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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 לתוקף)הרישיון הנוכחי ניתן במסלול רגיל

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

בעל העסק נדרש גם לחתום על ( ת"ר)רק במסלול רישיון על יסוד תצהיר •
א שבו הוא מצהיר כי לא מתקיימים הסייגים המפורטים  5תצהיר לפי טופס 

.לחוק2א6בסעיף 
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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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(שאלה)חידוש רישיון במסלול מקוצר –1דוגמה 

ר מחזיקה ברישיון  "מ120בעלת עסק לטיפולי יופי וקוסמטיקה בשטח של 
(. ת"מסווג בצו באותיות ר)א 1.4לפי פריט 

הרישיון הנוכחי ניתן עוד לפני החלת המסלולים הדיפרנציאליים ולכן הוא  
. נעשה בהליך רגיל

ת מהו מסלול החידוש  /ה מתלבט/ואת, בקרוב יפוג תוקפו של רישיון העסק
?י/במה תבחר. הנכון לעסק

מכיוון שהחידוש המקוצר הוא רק לעסק  , אחדש את הרישיון בהליך הרגיל1.
.שהרישיון המקורי שלו ניתן במסלול מקוצר

.כי כך הפריט מסווג בצו, אחדש את הרישיון במסלול רישיון על יסוד תצהיר2.

.חידוש במסלול היתר מזורז–אבחר בדרך האמצע , התלבטות קשה3.
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(תשובה)חידוש רישיון במסלול מקוצר –1דוגמה 

מכיוון שהחידוש המקוצר הוא רק לעסק  , אחדש את הרישיון בהליך הרגיל1.
.שהרישיון המקורי שלו ניתן במסלול מקוצר

.כי כך הפריט מסווג בצו, אחדש את הרישיון במסלול רישיון על יסוד תצהיר2.

.חידוש במסלול היתר מזורז–אבחר בדרך האמצע , התלבטות קשה3.

כי כך , מסלול החידוש צריך להיות על יסוד תצהיר, נכונה2תשובה 
.אף על פי שהרישיון המקורי ניתן בהליך רגיל, מסווג הפריט בצו
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(שאלה)חידוש רישיון במסלול מקוצר –2דוגמה 

ר מחזיקה ברישיון לפי  "מ250בעלת מרכול ללא טיפול במזון בשטח של 
(.  ת"מסווג בצו באותיות ר)ב 4.7פריט 

.לפריט זה טרם פורסם מפרט אחיד ובקרוב יפוג תוקפו של רישיון העסק

?י/במה תבחר. ת מהו מסלול החידוש הנכון לעסק/ה מתלבט/את

,  מכיוון שהחידוש המקוצר מבוסס על תצהיר, אחדש את הרישיון בהליך הרגיל1.
?על מה בדיוק יצהיר בעל העסק, ואם אין מפרט אחיד

הנחיות בנושא תנאי תברואה נאותים  "אבקש מבעל העסק שיצהיר על קיום 2.
.מבחינתי מסמך זה הוא הקובע עד לפרסום מפרט אחיד". למרכולים

בעל העסק יצהיר שהוא עומד , אחדש את הרישיון במסלול רישיון על יסוד תצהיר3.
.בתנאי הרישיון הנוכחי
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(תשובה)חידוש רישיון במסלול מקוצר –2דוגמה 

,  מכיוון שהחידוש המקוצר מבוסס על תצהיר, אחדש את הרישיון בהליך הרגיל1.
?על מה בדיוק יצהיר בעל העסק, ואם אין מפרט אחיד

הנחיות בנושא תנאי תברואה נאותים  "אבקש מבעל העסק שיצהיר על קיום 2.
.מבחינתי מסמך זה הוא הקובע עד לפרסום מפרט אחיד". למרכולים

בעל העסק יצהיר שהוא עומד , אחדש את הרישיון במסלול רישיון על יסוד תצהיר3.
.בתנאי הרישיון הנוכחי

היות שבחידוש רישיון לא נדרש תנאי סף של פרסום  , נכונה3תשובה 
אלא  , (בשונה מבקשה חדשה)מפרט אחיד על מנת לחדש במסלול מקוצר 

.בעל העסק מצהיר כי הוא עומד בתנאי הרישיון הנוכחי
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(שאלה)חידוש רישיון במסלול מקוצר –3דוגמה 

בקרוב יפוג תוקפו של . ב4.2ברישיון עסק לפי פריט בית קפה מחזיק בעל •
ולפיכך החתמת את בעל העסק על ההצהרה בספח של טופס  , הרישיון

.  האישורלנותן והודעת על כך ( 8טופס )הרישיון 

חתם על ההצהרה ונותן האישור טרם  ימים מאז שבעל העסק 60עברו •
רואים אותו כמי שנתן את אישורו ולכן  , באין מענה מצד נותן האישור. הגיב

?זמניהיתר י לעסק רישיון או /האם תנפיק: מיידיבאופן עליך לפעול 

(.  שנים10)אנפיק רישיון עסק לפי התוקף הרשום בצו 1.

אאריך  –אם נותן האישור עדיין לא יגיב בתום השנה , אנפיק היתר זמני לשנה2.
.את ההיתר בשנה נוספת

.אשלח תזכורת לנותן האישור ואתן לו עוד הזדמנות אחת3.
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(תשובה)חידוש רישיון במסלול מקוצר –3דוגמה 

?זמניהיתר י לעסק רישיון או /האם תנפיק

(.  שנים10)אנפיק רישיון עסק לפי התוקף הרשום בצו 1.

אאריך  –אם נותן האישור עדיין לא יגיב בתום השנה , אנפיק היתר זמני לשנה2.
.את ההיתר בשנה נוספת

.אשלח תזכורת לנותן האישור ואתן לו עוד הזדמנות אחת3.

ולא  בצו התוקף הרשום עסק עם רישיון יש להנפיק ,נכונה1תשובה 
אלו  במסלולים . מזורזב מסווג בצו למסלול 4.2משום שפריט , היתר זמני

חובה על הרשות להנפיק רישיון עסק בעת חידוש רישיון אם לא התקבל  
.האישורמענה בזמן מנותן 
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(שאלה)חידוש רישיון במסלול מקוצר –4דוגמה 

ה לבעל  /ה מודיע/את, יום לפני תום תוקף הרישיון של מסעדה120•
.ת שיגיע לחתום על הטפסים הנדרשים/המסעדה על כך ומבקש

וקיים לו מפרט ' מסווג בצו למסלול היתר מזורז ב, מסעדה–א 4.2פריט •
אחיד

?י מבעל העסק להצהיר ולפי אלו טפסים/על מה תבקש, בהתאם לזאת•

א5טופס בעל עסק בעת חידוש רישיון לפי תצהיר1.

בעסק כל ומקויימיםבעניין תכנון ובניה ושלא נעשו שינויים בעסק הצהרה2.
(.8טופס -על גבי הרישיון )דרישות המפרט האחיד 

.שתי התשובות נכונות3.
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(תשובה)חידוש רישיון במסלול מקוצר –4דוגמה 

א5טופס בעל עסק בעת חידוש רישיון לפי תצהיר1.

בעסק כל ומקויימיםבעניין תכנון ובניה ושלא נעשו שינויים בעסק הצהרה2.
(.8טופס -על גבי הרישיון )דרישות המפרט האחיד 

.שתי התשובות נכונות3.

היות שבהליך חידוש רישיון נדרש להגיש תצהיר רק בסוגי  , נכונה2תשובה 
זאת משום שנותני  (. ת"ר" )רישיון על יסוד תצהיר"עסקים המסווגים במסלול 

האישור אינם נדרשים לחוות את דעתם בנוגע לחידוש ומקבלים הודעה על כך 
.רק לאחר החידוש

נותני האישור מקבלים  ', לעומת זאת במסלולים האחרים ובהם היתר מזורז ב
ולכן לא נדרש תצהיר  של , את ההודעה טרם החידוש ונדרשים להגיב על כך

.בעל העסק
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(שאלה)חידוש רישיון במסלול מקוצר –5דוגמה 

אולם בהליך  , מסלולי רישוי4כידוע בהליך הגשת בקשה חדשה קיימים 
.מסלולי חידוש בלבד2חידוש רישיון ישנם 

?  הליכי החידוש2-אלו סיווגים נכללים בכל אחד מ

.והליך חידוש שני לסיווגים המקוצרים, הליך חידוש אחד לסיווג הרגיל1.

והליך חידוש שני  ', הליך חידוש אחד לרישיון על יסוד תצהיר והיתר מזורז א2.
.ולסיווג הרגיל' להיתר מזורז ב

ב + והליך חידוש שני להיתר מזורז א , הליך חידוש אחד לרישיון על יסוד תצהיר3.
.ולסיווג הרגיל
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(תשובה)חידוש רישיון במסלול מקוצר –5דוגמה 

?  הליכי החידוש2-אלו סיווגים נכללים בכל אחד מ
.והליך חידוש שני לסיווגים המקוצרים, הליך חידוש אחד לסיווג הרגיל1.

והליך חידוש שני  ', הליך חידוש אחד לרישיון על יסוד תצהיר והיתר מזורז א2.
.ולסיווג הרגיל' להיתר מזורז ב

ב + והליך חידוש שני להיתר מזורז א , הליך חידוש אחד לרישיון על יסוד תצהיר3.
.ולסיווג הרגיל

רישיון על יסוד  "כל סוגי העסקים המסווגים למסלול , נכונה3תשובה 
יהיו בהליך חידוש אחד שבו אין מודיעים לנותני האישור אלא רק  " תצהיר

שאר המסלולים יהיו בהליך חידוש שני שבו נדרשת  . לאחר החידוש
.הודעת לנותני האישור בטרם החידוש
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אגף בכיר רישוי עסקים  


