
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 משרד הפנים

 בכיר לרישוי עסקיםאגף 

 

 

 "ו טבת, תשפ"בכ  
 2021דצמבר,  30  

 
  פירוט סיווג פריטי רישוי למסלולי רישוי מקוצרים הנדון: 

 

במסגרתה הוחלט על קידום רפורמת רישוי עסקים דיפרנציאלי,  ,3214בהמשך להחלטת ממשלה 

, עודכן צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי( והצו לחוק רישוי עסקים 34ולחקיקת תיקון מס' 

 .בקישור, ראו 19.8.2020 המתוקן פורסם ברשומות ביום

 נכנס למסלולי רישוי פריטי הרישויסיווג  עם פרסום הצו ברשומות. מידלתוקף  והשינויים נכנס

.  בכך למעשה הושלמה הרפורמה ברישוי עסקים שאותה הוביל משרד הפנים, 1.4.2021 –לתוקף ב 

 ועתה יתחיל תהליך יישומה בשטח. 

 
 חלוקה למסלולים: 

החוק למסלולי רישוי מקוצרים )רישיון על יסוד סיווג חלק מהעסקים הטעונים רישיון לפי 

 .34' תצהיר, היתר מזורז א', היתר מזורז ב'( עליהם הוחלט במסגרת תיקון מס

הסימונים  פי-על ,תוספת לצושל הופיע בטור ד' מג העסקים למסלולי רישוי מקוצרים סיוו

 :הבאים

 = רישיון על יסוד תצהיר ר"ת

 = היתר מזורז א' א'

 = היתר מזורז ב' ב'

פירוט לגבי המסלולים, לוחות הזמנים והתהליך, ניתן לקרוא בפרק "מסלולי רישוי דיפרנציאלי" 

 .קורס המקווןוב 34י לתיקון היישוממדריך ב

 
 

 :טבלת סיווג עסקים למסלולי רישוי מקוצרים

פריטים במסלול  .רישוי שסווגו למסלול רישוי מקוצרהפריטי את  רקהמצורפת כוללת הטבלה 
 זו. מופיעים בטבלהאינם הרגיל 

מס' 
פריט 

בתוספת 
 לצו

מסלול  שטח העסק תיאור
 מקוצר

תאריך 
פרסום 
המפרט 
 ברשומות

קישור 
 למפרט

 הערות

1.1 
  לחץ כאן 20.10.2015 ב  בית מרקחת

 
 

טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור  א 1.4
 מכון שיזוףומניקור, 

 לחץ כאן 29.4.2021 ר"ת מ"ר 300עד 
 

פטור 
ממסמכי 

 בקשה

 א מ"ר 300מעל 

 מספרה ב 1.4
  לחץ כאן 20.12.2020 ר"ת מ"ר 300עד 

 
פטור 

ממסמכי 
 בקשה

 א מ"ר 300מעל 

    א  מקום לעשייתן – כתובות קעקע ג 1.4

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/500_849.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/500_849.htm
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/training-materials/he/home_main_business-licensing_training_training-materials-014.pdf
https://www.gov.il/he/Departments/General/israel_digital
https://www.gov.il/he/Departments/General/israel_digital
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-spec-01-01
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-spec-01-04a
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-spec-01-04b


 
 

 

 

 
 

 

 
 

 משרד הפנים

 בכיר לרישוי עסקיםאגף 

 

 
מס' 
פריט 

בתוספת 
 לצו

מסלול  שטח העסק תיאור
 מקוצר

תאריך 
פרסום 
המפרט 
 ברשומות

קישור 
 למפרט

 הערות

לצורך ענידת  ניקוב חורים בגוף האדם ו 1.4
 תכשיטים

    א 

 מ"ר 300ששטחה מעל  מעבדת שיניים 1.7
  לחץ כאן 29.7.2019 א מ"ר 300מעל 

 
 
 

 300ששטחה מעל  בעלי חיים: מספרה ו 3.2
 מ"ר

 לחץ כאן  1.7.2021 א מ"ר 300מעל 
 

 
 

 ב 3.5
: אחסונו, הובלתו או מזון לבעלי חיים
במקום ששטחו מעל  חלוקתו, מכירתו

 מ"ר 200

 לחץ כאן 1.12.2020 א מ"ר 200מעל 
 

 

 א 4.2

לרבות משלוח מזון  בית אוכל: מסעדה
לרבות הגשת משקאות משכרים 

לצריכה במקום ושאינו עסק שעיקר 
פעילותו הגשת משקאות משכרים 

לצורך צריכה במקום ההגשה כאמור 
 4.8בפריט 

  לחץ כאן 20.10.2015 ב 
 
 

 

 ב 4.2

בית קפה, מזנון, בית אוכל בית אוכל: 
לרבות משלוח מזון לרבות הגשת  אחר

משקאות משכרים לצריכה במקום 
ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת 

משקאות משכרים לצורך צריכה 
 4.8במקום ההגשה כאמור בפריט 

מקום המיועד 
איש לכל  50 -ל

היותר ששטחו 
מ"ר  150עד 

לרבות סגירת 
 חורף

 לחץ כאן 29.4.2021 א
 
  
 
 
 
 

 

כל מקום 
שאינו בא בגדר 

 האמור

  ב

 ג 4.2

בית אוכל: הכנת מזון למכירתו 
, לרבות הכנתו לצריכה מחוץ למקום

משלוח מזון ולמעט הסעדה 
 ה 4.6כמשמעותה בסעיף 

 לחץ כאן 29.4.2021 ב 
 
 

 

 ג 4.6
מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי 

 אחסונוגלם: 
 לחץ כאן 1.7.2021 ב מ"ר 200עד 

 
 

 ד 4.6
מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי 

 הובלתו, הפצתו או חלוקתוגלם: 
 לחץ כאן 1.7.2021 ב 

 
 

 קיוסק א 4.7
  לחץ כאן 29.7.2019 ר"ת מ"ר 300עד 

 
 

  א מ"ר 300מעל 
מקום לממכר מזון ומוצרי  – מרכול ב 4.7

שאין בו צריכה לשימוש אישי או ביתי, 
 , לרבות משלוח מזוןטיפול במזון

  1.7.2021 ר"ת מ"ר 300עד 
 לחץ כאן

 

 

  ב מ"ר 300מעל 

שיש ב, 4.7כמשמעותו בפרט  – מרכול ד 4.7
 , לרבות משלוח מזוןבו טיפול במזון

    ב 

4.8 
פאב, בר,  –  משקאות משכרים

וכל עסק שעיקר פעילותו  מסבאה
 הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה

 לחץ כאן 29.7.2019 ב 
 
 

 

 ב 5.1
אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים 

 איסופה, הובלתהמסוכנים: 
 לחץ כאן 20.10.2015 א 

 
 

 ג 5.3
 לחץ כאן 20.10.2015 א  : הובלתם במכליותשפכים וקולחין

 
 

6.1 
מקום המיועד לאחסנה,  –  אחסנה

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

אחסנה של 
חומרים שאינם 

חומרים 

 לחץ כאן 20.12.2020 ר"ת
 
 

 

https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-spec-01-07
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-spec-03-02f
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-spec-03-05b
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-spec-04-02a
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-spec-04-02b
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-spec-04-02c
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-spec-04-06c
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-spec-04-06d
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-spec-04-07a
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-spec-04-07b
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-spec-04-08
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-spec-05-01b
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-spec-05-03c
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-spec-06-01
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בין מקורה ובין שאינו מקורה, למעט 
מחסן הצמוד לחנות למכירה 

קמעונאית, שעיקר תכליתו לשרת 
 אותה

מסוכנים 
במקום ששטחו 

מ"ר  200עד 
 3.70וגובהו עד 

 מטר

6.2 
 800חנות ששטח המכירה בה הוא 

 מ"ר לפחות
 לחץ כאן 28.12.2020 ב 

 
 

6.4 
, לרבות הפעלת ניקוי יבשמכבסה, 

מכונות כביסה וייבוש אוטומטיות 
 שלא בבניין מגורים לשימוש הדיירים

 לחץ כאן 29.4.2021 ב 
 

 

 ב 6.8
שאין בו חברת ניהול,  עסק בקניון

שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר 
 בתוספת זו

 לחץ כאן 30.11.2021 ב 
 

 

 א 6.9
 לחץ כאן 20.12.2020 ב  רוכלות מזון

 
 

רוכלות בעסק הטעון רישוי לפי פרט  ב 6.9
 אחר בתוספת זו

 לחץ כאן 29.07.2019 א 
 

 

 לחץ כאן 29.07.2019 ר"ת  אחרתרוכלות  ג 6.9
 

 

6.12 
מקום   – עסק של אבזרי מין

למכירתם, השכרתם, הצצה על מעשה 
 מיני

    ב 

6.14 
מקום  – מוצרי עישון לסוגיהם

למכירה קמעונאית, שאינו טעון רישוי 
 לפי פרט אחר בתוספת זו

 לחץ כאן 28.12.2020 א 
 

 

 לחץ כאן 1.7.2021 ב  וכיו"ב בית מלון, פנסיון, אכסניה א 7.1
 

 

 ב 7.1

, השכרת יחידות אירוח למטרת נופש
המלווה במתן שירותים לשוכרים, 

כשמספר יחידות האירוח המיועדות 
 להשכרה עולה על ארבע

    ב 

    ב  בריכת זרמים )ג'קוזי( ג 7.4

7.5 

מ"ר  800-ששטחו גדול מ כושרמכון 
 שאינו אחד מאלה:

א. מכון כושר המוחזק ומופעל בידי 
אגודת ספורט, ארגון ספורט, 

התאחדות או איגוד, כהגדרתם בחוק 
, המשמש את 1988-הספורט, התשמ"ח
 ספורטאיהם בלבד;

ב. מכון כושר המוחזק ומופעל בידי 
מוסד חינוך לרבות מוסד להשכלה 

למידים מן גבוהה, המשמש את הת
 המניין הרשומים במוסד בלבד

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

, או במקום 1969-המקרקעין, התשכ"ט
עבודה, שבו מספר העובדים בבניין או 

, ובלבד 1,000במתחם אינו עולה על 
שאינו פתוח לציבור הרחב ומשמש את 
 דיירי הבית המשותף או עובדי המקום

 בלבד

 לחץ כאן 29.7.2019 ב 
 

 

https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-spec-06-02
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-spec-06-04
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-spec-06-08b
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-spec-06-09a
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-spec-06-09b
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-spec-06-09c
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-spec-06-14
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-spec-07-01a
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-spec-07-05
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ד. מכון כושר בבית מלון המשמש את 
 אורחי המלון בלבד

   ר"ת  המשמש לעינוג ציבורי כלי שיט ח 7.7
 

 

 ב 8.3
אחרת )ארבעה כלי רכב ומעלה(  הובלה

וכן מקום המשמש לניהול העסק או 
 לשליטה בו לרבות משרד

    ר"ת מ"ר 500עד 

 א מ"ר 500מעל 

וכן מקום המשמש  הסעת נוסעים א 8.4
 לניהול העסק או לשליטה בו

    א מ"ר 500עד 
  ב מ"ר 500מעל 

 ב 8.6

בתשלום או חניון המשמש באי  חניון
מרכז מסחרי הסמוך לו, ששטחם מעל 

מ"ר, למעט חניון כמפורט בסעיף  500
 ז 8.6

 לחץ כאן 20.12.2020 ב 
 

 

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

    ר"ת 

 ז 8.6

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

קרקעי, ששטחו מעל -מקורה או תת
מ"ר שהוא בתשלום או פתוח  500

לקהל הרחב, למעט חניון המשמש את 
 עובדי או דיירי הבניין בלבד

    ב 

    א  : השכרתם, אחסונםכלי שיט א 8.8

 א 8.9

מקום לתיקון ואחזקת כלי   – מוסך
רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של 

מכונאות : עסק שאינו טעון רישוי
)לרבות כלי  כללית, פחחות וצביעה

 רכב המונעים בגז(

 לחץ כאן 20.10.2015 ב מ"ר 500עד 
 
 
 

 

 ב 8.9
מקום לתיקון ואחזקת כלי   – מוסך

רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של 
 חשמלאות: עסק שאינו טעון רישוי

    ב 

 ד 8.9
מקום לתיקון ואחזקת כלי   – מוסך

רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של 
 תיקון תקרים: עסק שאינו טעון רישוי

 לחץ כאן 29.07.2019 ר"ת מ"ר 200עד 
 
 

 

  ב מ"ר 200מעל 

 ו 8.9

מקום לתיקון ואחזקת כלי   – מוסך
רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של 

טיפול אחר  :עסק שאינו טעון רישוי
 לרכב

 לחץ כאן 20.12.2020 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,  ב 10.4
 תפירה

 לחץ כאן 20.12.2020 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
תצוגה  אחסונם, מכירתם, למעט אולם

 בלבד שאין בו מלאי

 לחץ כאן 29.4.2021 ב 
 

 

שלא  אחסונם: חומרי חיטוי או ניקוי ב 10.8
 לצורך מכירה במקום

 לחץ כאן 20.10.2015 א 
 

 

    ב מ"ר 500מעל  מ"ר 500ששטחה מעל  מרפדייה 10.13

https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-spec-08-06b
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-spec-08-09a
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-spec-08-09d
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-spec-08-09f
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-spec-10-04b
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-spec-10-07b
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-spec-10-08b
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 ב 10.14
מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב 

: פחחות, מתכתי, גרוטאות מתכת
 למעט פחחות רכב

 לחץ כאן 29.4.2021 ר"ת מ"ר 500עד 
 
 

 
  א מ"ר 500מעל 

מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב  ג 10.14
 : מסגריהמתכתי, גרוטאות מתכת

    ב 

 ד 10.14
מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב 

: ייצור מתכתי, גרוטאות מתכת
 שלטים

 לחץ כאן 29.4.2021 ר"ת מ"ר 500עד 
 

 
  א מ"ר 500מעל 

מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב  ו 10.14
 : הרכבתםמתכתי, גרוטאות מתכת

 לחץ כאן 29.4.2021 ב 
 

 

 לחץ כאן 20.12.2020 ב  עץ ומוצריו: אחסונו ומכירתו ג 10.16
 

 

 

https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-spec-10-14b
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-spec-10-14d
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-spec-10-14f
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-spec-10-16c

