
 
 

 

 עיריית 

 )ג((29-ו( 2א)ב()28 ות)תקנ - א5טופס 
 שם הרשות:__________________    
 מס' רישום: __________________    
 מספר חשבון ארנונה: ___________    

 
 שסווג למסלול רישיון על יסוד תצהיר לשםלעסק או רישיון זמני  רישיון תקופתי תצהיר בעל

 חידוש רישיון
 1968-לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח

 

מטה .................................., מס' זהות ............................. לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ואת  ה/אני החתום
 ,עסקים רישוי לחוק 2א14 סעיףב הז ובכלללעונשים הקבועים בחוק,  ה/יהאמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפו

, ולביטול רישיון או היתר שניתנו או הוארכו על יסוד תצהיר כוזב לפי סעיפים (רישוי עסקים חוק –)להלן  1968-התשכ"ח
 בזה לאמור: ה/, מצהיר)ה( לחוק רישוי עסקים1ב7-)ה( ו3א6
 

שמספרו  ___________ שניתן ביום _________ ותוקפו  תקופתי או רישיון זמני חידוש רישיון שםידי ל-תצהיר זה ניתן על .1
 עד ליום ____________.

   – אחיד מפרט לגביו שפורסם עסק .2
. בתקופת הרישיון הקודם בזה כי לא חלו שינויים במהות העסק, במבנהו ובבעלות עליו לעומת מה שאושר כדין ה/אני מצהיר
התנאים לגבי ו, שניתנו ככלכי מתקיימים בעסק התנאים ברישיון, ובכלל זה התנאים המיוחדים של גורמי הרישוי  ת/אני מאשר

שפורסמו באינטרנט בפורטל השירותים הממשלתי  ככלסוג העסק המופיעים במפרט האחיד ובהוראות לצד המפרט האחיד, 
 .הרישיון תקופת בתוםונכנסו לתוקף 

 

  – אחיד מפרט לגביו פורסם שלאעסק    
. בתקופת הרישיון הקודם בזה כי לא חלו שינויים  במהות העסק, במבנהו ובבעלות עליו לעומת מה שאושר כדין ה/אני מצהיר
 ככל שניתנו. ,המיוחדים של גורמי הרישויובכלל זה התנאים  ,ת כי מתקיימים בעסק התנאים ברישיון/אני מאשר

 

 שאינם בתחום מומחיותך כדלקמן:הנך רשאי להצהיר בנושאים  .3
בנושאים שאינם בתחום מומחיותי, הצהרתי לגבי קיום התנאים ניתנת לפי אישורים שקיבלתי מאנשי מקצוע שצורפו לבקשה 

 או מצורפים בזה כמפורט להלן:
              

 
             
   

 :ק, בתחום רשות הרישוילחו 2א6שלא מתקיימים אחד מהסייגים המפורטים בסעיף  ת/אני מאשר  .4

ים עסק טעון רישוי הפועל בלא רישיון או היתר זמני בתחומי רשות הרישוי והעסק שלגביו /המבקש בבעלותאין  (א)

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

הרישוי בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה להיתר מזורז או לרישיון על יסוד תצהיר לא בוטל בתחומי רשות  (ב)

היתר מזורז שניתן למבקש/ים, לעסק, למי ששולט בעסק או 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.

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

 למעט הליך כמפורט להלן: -פלילי או מינהלי לפי החוק" 

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

 ,1982-ולב[, התשמ"בי ]נוסח מש)ד( לחוק סדר הדין הפליל228או לפי סעיף  1985-ו"המנהליות, התשמ

 לפי העניין;

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

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

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

לרבות הרשעה בעבירת קנס של הגורמים המנויים לעיל, ובלבד  –י רשות הרישוי. לעניין זה, "הרשעה" בתחומ

 . )**()ד( לחוק סדר הדין הפלילי228סעיף  לאחר שהוגש בשל העבירה כתב אישום לפי שהורשעו

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

שקדמו להגשת הבקשה, התקיים לגבי העסק, המבקש, מי ששולט בעסק או במבקש או מי שנשלט על ידי בשנתיים 
 שלהלן או בשתיהן יחד: )ב(-בפסקאות משנה )א( ולוש פעמים לפחות, האמור ש מי מהם

נמסרה דרישה לתשלום עיצום כספי, בקשר להפרת תנאי מתנאי הרישיון, היתר זמני או היתר מזורז, או )א(  
 חוק;הבקשר להפרת הוראה מהוראות לפי 



 
 

 

 עיריית 

או הודעה על הטלת קנס מינהלי, בקשר להפרת תנאי מתנאי רישיון, היתר  )***( נמסרה הודעת תשלום קנס )ב( 
 החוק. זמני או היתר מזורז, או בקשר להפרת הוראה מההוראות לפי

 - ת רישויעסק שהוא סניף ברשת שיש לה יותר מעשרה סניפים בתחומי אותה רשו(  ב2)
לגבי העסק, המבקש, מי ששולט בעסק או במבקש או מי שנשלט על ידי התקיים בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה, 

 אחד מהם, אחד מאלה:
, בקשר להפרת תנאי מתנאי הרישיון, היתר זמני או היתר , לפחותלתשלום עיצום כספי ו שלוש דרישותנמסר)א( 

 חוק;הפי מזורז, או בקשר להפרת הוראה מהוראות ל
, בקשר להפרת תנאי מתנאי , לפחותעל הטלת קנס מינהלי ותאו הודע )***( ת תשלום קנסוהודע ו ששנמסרב(  )

 החוק; רישיון, היתר זמני או היתר מזורז, או בקשר להפרת הוראה מההוראות לפי
 )ב( גם יחד.-)ג( נמסרו שש דרישות או הודעות, לפחות, כאמור בפסקאות משנה )א( ו

ני הגורם המוסמך מטעם התאגיד המבקש היתר או רישיון, לפי העניין, לחתום על תצהיר זה. )נא למחוק את הסעיף, אם א. 5
 המבקש אינו תאגיד(

 כי השם לעיל הוא שמי, החתימה למטה היא חתימתי, וכי תוכן תצהירי זה אמת. ה/אני מצהיר.  6
 
 

......................................   ...................................... 
 ה/חתימת המצהיר              תאריך               

 

 
 אישור

 
אני החתום מטה ......................................, עורך דין, מאשר בזה כי ביום ............................... הופיע לפני 

היתיו על פי תעודת זהות מס' ............................... ולאחר שהזהרתיו כי י....... המוכר לי אישית / שז...................................
עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו 

                      לעיל וחתם עליה בפני.
 
 

........................................                
 חתימת מקבל התצהיר           

 
 
 

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

 אם ההרשעה הייתה בשל עיסוק בלא רישיון או היתר זמני בעסק טעון רישוי.
שנמסרה בשל עבירת קנס שעניינה הפרת הוראה שנקבעה בחוק עזר למעט הודעת תשלום קנס  –)***( "הודעת תשלום קנס" 

 ם אחד מאלה:שהתקינה רשות מקומית, והתקיי
 (  הקנס שולם;1)

 
 
 
 
 

 
 
 

 


