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לתוכן העניינים

יזם/ת יקרים
כשעולה רעיון בראשכם, כשאתם מרגישים אנרגיה פנימית ליצור משהו חדש, לפתח, לייצר, 

לבנות עתיד כלכלי חדש לעצמכם – ערד היא המקום הטוב עבורכם.
כי בערד עושים את הדברים אחרת. 

מבחינתי, עיריית ערד והחברה הכלכלית נועדו כדי לתת לך שירות. לסייע לך בנבכי הבירוקרטיה, 
רישיון עסק, היתר מכירה, איתור שטח מתאים לצרכיך, התקשרות עם גורמים שונים ושיתוף 
במשא ומתן, נכיר לך הלוואות מדינה ומענקים שתשמע עליהם רק מאיתנו ונלווה אותך 
בימים ראשונים עם בניית תכנית עסקית, בחינת מצב השוק, ואפילו נסייע בבחירת כלי 

שיווק ופרסום. 
בעיקר, אנחנו נבין מה אתה רוצה, ואנחנו נדע לתת לך יד לאורך כל הדרך.

אשמח לפגוש אותך בכל שלב בתהליך, לשמוע על יוזמתך החדשה ולסייע ככל שהעירייה 
יכולה.

בהערכה רבה,
עו"ד ניסן בן חמו

ראש עיריית ערד
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לתוכן העניינים

בעלי עסק ויזמים יקרים
"אם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים" )דר' סוס(

זה המוטו שלי לחיים, המלווה אותי לאורך הדרך בכל דבר שאני עושה.
אז הנה בחרתם לצאת לדרך עסקית. 

יציאה לדרך חדשה תמיד מלווה בהתרגשות, פרפרים בבטן ושלל רגשות מעורבים בשמחה, פחד וציפייה. 
והכי חשוב, שתמיד תעשו זאת באהבה.

מדריך זה הוכן לשימושכם על ידי החברה הכלכלית לערד בשיתוף עם מחלקת רישוי עסקים בעיריית ערד.

ניסינו לקבץ במדריך את מירב הפרטים החשובים להכרת תהליך הרישוי ומידע נוסף שיסייע בהקמת העסק.
הליך הרישוי הינו מורכב וכרוך במילוי דרישות רבות של גופים רבים ולכן חשוב לשמור על קשר תמידי עם 
החברה הכלכלית לערד שתסייע בליווי מול גורמים מאשרים, בבניית תוכניות עסקיות, בגיוס ההון ותהיה 

לצידכם לאורך כל הדרך להגשמת החלום.
החברה הכלכלית לערד, מחלקת רישוי עסקים בעירייה, צוות העובדים וההנהלה מאחלים לך בהצלחה.

בברכת הצלחה,
הילה צחי

מנכ"לית החברה הכלכלית לערד

חי
 צ

לה
הי

ם:
לו

צי
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לתוכן העניינים

החברה הכלכלית לערד בע"מ שמה לה למטרה לקדם ולפתח מנועים כלכליים משמעותיים לרווחת התושבים 
בעיר, הקהילה העסקית והעיר.

כזרוע ביצועית של עיריית ערד החברה מנהלת ומקדמת פרויקטים כלכליים כגון: ניהול והקמת מיזמים כלכליים, 
ניהול המסלול המוטורי, קידום תחום העסקים הקטנים והבינוניים, ניהול אזור התעשייה, ניהול אתר האשפה 

העירוני ופיתוח וניהול התיירות בעיר.
החברה משמשת גורם מסייע ומרכז מידע ליזמים חדשים המתעניינים בהקמת עסקים בערד, קידום תחום 
התעסוקה בראייה אסטרטגית עירונית, בניית מענים וסיוע ליזמים מערד ופיתוח תכנית אסטרטגית לאזור תעשייה 

קהילתי ובר קיימא.
כמו כן, החברה עוסקת בפיתוח וקידום מיזמים המבוססים על תשתיות ונכסי העיר ליצירת מנוע הכנסות מקומי 

לעצמאות תקציבית עירונית.

דרכי סיוע לעסקים:
	 .GO/NO GO סיוע בהקמת העסק ובחינת היתכנות ראשונית לצורך קבלת החלטה
סיוע בהכנת תכנית עסקית. 	
ליווי בתהליכי הקמת העסק בפועל מול הרשות המקומית ומשרדי הממשלה. 	
ליווי בתהליכי קבלת מענקים/סיוע ממשרדי ממשלה. 	
מתן מידע עדכני וסיוע במציאת קרקע/מבנה להשכרה או קנייה. 	
סטטוס מגרשים ותוכניות פיתוח. 	
הנגשת מידע/ידע לבעלי עסקים באמצעות הרצאות, סדנאות וקורסים. 	
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החברה הכלכלית ערד
רחוב חן 34, בניין שיא, קומה 1. 

 לתיאום פגישה עם נינה בביץ', 
רכזת הפיתוח הכלכלי התקשרו

 08-9951888



תוכן העניינים
12-6 תהליך הקמת עסק 

1. פנייה לחברה הכלכלית לבדיקת היתכנות עסקית  
 GO / NO GO 2. קבלת החלטה על ידי היזם  

3. פתיחת תיק ברשויות  
3.1 פתיחת תיק במע"מ   

3.2 המוסד לביטוח לאומי   
3.3 מס הכנסה   

3.4 פתיחת חשבון בנק   
3.5 רישיון להפעלת עסק   

3.51 הקמת עסק שאינו טעון רישוי    
3.52 הקמת עסק טעון רישוי    

13 גיוס מקורות מימון 
מעוף - הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

14 ערוצי קשר   
1. החברה הכלכלית לערד  

2. עיריית ערד  
3. קישוריות נפוצות

16 חשוב לדעת  
1. מושגי יסוד  

2. חוקים, צווים ותקנות  

17 מה השאלה?  
יש תשובה  
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לתוכן העניינים

תהליך הקמת עסק
שלב 1

שלב 2

שלב 3

שלב 4

שלב 5

 פנייה לחברה הכלכלית
לבדיקת היתכנות עסקית

 קבלת החלטה ע"י היזם
GO / NO GO

פתיחת תיק ברשויות

 בחינת סיוע בחכ"ל
לגיוס מקורות מימון

 הקמת 
העסק

התהליכים המפורטים במדריך זה הם כלליים,    *
עיקרי  את  להציג  ומטרתם  בקצרה  מנוסחים 
הדברים. מידע זה אינו מהווה נוסח מחייב של החוק 
או התקנות, לא ניתן לכלול במדריך הקצר את כל 
דברי החקיקה בנושא. בכל מקום שיש סתירה בין 
הכתוב במדריך לבין הכתוב בחוק, בתקנות, בצווים 
ובהוראות השונות של נותני האישור, הקובע הוא 

דבר החוק, התקנות והצווים. 
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 מלווה על ידי 

 החברה הכלכלית לערד
 בכל השלבים  וגם 

לאחר ההקמה



לתוכן העניינים

פנייה לחברה הכלכלית 
לבדיקת היתכנות עסקית שלב 1

במסגרת הפגישה הראשונה בחברה הכלכלית:
יוצג הרעיון העסקי.. 	
תבוצע בדיקת התכנות כלכלית בסיסית.. 	
יבחר מקום למיזם.. 	
קבלת הכוונה לאיסוף נתונים ראשוניים ובדיקות נוספות הכרחיות להמשך התהליך.. 	
הפניה ליעוץ מקצועי להכנת אומדן השקעה ותוכנית עסקית דרך המעוף.. 	

קבלת החלטה על ידי היזם
GO / NO GO שלב 2

לאחר פגישת יעוץ ובסיום בניית תוכנית עסקית ראשונית, על היזם לקבל החלטה האם להתקדם במיזם. במידה 
והחליט להתקדם, על היזם לחזור לחברה הכלכלית להמשך התהליך וקבלת ליווי מול הרשות המקומית ומשרדי 

הממשלה.
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לתוכן העניינים

פתיחת תיק ברשויות שלב 3

א. פתיחת תיק במע"מ
הרישום מתבצע במשרדי המע"מ באזור בו ממוקם העסק. 

יש לצרף לבקשה:
תעודת זהות . 	
צילום המחאה מבוטלת מחשבון עו"ש של העסק או אישור של פרטי חשבון בנק מהבנק.. 	
הסכם שכירות או רכישת מקום בית העסק.. 	
טופס רישום לצרכי מע"מ מס' 		8 - טופס בקשה.. 	
אישור רשמי או תעודה או רישיון עיסוק .. 	
ומסמכים נוספים, המעידים על הקמת העסק ופעילותו. למשל: חשבוניות רכישת רכב, חשבוניות רכישת . 	

ציוד לעסק, היתרי בנייה וכו'
במקרה של חברה בע"מ, פתיחת תיק תתבצע רק לאחר רישום החברה ברשם החברות. 

בסיום תהליך הרישום בעל העסק יקבל מנציג מע"מ תעודת עוסק פטור או תעודת עוסק מורשה ושוברים זמניים 
לדיווח מע"מ. תעודת העוסק מורשה היא תעודה זמנית עד שתישלח לבעל העסק התעודה הקבועה )בדרך כלל 

לאחר מספר שבועות(. את התעודה יש להציג במקום בולט בבית העסק.

משרד הכלכלה והתעשייהלפרטים נוספים: 
 מדריך מע"מ 

של רשות המיסים
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ב. פתיחת תיק במוסד לביטוח לאומי
כל עסק עצמאי חייב ברישום והסדרת תשלום דמי הביטוח הלאומי, המקנים לעובדיו ולו זכות לקבל קצבאות 

ותשלומים שונים המבטיחים קיום בסיסי למי שזכאי לכך. 
חשוב: גובה המקדמה יקבע בהמשך את גובה הקצבה ולכן לא מומלץ לשלם מקדמות בחסר, אלא לבטח בגובה 

ההכנסה הריאלית של בעל העסק.

איך פותחים תיק בביטוח לאומי?
לפתיחת תיק במוסד לביטוח לאומי יש לגשת עם תעודת זהות לסניף הקרוב למקום מגוריכם. בזמן פתיחת התיק, 
יהיה עליכם להעריך את ההכנסה הצפויה שלכם. אם קשה לכם להעריך את ההכנסה הצפויה, באפשרותכם 
להצהיר על הסכום המינימלי האפשרי. ניתן לעשות זאת גם באמצעות רואה חשבון. בתום הרישום, יהיה עליכם 
להתחיל לשלם את דמי הביטוח לפי פנקס המקדמות שיועבר לכם. ניתן לשלם גם באתר התשלומים של ביטוח 
לאומי, בהוראת קבע או על ידי רואה החשבון שלכם. בסוף השנה יחושב הסכום השנתי בו אתם חייבים לפי 

ההכנסות בפועל, והיתרה לתשלום תקוזז בהתאם.

אתר המוסד לביטוח לאומילפרטים נוספים:
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לתוכן העניינים

ג. מס הכנסה
כל הכנסה חייבת בדיווח למס הכנסה, גם אם אינה מחויבת בתשלום מס. לכן, חשוב לנהל רישום של כל ההכנסות 

וההוצאות שלכם, עם תחילת הפעילות העסקית.
יש 	 דרכים אפשריות לפתוח תיק במס הכנסה:

להגיע עם תעודת זהות אל משרדי מס הכנסה באזור בו ממוקם העסק.. 	
לשלוח את פרטי בעלי העסק ואת פרטי העסק המלאים בדואר רשום לפקיד השומה. . 	
פתיחת תיק על ידי רואה חשבון.  . 	

בהודעה לפקיד השומה יש למסור את הפרטים הבאים: שם מלא, מספר זהות, כתובת פרטית, מהות העיסוק, 
כתובת העסק, מספר הטלפון, תאריך פתיחת העסק, שם העסק ומספר עוסק במע"מ.

לאחר הרישום, יהיה עליכם להתחיל בתשלומי מס הכנסה לפי פנקס המקדמות שיועבר לכם, בהתאם להכנסות 
הצפויות של העסק. הדיווח מתבצע אחת לחודש או חודשיים. 

אתר רשות המיסיםלפרטים נוספים:

ד. פתיחת חשבון בנק
רצוי לפתוח חשבון בנק עסקי באמצעותו ניתן לנהל את הפעילות הכספית של העסק, בנפרד מחשבונך הפרטי.

ה. רישיון להפעלת עסק
עם קבלת ההחלטה, טרם חתימת חוזה לעסק ישנם כמה נושאים אותם מומלץ לבדוק:

העסק והרישוי: יש לפנות למחלקת רישוי עסקים לקבלת מידע מוקדם, אם יש צורך ברישיון עסק לעיסוק . 	
המבוקש. אם העסק טעון רישיון עסק, ייתנו הנחיות לבקשה לרישיון. בדיקה האם העסק נדרש לרישיון 

העסק ניתן לבצע גם באתר העירייה.
ארנונה: סכום התשלום, זכאות להנחות וכו'.. 	
שילוט: סוגי שילוט, תהליך האישור, תעריפי אגרות שילוט וכו'.. 	
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https://www.gov.il/he/departments/topics/income_tax_israel_tax_authority


הקמת עסק שאינו טעון רישוי

מזל טוב ובהצלחה

מזל טוב ובהצלחה

קבלת מידע תכנוני עסקי

ארנונה

ארנונה

מחלקת כבאותמשטרה
תברואה

המשרד לאיכות 
הסביבה

סירוב או 
היתר זמני

ניתן להגיש 
ערעור

ניתן להגיש 
ערעור

יש רשיון 
עסק

תנאים 
מוקדמים

קבלת 
אישור

מחלקת 
הנדסה

משרד משרד התמ"ת
הבריאות

גופים נוספים במידת הצורך 
(וטרינר, משרד החקלאות)

שילוט

שילוט

פנייה למחלקת הנדסה 
(רישוי ופיקוח על בנייה)

בקשה למידע מוקדם
ממחלקת רישוי עסקים

שימוש שאינו תואם היתרשימוש תואם היתר

הגשת בקשה לשימוש חורג

קבלת היתר לשימוש חורג

קבלת מידע תכנוני עסקי

הקמת עסק טעון רישוי

תכנון והגשת תוכנית עסק

הגשת בקשה לרישוי
במחלקת רישוי עסקים

לחוות דעת גורמי הרישוי

לתוכן העניינים

ה1. צעדים בהקמת עסק שאינו טעון רישוי
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לתוכן העניינים

עסקים רבים אינם מחויבים ברישיון עסק. 
אף על פי כן, כל יזם המקים עסק וכל בעל עסק הפועל בעיר צריך לבצע מספר פעולות:

א. ארנונה )חיובי ארנונה, גביית ארנונה והיטל שמירה, וטאבו(
רישום חשבון ארנונה על שם בעל העסק 	
בירור והסדר תשלומי ארנונה והיטל שמירה 	
שינוי שימוש בנכס באם נדרש 	

ב. שילוט
הגשת בקשה לרישיון שילוט שנתי ואישורה על ידי הועדה המקצועית לשילוט נדרשת במקרים הבאים:

לפני הצבת שילוט חדש 	
לפני שינוי תוכן של השילוט, צורה, גודל, מיקום או כל שינוי אחר 	
בעת שינוי בעלים או מחזיקים של שילוט קיים 	
רישיון השילוט ייכנס לתוקפו לאחר אישור הועדה ותשלום אגרה 	
להגשת בקשה לשילוט ולקבלת הנחיות מפורטות ניתן להוריד את טופס הבקשה מהאתר הרשותי  	

או לחילופין לפנות למחלקת תברואה ורישוי. טופס בקשה לשילוט
ג. מידע תכנוני עסקי

מידע על העסק )ייעוד קרקע, שימושים לפי תכנית בניין עיר- תב"ע, היטל השבחה, שימור וכו'( 	
	.	 תכנית עסק חתומה ומאושרת 	
	.	 בירור חבות בהיטל השבחה - בדיקת חובות קיימים בנכס ובדיקת חבות לעסק המבוקש 	

ד. מים
רישום חשבון מים על שם בעל העסק 	
בירור והסדר תשלומי מים 	
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הקמת עסק שאינו טעון רישוי

מזל טוב ובהצלחה

מזל טוב ובהצלחה

קבלת מידע תכנוני עסקי

ארנונה

ארנונה

מחלקת כבאותמשטרה
תברואה

המשרד לאיכות 
הסביבה

סירוב או 
היתר זמני

ניתן להגיש 
ערעור

ניתן להגיש 
ערעור

יש רשיון 
עסק

תנאים 
מוקדמים

קבלת 
אישור

מחלקת 
הנדסה

משרד משרד התמ"ת
הבריאות

גופים נוספים במידת הצורך 
(וטרינר, משרד החקלאות)

שילוט

שילוט

פנייה למחלקת הנדסה 
(רישוי ופיקוח על בנייה)

בקשה למידע מוקדם
ממחלקת רישוי עסקים

שימוש שאינו תואם היתרשימוש תואם היתר

הגשת בקשה לשימוש חורג

קבלת היתר לשימוש חורג

קבלת מידע תכנוני עסקי

הקמת עסק טעון רישוי

תכנון והגשת תוכנית עסק

הגשת בקשה לרישוי
במחלקת רישוי עסקים

לחוות דעת גורמי הרישוי

לתוכן העניינים

ה2. צעדים בהקמת עסק טעון רישוי 
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לתוכן העניינים

עיקרי התהליך לקבלת רישיון עסק:
א. בקשה וקבלת מידע מוקדם/מקדמי להגשת בקשה לרישוי עסק במחלקת רישוי עסקים בעירייה. בהנחיות 

להגשת בקשה לרישיון יינתן המידע הבא:
טפסים ומסמכים הנדרשים להגשת הבקשה - טופס הגשת בקשה לרישיון שובר תשלום בעבור אגרת . 	

בקשה לרישיון.
הגדרת סוג העסק על פי צו רישוי עסקים.. 	
תהליך הרישוי הצפוי וגופי הרישוי שאישורם נדרש לקבלת הרישיון.. 	
הנחיות להכנת תכנית עסק חדשה לעסק חדש או פטור מתכנית חדשה אם הועברה הבעלות ויש המשכיות . 	

בעסק ללא שינויים מבניים.
הנחיות מיוחדות לתכנית, כגון סידורי חנייה, חנייה תפעולית, הכנת תכנית בטיחות, מספר העותקים הנדרש.. 	
הנחיות ומגבלות תכנון עירוניות, כגון עסקים המוגבלים במספרם בסוגם או בגודלם, מגבלת אזורי פעילות . 	

לילית, מגבלות מיוחדות על פי תכנית מתאר החלה על המקום, מגבלות רישוי מיוחדות לבתי אוכל להצבת 
שולחנות וכיסאות על המדרכה.

חוקים ותקנות רלוונטיים שיידרש בעל העסק למלא.. 	
התאמה לדיני תכנון ובנייה חריגות בנייה ידועות לעירייה, בנייה נוספת טעונת היתר, דרישה להליך שימוש . 8

חורג אם יש מידע קודם בעירייה , צווי הריסה שנרשמו בתיק העסק וכיוצא באלה.
צווי סגירה שניתנו לעסק הקודם ומגבלות אכיפה נוספות, תלונות שכנים ורשויות נגד העסק שפעל במקום.. 	

ב. תכנון והגשת תכנית עסק
במקרה שנדרש אישור מחלקת הנדסה בתהליך, מגיש מקצועי מטעם בעל העסק יכין תכנית עסק על בסיס 
המידע ודרישות גורמי הרישוי )על פי רשימת הנושאים המומצלים לבדיקה בשלבים הראשונים(. כדאי לתאם 
פגישה לקבלת הנחיות בכל הנוגע לתכנון התכנית והכנתה )כולל הגשת בקשה להיתר שימוש חורג( כך שתעמוד 

בדרישות וניתן יהיה לאשרה כבסיס להגשת הבקשה לרישיון עסק.
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לתוכן העניינים

ג. הגשת בקשה לרישיון עסק
עם תום הכנת הבקשה ואישור התכנית על ידי מהנדס תכנון, תוגש בקשה לרישיון עסק במחלקת רישוי עסקים. 

הבקשה תכלול:
טופס הגשת בקשה.. 	
תכנית עסק חתומה על ידי בעל העסק ועורך הבקשה.. 	
תכנית בטיחות )רק לעסקים עתירי סיכון או קהל(.. 	
שובר תשלום חתום של אגרת הבקשה.. 	
מסמכים נוספים הנדרשים כגון: מס' חוזה ארנונה עדכני, חוזה חתום על ידי בעל הנכס, אישור . 	

מרשם החברות, צילום תעודת זהות וייפוי כח.

ד. מחלקת רישוי עסקים מקבלת את בקשתך לרישיון
לאחר בדיקה מחלקת רישוי מעבירה אותה לחוות הדעת של גופי הרישוי העירוניים והממשלתיים שאישורם 

נדרש לפי סוג העסק. כל גוף רישוי יערוך ביקורת בעסק ויכין דו"ח על נושאים המחייבים תיקון.

ה. אישור גורמי רישוי
מחלקת רישוי עסקים מרכזת את הטיפול בבקשתך ורק לאחר קבלת אישור של כל גורמי הרישוי ינפיק רישיון 
או היתר זמני לתקופה קצובה לפי צו רישוי עסקים. באם אחד מגורמי הרישוי סירב לבקשה, תשלח לך הודעה 
בכתב על הסירוב )במקרה כזה יש להסדיר את העניין מול גורם הרישוי שסירב לבקשה( אם הסירוב לא יטופל 

העירייה תגיש כתב אישום בגין ניהול עסק ללא רישיון. ניתן להגיש ערעור לגבי החלטת גורמי רישוי.
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לתוכן העניינים

 בחינת סיוע בחברה הכלכלית 
לגיוס מקורות מימון

על מנת לסייע לך בהקמת עסק חדש או בהרחבת עסק קיים עומדים לפניך מגוון מקורות מימון. חלק 
ממקורות אלו הם קרנות בנקאיות מסוגים שונים וחלקם מקורות ממשלתיים, ציבוריים ופרטיים. 

ניתן לפנות לחברה הכלכלית לקבלת סיוע בנושא.

מקורות מימון אפשריים:

הלוואה בערבות המדינה 	
קרן דרומה-צפונה 	
קרנות קורת 	
קרן הלוואות זעירות- מיקרופיננס 	
קרן עוגן 	
אשראי חוץ בנקאי SAWA לנשים 	
קרן לעידוד יזמים חדשים 	

העמותה להעצמה כלכלית לנשים 	
קרן נס לפיתוח הנגב 	
קרן פדרציית ניו יורק לישראל 	
קרן לעסקים במצוקה 	
קרן הלוואה ליוצאי אתיופיה 	
ועוד 	

גיוס מקורות מימון
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מעוף  - הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
מעוף הוא מוקד השטח של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה. המוקד משמש 

ככתובת מרכזית אחת לבעל העסק או היזם המתחיל. 
"סניף מעוף דימונה ונגב מזרחי"  מעניק שירותיו למרחב הכולל את דימונה, מועצה מקומית ירוחם, מועצה מקומית 

מצפה רמון, ערד, מועצה אזורית ערבה תיכונה, מועצה אזורית רמת נגב ומועצה אזורית תמר.
"מעוף סניף דימונה ונגב המזרחי"- מציע מגוון שירותים בהקמה ובפיתוח העסק.

בין השירותים המוצעים: 
פגישת מיפוי עסקי - בדיקת הרעיון העסקי, היתכנות כלכלית ומיפוי צורכי העסק. 	
ייעוץ וליווי עסקי על ידי יועצים מהשוק הפרטי במגוון רחב ומגוון של תחומי התמחות. 	
הדרכות וקורסים יישומיים לבית העסק, כגון: קורס יזמות, שיווק בדיגיטל, ניהול עמוד עסקי  	

בפייסבוק, הקמת פלטפורמות מכירה באינטרנט, מכירות, שירות.
ליווי לקבלת מימון והלוואות מקרן בערבות מדינה וקרנות נוספות. 	
השירותים מסובסדים על ידי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה במטרה  	

לסייע לעסקים וליזמים להצליח ולקדם את פעילותם העסקית.

טלפון: 076-8844894 מעוף - הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

www.sba.org.il
א', ג', ה', 08:30-17:30

ב', ד',  08:30-19:00
מרכז מסחרי דימונה 
שדרות יגאל אלון 	 
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ערוצי הקשר שלך 
החברה הכלכלית לערד

hila@kalkalit-arad.co.il 08-9951888 מנכ"לית: הילה צחי

החברה הכלכלית לערד בע"מ ימי עבודה א'-ה', 08:00-16:30 מרכז מסחרי, בנין שיא, קומה 	

annas@kalkalit-arad.co.il 08-9951871
מחלקת תיירות

מנהלת מחלקה: אנה סנדלר

nina@kalkalit-arad.co.il 08-9951874
פיתוח כלכלי

רכזת : נינה בביץ'

netanel@kalkalit-arad.co.il 08-9951870
אזור התעשייה

רכז: נתנאל סימקין

עיריית ערד

www.arad.muni.il ימי עבודה א'-ה', 08:00-16:30 רח' פלמ"ח 	, ערד

ariela@arad.muni.il
טלפון: 08-9951608
פקס: 08-9951648

רישוי עסקים
קבלת קהל: א'-ה', 08:30-13:00 

aviva@arad.muni.il
טלפון: 08-9951608
פקס: 08-9951648

מחלקה וטרינרית
קבלת קהל: א'-ה', 08:30-13:00

miri_p@arad.muni.il טלפון: 08-9951644
שילוט

רכזת: מירי פחימה

טלפון: 08-9951618 פיקוח עירוני
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קישוריות נפוצות

מפרטים אחידיםרישוי עסקים באתר משרד הפנים

חוקי עזר עיריית ערדאתר הוועדה לתכנון ולבנייה ערד

 אתר נציבות שוויון זכויות 
 לאנשים עם מוגבלות - 
מרכז המידע לנגישות 

 הגשת תצהיר למבקש רישיון עסק 
ב"מסלול תצהיר"

 צו רישוי עסקים 
המוסד לביטוח לאומי)עסקים טעוני רישוי(, תשע"ג- 		0	

משרד הכלכלה והתעשייהרשות המיסים 
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חשוב לדעת
מושגי יסוד

רישיון עסק – בא להבטיח כי נעשו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה  	
של העסק על פי מטרות החוק לטובת הציבור הרחב וטובת בעל העסק. בין השאר, עמידה 

בדרישות חוקי התכנון והבניה, סידורי כיבוי אש, בטיחות המבנים, תנאי תברואה.
עסק טעון רישיון –  ע"פ החוק מחויב רישיון העסק מטעם הרשות המקומית. 	
רישוי: 	 טעוני  העסקים  סוגי  מפורטים  שבו  הפנים  משרד  צו   - רישוי  טעוני   עסקים 

 www.moin.gov.il 
הרישיון – הוא אישי, ייחודי למקום ולסוג העסק. 	
הצגת הרישיון – החוק מחייב להציג את רישיון העסק במקום בולט בעסק. 	
תנאים לרישיון – קבלת הרישיון מותנה בעמידה בתנאים ובאישורים של מספר גורמים. 	
הנפקת רישיון עסק – הרשות המקומית אינה יכולה להנפיק רישיון עסק ללא עמידה בתנאים  	

ואישורים של כול נותני האישור מהמפורטים בצו רישוי עסקים.
ביטול רישיון – הרשות המקומית רשאית לבטל רישיון עסק מיוזמתה או מיוזמת נותן האישור  	

אם העסק חרג מתנאי הרישיון. ביטול הרישיון רק לאחר שימוע שיערך לבעל העסק.
חידוש רישיון – יש לחדש את רישיון העסק לאחר כול שינוי בבעלות העסק, במבנה העסק  	

או כול שינוי בתנאי רישיון העסק.
זכות כניסה – החוק מאפשר לכול גורמי ונותני האישור להיכנס למקום העסק על מנת לבדוק  	

אם כול הוראות החוק ועל בעל העסק להתיר זו.
איסור התקשרות – חל  איסור  על  משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות  ורשויות מקומיות  	

להתקשר בקשר חוזי עם עסקים טעוני רישיון שאין להם רישיון עסק תקף.
עונשין – ניהול עסק ללא רישיון מהווה עבירה פלילית, העסק צפוי לצו סגירה מנהלי ובעליו  	

צפוי להיתבע לדין.

חוקים, צווים, תקנות 

חוק רישוי עסקים, התשכ"ח - 8			. 	
כלליות(,  	 )הוראות  עסקים  רישוי  תקנות 

התשס"א - 000	.
הנחיות משרד הבריאות בנושא "תנאי תברואה  	

נאותים למרכולים" דצמבר 		0	.
תקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים  	

לבתי אוכל(, התשמ"ג - 	8		.
תקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים  	

לעסקים לא רפואיים לטיפול בגוף אדם(, 
התשנ"ג - 				.

ציבוריים  	 במקומות  העישון  למניעת  חוק 
והחשיפה לעישון, התשמ"ג-8			
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לתוכן העניינים

שאלות ותשובות נפוצות
מה ההבדל בין מידע מוקדם לבין מידע מקדמי? 

מידע מוקדם הוא מידע הניתן בזמן אמת, באגף רישוי עסקים, במרכז שירות לקוחות לעסקים. המידע כולל הנחיות, מהמחשב, 
להגשת בקשה לרישיון ,מדיניות עירונית וחוברות הדרכה משלימות. למבקש תינתן תיקייה מתיוק המסמכים וכן כרטיס ביקור 

של מתאמת הרישוי, להמשך הקשר ושאלות משלימות. המידע אינו כרוך בתשלום או בהזמנת תור מוקדם. 

מידע מקדמי הוא מידע הניתן לפי חוק רישוי עסקים )הוראות כלליות( לאחר ששולמה אגרת מידע ולבקשה צורפה תוכנית 
הנדסית לניהול  העסק המבוקש, חתומה על ידי בעל מקצוע מוסמך. הבקשה למידע מקדמי תוגש לרשות הרישוי או לאחד 
מנותני האישור, שהמידע בתחום אחריותו. התשלום עבור המידע מרשות הרישוי, הוא לקופת העירייה. התשלום עבור מידע 

מנותני האישור הוא במשרדי נותני האישור והוא מיועד לקופת המדינה.

איזה מידע ניתן לקבל בשלב של מידע מוקדם? 
מידע לגבי תהליך הגשת הבקשה לרישיון עסק.. 	
מידע לגבי גורמי הרישוי, שאישורם נדרש לצורך קבלת הרישיון.. 	
מידע לגבי טפסים ומסמכים, הנדרשים להגשת הבקשה, הנחיות למסמכים מותאמים לפי סוג העסק, מיקומו וסיבת הבקשה.. 	
התאמת שטח העסק לשימוש הנדרש.. 	
צווי סגירה ותלונות שכנים ורשויות, שניתנו לעסק הקודם שפעל במקום.. 	
מידע על הליכים משפטיים קיימים רלוונטיים למקום.. 	
מתן התראה בדבר האפשרות בהוצאת היתר שימוש חורג על פי חוק התכנון והבנייה.. 	
מתן הנחיות ומגבלות תכנון עירוניות, כגון: עסקים המוגבלים במספרם, בסוגם או בגודלם, מגבלות אזוריות או פעילות לילית.. 8
הסבר נוגע לבעיות רישוי צפויות, לאור בקשות רישוי קודמות.. 	

היתרים נדרשים – היתר לילה, היתר כסאות ושולחנות, היתר לדוכנים בחג וכיוב'.. 0	
הנחיות להכנת תוכנית עסק חדשה או פטור מתכנית חדשה. אם הועברה הבעלות ויש המשכיות בעסק ללא שינויים מבניים.  . 		
מידע אם הנכס – מבנה מסוכן, מבנה לשימור, נכס עירוני.. 		
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לתוכן העניינים

אילו מסמכים נדרשים להגשת בקשה לרישיון?
טופס הגשת בקשה לרישיון חצום על ידי מבקש הרישיון +חותמת החברה )לעסק של חברה בע"מ(.. 	
תוכנית עסק) קיימת או חדשה( חתומה על ידי בעל מקצוע מוסמך ) מהנדס, הנדסאי אזרחי, אדריכל או הנדסאי . 	

אדריכלות( ומאושרת על ידי מהנדס התכנון.
תוכנית בטיחות לעסקים עתירי קהל או עסקים של עינוג ציבורי )בהתאם להנחיות מהנדס התכנון אם יידרש(.. 	
שובר תשלום אגרת בקשה לרישיון עסק חתום בחתימת הבנק או קופת העירייה ) את השובר יש לקבל אצל מתאמת . 	

המידע באגף רישוי עסקים בעת הגשת הבקשה(.
מספר לקוח בארנונה- מספר חוזה ארנונה.. 	
חוזה שכירות או חוזה רכישה בשלמותו.. 	
תעודת זהות + צילום תעודת הזהות.. 	
אישור רשם החברות + מינוי מנהלים בחברה ) רק לעסקים שהם חברה בע"מ(.. 8
מסמכים מצורפים נוספים שנדרשו על ידי האגף לרישוי עסקים.. 	

מה צריך להביא אתו בעל עסק חדש שמגיע לראשונה לרישוי עסקים?
בעל עסק חדש המגיע לראשונה לאגף רישוי עסקים נדרש להביא מס' חוזה ארנונה, העתק מחוזה שכירות ופרטים נוספים במידה 

ובמקום היה עסק אחר כמו שם בעל העסק, ת"ז, מס' תיק רישוי וכד'.

מה יש לכלול בתוכנית לניהול עסק? 
תרשים סביבה – של החלקה בה העסק נמצא )בקנה מידה של 1:2500(.. 	
מפה מצבית – בה מתואר המגרש בו נמצא העסק, עם כל מתקניו )בקנה מידה של 1:250(.. 	
תכנית העסק – בה יתואר העסק, בכל פרטיו: תכנון פנימי, תכנון הריהוט, המערכות השונות והמתקנים הפנימיים )בקנה . 	

מידה של 1:100(.
חתכים – שני חתכים לפחות של העסק, ניצבים זה לזה )בקנה מידה של 1:100(. החתכים יתארו את המבנה האנכי . 	

של העסק.
לבתי אוכל – יידרש סידור פנים העסק )בקנה מידה של 1:50(.. 	
עסקים שאינם מוקמים במבנה חוקי עם היתר בנייה ידרשו להגיש תוכנית עסק על רקע של מפת מודד. הפירוט המלא . 	

של הדרישות, מתכנית עסק, מצוינת בתקנות רישוי עסקים )הוראות כלליות( פרק ה, אותן ניתן למצוא באתר האינטרנט 
של אגף רישוי עסקים. 

  מידע ליזמים בערד   22  

ות
וצ

נפ
ת 

בו
שו

ות
ת 

לו
שא



לתוכן העניינים

האם לכל עסק נדרשת תוכנית חתומה ע"י מהנדס מורשה?
כן. לפי תקנות רישוי עסקים, כל עסק חייב להגיש תוכנית החתומה ע"י "בעל מקצוע מוסמך", כהגדרתו בתקנות רישוי עסקים )הוראות 

כלליות( שהוא: מהנדס/הנדסאי/אדריכל מורשה חתימה.

מהן סמכויותיו של מיופה כוח מטעם בעל העסק )כגון בעל מקצוע מוסמך או עורך דין בטיפול בבקשה 
לרישיון עסק?

מיופה כוח, מטעם בעל העסק )כגון בעל מקצוע או עורך דין(, המטפל עבור לקוח בנושא רישוי עסק, יכול לטפל בבקשת בקשה 
לרישיון, הגשת תוכניות עסק וכד', אך הוא יאנו רשאי לחתום בשמו של בעל העסק, בכל מקום בו נדרשת חתימה של בעל העסק, כמו:

על טופס הגשת בקשה לרישיון.. 	
על טופס בקשה להיתר להצבת שולחנות וכסאות.. 	
חתימה על תוכניות עסק.. 	

כיצד מגישים בקשה להחלפת בעלים בעסק?
בעת הגשת  בקשה להחלפת בעלים, יש לבדוק אם בעל העסק החדש רוצה לנהל את אותה הבקשה שאושרה לבעלים הקודמים 
בעסק. בנוסף, יש לברר במח' שירות לקוחות לעסקים)להלן פרטי התקשרות לאגף( אם יש תוכנית מאושרת לעסק המבוקש. במידה 
ויש תוכנית ניתן להגיע לאגף רישוי עסקים ולהגיש בקשה להחלפת בעלים עם צילום חוזה שכירות. מספר חוזה ארנונה, טופס 

בקשה חתום ומסמכים נוספים הנדרשים להגשת בקשה לרישיון ותשלום אגרה להגשת בקשה.

האם רישיון עסק בתוקף עובר אוטומטית בעת החלפת הבעלות בעסק לבעלים חדשים?
לא, רישיון העסק הינו אישי והוא ניתן וכתוב על שם בעל עסק מסוים או חברה מסוימת, בעת החלפת בעלים בעסק, רישיון העסק 
של הבעלים הקודמים מתבטל אוטומטית ועל בעל העסק החדש להוציא רישיון לניהול העסק על שמו ולעבור בדיקה מחודשת של 
כל גורמי הרישוי הרלוונטיים בהתאם לסוג העסק. במידה ולא חל כל שינוי בסוג העסק ותנאיו והעלים מילאו הצהרה)להלן קישור 

להצהרה( על כך, בעל העסק החדש יהיה בעל היתר זמני לתקופה של שנה או עד תום תקופת הרישיון-המוקדם מבין השניים.
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לתוכן העניינים

האם ניתן להגיש בקשה להחלפת בעלים בעסק לפני סיום ביצוע הדרישות של הבעלים הקודמים?
כן אין מניעה עקרונית להגיש בקשה לרישיון על שם הבעלים החדשים ואף עדיף לנהל את תהליך הבקשה לרישיון על שם הבעלים 
החדשים. אולם, יש לזכור כי כאשר מוגשת בקשה להחלפת בעלים בעסק ישנה אפשרות שיעלו נושאים חדשים בזמן הטיפול 

בבקשה שלא היו לעסק הקודם.

כיצד מחדשים רישיון עסק, האם הרישיון מתחדש אוטומטית?
חידוש רישיון העסק אינו מתחדש אוטומטית . אגף רישוי עסקים שולח  פניה רק לגורמי הרישוי המחויבים לפי צו רישוי עסקים 
לחדש את רישוי העסק. לאחר קבלת אישורים של כל גורמי הרישוי המחדשים את הקשה , יונפק הרישיון ויישלח על ידי שליח על 

בית העסק.

מה ההבדל בין היתר זמני לרישיון זמני? 
היתר זמני ניתן לעסק לצורך השלמת דרישות של אחד מגורמי הרישוי או לצורף בדיקה אם העסק עומד בתנאים שנמסרו לו. היתר 
זמני אינו מבטל את ההליכים המשפטיים שננקטו כנגד העסק וצווי סגירה שניתנו כנגד העסק, אלא רק מתנה אותם לתקופת תוקף 

ההיתר הזמני. 
רישיון זמני ניתן לעסק שהוא זמני מטבעו, דינו כדין רישיון לכל דבר ועם נתינתו בטלים פסקי הדין וצווי סגירת עסק.

אל מי עלי לפנות לצורך הוצאת אישור להצבת שילוט למסעדה?
 יש לפנות אל מרכזת נושא השילוט בעיריית ערד – מירי פחימה בטלפון 08-9951644.

מה צריך לעשות בעל עסק שהחליט לסגור את העסק?
על בעל העסק שהחליט לסגור את עסקו לשלוח הודעה בדואר או בדואר אלקטרוני או בפקס ולהודיע על סגירת העסק לאגף רישוי 
עסקים, או למלא טופס עזיבה או סגירת העסק ולשלוח הטופס לאגף רישוי עסקים. זאת על מנת לדווח לכל גורמי הבקשה ולהקפיא 
את הטיפול בבקשה, וגם כדי שלא יגישו תביעה משפטית כנגד בעל העסק על ניהול עסק ללא רישיון. מומלץ לבעל העסק לדווח 

גם ליחדת הארנונה שהוא סגר את העסק. 
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החברה הכלכלית ערד
רחוב חן 34, בניין שיא, קומה 1. 

 לתיאום פגישה עם נינה בביץ', 
רכזת הפיתוח הכלכלי התקשרו

 08-9951888
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