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 (31-( ו4ז)ג()3ג)א(, 3)תקנות  - 5טופס 

 

 

 שם הרשות:__________________

 מס' רישום: __________________

 מספר חשבון ארנונה: ___________ 

 

 א'/היתר מזורז ב'/רישיון על יסוד תצהיר מזורזתצהיר של המבקש היתר 

 1968-לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח

 

ומר את לי עלי מטה ..........................., מס' זהות ..................... לאחר שהוזהרתי כ ה/אני החתום

 הז ובכלל, לעונשים הקבועים בחוק ה/האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי

, ולביטול רישיון או היתר (רישוי עסקים חוק –)להלן  1968-התשכ"ח ,עסקים רישוי לחוק 2א14 סעיףב

בזה  ה/, מצהיר)ה( לחוק רישוי עסקים1ב7-)ה( ו3א6שניתנו או הוארכו על יסוד תצהיר כוזב לפי סעיפים 

 לאמור:
 

א'/ היתר מזורז ב'/ רישיון על יסוד תצהיר )מחק  היתר מזורזלידי במסגרת בקשה -תצהיר זה ניתן על .1

ידי -, מספר תיק רישוי/בקשה: _________, שהוגשה לרשות הרישוי עלאת המיותר(

 .                ___________________ ביום ________

 בעסק מתקיימות הוראות חוק רישוי עסקים, התקנות והצווים שלפיו. למיטב ידיעתי,   .2

שפורסמו במפרט האחיד ובהוראות לצד המפרט האחיד  למתן הרישיון בעסק מתקיימים כל התנאים .3

שקיבלתי מרשות הרישוי, המהווים  הבקשהלגבי סוגי עסקים טעוני רישוי, כמפורט באישור הגשת 

 התנאים המוקדמים שקיבלתי מרשות הרישוי. תנאים מוקדמים להפעלת עסק וכל 

להבטיח כי התנאים ברישיון שהתנה נותן האישור ושפורסמו במפרט האחיד, או לצד  יחובת ידועה לי .4

 .המפרט האחיד וכן התנאים שדרשה רשות הרישוי יתקיימו בעסק בכל עת

רשות הרישוי די י-שצירפתי לבקשה או לתצהיר זה את כל המסמכים שנתבקשתי על ת/אני מאשר .5

 את נכונותם של מסמכים אלה. מצורפים בזה מסמכים כמפורט להלן:  ת/להגיש ואני מאשר

 

             

 

             

 הנך רשאי להצהיר בנושאים שאינם בתחום מומחיותך כדלקמן: .6

בנושאים שאינם בתחום מומחיותי, הצהרתי לגבי נכונות המסמכים/ קיום התנאים ניתנת לפי 

 אישורים שקיבלתי מאנשי מקצוע שצורפו לבקשה או מצורפים בזה כמפורט להלן:

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 לחוק, בתחום רשות הרישוי: 2א6אני מאשר/ת שלא מתקיימים אחד מהסייגים המפורטים בסעיף  .7

עסק טעון רישוי הפועל בלא רישיון או היתר זמני בתחומי רשות ים /המבקשבבעלות  אין (א)

 הרישוי והעסק שלגביו הוגשה הבקשה לא פעל בלא רישיון או היתר זמני. )*(

  –התקבל 

  –תאריך 

  – חתימה
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בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה להיתר מזורז או לרישיון על יסוד תצהיר לא בוטל  (ב)

ששולט בעסק או בתחומי רשות הרישוי היתר מזורז שניתן למבקש/ים, לעסק, למי 

במבקש/ים ולמי שנשלט על ידי מי מהם, בשל הגשת תצהיר כוזב או מסמכים כוזבים או 

 בשל הפרת תנאי בהיתר, שינויים מהותיים בעסק או אי קיום דרישה לתיקון ליקויים.

לא מתנהל בתחומי רשות הרישוי נגד העסק או המבקש/ים הליך פלילי או מינהלי לפי החוק. לעניין זה,  (ג)

 מעט הליך כמפורט להלן:ל -"הליך פלילי או מינהלי לפי החוק" 

לחוק  15הליך בקשר לעבירה מנהלית או עבירת קנס שלא הוגש בשלה כתב אישום לפי סעיף  (1)

י ]נוסח משולב[, )ד( לחוק סדר הדין הפליל228או לפי סעיף  1985-ו"העבירות המנהליות, התשמ

 לפי העניין; ,1982-התשמ"ב

 .לחוק 1'ב פרק לפי ספיכ עיצום הליך (2)

בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה להיתר מזורז או לרישיון על יסוד תצהיר, המבקש/ים, העסק, מי  (ד)

ששולט במבקש/ים או בעסק ומי שנשלט על ידי מי מהם לא הורשעו ולא קבע בית משפט כי ביצעו עבירה 

רשעה בעבירת קנס של הגורמים לרבות ה –לפי החוק, בתחומי רשות הרישוי. לעניין זה, "הרשעה" 

)ד( לחוק סדר הדין 228סעיף  לאחר שהוגש בשל העבירה כתב אישום לפי המנויים לעיל, ובלבד שהורשעו

 . )**(הפלילי

 - סניף ברשת שיש לה יותר מעשרה סניפים בתחומי אותה רשות רישוי אינועסק שב  (1) (ה)

, מי ששולט בעסק או במבקש או מי בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה, התקיים לגבי העסק, המבקש

 ( שלהלן או בשתיהן יחד:ב)-ו( א) משנה בפסקאותשנשלט על ידי מי מהם שלוש פעמים לפחות, האמור 

נמסרה דרישה לתשלום עיצום כספי, בקשר להפרת תנאי מתנאי הרישיון, היתר זמני או היתר  )א( 

 חוק;המזורז, או בקשר להפרת הוראה מהוראות לפי 

להפרת תנאי מתנאי  או הודעה על הטלת קנס מינהלי, בקשר  )***( נמסרה הודעת תשלום קנס )ב( 

 החוק. הוראה מההוראות לפי רישיון, היתר זמני או היתר מזורז, או בקשר להפרת 

 - רישוי רשות אותה בתחומי סניפים מעשרה יותר לה שיש ברשת סניף שהוא בעסק   (2)

לגבי העסק, המבקש, מי ששולט בעסק או במבקש או מי התקיים בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה, 

 שנשלט על ידי אחד מהם, אחד מאלה:

, בקשר להפרת תנאי מתנאי הרישיון, היתר , לפחותלתשלום עיצום כספי ו שלוש דרישותנמסר )א(

 חוק;הזמני או היתר מזורז, או בקשר להפרת הוראה מהוראות לפי 

, בקשר להפרת , לפחותעל הטלת קנס מינהלי ותאו הודע )***( ת תשלום קנסוהודע ו ששנמסר ב()

 החוק; תנאי מתנאי רישיון, היתר זמני או היתר מזורז, או בקשר להפרת הוראה מההוראות לפי

 ב( גם יחד.)-נמסרו שש דרישות או הודעות, לפחות, כאמור בפסקאות משנה )א( ו )ג(

לא אישור רשות הרישוי כל שינוי במסמכים שצורפו לבקשה ולתצהיר להיתר מזורז בשלא ייעשה ידועה לי חובתי  .8

 או כל שינוי מהותי בעסק, כפי שתואר בבקשה ובמסמכים המצורפים לה ולתצהיר.

לחתום על תצהיר זה. )נא למחוק את  היתר או רישיון, לפי העניין,אני הגורם המוסמך מטעם התאגיד המבקש  .9

 הסעיף, אם המבקש אינו תאגיד(

 כי השם לעיל הוא שמי, החתימה למטה היא חתימתי, וכי תוכן תצהירי זה אמת. ה/אני מצהיר .10

   

 

 

..............       ..................        ............................ 

 ה/חתימת המצהיר                                         תאריך      
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 אישור

פני לפיע ו.......... האני החתום מטה ......................................, עורך דין, מאשר בזה כי ביום .....................
 ר....... ולאח............על פי תעודת זהות מס' ............ .......................................... המוכר לי אישית / שזיהיתיו

ובכלל זה לעונש  שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק,
ם פי סעיפילחוק רישוי עסקים, ולביטול רישיון או היתר שניתנו או הוארכו על יסוד תצהיר כוזב ל 2א14הקבוע בסעיף 

 א יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו לעיל וחתם עליה בפני.לאם  )ה( לחוק רישוי עסקים,1ב7-)ה( ו3א6
      ......................................... 

 חתימת מקבל התצהיר             

 
 [. ג העסק)*( סעיף זה נדרש רק בתצהירים שיוגשו החל ביום ................ ]שלוש שנים מיום שפורסם מפרט אחיד לגבי סו

וג )**( סעיף זה נדרש רק בתצהירים שיוגשו החל ביום ................ ]שלוש שנים מיום שפורסם מפרט אחיד לגבי ס
 רישיון או היתר זמני בעסק טעון רישוי. העסק[, רק אם ההרשעה הייתה בשל עיסוק בלא

שנמסרה בשל עבירת קנס שעניינה הפרת הוראה שנקבעה בחוק למעט הודעת תשלום קנס  –)***( "הודעת תשלום קנס" 
 עזר שהתקינה רשות מקומית, והתקיים אחד מאלה:

 (  הקנס שולם;1)
קשה להישפט ולא הוגשה בקשה או הודעה (  חלפו המועדים להגשת בקשה לביטול הקנס או להגשת הודעה על ב2)

 .כאמור או שנדחתה בקשה לביטול הקנס
 

מתאריך הגשת תצהיר זה )כפי שצוין בראשית התצהיר( אם היא מאשרת את  ימים ארבעההרישוי תודיעך בתוך  רשות
ל הנתונים קבלת התצהיר ורשאית היא להודיע בתוך תקופה זו כי היא אינה מקבלת את התצהיר אם לא נכללו בו כ

 הדרושים. 
 

 מאומת שהוגש שהתצהיר ובלבד, קבלתו אושרההתקבלה הודעת רשות הרישוי כאמור, יראו את התצהיר כאילו  לא
 .כדין

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


