
רישוי עסקים  

תהליך הרישוי והממשקים
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-שמור-
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תקנות רישוי עסקים 
2000-א"התשס, (הוראות כלליות) 

(טעוני רישויעסקים)צו רישוי עסקים 
2013-ג"התשע

רישוי חברות אבטחה

חוק סמכויות לשם 
-שמירה על שלום 

הציבור- 2005
חוק רישוי עסקים

1968-ח"התשכ
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כדי  , ראשי לקבוע בצווים בעסקים טעוני רישוי ולהגדירם, שר הפנים

:להבטיח בהם מטרות אלה או מקצתן

.באחריות השר לאיכות הסביבה-איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרידים1.

.באחריות השר לביטחון פנים-מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה בפני שוד והתפרצות2.

(.כלכלה)באחריות שר העבודה והרווחה-בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו3.

בדשנים או , מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחמרי הדברה4.

.באחריות שר החקלאות–בתרופות 

.שר הבריאותבאחריות-לרבות תנאי תברואה נאותים, בריאות הציבור5.

.באחריות השר לביטחון פנים-קיום דינים הנוגעים לכבאות6.
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.מכירת משקאות משכרים 1.

.עסקי רוכלות2.

.מקומות לעריכת משחקים3.

.קייטנות4.

.מכוני כושר5.

.עסק של אביזרי מין6.

.גני אירועים ודיסקוטקים, אולמי שמחות7.

.עסק של כתובות קעקע וניקוב חורים בגוף לצורך ענידת התכשיטים8.

.ספורטמתקני 9.

.עינוג ציבורי10.

.  רישוי מפעלים ביטחוניים11.



עסקים טעוני רישוי44,000

פריטי רישוי  69

של משטרת  -טעוני רישוי)

(ישראל



מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני 

שוד והתפרצות

,  ע"פח-סכנות הנובעות מהתנהגותם של אנשים-סכנות לשלום הציבור•

צ"סד, פלילי



תקנות רישוי עסקים מסדירות את תהליכי הרישוי בין רשות  1.
הרישוי ונותני האישור וכן מגדירות את המסמכים הנדרשים 

.ממבקש הרישיון

התקנות מגדירות את לוחות הזמנים בהם רשות הרישוי ונותני  2.
.האישור יפעלו בהליך מתן האישור ורישיון העסק

לרבות  -התקנות מפרטות את הדרישות ממסמכי הבקשה3.
כמו כן התקנות  . מפה מצבית ותוכנית העסק, תרשים סביבה

.מפרטות את תקופת התוקף של הרישיון לכל סוג של עסק





צו רישוי עסקים הוא רשימת העסקים החייבים  1.

.רישוי עסק על פי חוק רישוי עסקים

חוק רישוי עסקים קובע כי שר הפנים יפרסם  2.

הצו  . בצו מיוחד רשימת עסקים טעוני רישוי

.מתעדכן מעת לעת

בצו נכללים עסקים שפעילותם עלולה לגרום  3.

.מטרדים שחוק רישוי עסקים נועד למנוע



:קבוצות10-העיסוקים הכתובים בצו מחולקים ל•

:1קבוצה 

קוסמטיקה,רוקחות, בריאות

:  6קבוצה 

מסחר ושונות

:  2קבוצה 

דלק ואנרגיה

:  7קבוצה 

נופש וספורט,עינוג ציבורי

:3קבוצה 

חקלאות ובעלי חיים

: 8קבוצה 

רכב ותחבורה

:  4קבוצה 

מזון

:  9קבוצה 

שירותי שמירה ואבטחה

:  5קבוצה 

מים ופסולת

:  10קבוצה 

כימייה ומחצבים, מלאכה, תעשייה



מופקדת על ביצוע הליך הרישוי  -רשות הרישוי1.

.בכללותו ומנפקת לבעל העסק את רישיון העסק

אחד מחמשת הגורמים  -נותן אישור2.

הממשלתיים המופקד על מטרות הרישוי  

.שהוגדרו בחוק רישוי עסקים



רשות מקומית

משטרה

הגנת הסביבה

בריאות

חקלאות

מענה  

לרשות

בקשה למתן  

אישור

מגיש בקשה לרשיון עסק

רשיון  

עסק



בקשה לרישיון במישרין או דרך הרשות המקומית 

ביקורת ראשונית בעסק  
וקביעת תנאים לרישיון

איסוף נתונים על העסק איסוף  
פ"מודיעיני ובדיקת ר

ז לביצוע"החתמתו וקביעת לו, העברתן לבעל העסק, גיבוש דרישות

י קצין הרישוי"בחינת הבקשה ע

\ר "אישור ממ
ר"סירוב ממר"סממ

מענה לרשות

ביקורת ופיקוח



אבטחה  

בעסקים טעוני רישוי  



הנחיות הרישוי לעסקים כוללות תנאים בהיבטי ביטחון  •
.ושלום הציבור ובהיבטי שוד והתפרצות

הנחיות הרישוי מתייחסות לבעלי תפקידים באבטחה  •
.מאבטח ובודק בטחוני, במאפיינים של אחראי ביטחון

התבחינים לבעלי תפקידים אלו נקבעו מתוקף חוק רישוי  •
(.151מפרט . ) עסקים

לרבות  )מקום הצבתם ותפקידם , מספר בעלי התפקידים•
.הרישוי המרחבי' עוברים את אישור ק( תוכנית האבטחה



-(עיקריים)תבחינים לבעלי תפקידים•

-מנהל אבטחה–

.אישור רפואי, עברית, אזרח או תושב קבע: כללי

.  תעודת לוחם, 03רובאי , שירות צבאי: צבא

.תעודת בגרות, בעל רישיון נשק ארגוני, אישור רפואי: אישורים

.מקומי, אזורי, ארצי: ט"למנבוועדת מינוי 

.שבועות21משך הקורס -.חובת מעבר קורס מנהלי אבטחה

.דו יומי אחת לשנה: כשירות מבצעית



-(עיקריים)תבחינים לבעלי תפקידים•

-"בודק ביטחוני"–

,עברית, אזרח או תושב קבע: כללי

.  תעודת לוחם, 03רובאי , שירות צבאי: צבא

שנות  10תעודת , בעל רישיון נשק ארגוני, אישור רפואי: אישורים

.לימוד

.ימים4משך הקורס : חובת מעבר קורס מאבטחים כולל סמכויות 

.יומי בחציון-אימון חד:כשירות מבצעית



-(עיקריים)תבחינים לבעלי תפקידים•

-"מאבטח בסיסי"–

.עברית, אזרח או תושב קבע: כללי

.  תעודת לוחם, 02רובאי , שירות צבאי: צבא

בעל רישיון  , עבר בהצלחה מבחן כושר גופני, אישור רפואי: אישורים

.שנות לימוד10תעודת , נשק ארגוני

6משך הקורס : חובת מעבר קורס מאבטחים כולל סמכויות 

.ימים

.יומי בחציון-אימון חד:כשירות מבצעית



-(עיקריים)תבחינים לבעלי תפקידים•

"'במתקדם " –מאבטח –

.אישור רפואי, עברית, אזרח או תושב קבע: כללי

.  תעודת לוחם, 03רובאי , שירות צבאי: צבא

שנות  12תעודת , בעל רישיון נשק ארגוני, אישור רפואי: אישורים

.לימוד

.ימים8משך הקורס : חובת מעבר קורס מאבטחים 

.יומי פעם בחציון -דו, פעם בחציון–יומי -חד: כשירות מבצעית



משטרת ישראל קובעת את סדרי האבטחה והמיגון בבנקים  1.
:בהתאם לחוק רישוי עסקים

לחוק רישוי  11' סע)תקנות לשמירת שלום הציבור -א
(.עסקים

השר לביטחון פנים רשאי להתקין תקנות למניעת סכנות  -ב
לשלום הציבור או להבטחה מפני שוד והתפרצות לרבות  

ניירות ערך וחפצי  , יהלומים, הבטחה בעת הובלת כספים
.לרבות תקנות שעניינן הדרכת מועסקים, ערך אחרים

ועל , התקנות יכול שיחולו על עסק טעון רישוי או על בנק-ג
בין שהם עסק טעון  , סניפי החברה כהגדרתה בחוק הדואר

.רישוי ובין אם לאו

ט אבטחה משמש כסמכות  "רח-בניגוד לתהליך הרישוי הרגיל2.
.הרישוי לבנקים



רשות מקומית
,אלכוהול,רוכלות)

(מועדונים

ת"משרד התמ
(צעצועים מסוכנים,זיקוקין)

מרכז השלטון 

המקומי
(סמים,אלכוהול)

אתגר
(רכב)

433להב -מ"אח
(מתכות)

משרד הבריאות
(בתי בושת)

משרד הפנים
,רישוי נשק)

(אמצעי לחימה

ל"צה
(ח"איסוף אמל)

איגוד הבנקים

רישוי



תודה על ההקשבה


