח 2021 לא יאוחר מ-31 בינואר 
2022

מצ"ב קישור למדריך להפקדת דו''ח שנתי – רישוי עסקים. בנוסף, יינתן הסבר מפורט ביום 
העיון שמשרד הפנים מארגן.

מפרט רשותי – דרישות בעקבות תיקון החוק
בתאריך 1.12.21 נכנס לתוקף תיקון 36 בחוק רישוי עסקים, שכלל שינוי בסעיף 7ג3 לחוק – אופן 
כתיבת ופרסום המפרט הרשותי. החל ממועד זה, על רשות הרישוי לבצע מספר שלבים לפני 
שתוכל לתת לעסקים תנאים לפי המפרט הרשותי שלה. שלבים אלה כוללים, בין השאר: 
בדבר  הודעה  פרסום  המפרט,  את  הרשות  מועצת  אישור  ציבור,  להערות  טיוטה  פרסום 

המפרט ברשומות, פרסום באתר האינטרנט של הרשות.

הוא  לפיה  מעבר  הוראת  בחוק  נקבעה  ה-1.12.2021:  לפני  שפורסם  רשותי  מפרט  לגבי 
יישאר בתוקף, ובלבד שיאושר בידי מועצת הרשות ושהודעה על פרסומו תפורסם ברשומות על 

ידי ראש הרשות עד ליום 1.12.2024.

התהליך כולו מפורט בגירסה המעודכנת למתווה למפרט הרשותי שפירסם אגף בכיר רישוי עסקים – ראו 
בקישור.

יום עיון לעוסקים/ות ברישוי עסקים ברשויות הרישוי: עדכוני חקיקה וחזרה 
על מסלולי רישוי מקוצרים

יום עיון מקצועי   2022 ינואר  אגף בכיר רישוי עסקים בשיתוף מפעם גליל מערבי יקיים בחודש 
התשובות  את  לתת  כדי  במיוחד  נבנה  זה  יום  המקומיות.  ברשויות  עסקים  ברישוי  לעוסקים 
המוסמכות והמקצועיות ביותר לגבי השינויים בחקיקה ברישוי עסקים וכלים מעשיים ליישום 

מסלולי הרישוי המקוצרים בהתאם לרפורמה.

בין נושאי היום: שינויים בחוק - מפרט רשותי, חובת נגישות לעסקים; שינוי פריטים בצו; 
מענקי תמרוץ לעובדי יחידות הרישוי ותבנית הדיווח החדשה. 

ניתן להירשם עד ה- 30.12.2021 לאחד מן הימים:

להרשמה ליום העיון בי-ם לחצו כאן
להרשמה ליום העיון בחיפה לחצו כאן

בטאון רישוי עסקים 
עסקים,  רישוי  ביטאון  את  פרסמנו   2021 נובמבר  בחודש 
והשנה גם בגרסה דיגיטלית שניתן לדפדף בה. הביטאון 
הופץ לכל מנהלי/ות רישוי עסקים ברשויות המקומיות 
הבין  הוועדה  לחברי  המקומיות,  הרשויות  ומנכ"לי 

משרדית לרישוי עסקים ולגורמים נוספים.

מצורף קישור לביטאון השנתי של רישוי עסקים

כתיבה: אפרת פרידמן, עידו מירז, איילת שאשא                                                                        
עיצוב והפקה: יאיר חובב

משרד הפנים, אגף הדרכה, הטמעה ובקרה רישוי עסקים
28.12.21, כ"ד טבת, תשפ"ב

לאתר רישוי עסקים לחץ כאן
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https://www.gov.il/he/departments/dynamiccollectors/add-zav-rishuy?skip=0&fireglass_rsn=true#fireglass_params&tabid=a1f17df00e28b430&application_server_address=tie5.fg.gov.il&popup=true&is_right_side_popup=false&start_with_session_counter=1
https://www.gov.il/he/departments/dynamiccollectors/add-zav-rishuy?skip=0&fireglass_rsn=true#fireglass_params&tabid=a1f17df00e28b430&application_server_address=tie5.fg.gov.il&popup=true&is_right_side_popup=false&start_with_session_counter=1
https://www.gov.il/he/departments/dynamiccollectors/add-zav-rishuy?skip=0&fireglass_rsn=true#fireglass_params&tabid=a1f17df00e28b430&application_server_address=tie5.fg.gov.il&popup=true&is_right_side_popup=false&start_with_session_counter=1
https://www.gov.il/he/departments/dynamiccollectors/add-zav-rishuy?skip=0&fireglass_rsn=true#fireglass_params&tabid=a1f17df00e28b430&application_server_address=tie5.fg.gov.il&popup=true&is_right_side_popup=false&start_with_session_counter=1
http://cpanel20.tempdomain.co.il/~misgavorg/business34/
https://www.gov.il/he/Departments/dynamiccollectors/q-a-business?skip=0
https://www.gov.il/BlobFolder/guide/training-materials1/he/home_main_business-licensing_training_28.12.21.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/guide/training-materials1/he/home_main_business-licensing_training_020.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/guide/training-materials1/he/home_main_business-licensing_training_020.pdf
https://www.mifam.co.il/html5/EventproLookup.taf?_function=details&_ID=25161&did=2033&G=9764&SM=
https://www.mifam.co.il/html5/EventproLookup.taf?_function=details&_ID=25162&did=2033&G=2033&SM
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/organ?chapterIndex=2
https://www.gov.il/he/departments/topics/busines-licensing

