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צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי( )תיקון(, התש"ף-2020

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1, 6)ג(, 6א)א(, 6א1)א(, 6א3)א(, 7א)ב()1(, 7ג1)ג( ו–8 לחוק 
רישוי עסקים, התשכ"ח-11968 )להלן - החוק(, לאחר התייעצות עם השרה להגנת הסביבה, 
השר לביטחון הפנים, שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, שר החקלאות ופיתוח 
6א1)א(  סעיפים  לפי  מאלה  אחד  כל  ובהסכמת  לחוק,   1 סעיף  לפי  הבריאות,  ושר  הכפר 
בהסכמת  לחוק,  ו–6א)א(  6)ג(  סעיפים  לפי  הפנים  לביטחון  השר  בהסכמת  לחוק,  ו–6א3)א( 
שר התרבות והספורט לפי סעיף 6א1)ב( לחוק, ובהסכמת שר הבריאות לפי סעיפים 6א)א( 

ו–7ג1)ג( לחוק, אני מצווה לאמור:

בצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, התשע"ג-22013 )להלן - הצו העיקרי(, במקום   .1
סעיף 3 יבוא:

"היתר מזורז 
ורישיון על יסוד 

תצהיר 

בתוספת  ב'  בטור  המפורטים  רישוי  טעוני  לעסקים  )א(   .3
היתר  הרישוי  רשות  תיתן  ב–"א'",  לצדו  ד'  בטור  שסומנו 
הסימון  לצד  צוינו  ואם  לחוק,  6א1  סעיף  לפי  א'  מזורז 

האמור סייגים - בכפוף להם.

בתוספת  ב'  בטור  המפורטים  רישוי  טעוני  לעסקים  )ב( 
היתר  הרישוי  רשות  תיתן  ב–"ב'",  לצדו  ד'  בטור  שסומנו 
מזורז ב' לפי סעיף 6א1 לחוק, ואם צוינו לצד הסימון האמור 

סייגים - בכפוף להם.

בתוספת  ב'  בטור  המפורטים  רישוי  טעוני  לעסקים  )ג( 
שסומנו בטור ד' לצדו ב–"ר"ת", תיתן רשות הרישוי רישיון 
על יסוד תצהיר לפי סעיף 6א3 לחוק, ואם צוינו לצד הסימון 

האמור סייגים - בכפוף להם.

האמור בסעיפים קטנים )א( ו–)ג( לא יחול אם מתקיים  )ד( 
בסעיף  המפורטים  מהסייגים  אחד  ממנו  בחלק  או  בעסק 

2א)ב(."

בתוספת לצו העיקרי -  .2
אחרי ההגדרה "גז" יבוא:  )1(

""חוק המזון" - חוק הגנה על בריאות הציבור )מזון(, התשע"ו-32015;";

בטבלה -  )2(

)א(  בכל מקום, במקום "צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הסחר במזון, ייצורו 
ייצור  "רישיון  יבוא  סחר"  "צו  או  סחר("  צו   - )להלן  התשכ"א-1960  והחסנתו( 

כהגדרתו בחוק המזון";

)ב(  בכותרת טור ד', במקום "היתר מזורז" יבוא "היתר מזורז או רישיון על יסוד 
תצהיר";

)ג(  בפרט 1.1, בטור ד' יבוא "ב'";

)ד(  בפרט 1.2א, בטור ה', במקום "1" יבוא "1, 5 )חלקי(";

החלפת סעיף 3 

תיקון התוספת 

ס"ח התשכ"ח, עמ' 204; התשע"א, עמ' 40; התשע"ח, עמ' 503 ועמ' 778.  1

ק"ת התשע"ג, עמ' 821; התשע"ט, עמ' 1600.  2
ס"ח התשע"ו, עמ' 90.  3
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)ה(  בפרט 1.2ב, בטור ה' יבוא "5 )חלקי(";

)ו(  בפרט 1.3א -

 )1( בטור ב', בסופו יבוא "כמשמעותו בפרט 1.3ד";

 )2( בטור ה', במקום "1" יבוא "1, 5 )חלקי("; 

)ז(  בפרט 1.3ב, בטור ה' יבוא "5 )חלקי(";

)ח(  בפרט 1.3ג, בטור ה' יבוא "5 )חלקי(";

)ט(  בפרט 1.3ד, בטור ה' יבוא "5 )חלקי(";

)י(  בפרט 1.4א, בטור ד', במקום "+" יבוא "ר"ת עד 300 מ"ר; א' מעל 300 מ"ר";

)יא(  בפרט 1.4ב, בטור ד', במקום "+" יבוא "ר"ת עד 300 מ"ר; א' מעל 300 מ"ר";

)יב(  בפרט 1.4ג, בטור ד' יבוא "א'";

)יג(  בפרט 1.4ו, בטור ד' יבוא "א'"; 

)יד(  בפרט 1.5א, בטור ב', המילים "1.5ג" - יימחקו;

)טו(  בפרט 1.7, בטור ד' יבוא "ר"ת עד 300 מ"ר; א' מעל 300 מ"ר";

)טז(  בפרט 1.8 - 

 )1( בטור ד', הסימון "+" - יימחק;

 )2( בטור ה' יבוא "5";  

)יז(  בפרט 3.2ב, בטור ב', בסופו יבוא "לרבות לשם מכירה";

)יח(  בפרט 3.2ו, בטור ד', במקום "+" יבוא "ר"ת עד 300 מ"ר; א' מעל 300 מ"ר";

)יט(  בפרט 3.3ב, בטור ג', בעמודה 7, הסימון "+" - יימחק;

)כ(  בפרט 3.5ב, בטור ד', במקום "+" יבוא "א'";

)כא(  בפרט 3.6א - 

 )1( בטור ב', במקום "איסופם" יבוא "איסופם, מכירתם";

 )2( בטור ג', בעמודה 7 יבוא "+ )לעניין מכירתם בלבד( ת' עד 300 מ"ר";

)כב(  פרט 3.6ג - יימחק;

)כג(  בפרט 3.7א, בטור ה', במקום "1" יבוא "1, 5 )חלקי(";

)כד(  בפרט 3.7ב, בטור ה' יבוא "5 )חלקי(";

)כה(  בפרט 4.2א - 

 )1( בטור ב', אחרי "לרבות" יבוא "משלוח מזון ולרבות";

 )2( בטור ד' יבוא "ב'"; 

)כו(  בפרט 4.2ב - 

 )1( בטור ב', אחרי "לרבות" יבוא "משלוח מזון ולרבות";

  )2( בטור ד' יבוא "א' - מקום המיועד ל–50 איש לכל היותר ששטחו עד
 150 מ"ר לרבות סגירת חורף; ב' - כל מקום שאינו בא בגדר האמור"; 
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)כז(  בפרט 4.2ג, בטור ד' יבוא "ב'";

)כח(  בפרט 4.4, אחרי "בשר" יבוא "בהמות", במקום "ימיים" יבוא "החיים במים" 
ובסופו יבוא ")גולמי(";

)כט(  בפרט 4.6א, בטור ב', במקום "מחומרי גלם מן הצומח" יבוא "מחומרי גלם 
שאינם מן החי"; 

)ל(  בפרט 4.6ג, בטור ד' יבוא "ב' - עד 200 מ"ר";

)לא(  בפרט 4.6ד, בטור ד' יבוא "ב'"; 

)לב(  בפרט 4.6ו, בטור ב', במקום "מחומרי גלם מן הצומח" יבוא "מחומרי גלם 
שאינם מן החי";

)לג(  בפרט 4.7א, בטור ד' יבוא "ר"ת עד 300 מ"ר; א' מעל 300 מ"ר";

)לד(  בפרט 4.7ב, בטור ד' יבוא "ר"ת עד 300 מ"ר; ב' מעל 300 מ"ר";

)לה(  בפרט 4.7ד, בטור ד' יבוא "ב'";

)לו(  בפרט 4.8, בטור ד' יבוא "ב'";

)לז(  בפרט 5.1ב, בטור ד' יבוא "א'";

)לח(  בפרט 5.1ג, בטור ב', במקום "טיפול בפסולת, לרבות" יבוא "טיפול בפסולת, 
לרבות פסולת אלקטרונית; לעניין זה, "טיפול" - לרבות";

)לט(  בתת־קבוצה 5.2, בכותרת, במקום "להפקתם ולטיפול" יבוא "לטיפול"; 

)מ(  בפרט 5.2א, בטור ה', במקום "2 )חלקי(" יבוא "2 )חלקי(, 5";

)מא(  בפרט 5.2ב - 

  )1( בטור ב', במקום האמור בו יבוא "מי שתייה - מיתקן לטיפול בהם;
 לעניין זה, "טיפול" - למעט התפלה וחיטוי";

 )2( בטור ה' יבוא "5";

 )3( בטור ו', במקום "5" יבוא "10";

)מב(  בפרט 5.3א, בטור ה', במקום "1"  יבוא "1, 5";

)מג(  בפרט 5.3ג, בטור ד', במקום "+" יבוא "א'";

)מד(  בפרט 6.1, בטור ד',  במקום "+" יבוא "ר"ת - אחסנה של חומרים שאינם 
חומרים מסוכנים במקום ששטחו עד 200 מ"ר וגובהו עד 3.70 מטר";

)מה(  בפרט 6.2, בטור ד' יבוא "ב'";

)מו(  בפרט 6.4, בטור ד' יבוא "ב'";

)מז(  בפרט 6.7, בטור ד', במקום "+" יבוא "ר"ת עד 1,500 מ"ר; א' מעל 1,500 מ"ר";

)מח(  בפרט 6.8א, בטור ג', בעמודה 3, הסימון "]+[" - יימחק;

)מט(  בפרט 6.8ב, בטור ד', במקום "+" יבוא "ב'";

)נ(  בפרט 6.9א, בטור ד' יבוא "ב'";

)נא(  בפרט 6.9ב, בטור ד' יבוא "א'";
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)נב(  בפרט 6.9ג -

 )1( בטור ד' יבוא "ר"ת";

 )2( בטור ו', במקום "5" יבוא "10"; 

)נג(  בפרט 6.12, בטור ד', במקום "+" יבוא "ב'";

)נד(  בפרט 6.13, בטור ד', במקום "+" יבוא "ב'";

)נה(  בפרט 6.14 -

לסוגיהם"  עישון  "מוצרי  יבוא  לסוגיו"  טבק  "מוצרי  במקום  ב',    )1( בטור 
איסור בחוק  כהגדרתו   - עישון"  ""מוצר  יבוא  זו"  "בתוספת    ואחרי 

 פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון, התשמ"ג-41983";

 )2( בטור ד', במקום "+" יבוא "א'";

)נו(  בפרט 7.1א, בטור ד' יבוא "ב'";

)נז(  בפרט 7.1ב, בטור ד', במקום "+" יבוא "ב'";

)נח(  בפרט 7.2 -

 )1( בטור ב', המילים "שהכניסה אליה בתשלום" - יימחקו;

  )2( בטור ג', בעמודה 2, אחרי "]+[" יבוא "רק מקום שבו הכניסה בתשלום",
  בעמודה 5, אחרי "]+[" יבוא "רק מקום שבו הכניסה בתשלום" ובעמודה

 7, אחרי "+" יבוא "רק מקום שבו הכניסה בתשלום";

)נט(  בפרט 7.4ג, בטור ד' יבוא "ב'";

)ס(  בפרט 7.4ה, בטור ב', המילים "בית מרחץ" - יימחקו;

)סא(  בפרט 7.5, בטור ד', במקום "+" יבוא "ב'";

)סב(  בפרט 7.7ח - 

 )1( בטור ג', בעמודה 7, הסימון "+ ת'" - יימחק;

 )2( בטור ד' יבוא "ר"ת"; 

)סג(  בפרט 8.3ב, בטור ד', במקום "+" יבוא "ר"ת עד 500 מ"ר; א' מעל 500 מ"ר";

)סד(  בפרט 8.4א, בטור ד' יבוא "א' עד 500 מ"ר; ב' מעל 500 מ"ר";

)סה(  בפרט 8.6ב -

  )1( בטור ב', במקום "חניון בתשלום, חניון ששטחו מעל 500 מ"ר המשמש
  באי מרכז מסחרי הסמוך לו" יבוא "חניון בתשלום או חניון המשמש באי

 מרכז מסחרי הסמוך לו, ששטחם מעל 500 מ"ר";

 )2( בטור ד' יבוא "ב'"; 

)סו(  בפרט 8.6ג, בטור ד', במקום "+" יבוא "ר"ת";

)סז(  בפרט 8.6ז, בטור ד' יבוא "ב'";

)סח(  בפרט 8.8א, בטור ד', במקום "+" יבוא "א'";

)סט( בפרט 8.9א, בטור ד' יבוא "ב' עד 500 מ"ר";

ס"ח התשמ"ג, עמ' 38.  4
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)ע(  בפרט 8.9ב, בטור ד' יבוא "ב'";

)עא(  בפרט 8.9ד, בטור ד', במקום "+" יבוא "ר"ת עד 200 מ"ר; ב' מעל 200 מ"ר";

)עב(  בפרט 8.9ו - 

 )1( בטור ג', בעמודה 3, הסימון "]+[" - יימחק;

 )2( בטור ד' יבוא "ר"ת עד 300 מ"ר; ב' מעל 300 מ"ר";

)עג(  בפרט 10.1, בטור ד' יבוא "א' עד 500 מ"ר; ב' מעל 500 מ"ר";

)עד(  בפרט 10.4ב, בטור ד', במקום "+" יבוא "ר"ת עד 500 מ"ר; ב' מעל 500 מ"ר";

)עה(  בפרט 10.6ב, בטור ד', במקום "+" יבוא "ב'";

)עו(  בפרט 10.7ב, בטור ד' יבוא "ב'";

)עז(  בפרט 10.8ב, בטור ד', במקום "+" יבוא "א'";

)עח(  בפרט 10.13, בטור ד', במקום "+" יבוא "ב'";

)עט(  בפרט 10.14ב, בטור ד', במקום "+" יבוא "ר"ת עד 500 מ"ר; א' מעל 500 מ"ר";

)פ(  בפרט 10.14ג, בטור ד', במקום "+" יבוא "ב'";

)פא(  בפרט 10.14ד, בטור ד', במקום "+" יבוא "ר"ת עד 500 מ"ר; א' מעל 500 מ"ר";

)פב(  בפרט 10.14ו, בטור ד', במקום "+" יבוא "ב'";

)פג(  בפרט 10.16ג, בטור ד' יבוא "ב'".

להלן  המפורטות  זה  לצו   )2(2 בסעיף  המשנה  פסקאות  ושל   1 סעיף  של  תחילתם   .3
התקנות  של  תחילתן  במועד  העיקרי,  לצו  שבתוספת  לטבלה  ד'  טור  לעניין 
הראשונות שיותקנו לפי סעיף 6א1)ו( לחוק, כנוסחו בחוק רישוי עסקים )תיקון מס' 
34(, התשע"ח-52018: )ב(, )ג(, )י( עד )יג(, )טו(, )טז()1(, )יח(, )כ(, )כה()2(, )כו()2(, )כז(, 
)ל(, )לא(, )לג( עד )לז(, )מג( עד )מז(, )מט( עד )נא(, )נב()1(, )נג(, )נד(, )נה()2(, )נו(, )נז(, 

)נט(, )סא(, )סב()2(, )סג(, )סד(, )סה()2(, )סו( עד )עא(, )עב()2(, )עג( עד )פג(.

העיקרי,  לצו  בתוספת   6.14 פרט  לפי  רישוי  לטעון  שהפך  עישון,  למוצרי  עסק  בעל   .4
ימים   180 בתוך  היתר  או  עסק  לרישיון  בקשה  יגיש  זה,  לצו  2)2()נה(  בסעיף  כנוסחו 
מיום פרסומו של צו זה, ויראו אותו כמי שיש לו היתר זמני עד להחלטת רשות הרישוי 

בבקשה.

כ"א באב התש"ף )11 באוגוסט 2020(
)חמ 3-502-ת1(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים  

תחילה

הוראת מעבר

ס"ח התשע"ח, עמ' 778.  5
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