
 

 

 
 

 הנחיות להגשת בקשה לרישיון עסק 

 
ומטרתו הסדרת פעילות העסקים. על פי   1968 -חוק רישוי עסקים חוקק בכנסת ב

חוק זה, כל עסק הטעון רישוי בצו רישוי עסקים חייב ברישיון עסק לפתיחתו  
בעלות העסק  וניהולו. הרישיון ניתן לבעל העסק המנהל בפועל או אחראי לניהולו. 

 .מוגדרת לפי הרשום בטופס הרישיון שהוצא מטעם העירייה
 

 :בעת הגשת בקשה לרישיון עסק, יש להמציא את המסמכים הבאים

ב  • לעסק  הנדסאי מורשה.    5  -תוכנית  מהנדס/ אדריכל/  ע"י  ערוכה  עותקים, 
כל עותק מהתוכנית יוגש בגיליון רצוף אחד מקופל כהרמוניקה וחתום על ידי  

קובץ   לשלוח   צוע מוסמך כהגדרתו בחוק ועל ידי בעל העסק ובנוסףבעל מק
( במייל    10עד    PDFדיגיטלי  עסקים  וקידום  לרישוי  למחלקה  –מגה( 

 Asakim@rehovot.muni.il  
 חוזה שכירות / קנייה או נסח טאבו.  •
 צילום ת.ז. של בעל העסק. •
 מס' הנכס ומס' משלם.   –חשבון ארנונה  מספר   •
בצילום תעודות רשם  • להצטייד  יש  חברה/תאגיד,  ידי  על  העסק מתנהל  אם 

על   חשבון  מרואה  ואישור  החברה  תקנון  התאגדות,  תזכיר  ו/או  החברות 
 מורשה חתימה. 

 לבתי אוכל ועסקי מזון, יש להגיש פרשה טכנית על אופן הפעילות במקום. •
ן למניעת זרימה חוזרת יש להביא אישור ממתקין  במידה והעסק דורש מתק •

 מוסמך או פטור מלשכת הבריאות. 
 התקנה או אישור פינוי בור מפריד שומן במידת הצורך.  •
תצהיר   • יסוד  על  אישור  במסלול  לעסקים  כבאות  תצהיר  אש/  כיבוי  אישור 

)ג( לחוק רישוי עסקים, ובהתאם לסוג העסק, שטחו  6כבאות, בהתאם לסעיף 
 נוספות שנקבעו בצו רישוי עסקים. ומגבלות  

יש להמציא את אישור    –במידה ולעסק נקבעה חובת רישוי לפי חיקוק אחר   •
 משרד התחבורה.  -הרשות שנקבעה באותו חיקוק, לדוגמא למוסכים 

עם   • לאנשים  זכויות  שוויון  לתקנות  בהתאם  נגישות/תצהיר,  מורשה  אישור 
 . 2013  –מוגבלויות )התאמות נגישות לשירות(, תשע"ג  

 תשלום אגרת רישוי בעבור כל פריט רישוי.  •
 במידה ויש בידך חוות דעת מקדמית של נותן אישור, יש לצרפה לבקשה.  •
 הבקשה תאושר רק לאחר קבלת כל המסמכים הנדרשים ותשולם האגרה. •

   הגורמים המעורבים בתהליך הרישוי
לסוג ומהות   כל סוג עסק נדרש לאישור של גורמים שונים בתהליך הרישוי, בהתאם 

 העסק.  
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 :נותני אישור ממשלתיים 

 משרד הבריאות  •
 משטרת ישראל  •
 שרותי כבאות  •
 המשרד להגנת הסביבה  •
 משרד הכלכלה )תמ"ת( •
 משרד החקלאות  •

 
המחלקה לרישוי וקידום עסקים תדאג לפנות לנותני האישורים לקבלת אישורם  

 הסופי או סירובם והעברת פרטים לבעל העסק.  
 

אי ביצוע הדרישות, יגרור סירוב למתן הרישיון ונקיטת הליכים משפטיים בגין  
 .ניהול עסק ללא רישיון

 
 ווה עבירה על החוק. ניהול עסק ללא רישיון מה   -אין לפתוח את העסק ללא רישיון 

 
 

 

 


