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יזמיות ויזמים יקרים,

ראשית, אני מברך אתכם על הצעד לפתוח עסק חדש שמצטרף לקהילת 

העסקים המיוחדת ההולכת וגדלה במועצה שלנו. 

פתיחת עסק חדש מלווה בהתרגשות גדולה אך גם בחשש. אנחנו כאן 

בשבילכם כדי לסייע לכם ככל האפשר, ללוות ולתת את המעטפת ורוח הגבית 

להצלחתכם.  

העסקים הקטנים והבינוניים במועצה הם מנוע הצמיחה שלנו שמבטיחים את 

כלכלתה, את הפרנסה והצמיחה דמוגרפית. אנו במועצה רואים עצמנו מחויבים 

להצלחתכם ושואפים לראות עוד ועוד עסקים קמים, פורחים ומשגשגים 

במועצה. 

תיק היזם שאנו מפיקים לראשונה הוא נדבך משמעותי במעטפת הליווי והתמיכה 

שאנו מספקים. כאן תמצאו את כל המידע הרלוונטי, כלים וטיפים לפתיחת עסק 

במועצה. לצד תיק היזם ליזם המתחיל נמשיך ללוות אתכם כל הדרך באמצעות 

צוות "מעברים" וקהילת העסקים שלנו בדרכים רבות: סדנאות והכשרות 

מקצועיות, הרצאות, יצירת שיתופי פעולה ועוד.    

חשוב לנו שתדעו שהמועצה דוגלת במדיניות אדוקה של כלכלה מקומית 

מקיימת. מתוך מדיניות זו, המועצה נותנת עדיפות ראשונה לרכישת שירותים 

ומוצרים מבתי עסק במועצה. כמו כן המועצה מעודדת רכישה מקומית בקרב 

התושבים ומעת לעת אנו יוצאים בקמפיין לחיזוק העסקים המקומיים.  

אני מאחל לכם הצלחה רבה ומזמין אתכם להיעזר במכלול השירותים, הליווי 

והתמיכה המקצועית שאנו מעמידים עבורכם.  

 גדי ירקוני

ראש המועצה

"העסקים הקטנים והבינוניים 

במועצה הם מנוע הצמיחה שלנו 

שמבטיחים את כלכלתה, את 

הפרנסה והצמיחה דמוגרפית. 

אנו במועצה רואים עצמנו 

מחויבים להצלחתכם ושואפים 

לראות עוד ועוד עסקים קמים, 

פורחים ומשגשגים במועצה. "

דבר ראש המועצה
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כמגדלור בדרככם החדשה.

תוכלו לקבוע פגישה אישית עם רכזת היזמות של המועצה לחשיבה משותפת וייעוץ עסקי ראשוני, תוכלו ליהנות מקורסים, 

סדנאות, מפגשי קהילת העסקים ושיתופי פעולה שמתקיימים במהלך השנה ובסבסוד המועצה.

וגם חוברת "עשינו עסק" היא אחד מהכלים שחשוב לנו להגיש לכם, היא כוללת שאלות מנחות שיעזרו לכם לאפיין )קודם 

כל לעצמכם( את ה״אני מאמין״ שלכם, טיפים ומידע חשוב לכל יזם כדי שמשם תוכלו לסלול את דרככם להצלחה.

בהקמת עסק אין קיצורי דרך, יש רק את הדרך הארוכה בה עוברים את כל השלבים בצורה מתוכננת, עובדים על פי תכנית 

עבודה סדורה, נעזרים בבעלי מקצוע, מקיימים למידה משמעותית, מבצעים בקרה ובכך מייצרים סיכויי הצלחה גבוהים.

בנימה אישית כיזם בנפשי- אני מברך אתכם על הדרך החדשה, אנחנו כאן איתכם בכדי לסייע לכם לממש את הפוטנציאל 

ולייצר הצלחות. 

זכרו- מוצר טוב ושרות טוב הם רק כרטיס הכניסה לתחרות בשוק והשאלה העיקרית הינה מה הערך שלכם? מה הבידול 

שלכם? ומהי החדשנות שאתם מביאים? 

ההצלחה לא קורית מחר בבוקר ונדרשת עבודה, מסירות וכמובן מקצועיות.

"אין הטיפה חוצבת בסלע מכוח עוצמתה, אלא מכוח התמדתה."

בהצלחה יזמים!

 דודי אלון, 

סגן ראש המועצה 

יזמים יקרים,

עולם העסקים והיזמות הוא בדמי והוא אחד התחומים הקרובים ויקרים לי ביותר.

מתוך ניסיוני האישי הייתי בכל שלב ובכל תחנה שעובר יזם במהלך הדרך, משלב 

הרעיון ועד להקמת חברה משמעותית.

בנוסף, עשור שלם טרם כניסתי לתפקיד ציבורי ליוויתי וייעצתי ליזמים ובעלי 

עסקים רבים מתחומים שונים.

לכן, ברור לי שעסקים קטנים הם אחד ממנועי הצמיחה המשמעותיים של 

המשק ובלא מעט משברים הם הקטר שמעלה את הרכבת חזרה על הפסים.

הנהלת מועצה אזורית אשכול רואה חשיבות עליונה לטפח ולקדם יזמים במרחב, 

בין אם הם עסקים חדשים או ותיקים מתוך אמונה שכלכלה, חברה וקהילה הינם 

שלושה מעגלי חיים השזורים זה בזה.

אני מאמין גדול בגישה לפיה כלכלה מקומית מקיימת מפתחת ומחזקת את 

הקהילה, שומרת על משאבי הסביבה לטובת הדורות הבאים ופועלת באופן הגון 

לטובת תושבי האזור. 

חיזוק העסקים במועצה יעזור לנו לפתח חוסן קהילתי וקשרים בתוך הקהילה 

והם אלה שיתרמו בחזרה לפיתוח הכלכלה וליכולת של כולנו להתפרנס בכבוד.

יחד עם זאת, המציאות והסטטיסטיקה היא לא תמיד לטובת היזמים ואחוזי 

העסקים שנסגרים בשנתיים הראשונות להקמתם גבוהים.

מתוך כך, המועצה מעניקה לכם, היזמים, מגוון שירותים וכלי הכוונה שיהיו לכם 

"אני מאמין גדול בגישה לפיה 

כלכלה מקומית מקיימת מפתחת 

ומחזקת את הקהילה, שומרת על 

משאבי הסביבה לטובת הדורות 

הבאים ופועלת באופן הגון לטובת 

תושבי האזור. 

חיזוק העסקים במועצה יעזור לנו 

לפתח חוסן קהילתי וקשרים בתוך 

הקהילה והם אלה שיתרמו בחזרה 

לפיתוח הכלכלה וליכולת של 

כולנו להתפרנס בכבוד."

דבר סגן ראש המועצה
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למדתי גם שאין בעל עסק שלא מוטרד 24 שעות ביממה. שגם אחרי שנועלים את דלתות העסק הדאגות ממשיכות 

להתרוצץ בראש ושבעצם למחשבות האלה אי אפשר לסובב את השלט "סגור". לכן, אנחנו כאן בשבילכם. 

אסטרטגיה ארגונית בהירה ומדוייקת מהווה עוגן חיוני להתקדמותה וצמיחתה של המועצה כולה. היא מפרטת ומחדדת את 

חזון ההנהלה ואת מדיניות הפיתוח הרצויה על ידי הצבת מטרות ויעדים בעבור כל אחד מאגפי המועצה, תוך בחינת הכלים 

להשגת היעדים והמטרות שגובשו. היא מנסחת תמונת עתיד מוסכמת ומוחשית של הפיתוח הפיזי, החברתי והכלכלי של 

המועצה.

כל זאת, במטרה לשפר את איכות החיים במועצה, לקדם את התושב כפרט, לפתח קהילה חזקה וצומחת וליצור יישובים 

בהם אנשים יאהבו לגור.

אני רואה את עצמי כשליחה שלכם- יזמים ובעלי העסקים, האגף האסטרטגי הוא הכתובת שלכם.

 דקלה קצוני, 

מנהלת האגף האסטרטגי 

תחום היזמות והעסקים הקטנים נמצא על שולחני כמנהלת אגף האסטרטגיה 

משום שהוא אחד מהנושאים המרכזיים שהנהלת המועצה רואה בו מפתח 

לפיתוח כלכלי- קהילתי ובחרה לקדם. 

מרבית מקומות העבודה שנוצרו בשני העשורים האחרונים נוצרו בעסקים קטנים, 

בהיותם חדשניים, נמרצים ובעלי כושר הסתגלות לנסיבות משתנות וזו הסיבה 

שהנהלת המועצה מאמינה שעסקים קטנים הם המנוע לצמיחה וליצירת מקומות 

תעסוקה.

גדלתי בבית שבו ההורים בעלי עסקים קטנים מאז ילדותי אני סופגת יזמות. 

למדתי שכל מה שקורה ביישוב, בארץ, בעולם משפיע ישירות גם על העסק, 

במחזור החודשי, בתשלומים לספקים, ביכולת לעמוד בהלוואות. 

"אסטרטגיה ארגונית בהירה 

ומדוייקת מהווה עוגן חיוני 

להתקדמותה וצמיחתה של 

המועצה כולה. היא מפרטת 

ומחדדת את חזון ההנהלה ואת 

מדיניות הפיתוח הרצויה על ידי 

הצבת מטרות ויעדים בעבור 

כל אחד מאגפי המועצה, תוך 

בחינת הכלים להשגת היעדים 

והמטרות שגובשו."

דבר מנהלת האגף האסטרטגי
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חושב.ת לפתוח עסק?  

 זה בודאי מרגש ומפחיד אותך באותה נשימה 

יתכן ומצאת את עצמך תוהה בשאלות הבאות.  
 

מתאים לי להיות עצמאי.ת? 

אני רוצה לנהל עסק?  

איך בכלל עושים את זה? 

האם אני רוצה לוותר על המקום הבטוח של להיות שכיר או אולי להיות גם וגם? 

 

יציאה לעצמאות היא תהליך שלא קורה ביום אחד.  
בתהליך זה נדרש ממך לצאת מאזור הנוחות ולפגוש את עצמך בצמתי החלטה.  

זה לא פשוט להיות שם לבד ובדיוק בשביל זה אנחנו כאן כדי ללוות אותך בדרך  

 ועכשיו הזמן לדמיין את מודעת הדרושים לעסק שלך 
 

להקמת עסק חזק 
ומצליח דרושים:   להקמת עסק חזק 
שיווק, אדמיניסטרציה.שרות לקוחות, יכולת ניהול עצמי, ניהול זמן,  דמיון, תשוקה, יצירתיות, ומצליח דרושים:  

מה מדרישות התפקיד יש לך? ומה עלייך לפתח?
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החלטת ללכת על זה? 

האם אתם מתחברים לתחום שבחרתם? ניהול עסק דורש הרבה מאמץ והשקעה. תהיו מוכנים לעבוד 26 שעות 

ביממה – וזה אומר שיהיו לעיתים ויתורים אישיים. לכן חשוב שתאהבו, תחיו ותנשמו את התחום של העסק שלכם. 

תגידו את זה בדקה. תהיו מוכנים להסביר את הרעיון שלכם בתמציתיות ובבהירות מול כל אדם שעומד מולכם, חדדו את 

המסר וזכרו שמה שלא פשוט, פשוט לא עובד.

את.ה לא הלקוח של עצמך! העסק הוא הבייבי שלנו, לעולם הוא ייראה לנו מקסים וחסר פגמים ולכן יש מצב 

שאנו כבעלי העסק לא נצליח לראות את החסרונות שלו. כדאי להתייעץ: עם יועץ או מדריך לעסק , עם החבר הכי כנה 

שלכם )זה שלא רואה בעיניים( ולבקש ממנו כי יאמר לכם את האמת, כל האמת ורק את האמת – אתם מבחינתכם 

מתחייבים להקשיב למה שנאמר.

תמכרו מה שאנשים קונים, לא מה שאתם רוצים למכור. המוצר או השרות שלכם צריך לייצר ערך או תועלת 

שהלקוח צריך, רוצה ויהיה מוכן לשלם עבורו. 

פוקוס! עדיף להתחיל במומחיות הספציפית שלכם וככל שתמקדו את הערך הייחודי שאתם מספקים כך יהיה קל יותר 

להשיג לקוחות ולהתרחב..

שיווק ומכירות. זהו תחום שרוב בעלי העסקים אינם מומחים בו אבל שורה תחתונה פה נמצא הכסף. רכשו ידע והכשרות 

בנושא או העסיקו איש\ת שיווק תותח\ית.

תכננו קדימה. תכננו שנה ויותר קדימה, נסו להבין להיכן התעשייה הולכת ואיך אתם מתקדמים איתה. תכננו לכמה מימון 

תזדקקו בעתיד, כמה עובדים צריך לגייס עוד שלושה חודשים ומתי בדיוק יפתח הקמפיין השיווקי. ככל שתתכננו טוב יותר 

כך תקבלו פחות החלטות תחת תנאי לחץ ואי וודאות.

נטוורקינג, מיטאפים ומפגשים- רצוי לבקר פעם-פעמיים בשבוע במפגשים רלוונטיים )אפשר גם ברשת( לתחומים 

שמעניינים אתכם, שם תלמדו דברים חדשים ותכירו אנשים בעלי אותם תחומי עניין.

בדקו את הסביבה שלכם הקפידו להקיף עצמכם באנשים חיוביים, שאתם מעריכים והם מעריכים אתכם שיוכלו לתמוך 

בכם בדברים שקשורים לעולם התוכן אותו אתם מבקשים לעצמכם. 

קחו אחריות על ההצלחות והכישלונות שלכם )יהיו לכם גם וגם(, כך תהפכו להיות פרואקטיביים יותר ותוכלו להפיק 

לקחים אמיתיים לגבי המוצר או השירות שלכם ולהפוך אותו לטוב יותר.

אף פעם אל תפסיקו ללמוד. קורסים, הכשרות, סמינרים, התייעצות עם מומחים – מי שלומד מתקדם וגם אם נדמה 

לכם שאתם יודעים הכל זה לא נכון. יש אינסוף חומר חינמי ברשת. כנקודת התחלה, להקשיב לפודקאסט ולמצוא הרצאות 

מעולות. אז נכון שלכולנו אין זמן, ועדיין, זוכרים שלקחנו אחריות על עצמנו? קבעו לכם ביומן כמה שעות במהלך השבוע, 

אולי לפני השינה, בהן תקראו ותשמעו, זה מה שמנכ"לים גדולים עושים.

אתם יכולים וכדאי לכם להתחיל לצעוד! האם תתחילו נסיעה רק כאשר כל הרמזורים ירוקים? כנראה שלא. אם תחכו 

ל'זמן הנכון' או לרגע שבו תהיו 'מוכנים יותר', כנראה שלא תתחילו לעולם. 

בעת היציאה לדרך חשוב לזכור
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מעברים לעסקים

 מעברים נגב מערבי הינה תכנית ארצית לעידוד תעסוקה ועסקים במגזר הכפרי הפועלת 

בשלוש מועצות אזוריות, אשכול, מרחבים ושדות נגב.

מעברים נגב מערבי באשכול פועלת למען קידום היזמות והעסקים של תושבי המועצה על מנת לקדם צמיחה כלכלית 

אישית של בעלי עסקים, ולקדם כלכלה מקומית שתחזק את הקהילה כולה. הקמת עסק חדש הינו תהליך הדורש ידע, 

מיומנות וכישורים מגוונים. אנחנו כאן ללוות אתכם צעד אחר צעד. מעברים אשכול כאן בשבילכם לאורך כל הדרך. 

מה אנחנו מציעים:

01

02

03

04

05

 פגישת הכרות
דייט ראשוני אתנו, בו נגשש ונכיר אותך, ונמקד נדייק את הצרכים שלך ושל העסק ונחשוב ביחד על הזדמנויות.

 ליווי פרטני
מהניסיון שלנו בהתחלה זקוקים לתמיכה, לעשות "סדר בראש", בשביל זה אנחנו כאן- אנו מציעים לך ליווי והכוונה 

בתהליך בנית וקידום העסק אשר יעסקו בתחומי אפיון עסק אפיון מוצרים, קהלי יעד ותחילת תכנית עבודה. הליווי 

שלנו מותאם במיוחד לצרכים, ליכולות ולשאיפות העסקיות שלך.  

 ביחד איתך 
מעברים עובדת בשיתוף פעולה הדוק עם מעוף דרום, מרכז לעסקים עוטף עזה, חממת התיירות במשרד 

התיירות, החטיבה להתיישבות, עמותת התיירות שקמה בשור וגופים נוספים.

אנחנו נדע לכוון אותך לשירות המשלים הכי נכון עבורך.

 ארגז כלים שלך
מחלקת היזמות מפיקה ומארגנת כנסים, קורסים, סדנאות, הרצאות, מרחבים ופורומים שמטרתם מתן ידע וכלים 

להצלחה וקידום העסק.

 MIX&MATCH 
יצירת שיתופי פעולה בין בעלי העסקים-   מחלקת היזמות בונה פרויקטים ומיזמים רחבים היוצרים כלכלה 

מקומית מקיימת )כמ"מ( וחיבור בין העסקים השונים לטובת הפריה הדדית ויצירת שיתופי פעולה.

אנחנו כאן בשבילך- יש לנו חלום משותף של הצלחה כלכלית מקומית ויחד איתך נשמח בהצלחה ובשגשוג 

הפרטי והקהילתי של תושבי אשכול

 רכזת יזמות וקהילה 
eti@merhavim.matnasim.co.il :טלפון: 08-9929146 | דוא"ל
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 רגע לפני...
זה באמת קורה? 

בואו נבדוק!

פרק
01
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הקמה של עסק חדש דורשת מחקר מעמיק. 

הקמת עסק לא יכולה להתבסס רק על כוונות טובות, שאיפה לרווחים, או אפילו על כישורים 

אישיים מצוינים, אלא חובה להתבסס על נתונים ריאליים ומדויקים.

רעיון עסקי טוב צריך להתבסס על מוצר או שירות שיוצרים ערך ללקוח- ערך אשר הלקוח 

יהיה מוכן לשלם עבורו.

בדיקת ההיתכנות חשובה לצורך בחינת הכדאיות של העסק טרם כתיבת התוכנית העסקית.

בדיקת היתכנות כלכלית הינה בדיקה ראשונית ומקיפה אשר אמורה לענות האם העסק יהיה 

מסוגל להיות רווחי והאם קיימים מאחוריו מספיק יסודות יציבים.

במידה והיזם מחליט כי ברצונו לפתוח את העסק והוא זקוק להצגה מלאה ורחבה של העסק 

כדי להציג את הרעיון העסקי למשקיעים, לשותפים אסטרטגיים, או לבנק לשם קבלת הלוואה. 

זה מוביל אותנו לצעד הבא: התכנית!

תכנית עסקית:
התכנית העסקית הינה מסמך שמציג באופן משכנע את הרעיון העסקי או ההזדמנות העסקית כפי שהיזם רואה ומאמין.

מוצגים בה גם הנתונים הפיננסים ונתוני שוק, היזם וניסיונו, המשאבים הקיימים והנדרשים, הסביבה העסקית וכו'

במסגרת התכנית העסקית נבדקת ההיתכנות כלכלית

לא בכל מקרה צריך תכנית עסקית. תכנית עסקית חשובה כאשר ברצוני לקבל מימון עבור העסק או שמדובר על עסק גדול 

שעלות ההקמה הכרוכה בו גדולה. 

תכנית עבודה- כדאי ומומלץ לכל עסק לכתוב תכנית עבודה, מטרתה של תוכנית העבודה השנתית הינה בראש ובראשונה 

למקד אותנו, לעזור לנו להציב יעדים ומטרות ולוודא שיש לנו תכנית פעולה כדי להגיע לשם. 

בעזרתה תהליך קבלת ההחלטות בכל רגע נתון הופך לפשוט יותר, תהליך התיעדוף בין חשוב לפחות חשוב, הופך למהיר 

והתקשורת שלנו עם העובדים, הספקים, הלקוחות והסביבה העסקית, הופכת לברורה ועקבית יותר. 

תכנית עבודה תעזור לנו לתכנן את העסק שלנו, לעשות סדר במחשבות שלנו, ובאופן כללי לתרגם את המחשבות שלנו 

לתכנית פעולה מוגדרת. 

בתכנית העבודה נשאל את עצמנו 4 שאלות בסיסיות וחשובות:

0103

0204

 למה? 
למה העסק חשוב לך? למה הוא חשוב 

 ללקוחות הפוטנציאלים שלך?

 מה ערך המוסף שלו ותרומתו היחודית?

על בסיס אילו ערכים, אמונות, תפיסות 

 הוא פועל?

 איך?
איך העסק יפעל? על בסיס אילו 

עקרונות ודרכי פעולה יפעל? מהם יעדיו 

המרכזיים?

 מה? 
מה העסק עושה? מהן מטרות העסק? 

מה העסק מציע?

רוצים לחשוב ביחד? אנחנו כאן במעברים בשבילכם.

 למי?
למי העסק מיועד? את מי הוא עתיד 

 לשרת?

מי קהל היעד הפוטנציאלי שלו?
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רשיון עסק 
פרק

02
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בנוסף המחלקה מלווה את היזמים ובעלי העסקים החדשים בתחילת דרכם, בתהליך לקבלת רישיון עסק על ידי הדרכה, 

תיאום, והסבר מקצועי, מרגע הבירור הראשוני ועד ליום הנפקת הרישיון. כמו כן המחלקה מסייעת לעסקים וותיקים בהליך 

החידוש לרישיון שפג תוקפו.

ותודה על הרפורמה!: רישיון עסק ע"פ חוק רישוי עסקים. תהליך הוצאת רישיון עסק הינו מורכב. לכן יצא משרד הפנים 

ברפורמה )תיקון 34 לחוק רישוי עסקים, תשכ"ה – -1968 להלן: 'החוק'( אשר מטרתו ייעול וקיצור ככל הניתן של התהליך. 

חלק מכך הינו קביעת מפרטים אחידים במקרים המתאימים, פרסום ושקיפות של התנאים הנדרשים ע"י גורמי הרישוי וכן 

של הרשות המקומית.

ניהול עסק ללא רישיון מהווה עבירה על החוק.

למה ומי צריך להוציא רישיון עסק?

נתחיל במי, בעת בניית התכנית העסקית או תכנית העבודה שלכם תוכלו כבר לדעת האם 

העסק שלכם הוא טעון רישוי.

אנחנו במחלקת לרישוי עסקים במועצה האזורית אשכול אחראים על ניהול רישוי עסקים 

טעוני רישוי, במטרה להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו 

התקינה של העסק לטובת הציבור הרחב, אנו מרכזים את נושא הנפקת הרישיונות לעסקים 

טעוני רישוי, תוך תיאום עם הגורמים המוסמכים כגון: משטרת ישראל, משרד הבריאות, 

שירותי כיבוי והצלה, איכות הסביבה, תכנון ובנייה ומשרד החקלאות וכיו"ב. 

רישוי עסקים

https://eshkol.info/%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%99-%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D/
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כמו כן ניתן לקיים פגישת הכנה באגף טרם הגשת הבקשה. 

יש לתאם מועד מול מזכירות האגף: 08-9929115, או מול עינת: 08-9929626.

חשוב- כדאי לבדוק בוועדה המקומית מהי התוכנית המעודכנת החלה במקום המבוקש להקמת העסק.

הגשת בקשה )מסלול רגיל(: 

עסק אשר אינו טעון רישוי יכול כבר עכשיו לקפוץ לפרק הבא , כל טעוני הרישוי היו קשובים הגענו לשלב 

 מכריע. 

חברים וחברות קחו  נשימה, אתם נכנסים לשלב הטופסולגיה בפתיחת העסק ,זכרו , אנחנו פה אתכם לכל דבר 

ולכל עניין. 

מסמכים נדרשים להגשת בקשה לרישוי עסק:

טופס בקשה לרישיון עסק: את הטופס ניתן להוריד באתר המועצה, או לקבל בפגישה הראשונה.

היתר בניה: יש לצרף את דף ההיתר, לא התשריט המלא. חשוב: אם נדרש שינוי במבנה הטעון היתר בניה או 

השימוש המבוקש אינו תואם את ההיתר יש לקדם שינוי בהיתר או בתוכנית ע"פ העניין.

תרשים סביבה: יוגש בקנה מידה 2,500 : 1 יש לציין את המיקום  המבנה בו מבוקש לקיים את העסק, רחובות 

ובתי העסק עד מרחק של 500 מטר מגבול תחום המבנה )ע"פ סעיף 12 לתקנות רישוי עסקים(.

מפה מצבית: תוגש בקנה מידה 250 : 1 יש לציין קווי אספקת מים וביוב. מתקנים לסילוק אשפה. מיכלי גז, דלק 

וחומרים מסוכנים אחרים הקשורים לפעילות העסק לרבות הצנרת להובלתם. מערכות כיבוי אש. יש לציין האם יש 

מחסנים המשרתים את העסק ושאינם צמודים לו ומה גודלם. יש לציין את מיקום השרותים, מקומות חניה ודרכי 

הגישה מהם אל העסק לרבות הסדרי תנועה )ע"פ סעיף 13 לתקנות רישוי עסקים(.

תוכנית עסק: תוגש בקנה מידה 100 : 1 ותכלול את החלוקה הפנימית של העסק תוך ציון השימושים השונים 

ושטחם. מתקני סניטציה כמו כיורים, אסלות. יש לציין פתחים, פתחי חרום ודרכי גישה לנכים. מערכות לטיהור 

שפכים או הפרדת שומן אם ישנן. מתקני מיזוג אויר. מתקני אשפה ואופן סילוקה. ארובות. מערכות וציוד כיבוי אש. 

מתקני ניטור וסידורי אקוסטיקה אם ישנם )ע"פ סעיף 14 לתקנות רישוי עסקים(.

 לעסקי מזון כבית אוכל תוכנית מטבח: תוגש תוכנית מפורטת של המטבח בקנה מידה 50 : 1.

תוכנית העסק, מפה מצבית, תרשים סביבה ותוכנית מטבח: יש להגיש ארבעה עותקים.

תשלום אגרת רישוי עסק: אפשרות תשלום וכל טפסים הנדרשים נמצאים בלשונית טפסים באתר המועצה

01

02

תהליך קבלת הרישיון
בחינה מקדימה:

מומלץ לכל יזם המבקש לקדם רישוי עסק לבדוק את הנחיות גורמי הרישוי 

המתאימים. בחלק מהנושאים ניתן לקבל חוות דעת מקדימה מגורמי הרישוי 

)כרוך בתשלום אגרה לגורמי הרישוי עצמם( על גורם הרישוי לענות תוך 30 ימים, 

תתכן הארכה ל 30 יום נוספים.

לתשלום <<

להורדה

https://eprsys.co.il/EPRPayments/tiktoshav/login
https://eshkol.info/uploads/n/1620203360.9887.pdf
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קליטת הבקשה: 

את הבקשה המלאה ניתן לשלוח בדואר או להגיש במזכירות האגף, מומלץ לקבוע פגישה להגשת הבקשה על 

מנת לוודא כי החומר מלא.

בקשה חסרה לא תקלט במערכת ומגיש הבקשה יקבל הודעה בכתב כי לא ניתן לקדם את הבקשה טרם 

ההשלמה הנדרשת.

הבקשה נקלטת במערכת רישוי עסקים ומועברת לבחינת גורמי הרישוי. גורמי הרישוי מקבלים הפניה ומסמכים 

נלווים ע"פ העניין.

בחינת גורמי רישוי:

בתוך 30 יום על גורם הרישוי להודיע על: מתן אישור ותנאי נותן האישור או על סירוב ונימוקי הסירוב, או מתן היתר 

זמני ותנאי ההיתר לרבות מועד לביצוע התנאים או סירוב להיתר זמני ונימוקי הסירוב.

קימת אפשרות לקבלת ארכה של 30 ימים נוספים למתן המענה.

השלמות ע"פ הצורך והעניין:

גורם הרישוי יכול לפנות בבקשה להשלמת מסמכים או פרטים, גורמי רישוי מסוימים, למשל בריאות או כבאות, 

יגיעו לבית העסק לבדיקה או יזמנו את מגיש הבקשה לחתימה על תנאים, למשל משטרה. כל זאת ע"פ העניין.

הנפקת רישיון עסק:

עם קבלת אישור כל גורמי הרישוי יופק רישיון עסק ומגיש הבקשה יוזמן לקבלת הרישיון וחתימה על קבלתו לרבות 

תנאים ככל שיש.

 היתר מזורז – מסלול תצהיר

החוק מאפשר, בחלק סוגי העסק, לקבל רישוי עסק בהליך מקוצר ומזורז.

חשוב- המסלול לא ניתן לבחירה והוא קבוע מראש עפ"י חוק, במידה והעסק המיועד להיפתח מורשה כניסה 

למסלול המהיר הוא חייב לעמוד בתנאי הסף שהינם:

פניה למחלקת רישוי עסקים טרם פתיחתו. 	

 בעל/ מנהל העסק לא ללא עברות קודמות בתחום רישוי עסק. 	

בעל עסק שלא יעמוד בתנאי הסף יועבר ישירות למסלול הרגיל!

 לאילו עסקים מיועד המסלול המזורז?

המסלול בהיתר מזורז מיועד לעיסוקים אשר מקובל כי הם מהווים סיכון נמוך לציבור, תהליך הרישוי שלהם אינו 

מורכב )ראה פירוט העסקים בהמשך המסמך(.

03

04
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באילו מקרים לא ניתן להגיש בקשה למסלול היתר מזורז?

במידה ולא קיים לעסק רישיון או היתר זמני. 	

לעסק לא בוטל היתר מזורז בשלוש השנים שקדמו לבקשה. 	

כנגד העסק מתנהל הליך פלילי או מינהלי לפי חוק רישוי עסקים. 	

העסק או המבקש רישיון או מי שמנהל העסק הורשע בעבירה לפי חוק רישוי עסקים בשלוש השנים שקדמו לבקשה. 	

 הבקשה לרישיון אינה תואמת את חוק התכנון והבניה, תב"ע, היתר בניה ואין עבירות בניה. 	

מה בודקים במשרד?

תקינות הבקשה והמסמכים המצורפים לה: תקינות מסמכי זיהוי )מסמכי חברה יפוי כח(, תקינות האגרה מול הפריטים,  	

תקינות הכתובת, תקינות התוכנית, מסמכים נלווים אם נדרשים ע"פ מפרט אחיד.

דיקת מסלול תצהיר לכבאות )ולנגישות(. 	

בדיקת תקינות תוכנית בדיקת הבקשה ע"י רשות הרישוי מסלול רגיל. 	

מה בודקים בשטח?

בדיקת תוכנית העסק בדיקת התאמתה למצוי בפועל בעסק. 	

התאמת פריטי רישוי בעסק למצוין בבקשה. 	 התאמת כתובת. 

קיום דרישות ממפרט אחיד רשותי )במידה ורלוונטי(. 	

אישורים לפי חיקוק אחר פעילות נוספת )לא מוסדר בחקיקה(. 	

הצגה בפני העסק את מסלול הרישוי הצפוי. 	

הצגת דרישות נותני אישור צפויות. 	

בדיקת מטרדים סביבתיים כתוצאה מפעילות בעסק. 	

 ביקורת תברואה )ע"פ הצורך(. 	

אחרי קליטת הבקשה במערכת רישוי עסקים הבקשה מועברת לגורמי רישוי המתאימים לפי סוג העסק כגון: משטרה, 

כבאות, משרד הבריאות, משרד התמ"ת, משרד החקלאות, המשרד להגנת הסביבה ועוד.

 חשוב לדעת: רישיון עסק ניתן על פי שלושה מאפיינים: מי, מה והיכן.

 מי – בעל העסק

 מה – הפעילות בעסק

 היכן – המבנה או המקום כפי שהוגש ופורט בתוכניות

 כל שינוי באחד מהרכיבים אלו מחייב הודעה בכתב לרשות הרישוי ועדכון רישיון העסק, לרבות התנאים הנלווים, בהתאם.

ניתן לפנות למשרד עם כל שאלה/ טענה / הארה ואנו נשמח לעמוד לרשותכם.

קבלת קהל בתיאום מראש מול מחלקת רישוי עסקים

einat@erc.org.il -טלפון במשרד- 08-9929626 כתובת מייל
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המדריך להקמת עסק מבחינה בירוקרטית- 
הלכה למעשה

קבלת ההחלטה 
לפתוח עסק

 פתיחת תיק ברשיויות- 
מע"מ, מס הכנסה 

וביטוח לאומי

 ארנונה- 
יש לברר עם מחלקת 

הגביה במועצה על 
גובה תשלום הארנונה 

לעסק

בדיקה האם העסק 
טעון רישוי והגשת 
בקשה לרישוי עסק

 החלטה על אופן
 ניהול החשבונות-

התנהלות עצמאית 
או לווי ע"י הנהלת 
חשבונות / רו"ח, 
פנקסים ידניים/ 

ממוחשבים
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שלושת המוסדות העיקריים איתם נידרש לעבוד במהלך הפעילות 

העסקית שלנו הם: מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי

פתיחת תיק במע"מ- קל!

על פי חוק כל עסק שמוכר או נותן שירות מחויב בפתיחת תיק במע"מ 

על כן, מס ערך מוסף, הוא גוף חשוב ביותר לפעילות העסקית שלכם, ולכן זו התחנה 

הראשונה בתהליך הקמת העסק. התהליך שם יכול להיות פשוט למדי וכדי שכך זה יהיה 

אנו ממליצים להיכנס לאתר רשות המיסים ולבדוק אילו מסמכים עליכם להביא אתכם לצורך פתיחת התיק.

בישראל יש שלושה סוגים של הגדרות לעסק, הנובעות מצורת ההתאגדות שלכם.

עוד טרם הקמת העסק הנך נדרש.ת לשאלה איזו צורת התאגדות להקים. חשוב לבחון את צורות התאגדות השונות על 

יתרונותיהן וחסרונותיהן. 

עוסק פטור –עוסק שמחזורו השנתי אינו צפוי לעלות על סך של 99,893 ₪ )נכון לשנת 2021( ואינו מעסיק יותר מ  	

2 עובדים. עוסק פטור אינו יכול לקבל החזר או לקזז את המע"מ ששילם בגין רכישותיו והוצאותיו השוטפות. ישנם 

מקצועות שאינם רשאים להיות עוסק פטור, למרות שהם עומדים בקריטריונים של המחזור השנתי, כגון עורכי דין, 

רופאים, אדריכלים, פיזיותרפיסטים ועוד

עוסק מורשה – עוסק שמחזורו השנתי עולה על 99,893 ש"ח בשנה או שהוא בעל מקצוע חופשי שאינו רשאי להיות  	

עוסק פטור. עוסק מורשה )להבדיל מעוסק פטור( חייב לגבות מלקוחותיו מס ערך מוסף )מע"מ( על כל עסקה ולהעביר 

את סכום הגבייה לרשות המיסים.

חברה בע"מ – מומלץ לעסקים גדולים בעלי רווחיות גבוהה ולעסקים המעסיקים הרבה עובדים. 	

איך פותחים תיק במע"מ?  

ניתן לפתוח תיק במע"מ באופן מקוון או ע"י פנייה לרו"ח שילווה בתהליך )כרוך בתשלום(.  

בכל מקרה, לפני קבלת ההחלטה על צורת הרישום מומלץ להתייעץ עם יועץ מס או רו"ח מוסמך.

פתיחת תיק במס הכנסה- להכניס לרשימת ה"חייבים לטפל במיידי" שלכם.
יש להודיע למס הכנסה על פתיחת תיק מיידית עם פתיחת העסק וחובה על כל בעל עסק ומשלח יד לנהל פנקסי חשבונות, 

מיד עם תחילת פעילות העסק. 

לאחר פתיחת התיק במס הכנסה ישלח אליך פנקס מקדמות שבאמצעותו עליך לדווח על מחזור העסקאות עפ"י תדירות 

הדיווח שתידרש ע"י מס הכנסה ולשלם מס על פי האחוז שייקבע בפנקס.

באמצעות השוברים בפנקס עליכם לדווח בכל 15 לחודש על מחזור העסקאות ולשלם מקדמה על חשבון המס על פי 

השיעור שייקבע בפנקס. ניתן לדווח ולשלם מקדמות באופן מקוון.

אם לא קיבלתם פנקס מקדמות תוך חודש מיום הודעתכם לפקיד השומה על פתיחת העסק, עליכם לפנות למשרד השומה 

לבירור העניין.

עוסק פטור או עוסק זעיר במע''מ אינו פטור מחובת ניהול פנקסים למס הכנסה, אלא אם קיבל פטור או הקלה בכתב 

מפקיד השומה.

שנת מס מתחילה ב-1  בינואר ומסתיימת ב-31  בדצמבר. עליכם למלא ולהגיש דו"ח שנתי על הכנסותיכם והוצאותיכם 

לשנת המס שהסתיימה, עד ה-30  לאפריל לאחר תום שנת המס.

פתיחת תיק במע"מ <<

דו"ח שנתי למס הכנסה <<

https://www.gov.il/he/service/vat-821
https://www.gov.il/he/departments/topics/annual-tax-reports/govil-landing-page
https://www.gov.il/he/departments/topics/annual-tax-reports/govil-landing-page
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אם הנכם חייבים בהגשת דוח באופן מקוון או מנהלים מערכת ספרים בשיטת החשבונאות הכפולה תוכלו להגיש את הדו"ח 

עד 31  למאי, בשנה שלאחר תום שנת המס, עליכם למלאו באמצעות אתר האינטרנט של רשות המסים או באמצעות מי 

שמייצג אתכם, להדפיס אותו ולהגישו למשרד השומה כשהוא חתום.

אם נבצר מכם להגיש את הדו"ח במועדים הנ"ל, עליכם לפנות מראש בבקשה מנומקת לפקיד השומה בבקשת ארכה 

להגשת הדו"ח.

בהתנהלותכם מול פקיד השומה הנכם רשאים )אך לא חייבים( להיות מיוצגים על ידי רואה חשבון, יועץ מס או עורך דין.

להזכירכם - יש לרשום כל תקבול )כגון: מזומן, שיק, שיק דחוי, מקדמה על חשבון, כרטיס אשראי( בספרי העסק מיד עם קבלתו.

איך פותחים תיק במס הכנסה? 

כדי לפתוח תיק במס הכנסה יש למלא בכתב את אחד מטופסי הבקשה הנמצאים באתר של מס הכנסה ולשלוח לאגף מס 

הכנסה באזור בו מתנהל העסק. אין צורך להגיע פיזית למשרדי מס הכנסה. יש למלא ולשלוח לפקיד השומה במקום בו 

מתנהל העסק את אחד הטפסים הבאים:

אם מדובר ביחיד שפותח עסק , יש למלא טופס פתיחת תיק עבור עצמאי.

אם מדובר בחברה הפותחת עסק , יש למלא טופס פתיחת תיק עבור תאגיד

רבים מהאנשים מעדיפים שרואה חשבון יעשה איתם את תהליך הקמת העסק ברשויות המס . הדבר אינו בגדר חובה אך 

עשוי להקל על התהליך. במידה והינך מעוניינ.ת ברו"ח מקומי, ניתן לפנות אלינו

פתיחת תיק בביטוח לאומי
מיד עם פתיחת העסק חובה עליך להירשם במוסד לביטוח לאומי כעובד עצמאי ולשלם מקדמות למוסד לביטוח לאומי 

מידי חודש. עובד עצמאי חייב לשלם את מקדמת דמי הביטוח בגין החודש הקודם עד ל-15 בחודש. 

איך פותחים תיק עצמאי בביטוח הלאומי?

כדי לפתוח תיק עצמאי בביטוח לאומי, יש למלא טופס דין וחשבון רב שנתי - ניתן למלא את הטופס באתר ביטוח הלאומי. 

בטופס יש למלא פרטים אישיים, ופרטים על היקף העבודה הצפוי ובהתאם לפרטים אלה ייקבע סכום דמי הביטוח שעליך 

לשלם.

ידוע שבעת פתיחת התיק יש קושי בהערכת היקף שעות העבודה וההכנסה הצפויה, יחד עם זאת, חשוב מאד לכתוב 

הערכה נכונה ככל הניתן, כיוון שתהיה מבוטח בהתאם להכנסות שעליהן הצהרת.

לדוגמה, אם תיפגע בעבודה, דמי הפגיעה מעבודה שתקבל עשויים להיות בהתאם להכנסות שעליהן הצהרת, גם אם 

ההכנסות שלך היו גבוהות יותר, ניתן לשנות את ההצהרה על ההכנסות פעם בשלושה חודשים.

אם בסוף השנה ההכנסות היו נמוכות יותר, יוחזרו דמי הביטוח העודפים ששולמו, ואם בסוף השנה ההכנסות שלך היו 

גבוהות יותר, תידרש לשלם את יתרת דמי הביטוח.

חשוב לדעת!  זכאות לקצבה )כמו דמי לידה, דמי פגיעה בעבודה ועוד( תהיה רק למי שרשום בביטוח הלאומי כעובד 

עצמאי ומשלם את דמי הביטוח במועד.

למי שיש חוב בדמי ביטוח, זכאותו לקצבה עלולה להיפגע, לכן חשוב מאוד לשלם את דמי הביטוח במועד.

כדאי לדעת! עצמאי שהינו גם שכיר עשוי להיות פטור מתשלום ביטוח לאומי בהתאם להכנסה מהעסק, ובתנאי שאינה 

עולה על סך הסכום השנתי שמגדיר עוסק פטור. מומלץ להתייעץ עם רו"ח 

פתיחת תיק במס הכנסה <<

פתיחת תיק בביטוח לאומי <<

https://www.gov.il/he/service/itc4436
https://www.gov.il/he/service/itc4436
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/gethtmlform.aspx?formType=T6101%40btl.gov.il
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/gethtmlform.aspx?formType=T6101%40btl.gov.il
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9 טיפים לעבודה נכונה מול רשויות המס: 

01

04

07

02

05

08

03

06

09

אין צורך להיבהל מכל מכתב 

ירוק שמגיע בדואר, אם 

נצמדים לחוקים, אין סיבה 

אמיתית ללחץ.

השתדל/י, בהתאם ליכולות 

הכספיות, לא לפעול לבד 

בתחומים אשר אינך מכיר/ה, 

מהנהלת חשבונות ודרך 

דו"ח שנתי והצהרות הון. 

ניתן להשתתף בהשתלמויות 

מקצועיות בנושא, או להיעזר 

במייצג. מילוי שגוי ו/או חסר 

של הדו"ח עלול לפגוע בך.

קבל/י יעוץ מקצועי בתחום 

תכנוני מס לגיטימיים.

קרא/י בעיון כל מסמך עליו 

את/ה חותמ/ת. במידה ואינך 

בטוח/ה, מומלץ להתייעץ עם 

גורם מקצועי.

בעת דיונים ברשויות המס – 

מומלץ לאפשר למייצג לבצע 

את הדיון )אם כי בהחלט 

ניתן, ואף חשוב להתלוות 

אליו(. במידה ואינך מיוצג/ת, 

מומלץ לפחות לקבל הנחייה 

מגורם מקצועי לגבי "נקודות 

התורפה" בדיון וההתייחסות 

אליהן.

עקוב/י אחרי המגיע לך 

)במידה ואת/ה זכאי/ת 

להחזר( וודא/י קבלת 

הסכומים. ביטוח לאומי 

לדוגמה שולח לעיתים מכתב 

זכאות לקבלת כסף, אולם 

מבקש את הנחייתך כיצד 

לנהוג בכסף – האם להשאירו 

כיתרת זכות או להעבירו 

לחשבון הבנק שלך.

יש לשמור העתק של כל 

מסמך אשר חתמת עליו ו/או 

קיבלת מרשויות המס.

דיוק בזמנים. אל תאחר/י 

בתשלומי מקדמות, בהגשת 

דו"חות וכו'. במידת הצורך, 

תוכל/י לבקש הארכה 

)מראש(. במידה ואיחרת, 

ולאיחור הייתה סיבה הגיונית, 

ניתן לפנות בבקשה לביטול/ 

להקטנה של הקנס.

יתרת חובה וזכות מול 

הרשויות הינן נושאות ריבית 

והצמדה – חשוב לקחת זאת 

בחשבון כאשר מעכבים 

תשלום/ תקבול.
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התקשרות חוזית עם ספקים ושותפים פוטנצאלים 	

שיפוץ והכשרת המקום הפיזי 	

גיוס עובדים 	

הכנת תשתית תפעולית )לוגו, חשבונית, ציוד משרדי, טפסים וכדומה(  	

ביצוע ביטוחים מתאימים )ביטוח עסק, צד ג', אחריות מקצועית וכדומה(  	

הקמת אתר אינטרנט ועמוד פייסבוק עסקי  	

הצטרפות ל"עסקים מכאן" אינדקס העסקים של המועצה.  	

הצטרפות לקהילת העסקים של המועצה בפייסבוק 	

אם יש משהו שהעסק שלכם ילמד אתכם זה שהוא מצליח לייצר לכם 

משימות באופן שוטף – קבלו חלק עיקרי מהן:

משימות נוספות להקמת העסק בפועל:

קביעת פגישה עם מעברים 	

גיוס מימון לצורכי השקעה 	

פתיחת חשבון בנק 	
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תנאים סוציאליים ופנסיה 
אם אתם עצמאים אין לכם מעסיק רשמי )לכן אתם עצמאים!( ולמעשה אתם גם המעסיק וגם העובד של עצמכם וחלק 

גדול מהתנאים שלכם נגזר מהעובדה הזאת.

תנאי העסקה הם נושא מאוד משמעותי בשוק העבודה והכוונה בתנאי העסקה מעבר לשכר היא לזכויות כמו: ימי חופשה, 

מחלה, דמי הבראה והפרשות לקרנות השתלמות ופנסיה.

החל משנת 2017, המדינה מחייבת את העצמאים להפריש לעצמם כסף לפנסיה, כדי לעודד אותם להבטיח את העתיד 

הכלכלי שלהם לאחר גיל הפרישה. גובה הפרשת החובה הוא לרוב כמה מאות שקלים בחודש כתלות בגודל ההכנסה.

כדי לעודד עצמאים להפריש מעל הסכום המינימלי, המדינה נותנת הטבות מס.  

בעזרת הטבות אלה ניתן לחסוך כמה אלפי שקלים בשנה בתשלומי המס. 

בלי קשר להטבות, כדאי לזכור שקרנות פנסיה וביטוחי מנהלים יכולים להכיל רכיב ביטוחי, כלומר רכיב שמבטח אתכם 

למצב של אובדן כושר עבודה ובכך זה מוסיף לכם שכבת הגנה כלכלית נוספת בנוסף לכיסוי החלקי שמקבלים מביטוח 

לאומי.   

קרנות השתלמות לעצמאים
קרנות ההשתלמות במקורן היו להשתלמויות הקשורות לעבודה אך למעשה היום משמשות אפיק חסכון נפוץ. 

היתרון של קרנות ההשתלמות כאפיק השקעה וחסכון הוא בכך שהן מוכרות כהוצאה לחישוב מס ובנוסף הכספים פטורים 

גם ממס רווחי הון לאחר 6 שנים בניגוד להשקעות אחרות.

ביטוח אחריות מקצועית וצד ג'
תביטוח אחריות מקצועי - ביטוח הנמכר לבעלי מקצועות חופשיים ולעסקים, להגנה מפני תביעה אזרחית על נזק שעע

לול להיגרם בתום לב במסגרת פעילותם המקצועית.

הביטוח מכסה את אחריותו החוקית של המבוטח כלפי צד שלישי במסגרת עיסוקו המקצועי ומעניק כיסוי לאירועים שניתן 

היה לצפות להם במסגרת המקצועית.

ביטוח אחריות מקצועית קיים רק עבור מי שיש לו הסמכה מקצועית כלשהי. בעל מכולת, למשל, אינו יכול לרכוש ביטוח 

אחריות מקצועית.

ביטוח צד ג' וחבות מעבידים - ביטוח צד ג' מעניק פיצויים במקרה של פגיעה גופנית באדם שמבקר בעסק)לקוח, ספק 

או כל אדם מזדמן( ביטוח צד שלישי מעניק כיסוי לאירועים שאינם נגרמו בשל רשלנות מקצועית ומכסה נזקי גוף ונזקי 

רכוש בלבד. ביטוח זה חיוני בכל עסק מכל סוג שהוא.

ביטוח חבות מעבידים - מגן בפני מקרים של פגיעה גופנית של עובדי העסק במסגרת יום העבודה. ביטוח הכרחי לכל מי 

שמעסיק עובדים.
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מעוף
מעוף הינו מוקד השטח של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשיה ומשמש כתובת לבעל העסק או 

יזם מתחיל.  

סניף מעוף שדרות ועוטף עזה מעניק שירותיו למרחב הכולל את: שדרות, מועצה אזורית שדות נגב, מועצה אזורית אשכול, 

מועצה אזורית שער הנגב ומועצה אזורית חוף אשקלון. 

"מעוף " 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 לעסק, כגון: קורס יזמות, שיווק בדיגיטל, ניהול עמוד עסקי בפייסבוק, הקמת פלטפורמות 

מכירה באינטרנט, מכירות, שירות ועוד. 

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. 

לקבלת מידע נוסף ולבחינת אפשרויות של קבלת ייעוץ והדרכה:

הנחלים 3, שדרות | א'-ה': 09:00-17:30 | 08-6696111
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בהצלחה!

זהו, הגענו לסיומו של המדריך, חשוב לנו כי תדעו שמדריך זה 
נועד לשמש להצגת הרקע לתהליך פתיחת פעילות עסקית, 

ומעצם אופיו הוא מוגבל, חלקי ואינו מתיימר להציג את הנושא 
על כל צדדיו, מורכבויותיו ובעיותיו.

 
מדריך זה אינו מהווה תחליף להתייעצות פרטנית עם איש 

מקצוע מומחה בתחום הנדון, ובכל מקרה מומלץ לערוך בירור 
מקיף ואישי, העונה במדויק להגדרת הצרכים, המטרות והיעדים 
שלכם כעוסקים. כמו כן, יש לקחת בחשבון שחלקים ממדריך 

זה עשויים להיות לא מעודכנים, עקב שינויים בחקיקה, בהסדרי 
הרישום וכיוצ"ב.

בהצלחה!


