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 הרפורמה ברישוי עסקים 

מדינת ישראל קידמה רפורמה בתחום רישוי עסקים, שמטרתה לשפר ולייעל את הליכי הרישוי 
על  ולהקל ככל הניתן על בעלי העסקים ועל המעוניינים לפתוח עסקים חדשים, כל זאת, תוך הקפדה

 .הוראות חוק רישוי עסקים ומטרותיו

  :עיקרי הרפורמה

יצירת מפרט אחיד של התנאים והמסמכים הנדרשים לצורך קבלת רישיון עסק ממשרדי הממשלה 
המפרט האחיד יאפשר , מפרטים אחידים - נותני האישורים אשר מפורסם באתר משרד הפנים

סתירות  למעוניינים בהקמת עסק לדעת מראש מה נדרש מהם ומונע מצב של חוסר אחידות או 
 .בדרישות

המדיניות והדרישות של רשות הרישוי  הנגשת המידע בשקיפות ע"י העלאת המסמכים, התנאים,
כך שהמעוניינים להקים עסק יוכלו לדעת מראש מה נדרש מהם ואלו מגבלות מטילה  המקומית

 .רשות הרישוי על סוגי עסקים

תנאים נוספים שייקבעו לבעלי העסקים יחולו לאחר שלוש שנים או במועד חידוש הרישיון, לפי 
לשינוי יש השלכה מועטה של העסק או קיימות נסיבות  התאריך המוקדם מביניהם, אלא אם כן 

 .המחייבות החלת התנאי בדחיפות על מנת להבטיח את מטרות הרישוי

אפשרות הגשת השגה לגורם הנוגע בעניין של תנאי שהוצב לבעל עסק או מבקש רישיון  -השגה 
לתת לו רישיון עסק  )לרבות תנאי המופיע במפרט האחיד ולמעט תנאי שנקבע בחיקוק ( או על סירוב

 .או שלילת רישיון

הליך רישוי מזורז לעסקים שהסיכון הנשקף מהם קטן. במסגרת הליך זה מבקש הרישיון מגיש 
מראש את המסמכים הנדרשים ומצהיר על עמידתו בתנאים הנדרשים. המבקש יתחיל להפעיל את 

 .עסקו תוך חודש מהגשת הבקשה לאחר קבלת היתר מזורז מרשות הרישוי

עדכון צו רישוי עסקים הקובע את העסקים טעוני הרישוי, הארכת תקופת הרישוי לסוגי עסקים 
בהם מאפייני העסק מחייבים זאת, ביטול הצורך ברישיון   רבים, קיצור תקופת הרישוי במקרים

 .האפשר לחלק מהעסקים, ביטול הצורך באישור של חלק מנותני האישור, הכול במידת 

 .פריטים 11-. בשלב זה פורסמו מפרטים ל5/11/2013 -קף בהדרגתיות החל מההרפורמה נכנסה לתו

המפרטים  לגבי עסק שבמועד הפרסום יש לו רישיון עסק, -לתוקף   המפרטים האחידים כניסת
 יכנסו לתוקף שלוש שנים לאחר הפרסום, לגבי עסק חדש המפרטים יכנסו לתוקף במועד הפרסום

20/10/2015. 

 :המשמעויות הנובעות מפרסום המפרטים האחידיםלהלן תמצית 

 תוקף רישיון  פריט קבוצה

בריאות,  
 קוסמטיקה רוקחות, 

 שנים 5 בית מרקחת

 שנים 15 תיקון מכלים -גז  דלק ואנרגיה 

 שנים 5 תחנת דלק ותדלוק -דלק לסוגיו  דלק ואנרגיה 

 שנים 10 בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה חקלאות, בעלי חיים 

http://business.gov.il/small-lobby/Pages/specifications_approved_list.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/specifications_approved_list.aspx
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 תוקף רישיון  פריט קבוצה

 -חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי  חקלאות, בעלי חיים 
 מכירתם

 שנים 10

בית קפה, מסעדה לרבות הגשת  -בית אוכל  מזון 
 משקאות משכרים לצריכה במקום

 שנים 3

אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים  מים ופסולת 
 איסופה והובלתה

 שנים 15

 שנים 15 הובלתם במכליות -וקולחין שפכים  מים ופסולת 

תחנה מרכזית, כהגדרתה  -הסעת נוסעים  רכב ותעבורה 
 התעבורה, תחנת רכבת מרכזית בפקודת

 שנים 15

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

 שנים 15

תעשייה, מלאכה,  
 ומחצבים כימיה 

אחסונם שלא לצורך  -ניקוי  חומרי חיטוי או
 מכירה במקום

 שנים 15

 

 לחוק רישוי עסקים 34תיקון 
  לחוק רישוי עסקים. 34הצביעה מליאת הכנסת על תיקון  10/07/2018 בתאריך

הרפורמה הנוכחית ברישוי עסקים, הקרויה "רישוי עסקים דיפרנציאלי" מטרתה ליצור: איזון בין 
שמירה על הציבור מפני נזקים )בריאותיים, בטיחותיים, סביבתיים  -המטרות של חוק רישוי עסקים 

  לבין עידוד הפעילות הכלכלית במשק וצמצום הפגיעה בעסקים. -וכד'( 

 ומשלימה אותה. 2012רפורמה זו היא בעצם המשך ישיר לרפורמה של 

 הרפורמה הנוכחית שואפת לשפר ולייעל את תהליך הרישוי.

 01/01/2019 -נכנסה לתוקף בפעימה ראשונה של הרפורמה 

  :עיקרי הרפורמה

  קביעת מסלולי רישוי המותאמים לרמת המורכבות של העסק )מסלול קצר לעסק קטן, בינוני
 וכך הלאה(.

  לוחות זמנים מחייבים את גורמי הרישוי כאשר אי מענה  –קיצור משך הטיפול בבקשה לרישיון
 בזמן כמוהו כמענה חיובי.

  :מבוסס על אמון והעברת  –פתיחת עסק על סמך תצהיר של בעל העסק בעסקים פשוטים
 האחריות לידי האזרח.

 .הארכה משמעותית של תוקף הרישיונות 
 הקלות בעמידה בדיני התכנון והבנייה כתנאי לקבלת רישיון/היתר  
 הקלות ברישוי הנגישות בהליך רישוי עסקים  
 מתן מידע ייעוץ והכוונה. –ים הקמת מרכז שירות עירוני משותף לשירות בעלי העסק 
 היתר זמני עד שנתיים במקום עד שנה 
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 להלן עקרונות התיקון ופירוט השינויים בצו 

 לחץ כאן -  לחוק 34למידע נוסף , עדכונים וחומר על תיקון 

 

 עדכון 

 בתאריך לתוקף וייכנסו, הכנסת של הסביבה והגנת הפנים בוועדת אושרו עסקים רישוי תקנות
01/04/2021. 

 יתחיל ועתה הפנים משרד הוביל שאותה עסקים ברישוי הרפורמה חקיקת הושלמה, למעשה בכך
 .בשטח יישומה תהליך

 :עיקריים רבדים 3-ב עוסק לתקנות התיקון

 נוסח קביעת וכן, תצהיר מבוססי המקוצרים המסלולים לשלושת מדויקים זמנים לוחות קביעת .1
 (. הפנים משרד באתר מקוצרים למסלולים המסווגים העסקים רשימת את ראו) התצהיר טופסי

 
 במסלול רישיון לחדש יוכלו אחיד מפרט לגביהם פורסם שלא עסקים סוגי – רישיון חידוש .2

 .הקודם הרישיון בתנאי עומד שהוא מצהיר העסק בעל כאשר, מקוצר
 

 נעשה לא כאשר, הבעלים זהות שינוי של במקרים העסקים בעלי על יקל התיקון – בעלות שינוי .3
 .בעסק אחר שינוי שום

 

 

https://www.rishonlezion.muni.il/Documents/%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA/law_34.pdf
https://www.gov.il/he/Departments/General/business-licensing-reform
https://www.gov.il/he/Departments/General/business-licensing-reform
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/regulation-law/he/home_main_business-licensing_regulation-law-003.pdf

