
 
 
 

 0303במרץ  03

 ה בניסן תש"פ 

 לכבוד
 ח"כ אריה דרעי 

 שר הפנים 
 

 

  דין לפי תקופות הארכת חוק תזכיר :הנדון

 הערות איגוד רישוי עסקים  0303-ף"התש ,החדש( הקורונה נגיף – שעה )הוראת

 

ובירוקרטיה חשוב ועל אחת כמה וכמה בתקופה קשה זו. אנו מודים על צמצום רגולציה 
 קידום ההקלות ומבקשים להוסיף את התיקונים והתוספות הבאות:

 

 : כדלקמן, ל"הנ החוק לתזכיר )א( 5 סעיף את לתקן מבקשים אנו .1

, 03/0/03 עד שמסתיים אישור של תוקף לכלול במקום: האישור תקופת הארכת .א

 .03/9/03 עד להסתיים שצריכים אישורים על יחול החוק כי נבקש

 יוארך המועד כי לקבוע - הארכה חודשים 0 במקום ":ההארכה תקופתה" הארכת .ב

 (.01/10/03) האזרחית השנה לסוף עד

 בעלויות לעמוד ליוני 03 ב מסוגלים יהיו שלא ובטח לעמוד היום מסוגלים אינם העסקים

 .בחוק כאמור שונים היתרים לחידוש הדרושות

 

 :עסק לרישיונות ספציפית תוקף הארכת .0

 עסק רישיון של תוקפו, לעיל האמור אף על - (1 )א 5 חדש סעיף להוסיף נבקש .א

 שנת לסוף עד אוטומטית בזאת מוארך 0303 שנת סוף עד להסתיים שצריך קיים

0301. 

 תוקף מוארך - עסק רישיון לחידוש הליכים בשל זמני בהיתר המחזיק עסק .ב

 מנותני נותן מאת סירוב נתקבל שלא ובלבד 0301 שנת לסוף עד הזמני ההיתר

 .האישור

 

 

 



 
 
 

 מבקשים להוסיף את הדברים הבאים: .0

 התחייבות עם בלבד העסק בעל בחתימת יעבור אש כיבוי של תצהיר .א

 (ההסגר אחרי התקופה על חושבים) שנה/שנה חצי במהלך ד”עו החתמת

 

 .דיחוי ללא הרישוי על פי תצהיר במסלול להתחיל יש .ב

אש  יכיבו מבחינת תצהיר במסלול ונמצאים, עסק רישיון קיבלו שטרם העסקים כל .ג

 בקשה להגשת עד תקפה הקלה .ובנייה תכנון חוק בתכליות לעמוד יידרשו לא

 .01.30.0301 עד עסק לרישיון

 .0301מתן אישור להארכת ההיתר לפרגוד לכל השנה עד לסוף אוקטובר  .ד

על פי תוקף הרישיון בצו  0319כל העסקים שהונפק להם רישיון עסק בסוף שנת  .ה

 הישן ניתן יהא להנפיק להם רישיון מעודכן על פי תקופת הרישיון בצו הנוכחי.

 

 לטיפולך אודה.

 בברכת בריאות איתנה

 נפתלי קאיקוב,

 יו"ר איגוד מנהלי רישוי עסקים ושילוט ברשויות, 

 מכרזים ושילוט בעיריית נתניהמנהל אגף רישוי עסקים, 

 
 

 עותקים:
  

  ראש העיר מודיעין מכבים רעות ויו"ר מרכז שלטון מקומיחיים ביבסמר , 

  ראש העיר תל אביב יפורון חולדאימר , 

  'ראש העיר נתניהמרים פיירברגגב , 

  מנכ"ל משרד הפניםמרדכי כהןמר , 

 גב' חוה מונדרוביץ, מנהלת אגף רישוי עסקים משרד הפנים 

  מנכ"ל מרכז שלטון מקומישלמה דולברגמר , 

  מנכ"ל עיריית רחובות ויו"ר איגוד המנכ"לים והמזכיריםדורון מילברגמר , 

  מר יורם כהן, מנכ"ל עיריית נתניה 

  סמנכ"ל כלכלה, מרכז שלטון מקומיאיתי חוטרמר , 

  מרכז שלטון מקומימדר. מנהלת מחלקת חברה רות דייןעו"ד , 

 וכנסת, מרכז שלטון מקומי ראש מינהל משפט ,מירה סלומון עו"ד 

  'יפו וסמנכ"לית רגולציה-תל אביבבעיריית  אגף רישוי עסקים תמנהלאיילת וסרמן, גב 
 רישוי עסקיםאיגוד 

  עיריית פתח תקווה, מנכ"ל וגזבר ב יגאל ספרונוב, מנהל אגף קידום עסקים ושילוטמר
 רישוי עסקים איגוד


