רשומות

קובץ התקנות
9114

י"א בשבט התשפ"א

 24בינואר 2021
עמוד

תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) (תיקון) ,התשפ"א1624 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ 2021-

קובץ התקנות  ,9114י"א בשבט התשפ"א24.1.2021 ,

24/01/21

16:53

תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) (תיקון) ,התשפ"א2021-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6א(1ו)6 ,א(3ג)6 ,ב(ד)7 ,א(ב)(38 ,13 ,)2ב ו– 39לחוק רישוי
עסקים ,התשכ"ח( 11968-להלן  -החוק) ,ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת,
אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 1

.1

תיקון כותרת
פרק ב'1

.2

בפרק ב' 1לתקנות העיקריות ,בכותרת ,בסופה יבוא "א'".

תיקון תקנה 3א

.3

בתקנה 3א לתקנות העיקריות -

בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) ,התשס"א( 22000-להלן  -התקנות העיקריות),
בתקנה - 1
( )1במקום ההגדרות "היתר זמני" ו"היתר מזורז" יבוא:
""היתר זמני"  -כמשמעותו בסעיף 7ב(א)( )1לחוק;
"היתר מזורז"  -היתר מזורז א' או היתר מזורז ב' כמשמעותם בסעיף 6א(1א)()2
לחוק;";
( )2אחרי ההגדרה "היתר מזורז" יבוא:
""הליך רישוי מקוצר"  -כהגדרתו בסעיף 7א(1א)( )4לחוק;";
( )3במקום ההגדרה "הצו" יבוא:
""הצו"  -צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) ,התשע"ג;";32013-
( )4אחרי ההגדרה "רישיון זמני" יבוא:
""רישיון על יסוד תצהיר"  -כמשמעותו בסעיף 6א(3א) לחוק;";
()5

אחרי ההגדרה "תנאי נותן האישור" יבוא:
""תצהיר"  -תצהיר מאומת כדין;
"תקופת הבדיקה"  -כמשמעותה בסעיף 6א(1ז )4()1לחוק".

( )1בכותרת השוליים ,בסופה יבוא "א'";
( )2בתקנת משנה (א) ,אחרי "בקשה להיתר מזורז" יבוא "א'" ובמקום "בחמישה" יבוא
"בשלושה";
( )3בתקנת משנה (ב) -
(א) ברישה ,אחרי "ביד בעל מקצוע מוסמך" יבוא "זולת אם הבקשה היא לעניין
סוג עסק שלגביו קבע השר כי הוא פטור מצירוף המסמכים ,כולם או חלקם;":
(ב) פסקאות ( )1ו–( - )2יימחקו;
(ג) פסקה ( - )4תימחק;
( )4במקום תקנת משנה (ג) יבוא:
"(ג)

לכל עותק של הבקשה יצורפו מסמכים כמפורט להלן:
( )1הצהרה כאמור בסעיף 6א(1ג) לחוק לפי טופס  2שבתוספת;

1
2
3

ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;204התשל"ד ,עמ'  ;100התשע"ח ,עמ' .778
ק"ת התשס"א ,עמ'  ;10התשע"ח ,עמ' .906
ק"ת התשע"ג ,עמ' .821
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( )2המסמכים הנדרשים לגבי אותו סוג עסק לפי המפרט האחיד ולפי
ההוראות לצד המפרט האחיד ,לפי הוראות סעיף 7ג 2לחוק ,והמסמכים
הנדרשים מטעם רשות הרישוי שפורסמו באתר האינטרנט שלה לפי
הוראות סעיף 7ג 3לחוק ,אלא אם כן נדרש מספר עותקים אחר;
( )3תצהיר לפי הוראות סעיף (6ג) או 6א(א )1לחוק ,ככל הנדרש ואם לא
קיימת מניעה להגשת התצהיר לפי הקבוע בסעיפים האמורים; תצהיר
כאמור יוגש בנוסח שפרסם נותן האישור באתר האינטרנט שלו; תצהיר
לפי פסקה זו ניתן להגיש עם הגשת הבקשה או עד תום  120ימים מתום
התקופות האמורות בסעיף 6א(1ד) או (ד )1לחוק ,ובלבד שלא יעסוק
המבקש בעסק בטרם הגיש את התצהיר כאמור".

.4

במקום תקנה 3ב לתקנות העיקריות יבוא:
"קבלת בקשה
להיתר מזורז א'
ובדיקת רשות
הרישוי

החלפת תקנה 3ב

3ב( .א) הוגשה לרשות הרישוי בקשה להיתר מזורז א' ,תציין
על גבי טופס  ,2מיד עם קבלתה ,את תאריך הגשת הבקשה
(בפרק זה  -יום הגשת הבקשה) ותיתן למגיש הבקשה
העתק מהטופס שעליו מצוין תאריך ההגשה כאמור.
(ב) בתוך ארבעה ימים מיום הגשת הבקשה תעשה רשות
הרישוי אחת מאלה:
( )1תאשר למגיש הבקשה את קבלת הבקשה
והמסמכים שצורפו לה ,לפי טופס  3שבתוספת;
באישור כאמור יצוינו תיאור העסק ומספרו הסידורי
כמפורט בצו;
( )2מצאה הרשות כי לא נכללו בבקשה כל הנתונים
הדרושים לפי טופס  2שבתוספת ולא צורפו כל
המסמכים כאמור בתקנה 3א(א) עד (ג)( - )1רשאית
היא להודיע למגיש הבקשה ,לפי טופס  3שבתוספת,
כי היא אינה מקבלת את הבקשה; הודיעה כאמור,
תנמק את סיבת אי–הקבלה; לא הודיעה רשות
הרישוי כאמור בתוך התקופה האמורה ,יראו את
הבקשה כאילו אושרה קבלתה בידי רשות הרישוי
כאמור בפסקה (.)1
(ג) החליטה רשות הרישוי כאמור בסעיף 6א(1ד) לחוק
על דחיית הבקשה או על מסמכים שעל המבקש להגיש
ותנאים שעליו לקיים ,תודיע על כך למבקש לפי טופס 4
שבתוספת במועדים הקבועים בסעיפים 6א(1ד) או (ד".)1

.5

בתקנה 3ג לתקנות העיקריות -

תיקון תקנה 3ג

( )1בתקנת משנה (א) ,במקום הרישה עד המילים "בחמישה עותקים" יבוא "תצהיר
כאמור בסעיף 6א(1ו) לחוק יוגש לפי טופס  5שבתוספת ,בשלושה עותקים" ובמקום
"בהודעתה" יבוא "כאמור בסעיפים 6א(1ד)( )2או ( )3לחוק ,אם נדרשו";
( )2אחרי תקנת משנה (א) יבוא:
"(א )1המבקש רשאי למסור את המסמכים והתצהיר כאמור בפסקת משנה (א)
עד תום  120ימים מתום התקופות האמורות בסעיף 6א(1ד) או (ד )1לחוק ,או
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לאחר שרשות הרישוי הודיעה לו ,לפי הוראות סעיף 6א(1ד) לחוק ,על המסמכים
והתנאים הנדרשים לפי העניין ,ובלבד שלא יעסוק בעסק בטרם הגיש את
התצהיר כאמור.
(א )2הגיש המבקש את התצהיר והמסמכים המפורטים בתקנת משנה (א),
תציין רשות הרישוי על גבי טופס התצהיר שהוגש ,מיד עם מסירתו ,את תאריך
הגשת התצהיר (בפרק זה  -יום הגשת התצהיר) ותיתן למגיש הבקשה העתק
מהטופס שעליו מצוין תאריך ההגשה כאמור; רשות הרישוי תמסור למבקש,
בתוך ארבעה ימים מיום הגשת התצהיר ,אישור בכתב על קבלת התצהיר
והמסמכים לפי טופס 5ב שבתוספת;".
( )3בתקנת משנה (ב) ,במקום הסיפה החל במילים "רשות הרישוי תנמק" יבוא
"רשות הרישוי תודיע למבקש על אי־קבלת התצהיר בתוך ארבעה ימים מיום שהוגש
ותנמק את סיבת אי־קבלת התצהיר; לא הודיעה רשות הרישוי כאמור בתוך התקופה
האמורה ,יראו את התצהיר כאילו אושרה קבלתו כאמור בתקנת משנה (א ,)2ובלבד
שהתצהיר שהוגש מאומת כדין".
תיקון תקנה 3ד

.6

ביטול תקנות
3ה ו–3ו
הוספת פרקים
ב' ,2ב' 3ו–ב'4

.7

תקנות 3ה ו–3ו לתקנות העיקריות  -בטלות.

.8

אחרי תקנה 3ו לתקנות העיקריות יבוא:

בתקנה 3ד לתקנות העיקריות -
( )1בכותרת השוליים ,בסופה יבוא "א'";
( )2במקום תקנת משנה (א) יבוא:
"(א)

רשות הרישוי תיתן למבקש היתר מזורז א' לפי טופס  7שבתוספת;".

( )3בתקנת משנה (ב) ,במקום "להיתר המזורז" יבוא "להיתר מזורז א'" ובמקום "ההיתר
המזורז" יבוא "ההיתר";
( )4בתקנת משנה (ג) ,במקום " "21יבוא " "3והמילים "ויחולו לעניין זה הוראות פרק
ג'"  -יימחקו;
( )5תקנת משנה (ה)  -בטלה.

"פרק ב' :2היתר מזורז ב'
בקשה להיתר
מזורז ב'

3ז.

(א) בקשה להיתר מזורז ב' תוגש לרשות הרישוי לפי טופס 2
שבתוספת ותיחתם ביד המבקש; הבקשה תוגש בשלושה
עותקים בצירוף אישור על תשלום אגרה.
(ב) לכל עותק של הבקשה יצורפו מסמכים כמפורט להלן,
לאחר שנחתמו ביד בעל מקצוע מוסמך ,זולת אם הבקשה
היא לעניין סוג עסק שלגביו קבע השר כי הוא פטור מצירוף
המסמכים ,כולם או חלקם:
( )1תרשים סביבה;
( )2מפה מצבית;
( )3תכנית עסק.
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(ג) לכל עותק של הבקשה יצרף המבקש את המסמכים
כמפורט להלן:
( )1הצהרה כאמור בסעיף 6א(1ג) לחוק לפי טופס 2
שבתוספת;
( )2המסמכים הנדרשים לגבי אותו סוג עסק לפי
המפרט האחיד ולפי ההוראות לצד המפרט האחיד,
לפי הוראות סעיף 7ג 2לחוק ,והמסמכים הנדרשים
מטעם רשות הרישוי שפורסמו באתר האינטרנט שלה
לפי הוראות סעיף 7ג 3לחוק ,אלא אם כן נדרש בהם
מספר עותקים אחר;
( )3תצהיר לפי הוראות סעיף (6ג) או 6א(א )1לחוק,
ככל הנדרש ואם לא קיימת מניעה להגשת התצהיר
לפי הקבוע בסעיפים האמורים; תצהיר כאמור יוגש
בנוסח שפרסם נותן האישור באתר האינטרנט שלו;
תצהיר לפי פסקה זו ניתן להגיש עם הגשת הבקשה
או עד תום  120ימים מתום התקופות האמורות
בסעיף 6א(1ד) או (ד )1לחוק ,ובלבד שלא יעסוק
המבקש בעסק בטרם הגיש את התצהיר כאמור;
( )4תצהיר לפי טופס  5שבתוספת בכפוף לתקנה
3ט(א); ציין המבקש בתצהירו כי בנוגע לעניין מסוים
ניתן תצהירו לפי אישור שקיבל מאיש מקצוע ,יצרף
את אישור איש המקצוע לכל עותק של התצהיר;
(ד) רשות הרישוי רשאית לדרוש מספר עותקים אחר של
המסמכים המפורטים בתקנות משנה (ב) או (ג) ,בכפוף
לפרסום לפי סעיף 7ג 3לחוק לעניין סוג מסוים של עסקים.
קבלת בקשה
להיתר מזורז ב'
ובדיקת רשות
הרישוי

3ח( .א) הוגשה לרשות הרישוי בקשה להיתר מזורז ב' ,תציין
על גבי טופס  ,2מיד עם קבלתה ,את תאריך הגשת הבקשה
(בפרק זה  -יום הגשת הבקשה) ותיתן למגיש הבקשה
העתק מהטופס שעליו מצוין תאריך ההגשה כאמור.
(ב) בתוך ארבעה ימים מיום הגשת הבקשה תעשה רשות
הרישוי אחת מאלה:
( )1תאשר למגיש הבקשה את קבלת הבקשה
והמסמכים שצורפו לה ,לפי טופס  3שבתוספת;
באישור כאמור יצוינו תיאור העסק ומספרו הסידורי
כמפורט בצו; אישרה רשות הרישוי את קבלת
הבקשה והמסמכים כאמור ,תפנה את הבקשה
לנותני האישור לפי טופס  6שבתוספת;
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( )2מצאה רשות הרישוי כי לא נכללו בבקשה כל
הנתונים הדרושים לפי טופס  2שבתוספת ולא צורפו
כל המסמכים כאמור בתקנה 3ז(א) עד (ג)( - )1רשאית
היא להודיע למגיש הבקשה לפי טופס  3שבתוספת
כי היא אינה מקבלת את הבקשה; הודיעה כאמור,
תנמק את סיבת אי־הקבלה; לא הודיעה רשות
הרישוי כאמור בתוך התקופה האמורה ,יראו את
הבקשה כאילו אושרה קבלתה בידי רשות הרישוי
כאמור בפסקה (.)1
(ג) החליטה רשות הרישוי כאמור בסעיף 6א(1ד) לחוק
על דחיית הבקשה או על מסמכים שעל המבקש להגיש
ותנאים שעליו לקיים ,תודיע על כך למבקש לפי טופס 4
שבתוספת.
הגשת תצהיר
3ט( .א) המבקש רשאי למסור את התצהיר כאמור
תקופת
והודעה על
בתקנה 3ז(ג)( )4עד תום  120ימים מתום התקופות האמורות
הבדיקה
בסעיף 6א(1ד) או (ד )1לחוק ,כפי שהוחלו בסעיף 6א(1ז)3()1
לחוק ,ובלבד שלא יעסוק בעסק בטרם הגיש את התצהיר
כאמור ובטרם חלפה תקופת הבדיקה.

(ב) הגיש המבקש את התצהיר ,תציין רשות הרישוי על
גבי טופס התצהיר שהוגש ,מיד עם מסירתו ,את תאריך
הגשת התצהיר (בפרק זה  -יום הגשת התצהיר) ותיתן
למגיש הבקשה העתק מהטופס שעליו מצוין תאריך
ההגשה כאמור; רשות הרישוי תמסור למבקש בתוך
ארבעה ימים מיום הגשת התצהיר ,אישור בכתב על קבלת
התצהיר לפי טופס 5ב שבתוספת ,ובו יצוין מועד סיומה
של תקופת הבדיקה.
(ג) רשות הרישוי רשאית ,בתוך התקופה האמורה בתקנת
משנה (ב) ,שלא לקבל תצהיר אם לא נכללו בו כל הנתונים
הדרושים; רשות הרישוי תנמק את סיבת אי–קבלת
התצהיר; לא הודיעה רשות הרישוי כאמור בתוך התקופה
האמורה ,יראו את התצהיר כאילו אושרה קבלתו כאמור
בתקנת משנה (ב) ,ובלבד שהתצהיר שהוגש מאומת כדין.
(ד) נותן אישור שמבקש להודיע כאמור בסעיף 6א(1ז,)6()1
ימסור את הודעתו לרשות הרישוי ולמבקש לא יאוחר
משלושה ימים לפני תום תקופת הבדיקה; רשות הרישוי
תודיע על כך למבקש עד תום תקופת הבדיקה.
(ה) חלפה תקופת הבדיקה ולא נמסרו הודעות מטעם
נותני האישור כאמור בתקנת משנה (ד) ,יחולו הוראות
סעיף 6א(1ז )9()1לחוק.
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(א) רשות הרישוי תיתן למבקש היתר מזורז ב' לפי טופס 7
שבתוספת.

היתר מזורז ב'

3י.

תשובת נותני
האישור בתוך
תקופת ההיתר
המזורז

3י .1עד  30ימים לפני תום תקופת תוקפו של ההיתר המזורז,
יודיע נותן האישור לרשות הרישוי על אחת מאלה:

(ב) להיתר מזורז ב' יצורפו תצהירו של המבקש והמסמכים
שצורפו לבקשה לפי תקנה 3ז ,וכן המסמכים שדרשה רשות
הרישוי לפי תקנה 3ח(ג) ,המהווים כולם חלק בלתי נפרד
מן ההיתר; לא ייעשו כל שינויים במסמכים האמורים
או שינויים מהותיים בעסק מן המצב שהוצג במסמכים
האמורים בלא אישור רשות הרישוי.
(ג) רשות הרישוי תודיע לנותני האישור על מתן ההיתר
בתוך  5ימים מיום מתן ההיתר המזורז בטופס  6שבתוספת
ותצרף להודעה העתק מן הבקשה ומן ההיתר המזורז ,עם
כל צרופותיהם.
(ד) היה מתן רישיון לעסק טעון ,לדעת רשות הרישוי,
בדיקה של גורמים נוספים על נותני האישור ,לפי העניין,
כדי להבטיח בעסק מטרה מן המטרות הקבועות בסעיף 1
לחוק ,תודיע רשות הרישוי על מתן ההיתר כאמור בתקנת
משנה (ג) גם לגורם הנוסף ,ותעביר לו את המסמכים
הנוגעים לעניין.
פרק ב' :3רישיון לאחר היתר מזורז

( )1מתן אישור לרישיון ותנאי נותן האישור שיש להתנותם
ברישיון בכפוף להוראות סעיף  7לחוק ,או על סירוב לתת
אישור; הודעת סירוב תלווה בנימוקים מפורטים בכתב;
( )2הארכת היתר מזורז לתקופה נוספת של  90ימים
בנסיבות הקבועות בסעיף 7ב(1ב) לחוק;
( )3תנאי נותן האישור המוקדמים שעל המבקש למלא
לשם קבלת אישור ,בכפוף להוראות סעיף  7לחוק ,או
מסמכים נוספים הדרושים לצורך בדיקת הבקשה לפי
סעיף 6ג או 6ד לחוק.
3י( .2א) היה מתן רישיון טעון את אישורו של נותן אישור ,תודיע
רשות הרישוי למבקש ,בתוך  7ימים מיום שקיבלה את
תשובות נותני האישור כאמור בתקנה 3י ,1על אחת מאלה:

תשובת רשות
הרישוי בתוך
תקופת ההיתר
המזורז

( )1תיתן למבקש רישיון ותצרף אליו את פירוט
תנאיו ומועד ביצועם ,בכפוף להוראות סעיף  7לחוק;
( )2תודיע למבקש ,בכפוף להוראות סעיף  7לחוק,
על תנאים מוקדמים שעליו למלא לשם קבלת
הרישיון ,לפי טופס  4שבתוספת;
( )3תודיע למבקש על סירוב לתת רישיון ותמסור לו
את הנימוקים לכך לפי טופס  4שבתוספת;

 תונקתה ץבוקץבוקי  9114,תונקתה ץבוקנקתה ץבוק
24/01/21

16:53

1629

( )4תאריך את תוקף ההיתר המזורז ב– 90ימים
נוספים ,בהתאם להוראות סעיף 7ב(1ב) לחוק.
(ב) לא היה מתן הרישיון טעון אישור של נותן אישור,
תחליט רשות הרישוי בבקשה עד  21ימים לפני תום תקופת
ההיתר המזורז ותפעל לפי אחת מהחלופות המנויות
בתקנת משנה (א) ,בכפוף להתניית הרישיון בתנאי נותן
האישור שקבע נותן האישור לגבי אותו סוג עסק.
מתן רישיון בהעדר 3י .3לא מסרו נותני האישור או רשות הרישוי הודעה כאמור
החלטת נותן
בתקנה 3י 1או 3י ,2לפי העניין ,יחולו הוראות סעיף 7ב(1ג)
אישור או רשות
לחוק.
הרישוי
פרק ב' :4רישיון על יסוד תצהיר
בקשה לקבלת
רישיון על יסוד
תצהיר

3יא( .א) על בקשה לקבלת רישיון על יסוד תצהיר יחולו הוראות
תקנות 3א3 ,ב3 ,ג ו–3ד(א) ו–(ב) בשינויים המחויבים,
ובשינוי זה :בתקנה 3ד(א) ,במקום "רשות הרישוי תיתן
למבקש היתר מזורז א' לפי טופס  7שבתוספת" יקראו "רשות
הרישוי תיתן למבקש רישיון לפי טופס  8שבתוספת".
(ב) רשות הרישוי תודיע לנותני האישור על מתן הרישיון
בתוך  5ימים ממתן הרישיון".

תיקון תקנה 4

.9

החלפת תקנה 5

.10

בתקנה  4לתקנות העיקריות -
( )1בתקנה משנה (ב) -
(א) ברישה ,במקום "ב– 5עותקים" יבוא "בשלושה עותקים" ואחרי "ביד בעל
מקצוע מוסמך" יבוא "זולת אם הבקשה היא לעניין סוג עסק שלגביו קבע השר
כי הוא פטור מצירוף המסמכים ,כולם או חלקם;":
(ב) אחרי פסקה ( )3יבוא:
"( )4תצהיר לפי הוראות סעיף (6ג) או 6א(א )1לחוק ,ככל הנדרש ואם לא
קיימת מניעה להגשת התצהיר לפי הקבוע בסעיפים האמורים; תצהיר
כאמור יוגש בנוסח שפרסם נותן האישור באתר האינטרנט שלו;".
( )2בתקנת משנה (ב ,)1בסופה יבוא " ,בטופס  2שבתוספת".
במקום תקנה  5לתקנות העיקריות יבוא:
"אישור על
הגשת בקשה

.5

(א) הוגשה לרשות הרישוי בקשה ,תציין על גבי טופס ,2
מיד עם קבלתה ,את תאריך הגשת הבקשה (בפרק זה -
יום הגשת הבקשה) ותיתן למגיש הבקשה העתק מהטופס
שעליו מצוין תאריך ההגשה כאמור.
(ב) בתוך ארבעה ימים מיום הגשת הבקשה תעשה רשות
הרישוי אחת מאלה:
( )1תאשר למגיש הבקשה את קבלת הבקשה
והמסמכים שצורפו לה לפי טופס  3שבתוספת;
באישור כאמור יצוינו תיאור העסק ומספרו הסידורי
כמפורט בצו;
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( )2מצאה הרשות כי לא נכללו בבקשה כל הנתונים
הדרושים לפי טופס  2שבתוספת ולא צורפו כל
המסמכים הנדרשים כאמור בתקנה (4ב)( )1עד (- )3
רשאית היא להודיע למגיש הבקשה כי היא אינה
מקבלת את הבקשה; הודיעה כאמור ,תנמק את סיבת
אי–הקבלה; לא הודיעה רשות הרישוי כאמור בתוך
התקופה האמורה ,יראו את הבקשה כאילו אושרה
קבלתה בידי רשות הרישוי כאמור בפסקה (".)1

.11

בתקנה  6לתקנות העיקריות -

תיקון תקנה 6

( )1בתקנת משנה (א) ,במקום "מיום אישור הגשת הבקשה" יבוא "מיום הגשת
הבקשה";
( )2בתקנת משנה (ב) ,אחרי " 21ימים" יבוא "מיום הגשת הבקשה" ובמקום "מיום
קבלתה" יבוא "מיום הגשת הבקשה".

.12

בתקנה  7לתקנות העיקריות ,במקום תקנת משנה (ג) יבוא:

תיקון תקנה 7

"(ג) לא השיב נותן האישור במועד הקבוע בתקנות משנה (א)( ,ד) או (ה) ולא הודיע
על הארכה כאמור בתקנת משנה (ב) ,או חלף משך ההארכה כאמור ונותן האישור
טרם השיב -
( )1בבקשה להיתר זמני  -יראו אותו כמי שנתן אישור להיתר זמני;
( )2בבקשה לרישיון  -יחולו הוראות סעיף 7ב לחוק;
רשות הרישוי תודיע לנותן האישור על כך שהמועד הקבוע בתקנת משנה (א)( ,ד)
או (ה) חלף".

.13

בתקנה  8לתקנות העיקריות -

תיקון תקנה 8

( )1בתקנת משנה (ב)( ,)1אחרי "ומועד ביצועם" יבוא "ותקבע את תוקפו בהתאם
לאמור בסעיף 7ב(א) לחוק";
( )2בתקנת משנה (ג) ,במקום "מיום אישור הגשת הבקשה" יבוא "מיום הגשת
הבקשה";
( )3בתקנת משנה (ו) ,אחרי "לא תיתן רישיון" יבוא "לפי פרק זה" ובמקום "או
בתקנה 3ו" יבוא "או בנסיבות הקבועות בסעיף 7ב לחוק";
( )4בתקנת משנה (ז) ,בסופה יבוא "החליטה רשות הרישוי על מתן רישיון או היתר
זמני ,תצרף להודעה העתק מהרישיון או ההיתר".

.14

בתקנה  9לתקנות העיקריות -

תיקון תקנה 9

( )1בתקנת משנה (ב) ,במקום הסיפה החל במילים "לא ייעשו" יבוא "לא ייעשו בלא
אישור רשות הרישוי כל שינויים במסמכים האמורים ,שינוי בעסק בהשוואה לתנאים
שנקבעו לפי סעיף  7לחוק או שינוי מהותי בנכס שבו מצוי העסק";
( )2בתקנת משנה (ג) ,אחרי "יפקע" יבוא "אם התקיים האמור בסעיף 7ב(ב) לחוק,
ורשות הרישוי תבטלו" ובמקום "בעסק בהשוואה למסמכים האמורים בתקנת
משנה (ב)" יבוא "כאמור בתקנת משנה (ב) בלא אישור רשות הרישוי".
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תיקון תקנה 10

.15

תיקון תקנה 11א

.16

בתקנה 11א לתקנות העיקריות ,בתקנת משנה (ב) ,המילים "ולעניין שירותי כבאות -
שר הפנים או מי שהוא הסמיכו לכך (בפרק זה ובפרק ד' - 2נותן אישור)"  -יימחקו.

תיקון תקנה 11ג

.17

בתקנה 11ג(א) לתקנות העיקריות ,בסופה יבוא "היה שינוי של כמה נותני אישור
במפרט האחיד באותו מועד ,יפרסם כל נותן אישור את השינוי בפורטל הממשלתי,
והמנהל הכללי של משרד הפנים יפרסם ברשומות הודעה על פרסום השינוי ומועד
תחילתו כפי שנקבע במפרט".

תיקון תקנה 24

.18

בתקנה  24לתקנות העיקריות -

תיקון תקנה 25

.19

בתקנה  10לתקנות העיקריות -
( )1בתקנת משנה (ב) ,במקום הסיפה החל במילים "לא ייעשו" יבוא "לא ייעשו בלא
אישור רשות הרישוי כל שינויים במסמכים האמורים ,שינוי בעסק בהשוואה לתנאים
שנקבעו לפי סעיף  7לחוק או שינוי מהותי בנכס שבו מצוי העסק";
( )2בתקנת משנה (ג) ,אחרי המילה "שינויים" יבוא "מהותיים" ובמקום "בהשוואה
למסמכים האמורים בתקנת משנה (ב)" יבוא "כאמור בתקנת משנה (ב) בלא אישור
רשות הרישוי";
( )3תקנת משנה (ד)  -בטלה.

( )1תקנות משנה (א) ו–(ב)  -בטלות;
( )2בתקנת משנה (ה) -
(א) ברישה ,לפני "עד  15ימים" יבוא "בלי לגרוע מהוראות סעיף 7ב לחוק";
(ב) במקום פסקה ( )1יבוא:
"( )1תודיע למבקש על הארכת תוקף ההיתר הזמני; העתק ההודעה על
הארכת תוקף ההיתר הזמני יישלח לנותן האישור;";
(ג) בפסקה ( ,)2המילים "בהסכמת נותני האישור"  -יימחקו.
בתקנה  25לתקנות העיקריות -
( )1במקום תקנת משנה (א) יבוא:
"(א) רשות הרישוי רשאית לתת רישיון או היתר זמני לתקופה ארוכה מתקופת
תוקפו של היתר לשימוש חורג ,כמשמעותו בחוק התכנון והבנייה (בתקנה זו
 היתר לשימוש חורג) ,ובלבד שבעל העסק יתחייב לפעול לחידוש ההיתרלשימוש חורג שניתן לפני תום תקופת תוקפו; הסתיימה תקופת תוקפו של
ההיתר לשימוש חורג ולא חודש ההיתר ,תבטל רשות הרישוי את הרישיון או
ההיתר שניתן לאותו העסק ,ואולם היא תהיה רשאית לתת לעסק היתר זמני אם
התקיימו התנאים הקבועים לכך בסעיף 8א(1ד) לחוק; בעת מתן רישיון או היתר
זמני לעסק שנמצא במקום שיש לגביו היתר לשימוש חורג ,תציין רשות הרישוי
בטופס  7או בטופס  ,8לפי העניין ,את הוראות תקנה זו;".
( )2אחרי תקנת משנה (א) יבוא:
"(א )1רשות הרישוי רשאית להאריך את תוקפו של היתר זמני שניתן לעסק
שהסתיימה או שעומדת להסתיים תקופת תוקף ההיתר לשימוש חורג שחל
לגביו ,אם התקיימו התנאים הקבועים לכך בסעיף 8א(1ד) לחוק;".
( )3בתקנת משנה (ב) ,במקום "שנה" יבוא " 180ימים".
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.20

בתקנה  26לתקנות העיקריות -

תיקון תקנה 26

( )1בכותרת השוליים ,המילים "לנותן האישור"  -יימחקו;
( )2במקום " "90יבוא " "120ובסופה יבוא "ולבעל העסק".

.21

אחרי תקנה  26לתקנות העיקריות יבוא:
"הצהרת בעל
העסק לשם חידוש
רישיון

.22

הוספת תקנה 26א

26א .עד  90ימים לפני תום תקופת תוקפו של רישיון תקופתי
או רישיון זמני ,ימסור בעל העסק הצהרה בספח לפי
טופס  8שבתוספת הכוללת הצהרה כאמור בסעיף 6א(1ג)
לחוק; מסר בעל העסק הצהרה כאמור ,לא יידרש מגיש
הבקשה למסור מסמכים הנוגעים לקיום תכליות דיני
התכנון והבנייה לשם חידוש הרישיון; רשות הרישוי
תודיע לנותני האישור על הגשת ההצהרה כאמור בתוך 3
ימים מיום שהוגשה לה; רשות הרישוי רשאית ,מטעמים
מיוחדים שיירשמו ,להאריך את המועד למסירת ההצהרה
לרשות הרישוי ,ובלבד שתוגש עד  75ימים לפני תום
תקופת הרישיון ,לכל המאוחר".

בתקנה (27א) לתקנות העיקריות ,אחרי "את ההודעה" יבוא "על הגשת ההצהרה" תיקון תקנה 27

ובמקום " "26יבוא "26א".

.23

בתקנה  28לתקנות העיקריות -

תיקון תקנה 28

( )1בתקנת משנה (א) ,במקום הרישה החל במילים "לא יאוחר" ועד המילים "רישיון
זמני" יבוא "לא יאוחר מ– 60ימים מיום שהוגשה לה הצהרה כאמור בסעיף 26א;",
()2

אחרי תקנת משנה (א) יבוא:
"(א )1לא תסרב רשות הרישוי לתת היתר זמני רק בשל כך שנותן אישור לא
השיב בתוך המועד הקבוע כאמור בתקנה (27ב) ,ובמקרה כאמור תיתן לבעל
העסק היתר זמני ובו פירוט תנאיו ומועד ביצועם;".

( )3בתקנת משנה (ב) ,המילים "ובכל מקרה לתקופה שלא תעלה על שנה מתום
תקופת תוקף הרישיון"  -יימחקו;
()4

במקום תקנת משנה (ג) יבוא:
"(ג) בחידוש רישיון לפי תקנות  26עד  ,28אם לא התקיימו הנסיבות המפורטות
בתקנה (27ב) ,או בתקנות משנה (א )1או (ב) ,לא תיתן רשות הרישוי רישיון או
היתר זמני לפי התקנות האמורות לעסק הטעון את אישורו של נותן אישור ,אלא
לאחר שנותן האישור נתן את אישורו לרישיון או להיתר הזמני ובהתאם לתנאיו;
אין באמור כדי לפגוע בסמכות רשות הרישוי -
( )1לסרב לתת רישיון או היתר זמני ,למעט במקרה כאמור בתקנת משנה (א;)1
( )2לקבוע תנאים מוקדמים או תנאים ברישיון או היתר זמני ,נוסף על
תנאים שקבע נותן אישור".
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הוספת תקנה 28א

.24

אחרי תקנה  28לתקנות העיקריות יבוא:
"חידוש רישיון
תקופתי ורישיון
זמני לעסק שסווג
להליך רישוי
מקוצר

28א( .א) על חידוש רישיון תקופתי או רישיון זמני (להלן -
הרישיון) לעסק שסווג למסלול היתר מזורז ,יחולו הוראות
אלה -
( )1עד  120ימים לפני תום תקופת תוקפו של
הרישיון ,תודיע על כך רשות הרישוי לנותן האישור
ולבעל העסק;
( )2עד  90ימים לפני תום תקופת תוקפו של הרישיון,
ימסור בעל העסק הצהרה בספח לפי טופס  8שבתוספת
הכוללת הצהרה כאמור בסעיף 6א(1ג) לחוק; מסר
בעל העסק הצהרה כאמור ,לא יידרש מגיש הבקשה
למסור מסמכים הנוגעים לעניין קיום תכליות דיני
התכנון והבנייה לשם חידוש הרישיון; רשות הרישוי
תודיע לנותני האישור על הגשת ההצהרה כאמור
בתוך  3ימים מיום שהוגשה לה; רשות הרישוי
רשאית ,מטעמים מיוחדים שיירשמו ,להאריך את
המועד למסירת ההצהרה לרשות הרישוי ,ובלבד
שתוגש עד  75ימים לפני תום תקופת הרישיון ,לכל
המאוחר;
( )3נותן האישור יודיע לרשות הרישוי בתוך 45
ימים מיום שקיבל את ההודעה על הגשת ההצהרה
כאמור בפסקה ( )2על אחד מאלה:
(א) מתן אישור לחידוש הרישיון ואת תנאי
נותן האישור שיש לקבוע ברישיון ,בכפוף
להוראות סעיף  7לחוק;
(ב) סירובו לאשר את חידוש הרישיון ואת
הנימוקים לסירוב;
(ג) תנאי נותן האישור המוקדמים שעל בעל
העסק למלא לקבלת אישורו למתן רישיון או
היתר זמני ,בכפוף להוראות סעיף  7לחוק ,או
מסמכים נוספים הדרושים ,לצורך בדיקת
הבקשה ,לפי סעיף 6ג או 6ד לחוק;
( )4לא יאוחר מ– 60ימים מיום שהוגשה לה הצהרה
כאמור בפסקה ( ,)2תעשה רשות הרישוי אחת מאלה,
לפי העניין:
(א) תיתן לבעל העסק רישיון ותקבע את תנאי
הרישיון ,בכפוף להוראות סעיף  7לחוק;
(ב) תודיע לבעל הרישיון על סירוב לתת רישיון
ואת הנימוקים לסירוב לפי טופס  4שבתוספת;
(ג) תודיע לבעל העסק על תנאים מוקדמים
שעליו למלא לקבלת רישיון או היתר זמני ,בכפוף
להוראות סעיף  7לחוק ,לפי טופס  4שבתוספת;
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( )5לא השיב נותן האישור בתוך התקופה שנקבעה
בפסקה ( ,)3יראו אותו כמי שנתן אישור לרישיון;
( )6לא תסרב רשות הרישוי לתת רישיון רק בשל כך
שנותן אישור לא השיב כאמור בפסקה ( ,)5ובנסיבות
אלה תיתן לבעל העסק רישיון ובו פירוט תנאיו ומועד
ביצועם;
( )7לא הודיעה רשות הרישוי על החלטתה כאמור
בפסקה ( ,)4יראו את בעל העסק כמי שחודש רישיונו,
ורשות הרישוי תיתן לו רישיון לפי טופס  8שבתוספת.
(ב) על חידוש רישיון תקופתי או רישיון זמני (להלן -
הרישיון) לעסק שסווג במסלול רישיון על יסוד תצהיר,
יחולו הוראות אלה:
( )1עד  120ימים לפני תום תקופת תוקפו של
הרישיון ,תודיע על כך רשות הרישוי לבעל העסק;
( )2עד  90ימים לפני תום תקופת תוקפו של
הרישיון ,ימסור בעל העסק תצהיר לפי טופס 5א
שבתוספת וכן הצהרה כאמור בסעיף 6א(1ג) לחוק
בספח לפי טופס  8שבתוספת; מסר בעל העסק תצהיר
והצהרה כאמור ,לא יידרש מגיש הבקשה למסור
מסמכים הנוגעים לעניין קיום תכליות דיני התכנון
והבנייה לשם חידוש הרישיון; רשות הרישוי רשאית,
מטעמים מיוחדים שיירשמו ,להאריך את המועד
למסירת התצהיר וההצהרה לרשות הרישוי ,ובלבד
שהתצהיר וההצהרה כאמור יוגשו עד  75ימים לפני
תום תקופת הרישיון ,לכל המאוחר;
( )3מסר בעל העסק תצהיר והצהרה כאמור
בפסקה ( ,)2יראו אותו כמי שחודש רישיונו ,ורשות
הרישוי תיתן לו רישיון לפי טופס  8שבתוספת.
(ג) הוראות סעיף 6א 2לחוק יחולו ,בשינויים המחויבים,
על הגשת תצהיר וחידוש רישיון לפי תקנה זו".

.25

תיקון תקנה 29

בתקנה  29לתקנות העיקריות -
( )1בתקנת משנה (א) ,במקום "בתקנה (28א)( ")1יבוא "בפרק זה";
( )2בתקנת משנה (ג) ,במקום "האמור" יבוא "כאמור בתקנות 26א ו־28א(א)( )2או
תצהיר לפי טופס 5א כאמור בתקנה 28א ,לפי העניין";
( )3בתקנת משנה (ד) ,אחרי "הצהרה כוזבת" יבוא "או תצהיר כוזב ,לפי העניין".

.26

במקום פרק ט' לתקנות העיקריות יבוא:

החלפת פרק ט'

"פרק ט' :שינוי בעלות
( .30א) רישיון או היתר שניתן הוא אישי ולא ניתן להעברה.

שינוי בעלות

(ב) עסק בעל רישיון או היתר ,טעון רישיון או היתר חדש
עם שינוי של הבעלות.
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(ג) בפרק זה -
"שינוי בעלות"  -כל שינוי בזהות הבעלים הרשומים
ברישיון העסק ,לרבות הוספת בעל או גריעתו
וכן העברת שליטה בתאגיד כמשמעותה בחוק
ניירות ערך ,התשכ"ח;1968-
"בעל"  -בין יחיד ובין תאגיד.
בקשה לרישיון
עקב שינוי בעלות,
על יסוד הצהרה
או תצהיר

( .31א) היה שינוי בעלות בעסק שניתן לו רישיון או היתר,
יגיש בעל העסק החדש לרשות הרישוי בקשה לקבלת
רישיון או היתר חדש ,על גבי טופס  2שבתוספת; בבקשה
כאמור יצוין תאריך העברת הבעלות ותצורף לה חתימתו
של מגיש הבקשה וחתימת בעל העסק הקודם אשר על שמו
הרישיון או ההיתר ,המאשרות את העברת הבעלות בעסק,
וכן הצהרה בנוסח הקבוע בטופס  2שבתוספת ולפיה בעסק
מתקיימים תנאי הרישיון הקודם וכי בעל העסק החדש
לא עשה שינוי בעסק מהרשום ברישיון הקודם ובמסמכים
המצורפים לו ,או שינוי מהותי בנכס שבו נמצא העסק.
(ב) בעסק שמתקיים בו אחד מאלה ,יצרף בעל העסק ,נוסף
על ההצהרה לפי טופס  2שבתוספת ,תצהיר לפי טופס 5
שבתוספת:
( )1הרישיון שניתן לבעל העסק הקודם הוא רישיון
על יסוד תצהיר;
( )2העסק מסווג להליך רישוי במסלול להיתר מזורז,
ובעת העברת הבעלות יש בידו היתר מזורז אך טרם
קיבל רישיון.
הוראות סעיף 6א 2לחוק יחולו ,בשינויים המחויבים ,על
הגשת תצהיר והעברת בעלות לפי תקנת משנה זו.
(ג) צירף בעל העסק החדש לבקשה לרישיון או להיתר את
המסמכים כמפורט בתקנות משנה (א) ו–(ב) -
( )1לא יידרש לצרף לטופס הבקשה מסמכים נוספים
הנדרשים לפי תקנות אלה;
( )2יראו את בעל העסק החדש כבעל רישיון או
היתר כדין ורשות הרישוי תנפיק לו רישיון או היתר
חדש שתוקפו יהיה ממועד שינוי הבעלות עד למועד
שבו היה פג הרישיון או ההיתר הקודם; בלי לגרוע
מהוראות סעיף 7א(ג) לחוק ,ניתן הרישיון הקודם
לצמיתות ,יהיה תוקפו של הרישיון החדש לתקופה
שנקבעה בצו;
( )3על אף האמור בפסקה ( ,)2בעסק שנקבע כטעון
רישוי כדי להבטיח את המטרה המנויה בסעיף (1א)()2
לחוק -
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(א) רשות הרישוי תיתן לבעל העסק החדש
היתר זמני לתקופה של  30ימים מיום הגשת
המסמכים או עד להחלטת רשות הרישוי
בהתאם להוראות פסקה זו ,לפי המוקדם;
(ב) רשות הרישוי תודיע על הגשת המסמכים
למשטרת ישראל ,והיא תהיה רשאית בתוך 14
ימים מיום שהוגשו לרשות הרישוי ,להודיע
לרשות הרישוי על התנגדותה למתן רישיון או
היתר לבעל העסק החדש ,אם מצאה כי קיימות
נסיבות שבשלהן אין לתת לבעל העסק החדש
רישיון או היתר מטעמים של שלום הציבור או
ביטחונו ,הקשורים לזהות המבקש ,לרבות בשל
עברו הפלילי;
(ג) משטרת ישראל רשאית להודיע לרשות
הרישוי על הארכת המועד למתן הודעה כאמור
בפסקת משנה (ב) ,ובלבד שמשך ההארכה לא
יעלה על  30ימים מיום שהגיש בעל העסק
את המסמכים לרשות הרישוי כאמור בפסקת
משנה (א);
(ד) לא הודיעה משטרת ישראל על התנגדותה
בפרק הזמן האמור בפסקת משנה (ב) ולא
הודיעה על הארכה כאמור בפסקת משנה (ג),
או חלף משך ההארכה כאמור ומשטרת ישראל
טרם השיבה  -יחולו הוראות פסקה (;)2
(ה) הודיעה משטרת ישראל על התנגדותה
למתן הרישיון או ההיתר כאמור בפסקת
משנה (ב) ,תודיע רשות הרישוי על כך לבעל
העסק החדש ועל כך שהיא מסרבת לאשר
את הבקשה מן הטעם האמור; סורבה הבקשה
לרישיון או להיתר כאמור ,והודיעו הצדדים
בסמוך לכך ,בחתימתם בכתב ,על ביטול
העברת הבעלות ,רשאי בעל העסק הקודם
לבקש מרשות הרישוי כי תשיב לו את הרישיון
או את ההיתר לפי העניין;
(ו) בלי לגרוע מהאמור בפסקאות משנה (א)
עד (ה) ,בקשה לרישיון או להיתר עקב שינוי
בעלות כאמור בתקנה (31א) יכול שתוגש גם
 30ימים טרם מועד העברת הבעלות; הוגשה
בקשה כאמור ,יחולו הוראות פסקאות משנה (ב)
עד (ה) בשינויים המחויבים ובשינוי זה:
הרישיון או ההיתר של בעל העסק הקודם
יעמוד בתוקפו עד למועד העברת הבעלות.
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(ד) היה שינוי בעלות בעסק שהוגשה לגביו בקשה
לרישיון או להיתר ,וטרם ניתן לו רישיון או היתר ,יגיש
בעל העסק החדש לרשות הרישוי בקשה לקבלת רישיון
או היתר חדש ,על גבי טופס  2שבתוספת; בבקשה כאמור
יצוין תאריך העברת הבעלות ותצורף לה חתימתו של
מגיש הבקשה וחתימת בעל העסק הקודם אשר על שמו
הרישיון או ההיתר ,המאשרות את העברת הבעלות בעסק,
וכן הצהרה בנוסח הקבוע בטופס  2שבתוספת ולפיה לא
חל שינוי בבקשה או שינוי לגבי העסק מהמסמכים או
מהנתונים שנכללו בבקשה שהגיש בעל העסק הקודם;
הגיש בעל העסק החדש הצהרה כאמור ,לא יידרש לצרף
לטופס הבקשה מסמכים נוספים הנדרשים לפי תקנות
אלה ,והטיפול בבקשה יימשך מאותו השלב שבו היה טרם
העברת הבעלות.
בקשה לרישיון
עקב שינוי בעלות
בלא הצהרה או
תצהיר

( .32א) לא התקיימו התנאים האמורים בתקנה  ,31יגיש
בעל העסק החדש בקשה חדשה לרישיון או להיתר בדרך
האמורה בתקנות 3א3 ,ז3 ,יא או  ,4לפי העניין ,ויחולו עליה
כל הוראות תקנות אלה הנוגעות לבקשה.
(ב) הגיש בעל העסק החדש בקשה לרישיון או להיתר
כאמור בתקנת משנה (א) על פי אותו מספר סידורי בצו
שעליו ניתן הרישיון או ההיתר הקודם ,יינתן לו היתר זמני
לתקופה של  90ימים מיום שינוי הבעלות או עד להחלטת
רשות הרישוי ,לפי המוקדם.

סייג לתחולה

32א .הוראות תקנות  31ו–(32ב) לא יחולו במקרה שתוקף
הרישיון או ההיתר הקודם פקע מסיבה שאינה נובעת
משינוי הבעלות בלבד.

פטירה של בעל
העסק

( .33א) על אף האמור בתקנה  ,30נפטר בעל העסק ,יראו את
מי שהעסק מתנהל בידיו כבעל רישיון או היתר כדין עד
להנפקת רישיון או היתר חדש כאמור בתקנת משנה (ב),
בהתקיים תנאים אלה:
( )1העסק ממשיך להתנהל בידי בן זוגו ,הוריו או
צאצאיו של הנפטר;
( )2מי שהעסק מתנהל בידיו כאמור בפסקה ()1
הודיע על הפטירה לרשות הרישוי ,הגיש לה בקשה
לקבלת רישיון או היתר לפי טופס  2שבתוספת
וצירף אליה תעודת פטירה ומסמכים המעידים על
קרבה משפחתית לנפטר ,והכול בתוך  90ימים מיום
הפטירה; לבקשה לפי פסקה זו לא יידרש המבקש
לצרף מסמכים שיש לצרפם לבקשה לפי תקנות אלה.
(ב) רשות הרישוי תיתן רישיון או היתר חדש על שם מי
שהעסק מתנהל בידיו כאמור בתקנת משנה (א)( ,)1שתוקפו
יהיה עד למועד שבו היה פג תוקפו אלמלא נפטר בעל העסק.
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(ג) ניתן רישיון או היתר לפי תקנת משנה (ב) ולאחר מכן
הוגשה לרשות הרישוי בקשה לרישיון או להיתר בידי
יורש של עסקו של הנפטר לפי צו ירושה או צו קיום צוואה
(בתקנה זו  -יורש) ,תבטל רשות הרישוי את הרישיון או
ההיתר שנתנה ,ותיתן רישיון או היתר ליורש; לבקשה לפי
תקנה זו לא יידרש המבקש לצרף מסמכים שיש לצרפם
לבקשה לפי תקנות אלה.
(ד) הודיע בן משפחה כאמור בתקנת משנה (א) כי העסק
יתנהל בידי אדם אחר ,יחולו הוראות תקנה  31או  32לפי
העניין.
(ה) אין במתן רישיון או היתר לפי תקנה זו משום קביעה
של זכויות בעסק שבעליו נפטר.
הוראות כלליות
לעניין שינוי
בעלות

33א( .א) רשות הרישוי תודיע לנותני האישור על שינוי
הבעלות ומתן רישיון או היתר חדש לפי הוראות פרק זה
בצירוף העתק מהרישיון בתוך  7ימים מיום מתן הרישיון
או ההיתר.
(ב) אין בשינוי בעלות ומתן רישיון או היתר חדש כאמור
בתקנת משנה (א) -
( )1כדי לגרוע מסמכויות נותני האישור לביטול
רישיון לפי החוק;
( )2כדי לגרוע מכל חובה שהוטלה על בעל העסק
הקודם לפי החוק ,ובכלל זה דרישה לתיקון ליקויים".

.27

בתקנה  38לתקנות העיקריות -

תיקון תקנה 38

( )1בכל מקום ,המילים "זמני" או "הזמני"  -יימחקו;
( )2המילים "לרבות מבניו ,שטחו - ",יימחקו;
( )3אחרי "ובסוג העיסוק" יבוא "או שינוי בשטחו המשפיע על פריט הרישוי הקבוע
ברישיון או בהיתר או על מסלול הרישוי שאליו הוא מסווג ,או מהווה שינוי של שטח
שנקבע כשטח מרבי או מזערי בתנאי הרישיון או ההיתר".

.28

אחרי תקנה  38לתקנות העיקריות יבוא:

הוספת תקנה 38א

38א( .א) מגיש בקשה לפי תקנות אלה יהיה רשאי להגיש
בקשות או מסמכים הנדרשים לפי תקנות אלה גם באופן
מקוון ,אם אישרה זאת הרשות.

"הגשה מקוונת

(ב) הגיש בעל עסק בקשה או מסמכים באופן מקוון,
כאמור בתקנת משנה (א) -
( )1לא יידרש למסור עותקים נוספים של הבקשה
וצרופותיה ,אלא אם כן הודיעה לו רשות הרישוי
אחרת; מגיש הבקשה ישמור אצלו העתק של הבקשה
שהגיש כפי שהוגשה;
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( )2תעביר רשות הרישוי את הבקשה או את
המסמכים שהוגשו לה גם לנותני האישור בדואר
אלקטרוני ,ואם הוגשו לה באופן מקוון אחר ,יועברו
כאמור אם הסכים לכך נותן האישור".
תיקון תקנה 39

.29

תיקון התוספת

.30

בתקנה  39לתקנות העיקריות ,האמור בה יסומן "(א)" ואחריה יבוא:
"(ב) רשות הרישוי רשאית למסור הודעות כאמור בתקנת משנה (א) למען דיגיטלי
שמסר בעל עסק ,ובלבד שמתקיימים תנאים אלה:
( )1בעל העסק ציין בטופס  2שבתוספת את מענו הדיגיטלי והביע את הסכמתו
לקבל את ההודעות האמורות למען זה;
( )2רשות הרישוי ציינה בפני בעל העסק ,בטופס  2שבתוספת ,כי המען
הדיגיטלי שמסר ישמש לשם שליחת הודעות כמפורט בתקנה זו ,כי מען זה
ייחשב כמענו הדיגיטלי לצורך שליחת הודעות כאמור כל עוד הוא לא הודיע
על שינוי במענו ,כי חזקת מסירה בהתאם להוראות תקנת משנה (ג) תחול לגבי
מסירת הודעות כאמור למען זה וכי הוא יכול בכל עת להודיע בכתב כי הוא
אינו מעוניין עוד לקבל הודעות כאמור בדרך זו.
(ג) נשלחה הודעה כאמור בתקנת משנה (א) מטעם רשות הרישוי ולא אישר הנמען
את קבלת ההודעה ,יראו כאילו קיבל אותה הנמען בתום ארבעה ימים מיום משלוח
ההודעה הנוסף כאמור בפסקה ( ,)1זולת אם הוכיח הנמען שלא קיבל את ההודעה לא
בשל סירובו או הימנעותו ,בהתקיים כל אלה:
( )1רשות הרישוי ביצעה ניסיון שליחה נוסף לפרטי המען הדיגיטלי ארבעה
ימים לאחר ניסיון השליחה הראשון;
( )2לא התקבל חיווי על אי־הגעת ההודעות למבקש.
(ד) לעניין תקנה זו" ,מען דיגיטלי"  -מען אחד או יותר מהמפורטים להלן ,שנמסר על
ידי בעל עסק לרשות הרישוי:
( )1כתובת דואר אלקטרוני;
( )2מספר טלפון נייד לשליחת מסרונים  -אם אישרה רשות הרישוי מען מסוג
זה למסירת הודעות כאמור בתקנה זו".
בתוספת לתקנות העיקריות -
( )1בטופס - 1
(א) בכל מקום ,אחרי "פקס" יבוא "/דוא"ל";
(ב) במקום הטבלה שכותרתה "פרטי העסק המוצע" יבוא:

"פרטי העסק
רחוב

מספר בית

פקס/דוא"ל

שם העסק
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כניסה

שם מרכז מסחרי

קומה

מקום העסק

גישה לעסק

 מבנה מגורים  חצר  תעשייה

 חזית  מדרגות

 מבנה מסחרי  סככה _______ 

 עורף ________ 

מס' סידורי לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) ,התשע"ג2013-

מספר חנות

טלפון

שטח

מספר עובדים
מ"ר

מס' זהות/תאגיד

הערות";
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( )2בטופס - 2
(א) בשם הטופס ,במקום "(תקנות 3א(א)3 ,ב(ב)(4 ,א) ו– ")31יבוא "(תקנות 3א3 ,ב,
3ז3 ,ח 33 ,31 ,5 ,4 ,ו–;")39
(ב) בכותרת ,אחרי "היתר מזורז" יבוא "/רישיון על יסוד תצהיר/רישיון או היתר
עקב שינוי בעלות";
(ג) לצד הכותרת יבוא:
"התקבל ..................................
תאריך .....................................
חתימה ;"...................................
(ד) לפני "נספחים מצורפים" יבוא:
"סוג הבקשה (יש לסמן) -
 בקשה לרישיון עסק
 בקשה להיתר מזורז א'
 בקשה להיתר מזורז ב'
 בקשה לרישיון על יסוד תצהיר


בקשה להיתר זמני

 בקשה לרישיון או היתר עקב שינוי בעלות
 בקשה לרישיון עקב פטירת בעל העסק";
(ה) תחת "נספחים מצורפים" -
( )1המילים:
" אישור שלפיו מבנה העסק והשימוש בו כמתואר בבקשה תואמים
את היתר הבנייה שניתן למבנה ואת תנאיו ,לרבות היתר לשימוש חורג
ככל שניתן
 היתר בנייה  היתר לשימוש חורג (יצורפו לבקשה להיתר מזורז)"
 יימחקו;( )2אחרי "מסמכים הנדרשים לפי המפרט האחיד" יבוא "ומסמכים
הנדרשים מטעם רשות הרישוי";
( )3במקום "העתק הרישיון הקודם (יצורף לבקשה בעקבות שינוי בעלות
לפי תקנה  ")31יבוא "תצהיר להיתר מזורז ב' (אם מגיש הבקשה מצרף
תצהיר בעת הגשת הבקשה)" ואחריו יבוא:
"
לחוק

תצהיר על עמידה בתנאי נותן אישור לפי סעיף (6ג) או 6א(א)1

 תעודת פטירה ומסמכים המעידים על קרבה משפחתית לנפטר
(יצורף לבקשה עקב פטירת בעל העסק לפי תקנה (33א))
 צו ירושה/צו קיום צוואה (יצורף לבקשה בעקבות פטירת בעל
העסק לפי תקנה (33ג)";
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(ו) בטבלה שכותרתה "סיבת הבקשה" ,אחרי "שינוי הבעלות בעסק" יבוא:
" פטירת בעל העסק";
(ז) בכל מקום ,אחרי "פקס" יבוא "/דוא"ל";
(ח) בטבלה שכותרתה "פרטי העסק" ,במקום "התשע"ב "2012-יבוא
"התשע"ג "2013-ומימין לעמודה שכותרתה "הערות" ,תיווסף עמודה שכותרתה
"מספר זהות/תאגיד";
(ט) בטבלה שכותרתה "כתובת למשלוח דואר" תיווסף עמודה שכותרתה
"דוא"ל";
(י) אחרי הטבלה שכותרתה "כתובת למשלוח דואר" יבוא:
"מען דיגיטלי למשלוח הודעות לפי תקנה ( 39למלא אם רלוונטי)
 אני מסכים לכך שהודעות לפי תקנה  39יישלחו אל (לסמן אחד או
יותר מאלה) -
 כתובת הדוא"ל שציינתי לעיל;
 מס' הטלפון הנייד שציינתי לעיל ,לקבלת מסרונים (ניתן לסמן
אפשרות זו רק ברשות רישוי שאישרה שליחת הודעות בדרך זו).
במתן הסכמתך לפי סעיף זה ,ישמשו פרטי המען הדיגיטלי שמסרת את רשות
הרישוי לצורך משלוח הודעות כמפורט בתקנה .39
ציון המען הדיגיטלי לעיל ייחשב כמענך כל עוד לא הודעת על שינוי בו.
על הודעות כאמור שנשלחו למען הדיגיטלי שצוין לעיל תחול חזקת מסירה ,גם
אם לא אושרה קבלתן על ידך ,בכפוף לאמור בתקנה .39
הנך רשאי בכל עת להודיע בכתב כי אינך מעוניין לקבל את ההודעות האמורות
בדרך זו;".
(יא) בטבלה שכותרתה "פרטי העסק הקודם" ,במקום הכותרת יבוא "פרטי
הרישיון הקודם שניתן לעסק";
(יב)

אחרי הטבלה שכותרתה "מיופה כוח" יבוא:
" בבקשה לקבלת היתר מזורז א' ,היתר מזורז ב' ,רישיון על יסוד
תצהיר  -הצהרה לעניין חוק התכנון והבנייה (למלא אם רלוונטי):
אני מצהיר/ה כי -
( )1ניתן היתר לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה( 1965-להלן -
חוק התכנון והבנייה) ,לבנייתו של המקום שבו עתיד לפעול העסק/
לא הצלחתי ,בשקידה סבירה ,לאתר את ההיתר האמור שניתן למקום
(מחק את המיותר);
( )2לא ביצעתי בעסק עבודה הטעונה היתר לפי חוק התכנון
והבנייה ,בלא היתר כאמור.
 בבקשה לרישיון שאינה במסלול מקוצר (למלא אם רלוונטי):
אני מודיע כי מולאו תנאים מוקדמים הנדרשים לגבי סוג העסק לפי
המפרט האחיד או לפי ההוראות לצד המפרט האחיד.
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 בבקשה בעקבות שינוי בעלות -
חוזה העברת בעלות בעסק נחתם ביום  ...................................בין
הצדדים החתומים להלן .יום העברת הבעלות כפי שנקבע בחוזה
הוא.........................
שם הבעלים
הקודם

מס' מזהה

חתימה

שם הבעלים
החדש

מס' מזהה

חתימה

";
(יג) במקום הכותרת "הצהרה לבקשה בעקבות שינוי בעלות לפי תקנה "31
יבוא "הצהרה לבקשה בעקבות שינוי בעלות לעסק שניתן לו רישיון או היתר
(תקנה (31א)) (לסמן אם רלוונטי)" ובמקום האמור תחת כותרת זו יבוא:
"אני מצהיר/ה כי בעסק מתקיימים תנאי הרישיון הקודם וכי לא ערכתי
שינוי בעסק מהרשום ברישיון הקודם ובמסמכים המצורפים לו או שינוי
מהותי בנכס שבו נמצא העסק.
להצהרה זו יש לצרף  -בעסק שניתן לו רישיון במסלול רישיון על יסוד
תצהיר ,ובעסק שיש בידיו היתר מזורז וטרם קיבל רישיון קבוע  -תצהיר
לפי טופס .5
 הצהרה לבקשה בעקבות שינוי בעלות לעסק שטרם ניתן לו רישיון או
היתר (תקנה (31ד)) (לסמן אם רלוונטי)
אני מצהיר/ה כי לא חל שינוי בבקשה לרישיון/היתר שהגיש בעל העסק
הקודם וכן כי לא חלו שינויים לגבי העסק מהמסמכים או מהנתונים
שנכללו באותה בקשה .ידוע לי כי מוטלת עליי האחריות להשלמת
מסמכים או תנאים שנדרשו מבעל העסק הקודם.
 הצהרה לבקשה בעקבות פטירת בעל העסק (יש לסמן את האפשרות
הרלוונטית) -
 אני מצהיר/ה כי אני בן/בת זוג/הורה/צאצא של הנפטר ,והעסק
ימשיך להתנהל בידי .ידוע לי שבמקרה של הגשת בקשה לרישיון או
להיתר על ידי יורש אחר של עסקו של הנפטר לפי צו ירושה או צו
קיום צוואה ,תבטל רשות הרישוי את הרישיון או ההיתר שניתן לי.
להצהרה זו יש לצרף תעודת פטירה ומסמכים המעידים על קרבה
משפחתית כאמור לנפטר.
 אני מצהיר/ה כי אני יורש של הנפטר לפי צו ירושה/צו קיום
צוואה.
להצהרה זו יש לצרף את מסמכי הירושה הרלוונטיים;".
(יד) בסוף הטופס יבוא:
"בבקשה לרישיון עסק/היתר מזורז/רישיון על יסוד תצהיר:
רשות הרישוי תודיעך בתוך ארבעה ימים מיום הגשת בקשה זו (כפי שצוין
בראשית הבקשה) אם היא מאשרת את קבלת הבקשה והמסמכים שצורפו
לה ,ורשאית היא להודיע כי היא אינה מקבלת את הבקשה אם לא נכללו
בה כל הנתונים או המסמכים הנדרשים.
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לא התקבלה הודעת רשות הרישוי כאמור ,יראו את הבקשה כאילו אושרה
קבלתה.
אישור הגשת הבקשה לפי טופס זה אינו מהווה רישיון ,היתר זמני או היתר
מזורז לניהול העסק .המנהל עסק בלא רישיון ,היתר זמני או היתר מזורז
 עובר על החוק ויהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק;".( )3בטופס - 3
(א) בשם הטופס ,במקום "(תקנות 3ב(א) ו–(5א))" יבוא "(תקנות 3ב3 ,ח ו–;")5
(ב) בכותרת ,אחרי "אישור" יבוא "/דחיית" ואחרי "היתר מזורז" יבוא "/רישיון
על יסוד תצהיר";
(ג) אחרי "אנו מאשרים בזה כי בתאריך .................הוגשה בקשה לרישיון/להיתר
זמני/להיתר מזורז" יבוא "/לרישיון על יסוד תצהיר";
(ד) לפני "הערות" יבוא:
"בבקשה להיתר מזורז ב' (סמן את הרלוונטי):
 לא הוגש תצהיר במועד הגשת הבקשה;
 הוגש תצהיר במועד הגשת הבקשה; מצורף טופס 5ב בדבר
אישור קבלת התצהיר;".
(ה) אחרי "הערות" יבוא:
"לחלופין:
 הגשת הבקשה אינה מאושרת מנימוקים אלה:
 חסרים בבקשה הפרטים שלהלן שנדרשו לפי טופס ................ :2
 חסרים בבקשה המסמכים כמפורט להלן:
תרשים סביבה/מפה מצבית/תכנית עסק (יש לסמן);".
(ו) במקום "קיבל מבקש היתר מזורז" יבוא "קיבל מבקש היתר מזורז א' או
רישיון על יסוד תצהיר" ,במקום "מתן אישור זה" יבוא "הגשת הבקשה" ,אחרי
"דחיית הבקשה" יבוא "או על הארכת התקופה לקבלת החלטת רשות הרישוי",
במקום "בחמישה" יבוא "בשלושה" ואחר פסקה זו יבוא:
"מבקש היתר מזורז ב' שלא הגיש תצהיר במועד הגשת הבקשה ,וקיבל
הודעה מרשות הרישוי על מסמכים שעליו להגיש ,או חלפו  14ימים
מיום הגשת הבקשה ולא ניתנה למבקש הודעה על דחיית הבקשה או על
הארכת התקופה לקבלת החלטת רשות הרישוי ,יגיש המבקש תצהיר לפי
טופס  5בשלושה עותקים ,ויצרף לכל עותק של התצהיר את המסמכים
שדרשה רשות הרישוי בהודעתה;".
( )4בטופס - 4
(א) בשם הטופס ,במקום "3ד(א)" יבוא "3ח(ג)3 ,י(2א)" ובמקום "ו–(28א)"
יבוא "(28א) ו–28א(א)(;")4
(ב) בכותרת ,אחרי "היתר מזורז "/יבוא "רישיון על יסוד תצהיר/חידוש רישיון";
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(ג) בטבלה שכותרתה "תיאור העסק המבוקש שניתן לגביו הסירוב" ,במקום
"התשע"ב "2012-יבוא "התשע"ג;"2013-
(ד) בפסקאות שכותרתן "החלטה על סירוב לתת רישיון עסק/היתר זמני/היתר
מזורז" ו"הודעה על תנאים הנדרשים לרישיון עסק/היתר זמני/היתר מזורז" ,בכל
מקום ,אחרי "היתר מזורז" יבוא "/חידוש רישיון";
(ה) בכל מקום ,המילים "/שירותי הכבאות"  -יימחקו;
(ו) במקום "מבקש היתר מזורז שקיבל הודעה" יבוא "מבקש היתר מזורז א'
או רישיון על יסוד תצהיר שקיבל הודעה" ובמקום "בחמישה עותקים" יבוא
"בשלושה עותקים";
(ז) המילים "בתוך  7ימים מקבלת התצהיר והמסמכים תיתן רשות הרישוי למבקש
היתר מזורז או תדחה את הבקשה בהחלטה מנומקת"  -יימחקו ,ואחריהן יבוא:
"מבקש היתר מזורז ב' -
 אם לא הגיש תצהיר בעת הגשת הבקשה  -נדרש להגיש תצהיר לפי
טופס  5בשלושה עותקים ויצרף לכל עותק של התצהיר את המסמכים
שדרשה רשות הרישוי בהודעתה.
 אם הגיש תצהיר בעת הגשת הבקשה  -יגיש לרשות הרישוי את
המסמכים שדרשה בהודעתה;".
( )5במקום טופס  5יבוא:

"טופס 5

התקבל -
תאריך -
חתימה -

(תקנות 3ג(א)3 ,ז(ג)( )4ו–)31

שם הרשות........................................... :
מס' רישום............................................ :
מס' חשבון ארנונה............................ :
תצהיר של המבקש היתר מזורז א'/היתר מזורז ב'/רישיון על יסוד תצהיר
לפי חוק רישוי עסקים ,התשכ"ח1968-
אני ,החתום/ה מטה ,.................................. ,מס' זהות  .............................לאחר שהוזהרתי כי עליי
לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד ,וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים
הקבועים בחוק ,ובכלל זה בסעיף 14א 2לחוק רישוי עסקים ,התשכ"ח( 1968-להלן  -חוק
רישוי עסקים) ,ולביטול רישיון או היתר שניתנו או הוארכו על יסוד תצהיר כוזב לפי
סעיפים 6א(3ה) ו–7ב(1ה) לחוק רישוי עסקים ,מצהיר/ה בזה לאמור:
.1

תצהיר זה ניתן על ידי במסגרת בקשה להיתר מזורז א'/היתר מזורז ב'/רישיון על
יסוד תצהיר (מחק את המיותר) ,מספר תיק רישוי/בקשה ,................... :שהוגשה לרשות
הרישוי על ידי  ........................ביום .........................

.2

למיטב ידיעתי ,בעסק מתקיימות הוראות חוק רישוי עסקים ,התקנות והצווים שלפיו.

.3

בעסק מתקיימים כל התנאים למתן הרישיון שפורסמו במפרט האחיד ובהוראות
לצד המפרט האחיד לגבי סוגי עסקים טעוני רישוי ,כמפורט באישור הגשת הבקשה
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שקיבלתי מרשות הרישוי ,המהווים תנאים מוקדמים להפעלת עסק וכל התנאים
המוקדמים שקיבלתי מרשות הרישוי.
.4

ידועה לי חובתי להבטיח כי התנאים ברישיון שהתנה נותן האישור ושפורסמו במפרט
האחיד ,או לצד המפרט האחיד וכן התנאים שדרשה רשות הרישוי ,יתקיימו בעסק
בכל עת.

.5

אני מאשר/ת שצירפתי לבקשה או לתצהיר זה את כל המסמכים שהתבקשתי על ידי
רשות הרישוי להגיש ואני מאשר/ת את נכונותם של מסמכים אלה .מצורפים בזה
מסמכים כמפורט להלן:
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

.6

הנך רשאי להצהיר בנושאים שאינם בתחום מומחיותך כלהלן:
בנושאים שאינם בתחום מומחיותי ,הצהרתי לגבי נכונות המסמכים/קיום התנאים
ניתנת לפי אישורים שקיבלתי מאנשי מקצוע שצורפו לבקשה או מצורפים בזה
כמפורט להלן:
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

.7

אני מאשר/ת שלא מתקיים אחד מהסייגים המפורטים בסעיף 6א 2לחוק ,בתחום רשות
הרישוי:
(א) אין בבעלות המבקש/ים עסק טעון רישוי הפועל בלא רישיון או היתר זמני
בתחומי רשות הרישוי ,והעסק שלגביו הוגשה הבקשה לא פעל בלא רישיון או
היתר זמני)*( .
(ב) בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה להיתר מזורז או לרישיון על יסוד
תצהיר ,לא בוטל בתחומי רשות הרישוי היתר מזורז שניתן למבקש/ים ,לעסק,
למי ששולט בעסק או במבקש/ים ולמי שנשלט על ידי מי מהם ,בשל הגשת
תצהיר כוזב או מסמכים כוזבים או בשל הפרת תנאי בהיתר ,שינויים מהותיים
בעסק או אי־קיום דרישה לתיקון ליקויים.
(ג)

לא מתנהל בתחומי רשות הרישוי נגד העסק או המבקש/ים הליך פלילי או
מינהלי לפי החוק; לעניין זה" ,הליך פלילי או מינהלי לפי החוק"  -למעט הליך
כמפורט להלן:
()1

הליך בקשר לעבירה מינהלית או עבירת קנס שלא הוגש בשלה כתב אישום
לפי סעיף  15לחוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו ,1985-או לפי סעיף (228ד)
לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] ,התשמ"ב ,1982-לפי העניין;

()2

הליך עיצום כספי לפי פרק ב' 1לחוק.

(ד) בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה להיתר מזורז או לרישיון על יסוד
תצהיר ,המבקש/ים ,העסק ,מי ששולט במבקש/ים או בעסק ומי שנשלט על ידי
מי מהם לא הורשעו ולא קבע בית משפט כי ביצעו עבירה לפי החוק ,בתחומי
רשות הרישוי; לעניין זה" ,הרשעה"  -לרבות הרשעה בעבירת קנס של הגורמים
המנויים לעיל ,ובלבד שהורשעו לאחר שהוגש בשל העבירה כתב אישום
לפי סעיף (228ד) לחוק סדר הדין הפלילי)**( .
(ה) ( )1בעסק שאינו סניף ברשת שיש לה יותר מעשרה סניפים בתחומי אותה רשות
רישוי -
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בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה ,התקיים לגבי העסק ,המבקש ,מי ששולט
בעסק או במבקש או מי שנשלט על ידי מי מהם שלוש פעמים לפחות ,האמור
בפסקאות משנה (א) או (ב) שלהלן או בשתיהן יחד:
(א) נמסרה דרישה לתשלום עיצום כספי ,בקשר להפרת תנאי מתנאי
הרישיון ,ההיתר הזמני או ההיתר המזורז ,או בקשר להפרת הוראה
מהוראות לפי החוק;
(ב) נמסרה הודעת תשלום קנס (***) או הודעה על הטלת קנס מינהלי,
בקשר להפרת תנאי מתנאי הרישיון ,ההיתר הזמני או ההיתר המזורז,
או בקשר להפרת הוראה מההוראות לפי החוק.
( )2בעסק שהוא סניף ברשת שיש לה יותר מעשרה סניפים בתחומי אותה רשות
רישוי -
בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה ,התקיים לגבי העסק ,המבקש ,מי ששולט
בעסק או במבקש או מי שנשלט על ידי אחד מהם ,אחד מאלה:
(א) נמסרו שלוש דרישות לתשלום עיצום כספי ,לפחות ,בקשר להפרת
תנאי מתנאי הרישיון ,ההיתר הזמני או ההיתר המזורז ,או בקשר
להפרת הוראה מהוראות לפי החוק;
(ב) נמסרו שש הודעות תשלום קנס (***) או הודעות על הטלת קנס
מינהלי ,לפחות ,בקשר להפרת תנאי מתנאי הרישיון ,ההיתר הזמני
או ההיתר המזורז ,או בקשר להפרת הוראה מההוראות לפי החוק;
(ג)

נמסרו שש דרישות או הודעות ,לפחות ,כאמור בפסקאות משנה (א)
ו–(ב) גם יחד.

.8

ידועה לי חובתי שלא ייעשה בלא אישור רשות הרישוי כל שינוי במסמכים שצורפו
לבקשה ולתצהיר להיתר מזורז או כל שינוי מהותי בעסק ,כפי שתואר בבקשה
ובמסמכים המצורפים לה ולתצהיר.

.9

אני הגורם המוסמך מטעם התאגיד המבקש היתר או רישיון ,לפי העניין ,לחתום על
תצהיר זה( .נא למחוק את הסעיף ,אם המבקש אינו תאגיד)

 .10אני מצהיר/ה כי השם לעיל הוא שמי ,החתימה למטה היא חתימתי ,וכי תוכן תצהירי
זה אמת.
		
.....................................

....................................................

תאריך

חתימת המצהיר/ה

אישור
אני ,החתום מטה ,...................................... ,עורך דין ,מאשר בזה כי ביום  ...............................הופיע
לפניי  ..........................................המוכר לי אישית/שזיהיתיו על פי תעודת זהות ...............................
ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד ,וכי יהיה צפוי לעונשים
הקבועים בחוק ,ובכלל זה לעונש הקבוע בסעיף 14א 2לחוק רישוי עסקים ,ולביטול רישיון
או היתר שניתנו או הוארכו על יסוד תצהיר כוזב לפי סעיפים 6א(3ה) ו–7ב(1ה) לחוק רישוי
עסקים ,אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו לעיל וחתם עליה בפניי.
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.....................................................
חתימת מקבל התצהיר
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(*)

סעיף זה נדרש רק בתצהירים שיוגשו החל מיום [ ................שלוש שנים מיום שפורסם
מפרט אחיד לגבי סוג העסק].

(**) סעיף זה נדרש רק בתצהירים שיוגשו החל מיום [ ................שלוש שנים מיום שפורסם
מפרט אחיד לגבי סוג העסק] ,רק אם ההרשעה הייתה בשל עיסוק בלא רישיון או
היתר זמני בעסק טעון רישוי.
(***) "הודעת תשלום קנס"  -למעט הודעת תשלום קנס שנמסרה בשל עבירת קנס שעניינה
הפרת הוראה שנקבעה בחוק עזר שהתקינה רשות מקומית ,והתקיים אחד מאלה:
()1

הקנס שולם;

()2

חלפו המועדים להגשת בקשה לביטול הקנס או להגשת הודעה על בקשה
להישפט ולא הוגשה בקשה או הודעה כאמור או שנדחתה בקשה לביטול הקנס.

רשות הרישוי תודיעך בתוך ארבעה ימים מיום הגשת תצהיר זה (כפי שצוין בראשית
התצהיר) אם היא מאשרת את קבלת התצהיר ,ורשאית היא להודיע בתוך תקופה זו כי היא
אינה מקבלת את התצהיר אם לא נכללו בו כל הנתונים הדרושים.
לא התקבלה הודעת רשות הרישוי כאמור ,יראו את התצהיר כאילו אושרה קבלתו ,ובלבד
שהתצהיר שהוגש מאומת כדין;".
( )6אחרי טופס  5יבוא:

"טופס 5א
(תקנות 28א(ב)( )2ו–(29ג))
שם הרשות............................................ :
מס' רישום.............................................. :
מס' חשבון ארנונה.............................. :
תצהיר בעל רישיון תקופתי או רישיון זמני לעסק שסווג למסלול רישיון על יסוד תצהיר
לשם חידוש רישיון
לפי חוק רישוי עסקים ,התשכ"ח1968-
אני ,החתום/ה מטה ,.................................. ,מס' זהות  .............................לאחר שהוזהרתי כי עליי
לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד ,וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים
הקבועים בחוק ,ובכלל זה בסעיף 14א 2לחוק רישוי עסקים ,התשכ"ח( 1968-להלן  -חוק
רישוי עסקים) ,ולביטול רישיון או היתר שניתנו או הוארכו על יסוד תצהיר כוזב לפי
סעיפים 6א(3ה) ו–7ב(1ה) לחוק רישוי עסקים ,מצהיר/ה בזה לאמור:
.1

תצהיר זה ניתן על ידי לשם חידוש רישיון תקופתי או רישיון זמני שמספרו .......................
שניתן ביום  ..................ותוקפו עד יום ..............................

.2

עסק שפורסם לגביו מפרט אחיד -
אני מצהיר/ה בזה כי לא חלו שינויים במהות העסק ,במבנהו ובבעלות עליו לעומת
מה שאושר כדין בתקופת הרישיון הקודם .אני מאשר/ת כי מתקיימים בעסק התנאים
ברישיון ,ובכלל זה התנאים המיוחדים של גורמי הרישוי ככל שניתנו ,והתנאים לגבי
סוג העסק המופיעים במפרט האחיד ובהוראות לצד המפרט האחיד ,ככל שפורסמו
באינטרנט בפורטל השירותים הממשלתי ונכנסו לתוקף בתום תקופת הרישיון.
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עסק שלא פורסם לגביו מפרט אחיד -
אני מצהיר/ה בזה כי לא חלו שינויים במהות העסק ,במבנהו ובבעלות עליו לעומת
מה שאושר כדין בתקופת הרישיון הקודם .אני מאשר/ת כי מתקיימים בעסק התנאים
ברישיון ,ובכלל זה התנאים המיוחדים של גורמי הרישוי ,ככל שניתנו.
.3

הנך רשאי להצהיר בנושאים שאינם בתחום מומחיותך כלהלן:
בנושאים שאינם בתחום מומחיותי ,הצהרתי לגבי קיום התנאים ניתנת לפי אישורים
שקיבלתי מאנשי מקצוע ,שצורפו לבקשה או מצורפים בזה כמפורט להלן:
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

.4

אני מאשר/ת שלא מתקיים אחד מהסייגים המפורטים בסעיף 6א 2לחוק ,בתחום רשות
הרישוי:
(א) אין בבעלות המבקש/ים עסק טעון רישוי הפועל בלא רישיון או היתר זמני
בתחומי רשות הרישוי ,והעסק שלגביו הוגשה הבקשה לא פעל בלא רישיון או
היתר זמני)*( .
(ב) בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה להיתר מזורז או לרישיון על יסוד
תצהיר ,לא בוטל בתחומי רשות הרישוי היתר מזורז שניתן למבקש/ים ,לעסק,
למי ששולט בעסק או במבקש/ים ולמי שנשלט על ידי מי מהם ,בשל הגשת
תצהיר כוזב או מסמכים כוזבים או בשל הפרת תנאי בהיתר ,שינויים מהותיים
בעסק או אי־קיום דרישה לתיקון ליקויים.
(ג)

לא מתנהל בתחומי רשות הרישוי נגד העסק או המבקש/ים הליך פלילי או
מינהלי לפי החוק; לעניין זה" ,הליך פלילי או מינהלי לפי החוק"  -למעט הליך
כמפורט להלן:
()1

הליך בקשר לעבירה מינהלית או עבירת קנס שלא הוגש בשלה כתב אישום
לפי סעיף  15לחוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו ,1985-או לפי סעיף (228ד)
לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] ,התשמ"ב ,1982-לפי העניין;

()2

הליך עיצום כספי לפי פרק ב' 1לחוק.

(ד) בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה להיתר מזורז או לרישיון על יסוד
תצהיר ,המבקש/ים ,העסק ,מי ששולט במבקש/ים או בעסק ומי שנשלט על ידי
מי מהם לא הורשעו ולא קבע בית משפט כי ביצעו עבירה לפי החוק ,בתחומי
רשות הרישוי; לעניין זה" ,הרשעה"  -לרבות הרשעה בעבירת קנס של הגורמים
המנויים לעיל ,ובלבד שהורשעו לאחר שהוגש בשל העבירה כתב אישום
לפי סעיף (228ד) לחוק סדר הדין הפלילי)**( .
(ה) ( )1בעסק שאינו סניף ברשת שיש לה יותר מעשרה סניפים בתחומי אותה רשות
רישוי -
בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה ,התקיים לגבי העסק ,המבקש ,מי ששולט
בעסק או במבקש או מי שנשלט על ידי מי מהם שלוש פעמים לפחות ,האמור
בפסקאות משנה (א) או (ב) שלהלן או בשתיהן יחד:
(א) נמסרה דרישה לתשלום עיצום כספי ,בקשר להפרת תנאי מתנאי
הרישיון ,ההיתר הזמני או ההיתר המזורז ,או בקשר להפרת הוראה
מהוראות לפי החוק;
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(ב) נמסרה הודעת תשלום קנס (***) או הודעה על הטלת קנס מינהלי,
בקשר להפרת תנאי מתנאי הרישיון ,ההיתר הזמני או ההיתר המזורז,
או בקשר להפרת הוראה מההוראות לפי החוק.
( )2בעסק שהוא סניף ברשת שיש לה יותר מעשרה סניפים בתחומי אותה רשות
רישוי -
בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה ,התקיים לגבי העסק ,המבקש ,מי ששולט
בעסק או במבקש או מי שנשלט על ידי אחד מהם ,אחד מאלה:
(א) נמסרו שלוש דרישות לתשלום עיצום כספי ,לפחות ,בקשר להפרת
תנאי מתנאי הרישיון ,ההיתר הזמני או ההיתר המזורז ,או בקשר
להפרת הוראה מהוראות לפי החוק;
(ב) נמסרו שש הודעות תשלום קנס (***) או הודעות על הטלת קנס
מינהלי ,לפחות ,בקשר להפרת תנאי מתנאי הרישיון ,ההיתר הזמני
או ההיתר המזורז ,או בקשר להפרת הוראה מההוראות לפי החוק;
(ג)

נמסרו שש דרישות או הודעות ,לפחות ,כאמור בפסקאות משנה (א)
ו–(ב) גם יחד.

.5

אני הגורם המוסמך מטעם התאגיד המבקש היתר או רישיון ,לפי העניין ,לחתום על
תצהיר זה( .נא למחוק את הסעיף ,אם המבקש אינו תאגיד)

.6

אני מצהיר/ה כי השם לעיל הוא שמי ,החתימה למטה היא חתימתי ,וכי תוכן תצהירי
זה אמת.
		
.....................................

....................................................

תאריך

חתימת המצהיר/ה

אישור
אני ,החתום מטה ,...................................... ,עורך דין ,מאשר בזה כי ביום  ...............................הופיע
לפניי  ..........................................המוכר לי אישית/שזיהיתיו על פי תעודת זהות ,..............................
ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד ,וכי יהיה צפוי לעונשים
הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו לעיל וחתם עליה בפניי.
				
				
(*)

.....................................................
חתימת מקבל התצהיר

סעיף זה נדרש רק בתצהירים שיוגשו החל מיום [ ................שלוש שנים מיום שפורסם
מפרט אחיד לגבי סוג העסק].

(**) סעיף זה נדרש רק בתצהירים שיוגשו החל מיום [ ................שלוש שנים מיום שפורסם
מפרט אחיד לגבי סוג העסק] ,רק אם ההרשעה הייתה בשל עיסוק בלא רישיון או
היתר זמני בעסק טעון רישוי.
(***) "הודעת תשלום קנס"  -למעט הודעת תשלום קנס שנמסרה בשל עבירת קנס שעניינה
הפרת הוראה שנקבעה בחוק עזר שהתקינה רשות מקומית ,והתקיים אחד מאלה:
()1

הקנס שולם;

()2

חלפו המועדים להגשת בקשה לביטול הקנס או להגשת הודעה על בקשה
להישפט ולא הוגשה בקשה או הודעה כאמור או שנדחתה בקשה לביטול הקנס.
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טופס 5ב
(תקנות 3ג(א )2ו–3ט(ב))
שם הרשות............................................ :
מס' רישום.............................................. :
מס' חשבון ארנונה.............................. :
אישור/דחיית קבלת תצהיר ומסמכים במסגרת בקשות לקבלת היתר מזורז א' ורישיון על
יסוד תצהיר/אישור קבלת תצהיר במסגרת בקשות לקבלת היתר מזורז ב'
לפי חוק רישוי עסקים ,התשכ"ח1968-
אנו מאשרים בזה כי ביום  .....................התקבלו תצהיר ומסמכים במסגרת בקשה לקבלת
היתר מזורז א'/רישיון על יסוד תצהיר/התקבל תצהיר במסגרת בקשה לקבלת היתר
מזורז ב' (סמן את הרלוונטי) לפי הפרטים האלה:
כתובת העסק
מספר בית

רחוב

כניסה

מרכז מסחרי

קומה

פרטי הבעלים והמנהלים של העסק (אם הבעלים הם חברה יש לרשום את שמות המנהלים
ליד שם החברה)
שם בעל העסק/תאגיד
שם משפחה

שם פרטי

מס'
זהות/תאגיד

כתובת פרטית

טלפון

הערות

תיאור העסק המבוקש
מס' סידורי בצו

מספר סידורי לפי
צו רישוי עסקים
(עסקים טעוני רישוי),
התשע"ג2013-
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תיאור העיסוק

1651

בבקשה להיתר מזורז ב':
סיום תקופת הבדיקה ...........................
חלפה תקופת הבדיקה ולא קיבל מגיש הבקשה הודעה מטעם נותני האישור או רשות
הרישוי ,יהווה אישור זה על קבלת התצהיר אסמכתה לכך שרואים את העסק כעסק שניתן
לו היתר מזורז ב' עד למתן היתר כאמור על ידי רשות הרישוי.
בבקשה להיתר מזורז א'/רישיון על יסוד תצהיר:
אישור זה מהווה אסמכתה לכך שרואים את העסק כעסק שניתן לו היתר מזורז א'/רישיון
על יסוד תצהיר ,לפי העניין ,עד למתן היתר או רישיון כאמור על ידי רשות הרישוי.
הודעה על אי–קבלת תצהיר/מסמכים -
איננו מאשרים את קבלת התצהיר/המסמכים כפי שהוגשו על ידך ,וזאת מהנימוקים האלה:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
............................

.............................................................

......................................................

חתימת הפקיד/ה המטפל/ת

שם הפקיד/ה המטפל/ת";

תאריך

( )7בטופס - 6
(א) בשם הטופס ,במקום "טופס ( 6תקנות 3ד(ג)(6 ,א) ו–(ד))" יבוא "טופס 6
(תקנות 3ד(ג)3 ,ח(ב)3 ,י(ג)(6 ,א) ו–(ד))";
(ב) בכותרת הטופס ,אחרי "היתר זמני" יבוא "/היתר מזורז";
(ג) בפתיח לטופס ,אחרי "היתר זמני" יבוא "/היתר מזורז";
(ד) במקום הטבלה שכותרתה "מקום העסק המבוקש" יבוא:
"פרטי העסק
רחוב

מספר בית

פקס/דוא"ל

שם העסק

כניסה

קומה

שם מרכז מסחרי

מקום העסק

גישה לעסק

 מבנה מגורים  חצר  תעשייה

 חזית  מדרגות

 מבנה מסחרי  סככה _______ 

 עורף ________ 

מס' סידורי לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) ,התשע"ג2013-

מספר חנות

טלפון

שטח

מספר עובדים
מ"ר

מס' זהות/תאגיד

הערות";

(ה) בכותרת הטבלה "סוג העסק המבוקש" ,במקום "התשע"ב "2012-יבוא
"התשע"ג;"2013-
(ו) אחרי "ניתן למבקש היתר מזורז" יבוא "א'";
(ז) לפני "הערות והודעות רשות הרישוי" יבוא:
"פרטי הבעלים והמנהלים של העסק (כאשר הבעלים הם תאגיד יש לרשום את שמות
המנהלים ליד שם התאגיד)
שם בעל העסק/תאגיד
שם משפחה
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שם פרטי

מס' זהות/
תאגיד

סמן 
כתובת פרטית

טלפון

מנהל

בעלים"
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(ח) תחת הכותרת "תשובת נותן האישור/גורם נוסף" ,במקום "בתוקף סמכותי
לפי סעיף  "6יבוא "בתוקף סמכותי לפי סעיפים  6ו־6א;"1
(ט) בפסקה שכותרתה "ניתן אישורי למתן רישיון עסק/היתר זמני" ,בכל מקום,
אחרי "היתר זמני" או "בהיתר זמני" יבוא "/היתר מזורז ב'" או "/בהיתר מזורז ב'",
בהתאמה;
(י) אחרי "מתנגד למתן רישיון עסק/היתר זמני" יבוא "/היתר מזורז ב'" ואחרי
פסקה זו יבוא:
" ניתן אישורי להארכת ההיתר המזורז בתקופה נוספת של ...................
ימים (ניתן למלא עד  90ימים);".
( )8בטופס - 7
(א) בשם הטופס ,במקום "(תקנות 3ד(א)3 ,ה ו–(9א))" יבוא "(תקנות 3ד(א)3 ,י(א),
(9א) ו–(25א)";
(ב) בכותרת הטבלה "תיאור העסק על פי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי),
התשע"ב ,"2012-במקום "התשע"ב "2012-יבוא "התשע"ג;"2013-
(ג) אחרי הטבלה שכותרתה "תיאור העסק על פי צו רישוי עסקים" יבוא:
"בהיתר זמני לעסק שנמצא במקום שיש לגביו היתר לשימוש חורג -
העסק נמצא במקום שיש לגביו היתר לשימוש חורג שתוקפו עד יום
 . .......................היתר זה ניתן לאחר שבעל העסק התחייב לפעול לחידוש
ההיתר לשימוש חורג שניתן למקום שבו נמצא העסק ,לפני תום תקופת
תוקפו.
אם לא יחודש ההיתר לשימוש חורג ,תבטל רשות הרישוי את ההיתר
הזמני ,ואולם היא תהיה רשאית שלא לבטלו או להאריכו אם התקיימו
התנאים לכך לפי סעיף 8א(1ד) לחוק;".
(ד) תחת הכותרת "תנאים קבועים בהיתר זמני/היתר מזורז" -
( )1בסעיף  ,1במקום "יבוטל ההיתר המזורז ,לפי סעיף 7ג(ד ")1יבוא
"רשאים רשות הרישוי ונותני האישור לבטל את ההיתר המזורז לפי
סעיף 7ג";
( )2בסעיף  ,2לפני "תרשים סביבה" יבוא "בהיתר מזורז ;" -
( )3אחרי סעיף ( )2יבוא:
"(2א) בהיתר זמני  -תרשים סביבה ,מפה מצבית ותכנית העסק כפי
שהוגשו והתקבלו על ידי רשות הרישוי ,מהווים חלק בלתי נפרד של
היתר זה; לא ייעשו כל שינויים במסמכים האמורים ,שינוי בעסק
בהשוואה לתנאים שנקבעו לפי סעיף  7לחוק או שינוי מהותי בנכס
שבו מצוי העסק בלא אישור רשות הרישוי;".
( )4בסעיף  ,5במקום "או שבעליו העביר עסקו למקום אחר" יבוא " ,בסוג
העסק ,במיקומו או שינוי בשטחו המשפיע על פריט הרישוי הקבוע בהיתר
זה או על מסלול הרישוי שאליו מסווג העסק או שהוא מהווה שינוי של
שטח שנקבע כשטח מרבי או מזערי בתנאי ההיתר;".
( )5סעיף  - 7יימחק;
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( )9בטופס - 8
(א) בשם הטופס ,במקום "(תקנות (10א) ו–(29א))" יבוא "(תקנות 3יא(10 ,א)25 ,א,
26א28 ,א(א)( )2ו–(28 ,)7א(ב)( )2ו–( )3ו–(29א) ו–(ג))";
(ב) בטבלה שכותרתה "תיאור העסק על פי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני
רישוי) ,התשע"ב- "2012-
( )1בכותרת ,במקום "התשע"ב "2012-יבוא "התשע"ג;"2013-
( )2במקום "תוקף ההיתר הזמני/המזורז" יבוא "תוקף הרישיון";
( )3במקום "תאריך הוצאת ההיתר" יבוא "תאריך הוצאת הרישיון";
(ג) אחרי הטבלה שכותרתה "תיאור העסק על פי צו רישוי עסקים" יבוא:
"לעסק שנמצא במקום שיש לגביו היתר לשימוש חורג -
העסק נמצא במקום שיש לגביו היתר לשימוש חורג שתוקפו עד יום
 . .....................רישיון זה ניתן לאחר שבעל העסק התחייב לפעול לחידוש
ההיתר לשימוש חורג שניתן למקום שבו נמצא העסק ,לפני תום תקופת
תוקפו.
אם לא יחודש ההיתר לשימוש חורג ,תבטל רשות הרישוי את הרישיון,
ואולם היא תהיה רשאית לתת היתר זמני לעסק אם התקיימו התנאים לכך
לפי סעיף 8א(1ד) לחוק;".
(ד) תחת הכותרת "תנאים קבועים ברישיון" -
( )1בסעיף  ,3במקום "במבני העסק ,בשטחו או בעליו העביר אותו למקום
אחר" יבוא " ,בסוג העסק ,במיקומו או שינוי בשטחו המשפיע על פריט
הרישוי או מסלול הרישוי שאליו מסווג העסק או שהוא מהווה שינוי של
שטח שנקבע כשטח מרבי או מזערי בתנאי הרישיון";
( )2בסעיף  ,4במקום הסיפה החל במילים "לא ייעשו שינויים" יבוא
"לא ייעשו שינויים במסמכים האמורים ,שינוי בעסק בהשוואה לתנאים
שנקבעו לפי סעיף  7לחוק או שינוי מהותי בנכס שבו מצוי העסק בלא
אישור רשות הרישוי; רשות הרישוי רשאית לבטל רישיון זה אם נעשו
שינויים כאמור בלא אישורה";
(ה) בסוף הטופס ,אחרי "ולאחר חתימת בעל העסק על ההצהרה שבספח" יבוא
"או על תצהיר לפי טופס 5א ,לפי העניין";
(ו) במקום האמור תחת הכותרת "הצהרת בעל העסק בעת חידוש רישיון"
יבוא:
"הצהרה בעניין תכנון ובנייה -
אני מצהיר/ה כי -
( )1ניתן היתר לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה( 1965-להלן  -חוק
התכנון והבנייה) ,לבנייתו של המקום שבו פועל העסק/לא הצלחתי,
בשקידה סבירה ,לאתר את ההיתר האמור שניתן למקום (מחק את המיותר);
( )2לא ביצעתי בעסק עבודה הטעונה היתר לפי חוק התכנון והבנייה,
בלא היתר כאמור.
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וכן -
□ עסק שפורסם לגביו מפרט אחיד -
אני מצהיר/ה בזה כי לא חלו שינויים במהות העסק ,במבנהו ובבעלות
עליו לעומת מה שאושר כדין בתקופת הרישיון הקודם .אני מאשר/ת
כי מתקיימים בעסק התנאים ברישיון ,ובכלל זה התנאים המיוחדים של
גורמי הרישוי ככל שניתנו ,והתנאים לגבי סוג העסק המופיעים במפרט
האחיד ובהוראות לצד המפרט האחיד ,ככל שפורסמו באינטרנט בפורטל
השירותים הממשלתי ונכנסו לתוקף בתום תקופת הרישיון.
□ עסק שלא פורסם לגביו מפרט אחיד -
אני מצהיר/ה בזה כי לא חלו שינויים במהות העסק ,במבנהו ובבעלות
עליו לעומת מה שאושר כדין בתקופת הרישיון הקודם .אני מאשר/ת
כי מתקיימים בעסק התנאים ברישיון ,ובכלל זה התנאים המיוחדים של
גורמי הרישוי ,ככל שניתנו.
* לצורך חידוש רישיון לעסק שסווג למסלול רישיון על יסוד תצהיר,
נדרש בעל העסק למסור גם תצהיר לפי טופס 5א שבתוספת;".
( )10בטופס - 9
(א) בכותרת הטבלה "סוג העסק המבוקש" ,במקום "התשע"ב "2012-יבוא
"התשע"ג;"2013-
(ב) בטבלה שכותרתה "פרטי המשיג" ,אחרי "פקס'" יבוא "/דוא"ל".
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תחילתן של תקנות אלה ביום י"ט בניסן התשפ"א ( 1באפריל ( )2021להלן  -תחילה ,תחולה
והוראות מעבר

(א) ()1
יום התחילה).

( )2על אף האמור בפסקה ( ,)1תחילתה של תקנה ()3(3ב) לתקנות אלה שנה
מיום התחילה.
(ב) הוראות תקנות אלה יחולו על בקשות לרישיון או היתר ,ובכלל זה עקב שינוי
בעלות ,וכן על הליכים לחידוש רישיון או היתר ,מיום התחילה ואילך ,וכן על בקשות
לרישיון או היתר ,ובכלל זה עקב שינוי בעלות ,שהוגשו טרם יום התחילה אם התקיים
אחד מאלה:
( )1בעסק אשר מסווג בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) ,התשע"ג,2013-
להליך רישוי מקוצר ופורסם לגביו מפרט אחיד  -יהיה רשאי בעל העסק להגיש
בקשה חדשה לרישיון או להיתר מזורז לפי פרקים ב' 1עד ב' 4לתקנות אלה ,לפי
העניין ,ויחולו על הטיפול בבקשה הוראות אותן תקנות ,ובלבד שעשה כן בתוך
 30ימים מיום התחילה ,וכי עד ליום התחילה לא התקבל סירוב לבקשה מצד
רשות הרישוי או נותן אישור; שילם בעל עסק אגרה בעד הבקשה לרישיון או
להיתר שהוגשה עד יום התחילה ,לא ישלם בעל העסק אגרה נוספת בעדם.
( )2בעסק שהוגשה לגביו בקשה לשינוי בעלות טרם יום התחילה וצורפו לה
המסמכים הנדרשים לפי תקנה  31לתקנות העיקריות כנוסחה ערב יום התחילה,
יימשכו הליכי הטיפול בבקשה לפי הוראות תקנות אלה ,ובלבד שעד יום
התחילה לא התקבל סירוב לבקשה מצד רשות הרישוי או נותן אישור.
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(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב) ,הוראות תקנות (28א )1או (ב)28 ,א(א)()5
עד ( )7ו–28א(ב)( )3לתקנות העיקריות כנוסחן בתקנות אלה ,יחולו לפי העניין גם בעסק
שהחלו לגביו הליכים לחידוש רישיון או היתר טרם יום התחילה ,ובלבד שעד יום
התחילה לא התקבל בתוך המועדים הקבועים בתקנות העיקריות כנוסחן ערב יום
התחילה ,סירוב של אחד מנותני האישור האחרים או של רשות הרישוי.
הוראת שעה -
דיווח לכנסת לעניין
קביעת פטור מצירוף
מסמכי הבקשה
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עד תום שנה מיום תחילתן של תקנות אלה ,ידווח המנהל הכללי של משרד הפנים
לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת מדי שישה חודשים ,על בחינת האפשרות
לקבוע ,בהתאם להוראות סעיף 6ב(ד) לחוק ,סוגי עסקים טעוני רישוי שלא יידרשו
לצרף לבקשה לרישיון או להיתר את המסמכים האמורים באותו סעיף ,כולם או חלקם.
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