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 לכבוד
 מנהלי/ות רישוי עסקים ברשויות המקומיות ובמחוזות

 

 2022-(, התשפ"ב2צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי( )תיקון מס' הנידון: 
 עסקיםמסמך הסבר לתיקון בצו רישוי 

 

(, 2פורסם ברשומות צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי )תיקון מס'  2022ביוני  14ביום 

  2022-התשפ"ב

 להלן נביא בפניכם את עיקרי התיקונים וההסבר להם.

 :מחיקת פריט מהתוספת לצו רישוי עסקים )ביטול חובת רישיון עסק(.1

 הובלת חלב גולמי - ב4.5פריט 

 כלי רכב או יותר( 4הובלה אחרת ) - ב8.3פריט 

 רחיצתם של כלי רכב וציוד מכני הנדסי )צמ"ה( - ג8.6פריט 

 תיקון תקרים -  ד8.9פריט 

 עסקים עד גודל מסויים )ביטול חלקי(:לצורך ביטול חובת רישיון לעדכון תיאור הפריט .2

במסגרת תהליך ייצור שלא שמירתם  – מ"ר 200בעסק ששטחו מעל אחסון תמרוקים  - ב1.2פריט 

 ושלא לצורך מכירה קמעונית במקום.

)יש לבחון מ"ר לא יידרשו ברישיון לפי פריט זה  200: עסקים לאחסון תמרוקים עד לשטח של הסבר

 אחסנה(. – 6.1 רישוי לפי פריט ןטעו כל עסק האם הוא עדיין יהיה
 

 –מ"ר  200בעסק ששטחו מעל משקאות וחומרי גלם  לרבותאחסון מזון ומרכיביו,  - ג4.6פריט 

 שמירתו שלא במסגרת תהליך ייצור ושלא לצורך מכירה קמעונאית במקום

)יש לבחון כל מ"ר לא יידרשו ברישיון לפי פריט זה  200: עסקים לאחסון מזון עד לשטח של הסבר

 אחסנה(. – 6.1 רישוי לפי פריט ןטעו עסק האם הוא עדיין יהיה
 

מחומרי גלם מן החי  –אריזה של מזון ומרכיביו, כולל משקאות וחומרי גלם  ,ייצור, עיבוד - ו4.6פריט 

טון  5העולה על ביכולת ייצור  שאינם מן החיטון ליום; מחומרי גלם  5ביכולת ייצור שאינה עולה על 

 טון ליום. 50ושאינה עולה על  ליום

ליום,  טון 5-שלהם קטנה מיכולת הייצור שלייצור/עיבוד/אריזת מזון שלא מן החי, : עסקים הסבר

 לא יידרשו ברישיון עסק.
 

 נותטו 5א עד ישלו ה תהאחסון המרבי יכולתלמעט בעסק שאחסון חומרי חיטוי וניקוי  - ב10.8פריט 

טון, לא יידרשו ברישיון  5-: עסקים לאחסון חומרי ניקוי וחיטוי שיכולת האחסון שלהם קטנה מהסבר

 אחסנה(. – 6.1 רישוי לפי פריט ןטעו האם הוא עדיין יהיה)יש לבחון כל עסק לפי פריט זה 
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 כבאות בתצהיר לחדר כושר שאין בו סאונה:אישור .3

 ...מ"ר שאינו אחד מאלה 800-ששטחו גדול מ חדר כושר - 7.5פריט 

 .)ג( לחוק(6)סעיף : מכון כושר שאינו כולל סאונה עובר לאישור כבאות על יסוד תצהיר הסבר

 :הרישוי יעדכון מסלול.4

 לשם מכירה לרבות ,הצגת בעלי חיים - ב3.2פריט 

שאר )' אלמסלול היתר מזורז  עוברות מ"ר 005ששטחן עד  : חנויות למכירת בעלי חייםהסבר

, כגון: הצגת בעלי חיים, מכירה שלא בחנויות או חנויות הרגיל נשארות במסלול העסקים בפריט זה

 .(מ"ר 500מעל 
 

 מקווה – ד7.4פריט 

-)מקוואות ששטחן גדול מלמסלול היתר מזורז ב'  עוברות מ"ר 300מקוואות ששטחן עד : הסבר

 .הרגיל( נשארות במסלולמ"ר  300
 

 ...מ"ר שאינו אחד מאלה 800-ששטחו גדול מ חדר כושר - 7.5פריט 

כושר מכוני )למסלול רישיון על יסוד תצהיר  עוברים מכוני כושר שאינם כוללים סאונה: הסבר

 (.מסלול היתר מזורז ב'שכוללים סאונה יישארו ב
 

 גרירה והובלת רכבים - 8.2פריט 

 היתר מזורז ב'.למסלול  : עסקים לגרירה והובלת רכבים עובריםהסבר
 

 מכירה, השכרה ותיווך של כלי רכב וצמ"ה או חלקי חילוף חדשים שלהם - א8.6פריט 

 עסקים)למסלול היתר מזורז ב'  עוברים מ"ר 300עד ם ששטח : עסקים המסווגים בפריט זההסבר

 .הרגיל( נשארים במסלולמ"ר  300-גדול מ םששטח

 :בפריטים אלואישור ה נינותאחד מ מחיקת.5

 שינוע דלק במכליות - ח2.2פריט 

 .)לא יהוו "נותן אישור"(ביטול הצורך באישור הכבאות לצורך מתן רישיון לעסקים מסוג זה : הסבר
 

 נרייתכשירים ותרכיבים )למעט תרופות( לשימוש וטר ואחסון ייצור -ב3.7 -ו א3.7 יםפריט

המסווגים לשני הפריטים לצורך מתן רישיון לעסקים  משרד הבריאותביטול הצורך באישור : הסבר

 .)לא יהוו "נותן אישור"( הללו
 

מזון ולרבות הגשת בית קפה, מזנון, בית אוכל אחר לרבות משלוח מסעדה,  – ב4.2 -א ו4.2ים פריט

 ...משקאות משכרים לצריכה במקום

 המסווגים לשני הפריטים הללולצורך מתן רישיון לעסקים  המשטרהביטול הצורך באישור : הסבר

 .)לא יהוו "נותן אישור"(
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 הארכת תוקף רישיון.6

 ליז: מכירת בשר, עופות ודגים שאינם קפואיםאט - ג4.7פריט 

 יריד מזון - י7.7פריט 

 שנים 5-הארכת תוקף רישיון משנה ל: הסבר
 

 קום לעריכת משחקים )מכונות משחק, ביליארד, קוביות, קלפים וכד'(מ - 7.6פריט 

 שנים 5-ל שנים 3-הארכת תוקף רישיון מ: הסבר
 

 דיסקוטק - ו7.7פריט 

 שנים 10-ל שנים 3-הארכת תוקף רישיון מ: הסבר
 

 אחסון תמרוקים - ב1.2פריט 

 אחסון תכשירים וציוד רפואי  -ב 1.3פריט 

 מכירה או חלוקה של תכשירים וציוד רפואי - ג1.3פריט 

 מקום לעשיית כתובות קעקע - ג1.4פריט 

 מקום לניקוב חורים לצורך ענידת תכשיטים - ו1.4פריט 

 הסעדה )קייטרינג(  - ה4.6פריט 

תו הגשתם לצורך צריכה פאב, בר, מסבאה וכל עסק שעיקר פעילו -משקאות משכרים  - 4.8פריט 

 .במקום ההגשה

 ניהול קניון - א6.8פריט 

 בית אבות - ג7.1פריט 

 בריכת שחייה -א'7.4פריט 

 פארק מים -ב'7.4פריט 

 ג'קוזי - ג7.4פריט 

 מקווה - ד7.4פריט 

 מרחצאות - ה7.4פריט 

 שנים 10-ל שנים 5-הארכת תוקף רישיון מ: הסבר
 

 גרירה והובלת רכבים - 8.2פריט 

 הובלת דברי ערך - א8.3פריט 

 שנים 15-ל שנים 5-הארכת תוקף רישיון מ: הסבר
 

 בית מלון, פנסיון, אכסניה וכיו"ב - א7.1פריט 

 כלי שיט המשמש לעינוג ציבורי - ח7.7פריט 

 שנים 15-ל שנים 10-הארכת תוקף רישיון מ: הסבר
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 בפריטים אלו: חיקוק אחרמחיקת .7

 בית נחירה, בית שחיטה, בית מטבחיים - 3.1פריט 

 לשם מכירה לרבות ,הצגת בעלי חיים - ב3.2פריט 

 בעופותאחזקה וטיפול  ,גידול – ח3.2פריט 

 לשימוש חקלאי וחומרי רעל מכירת חומרי הדברה - ג3.4פריט 

 איסוף ומכירה של פסדים - א3.6פריט 

 עיבוד פסדים - ב3.6פריט 

 נת מיוןריכוז, מיון ואחסון ביצים בתח - א4.1פריט 

 מדגרה - ג4.1פריט 

מחיקת דברי החקיקה אשר נזכרים בטור "חיקוק אחר", כך שמתן רישיון עסק לא יותנה : הסבר

 מכוחם.בהכרח בקבלת אישור 
 

 שיש בו בעלי חייםמקום לעריכת מופעים וירידים  - ט7.7פריט 

, כך שמתן רישיון עסק לא יותנה "חיקוק אחר"מטור  "תקנות תנועת בעלי חיים"מחיקת : הסבר

 מכוחם )"תקנות צער בעלי חיים" נשארות בטור "חיקוק אחר"(בהכרח בקבלת אישור 
 

 


