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אגף בכיר רישוי עסקים  

מקרים שונים של העברת בעלות בעסק

-בעקבות התיקון 

עם הצהרת הבעלים החדשבעלות שינוי 1.

עסקים שבהם  בסוגי ...: תת סעיף חדש1.1
המשטרה נותנת אישור

הבעלים החדששינוי בעלות בלא הצהרת 2.

העסקבעלות בעקבות פטירת בעל שינוי 3.

שהוגשה בעלות בעסק שינוי : סעיף חדש4.
(  בתהליך)בקשה וטרם ניתן לו רישיון 

-עד היום 

שינוי בעלות עם הצהרת הבעלים 1.
החדש

שינוי בעלות בלא הצהרת הבעלים 2.
החדש

שינוי בעלות בעקבות פטירת בעל  3.
העסק
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אגף בכיר רישוי עסקים  

משמעויות השינוי

מכיוון שלרישיון רגיל מעמד  , ודאות רבה יותר–משמעות השינוי לבעל העסק 
ההודעה  , בנוסף. והתוקף שלו ארוך יותרחוקי גבוה יותר מאשר היתר זמני 

.*  והוא אינו מותנה באישורם, לאחר מתן הרישיון, לנותני האישור היא בדיעבד

כך שמתן , פישוט התהליך וקיצורו–משמעות השינוי למנהל רישוי העסקים
.*האישורללא המתנה לתגובת נותני , מיידיהרישיון 

מלבד בפריטים שהמשטרה נותנת אישור*

3



אגף בכיר רישוי עסקים  

(שאלה)הליך שינוי בעלות בעסק –1דוגמה 

הבעלים החדש מבקש  . מכר את המוסך לאדם אחר( א8.9פריט )בעל מוסך 
להוציא רישיון עסק על שמו ולשם כך הוא מגיע אליך לרשות ומגיש לך 

–לבקשה הוא מצרף . בקשה לשינוי בעלות בעסק

.  הצהרה שלא ערך שינויים במוסך וכי מתקיימים בו תנאי הרישיון הקודם•

.חוזה העברת בעלות•

?מה לא בסדר במסמכים שהוא הגיש
י עורך דין או רשם בית משפט"נדרש תצהיר מאומת כדין ע, לא מספיק הצהרה1.

מספיק חתימה של שני הצדדים על גבי טופס  , לא נדרש חוזה העברת בעלות2.
הבקשה על כך שנעשתה העברת בעלות

מפה מצבית ותרשים מגרש, עסקתוכנית: חסרים מסמכי הבקשה3.
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אגף בכיר רישוי עסקים  

(תשובה)הליך שינוי בעלות בעסק –1דוגמה 

י עורך דין או רשם בית משפט"נדרש תצהיר מאומת כדין ע, לא מספיק הצהרה1.

מספיק חתימה של שני הצדדים על גבי טופס  , לא נדרש חוזה העברת בעלות2.
הבקשה על כך שנעשתה העברת בעלות

מפה מצבית ותרשים מגרש, עסקתוכנית: חסרים מסמכי הבקשה3.

היות שבמסגרת התיקון לתקנות נקבע כי לא נדרש עוד  , נכונה2תשובה 
וכתחליף לכך הוסיפו לטופס הבקשה את , להציג חוזה העברת בעלות בעסק

:הבאההפיסקה
יום  . הצדדים החתומים להלןבין _______ העברת בעלות בעסק נחתם ביום חוזה 

.________העברת הבעלות כפי שנקבע בחוזה הוא ביום 
______חתימה _____ מזהה ' מס_____ שם הבעלים הקודם 
______חתימה _____ מזהה ' מס_____ שם הבעלים החדש 
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אגף בכיר רישוי עסקים  

(שאלה)הליך שינוי בעלות בעסק –2דוגמה 

.  לבעלים חדשנמכר( 10.3פריט )לצמיתות בית דפוס שיש לו רישיון עסק 

שבו  2גבי טופס לשינוי בעלות על בקשה לך בעל העסק החדש מגיש 
נוסף על  . כך שנעשתה העברת בעלותהקודם על חתומים הוא ובעל העסק 

,  בעל העסק החדש מצהיר שבעסק מתקיימים תנאי הרישיון הקודם, כך
.  והוא לא ערך שינוי בעסק מהרשום ברישיון הקודם

?י/מה יהיה תוקף הרישיון החדש שתנפיק

.כך רשום בצו, שנה15-תוקף ל1.

.אם זה היה התוקף של הרישיון הקודם יש לתת תוקף זהה, תוקף לצמיתות2.

.עוד לא קיבלתי את תגובות נותני האישור, אנפיק רישיון זמני לשנה בלבד3.
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אגף בכיר רישוי עסקים  

(תשובה)הליך שינוי בעלות בעסק –2דוגמה 

?י/מה יהיה תוקף הרישיון החדש שתנפיק

.כך רשום בצו, שנה15-תוקף ל1.

.אם זה היה התוקף של הרישיון הקודם יש לתת תוקף זהה, תוקף לצמיתות2.

.עוד לא קיבלתי את תגובות נותני האישור, אנפיק רישיון זמני לשנה בלבד3.

היות שתוקף לצמיתות נשאר רק לגבי עסק קיים שיש  , נכונה1תשובה 
.  שנים15-לו רישיון לצמיתות ושבצו קוצר ל

,  עקב בקשה חדשה או בקשה לשינוי בעלות, רישיון חדש לעסק מסוג זה
.של הרשום בצו היוםמירבייהיה בתוקף 
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אגף בכיר רישוי עסקים  

(שאלה)הליך שינוי בעלות בעסק –3דוגמה 

והבת שלה התחילה לנהל את , בעלת חנות פרחים נפטרה בשיבה טובה
.החנות לאחר פטירתה

אליך  היא מגיעה ולשם כך שמה להוציא רישיון עסק על הבת מבקשת 
עקב  לך בקשה לשינוי בעלות מודיעה על פטירת אמה ומגישה , לרשות

.  פטירת בעל העסק

.לבקשה היא מצרפת צוואה והוכחה שהיא הבכורה מבין הצאצאים

?שהיא הגישהמה לא בסדר במסמכים 
.מגרשמפה מצבית ותרשים , עסקתוכנית: חסרים מסמכי הבקשה1.

.נדרש גם צו ירושה, לא מספיק להגיש צוואה2.

היא צריכה להגיש תעודת פטירה ומסמך  . המסמכים שהוגשו אינם נדרשים3.
.המעיד על קרבת משפחה לנפטרת
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אגף בכיר רישוי עסקים  

(תשובה)הליך שינוי בעלות בעסק –3דוגמה 

?שהיא הגישהלא בסדר במסמכים מה 

.מגרשמפה מצבית ותרשים , עסקתוכנית: חסרים מסמכי הבקשה1.

.נדרש גם צו ירושה, לא מספיק להגיש צוואה2.

היא צריכה להגיש תעודת פטירה ומסמך  . המסמכים שהוגשו אינם נדרשים3.
.המעיד על קרבת משפחה לנפטרת

במקרה של פטירת בעל העסק כשהעסק ממשיך  , נכונה3תשובה 
עליו להודיע על  -הורה או צאצא של הנפטר , להתנהל בידי בן זוגו

ימים ולהגיש בקשה יחד עם תעודת פטירה ומסמך  90הפטירה בתוך 
.לא נדרש להגיש מסמכי בקשה. המעיד על קרבתו לנפטר
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אגף בכיר רישוי עסקים  

(שאלת המשך)הליך שינוי בעלות בעסק –4דוגמה 

מגיע אליך בנה של  , כעבור כשנה מאז שהנפקת את הרישיון החדש•
ומגיש לך צו ירושה או צו קיום  ( אחיה של בעלת העסק החדשה)הנפטרת 

.המעיד על כך שהוא היורש החוקי של חנות הפרחים, צוואה

?י/מה תעשה. י לו רישיון עסק על שמו/הוא מבקש שתוציא•

הוא היורש , אבטל את הרישיון שנתתי לבת ואנפיק רישיון חדש על שם הבן1.
.החוקי

שיהיה  . אנפיק רישיון חדש על שם הבן ולא אבטל את הרישיון שנתתי לבת2.
.ושיריבו עם עצמםבינהםת /אני לא נכנס, לשניהם רישיון

אצלם  ת /לא עובדאני , לא תודה? כל פעם רישיון חדש? מה זה הפינג פונג הזה3.
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אגף בכיר רישוי עסקים  

(תשובה)הליך שינוי בעלות בעסק –4דוגמה 

הוא היורש , אבטל את הרישיון שנתתי לבת ואנפיק רישיון חדש על שם הבן1.
.החוקי

שיהיה  . אנפיק רישיון חדש על שם הבן ולא אבטל את הרישיון שנתתי לבת2.
.ושיריבו עם עצמםבינהםאני לא נכנס , לשניהם רישיון

אצלם  ת /לא עובדאני , לא תודה? כל פעם רישיון חדש? מה זה הפינג פונג הזה3.

היות שהתקנות קובעות כי אם לאחר הנפקת רישיון למי  , נכונה1תשובה 
הגיע היורש החוקי ובידו צו ירושה או צו קיום  , שהעסק מתנהל על ידו

ולהנפיק רישיון חדש  , על רשות הרישוי לבטל את הרישיון שניתן כבר-צוואה
.ליורש החוקי
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אגף בכיר רישוי עסקים  

(שאלה)הליך שינוי בעלות בעסק –5דוגמה 

הבעלים  . נמכר לבעלים חדשים( א8.6פריט )עסק להשכרת מכוניות 
.החדשים הגישו לך בקשה לשינוי בעלות כולל הצהרה וחתימות הצדדים

-הנפקת לעסק היתר זמני ל, מכיוון שהמשטרה היא נותן אישור בפריט זה
.אל המשטרהמיידיתימים והעברת את הבקשה 30

. ימים טרם הגיעה תגובת המשטרה וגם לא הודיעה על הארכה14כעבור 
?י/מה תעשה

.אנפיק רישיון–ואם היא לא תענה כעבור שבוע נוסף , אשלח תזכורת למשטרה1.

.יום30-הרי בין כה וכה נתתי לעסק היתר זמני ל. הימים30אמתין עד לסיום 2.

.אנפיק רישיון עסק מבלי להמתין יום אחד נוסף3.
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אגף בכיר רישוי עסקים  

(תשובה)הליך שינוי בעלות בעסק –5דוגמה 

.אנפיק רישיון–ואם היא לא תענה כעבור שבוע נוסף , אשלח תזכורת למשטרה1.

.יום30-הרי בין כה וכה נתתי לעסק היתר זמני ל. הימים30אמתין עד לסיום 2.

.אנפיק רישיון עסק מבלי להמתין יום אחד נוסף3.

,  ימים30-התקנות קובעות אמנם הנפקת היתר זמני ל, נכונה3תשובה 
ימים או להודיע על הארכה עד  14אולם על המשטרה לתת לך תשובה תוך 

כיוון  , מיידיתעליך להנפיק רישיון עסק , אם לא עשתה כן. ימים30-ל
.שלבעלים החדש חשובה הוודאות שברישיון קבוע
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אגף בכיר רישוי עסקים  

(שאלה)הליך שינוי בעלות בעסק –6דוגמה 

המצוי בהליך לקבלת רישיון  ( א3.5פריט )בעל מפעל לייצור מזון לבעלי חיים 
עד עתה התקבלו אישורי הכבאות  . מכר את העסק לבעלים חדש, עסק

.ס"והגנאך טרם התקבלו אישורי משרד החקלאות , ומשרד העבודה

הבעלים החדש הגיש אליך בקשה לשינוי בעלות ועל גבי טופס הבקשה  
כמו כן חתם יחד עם הבעלים  . הצהיר כי לא חל שינוי בבקשה או במסמכים

?י/מה תעשה. הקודם על העברת הבעלות
בקשה לשינוי בעלות רלוונטית רק . אפתח בקשה חדשה לרישיון בהליך רגיל1.

.במקרה שהעסק פועל ברישיון

כולל , אמשיך את הטיפול בבקשה מהשלב שבו היה עד להעברת הבעלות2.
.שימוש באישורים שכבר התקבלו

אשאל את נותני האישור האם האישור שנתנו לעסק תקף גם עבור הבעלים 3.
.החדש
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אגף בכיר רישוי עסקים  

(תשובה)הליך שינוי בעלות בעסק –6דוגמה 

בקשה לשינוי בעלות רלוונטית רק . אפתח בקשה חדשה לרישיון בהליך רגיל1.
.במקרה שהעסק פועל ברישיון

כולל , אמשיך את הטיפול בבקשה מהשלב שבו היה עד להעברת הבעלות2.
.שימוש באישורים שכבר התקבלו

אשאל את נותני האישור האם האישור שנתנו לעסק תקף גם עבור הבעלים 3.
.החדש

היות שהתקנות קובעות כי גם עסק המצוי בהליך רישוי  , נכונה2תשובה 
,  יוכל לעבור הליך שינוי בעלות, (הוגשה לגביו בקשה אך טרם ניתן רישיון)

.כאשר הטיפול בבקשה יימשך מאותו שלב שבו נמצא עד להעברת הבעלות
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אגף בכיר רישוי עסקים  

אגף בכיר רישוי עסקים  

16


