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צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי( )תיקון מס' 2(, התשפ"ב-2022

עסקים,  רישוי  לחוק  ו–8  7א)ב(  6א3,  6א1,  6)ג(,   ,1 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
שרת  הפנים,  לביטחון  השר  הסביבה,  להגנת  השרה  עם  בהתייעצות  התשכ"ח-11968, 
השר  של  ובהסכמה  הבריאות,  ושר  הכפר  ופיתוח  החקלאות  שר  והתעשייה,  הכלכלה 
לפי  והספורט,  התרבות  ושר  הבריאות  שר  הכפר,  ופיתוח  החקלאות  שר  הפנים,  לביטחון 

העניין, אני מצווה לאמור:

בתוספת לצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, התשע"ג-22013, בטבלה -  .1
בפריט 1.2ב -  )1(

בטור ב', אחרי "אחסונם" יבוא "בעסק ששטחו מעל 200 מ"ר"; )א( 

בטור ו', במקום "5" יבוא "10"; )ב( 

בפריט 1.3ב, בטור ו', במקום "5" יבוא "10";  )2(

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

בפריט 1.4ג, בטור ו', במקום "5" יבוא "10";  )4(

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

בפריט 1.7, בטור ג', בעמודה 7, המילים "ת' עד 300 מ"ר" - יימחקו;  )6(

בפריט 2.2ח, בטור ג', בעמודה 7, האמור בה - יימחק;  )7(

בפריט 3.1, בטור ז', האמור בו - יימחק;  )8(

בפריט 3.2ב -   )9(

בטור ד', יבוא "א' - מכירה בחנויות בלבד ששטחן עד 500 מ"ר"; )א( 

בטור ז', האמור בו - יימחק; )ב( 

)10( בפריט 3.2ו, בטור ג', בעמודה 7, המילים "ת' עד 300 מ"ר" - יימחקו;

)11( בפריט 3.2ח, בטור ז', האמור בו - יימחק;

)12( בפריט 3.4ג, בטור ז', האמור בו - יימחק;

)13( בפריט 3.6א, בטור ז', האמור בו - יימחק;

)14( בפריט 3.6ב, בטור ז', האמור בו - יימחק;

)15( בפריט 3.7א, בטור ג', בעמודה 5, האמור בה - יימחק;

)16( בפריט 3.7ב, בטור ג', בעמודה 5, האמור בה- יימחק;

)17(  בפריט 4.1א, בטור ז', האמור בו - יימחק;

)18( בפריט 4.1ג, בטור ז', האמור בו - יימחק;

)19( בפריט 4.2א, בטור ג', בעמודה 2, האמור בה - יימחק;

תיקון התוספת

ס"ח התשכ"ח, עמ' 204; התשפ"ב, עמ' 209.  1

ק"ת התשע"ג, עמ' 821; התשפ"ב, עמ' 1000.  2
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)20( בפריט 4.2ב, בטור ג', בעמודה 2, האמור בה - יימחק;

)21( פריט 4.5ב - בטל;

)22( בפריט 4.6ג, בטור ב', בסופו יבוא "בעסק ששטחו מעל 200 מ"ר - שמירתו שלא 
במסגרת תהליך ייצור ושלא לצורך מכירה קמעונאית במקום";

)23( בפריט 4.6ה, בטור ו', במקום "5" יבוא "10";

)24( בפריט 4.6ו, בטור ב', לעניין חומרי גלם שאינם מן החי, במקום "ביכולת ייצור 
שאינה עולה על 50 טון ליום" יבוא "ביכולת ייצור העולה על 5 טונות ליום ושאינה 

עולה על 50 טונות ליום";

)25( בפריט 4.7ג, בטור ו', במקום "1" יבוא "5";

)26( בפריט 4.8, בטור ו', במקום "5" יבוא "10";

)27( בפריט 6.8א, בטור ו', במקום "5" יבוא "10";

)28( בפריט 7.1א, בטור ו', במקום "10" יבוא "15";

)29( בפריט 7.1ג, בטור ו', במקום "5" יבוא "10";

)30( בפריט 7.4א, בטור ו', במקום "5" יבוא "10";

)31( בפריט 7.4ב, בטור ו', במקום "5" יבוא "10";

)32( בפריט 7.4ג, בטור ו', במקום "5" יבוא "10";

)33( בפריט 7.4ד -

בטור ד' יבוא "ב' - עד 300 מ"ר"; )א( 

בטור ו', במקום "5" יבוא "10"; )ב( 

)34( בפריט 7.4ה, בטור ו', במקום "5" יבוא "10";

)35( בפריט 7.5 -

בטור ג', בעמודה 7, בשורה שתחת הסימון "+" יבוא "ת'  - מכון כושר שאינו  )א( 
כולל סאונה'";

בטור ד', במקום "ב'" יבוא "ר"ת - מכון כושר שאינו כולל סאונה; ב - מכון  )ב( 
כושר אחר";

)36( בפריט 7.6, בטור ו', במקום "3" יבוא "5";

)37( בפריט 7.7ו, בטור ו', במקום "3" יבוא "10";

)38( בפריט 7.7ח, בטור ו', במקום "10" יבוא "15";

)39( בפריט 7.7ט, בטור ז', המילים "תקנות תנועת בעלי חיים" - יימחקו;

)40( בפריט 7.7י, בטור ו', במקום "1" יבוא "5";
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)41( בפריט 8.2 -

בטור ד', יבוא "ב'"; )א( 

בטור ו', במקום "5" יבוא "15"; )ב( 

)42( בפריט 8.3א, בטור ו', במקום "5" יבוא "15";

)43( פריט 8.3ב - בטל;

)44( בפריט 8.6א, בטור ד', יבוא "ב' - עד 300 מ"ר";

)45( פריט 8.6ג - בטל;

)46( פריט 8.9ד - בטל;

)47( בפריט 10.8ב, בטור ב', בסופו יבוא "למעט בעסק שיכולת האחסון המרבית שלו 
היא עד 5 טונות".

י"ד בסיוון התשפ"ב )13 ביוני 2022(
)חמ 3-502-ת1( 

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת הפנים  




