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 *3102-ו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, תשע"גצ

החוק(,  –להלן ) 0698-לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח 8-א ו7, 0תוקף סמכותי לפי סעיפים ב 
חר התייעצות עם השר להגנת הסביבה, השר לביטחון הפנים, שר התעשייה המסחר והתעסוקה, לא

)א( 0א9א)א(, 9שר החקלאות ופיתוח הכפר ושר הבריאות, ובהסכמת כל אחד מאלה לפי סעיפים 
 )ג( לחוק, אני מצווה לאמור:0ג7-ו

 סקים טעוני רישוי.עעסקים המפורטים בתוספת הם ה .1

טעוני רישוי כמפורט בטור ב' בתוספת, שמספרם הסידורי כמפורט בטור א' העסקים  א() .2
( עד 0)א()0לצדו, סומנו בטור ג' לפי מטרות הרישוי העיקריות שלהם, לפי העניין, כמפורט בסעיף 

 ( לחוק.5)

א לחוק, 9כאמור בסעיף  טעון רישוי בלא אישור, היה עסק כאמור בסעיף קטן )א( ב() 
 ה הישימה, לפי העניין, שבטור ג' בתוספת, בסוגריים רבועים.יבוא הסימון בעמוד

עסק מן המפורטים בתוספת טעון רישוי גם למטרת קיום הדינים הנוגעים לתכנון  ג() 
 ולבנייה ולשירותי כבאות.

לעסקים טעוני רישוי מן המפורטים בטור ב' בתוספת שסומנו בטור ד' לצדו, תיתן רשות  .3
 לחוק. 0א9ם בהליך מזורז לפי סעיף הרישוי היתר לעסוק בה

נותני האישור יפרסמו מפרט אחיד של המסמכים והתנאים הנדרשים מטעמם לגבי סוגי  .4
 לחוק. 0ג7עסקים המפורטים בתוספת לפי סעיף 

, לגבי עסק טעון רישוי כמפורט בטור ב' בתוספת, רשאי נותן 4על אף האמור בסעיף  .5
עמו נעשתה קביעתו כעסק טעון רישוי להבטחת מטרה מן אישור מטעם השר, שבהתייעצות 

, לפי העניין, בטור ג' שבתוספת, אשר מספרה הסידורי צוין בטור ה' 5עד  0המפורטות בעמודות 
לצדו, שלא לפרסם מפרט אחיד, או לפרסם מפרט אחיד חלקי, אם מופיעה המילה "חלקי" לצד 

 המספר הסידורי האמור.

 –)להלן  3111-לתקנות רישוי עסקים )הוראות כלליות(, התשס"א 30-ו 31בכפוף לתקנות  .6
תקנות הוראות כלליות(, תוקף רישיון לעסק טעון רישוי כמפורט בטור ב' בתוספת יהיה למשך 
מספר שנים כמפורט בטור ו' לצדו, ולגבי רישיון לשנה אחת עד המועד שנקבע בטור ו' האמור, אם 

 נקבע.

ים טעוני רישוי כמפורט בטור ב' בתוספת, אם נקבעה להם חובת לא יינתן רישיון לעסק .7
 רישוי בחיקוק כמפורט בטור ז' בתוספת, כל עוד לא הורשה העסק לפי החיקוק כאמור.

 –בטלים  .8

 ;0665-צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, התשנ"ה (0)

 .0674-צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי לפי חיקוק אחר(, התשל"ד (3)

חילתו של צו זה ביום תחילתן של תקנות רישוי עסקים )הוראות כלליות( )תיקון(, ת .9
 יום התחילה(. –)להלן  3103-התשע"ג

לתקנות הוראות כלליות, נתקצר תוקף רישיון לפי צו זה, הוא יפקע  31בכפוף לתקנה  )א( .11
רשות הרישוי תודיע לבעל בדצמבר של השנה השלישית שלאחר השנה של יום התחילה;  20-ב

חודשים מיום התחילה על מועד פקיעת הרישיון ועל כך שחידושו יהיה לפי פרק  2הרישיון בתוך 
 ח' לתקנות הוראות כלליות.

נתארך תוקף רישיון לפי צו זה, תחול ההארכה על רישיונות שיינתנו או יחודשו מיום  )ב( 
 התחילה ואילך.

                                                           

 .830עמ'  4.2.3102מיום  7336ק"ת תשע"ג מס' ורסם פ *

 .861עמ'  04.2.3102מיום  7322ת"ט תשע"ג מס' 

 ישוי רסקים טעוני ע

 טרות הרישוימ

 היתר מזורז

 פרסום מפרט אחיד

פרסום מפרט אחיד -אי
או פרסום מפרט אחיד 

 חלקי

 תוקף רישיון

עסקים טעוני רישוי 
 לפי חיקוק אחר

 ביטול

 חילהת

 הוראת מעבר

http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-7229.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-7233.pdf
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לפי צו זה, יגיש בקשה לרישיון עסק, היתר זמני או  בעל עסק שהפך לטעון רישוי )ג( 
ימים מיום התחילה, ויראו אותו כמי שיש לו היתר זמני עד להחלטת רשות  081היתר מזורז בתוך 

 הרישוי בבקשה.

שונה המספר הסידורי של עסק טעון רישוי לפי צו זה, כמפורט בטור א' בתוספת, יראו  )ד( 
סק מאותו סוג כמי שיש לו רישיון או היתר לעסק לפי המספר בעל רישיון או היתר זמני של ע

הסידורי כמפורט בטור א' בתוספת, עד תום תקופת הרישיון או ההיתר או עד קבלת רישיון לפי 
 סעיף קטן )א(.

 

 וספתת
 (7עד  0 פיםסעי)

 –בתוספת זו 

דת בריאות פקו –)להלן  0641)ב( לפקודת בריאות העם, 34כמשמעותו בסעיף  –"בית חולים" 
 לפקודה האמורה; 35העם(, והרשום לפי סעיף 

פקודת  –)להלן  0680-כהגדרתו בפקודת הרוקחים ]נוסח חדש[, התשמ"א –"בית מרקחת" 
 הרוקחים(, למעט בית מרקחת הפועל בבית חולים או בקופת חולים;

 חוק הגז(; –)להלן  0686-כהגדרתו בחוק הגז )בטיחות ורישוי(, התשמ"ט –"גז" 

-כהגדרתו בתקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים ברוכלות מזון(, התשס"ט –יפול במזון" "ט
3116; 

 ;3103-כהגדרתו בחוק ציוד רפואי, התשע"ב –"ציוד רפואי" 

 ;0664-כמשמעותה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד –"קופת חולים" 

יש בו כניסה משותפת אחת לפחות ושבו מרכז קניות במבנה מקורה וסגור מכל צדדיו, ש –"קניון" 
 מ"ר לפחות; 0,111בתי עסק לפחות או ששטחו הכולל  01

 ז לפקודת הרוקחים, לרבות חומר גלם לייצור תמרוק.55כהגדרתו בסעיף  –"תמרוק" 

 

טור 
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  5 0  +  ]+[  + ייצורם א 0.3
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 קמעונית במקום

    +   5  

 תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים, וציוד רפואי 0.2
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הרכבת ציוד 
 רפואי

אחסונם שלא  ב 0.2
לצורך מכירה 

 קמעונית במקום

 +   +   5  

מכירתם או  ג 0.2
 חלוקתם

 +   +   5  

הרכבת ציוד  ד 0.2
 רפואי

    +   5  

 טיפולים לא רפואיים בגוף האדם 0.4
טיפול יופי  א 0.4

וקוסמטיקה, 
פדיקור 

ומניקור, מכון 
 שיזוף

    ]+[ +  5  

  5  + ]+[     מספרה ב 0.4
כתובות קעקע  ג 0.4

מקום  –
 לעשייתן

    +   5  

קוב חורים ני ו 0.4
בגוף האדם 

לצורך ענידת 
 תכשיטים

    +   5  

 מעבדות לא רפואיות 0.5
מעבדה  א 0.5

לבדיקות 
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מיקרוביולוגיות 
וביולוגיות, 
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 0.9-ג ו0.5

  +  ]+[   5  
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   + ]+[   5  

מעבדות  ג 0.5
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    +   5  

 מעבדה רפואית 0.9
מעבדה  –

כהגדרתה 
בתקנות בריאות 

העם )מעבדות 
רפואיות(, 

, 0677-התשל"ז
למעט מעבדה 

רפואית רשומה 
 35לפי סעיף 

לפקודת בריאות 
העם, בבית 

חולים או 
 בקופת חולים

    +   5  

  05   ]+[  ]+[   עבדת שינייםמ 0.7
למעט  חדר מתים 0.8

 בבית חולים
    ]+[ +  05  

 דלק ואנרגיה – 3קבוצה 
 גז 3.0
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מילוי מכלים  א 3.0
 ומכליות

]+[ + +    3 
 )חלקי(

 חוק הגז 05

אחסונו, למעט  ב 3.0
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 חוק הגז 05     +  + תיקון מכלים ה 3.0
 3     +  חניון למכליות ו 3.0

 )חלקי(
חוק הגז,  01

תקנות 
התעבורה 
-התשכ"א

0690 
 –)להלן 
תקנות 

התעבורה
) 

תחנת תדלוק  ז 3.0
 בגז

 חוק הגז 5     + + ]+[

 דלק לסוגיו 3.3
תחנת דלק  א 3.3

 ותדלוק
+ + +  ]+[   5  

 3,0  ]+[  + + + יקוקבית ז ב 3.3
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01  

 3     + + שינועו בצנרת ג 3.3
 )חלקי(

01  

אחסונו  ד 3.3
בכמויות 

המפורטות 
בתקנות רישוי 

עסקים )אחסנת 
-נפט(, התשל"ז

0679 

+ + +  ]+[  3 
 )חלקי(

01  

 3  ]+[  + + + מסופי דלק ה 3.3
 )חלקי(

01  

חניון למכליות  ז 3.3
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 +     3 
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תקנות  01
 התעבורה
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+  +    0 01  

  05 3,0  ]+[  + + + תחנת כוח 3.4

 2113-ת"ט תשע"ג
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 )חלקי(
 חקלאות, בעלי חיים – 2קבוצה 
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