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צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי( )תיקון(, התשע"ט-2018

עסקים,  רישוי  לחוק  ו–7א)ב()1(  6)ג()1(  2ד)ב(,   ,1 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
שר  הפנים,  לביטחון  השר  הסביבה,  להגנת  השר  עם  התייעצות  לאחר  התשכ"ח-11968, 
העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, שר החקלאות ופיתוח הכפר ושר הבריאות, לאחר 
התייעצות עם שרת התרבות והספורט לעניין סעיף 4)50( לצו זה, ובהסכמת השר לביטחון 

הפנים לעניין סעיף 4)19(, )20(, )32(, )33(, )50( ו–)61( לצו זה, אני מצווה לאמור:

העיקרי(, הצו   - )להלן  התשע"ג-22013  רישוי(,  טעוני  )עסקים  עסקים  רישוי  בצו   .1 
בסעיף 2)ג(, במקום "קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבנייה" יבוא "קיום תכליות דיני 

התכנון והבנייה".

בסעיף 9)ב( לצו העיקרי, בסופו יבוא:  .2
)תיקון(,  רישוי(  טעוני  )עסקים  עסקים  רישוי  צו  של  תחילתו  ביום  ")3( החל 
התשע"ט-32018 )להלן - צו התשע"ט(, יחול סעיף 6 גם על סוגי עסקים שלא פורסם 

לגביהם מפרט אחיד עד למועד האמור."

בסעיף 10 לצו העיקרי -  .3
במקום סעיף קטן )א( יבוא:  )1(

")א( בכפוף לסעיף 47)ד( לחוק רישוי עסקים )תיקון מס' 34(, התשע"ח-42018, 
יחולו  זה,  צו  לפי  רישיון  תוקף  התקצר  כלליות,  הוראות  לתקנות   20 ולתקנה 

הוראות אלה:

הרישיון יפקע ב–31 בדצמבר של השנה השלישית שלאחר השנה שבה   )1(
פורסם המפרט האחיד לאותו סוג עסק ובלבד שהמפרט האחיד פורסם עד 
יום תחילתו של צו התשע"ט, ואם לא פורסם לאותו סוג עסק מפרט אחיד 
עד יום תחילתו של צו התשע"ט, יפקע הרישיון ביום כ"ז בטבת התשפ"ב 

)31 בדצמבר 2021(;

רשות הרישוי תודיע לבעל הרישיון בתוך שלושה חודשים מפרסום   )2(
לפי  יהיה  שחידושו  כך  ועל  הרישיון  פקיעת  מועד  על  האחיד  המפרט 
פרק ח' לתקנות הוראות כלליות, ובלבד שהמפרט האחיד פורסם עד יום 
תחילתו של צו התשע"ט, ואם לא פורסם לאותו סוג עסק מפרט אחיד עד 
יום תחילתו של צו התשע"ט, רשות הרישוי תודיע כאמור לבעל הרישיון 

בתוך שלושה חודשים מיום תחילתו של צו התשע"ט.";

במקום סעיף קטן )ב( יבוא:  )2(

")ב( התארך תוקף רישיון לפי צו זה ופורסם לגבי אותו סוג עסק מפרט אחיד 
או  שיינתנו  רישיונות  על  ההארכה  תחול  התשע"ט,  צו  של  תחילתו  יום  עד 
יחודשו ממועד פרסום המפרט האחיד לאותו סוג עסק ואילך, ואם לא פורסם 
לגבי אותו סוג עסק מפרט אחיד עד יום תחילתו של צו התשע"ט, תחול ההארכה 

על רישיונות שיינתנו או יחודשו מיום תחילתו של צו התשע"ט ואילך."

סעיף קטן )ה( - בטל.  )3(

ס"ח התשכ"ח, עמ' 204.  1

ק"ת התשע"ג, עמ' 821; התשע"ח, עמ' 1813.  2
ק"ת התשע"ט, עמ' 1600.  3

ס"ח התשע"ח, עמ' 778.  4

תיקון סעיף 2

תיקון סעיף 9

תיקון סעיף 10
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בתוספת לצו העיקרי -  .4
פריטים 1.5ג, 3.2ג עד 3.2ה, 3.2ז, 3.3א, 3.7ג, 4.1ב, 4.4א, 4.4ד, 4.4ה, 4.6ב, 8.4ג, 8.6ד   )1(

ו–8.9ה - יימחקו;

בפריט 1.2א, בטור ו', במקום "5" יבוא "10";  )2(

בפריט 1.3א, בטור ו', במקום "5" יבוא "10";  )3(

בפריט 1.3ד, בטור ו', במקום "5" יבוא "10";  )4(

בפריט 1.4א, בטור ו', במקום "5" יבוא "10";  )5(

בפריט 1.4ב, בטור ו', במקום "5" יבוא "10";  )6(

בפריט 1.5א, בטור ג', בעמודה 5, הסימון "]+[" - יימחק;  )7(

בפריט 1.5ב, בטור ג', בעמודה 5, הסימון "]+[" - יימחק;  )8(

בפריטים 2.2א עד 2.2ה, בטור ג', בעמודה 5, הסימון "]+[" - יימחק;  )9(

בפריט 2.4, בטור ג', בעמודה 5, הסימון "]+[" - יימחק;  )10(

בפריט 3.4א, בטור ג', בעמודה 5, הסימון "+" - יימחק;  )11(

בפריט 3.5א -  )12(

בטור ב', בסופו יבוא "אריזתו"; )א( 

בטור ג', בעמודות 1 ו–3, אחרי "+" יבוא "למעט לעניין אריזתו"; )ב( 

בפריט 3.5ב, בטור ב', המילה "אריזתו" - תימחק;  )13(

בפריט 3.6א, בטור ב', המילה "הובלתם" - תימחק.  )14(

בפריט 3.7א -  )15(

בטור ג', בעמודה 5, אחרי "+" יבוא "לעניין תכשירים לשימוש וטרינרי בלבד  )א( 
למעט תרופות";

בטור ו', במקום "5" יבוא "10"; )ב( 

בפריט 3.7ב, בעמודה 5, אחרי "]+[" יבוא "לעניין תכשירים לשימוש וטרינרי בלבד   )16(
למעט תרופות";

בפריט 4.1א -  )17(

בטור ב', בסופו יבוא "בתחנת מיון"; )א( 

בטור ג', בעמודה 5, הסימון "+" - יימחק; )ב( 

בטור ו', במקום "3" יבוא "5"; )ג( 

בפריט 4.1ד -  )18(

בטור ב', בסופו יבוא "לתחנת מיון"; )א( 

בטור ג', בעמודה 5, הסימון "+" - יימחק; )ב( 

בפריט 4.2א -  )19(

בטור ב', המילים "בית קפה" - יימחקו, ובסופו יבוא "ושאינו עסק שעיקר  )א( 
כאמור ההגשה  במקום  צריכה  לצורך  משכרים  משקאות  הגשת   פעילותו 

בפריט 4.8";

בטור ג' - )ב( 

תיקון התוספת

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2018-001328, התקבל ב - 30/12/2018



קובץ התקנות 8133, כ"ב בטבת התשע"ט, 30.12.2018  1602

בעמודה 2, אחרי "+" יבוא "לעניין מסעדה המיועדת ל–200 איש ויותר   )1(
או לעניין הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום";

"מקום  יבוא  חורף"  סגירת  לרבות  מ"ר   60 "עד  במקום   ,7 בעמודה   )2(
המיועד ל–50 איש לכל היותר ששטחו עד 150 מ"ר לרבות סגירת חורף";

בטור ו', במקום "3" יבוא "10"; )ג( 

)20( בפריט 4.2ב - 

שעיקר  עסק  "ושאינו  יבוא  ובסופו  קפה,"  "בית  יבוא  בתחילתו  ב',  בטור  )א( 
כאמור ההגשה  במקום  צריכה  לצורך  משכרים  משקאות  הגשת   פעילותו 

בפריט 4.8";

בטור ג' - )ב( 

בעמודה 2, אחרי "+" יבוא "לעניין מזנון, בית קפה או בית אוכל אחר,   )1(
המיועדים ל–200 איש ויותר או לעניין הגשת משקאות משכרים לצריכה 

במקום";

בעמודה 7, במקום "300" יבוא "150";  )2(

בטור ו', במקום "3" יבוא "10"; )ג( 

)21( בפריט 4.2ג, בטור ו', במקום "3" יבוא "10";

)22( בפריט 4.3א -

בטור ג', בעמודה 4, הסימון "+" - יימחק; )א( 

בטור ו', במקום "3" יבוא "10"; )ב( 

)23( בפריט 4.3ב, בטור ו', במקום "3" יבוא "10";

)24( בפריט 4.4ב -

גולמי  בבשר  "טיפול  יבוא  גירומם"  עיבודם,  "פירוקם,  במקום  ב',  בטור  )א( 
ואריזתו";

בטור ג', בעמודות 1 ו–3, אחרי "+" או "]+[", בהתאמה, יבוא "למעט לעניין  )ב( 
אריזתו" ובעמודה 5, הסימון "+" - יימחק;

בטור ו', במקום "5" יבוא "10"; )ג( 

)25( בפריט 4.4ז -

גולמי  בבשר  "טיפול  יבוא  גירומם"  עיבודם,  "פירוקם,  במקום  ב',  בטור  )א( 
ואריזתו";

בטור ג', בעמודות 1 ו–3, אחרי "]+[" יבוא "למעט לעניין אריזתו" ובעמודה  )ב( 
5, הסימון "+" - יימחק; 

בטור ו', במקום "5" יבוא "10"; )ג( 

)26( בפריט 4.5ב, בטור ו', במקום "3" יבוא "5";

)27( בפריט 4.6א -

בטור ב', בכל מקום, אחרי "ייצורו, עיבודו" יבוא "אריזתו"; )א( 
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בטור ג', בעמודות 1 ו–3, אחרי "+" או "]+[", בהתאמה, יבוא "למעט לעניין  )ב( 
אריזתו";

)28( בפריט 4.6ה, בטור ו', במקום "1" יבוא "5";

)29( בפריט 4.6ו -

בטור ב', בכל מקום, אחרי "ייצורו, עיבודו" יבוא "אריזתו"; )א( 

בטור ג', בעמודה 1, אחרי "]+[" יבוא "למעט לעניין אריזתו". )ב( 

)30( בפריט 4.7ב, בטור ו', במקום "10" יבוא "15";

)31( בפריט 4.7ג, בטור ג', בעמודה 4, הסימון "+" - יימחק;

)32( בפריט 4.7ד -

בטור ג', בעמודה 7, אחרי "+" יבוא "ת' עד 300 מ"ר"; )א( 

בטור ו', במקום "3" יבוא "10"; )ב( 

)33( בפריט 4.8 -

בטור ב', לפני "עסק שעיקר פעילותו" יבוא "פאב, בר, מסבאה וכל"; )א( 

"מקום  יבוא  חורף"  סגירת  לרבות  מ"ר   60 "עד  במקום   ,7 בעמודה  ג',  בטור  )ב( 
המיועד ל–50 איש לכל היותר ששטחו עד 150 מ"ר לרבות סגירת חורף";

בטור ו', במקום "1" יבוא "5"; )ג( 

)34( בפריט 5.1א, בטור ג', בעמודה 5, הסימון "]+[" - יימחק;

)35( בפריט 5.1ג, בטור ג', בעמודה 5, הסימון "]+[" - יימחק;

)36( בפריט 5.1ה, בטור ג', בעמודה 5, הסימון "]+[" - יימחק;

)37( בפריט 5.2א, בטור ו', במקום "3" יבוא "5";

)38( בפריט 5.2ב, בטור ו', במקום "3" יבוא "5";

)39( בפריט 6.8א, בטור ו', במקום "3" יבוא "5";

)40( בפריט 6.8ב, בטור ו', במקום "3" יבוא "5";

)41( בפריט 6.9א, בטור ו', במקום "1" יבוא "5";

)42( בפריט 6.9ב, בטור ו', במקום "1" יבוא "5";

)43( בפריט 6.9ג, בטור ו', במקום "1" יבוא "5";

)44( בפריט 7.1א, בטור ו', במקום "3" יבוא "10";

)45( בפריט 7.1ב, בטור ו', במקום "5" יבוא "10";

)46( בפריט 7.1ג, בטור ו', במקום "3" יבוא "5";

)47( בפריט 7.4א, בטור ו', במקום "3" יבוא "5";

)48( בפריט 7.4ב, בטור ו', במקום "3" יבוא "5";

)49( בפריט 7.4ג, בטור ו', במקום "3" יבוא "5";
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)50( בפריט 7.5 - 

)א( בטור ב', במקום "מכון כושר, למעט אלה" יבוא "מכון כושר ששטחו גדול 
מ–800 מ"ר שאינו אחד מאלה" ובסופו יבוא:

"ד. מכון כושר בבית מלון המשמש את אורחי המלון בלבד.";

)ב( בטור ג', בעמודה 7, המילים "ת' עד 300 מ"ר" - יימחקו;

)51( בפריט 7.6, בטור ו', במקום "1" יבוא "3";

)52( בפריט 7.7ה, בטור ו', במקום "1" יבוא "5";

)53( בפריט 7.7ו, בטור ו', במקום "1" יבוא "3";

)54( בפריט 7.9 -

עיסוקו  "שעיקר  יבוא  משכרים"  משקאות  הגשת  "לרבות  במקום  ב',  בטור  )א( 
הוא קיום אירועים, לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ההגשה";

בטור ו', במקום "3" יבוא "10"; )ב( 

)55( בפריט 7.10א, בטור ו', במקום "3" יבוא "5";

)56( בפריט 7.10ב, בטור ו', במקום "3" יבוא "5";

)57( בפריט 8.2, בטור ו', במקום "3" יבוא "5";

)58( בפריט 8.3א, בטור ו', במקום "3" יבוא "5";

)59( בפריט 8.4א, בטור ג', בעמודה 2, הסימון "+" - יימחק;

)60( בפריט 8.6ב, בטור ו', במקום "5" יבוא "10";

)61( בפריט 8.6ג, בטור ג' - 

בעמודה 5, הסימן "]+[" - יימחק; )א( 

בעמודה 7, המילים "עד 500 מ"ר" - יימחקו; )ב( 

)62( בפריט 8.6ז - 

חניון  למעט  הרחב,  לקהל  פתוח  או  בתשלום  "שהוא  יבוא  בסופו  ב',  בטור  )א( 
המשמש את עובדי או דיירי הבניין בלבד";

בטור ו', במקום "5" יבוא "10"; )ב( 

)63( בפריט 8.8א, בטור ג', בעמודה 5, הסימן "]+[" - יימחק;

)64( בפריט 8.9ב, בטור ג', בעמודה 3, הסימון "]+[" - יימחק;

)65( בפריט 10.6א, בטור ג', בעמודה 5, הסימן "]+[" - יימחק;

)66( בפריט 10.7ג -

בטור ב', המילים "בלוקים," - יימחקו; )א( 

בטור ו', במקום "10" יבוא "5". )ב( 
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)67( אחרי פריט 10.7ג יבוא:

טור א'
מס' סד'

טור ב'
תיאור 
העסק 
טעון 

הרישוי

טור ג'
מטרות הרישוי

טור ד'
היתר 
מזורז

טור ה'
אי פרסום 

מפרט 
אחיד או 

מפרט 
אחיד 

חלקי )לפי 
המספר 

הסידורי 
של 

המטרות 
בטור ג'(

טור ו'
תוקף 

רישיון 
)בשנים(

טור ז'
חיקוק 

אחר

123457

הבטחת 
איכות 
נאותה 

של 
הסביבה 
ומניעת 
מפגעים 
ומטרדים

מניעת 
סכנות 
לשלום 
הציבור 

והבטחה 
מפני שוד 
והתפרצות

הבטחת 
בטיחותם 

של 
הנמצאים 

במקום 
העסק או 
בסביבתו

מניעת 
סכנות של 

מחלות 
בעלי חיים 

ומניעת 
זיהום 

מקורות 
מים 

בחומרי 
הדברה, 
בדשנים 

או 
בתרופות

הבטחת 
בריאות 
הציבור 
לרבות 
תנאי 

תברואה 
נאותים

קיום 
הדינים 

הנוגעים 
לכבאות

הכנתם, "10.7ד
ייצורם, 
עיבודם 

של 
בלוקים

]+[++
ת׳ - עד 
500 מ״ר

."10

)68( בפריט 10.8א, בטור ג', בעמודה 5, הסימן "]+[" - יימחק;

)69( בפריט 10.10א, בטור ג', בעמודה 5, הסימן "]+[" - יימחק;

)70( בפריט 10.10ו, בטור ג', בעמודה 5, הסימן "]+[" - יימחק;

)71( בפריט 10.13, בטור ג', בעמודה 3, הסימן "]+[" - יימחק;

)72( בפריט 10.14ה, בטור ו', במקום "3" יבוא "5".

תחילתו של סעיף 1 לצו זה ביום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(.  .5
י"ט בטבת התשע"ט )27 בדצמבר 2018(

עי)חמ 3-502-ת1( ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א
שר הפנים   

צו הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית )הכרזה על מתחמים לפינוי 
ובינוי במסלול מיסוי( )הוראת שעה(, התשע"ט-2018

עירונית  להתחדשות  הממשלתית  הרשות  לחוק   15 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
בדבר  הנוגעת  המקומית  הרשות  בהסכמת  יזם,  לבקשת  החוק(,   - )להלן  התשע"ו-12016 

ובהמלצת הוועדה כהגדרתה בסעיף 15)א( לחוק, אני מצווה לאמור:

המתחמים המפורטים להלן מוכרזים בזה מתחמים לפינוי ובינוי במסלול מיסוי:  .1
)א( קריית אונו "לוי אשכול צפון": גוש 6496, חלקות 368, 380, 382;

)ב( חדרה "רמב"ם 20": גוש 10036, חלקה 415;

)ג( נתניה "הרצוג מערב": גוש 8272, חלקות 180-178.

מתחמים לפינוי 
ובינוי במסלול 

מיסוי

תחילה

ס"ח התשע"ו, עמ' 1234.  1
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תוקפו של צו זה לשש שנים, אלא אם כן בוטלה ההכרזה על המתחם קודם לכן.  .2
כ"ו בכסלו התשע"ט )4 בדצמבר 2018(

)חמ 3-5405( 

ט נ ל ג ב  א ו י  
שר הבינוי והשיכון  

צו הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית )הכרזה על מתחם לפינוי 
ובינוי במסלול רשויות מקומיות( )הוראת שעה מס' 2(, התשע"ט-2018

עירונית,  להתחדשות  הממשלתית  הרשות  לחוק  14)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המייעצת  הוועדה  ובהמלצת  בדבר  הנוגעת  המקומית  הרשות  בהסכמת  התשע"ו-12016, 

להתחדשות עירונית, אני מצווה לאמור:

המתחם המפורט להלן מוכרז בזה מתחם לפינוי לשם בינוי:  .1
ראשון לציון - חיים אריאב 24.

המקומית  הרשות  במשרדי  הציבור  לעיון  מופקדת   ,1 בסעיף  המפורט  המתחם  מפת   .2
הנוגעת בדבר. 

תוקפו של צו זה לשש שנים, אלא אם כן בוטלה ההכרזה על המתחם קודם לכן.   .3
כ"ו בכסלו התשע"ט )4 בדצמבר 2018(

)חמ 3-5406( 

ט נ ל ג ב  א ו י  
שר הבינוי והשיכון  

 כללי שירות המדינה )מינויים( )סייגים בקרבה משפחתית(
)עובדי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת( )תיקון(, התשע"ט-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 33 ו–41)ב( לחוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-11959, 
ובהתייעצות עם נציב שירות המדינה לפי פסקה 41)ב()1( לחוק האמור, אני קובע כללים 

אלה:   

בכללי שירות המדינה )מינויים( )סייגים בקרבה משפחתית( )עובדי ועדת הבחירות   .1
המרכזית לכנסת(, התשע"ז-22017, בסעיף 8)א( -  

בפסקה )1(, אחרי "ומשאבי אנוש" יבוא "או נציגו";   )1(

במקום פסקה )3( יבוא:   )2(

")3( ראש אגף נוסף בוועדת הבחירות המרכזית."

י"ז בטבת התשע"ט )25 בדצמבר 2018(
)חמ 3-5332( 

ט פ ו ש  , ר צ ל מ ן  נ ח  
                                           המשנה לנשיאת בית המשפט העליון

יושב ראש ועדת הבחירות  
המרכזית לכנסת ה–21  

תוקף

 מתחם לפינוי
לשם בינוי

הפקדת מפות

תוקף

ס"ח התשע"ו, עמ' 1234.  1

תיקון סעיף 8

ס"ח התשי"ט, עמ' 279; התשע"ה, עמ' 105.  1

ק"ת התשע"ז, עמ' 577.  2
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