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טופס 5 - (תקנות 3ג(א), 3ז(ג)(4) ו-31)  

התקבל    

תאריך     

חתימה    

מספר תיק רישוי/בקשה   

  

  

אני החתום/ה מטה       מספר זהות      לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ואת 

האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, ובכלל זה בסעיף 14א2 לחוק רישוי 

עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן – חוק רישוי עסקים), ולביטול רישיון או היתר שניתנו או הוארכו על יסוד תצהיר 

כוזב לפי סעיפים 6א3(ה) ו-7ב1(ה) לחוק רישוי עסקים, מצהיר/ה בזה לאמור:  

  
1. תצהיר זה ניתן על-ידי במסגרת בקשה להיתר מזורז א'/ היתר מזורז ב'/ רישיון על יסוד תצהיר (מחק את  

המיותר), מספר תיק רישוי/בקשה:                    , שהוגשה לרשות הרישוי על- ידי  

 בתאריך  

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

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

עסקים טעוני רישוי, כמפורט באישור הגשת הבקשה שקיבלתי מרשות הרישוי, המהווים תנאים מוקדמים 

להפעלת עסק וכל התנאים המוקדמים שקיבלתי מרשות הרישוי.  

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

האחיד וכן התנאים שדרשה רשות הרישוי יתקיימו בעסק בכל עת. 

5. אני מאשר/ת שצירפתי לבקשה או לתצהיר זה את כל המסמכים שנתבקשתי על-ידי רשות הרישוי להגיש ואני 

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

 

 

6. הנך רשאי להצהיר בנושאים שאינם בתחום מומחיותך כדלקמן: 

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

שקיבלתי מאנשי מקצוע שצורפו לבקשה או מצורפים בזה כמפורט להלן: 

 

 

 

 

 

 

מספר חוזה ארנונה    

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

לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968  
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7. אני מאשר/ת שלא מתקיימים אחד מהסייגים המפורטים בסעיף 6א2 לחוק, בתחום רשות הרישוי: 

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

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

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

רשות הרישוי 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. 

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

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

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

העבירות המנהליות, התשמ"ו-1985 או לפי סעיף 228(ד) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], 

התשמ"ב-1982, לפי העניין;  

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

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

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

הדין הפלילי. (**) 

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

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

שנשלט על ידי מי מהם שלוש פעמים לפחות, האמור בפסקאות משנה (א) ו-(ב) שלהלן או   

בשתיהן יחד:  

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

מזורז, או בקשר להפרת הוראה מהוראות לפי החוק;  

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

רישיון, היתר זמני או היתר מזורז, או בקשר להפרת  הוראה מההוראות לפי החוק.  
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((22))    בבעעססקק  ששההוואא  ססננייףף  בבררששתת  ששיישש  ללהה  ייוותתרר  ממעעששררהה  ססננייפפייםם  בבתתחחווממיי  אאוותתהה  ררששוותת  ררייששוויי  --    

  בבששננתתייייםם  ששקקדדממוו  ללההגגששתת  ההבבקקששהה,,  ההתתקקייייםם  ללגגבביי  ההעעססקק,,  ההממבבקקשש,,  ממיי  ששששווללטט  בבעעססקק  אאוו  בבממבבקקשש  אאוו  ממיי  

ששננששללטט  עעלל  יידדיי  אאחחדד  ממההםם,,  אאחחדד  ממאאללהה::    

((אא))  ננממססררוו  ששללוושש  דדררייששוותת  ללתתששללווםם  עעייצצווםם  ככסספפיי,,  ללפפחחוותת,,  בבקקששרר  ללההפפררתת  תתננאאיי  ממתתננאאיי  ההררייששייווןן,,  ההייתתרר  

זזממנניי  אאוו  ההייתתרר  ממזזווררזז,,  אאוו  בבקקששרר  ללההפפררתת  ההוורראאהה  ממההוורראאוותת  ללפפיי  ההחחווקק;;    

((בב))  ננממססררוו  שששש  ההוודדעעוותת  תתששללווםם  קקננסס  ((******))  אאוו  ההוודדעעוותת  עעלל  ההטטללתת  קקננסס  ממייננההלליי,,  ללפפחחוותת,,  בבקקששרר  ללההפפררתת  

תתננאאיי  ממתתננאאיי  ררייששייווןן,,  ההייתתרר  זזממנניי  אאוו  ההייתתרר  ממזזווררזז,,  אאוו  בבקקששרר  ללההפפררתת  ההוורראאהה  ממההההוורראאוותת  ללפפיי  ההחחווקק;;    

((גג))  ננממססררוו  שששש  דדררייששוותת  אאוו  ההוודדעעוותת,,  ללפפחחוותת,,  ככאאממוורר  בבפפססקקאאוותת  ממששננהה  ((אא))  וו--((בב))  גגםם  ייחחדד..    

88.. יידדוועעהה  לליי  חחוובבתתיי  ששללאא  ייייעעששהה  בבללאא  אאייששוורר  ררששוותת  ההררייששוויי  ככלל  ששייננוויי  בבממססממככייםם  ששצצווררפפוו  ללבבקקששהה  ווללתתצצההיירר  ללההייתתרר  

ממזזווררזז  אאוו  ככלל  ששייננוויי  ממההוותתיי  בבעעססקק,,  ככפפיי  ששתתוואארר  בבבבקקששהה  וובבממססממככייםם  ההממצצווררפפייםם  ללהה  ווללתתצצההיירר..  

99.. אאנניי  ההגגווררםם  ההממווססממךך  ממטטעעםם  ההתתאאגגיידד  ההממבבקקשש  ההייתתרר  אאוו  ררייששייווןן,,  ללפפיי  ההעעננייייןן,,  ללחחתתווםם  עעלל  תתצצההיירר  זזהה..  ((ננאא  ללממחחווקק  אאתת  

ההססעעייףף,,  אאםם  ההממבבקקשש  אאייננוו  תתאאגגיידד))  

1100.. אאנניי  ממצצההיירר//הה  ככיי  ההששםם  ללעעיילל  ההוואא  ששממיי,,  ההחחתתייממהה  ללממטטהה  ההייאא  חחתתייממתתיי,,  ווככיי  תתווככןן  תתצצההיירריי  זזהה  אאממתת..    

  

           תתאאררייךך          חחתתייממתת  ההממצצההיירר//הה    

אאייששוורר    

אאנניי  ההחחתתווםם  ממטטהה      ,,  עעווררךך  דדייןן,,  ממאאששרר  בבזזהה  ככיי  בבייווםם        ההוופפייעע  ללפפנניי       ההממווככרר  לליי  אאייששייתת//  

ששזזייההייתתייוו  עעלל  פפיי  תתעעוודדתת  זזההוותת  ממסס''             ווללאאחחרר  ששההזזההררתתייוו  ככיי  עעללייוו  ללווממרר  אאתת  ההאאממתת  ככווללהה  וואאתת  ההאאממתת  בבללבבדד,,  

ווככיי  ייההייהה  צצפפוויי  ללעעווננששייםם  ההקקבבוועעייםם  בבחחווקק,,  וובבככלללל  זזהה  ללעעווננשש  ההקקבבוועע  בבססעעייףף  1144אא22  ללחחווקק  ררייששוויי  עעססקקייםם,,  ווללבבייטטוולל  ררייששייווןן  אאוו  

ההייתתרר  ששננייתתננוו  אאוו  ההוואאררככוו  עעלל  ייססוודד  תתצצההיירר  ככווזזבב  ללפפיי  ססעעייפפייםם  66אא33((הה))  וו--77בב11((הה))  ללחחווקק  ררייששוויי  עעססקקייםם,,  אאםם  ללאא  ייעעששהה  ככןן,,  אאייששרר  

ננככווננוותת  ההצצההררתתוו  ללעעיילל  ווחחתתםם  עעללייהה  בבפפנניי..    

                  חחתתייממתת  ממקקבבלל  ההתתצצההיירר    

  

((**))            ססעעייףף  זזהה  ננדדררשש  ררקק  בבתתצצההייררייםם  ששייווגגששוו  ההחחלל  בבייווםם            [[ששללוושש  ששננייםם  ממייווםם  ששפפווררססםם  ממפפררטט  אאחחיידד  ללגגבביי  ססווגג  ההעעססקק]]..      

((****))        ססעעייףף  זזהה  ננדדררשש  ררקק  בבתתצצההייררייםם  ששייווגגששוו  ההחחלל  בבייווםם           [[ששללוושש  ששננייםם  ממייווםם  ששפפווררססםם  ממפפררטט  אאחחיידד  ללגגבביי  ססווגג  ההעעססקק]],,      

    ררקק  אאםם  ההההררששעעהה  ההייייתתהה  בבששלל  עעייססווקק  בבללאא  ררייששייווןן  אאוו  ההייתתרר  זזממנניי  בבעעססקק  טטעעווןן  ררייששוויי..    

((******))  ""ההוודדעעתת  תתששללווםם  קקננסס""  ––  ללממעעטט  ההוודדעעתת  תתששללווםם  קקננסס  ששננממססררהה  בבששלל  עעבבייררתת  קקננסס  ששעעננייייננהה  ההפפררתת  ההוורראאהה  ששננקקבבעעהה  בבחחווקק  עעזזרר      

ששההתתקקייננהה  ררששוותת  ממקקווממייתת,,  ווההתתקקייייםם  אאחחדד  ממאאללהה::    

((11))    ההקקננסס  ששווללםם;;    

((22))    חחללפפוו  ההממוועעדדייםם  ללההגגששתת  בבקקששהה  ללבבייטטוולל  ההקקננסס  אאוו  ללההגגששתת  ההוודדעעהה  עעלל  בבקקששהה  ללההייששפפטט  ווללאא  ההווגגששהה  בבקקששהה  אאוו  ההוודדעעהה  ככאאממוורר  אאוו    

ששננדדחחתתהה  בבקקששהה  ללבבייטטוולל  ההקקננסס..  

  

ררששוותת  ההררייששוויי  תתוודדייעעךך  בבתתווךך  אאררבבעעהה  ייממייםם  ממתתאאררייךך  ההגגששתת  תתצצההיירר  זזהה  ((ככפפיי  ששצצווייןן  בברראאששייתת  ההתתצצההיירר))  אאםם  ההייאא  ממאאששררתת  אאתת  קקבבללתת  ההתתצצההיירר  

ווררששאאייתת  ההייאא  ללההוודדייעע  בבתתווךך  תתקקוופפהה  זזוו  ככיי  ההייאא  אאייננהה  ממקקבבללתת  אאתת  ההתתצצההיירר  אאםם  ללאא  ננככללללוו  בבוו  ככלל  ההננתתווננייםם  ההדדררווששייםם..      

  

ללאא  ההתתקקבבללהה  ההוודדעעתת  ררששוותת  ההררייששוויי  ככאאממוורר,,  יירראאוו  אאתת  ההתתצצההיירר  ככאאייללוו  אאווששררהה  קקבבללתתוו,,  וובבללבבדד  ששההתתצצההיירר  ששההווגגשש  ממאאווממתת  ככדדייןן..    
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