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תקנות רישוי עסקים )הוראות כלליות( )תיקון מס' 2(, התשפ"ב-2022

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6ב)א( ו–)ד( לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-11968, אני מתקינה 
תקנות אלה:

בתקנות רישוי עסקים )הוראות כלליות(, התשס"א-22000 )להלן - התקנות העיקריות(,   .1
בתקנה 3א - 

)1( תקנת משנה )ב( - בטלה;

)2( בתקנת משנה )ג(, אחרי פסקה )1( יבוא:

")1א( מסמכים כאמור בתקנה 11ה, לפי הנדרש;";

)3( בתקנת משנה )ד(, במקום "בתקנות משנה )ב( או )ג(" יבוא "בתקנת משנה )ג(".

)ג()1(" יבוא  )2(, במקום "בתקנה 3א)א( עד  בתקנה 3ב)ב( לתקנות העיקריות, בפסקה   .2
"בתקנה 3א)א( עד )ג()1א(".

בתקנה 3ז לתקנות העיקריות -  .3
)1( תקנת משנה )ב( - בטלה;

)2( בתקנת משנה )ג(, אחרי פסקה )1( יבוא:

")1א( מסמכים כאמור בתקנה 11ה, לפי הנדרש;";

)3( בתקנת משנה )ד(, במקום "בתקנות משנה )ב( או )ג(" יבוא "בתקנת משנה )ג(".

בתקנה 4)ב( לתקנות העיקריות -  .4
)1( ברישה, המילים "לאחר שנחתמו בידי בעל מקצוע מוסמך, זולת אם הבקשה היא 
לעניין סוג עסק שלגביו קבע השר כי הוא פטור מצירוף המסמכים, כולם או חלקם" 

- יימחקו;

)2( פסקאות )1( עד )3( - יימחקו;

)3( אחרי פסקה )4( יבוא:

")5( מסמכים כאמור בתקנה 11ה, לפי הנדרש."

יבוא   ")3( עד  4)ב()1(  "בתקנה  במקום   ,)2( בפסקה  העיקריות,  לתקנות  5)ב(  בתקנה   .5
"בתקנה 4)ב()5(".

במקום תקנה 11ה לתקנות העיקריות יבוא:  .6

11ה. )א( בכפוף לסעיף 6ב)ג1( לחוק -"מסמכי בקשה

)1( לכל עותק של בקשה להיתר מזורז א' או לרישיון 
על יסוד תצהיר תצורף תוכנית עסק; לכל עותק של 
יצורפו  החוק  לפי  אחרים  לרישיון  או  להיתר  בקשה 
תוכנית עסק, מפה מצבית ותרשים סביבה )בסעיף זה 

- המסמכים(;

תיקון תקנה 3א

תיקון תקנה 3ב

תיקון תקנה 3ז

תיקון תקנה 4

תיקון תקנה 5

החלפת תקנה 11ה

ס"ח התשכ"ח, עמ' 204; התשע"א, עמ' 40; התשע"ח, עמ' 778; התשפ"ב, עמ' 209.  1

ק"ת התשס"א, עמ' 10; התשפ"ב, עמ' 1000.  2
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)2( על אף האמור בפסקה )1(, עסק מסוגי העסקים 
את  יצרף  השלישית,  לתוספת  א'  בטור  המפורטים 
המסמכים, או יהיה פטור מצירופם, כולם או חלקם, 

בהתאם לקבוע בטורים ב' עד ד' לתוספת האמורה.

מקצוע  בעל  בידי  שנחתמו  לאחר  יצורפו  )ב( המסמכים 
לפי  ו',  פרק  או  זה  פרק  להוראות  בהתאם  וייערכו  מוסמך 

העניין."

אחרי התוספת השנייה לתקנות העיקריות יבוא:  .7
"התוספת השלישית

)תקנה 11ה)א()2((

טור א'
מספר סידורי בצו רישוי 

עסקים )עסקים טעוני 
רישוי(, התשע"ג-32013 

טור ב'
תרשים סביבה

טור ג'
מפה מצבית

טור ד'
תוכנית עסק

++פטור1.1

++פטור1.2ב

++פטור1.3ב

++פטור1.3ג

++פטור1.3ד

פטורפטורפטור1.4א

פטורפטורפטור1.4ב

+פטורפטור1.5א

++פטור1.5ב

++פטור1.6

++פטור1.8

+פטורפטור2.1ג

+פטורפטור2.1ד

+פטורפטור2.1ו

+פטורפטור2.2ז

+פטורפטור2.2ח

+++3.5ב

++פטור 3.7ב

+פטורפטור4.1ד

++פטור4.2א

הוספת התוספת 
השלישית

ק"ת התשע"ג, עמ' 821; התשפ"ב, עמ' 1000.  3
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טור א'
מספר סידורי בצו רישוי 

עסקים )עסקים טעוני 
רישוי(, התשע"ג-32013 

טור ב'
תרשים סביבה

טור ג'
מפה מצבית

טור ד'
תוכנית עסק

+ לעסקים במסלול פטור4.2ב
היתר מזורז ב'; 
פטור לעסקים 
במסלול היתר 

מזורז א'

+

++פטור4.2ג

+פטור פטור 4.5ב

+פטורפטור4.6ד

+ לעסקים במסלול פטור4.7ב
היתר מזורז ב'; 
פטור לעסקים 

במסלול רישיון על 
יסוד תצהיר

+

++פטור4.7ג

++פטור4.7ד

+פטורפטור4.8

+פטורפטור6.1

+פטורפטור6.2

+פטורפטור6.8ב

+פטורפטור6.9א

+פטורפטור6.12

++פטור7.1ב

++פטור7.1ג

++פטור7.4א

++פטור7.4ג

++פטור7.4ד

++פטור7.4ה

+פטורפטור7.5

+פטורפטור7.6

+פטורפטור7.7א

+פטורפטור7.7ב

+פטורפטור7.7ג

+פטורפטור7.7ו

+פטורפטור7.7ז
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טור א'
מספר סידורי בצו רישוי 

עסקים )עסקים טעוני 
רישוי(, התשע"ג-32013 

טור ב'
תרשים סביבה

טור ג'
מפה מצבית

טור ד'
תוכנית עסק

+פטורפטור7.7יא

+פטורפטור7.10א

+פטורפטור7.10ב

+פטורפטור8.2

פטורפטורפטור8.3א

+פטורפטור8.4א

+פטורפטור8.4ד

+פטורפטור8.6א

+פטורפטור8.6ב

++פטור8.6ז

+פטורפטור8.7א

+פטורפטור8.9ב

+פטורפטור8.9ד

+פטורפטור8.9ו

+פטורפטור8.11

+פטורפטור9.1א

+פטורפטור9.1ב

+פטורפטור9.4

+פטורפטור10.1

+פטורפטור10.4ב

+פטורפטור10.7ב

+++10.8ב

+פטורפטור10.11ג

+פטורפטור10.13

+פטורפטור10.14ה

+פטורפטור10.14ו

+"פטורפטור10.16ג

כ"ה באדר ב' התשפ"ב )28 במרס 2022(
)חמ 3-2880-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת הפנים  
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