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פרסום  11מפרטים אחידים ברשומות המדינה – אופן הערכות
ביום  20.10.15פורסמו ברשומות המדינה ובאתר האינטרנט של ממשל
 ) )http://business.gov.il/Rishuiזמין  11מפרטים המאחדים את התנאים והמסמכים הנדרשים
מטעם משרדי הממשלה לצורך מתן רישיון עסק לסוגי העסקים הבאים:
קבוצה

פריט

בריאות ,רוקחות קוסמטיקה

 – 1.1בית מרקחת

דלק ואנרגיה

 2.1ה – גז -תיקון מכלים

15

דלק ואנרגיה

 2.2א – דלק לסוגיו – תחנת דלק ותדלוק

5

חקלאות ובעלי חיים

 -3.1בית מטבחיים ,בית נחירה ,בית
שחיטה
 3.4ג – חומרי הדברה ,חומרי רעל לשימוש
חקלאי – מכירתם
 4.2א – בית אוכל – בית קפה מסעדה
לרבות הגשת משקאות לצריכה במקום
 5.1ב – אשפה ופסולת ,למעט פסולת
חומרים מסוכנים – איסופה ,הובלתה
 5.3ג – שפכים וקולחין – הובלתם +
במכליות
 8.4ב -הסעת נוסעים – תחנה מרכזית
כהגדרתה בפקודת התעבורה ,תחנת רכבת
מרכזית
 8.9א -מוסך – מכונאות כללית ,פחחות
וצביעה לרבות כלי רכב המונעים בגז
 10.8ב חומרי חיטוי וניקוי – אחסונם +
שלא לצורך מכירה במקום

10

חקלאות ובעלי חיים
מזון
מים ופסולת
מים ופסולת
רכב ותעבורה
רכב ותעבורה
תעשיה ,מלאכה כימיה ומחצבים

היתר מזורז

תוקף
רישיון
5

10
3
15
15
15
15
15

להלן תמצית המשמעויות הנובעות מפרסום  11המפרטים האחידים ואופן הערכות משרדי
הממשלה ,הרשויות המקומיות ובעלי העסקים:
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כניסת המפרטים האחידים לתוקף:
לגבי עסק שבמועד הפרסום יש לו רישיון עסק המפרטים יכנסו לתוקף שלוש שנים לאחר
הפרסום ,לגבי עסק חדש המפרטים יכנסו לתוקף במועד הפרסום  .20.10.15יש להודיע לבעל
העסק על תנאים נוספים ברישיונו ועל זכות ההשגה על תנאים אלו.
(עמוד  108במדריך היישומי להטמאת הרפורמה).
תוקף הרישיונות :
טור ו' בצו רישוי עסקים נכנס לתוקף לגבי כל הפריטים אשר פורסם לגביהם מפרט אחיד לדוגמא
פריט  5.3ג – כעת תוקף הרישיון להובלת שפכים במכליות הינו  15שנים ( לפני הפרסום הרישיון
ניתן ל 5 -שנים בלבד .יש להודיע לבעלי העסקים על שינוי בתוקף רישיון עסקם.
(עמוד  52במדריך היישומי להטמאת הרפורמה).
מסלול מזורז :
טור ד' בצו רישוי עסקים נכנס לתוקף לפריטים אשר פורסם לגביהם מפרט אחיד ואשר מסומנים
ב  +בטור .נכון למקבץ המפרטים הנ"ל אשר פורסם ,כיום ניתן להגיש בקשה במסלול מזורז לשני
פריטים בלבד והם:
-

 5.3ג – שפכים וקולחין הובלתם במכליות

-

10.8ב  -חומרי חיטוי או ניקוי אחסונם שלא לצורך מכירה במקום.

השגה :
ע"פ סעיף 7ג ו 5 -לחוק רישוי עסקים כל המבקש רישיון ,היתר זמני או היתר מזורז הרואה עצמו
נפגע מתנאי רשות הרישוי או נותני האישור או מסירובם להנפיק לו רישיון רשאי להגיש השגה על
כך .על הדרישות שנקבעו במפרטים האחידים או בדרישות רשות הרישוי ניתן להגיש השגה לפי
טופס  9שבתוספת לתקנות רישוי עסקים ולשלם אגרה בהתאם לסכום המעודכן.
(עמוד  109במדריך היישומי להטמאת הרפורמה).
הערה:
אם תימצא אי התאמה בין הכתוב בפרסום זה ללשון החוק בפרסומים הרשמיים – לשון החוק
היא הקובעת!
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