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שר הפנים

כבוד השר,
הנדון :היערכות לפגיעה מתמשכת בעסקים כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה באמצעות
הקלות ברישיון עסק

מדינת ישראל נמצאת בתחילתה של התפשטות מגיפה עולמית אשר צפויה להביא
להאטה כלכלית ולפגיעה משמעותית בכלל התעשייה והסקטור העסקי בישראל .אנו
עומדים בפני תקופה קשה ,שלא ברור בשלב זה מה יהיו תוצאותיה הכלכליות במשק.
בהתאם לקבוע בחוק רישוי עסקים ,תשכ"ח ,1968-רישיון עסק ינתן לתקופה מוגדרת
בהתאם לסוג העסק ,כאשר עסקים נדרשים לחדש את תוקפו של הרישיון אשר
ברשותם לקראת תום תקופת תוקפו או במקרים בהם התבצעו שינויים בעסק כדוגמת
תוספת עיסוקים.
כאמור ,בהמשך להוראת השעה של הממשלה לעבודה בתנאים מוגבלים ,ובהתאם
להנחיות ,ישנה פגיעה מיידית במשק .שמירה על המשך פעילותם התקינה והרציפה
של המפעלים ושימור היכולת הייצורית בימים אלו הינם בעלי חשיבות לאומית
עליונה כך שיכלו להמשיך לעמוד ביקושים הגוברים עבור השוק המקומי והגלובאלי
תוך התמודדות מול האתגרים העומדים בפניה כתוצאה מהתפשטות מגיפת הקורונה.
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-2תהליך חידוש רישיון העסקים הנוכחי הינו ארוך ומתמשך אשר תלוי בגורמים רבים.
טרם המשבר ,הליך רישוי עשוי היה להימשך עד ארבע שנים וכרוך בהקצאת משאבים
רבים והסטת הפעילות העסקית לצורך התמודדות מול הבירוקרטיה .במסגרת
מאמצי הסיוע לתעשייה הישראלית אשר ננקטים על-ידי ממשלת ישראל בימים אלו
במטרה למנוע את הפסקת פעילותם של מפעלי התעשייה אבקשך:
 .1לאשר באופן חריג הארכה באופן גורף של תוקף רישיונות העסק לתעשייה
למשך של שנה וחצי ,כך שיוכלו להמשיך לפעול באופן רציף ולהתמקד
בפעילות הייצור בימים אלו ולנסות להינצל מהמכה הכלכלית הקשה.
 .2שלא יינתנו דרישות רגולטוריות חדשות בעת חידוש רישיון ,אשר לא הופיעו
ברישיון המקורי
 .3הארכת תוקף ליישום בקשות רגולטוריות שהתבקשו בעת הליך קיים של
חידוש רישיון עסק.
אודה לעזרתך בהקדם האפשרי.

בברכה,
ד"ר רון תומר
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