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טופס 5ב )תקנות 3ג)א2( ו-3ט)ב((
שם הרשות:__________________

מס' רישום: __________________

מספר חשבון ארנונה: ___________

אישור/ דחיית קבלת תצהיר ומסמכים במסגרת בקשות לקבלת היתר מזורז א' ורישיון על 
יסוד תצהיר/ אישור קבלת תצהיר במסגרת בקשות לקבלת היתר מזורז ב'

לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968                

אנו מאשרים בזאת כי בתאריך_____ התקבלו תצהיר ומסמכים במסגרת בקשה לקבלת היתר מזורז א'/רישיון על יסוד 
תצהיר/ התקבל תצהיר במסגרת בקשה לקבלת היתר מזורז ב' )סמן את הרלוונטי( לפי הפרטים האלה:

כתובת העסק

מרכז מסחריקומהכניסהמספר ביתרחוב

פרטי הבעלים והמנהלים של העסק  )כאשר הבעלים הם חברה יש לרשום את שמות המנהלים ליד שם החברה(

      מספר       שם בעל העסק/תאגיד

זהות/תאגיד הערות טלפוןכתובת פרטית שם פרטישם משפחה

תיאור העסק המבוקש

תיאור העיסוקמספר סידורי בצומספר סידורי לפי

צו רישוי עסקים 

)עסקים טעוני רישוי(,

התשע”ג-2013

בבקשה להיתר מזורז ב':

סיום תקופת הבדיקה ___________________

חלפה תקופת הבדיקה ולא קיבל מגיש הבקשה הודעה מטעם נותני האישור או רשות הרישוי, יהווה אישור זה על קבלת 
התצהיר אסמכתא לכך שרואים את העסק כעסק שניתן לו היתר מזורז ב' עד למתן היתר כאמור על ידי רשות הרישוי.

בבקשה להיתר מזורז א'/ רישיון על יסוד תצהיר :
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אישור זה מהווה אסמכתא לכך שרואים את העסק כעסק שניתן לו היתר מזורז א'/ רישיון על יסוד תצהיר לפי העניין, עד 
למתן היתר או רישיון כאמור על ידי רשות הרישוי.

הודעה על אי קבלת תצהיר/ מסמכים – 

אנו לא מאשרים את קבלת התצהיר/ המסמכים כפי שהוגשו על ידך. זאת מהנימוקים הבאים:

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

תאריך...................................חתימת הפקיד/ה המטפל/ת...................................

...................................שם הפקיד/ה המטפל/ת


