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'הגשת בקשה במסלול היתר מזורז ב

:  'במסלול היתר מזורז בתנאי סף להגשת בקשות 

' ב: פריט הרישוי רשום בעמודה הרלוונטית בצו1.

לפריט פורסם מפרט אחיד 2.

לחוק2א6מתקיימים הסייגים לפי סעיף לא 3.

העסק טרם נפתח4.
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משמעויות השינוי

יצירת מסלול מבוסס תצהיר הכולל –משמעות השינוי לבעל העסק 
בעל העסק נהנה . תקופת בדיקה של נותני האישור בטרם פתיחת העסק

,  מתהליך מובנה שבו נותני האישור חייבים להתייחס לבקשתו בזמן קצוב
.ואם אין מענה במסגרת הזמנים נחשב הדבר כאילו קיבל אישור

הכנת נוהל לניהול תהליך  –משמעות השינוי למנהל רישוי העסקים 
תוך הפרדה מתהליך הרישוי הרגיל ותוך בקרה  ' הרישוי בהיתר מזורז ב

מענה בזמן כמוהו  -אי. שנותני האישור עומדים בלוח הזמנים שנקבע
.למתן היתר מזורז או רישיון עסק רגיל בהתאם למצבכאישור
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(שאלה)'להיתר מזורז ב1דוגמה 

תצהיר כי  הוא מגיש . 'מזורז במסעדה מבקש להגיש בקשה להיתר בעל 
.2א6שבסעיף וכי לא מתקיימים הסייגים הוא עומד בדרישות 

בעבירה לפי חוק  לידיעתך כי לפני שנתיים וחצי הורשע בעל העסק הובא 
?י/מה תעשה. רישוי עסקים בעסק אחר שאינו מסעדה

ההרשעה הייתה בסוג עסק אחר  . 'אקבל את הבקשה במסלול היתר מזורז ב1.
.בכלל

אסור שיפתח להבא , מי שהורשע בעבירה לפי חוק רישוי עסקים. אסרב לבקשה2.
.שום עסק

הסייגים מתייחסים למסלולים המקוצרים , אעביר את הבקשה למסלול רגיל3.
.בלבד
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(תשובה)'להיתר מזורז ב1דוגמה 

הוא מגיש תצהיר כי  . 'בעל מסעדה מבקש להגיש בקשה להיתר מזורז ב
.2א6הוא עומד בדרישות וכי לא מתקיימים הסייגים שבסעיף 

הובא לידיעתך כי לפני שנתיים וחצי הורשע בעל העסק בעבירה לפי חוק  
?י/מה תעשה. רישוי עסקים בעסק אחר שאינו מסעדה

הואיל והסייג קובע שעל מנת להגיש בקשה במסלול  , נכונה3תשובה •
נדרש שלבעל העסק לא תהיה הרשעה בעבירה לפי חוק רישוי  , מקוצר

.מבלי קשר לסוג העסק, השנים שקדמו להגשת הבקשה3-עסקים ב
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(שאלה)'במזורז להיתר 2דוגמה 

עוד  , 2021במרץ -א 8.9פריט -בעל עסק הגיש בקשה לפתיחת מוסך 
(.1.4.2021)בטרם כניסתם לתוקף של המסלולים המזורזים 

הוא פנה אליך שברצונו להגיש בקשה  , לאחר כניסתם לתוקף, באפריל
?י/כיצד תפעל. 'חדשה במסלול היתר מזורז ב

-רק בקשות שהוגשו לאחר ה. אמשיך את הטיפול בבקשה במסלול הרגיל1.
.יכולים להיות במסלולים המקוצרים1.4.2021

ואגבה ממנו אגרה בגין פתיחת  ' אפתח בקשה חדשה במסלול היתר מזורז ב2.
.בקשה

.  ולא אגבה ממנו אגרה נוספת' אפתח בקשה חדשה במסלול היתר מזורז ב3.
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(תשובה)'במזורז להיתר 2דוגמה 

עוד  , 2021במרץ -א 8.9פריט -בעל עסק הגיש בקשה לפתיחת מוסך 
(.1.4.2021)בטרם כניסתם לתוקף של המסלולים המזורזים 

הוא פנה אליך שברצונו להגיש בקשה  , לאחר כניסתם לתוקף, באפריל
?י/כיצד תפעל. 'חדשה במסלול היתר מזורז ב

היות שהוראת המעבר קובעת שבעל עסק רשאי להגיש  ,נכונה3תשובה 
-עד ה)ימים מיום הכניסה לתוקף 30במסלול מקוצר עד בקשה חדשה

בתנאי שאף אחד מגורמי הרישוי לא סירב לבקשה הישנה  ( 1.5.2021
.לא נדרש תשלום אגרה בגין פתיחת הבקשה החדשה. והעסק טרם נפתח
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(שאלה)'להיתר מזורז ב3דוגמה 

להיתר  בקשה הוא מגיש . 6.4פריט –מבקש לפתוח ניקוי יבש עסק בעל 
.  יחד עם הטפסים והמסמכים הנדרשים' מזורז ב

הוא מבקש לצרף גם את התצהיר לפי  , לטופס הבקשה ושאר המסמכים
.  5טופס 

?י את התצהיר/האם תקבל
.בעל העסק הגיע מוכן כמו שצריך וזה יחסוך לו זמן יקר, אקבל את התצהיר1.

הוא אמור להגיש אותו בשלב הבא לאחר בדיקתי שכל  , לא אקבל את התצהיר2.
.המסמכים הנדרשים מצורפים

אך לא אתן לו אישור על כך עד לאחר שאסיים את בדיקת  , אקבל את התצהיר3.
.ימים14המסמכים בעוד 
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(תשובה)'להיתר מזורז ב3דוגמה 

'  להיתר מזורז בבקשה הוא מגיש . 6.4פריט –מבקש לפתוח ניקוי יבש עסק בעל 
.  יחד עם הטפסים והמסמכים הנדרשים

. 5הוא מבקש לצרף גם את התצהיר לפי טופס , לטופס הבקשה ושאר המסמכים
?י את התצהיר/האם תקבל

להגיש את  ', היות שהחוק מאפשר רק במסלול היתר מזורז ב,נכונה1תשובה 
בעל העסק אינו  ' הרציונל הוא שבהיתר מזורז ב. התצהיר יחד עם הגשת הבקשה

כמו התהליך בשני המסלולים  , יכול לפתוח את העסק מיד לאחר הגשת התצהיר
ימים ורק לאחר 49על ידי נותני האישור של " תקופת בדיקה"אלא ישנה . האחרים

כך שהגשת התצהיר יחד עם הבקשה לא מהווה  . מכן הוא יוכל לפתוח את העסק
.של פתיחת העסק בטרם הבדיקה" סיכון"
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(שאלה)'להיתר מזורז ב4דוגמה 

:  בהמשך לשאלה קודמת

בהנחה  )כמה זמן חסך בעל העסק כאשר הגיש את התצהיר עם הבקשה 
לעומת אם היה בוחר להגיש את ( שכל המסמכים מצורפים והם תקינים
?התצהיר לאחר הודעת רשות הרישוי

.ימים21עד 114.

.ימים249.

.ימים3120.
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(תשובה)'להיתר מזורז ב4דוגמה 

:  בהמשך לשאלה קודמת

בהנחה  )כמה זמן חסך בעל העסק כאשר הגיש את התצהיר עם הבקשה 
לעומת אם היה בוחר להגיש את ( שכל המסמכים מצורפים והם תקינים
?התצהיר לאחר הודעת רשות הרישוי

ימים לבדיקת  14היות שהחוק מאפשר לרשות הרישוי ,נכונה1תשובה 
לאחר מכן היא מודיעה  . ימים נוספים7-עם אפשרות להארכה ב, המסמכים

בחירתו להגיש את . לבעל העסק על החלטתה והוא מגיש לה את התצהיר
מכיוון שבמקרה  , התצהיר יחד עם הגשת הבקשה חסכה לו את הימים הללו

לתקופת הבדיקה של נותני האישור  במקבילזה בדיקת הרשות תתבצע 
.היות שהרשות תשלח את התצהיר לנותני האישור, (ולא בטור)



אגף בכיר רישוי עסקים  

(שאלה)'במזורז להיתר 5דוגמה 

פורסם מפרט  )' הגיש בקשה להיתר מזורז בוהוא ביקש לפתוח פאב יזם 
(. 'ומסווג בצו להיתר מזורז ב4.8אחיד לפריט 

.  הפאב מיועד לקום בקומת המרתף של המבנה

'?האם עובדה זו תמנע ממך מלקבל את הבקשה במסלול היתר מזורז ב
אעביר את הבקשה למסלול רגיל1.

'אקבל את הבקשה במסלול היתר מזורז ב2.
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(תשובה)'במזורז להיתר 5דוגמה 

פורסם מפרט  )' הגיש בקשה להיתר מזורז בוהוא ביקש לפתוח פאב יזם 
(.  4.8אחיד לפריט 

ר והוא מיועד לקום בקומת מרתף של  "מ200הפאב הינו בשטח של 
.  המבנה

'?האם עובדה זו תמנע ממך מלקבל את הבקשה במסלול היתר מזורז ב

המופיעים  היות שעסק מתחת לקרקע הוא אחד הסייגים ,נכונה2תשובה 
רישיון  מונעים הגשת בקשה במסלול אשר , (בהקשר של תצהיר כבאות)בצו 

' בהיתר מזורז ב)' בלא בהיתר מזורז אך ' על יסוד תצהיר והיתר מזורז א
(.י נותני האישור בטרם פתיחת העסק"קיימת תקופת בדיקה ע



!תודה רבה

,אט'אספנו את כל שאלותיכם בצ

נתייחס אליהן בסיכום היום  

או בכתב לאחר יום העיון
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