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  סיווג עסקים למסלולי רישוי מקוצריםעדכון צו רישוי עסקים: 

 (19.08.20 –)פורסם ברשומות 

 

 צהירתישיון על יסוד ר=  ר"ת

 א'= היתר מזורז  א'

 ב'= היתר מזורז  ב'

 

פריט  מס'

בתוספת 

 לצו

מסלול  העסקשטח  תיאור

 מקוצר

קיים מפרט 

 אחיד?

 כן ב  בית מרקחת 1.1

 א 1.4
טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור, מכון 

 שיזוף

  ר"ת מ"ר 300עד 

 א מ"ר 300מעל 

 מספרה ב 1.4
 כן ר"ת מ"ר 300עד 

 א מ"ר 300מעל 

  א  מקום לעשייתן – כתובות קעקע ג 1.4

  א  לצורך ענידת תכשיטים האדםניקוב חורים בגוף  ו 1.4

 מעבדת שיניים 1.7
 ר"ת מ"ר 300עד 

 כן
 א מ"ר 300מעל 

 בעלי חיים: מספרה ו 3.2
  ר"ת מ"ר 300עד 

 א מ"ר 300מעל 

 ב 3.5
: אחסונו, הובלתו או חלוקתו, מזון לבעלי חיים

 מכירתו

 כן א 

 א 4.2

לרבות משלוח מזון לרבות הגשת  בית אוכל: מסעדה

משקאות משכרים לצריכה במקום ושאינו עסק 

שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכרים לצורך 

 4.8צריכה במקום ההגשה כאמור בפריט 

 כן ב 

 ב 4.2

לרבות  בית קפה, מזנון, בית אוכל אחרבית אוכל: 

משלוח מזון לרבות הגשת משקאות משכרים 

ק שעיקר פעילותו הגשת לצריכה במקום ושאינו עס

משקאות משכרים לצורך צריכה במקום ההגשה 

 4.8כאמור בפריט 

 -מקום המיועד ל

איש לכל  50

היותר ששטחו 

מ"ר  150עד 

לרבות סגירת 

 חורף

  א
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פריט  מס'

בתוספת 

 לצו

מסלול  העסקשטח  תיאור

 מקוצר

קיים מפרט 

 אחיד?

כל מקום שאינו 

 בא בגדר האמור

 ב

 ג 4.2

בית אוכל: הכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ 

ולמעט הסעדה , לרבות משלוח מזון הכנתו למקום

 ה 4.6כמשמעותה בסעיף 

  ב 

  ב מ"ר 200עד  אחסונומזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם:  ג 4.6

 ד 4.6
מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם: 

 הובלתו, הפצתו או חלוקתו

  ב 

 קיוסק א 4.7
 ר"ת מ"ר 300עד 

 כן
 א מ"ר 300מעל 

 ב 4.7

מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש  – מרכול

, לרבות משלוח שאין בו טיפול במזוןאישי או ביתי, 

 מזון

  ר"ת מ"ר 300עד 

 ב מ"ר 300מעל 

 ד 4.7
שיש בו טיפול ב, 4.7כמשמעותו בפרט  – מרכול

 , לרבות משלוח מזוןבמזון

  ב 

4.8 

וכל עסק  פאב, בר, מסבאה –  משקאות משכרים

שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום 

 ההגשה

 כן ב 

 ב 5.1
אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים: 

 איסופה, הובלתה

 כן א 

 כן א  : הובלתם במכליותשפכים וקולחין ג 5.3

6.1 

מקום המיועד לאחסנה, שאינו טעון  –  אחסנה

 מ"ר 50רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו, ששטחו 

ומעלה, בין מקורה ובין שאינו מקורה, למעט מחסן 

הצמוד לחנות למכירה קמעונאית, שעיקר תכליתו 

 לשרת אותה

אחסנה של 

חומרים שאינם 

חומרים 

מסוכנים במקום 

 200ששטחו עד 

מ"ר וגובהו עד 

 מטר 3.70

 כן ר"ת

  ב  מ"ר לפחות 800חנות ששטח המכירה בה הוא  6.2

6.4 

לרבות הפעלת מכונות כביסה , מכבסה, ניקוי יבש

וייבוש אוטומטיות שלא בבניין מגורים לשימוש 

 הדיירים

  ב 

6.7 
מקום  –  פרחים, צמחי נוי, זרעים, שתילים

 מ"ר 300למכירתם ששטחו מעל 

  ר"ת מ"ר 1500עד 

מעל ששטחו 

 מ"ר 1500

 א
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פריט  מס'

בתוספת 

 לצו

מסלול  העסקשטח  תיאור

 מקוצר

קיים מפרט 

 אחיד?

 ב 6.8
שאין בו חברת ניהול, שאינו טעון רישוי  עסק בקניון

 לפי פרט אחר בתוספת זו

  ב 

 כן ב  רוכלות מזון א 6.9

 כן א  רוכלות בעסק הטעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו ב 6.9

 כן ר"ת  רוכלות אחרת ג 6.9

6.12 
מקום למכירתם, השכרתם,   – עסק של אבזרי מין

 הצצה על מעשה מיני

  ב 

  ב  הקלטות אודיו אולפן 6.13

6.14 
מקום למכירה קמעונאית,  – מוצרי עישון לסוגיהם

 שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו

  א 

  ב  וכיו"ב בית מלון, פנסיון, אכסניה א 7.1

 ב 7.1

, המלווה במתן השכרת יחידות אירוח למטרת נופש

שירותים לשוכרים, כשמספר יחידות האירוח 

 להשכרה עולה על ארבעהמיועדות 

  ב 

  ב  בריכת זרמים )ג'קוזי( ג 7.4

7.5 

מ"ר שאינו אחד  800-ששטחו גדול מ מכון כושר

 מאלה:

א. מכון כושר המוחזק ומופעל בידי אגודת ספורט, ארגון 

ספורט, התאחדות או איגוד, כהגדרתם בחוק הספורט, 

 , המשמש את ספורטאיהם בלבד;1988-התשמ"ח

המוחזק ומופעל בידי מוסד חינוך לרבות מוסד ב. מכון כושר 

להשכלה גבוהה, המשמש את התלמידים מן המניין הרשומים 

 במוסד בלבד

 52מכון כושר המצוי במתחם בית משותף, כהגדרתו בסעיף  ג.

, או במקום עבודה, שבו 1969-לחוק המקרקעין, התשכ"ט

ובלבד , 1,000מספר העובדים בבניין או במתחם אינו עולה על 

שאינו פתוח לציבור הרחב ומשמש את דיירי הבית המשותף או 

 עובדי המקום בלבד

 ד. מכון כושר בבית מלון המשמש את אורחי המלון בלבד

 כן ב 

  ר"ת  המשמש לעינוג ציבורי כלי שיט ח 7.7

 ב 8.3
אחרת )ארבעה כלי רכב ומעלה( וכן מקום  הובלה

 המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד

  ר"ת מ"ר 500עד 

 א מ"ר 500מעל 

 א 8.4
וכן מקום המשמש לניהול העסק או  הסעת נוסעים

 לשליטה בו

  א מ"ר 500עד 

 ב מ"ר 500מעל 

 ב 8.6

בתשלום או חניון המשמש באי מרכז מסחרי  חניון

מ"ר, למעט חניון  500הסמוך לו, ששטחם מעל 

 ז 8.6כמפורט בסעיף 

 כן ב 

http://www.moin.gov.il/
http://www.moin.gov.il/


   

 

____________________________________________________________________ 

 073-332-0467,  טלפון: 91132, מיקוד: 6158ירושלים, ת.ד.  2רח' קפלן 
 asakim@moin.gov.ilדואר אלקטרוני:  www.moin.gov.il אתר המשרד: 

פריט  מס'

בתוספת 

 לצו

מסלול  העסקשטח  תיאור

 מקוצר

קיים מפרט 

 אחיד?

 ג 8.6
כלי רכב וציוד מכני הנדסי )צמ"ה(, למעט חלקים 

 : רחיצתםמשומשים

  ר"ת 

 ז 8.6

כלי רכב וציוד מכני הנדסי )צמ"ה(, למעט חלקים 

קרקעי, ששטחו -תת: חניון מקורה או משומשים

מ"ר שהוא בתשלום או פתוח לקהל הרחב,  500מעל 

 למעט חניון המשמש את עובדי או דיירי הבניין בלבד

  ב 

  א  : השכרתם, אחסונםכלי שיט א 8.8

 א 8.9

מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה   – מוסך

: וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי

)לרבות כלי רכב  פחחות וצביעהמכונאות כללית, 

 המונעים בגז(

 כן ב מ"ר 500עד 

 ב 8.9

מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה   – מוסך

: וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי

 חשמלאות

  ב 

 ד 8.9

מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה   – מוסך

: וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי

 תיקון תקרים

 ר"ת מ"ר 200עד 

 כן
 ב מ"ר 200מעל 

 ו 8.9

מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה   – מוסך

 :וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי

 טיפול אחר לרכב

 כן ר"ת מ"ר 300עד 

 ב מ"ר 300מעל 

 ליטושם, עיבודם –אבני חן, יהלומים  10.1
  א מ"ר 500עד 

 ב מ"ר 500מעל 

 טקסטיל, דברי הלבשה: גזירה, תפירה ב 10.4
 כן ר"ת מ"ר 500עד 

 ב מ"ר 500מעל 

  ב  : אחסונםדשנים ב 10.6

 ב 10.7

חומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, 

: בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם

אחסונם, מכירתם, למעט אולם תצוגה בלבד שאין 

 מלאיבו 

  ב 

 ב 10.8
שלא לצורך מכירה  אחסונם: חומרי חיטוי או ניקוי

 במקום

 כן א 

  ב  מרפדייה 10.13

 ב 10.14
מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, 

 : פחחות, למעט פחחות רכבגרוטאות מתכת

  ר"ת מ"ר 500עד 

 א מ"ר 500מעל 
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פריט  מס'

בתוספת 

 לצו

מסלול  העסקשטח  תיאור

 מקוצר

קיים מפרט 

 אחיד?

 ג 10.14
מתכתי, מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב 

 : מסגריהגרוטאות מתכת

  ב 

 ד 10.14
מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, 

 : ייצור שלטיםגרוטאות מתכת

  ר"ת מ"ר 500עד 

 א מ"ר 500מעל 

מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי,  ו 10.14

 : הרכבתםגרוטאות מתכת

  ב 

 כן ב  עץ ומוצריו: אחסונו ומכירתו ג 10.16
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