
אגף בכיר רישוי עסקים  
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'מסלול היתר מזורז א

השלמת רפורמת הרישוי הדיפרנציאלייום עיון בנושא
והשינוי בתקנות רישוי עסקים

רון לוי/ איילת שאשא 

אגף בכיר רישוי עסקים  
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אגף בכיר רישוי עסקים  

תמצית מסלולי הרישוי

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

. 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  

מספר דוגמאות לפריטים במסלול תצהיר
שכבר יש להם מפרט אחיד

ב מספרה  1.4
300עד )

(ר"מ

א קיוסק  4.7
300עד )

(ר"מ

ד תיקון 8.9
תקרים



אגף בכיר רישוי עסקים  

משמעות השינוי: רישיון על יסוד תצהיר

עסקים המופיעים בצו במסלול זה  בעלי :לבעל העסק
21תקופה של שלהם בתוך יכולים לפתוח את העסק 

.לקבל רישיון עסק ולפעול על פי חוק, יום
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: ת רישוי עסקים/למנהל
צורך להיערך לביצוע בדיקות בעסקים בלוח זמנים  יש 

.רישיונות לעסקים אלוקצר ולמתן 



אגף בכיר רישוי עסקים  

'מספר דוגמאות לפריטים במסלול היתר מזורז א
שכבר יש להם מפרט אחיד

ב מספרה  1.4
300מעל )

(ר"מ

מעבדת  1.7
מעל )שיניים 

(ר"מ300

א קיוסק  4.7
300מעל )

(ר"מ



אגף בכיר רישוי עסקים  

משמעות השינוי: 'היתר מזורז א

, במהירות יחסית היתר מזורזבעל העסק יכול לקבל 
לפתוח את העסק כחוק ולקבל את הרישיון בהמשך  

.ההליך
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אגף בכיר רישוי עסקים  

בקשה במסלול מקוצרתנאי סף להגשת 

' ב', א, ת"ר: הרישוי רשום בעמודה הרלוונטית בצופריט 1.

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

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

(בעל העסק חותם על כך)לחוק2א6הסייגים לפי סעיף מתקיימים לא4.

נפתחטרםהעסק 5.

אם העסק  , לא יוכל להגיש בקשה במסלול רגילבעל עסק ! לבשימו 
.לעילהסף עומד בתנאי המבוקש על ידו 



אגף בכיר רישוי עסקים  

(שאלה)לרישיון על יסוד תצהיר 1דוגמה 

. ר"מ150ו בשטח של 3.2פריט –מבקש לפתוח מספרה לכלבים עסק בעל 
לרישיון על יסוד תצהיר יחד עם הטפסים והמסמכים  בקשה הוא מגיש 
.  הנדרשים

לפי  התצהירהוא מבקש לצרף גם את , לטופס הבקשה ושאר המסמכים
?י את התצהיר/האם תקבל(. טופס חדש)בתקנות 5טופס 
?למה לעכב, בעל העסק הגיע מוכן כמו שצריך, בוודאי שאקבל1.

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.
.ימים21המסמכים בעוד 
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אגף בכיר רישוי עסקים  

(תשובה)לרישיון על יסוד תצהיר 1דוגמה 

. ר"מ150ו בשטח של 3.2פריט –מבקש לפתוח מספרה לכלבים עסק בעל 

.  לרישיון על יסוד תצהיר יחד עם הטפסים והמסמכים הנדרשיםבקשה הוא מגיש 

5לפי טופס התצהירהוא מבקש לצרף גם את , לטופס הבקשה ושאר המסמכים
?י את התצהיר/האם תקבל(. טופס חדש)בתקנות 

היות שנדרשת תחילה בדיקה של רשות הרישוי וייתכן שהיא  ,נכונה2תשובה 
הגשת התצהיר תוגש יחד עם המסמכים  . תדרוש מבעל העסק השלמת מסמכים

רשות הרישוי  . ניתן לפתוח את העסק, לאחר אישור על קבלתםומיידהחסרים 
יוגש בשלב הגשת  ואם התצהיר ימים 4לאשר את קבלת התצהיר בתוך מחוייבת
.היא לא תספיק לבצע את הבדיקה כראוי לפני פתיחת העסק, הבקשה
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אגף בכיר רישוי עסקים  

:הדוגמה מראה את העיקרון

התצהיר היא השלב האחרון לפני פתיחת  הגשת 

והיא נעשית רק לאחר בדיקת רשות , העסק בפועל

.  הרישוי שכל המסמכים הנדרשים הוגשו לה

יכול המבקש  , מתן האישור על הגשת התצהירעם 

לפתוח את העסק
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אגף בכיר רישוי עסקים  

(שאלה)לרישיון על יסוד תצהיר2דוגמה 

.  ר"מ400מבקש לפתוח עסק בשטח של –ד 10.14פריט –לייצור שלטים עסק בעל 
.  לרישיון על יסוד תצהיר יחד עם הטפסים והמסמכים הנדרשיםבקשה הוא מגיש 

י רשות הרישוי בהתאם למדיניות  "חסרים מסמכים הנדרשים ע, בבדיקה שערכת
ימים שלחת לבעל העסק  21בתוך . המפורסמת באתר האינטרנט של הרשות

שעליו להשלים את המסמכים  ( תנאים/ טופס הודעה על סירוב )4ג טופס "הודעה ע
ימים עם  130בעל העסק הגיע אליך כעבור . ימים120ולצרף את התצהיר עד 

?י אותם/האם תקבל.  המסמכים הנוספים והתצהיר
עבר הזמן הקבוע בחוק ועליו להגיש בקשה חדשה, לא אקבל1.

?ימים10מה זה כבר . ואמשיך את הטיפול בבקשה, אקבל את המסמכים והתצהיר2.

אעביר את הבקשה לטיפול במסלול רגיל3.
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אגף בכיר רישוי עסקים  

(תשובה)לרישיון על יסוד תצהיר2דוגמה 

.  ר"מ400ד מבקש לפתוח עסק בשטח של 10.14פריט –לייצור שלטים עסק בעל 
.  לרישיון על יסוד תצהיר יחד עם הטפסים והמסמכים הנדרשיםבקשה הוא מגיש 

י רשות הרישוי בהתאם למדיניות  "חסרים מסמכים הנדרשים ע, בבדיקה שערכת
ימים שלחת לבעל העסק  21בתוך . המפורסמת באתר האינטרנט של הרשות

שעליו להשלים את המסמכים  ( תנאים/ טופס הודעה על סירוב )4ג טופס "הודעה ע
ימים עם  130בעל העסק הגיע אליך כעבור . ימים120ולצרף את התצהיר עד 

?י אותם/האם תקבל.  המסמכים הנוספים והתצהיר

היות שבחוק נקבע כי על בעל העסק להשלים מסמכים ולהגיש  ,נכונה1תשובה •
העמידה בזמנים . ימים מיום שהודיעה לו רשות הרישוי על כך120תצהיר עד 

.  נדרשת הן מצד נותני האישור ורשות הרישוי והן מצד בעלי העסקים
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אגף בכיר רישוי עסקים  

(שאלה)'להיתר מזורז א1דוגמה 

. 'להגיש בקשה להיתר מזורז אביקש -ג 1.4פריט -עסק לקעקועים בעל 

תקנות רישוי עסקים  ישנן אך , אומנם אין לעסק מפרט אחיד, לטענתו
תנאי תברואה נאותים לעסקים לא )מפורטות לגבי הדרישות מסוג עסק זה 

אין מניעה להתייחס לדרישות  , לדבריו, לכן(. רפואיים לטיפול בגוף האדם
.  בתקנות אלו כמו אל מפרט אחיד

?י/מה תעשה
קיום מפרט הוא תנאי סף למסלול מקוצר ותקנות  , אפתח בקשה במסלול רגיל1.

.אינן תחליף למפרט אחיד

התקנות ממש מפורטות ומבחינתי הן כמו ', אפתח בקשה במסלול היתר מזורז א2.
.מפרט אחיד
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אגף בכיר רישוי עסקים  

(תשובה)'להיתר מזורז א1דוגמה 

. 'להגיש בקשה להיתר מזורז אביקש -ג 1.4פריט -עסק לקעקועים בעל 

תקנות רישוי עסקים  ישנן אך , אומנם אין לעסק מפרט אחיד, לטענתו
תנאי תברואה נאותים לעסקים לא )מפורטות לגבי הדרישות מסוג עסק זה 

אין מניעה להתייחס לדרישות  , לדבריו, לכן(. רפואיים לטיפול בגוף האדם
?י/מה תעשה. בתקנות אלו כמו אל מפרט אחיד

החוק קובע במפורש כי מפרט אחיד הוא תנאי  שכן ,נכונה1תשובה •
.מקוצרלהגשת בקשה חדשה במסלול 
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אגף בכיר רישוי עסקים  

(שאלה)'אלהיתר מזורז 2דוגמה 

להגיש בקשה ביקש -ב 10.8פריט -עסק לאחסון חומרי ניקוי וחיטוי בעל 
,  בטופס הבקשה הוא חתם על הצהרה כי לא הצליח. 'להיתר מזורז א
לאתר את היתר הבנייה שניתן למקום וכי הוא לא ביצע  , בשקידה סבירה

.בעסק עבודה הטעונה היתר בנייה בלא היתר

?י/תעשהמה 
לא ניתן לאשר  , היתר בנייהבהיעדר . את הבקשה במסלול המזורזאסרב לקבל 1.

.  מתן היתר מזורז

.עלי לקבל זאת, אם בעל העסק הצהיר. אקבל את הבקשה במסלול המזורז2.
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אגף בכיר רישוי עסקים  

(תשובה)'אלהיתר מזורז 2דוגמה 

להגיש בקשה ביקש -ב 10.8פריט -עסק לאחסון חומרי ניקוי וחיטוי בעל 
,  בטופס הבקשה הוא חתם על הצהרה כי לא הצליח. 'להיתר מזורז א
לאתר את היתר הבנייה שניתן למקום וכי הוא לא ביצע  , בשקידה סבירה

.בעסק עבודה הטעונה היתר בנייה בלא היתר

נקבע שניתן לקבל בקשה במסלול מזורז לעסק  בחוק ,נכונה2תשובה •
אם המבקש הצהיר שלא הצליח  , המצוי במבנה שלא נמצא לו היתר בנייה

.לאתר את היתר הבנייה לאחר שחיפש בשקידה סבירה
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אגף בכיר רישוי עסקים  

הדוגמה מראה את ההקלה לעסקים
!בהקשר של היתר בנייה
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אגף בכיר רישוי עסקים  

(שאלה)'אלהיתר מזורז 3דוגמה 

פתח בקשה  , ר"מ450בשטח של 10.1פריט –לליטוש יהלומים עסק בעל 
בסיום ההליך ולאחר הגשת המסמכים והתצהיר הוא  . 'לקבלת היתר מזורז א

.ימים180-קיבל היתר מזורז ל

במהלך תקופת ההיתר המזורז הגיע מפקח ממשרד העבודה וגילה ליקויים  
הוא הוציא לבעל העסק דוח דרישה לתיקון ליקויים וביקש ממך להאריך  . במקום

ימים נוספים על מנת שבעל העסק יספיק לתקן את  90-את ההיתר הזמני ב
.הליקויים

מה . הימים הנוספים הסתבר שבעל העסק טרם תיקן את הליקויים90בתום 
?י/תעשה
אאריך את ההיתר המזורז בתקופה קצרה נוספת כדי לתת עוד הזדמנות אחת לבעל  1.

.  העסק
.אתן לבעל העסק רישיון ובתנאים ברישיון ארשום שעליו לתקן את הליקויים2.
בעל העסק מיצה את האפשרויות לתיקון  . לא אאריך את ההיתר המזורז ולא אתן רישיון3.

.הליקויים
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אגף בכיר רישוי עסקים  

(תשובה)'אלהיתר מזורז 3דוגמה 

ר פתח בקשה לקבלת  "מ450בשטח של 10.1פריט –לליטוש יהלומים עסק בעל 
בסיום ההליך ולאחר הגשת המסמכים והתצהיר הוא קיבל היתר . 'היתר מזורז א

.ימים180-מזורז ל

במהלך תקופת ההיתר המזורז הגיע מפקח ממשרד העבודה וגילה ליקויים  
הוא הוציא לבעל העסק דוח דרישה לתיקון ליקויים וביקש ממך להאריך  . במקום

ימים נוספים על מנת שבעל העסק יספיק לתקן את  90-את ההיתר הזמני ב
.הליקויים

.  הימים הנוספים הסתבר שבעל העסק טרם תיקן את הליקויים90בתום 

שכן החוק קבע הארכת היתר מזורז פעם אחת בלבד וגם זאת  ,נכונה3תשובה 
מלכתחילה ראוי . רק אם נותן האישור מאשר לפי שיקול דעתו וחומרת הליקויים

ובכל זאת  , כי הרי על כך הצהיר בעל העסק, היה שהעסק יעמוד בכל הדרישות
.קיבל הזדמנות נוספת לתקן
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!תודה רבה

,אט'אספנו את כל שאלותיכם בצ

נתייחס אליהן בסיכום היום  

או בכתב לאחר יום העיון
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אגף בכיר רישוי עסקים  

אגף בכיר רישוי עסקים  
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