
 

 )(א)25-ו (א)9י(א), 3ד(א),3(תקנות  7טופס  

 שם הרשות המקומית ___________                   
 

 0 היתר מזורזהיתר זמני
     1968-לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח                              

 כתובת העסק
 מספר חנות מרכז מסחרי קומה כניסה מספר בית רחוב

 

 (כאשר הבעלים הם תאגיד יש לרשום את שמות המנהלים ליד שם התאגיד) והמנהלים של העסק פרטי הבעלים
מספר  שם התאגיד /שם בעל/מנהל העסק

 זהות/התאגיד
 סמן  טלפון כתובת פרטית

 בעלים מנהל     שם פרטי שם משפחה
       
       
       
 

 2013-ג"עוי), התשפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני ריש-תיאור העסק על
שטח  קומה שם העסק

 במ"ר
מספר סידורי 

 הצו לפי
פי -תיאור העסק על

 הצו
 תוקף ההיתר

 הזמני 
 תאריך

 ההיתר  הוצאת
 סכום

 האגרה בש"ח
            

 
 
 
 

  סה"כ לתשלום      

  בהיתר זמני לעסק שנמצא במקום שיש לגביו היתר לשימוש חורג– 
היתר לשימוש חורג שתוקפו עד ליום ________. היתר זה ניתן לאחר שבעל העסק העסק נמצא במקום שיש לגביו 

 התחייב  לפעול לחידוש ההיתר לשימוש חורג שניתן למקום בו נמצא העסק, לפני תום תקופת תוקפו.
אם לא יחודש ההיתר לשימוש חורג, תבטל רשות הרישוי את ההיתר הזמני, ואולם היא תהיה רשאית שלא לבטלו או 

 (ד) לחוק.1א8האריכו אם התקיימו התנאים לכך לפי סעיף ל
 

 תנאים מיוחדים בהיתר/מצ"ב בנספח ______
 
 
 
 
 

 תנאים קבועים בהיתר זמני / היתר מזורז:
לא מולאו התנאים שנקבעו בהיתר זמני זה או התנאים לגבי סוג העסק המופיעים במפרט האחיד ובהוראות לצד  .1

ינטרנט בפורטל השירותים הממשלתי "ממשל זמין", במועד שנקבע לקיומם, יפקע המפרט האחיד, ושפורסמו בא
רשאים רשות  ב(ב) לחוק רישוי עסקים. לא מולאו תנאים כאמור בהיתר מזורז,7תוקף ההיתר הזמני, לפי סעיף 

מתן רישיון לחוק רישוי עסקים, וייפסקו ההליכים ל  ג7ההיתר המזורז, לפי סעיף הרישוי ונותני האישור לבטל את 
 לעסק.

תרשים סביבה, מפה מצבית ותכנית העסק כפי שהוגשו והתקבלו על ידי רשות הרישוי מהווים  -בהיתר מזורז  .2
מזורז, תצהיר מבקש ההיתר והמסמכים  חלק בלתי נפרד של היתר זה. כל יתר המסמכים שצורפו לבקשה להיתר

שצורפו לו, כפי שהוגשו ונתקבלו על ידי רשות הרישוי, מהווים חלק בלתי נפרד של ההיתר המזורז. לא ייעשו כל 
 שינויים במסמכים האמורים או בעסק ללא אישור רשות הרישוי.

בלו על ידי רשות הרישוי מהווים תרשים סביבה, מפה מצבית ותכנית העסק כפי שהוגשו והתק –בהיתר זמני א. 2
חלק בלתי נפרד של היתר זה. לא ייעשו כל שינויים במסמכים האמורים, שינוי בעסק בהשוואה לתנאים שנקבעו לפי 

 .לחוק או שינוי מהותי בנכס שבו מצוי העסק בלא אישור רשות הרישוי 7סעיף 
 תשלום האגרה. היתר זה יהיה בר תוקף רק מיום חתימת הבנק/קופה המאשרת את .3
היתר זה כפוף לתנאים המפורטים לעיל הרשומים בטופס זה, לתנאים המצורפים או שיצורפו אליו ולתנאים לגבי  .4

סוג העסק המופיעים במפרט האחיד ובהוראות לצד המפרט האחיד, שפורסמו באינטרנט בפורטל השירותים 
 הממשלתי "ממשל זמין", לפי המועד שנקבע לתחולתם.

או שבעליו העביר  זה אינו ניתן להעברה ואינו בר תוקף עם שינוי הבעלות בעסק, וכן אם חל שינוי בעיסוק  היתר .5
עסקו למקום אחר" יבוא ", בסוג העסק, במיקומו או שינוי בשטחו המשפיע על פריט הרישוי הקבוע בהיתר זה או על 

 .קבע כשטח מרבי או מזערי בתנאי ההיתרמסלול הרישוי אליו מסווג העסק או שהוא מהווה שינוי של שטח שנ
 היתר זה יוצג במקום נראה לעין במקום העסק. .6
                                                                                                                    ________________________ 

 מספר ההיתר/קבלה     תאריך הדפסה  מספר תיק רישוי  מספר חשבון ארנונה


