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צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי( )תיקון(, התשע"ד-2013

)להלן  התשכ"ח-11968  עסקים,  רישוי  לחוק  ו–8  7א   ,1 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
הכלכלה,  שר  הפנים,  לביטחון  השר  הסביבה,  להגנת  השר  עם  התייעצות  לאחר  -החוק(, 
שר החקלאות ופיתוח הכפר ושרת הבריאות, ובהסכמת כל אחד מאלה לפי סעיפים 6א)א(, 

6א1)א( ו–7ג1)ג( לחוק, אני מצווה לאמור:

העיקרי(,  הצו   - )להלן  התשע"ג-22013  רישוי(,  טעונים  )עסקים  עסקים  רישוי  בצו    1
במקום סעיף 9 יבוא: 

בנובמבר תחילה ותחולה  5( התשע"ד  בכסלו  ב'  ביום  זה  צו  של  תחילתו  )א(    9
2013( )להלן - יום התחילה( 

על אף האמור בסעיף קטן )א( - )ב( 

 31( התשע"ה  בטבת  ט'  ביום   3 סעיף  של  תחילתו   )1(
שפורסם  עסקים  סוגי  על  יחול  והוא   )2014 בדצמבר 

לגביהם מפרט אחיד; 

לגביהם  שפורסם  עסקים  סוגי  על  יחול   6 סעיף   )2(
מפרט אחיד ועל סוגי עסקים שלא היו טעוני רישוי לפי 
התשנ"ה-11995  רישוי(,  טעוני  )עסקים  עסקים  רישוי  צו 

)להלן - הצו הקודם( "

בסעיף 10 לצו העיקרי -     2
בסעיף קטן )א(, ברישה, במקום "של יום התחילה" יבוא "בה פורסם המפרט האחיד   )1(

לאותו סוג עסק" ובסיפה, במקום "מיום התחילה" יבוא "מפרסום המפרט האחיד";

האחיד  המפרט  פרסום  "ממועד  יבוא  התחילה"  "מיום  במקום  )ב(,  קטן  בסעיף   )2(
לאותו סוג עסק";

בסעיף קטן )ג(, במקום "היתר זמני או היתר מזורז" יבוא "או היתר זמני";  )3(

בסופו יבוא:  )4(

על סוגי עסקים שלא חל עליהם סעיף 6 יחולו ההוראות שלהלן: ")ה( 

תוקף רישיונם יהיה כאמור בתקנות רישוי עסקים )הוראות כלליות(,   )1(
)הוראות  עסקים  רישוי  תקנות  של  תחילתן  ערב  כנוסחן  התשס"א-42000, 

כלליות( )תיקון(, התשע"ג-52012;

סוג של  הסידורי  מספרו  שונה  אם  )ד(,  קטן  בסעיף  האמור  אף  על   )2( 
עסק יראו בעל רישיון של עסק מאותו סוג כמי שיש לו רישיון לעסק לפי 
כאמור  הרישיון  תוקף  לעניין  רק  הקודם  בצו  לו  שנקבע  הסידורי  המספר 

בפסקה )1( " 

ב' בכסלו התשע"ד )5 בנובמבר 2013(
)חמ 3-502-ת1(

ר ע ס ן  ו ע ד ג  
שר הפנים  
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