
אגף בכיר רישוי עסקים  

,  חידוש רישיון
שינוי בעלות  

ואופן הגשת טפסים

השלמת רפורמת הרישוי הדיפרנציאלייום עיון בנושא
והשינוי בתקנות רישוי עסקים
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אגף בכיר רישוי עסקים  
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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
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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

חידוש רישיונות•

שינוי בעלות•

הגשה וקבלת מסמכים באופן מקוון  •

לעסק היתר לשימוש חורג  תוקף הרישיון במקרה שיש •
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אגף בכיר רישוי עסקים  

לחדש רישיון במסלול מקוצרמתי ניתן 

,  ת"ר', ב', א: כאשר סוג העסק מסווג בצו באחד המסלולים•

–גם אם

 טרם כניסת התקנות  )הרישיון הנוכחי ניתן במסלול רגיל
(.  לתוקף

 בעל  )המבוקש פורסם מפרט אחיד לסוג העסק טרם
(.העסק מצהיר על קיום תנאי הרישיון הנוכחי

בעל העסק מצהיר  ( ת"ר)במסלול רישיון על יסוד תצהיר •
.לחוק2א6שלא מתקיימים הסייגים המפורטים בסעיף 
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אגף בכיר רישוי עסקים  

עיקרי השינויים לעומת תהליך החידוש הקיים
בעקבות התיקון   עד היום  

:תהליכיםשני 

ב+ היתר מזורז א , רגיל1.

רישיון על יסוד תצהיר2.

בכל סוגי העסקיםאחדתהליך  תהליכי החידושמספר

ימים לפני תום התוקף120 ימים לפני תום התוקף90 תוקף  הודעה על תום
הרישיון

ימים לפני תום התוקף90 החדשבעת מתן הרישיון שלא חלו הצהרה 
שינויים

לא יידרש למסור )ימים לפני תום התוקף 90
(מסמכים

____ לעניין תכנון  הצהרה
ובניה

רשות הרישוי על וחובהרואים אותו כמי שאישר 
(בהתאם למסלול)רישיון /לתת היתר זמני 

רואים אותו כמי שאישר ורשות 
לתת היתר זמנירשאיתהרישוי 

בהעדר מענה בזמן 
של נותן האישור
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אגף בכיר רישוי עסקים  

דגשים

-כאישור כמוהו , אישורנותן מצד מענה -אי•
'ב-ו' בהיתר מזורז א–רישיון למתן •

במסלול הרגיל-זמני להיתר •

מענה בזמן  -היתר זמני רק בשל אי/ לתת רישיוןלא תסרברשות הרישוי •
.היתר זמני/ להנפיק רישיוןוחובה עליה מנותן האישור 

–כמי רואים את בעל העסק -רשות הרישוי החלטת בהיעדר •
' ב-ו' בהיתר מזורז א-רישיונו שחודש •

במסלול הרגיל-לו היתר זמני שיש •

לחוק ב 7סעיף הוראות במקרה של הנפקת היתר זמני לעסק חלות •
(הארכת היתר זמני וקבלת רישיון אחריו)
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אגף בכיר רישוי עסקים  

" רישיון על יסוד תצהיר"תצהיר בעת חידוש במסלול 
א5טופס 

בעל רישיון תקופתי או רישיון זמני לעסק שסווג  תצהיר 
:רישיוןלמסלול רישיון על יסוד תצהיר לשם חידוש 

רישיון  רישיון לעסק שסווג במסלול תצהיר זה מוגש בחידוש •
טופס  )8על ההצהרה בטופס בנוסף, על יסוד תצהיר

.בעניין תכנון ובניה, (הרישיון

המונעים את  הסייגים היעדר על סעיף התצהיר כולל •
היות שעל סמך , (2א6סעיף )השימוש במסלול מקוצר 

.תצהיר זה בלבד מחודש הרישיון

תצהיר זה שונה מהתצהיר שמוגש בעת בקשה חדשה  •
בכך שהוא כולל גם הצהרה במקרה שלא פורסם  ( 5טופס )

.מפרט אחיד
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אגף בכיר רישוי עסקים  

רישיוןחידוש הצהרת תכנון ובניה בעת 

-מצהיר כי אני 

-ה"התשכ, היתר לפי חוק התכנון והבנייהניתן ( 1)
לבנייתו של ( חוק התכנון והבנייה–להלן )1965

בשקידה  , הצלחתילא / פועל העסקשבו המקום 
מחק  )לאתר את ההיתר האמור שניתן למקום , סבירה

;(את המיותר

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

:פי הנוסח המופיע בו כדלהלןועל ( 8טופס )הרישיון על גבי ההצהרה ֵתיעשה 
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אגף בכיר רישוי עסקים  

 לגביו מפרט אחיד שפורסםעסק–

במבנהו ובבעלות עליו  , ה בזה כי לא חלו שינויים במהות העסק/אני מצהיר
ת כי מתקיימים  /אני מאשר. לעומת מה שאושר כדין בתקופת הרישיון הקודם

ובכלל זה התנאים המיוחדים של גורמי הרישוי ככל , בעסק התנאים ברישיון
המופיעים במפרט האחיד ובהוראות לצד והתנאים לגבי סוג העסק , שניתנו

ככל שפורסמו באינטרנט בפורטל השירותים הממשלתי ונכנסו  , המפרט האחיד
.לתוקף בתום תקופת הרישיון

 לגביו מפרט אחיד שלא פורסם עסק–

במבנהו ובבעלות עליו  , ה בזה כי לא חלו שינויים במהות העסק/אני מצהיר
ת כי מתקיימים  /אני מאשר. לעומת מה שאושר כדין בתקופת הרישיון הקודם

ככל , ובכלל זה התנאים המיוחדים של גורמי הרישוי, בעסק התנאים ברישיון
.שניתנו

נדרש בעל העסק למסור גם  , לצורך חידוש רישיון לעסק שסווג למסלול רישיון על יסוד תצהיר* 
;א שבתוספת5תצהיר לפי טופס 

רישיוןחידוש הצהרה על אי שינויים בעת 

:פי הנוסח המופיע בו כדלהלןועל ( 8טופס )הרישיון על גבי ההצהרה ֵתיעשה 
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אגף בכיר רישוי עסקים  

תצהירבמסלול תרשים חידוש 

+  תצהיר בעל העסק ימסור 

8טופס + ׳ א5טופס הצהרה 

הרשות תודיע על חידוש הרישיון  
לבעל העסק

יום30

לפני יום 90עד 

תום תקופת הרישיון  

יום  75ניתן להאריך עד )

(לפני תום הרישיון

הרשות תנפיק רישיון  
8טופס 

.הרשות תודיע על כך לנותני האישור*

יראו את בעל העסק כמי שחודש רישיונו  , בעת הגשת תצהיר*

לא יידרש למסור מסמכים הנוגעים לעניין קיום תכליות דיני  *

.תכנון ובנייה

לפני יום 120עד 

תום תקופת הרישיון
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אגף בכיר רישוי עסקים  

'ב+ ' היתר מזורז א, במסלול רגילתרשים חידוש 

הצהרהבעל העסק ימסור 
8לפי הספח בטופס 

הרשות תודיע על חידוש הרישיון  
ולבעל העסקלנותני האישור 

יום30

לפני תום יום 90עד 

תקופת הרישיון  

יום  75עד ניתן להאריך )

(לפני תום הרישיון

מקבלת  יום 45עד 
ההודעה מהרשות

.לא יידרש למסור מסמכים בעניין קיום תכליות דיני תכנון ובנייה*

.ימים3רשות הרישוי תודיע לנותני האישור על הגשת ההצהרה תוך 

-רשות הרישוי תודיע לבעל העסק 

8טופס -הנפקת רישיון 1.

4טופס -סירוב 2.

4טופס -מוקדמים תנאים 3.

זמניהיתר : בלבדבמסלול רגיל 4.

יום 60עד 

מהגשת  
הצהרה

תודיע הרשות  

לבעל העסק  

.על ההחלטה

לפני  יום 120עד 

תום תקופת  

הרישיון

ימים3עד 

15עד 

ימים

נותן האישור יודיע לרשות 
מוקדמיםתנאים /סירוב/על אישור

הרשות תודיע על הגשת ההצהרה
לנותני האישור  

אם לא השיב נותן האישור בזמן 

: על הרשותחובה, שנקבע

להנפיק רישיון–ב+אבמסלולים •

להנפיק היתר זמני  –במסלול רגיל •

11



אגף בכיר רישוי עסקים  

תרשים חידוש במסלול תצהיר
תום תקופת יום לפני120

הרישיון

יום לפני75יום לפני90

הרשות מודיעה  

לבעל העסק

יגיש הצהרהבעל העסק 

הרשות רשאית  )ותצהיר

(יום לפני75עד להאריך 

הנפקת רישיון חדש

הודעה לנותני האישור*

תום תקופת יום לפני120

הרישיון

יום לפני75יום לפני90

הרשות מודיעה  

העסק  לבעל 

ולנותני האישור

יגיש הצהרה  בעל העסק 

הרשות רשאית להאריך  )

(יום לפני75עד 
ימים 3האישור תוך הודעה לנותני 

יום לפני15יום לפני30יום לפני45

הודעת נותן האישור  

/  אישורלרשות על 

מוקדמיםתנאים / סירוב

הרישוירשות החלטת 

הנפקת רישיון חדש

האישורהודעה לנותני *

' ב+ ' היתר מזורז א, תרשים חידוש במסלול רגיל
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אגף בכיר רישוי עסקים  

יסוד תצהיר רישיון על בין חידוש הבדלים 
לחידושי רישיון במסלולים האחרים
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אגף בכיר רישוי עסקים  

תאריך תחילה והוראת מעבר

1.4.2021יום התחילה של התיקון לתקנות רישוי עסקים הוא •

על הליכים לחידוש שהחלו לפני יום התחילה יחולו רק ההוראות  •
:הנוגעות למתן היתר או רישיון בהיעדר מענה

 בסיווגים  )כמוהו כאישור למתן רישיון –אי מענה מצד נותן אישור
(בסיווג הרגיל)כאישור להיתר זמני או ( המקוצרים

היתר זמני  / רישיוןלא תסרב לתתרשות הרישוי , במקרים אלו
(בהתאם לסיווג)

 רואים את בעל העסק כמי שחודש  -בהעדר החלטת רשות הרישוי
(בסיווג הרגיל)כמי שיש לו היתר זמני או ( בסיווגים המקוצרים)רישיונו 
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אגף בכיר רישוי עסקים  

תוכן עניינים

חידוש רישיונות•

שינוי בעלות•

הגשה וקבלת מסמכים באופן מקוון  •

לעסק היתר לשימוש חורג  תוקף הרישיון במקרה שיש •
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אגף בכיר רישוי עסקים  

30עקרונות תקנה –שינוי בעלות בעסק 

.ולא ניתן להעברהרישיון או היתר שניתן הוא אישי (א)

.עם שינוי של הבעלותטעון רישיון או היתר חדש , עסק בעל רישיון או היתר(ב)

–בפרק זה  (ג)

לרבות , כל שינוי בזהות הבעלים הרשומים ברישיון העסק-" שינוי בעלות"

הוספת בעל או גריעתו וכן העברת שליטה בתאגיד כמשמעותה בחוק ניירות  

;1968-ח"תשכ, ערך

.בין יחיד ובין תאגיד-" בעל"
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אגף בכיר רישוי עסקים  

מקרים שונים של העברת בעלות בעסק

-בעקבות התיקון 

עם הצהרת הבעלים החדשבעלות שינוי 1.

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

הבעלים החדששינוי בעלות בלא הצהרת 2.

העסקבעלות בעקבות פטירת בעל שינוי 3.

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

-עד היום 

שינוי בעלות עם הצהרת הבעלים 1.
החדש

שינוי בעלות בלא הצהרת הבעלים 2.
החדש

שינוי בעלות בעקבות פטירת בעל  3.
העסק

17



אגף בכיר רישוי עסקים  

עיקרי התיקון בחוק

-עד היום 

: החדשהעסק הצהרת בעל 1.
מתקיימים בעסק תנאי הרישיון הקודם 

בעסקשינויים חלו ולא 

. בעלותהעברת חוזה נדרש לצרף 2.

הנפקת היתר זמני לשנה3.

לאחר מתן  : הודעה לנותני האישור4.
.ההיתר הזמני ולפני מתן רישיון

בתום שנה או לאחר : הנפקת רישיון5.
לפי  –אישורם של נותני האישור 

.המוקדם

-בעקבות התיקון 

: הצהרת בעל העסק החדש1.
מתקיימים בעסק תנאי הרישיון הקודם 

שינויים בעסקוהוא לא ערך 

על חותמים בטופס הבקשה הצדדים 2.
.העברת הבעלות

מיידי: הנפקת רישיון3.

מתן  לאחר : לנותני האישורהודעה 4.
*הרישיון

אישורבפריטים שהמשטרה נותנת מלבד *
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אגף בכיר רישוי עסקים  

משמעויות השינוי

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

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

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

מלבד בפריטים שהמשטרה נותנת אישור*
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אגף בכיר רישוי עסקים  

2תצהיר בנוסף על הצהרה בטופס גם נדרש מתי 

יידרש  , של בעל העסק הקודםעל סמך תצהיר בלבד ניתן שרישיונו בעסק •
:5כעת גם תצהיר של בעל העסק החדש לפי טופס 

במסלול רישיון על יסוד תצהיר  שניתןרישיון 1)

.הרישיוןעוד לפני מתן , מזורזיום של ההיתר 180-היתר מזורז שנמצא בשלב ה2)

,  על סמך בדיקה של נותני האישורבעסק שרישיונו ניתן גם , לעומת זאת•
:2אפשר להסתפק בהצהרת בעל העסק החדש בטופס 

רישיון שניתן במסלול רגיל  1)

.תום תקופת ההיתר המזורזלאחר, רישיון שניתן במסלול היתר מזורז2)
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אגף בכיר רישוי עסקים  

בעסק שיש לו רישיון  בעלות תהליך שינוי 

:הכולל2טופס הגשת בקשה לשינוי בעלות באמצעות 

:  על העברת הבעלות בעסק כדלהלןוהחדש של בעל העסק הקודם חתימות . 1

 בבקשה בעקבות שינוי בעלות-

בין הצדדים החתומים  _____ העברת בעלות בעסק נחתם ביום חוזה 
.______ביום יום העברת הבעלות כפי שנקבע בחוזה הוא . להלן

______חתימה _____ מזהה ' מס_____ שם הבעלים הקודם 

______חתימה _____ מזהה ' מס_____ שם הבעלים החדש 

כפי שנדרש  , זו היא במקום הגשה של חוזה העברת הבעלותחתימה ! שימו לב
.לפני התיקון
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אגף בכיר רישוי עסקים  

בעסק שיש לו רישיון  בעלות תהליך שינוי 

:בעל העסק החדש לעסק שניתן לו רישיון או היתר כדלהלןהצהרת . 2

 לבקשה בעקבות שינוי בעלות לעסק שניתן לו רישיון או היתר  הצהרה
(לסמן אם רלוונטי(( )א)31תקנה )

ה כי בעסק מתקיימים תנאי הרישיון הקודם וכי לא ערכתי שינוי  /מצהיראני 
בעסק מהרשום ברישיון הקודם ובמסמכים המצורפים לו או שינוי מהותי בנכס 

.שבו נמצא העסק

–להצהרה זו יש לצרף 

ובעסק שיש בידיו היתר מזורז  , בעסק שניתן לו רישיון על יסוד תצהיר
.5תצהיר לפי טופס –וטרם קיבל רישיון קבוע 

.מסמכים נוספיםבעל העסק החדש אינו נדרש לצרף 
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אגף בכיר רישוי עסקים  

תוקף הרישיון החדש לאחר שינוי הבעלות

חדש שתוקפו  רישיון ימים 7תנפיק בתוך הרישוי רשות •
.  הקודםלפוג הרישיון אמור היה למועד שבו עד 

יש לתת תוקף , התוקף הקודם הוא לצמיתותאם •
.חדש לפי הרשום בצו רישוי עסקים
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אגף בכיר רישוי עסקים  

בעסק שיש לו רישיון  בעלות תרשים שינוי . 1
(אישוראינה נותנת והמשטרה )

:הכולל2הבעלים החדש  יגיש טופס 

חתימה שלו ושל בעל העסק הקודם  •

הצהרה על אי עריכת שינויים  •

5לפי טופס תצהיר -במידת הנדרש •

עד חדש שתוקפו הנפקת רישיון 

למועד שבו היה פג הרישיון המקורי

יינתן רישיון עם תוקף לפי הצו–אם הרישיון היה לצמיתות *

ימים  7הרשות תודיע לנותני האישור על שינוי הבעלות בתוך **

בעסקהשתנתה הבעלות 
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אגף בכיר רישוי עסקים  

בעלות בסוגי עסקים שבהם  שינוי 1.1
:נותנת אישורהמשטרה 

למנוע מתן  לחוק 2א8פי סעיף למשטרה יש סמכות על •
,  רישיוןלמתן התנאים בו אם מתקיימים גם , לעסקרישיון 

.זאתשעברו הפלילי של בעל העסק מצדיק מצאה אם 

,  בתהליך שינוי בעלותסמכות זו שמורה למשטרה גם •
הודעה על העברת  תקבל נותני האישור ורק היא מכל 

.  יינתן רישיון לבעל העסק החדשבטרםהבעלות 
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אגף בכיר רישוי עסקים  

אך הרשות  , 1העסק החדש מבצע את הפעולות המפורטות במקרה בעל •
. ימים בלבד30-זמני להיתר אלא , עסקאינה מנפיקה רישיון 

.  את המידע על שינוי הבעלותמיידיתהרשות מעבירה למשטרה •

,  ימים המשטרה מודיעה לרשות על התנגדותה למתן הרישיון14בתוך •
.ימים סך הכול30-עד להזמן למתן תגובה הארכת על או 

או שתמו  , הארכהאו על ימים 14בתום על התנגדותה לא הודיעה אם •
.עסקרישיון תנפיק הרשות -התנגדותה לא הודיעה על והיא הימים 30

אם המשטרה הודיעה לרשות על התנגדותה לתת רישיון לבעל העסק  •
.לבעל העסק על סירובהרשות מודיעה , החדש

בעלות בסוגי עסקים תהליך שינוי 1.1
:נותנת אישורשבהם המשטרה 
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אגף בכיר רישוי עסקים  

:אופציה נוספת לתהליך

העברת  עוד לפני )מראש לוודא אם הבעלים החדש רוצה •
הוא יכול לבחור להגיש  , עסקלו רישיון שיינתן ( הבעלות
.  ימים לפני העברת הבעלות בפועל30לרישיון בקשה 

ואם המשטרה  , למפורט לעילמכאן והלאה התהליך זהה •
כך , מונפק רישיון לבעל העסק החדש, אינה מתנגדת

.  ימים30-שנחסך השלב של הנפקת היתר זמני ל

הרישיון של בעל העסק הקודם נשאר בתוקף עד להעברת  •
.  הבעלות

בעלות בסוגי עסקים תהליך שינוי 1.1
:נותנת אישורשבהם המשטרה 
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אגף בכיר רישוי עסקים  

בעלות בסוגי עסקים תרשים שינוי 1.1
:נותנת אישורשבהם המשטרה 

:הכולל2הבעלים החדש  יגיש טופס 

חתימה שלו ושל בעל העסק הקודם •

הצהרה על אי עריכת שינויים  •

5לפי טופס תצהיר -במידת הנדרש •

עד  חדש שתוקפו הנפקת רישיון 

למועד שבו היה פג הרישיון המקורי
יינתן רישיון עם תוקף לפי הצו–אם הרישיון היה לצמיתות *

ימים  7הרשות תודיע לנותני האישור על שינוי הבעלות בתוך **

בעסקהשתנתה הבעלות 

יום  30-יינתן היתר זמני ל

משטרה  

מודיעה לרשות על  

ימים  30-הארכה ל
משטרה

מתנגדת

מענה תוך  

ימים  14

מהגשת  

הבקשה 
משטרה מאשרת  

או לא עונה כמוהו  

! כאישור

הרשות מודיעה לבעל העסק על סירוב

הרשות מודיעה מיידית למשטרה
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אגף בכיר רישוי עסקים  

העסקבעלות בעקבות פטירת בעל תהליך שינוי . 3

:יעשה בתנאים אלושיש לו רישיון בתוקף שינוי בעלות במקרה של פטירה לעסק 

בן  )"הוריו או צאצאיו של הנפטר , בת זוגו/העסק ממשיך להתנהל בידי בן(1)
"(משפחה

:מהפטירה* ימים90בתוך נקט בצעדים אלה שממשיך לנהל את העסק מי (2)

הודיע על הפטירה לרשות הרישוי  .

 2טופס על גבי לשינוי בעלות בקשה הגיש לרשות.

 המעידים על קרבה משפחתית  מסמכים + לבקשה תעודת פטירה צירף
.  לנפטר

בעל העסק החדש צריך להגיש בקשה חדשה בהליך רגיל, הימים מיום הפטירה90המסמכים הוגשו לאחר תום אם *
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אגף בכיר רישוי עסקים  

.  העסקחדש על שם מי שמנהל את * רישיוןהרשות תיתן •

מי שמנהל את העסק נחשב  , עד למתן הרישיון בפועל•
.כבעל רישיון כדין

אדם  בידי הודיע לרשות כי העסק יתנהל " בן משפחה"אם •
.בעלות רגילשינוי יתבצע תהליך , שאינו בן משפחה, אחר

היורש החוקי  הגיע , רישיוןשהרשות הנפיקה לאחר אם •
את  תבטל הרשות , צו ירושה או צו קיום צוואהוהציג 

.החוקירישיון חדש ליורש ותנפיק הרישיון 

מלבד אם זה היה  )הרישיון הוא עד למועד שהיה רשום ברישיון הקודם תוקף *
(לצמיתות

העסקבעלות בעקבות פטירת בעל תהליך שינוי . 3
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אגף בכיר רישוי עסקים  

2הצהרת בעל העסק החדש על גבי טופס 

 יש לסמן את האפשרות  )לבקשה בעקבות פטירת בעל העסקהצהרה
–( הרלוונטית

 והעסק ימשיך  , של הנפטרצאצא / הורה/ בת זוג/ה כי הנני בן/מצהיראני
ידוע לי שבמקרה של הגשת בקשה לרישיון או היתר על ידי  . להתנהל בידי

תבטל רשות  , יורש אחר של עסקו של הנפטר לפי צו ירושה או צו קיום צוואה
.הרישוי את הרישיון או ההיתר שניתן לי

זו יש לצרף תעודת פטירה ומסמכים המעידים על קרבה משפחתית להצהרה 
.כאמור לנפטר

 צו קיום צוואה/ ה כי אני יורש של הנפטר לפי צו ירושה/מצהיראני.

.להצהרה זו יש לצרף את מסמכי הירושה הרלוונטיים
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אגף בכיר רישוי עסקים  

בעלות בעקבות פטירת  תרשים שינוי . 3
העסקבעל 

/  זוגבמידה והעסק ימשיך להתנהל בידי בן 

לרשות להגיש עליו של הנפטר צאצא / הורה

:ימים 90בתוך 

2ג טופס "בקשה לשינוי בעלות ע-

תעודת פטירה   -

משפחתית לנפטרמסמכים המעידים על קרבה -

עד חדש שתוקפו הנפקת רישיון 

למועד שבו היה פג הרישיון המקורי

יינתן רישיון עם תוקף לפי הצו–אם הרישיון היה לצמיתות *

ימים  7הרשות תודיע לנותני האישור על שינוי הבעלות בתוך **

פטירה של בעל העסק

אחרי שניתן הרישיון יגיע יורש אחר ויציג צו ירושה או צו קיום אם 

הרשות תבטל את הרישיון שהיא כבר נתנה ותוציא רישיון , צוואה

.חדש ליורש החוקי
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אגף בכיר רישוי עסקים  

בעלות בעסק שנמצא בתהליך  שינוי . 4
לקבלת רישיון 

יחול  , במקרה שעסק מצוי בתהליךבתקנות כי גם על העברת בעלות נקבע •
.  מסוימיםבשינויים , התיקון החדש

:תהיה כלהלן2אלא שההצהרה בטופס , למפורט לעילכמעט זהה התהליך •

 היתר הצהרה לבקשה בעקבות שינוי בעלות לעסק שטרם ניתן לו רישיון או
–( לסמן אם רלוונטי(( )ד)31תקנה )

היתר שהגיש בעל העסק  / ה כי לא חל שינוי בבקשה לרישיון /מצהיראני 
הקודם וכן כי לא חלו שינויים לגבי העסק מהמסמכים או הנתונים שנכללו  

ידוע לי כי מוטלת עלי האחריות להשלמת מסמכים או  . באותה בקשה
.תנאים שנדרשו מבעל העסק הקודם

הטיפול בבקשה על ידי הרשות יימשך מאותו השלב שבו היה טרם העברת  •
.הבעלות
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אגף בכיר רישוי עסקים  

-חמישה מקרים של שינוי בעלות בעסק 
4מקרה 

:הכולל2הבעלים החדש יגיש טופס 

חתימה שלו ושל בעל העסק הקודם  •

לא חל שינוי בבקשה הצהרה על כי•

וכי הוא מתחייב להשלים  , לרישיון

קודמיםמסמכים ותנאים 

בעסקהשתנתה הבעלות 

הרשות תמשיך בטיפול 

בבקשה מאותו שלב שהיה  

טרם העברת הבעלות
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אגף בכיר רישוי עסקים  

תאריך תחילה והוראת מעבר

יום התחילה של התיקון לתקנות רישוי עסקים הוא  •
1.4.2021

שינוי בעלות שהוגשו  היתר עקב / לרישיוןבקשות לגבי •
התקנות  הליכי הטיפול יימשכו לפי –התחילה לפני יום 

החדשות  

שעד ליום התחילה לא נתקבל סירוב מצד  זאת בתנאי •
.המאשריםמי מהגורמים 
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אגף בכיר רישוי עסקים  

תוכן עניינים

חידוש רישיונות•

שינוי בעלות•

מקוון  הגשה וקבלת מסמכים באופן •

לעסק היתר לשימוש חורג  תוקף הרישיון במקרה שיש •
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אגף בכיר רישוי עסקים  

כמות מסמכי הבקשה

חמישהנדרש בעל העסק להגיש , לתיקון האחרוןעד •
תרשים  , עסקתוכנית)עותקים של מסמכי הבקשה 

(.  מגרש ומפה מצבית

לתקנות נקבע שמעתה נדרש בעל העסק להגיש  בתיקון •
. עותקים בלבדשלושה

,  ליותר או פחות עותקיםהרשות המקומית נזקקת אם •
בכפוף  , היא יכולה לדרוש מספר עותקים שונה מהרשום

.לפרסום מדיניות רשות הרישוי
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אגף בכיר רישוי עסקים  

א38סעיף , הגשה באופן מקוון

הגשת בקשה או מסמכים אחרים מבעל העסק אל רשות הרישוי באמצעות  •
:בשני תנאים מצטבריםתתאפשר , ל או בדרך מקוונת אחרת"דוא
 בכךבעל העסק מעוניין.

 הרישוי מאשרת את הגשתם בדרך זורשות  .

ל  "דואבאמצעות במידה והתקיימו התנאים לעיל והוגשו בקשה ומסמכים •
-אחרת מקוונת או בדרך 

 (.הרישויאם דרשה זאת רשות אלא )קשיחים עותקים המבקש לא יידרש להגיש

 ישמור אצלו עותק של הבקשה כפי שהוגשההמבקש.

 ל או  "לנותני האישור גם כן בדואוהמסמכים את הבקשה להעביר הרישוי על רשות
(.האישורלהסכמת נותן בכפוף )אחרת בדרך מקוונת 
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אגף בכיר רישוי עסקים  

39סעיף , חזקת מסירת הודעות באופן מקוון

רשות הרישוי הייתה רשאית למסור הודעות לבעל העסק  , היוםעד •
/  מסירה אישית/ רשוםרק באמצעות דואר , בנושאים המפורטים להלן

:הדבקת ההודעה על דלת הכניסה לעסק

מזורזהיתר זמני או היתר , ביטול רישיון

מזורזהיתר זמני והיתר , הוספת תנאי לרישיון

 תקופתיסירוב להאריך תוקפו של רישיון

כמי  העסק ורואים את בעל , ל נחשב לוודאי"אופן המסירה בדרכים הנ•
."חזקת מסירה"בולפיכך מדובר , (אם לא חזרה)ההודעה שקיבל את 

39



אגף בכיר רישוי עסקים  

39סעיף , חזקת מסירת הודעות באופן מקוון

:הבאיםבתנאים מקוון למסור הודעות אלו באופן רשאית רשות הרישוי כעת

'  או מס/ל ו"כתובת דוא)בעל העסק ציין בטופס הבקשה את מענו הדיגיטלי •
(.טלפון לקבלת מסרונים

.ל למענו הדיגיטלי"בעל העסק הביע את הסכמתו לקבל את ההודעות הנ•

(:  ג טופס הבקשה"הנוסח מופיע ע)כי רשות הרישוי ציינה בפני בעל העסק •
 הודעות המען הדיגיטלי שמסר ישמש לשם שליחת

במענוכל עוד הוא לא הודיע על שינוי , הודעות יישלחו למענו הדיגיטלי

"קבלתןגם אם לא אושרה , תחול לגבי מסירת הודעות למען זה" חזקת מסירה

 זוהוא יכול בכל עת להודיע בכתב כי הוא אינו מעוניין עוד לקבל הודעות בדרך
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39סעיף , חזקת מסירת הודעות באופן מקוון

ולא התקבל , הרישוי שלחה הודעה למען דיגיטליבמקרה שרשות 
-קבלתה אישור על 

עליה לשלוח הודעה שניה כעבור ארבעה ימים מניסיון השליחה  •
.הראשון

קיבל אותה הנמען בתום ארבעה ימים  הדבר כאילו ייחשב •
-אם אלא , השניהשליחה מניסיון 

למבקשהגעת ההודעה -התקבל חיווי על אי.

 ולא בשל סירובו או  )הנמען הוכיח שלא קיבל את ההודעה
(.מלקבלההימנעותו 
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משמעויות השינוי

ביטול , חשובות כגון סירובהודעות -משמעות השינוי לבעל העסק 
ל שמסר או למספר הטלפון שמסר וייחשבו "תנאי יגיעו לדואוהוספת 

.  אלא אם הוא מודיע בכתב שאינו מעוניין בכך, כאילו קיבל אותם

שליחת הודעות בדרך מהירה  -משמעות השינוי למנהל רישוי העסקים
יש צורך בניסיון שליחה  " חזקת מסירה"אך כדי שהדבר ייחשב , ופשוטה

.נוסף ומעקב
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נוסח הסכמת בעל העסק לקבלת הודעות באופן  
: כדלהלן, 2למילוי על ידו בטופס , מקוון

(למלא אם רלוונטי)39מען דיגיטלי למשלוח הודעות לפי תקנה 

 לסמן אחד או יותר  )יישלחו אל 39מסכים לכך שהודעות לפי תקנה אני
(:מהבאים

 ל שציינתי לעיל"הדואכתובת  ;

ניתן לסמן אפשרות זו רק ברשות  )לקבלת מסרונים , טלפון נייד שציינתי לעיל' מס
(.רישוי שאישרה שליחת הודעות בדרך זו

ישמשו פרטי המען הדיגיטלי שמסרת את רשות , במתן הסכמתך לפי סעיף זה
.39הרישוי לצורך משלוח הודעות כמפורט בתקנה 

.ייחשב כמענך כל עוד לא הודעת על שינוי בו, ציון המען הדיגיטלי לעיל

גם אם  , על הודעות כאמור שנשלחו למען הדיגיטלי שצוין לעיל תחול חזקת מסירה
רשאי בכל עת להודיע  הנך . 39בכפוף לאמור בתקנה , לא אושרה קבלתן על ידך

.בכתב כי אינך מעוניין לקבל את ההודעות האמורות בדרך זו
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תוכן עניינים

חידוש רישיונות•

שינוי בעלות•

הגשה וקבלת מסמכים באופן מקוון  •

לעסק היתר לשימוש חורג  תוקף הרישיון במקרה שיש •
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היתר  הרישיון במקרה שיש לעסק תוקף 
25תקנה , חורגלשימוש 

לא ניתן היה לתת לו , אם לעסק היה היתר לשימוש חורגעד היום•
.מתוקף ההיתר לשימוש חורג, רישיון או היתר לתוקף ארוך יותר

, חורגניתן להנפיק לעסק שיש לו היתר לשימוש התיקון בעקבות •
של ההיתר לשימוש  יותר מתוקפו רישיון או היתר לתוקף ארוך 

. חורג

לחידוש ההיתר לשימוש  להתחייב לכך שיפעל העסק על בעל •
.  חורג בטרם יפוג תוקפו

או על גבי  ( 8טופס )הרישיון זאת על גבי תציין הרישוי רשות •
(.7טופס )ההיתר הזמני 
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רשות הרישוי תבטל , אם פג תוקף ההיתר לשימוש חורג והוא לא חודש•
.ההיתר הזמני/ הרישיוןאת 

,  (או להאריך היתר זמני קיים)לעסק היא רשאית לתת היתר זמני אולם •
:לחוק כדלהלן( ד)1א8התנאים הרשומים בסעיף כלאם מתקיימים 

העסק פועל במקום שלגביו ניתן בעבר היתר לשימוש חורג לעסקים מסוגו של  (  1)
ובלבד שבמועד הגשת הבקשה להיתר זמני לעסק לא חלפה יותר משנה  , העסק

;מתום תקופת תוקפו של ההיתר לשימוש חורג שניתן לאותו המקום

כך שפעילות  , הוגשה בקשה להיתר לשימוש חורג לגבי המקום שבו פועל העסק(  2)
;העסק תתאפשר

חיווה דעתו כי לא צפויה להיות מניעה תכנונית  ב"לתומהנדס הוועדה המקומית (  3)
.למתן ההיתר לשימוש חורג למקום שבו פועל העסק

היתר  הרישיון במקרה שיש לעסק תוקף 
25תקנה , חורגלשימוש 
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משמעויות השינוי

הוא יכול לקבל רישיון לפי התוקף –משמעות השינוי לבעל העסק 
,  אף על פי שתוקף ההיתר לשימוש חורג קצר יותר, הקבוע בצו

.אולם הוא צריך להתחייב כי יפעל לחדש אותו בטרם יפוג

מנגנוןלהפעיליצטרךהוא–העסקיםרישוילמנהלהשינוימשמעות
מחודשיםאינםהםואם,חורגלשימושהיתריםתוקףעלובקרהמעקב
בהתקייםזמניהיתרלתתלחלופיןאורישיוןלבטלבסמכותו,בזמן

.לחוק(ד)1א8בסעיףהמפורטיםהתנאים
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:היתר מזורז/היתר זמני-7בטופס 

 לעסק שנמצא במקום שיש לגביו היתר לשימוש חורג זמני בהיתר–

.  _נמצא במקום שיש לגביו היתר לשימוש חורג שתוקפו עד ליום העסק 
זה ניתן לאחר שבעל העסק התחייב לפעול לחידוש ההיתר לשימוש  היתר 

.לפני תום תקופת תוקפו, חורג שניתן למקום בו נמצא העסק

,  ההיתר הזמניתבטל רשות הרישוי את , אם לא יחודש ההיתר לשימוש חורג
אם התקיימו התנאים לכך להאריכושלא לבטלו או ואולם היא תהיה רשאית 

.לחוק( ד)1א8לפי סעיף 

היתר  הרישיון במקרה שיש לעסק תוקף 
25תקנה , חורגלשימוש 
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:רישיון עסק–8בטופס 

 שנמצא במקום שיש לגביו היתר לשימוש חורג לעסק–

העסק נמצא במקום שיש לגביו היתר לשימוש חורג שתוקפו  
זה ניתן לאחר שבעל העסק התחייב  רישיון . _ עד ליום 

לפעול לחידוש ההיתר לשימוש חורג שניתן למקום בו נמצא  
.תוקפולפני תום תקופת , העסק

תבטל רשות הרישוי את , אם לא יחודש ההיתר לשימוש חורג
לתת היתר זמני לעסק  ואולם היא תהיה רשאית , הרישיון

.לחוק( ד)1א8אם התקיימו התנאים לכך לפי סעיף 

היתר  הרישיון במקרה שיש לעסק תוקף 
25תקנה , חורגלשימוש 
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אגף בכיר רישוי עסקים  
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