
אגף בכיר רישוי עסקים  

-מסלולי רישוי מקוצרים 

עדכון התקנות

השלמת רפורמת הרישוי הדיפרנציאלייום עיון בנושא
והשינוי בתקנות רישוי עסקים

חוה מונדרוביץ

אגף בכיר רישוי עסקים  



אגף בכיר רישוי עסקים  

...הנה זה מגיע

.ולא רק להם, הבשורה הגדולה לבעלי העסקים•

.ההזדמנות להיות חלק מהאירוע•

יהיה פשוט הרבה יותר ברגע שהוא , מה שנראה עכשיו מורכב•
.יהפוך מתאוריה למעשה

את המידע הפרטני ניתן  . חשוב לנו לתת הדגשים והסברים•
.  אט או במדריך היישומי'י שאלות בצ"להשלים ע

.מערכות מחשוב לתכנון הזמנים וימי עיון נוספים•



אגף בכיר רישוי עסקים  

הבהרה חשובה

לא ניתן  , עיקרי השינויים בלבדהמצגת שלפניכם מכילה את •
.במסגרת הזמן הקצר שלנו לעבור על כל הפרטים

באתר משרד  במדריך היישומיהפירוט הנרחב שלהם נמצא•
.הפנים

. לשון החוק היא הקובעת, בכל מקרה של סתירה•

של התקנות  נוסח משולב יצרנו , עד לפרסום הרשמי בנבו•
.שנמצא גם הוא באתר משרד הפנים

http://cpanel20.tempdomain.co.il/~misgavorg/business34/
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/regulation-law/he/home_main_business-licensing_training-materials-020.pdf


אגף בכיר רישוי עסקים  

תוכן עניינים

תמצית מסלולי הרישוי•

תנאי סף וסייגים•

הצהרה ותצהיר•

מסלול רישיון על יסוד תצהיר•

'מסלול היתר מזורז א•

'מסלול היתר מזורז ב•

תאריך תחילה והוראת מעבר  •



אגף בכיר רישוי עסקים  

תמצית מסלולי הרישוי

.תהליכים שונים= סוגי עסקים שונים : הדיפרציאליותעיקרון •

מורכבות  /י רמת הסיכון"של פריטי הרישוי לארבעה מסלולים עפחלוקה •

.  שלושה מקוצרים ואחד רגיל: של סוג העסק

שלושת המסלולים המקוצרים הם מבוססי תצהיר של בעל העסק על כך  •

.שהעסק עומד בדרישות

תצהיר כבאות  : התקדים•



אגף בכיר רישוי עסקים  

עמידה בזמנים: הרישויתמצית מסלולי 



אגף בכיר רישוי עסקים  

תוכן עניינים

תמצית מסלולי הרישוי•

תנאי סף וסייגים•

הצהרה ותצהיר•

מסלול רישיון על יסוד תצהיר•

'מסלול היתר מזורז א•

'מסלול היתר מזורז ב•

תאריך תחילה והוראת מעבר  •



אגף בכיר רישוי עסקים  

תנאי סף להגשת בקשה במסלול מקוצר

'  ב', א, ת"ר: פריט הרישוי רשום בעמודה הרלוונטית בצו1.

(בחידוש רישיון ניתן גם אם טרם פורסם)מפרט אחיד לפריט פורסם 2.

למסלול תצהיר  )לצו( ב)א2הכבאות לפי סעיף מתקיימים הסייגים שללא3.
('ולהיתר מזורז א

הוראת המעבר קובעת ששניים )לחוק2א6הסייגים לפי סעיף מתקיימים לא4.
יחולו -עסקים עסק ללא רישיון והרשעה על עבירת רישוי הפעלת -מהסייגים 
(שנים מיום פרסום המפרט האחיד לאותו סוג עסק3רק לאחר 

אם העסק המבוקש על  , לא יוכל להגיש בקשה במסלול רגילבעל עסק ! שימו לב
.ידו עומד בתנאי הסף לעיל



אגף בכיר רישוי עסקים  

מתי לא ניתן להגיש 
?בקשה במסלול מקוצר



אגף בכיר רישוי עסקים  

?מתי לא ניתן להגיש בקשה במסלול מקוצר
ועמודה ד בצו ריקה  באחד המסלולים המקוצרים שלא הוגדר פריט1.

:  אך חל עליו אחד מאלו, באחד המסלולים המקוצריםשהוגדרפריט 2.
הרשומה בעמודה ד בצובמגבלת הגודל אינו עומד -א
פורסם לעסק מפרט אחיד  טרם-ב
למסלול תצהיר  )לצו( ב)א2כבאות לפי סעיף מתקיימים הסייגים של ה-ג

('ולהיתר מזורז א
מהסייגים ( או יותר)במבקש אחד /כי מתקיים בעסקהובא לידיעת הרשות -ד

הפעלת  -הוראת המעבר קובעת ששניים מהסייגים )לחוק 2א6לפי סעיף 
3לאחר יחולו רק -עסק ללא רישיון והרשעה על עבירת רישוי עסקים 
(שנים מיום פרסום המפרט האחיד לאותו סוג עסק

הבקשה עוברת לטיפול במסלול הרגילבכל אחד מהמקרים הללו ! שימו לב



אגף בכיר רישוי עסקים  

דוגמאות לסוגי עסקים המסווגים למסלולים
'  מס

פריט

מסלול  שטח העסקתיאור

מקוצר

קיים מפרט  

?אחיד

1.1
פורסם  בבית מרקחת

20.10.15-ב

מכון שיזוף, פדיקור ומניקור, טיפול יופי וקוסמטיקהא1.4
ת"רר"מ300עד 

אר"מ300מעל 

מספרהב1.4
פורסם  ת"רר"מ300עד 

20.12.20-ב אר"מ300מעל 

אמקום לעשייתן–כתובות קעקע ג1.4

אניקוב חורים בגוף האדם לצורך ענידת תכשיטיםו1.4

מעבדת שיניים1.7
פורסם  ת"רר"מ300עד 

29.07.19-ב אר"מ300מעל 

מספרה: בעלי חייםו3.2
ת"רר"מ300עד 

אר"מ300מעל 

ב3.5
פורסם  אמכירתו, הובלתו או חלוקתו, אחסונו: מזון לבעלי חיים

1.12.20-ב

א4.2

מסעדה לרבות משלוח מזון לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום 

ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכרים לצורך צריכה במקום  

4.8ההגשה כאמור בפריט 

פורסם  ב

20.10.15-ב

א8.9
פורסם  בר"מ500עד (לרבות כלי רכב המונעים בגז)פחחות וצביעה , מכונאות כללית–מוסך

20.10.15-ב
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ניתן להגיש בקשה  לאהסייגים של הכבאות שבגינם 
לצו( ב)א2סעיף -' למסלול תצהיר ולהיתר מזורז א

;העסק נמצא מתחת לקרקע(  1)

;העסק נמצא בקניון כהגדרתו בתוספת(  2)

;ר"מ2,000העסק נמצא במרכז מסחרי ששטחו המבונה עולה על (  3)

,  העסק נמצא במבנה המשמש לכמה שימושים שונים(4)

:מתקיימים בעסק כל אלהאלא אם כן 

;הוא נמצא בקומת הכניסה של המבנה(  א)

;ר"מ300שטחו המבונה אינו עולה על (  ב)

.הוא אינו מכבסה(  ג)



אגף בכיר רישוי עסקים  

עידוד לפעול במסגרת החוק–2א6הסייגים לפי סעיף 

/  בעל העסקהשנים לפני הגשת הבקשה הורשע 3-ב

בעבירה לפי חוק רישוי עסקיםבעל השליטה בעסק 

1

5

2

3

4

הליך פלילי או הליך  מתנהל נגד העסק או המבקש 

*לפי חוק רישוי עסקיםמנהלי 

היתר זמני/ללא רישיוןבעת הגשת הבקשה העסק פועל 

,  בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה

**שלוש פעמים לפחותהוטל עיצום כספי או קנס

בוטל היתר מזורז , השנים לפני להגשת הבקשה3-ב

או שחלו  , מסמכים כוזבים/ תצהירבשל הגשת 

שינויים מהותיים בעסק ממה שהוצהר עליו

למעט הליך בקשר לעבירה מנהלית או עבירת קנס שלא הוגש בגינה כתב אישום או הליך עיצום כספי* 

קיים הסדר מקל לגבי עסק שהוא סניף ברשת שיש לה יותר מעשרה סניפים בתחומי אותה רשות רישוי** 

:רשות הרישויבתחום, רשות הרישוי כי מתקיים אחד מאלההובא לידיעתאם 

עסקשנים מיום פרסום המפרט האחיד לאותו סוג 3זה יחול רק בתום סייג 

האחידשנים מיום פרסום המפרט 3זה יחול רק בתום סייג 

מלבד הרשעה על הפעלת עסק ללא רישיון, עסקסוג לאותו 
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תוכן עניינים

תמצית מסלולי הרישוי•

תנאי סף וסייגים•

הצהרה ותצהיר•

מסלול רישיון על יסוד תצהיר•

'מסלול היתר מזורז א•

'מסלול היתר מזורז ב•

תאריך תחילה והוראת מעבר  •



אגף בכיר רישוי עסקים  

המסמכים המצורפים לבקשה למסלול מקוצר

2טופס -טופס הבקשה •

מפה מצבית ותרשים סביבה, עסקתוכנית: מסמכי הבקשה•

הצהרה לעניין תכנון ובניה  •

מסמכים הנדרשים בהתאם למפרט האחיד של סוג העסק המבוקש•

מסמכים הנדרשים בהתאם למפורסם באתר האינטרנט של רשות הרישוי  •

(בעמודה של הכבאות' ומופיעה האות תבמידה )תצהיר כבאות •

בעת הגשת הבקשה5אפשר להגיש תצהיר לפי טופס –' בהיתר מזורז ב•



אגף בכיר רישוי עסקים  

?מה ההבדל בין הצהרה לתצהיר
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הצהרה לעניין תכנון ובנייה

או רישיון על  ' היתר מזורז ב', בבקשה לקבלת היתר מזורז א
לסמן אם  )הצהרה לעניין חוק התכנון והבנייה -יסוד תצהיר

(:רלוונטי

-אני מצהיר כי 

–להלן )1965-ה"התשכ, ניתן היתר לפי חוק התכנון והבנייה( 1)
/ לבנייתו של המקום שבו עתיד לפעול העסק( חוק התכנון והבנייה

לאתר את ההיתר האמור שניתן  , בשקידה סבירה, לא הצלחתי
;(מחק את המיותר)למקום 

לא ביצעתי בעסק עבודה הטעונה היתר לפי חוק התכנון  ( 2)
.בלא היתר כאמור, והבנייה

:ועל פי הנוסח המופיע בו כדלהלן2ההצהרה ֵתיעשה על גבי טופס 
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לצד , שפורסמו במפרט האחידרישיוןלמתן מתקיימים התנאים •
המפרט האחיד והתנאים שנדרשו על ידי רשות הרישוי

*לחוק2א6לא מתקיימים הסייגים המנויים בסעיף •

שפורסמו במפרט האחיד  ברישיוןהתנאים ידועה חובתו להבטיח ש•
או לצד המפרט האחיד והתנאים שנדרשו על ידי רשות הרישוי  

(סעיף עתידי)יתקיימו בעסק בכל עת 

טופס התצהיר יכלול מידע לעניין המשמעות של הגשת תצהיר כוזב •
או מסירת פרטים שאינם נכונים בתצהיר

,  המבקש רשאי לציין בתצהיר שבעניין שאינו בתחום מומחיותו•
והוא יצרף  , תצהירו ניתן בהתאם לאישור שקיבל מאיש מקצוע

.לתצהיר את האישור המתאים

:ויוצהר בו כיתצהיר מאומת כדין בכל מסלולי הרישוי המקוצרים על המבקש להגיש 

5תצהיר לפי טופס 

-הפעלת עסק ללא רישיון והרשעה על עבירת רישוי עסקים -המעבר קובעת ששניים מהסייגים הוראת *
עסקשנים מיום פרסום המפרט האחיד לאותו סוג 3יחולו רק לאחר 
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תוכן עניינים

תמצית מסלולי הרישוי•

תנאי סף וסייגים•

הצהרה ותצהיר•

מסלול רישיון על יסוד תצהיר•

'מסלול היתר מזורז א•

'מסלול היתר מזורז ב•

תאריך תחילה והוראת מעבר  •
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–תצהיר על יסוד רישיון 
ימים21האפשרות לפתוח את העסק בתוך 

בקשה הגשת . 1

בקשה והודעת הרשותבחינת . 2

ופתיחת העסק תצהיר הגשת . 3

רישיון עסק מתן . 4

ימים מהגשת הבקשה על ידי בעל העסק  21עד 

(ידי הודעה-ימים אפשרות הארכה על7)+

ימים מהגשת התצהיר5עד 



אגף בכיר רישוי עסקים  

יא3תקנה , מסלול רישיון על יסוד תצהיר

חובת עמידה בזמנים גם על בעלי העסקים



אגף בכיר רישוי עסקים  

יא3תקנה , מסלול רישיון על יסוד תצהיר

הגשת התצהיר רק לאחר בדיקת רשות הרישוי
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פריטי הרישוי במסלול רישיון על יסוד תצהיר
'  מס

פריט
שטח העסקתיאור

מסלול  

מקוצר
?יש מפרט אחיד

ת"רר"מ300עד מכון שיזוף, פדיקור ומניקור, טיפול יופי וקוסמטיקהא1.4

20.12.20-בפורסםת"רר"מ300עד מספרהב1.4

29.7.19-בפורסםת"רר"מ300עד מעבדת שיניים1.7

ת"רר"מ300עד מספרה: בעלי חייםו3.2

29.7.19-בפורסםת"רר"מ300עד קיוסקא4.7

ת"רר"מ300עד לרבות משלוח מזון, שאין בו טיפול במזון, מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי–מרכול ב4.7

6.1

ר "מ50ששטחו , שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו, מקום המיועד לאחסנה–אחסנה

שעיקר תכליתו  , למעט מחסן הצמוד לחנות למכירה קמעונאית, בין מקורה ובין שאינו מקורה, ומעלה

לשרת אותה

אחסנה של חומרים  

שאינם חומרים 

מסוכנים במקום 

200ששטחו עד 

3.70ר וגובהו עד "מ

מטר

20.12.20-בפורסםת"ר

ת"רר"מ1500עד ר"מ300מקום למכירתם ששטחו מעל –שתילים, זרעים, צמחי נוי, פרחים6.7

29.7.19-בפורסםת"ררוכלות אחרתג6.9

ת"רכלי שיט המשמש לעינוג ציבוריח7.7

ת"רר"מ500עד וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד( ארבעה כלי רכב ומעלה)הובלה אחרת ב8.3

ת"ררחיצתם(: ה"צמ)כלי רכב וציוד מכני הנדסי ג8.6

29.7.19-בפורסםת"רר"מ200עד תיקון תקריםד8.9

20.12.20-בפורסםת"רר"מ300עד טיפול אחר לרכבו8.9

20.12.20-בפורסםת"רר"מ500עד תפירה, גזירה: דברי הלבשה, טקסטילב10.4

ת"רר"מ500עד למעט פחחות רכב, פחחותב10.14

ת"רר"מ500עד ייצור שלטיםד10.14



אגף בכיר רישוי עסקים  

תוכן עניינים

תמצית מסלולי הרישוי•

תנאי סף וסייגים•

הצהרה ותצהיר•

מסלול רישיון על יסוד תצהיר•

'מסלול היתר מזורז א•

'מסלול היתר מזורז ב•

תאריך תחילה והוראת מעבר  •



אגף בכיר רישוי עסקים  

-' היתר מזורז א
העסק נבדק לאחר פתיחתו: היפוך ברירת המחדל

בקשה הגשת . 1

בקשה והודעת הרשותבחינת . 2

ופתיחת העסק תצהיר הגשת . 3

'מתן היתר מזורז א. 4

ימים מהגשת הבקשה על ידי בעל העסק  21עד 

(ידי הודעה-ימים אפשרות הארכה על7)+

מתן רישיון עסק. 5

ימים  180-היתר מזורז ל



אגף בכיר רישוי עסקים  

ד3-א3תקנות ', מסלול היתר מזורז א



אגף בכיר רישוי עסקים  

ד3-א3תקנות ', מסלול היתר מזורז א



אגף בכיר רישוי עסקים  
'  מס

פריט  
שטח העסקתיאור

מסלול  

מקוצר

יש מפרט 

?אחיד

מכון שיזוף, פדיקור ומניקור, טיפול יופי וקוסמטיקהא1.4
אר"מ300מעל 

מספרהב1.4
אר"מ300מעל 

-בפורסם

20.12.20

אמקום לעשייתן–כתובות קעקע ג1.4

אניקוב חורים בגוף האדם לצורך ענידת תכשיטיםו1.4

מעבדת שיניים1.7
אר"מ300מעל 

-בפורסם

29.7.19

מספרה: בעלי חייםו3.2
אר"מ300מעל 

אמכירתו, הובלתו או חלוקתו, אחסונו: מזון לבעלי חייםב3.5
-בפורסם

1.12.20

ב4.2

בית אוכל אחר לרבות משלוח מזון לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה  , מזנון, בית קפה

במקום ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכרים לצורך צריכה במקום ההגשה כאמור  

4.8בפריט 

איש לכל 50-מקום המיועד ל

ר  "מ150היותר ששטחו עד 

לרבות סגירת חורף

א

קיוסקא4.7
אר"מ300מעל 

-בפורסם

29.7.19

אהובלתה, איסופה: למעט פסולת חומרים מסוכנים, אשפה ופסולתב5.1
-בפורסם

20.10.15

אהובלתם במכליות: וקולחיןשפכים ג5.3
-בפורסם

20.10.15

'פריטי  הרישוי במסלול היתר מזורז א



אגף בכיר רישוי עסקים  

'  מס

פריט  
שטח העסקתיאור

מסלול  

מקוצר

יש מפרט 

?אחיד

ר"מ300מקום למכירתם ששטחו מעל –שתילים, זרעים, צמחי נוי, פרחים6.7
אר"מ1500ששטחו מעל 

ארוכלות בעסק הטעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זוב6.9
-בפורסם

29.7.19

אשאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו, מקום למכירה קמעונאית–מוצרי עישון לסוגיהם 6.14
-בפורסם

28.12.20

ב8.3
וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות ( ארבעה כלי רכב ומעלה)הובלה אחרת 

אר"מ500מעל משרד

אר"מ500עד הסעת נוסעים וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בוא8.4

אאחסונם, השכרתם: כלי שיטא8.8

אר"מ500עד עיבודם, ליטושם–יהלומים , אבני חן10.1

אאחסונם שלא לצורך מכירה במקום: חומרי חיטוי או ניקויב10.8
-בפורסם

20.10.15

למעט פחחות רכב, פחחותב10.14
אר"מ500מעל 

ייצור שלטיםד10.14
אר"מ500מעל 

'פריטי  הרישוי במסלול היתר מזורז א



אגף בכיר רישוי עסקים  

תוכן עניינים

תמצית מסלולי הרישוי•

תנאי סף וסייגים•

הצהרה ותצהיר•

מסלול רישיון על יסוד תצהיר•

'מסלול היתר מזורז א•

'מסלול היתר מזורז ב•

תאריך תחילה והוראת מעבר  •



אגף בכיר רישוי עסקים  

-' היתר מזורז ב
תקופת בדיקה של נותני האישור בטרם פתיחת העסק

בקשה הגשת . 1

בקשה והודעת הרשותבחינת . 2

הגשת תצהיר. 3

'מתן היתר מזורז ב. 5

ימים מהגשת הבקשה על ידי בעל העסק  21עד 

(ידי הודעה-ימים אפשרות הארכה על7)+

מתן רישיון עסק. 6

ימים  180-היתר מזורז ל

ימים מיום שליחת ההודעה על הגשת התצהיר49ופתיחת העסק תקופת הבדיקה . 4



אגף בכיר רישוי עסקים  

י3-ז3תקנות ', מסלול היתר מזורז ב

הגשת התצהיר אפשרית כבר במועד הגשת הבקשה



אגף בכיר רישוי עסקים  

י3-ז3תקנות ', מסלול היתר מזורז ב



אגף בכיר רישוי עסקים  

'פריטי הרישוי במסלול היתר מזורז ב
'  מס

פריט  
שטח העסקתיאור

מסלול  

מקוצר
?יש מפרט אחיד

20.10.15-בפורסםבבית מרקחת1.1

א4.2
מסעדה לרבות משלוח מזון לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ושאינו עסק  

4.8שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכרים לצורך צריכה במקום ההגשה כאמור בפריט 
20.10.15-בפורסםב

ב4.2

בית אוכל אחר לרבות משלוח מזון לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה  , מזנון, בית קפה

במקום ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכרים לצורך צריכה במקום ההגשה  

4.8כאמור בפריט 

איש או 50-מקום המיועד ליותר מ

ר לרבות  "מ150-ששטחו יותר מ

סגירת חורף

ב

ג4.2
לרבות משלוח מזון ולמעט הסעדה כמשמעותה , הכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ למקום הכנתו

ה4.6בסעיף 
ב

בר"מ200עד אחסונו: מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלםג4.6

בהפצתו או חלוקתו, הובלתו: מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלםד4.6

ב4.7
לרבות , שאין בו טיפול במזון, מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי–מרכול 

משלוח מזון
בר"מ300מעל 

בלרבות משלוח מזון, שיש בו טיפול במזון, ב4.7כמשמעותו בפרט –מרכול ד4.7

4.8
מסבאה וכל עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה  , בר, פאב–משקאות משכרים

במקום ההגשה
29.7.19-בפורסםב

28.12.20-בפורסםבר לפחות"מ800חנות ששטח המכירה בה הוא 6.2

6.4
לרבות הפעלת מכונות כביסה וייבוש אוטומטיות שלא בבניין מגורים לשימוש , ניקוי יבש, מכבסה

הדיירים
ב

בשאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו, עסק בקניון שאין בו חברת ניהולב6.8

ברוכלות מזוןא6.9
20.12.20-בפורסם

בהצצה על מעשה מיני, השכרתם, מקום למכירתם–עסק של אבזרי מין6.12

באולפן הקלטות אודיו6.13

בב"אכסניה וכיו, פנסיון, בית מלוןא7.1

ב7.1
כשמספר יחידות האירוח  , המלווה במתן שירותים לשוכרים, השכרת יחידות אירוח למטרת נופש

המיועדות להשכרה עולה על ארבע
ב



אגף בכיר רישוי עסקים  

'פריטי הרישוי במסלול היתר מזורז ב
'  מס

פריט  
שטח העסקתיאור

מסלול  

מקוצר
?יש מפרט אחיד

ב(קוזי'ג)בריכת זרמים ג7.4

29.7.19-בפורסםב...ר שאינו אחד מ"מ800-מכון כושר ששטחו גדול מ7.5

בר"מ500מעל הסעת נוסעים וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בוא8.4

ב8.6
למעט חניון כמפורט , ר"מ500ששטחם מעל , חניון בתשלום או חניון המשמש באי מרכז מסחרי הסמוך לו

ז8.6בסעיף 
20.12.20-בפורסםב

ז8.6
למעט חניון המשמש את  , ר שהוא בתשלום או פתוח לקהל הרחב"מ500ששטחו מעל , קרקעי-חניון מקורה או תת

עובדי או דיירי הבניין בלבד
ב

א8.9
מכונאות : לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי, ה וחלקיהם"צמ, מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב–מוסך

פחחות וצביעה, כללית
20.10.15-בפורסםבר"מ500עד 

בחשמלאות: לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי, ה וחלקיהם"צמ, מקום לתיקון ואחזקת כלי רכבב8.9

29.7.19-בפורסםבר"מ200מעל תיקון תקריםד8.9

20.12.20-בפורסםבר"מ300מעל טיפול אחר לרכבו8.9

בר"מ500מעל עיבודם, ליטושם–יהלומים , אבני חן10.1

20.12.20-בפורסםבר"מ500מעל תפירה, גזירה: דברי הלבשה, טקסטילב10.4

באחסונם: דשניםב10.6

ב10.7
,  אחסונם: שיש ומוצריהם, אבן, בלוקים, זפת, אספלט, בטון, מלט, מוצרי בנייה מוגמרים, חומרי גלם לבנייה

למעט אולם תצוגה בלבד שאין בו מלאי, מכירתם
ב

במרפדייה10.13

במסגריהג10.14

בהרכבתם: גרוטאות מתכת, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, מוצריה, מתכתו10.14

20.12.20-בפורסםבאחסונו ומכירתו: עץ ומוצריוג10.16



אגף בכיר רישוי עסקים  

בקשהעל הגשת אישור –3עדכון טופס 

/ היתר מזורז/ היתר זמני/ עסק לרשיוןדחיית הגשת בקשה /אישור
1968-ח"התשכ, לפי חוק רישוי עסקים, רישיון על יסוד תצהיר

( :סמן את הרלוונטי)'בבקשה להיתר מזורז ב

לא הוגש תצהיר במועד הגשת הבקשה;

בדבר אישור קבלת התצהירב 5מצורף טופס ; הוגש תצהיר במועד הגשת הבקשה.

וקיבל הודעה מרשות  , שלא הגיש תצהיר במועד הגשת הבקשה' מבקש היתר מזורז ב

ולא ניתנה  , ימים מיום הגשת הבקשה14או חלפו , הרישוי על מסמכים שעליו להגיש

למבקש הודעה על דחיית הבקשה או על הארכת התקופה לקבלת החלטת רשות  

ויצרף לכל עותק של  , בשלושה עותקים5יגיש המבקש תצהיר לפי טופס , הרישוי
.התצהיר את המסמכים שדרשה רשות הרישוי בהודעתה



אגף בכיר רישוי עסקים  

קבלת רישיון  , תוקפו של ההיתר המזורז
מזורזלאחריו ובטלות היתר 

01תנאי כניסה לתוקף

02מתן רישיון

03היתר/ביטול רישיון

אם במהלך התקופה  

נמצא שההיתר המזורז  

, ניתן על יסוד תצהיר כוזב

יראה הדבר כאילו ההיתר  

לא ניתן מלכתחילה  

(.בכפוף לשימוע)

תוקפו של היתר  , ככלל

ימים  180מזורז הוא 

.מיום נתינתו

 אם הוצא דוח ליקויים-

ניתן להאריך את תוקף  

90-ההיתר המזורז ב 

ימים נוספים

אם לא תוקנו הליקויים,

לא תהיה הארכה נוספת  

בתום התקופות האמורות  
יינתן רישיון עסק בתוך

אם העסק עומד  , ימים5

בכל התנאים הנדרשים או  

בהיעדר תגובת נותן  

.האישור



אגף בכיר רישוי עסקים  

תוכן עניינים

תמצית מסלולי הרישוי•

תנאי סף וסייגים•

הצהרה ותצהיר•

מסלול רישיון על יסוד תצהיר•

'מסלול היתר מזורז א•

'מסלול היתר מזורז ב•

תאריך תחילה והוראת מעבר •



אגף בכיר רישוי עסקים  

תאריך תחילה והוראת מעבר

1.4.2021יום התחילה של התיקון לתקנות רישוי עסקים הוא •

לפני יום התחילההתקנות יחולו גם על בקשות לרישיון או היתר שהוגשו •
.אם מדובר בעסק שסווג למסלול רישוי מקוצר ופורסם לגביו מפרט אחיד

בעל העסק יהיה רשאי להגיש בקשה חדשה לקבלת רישיון  , במקרה זה•
ימים מיום  30בתוך , על יסוד תצהיר או בקשה לקבלת היתר מזורז

בתנאי שלא קיבל עד ליום התחילה  ( 1.5.2021כלומר עד ליום )התחילה 
.הודעת סירוב מצד מי מהגורמים המאשרים

בעד הבקשה החדשה לא יידרש בעל העסק בתשלום אגרה נוספת לזאת  •
.שכבר שולמה



אגף בכיר רישוי עסקים  

אגף בכיר רישוי עסקים  


