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 מס"ד

מס' פריט 
 רישוי

השטח  תיאור העיסוק טעון הרישוי
או  המקסימלי

 מגבלה אחרת
ובכפוף לתנאים 

 הכלליים
 מ"ר 155 בית מרקחת  0.0  .0

 מ"ר 455 ייצורם -תמרוקים לחומרים ותכשירים קוסמטיים  א. 0.1  .1

 מ"ר  155 אחסונם -תמרוקים חומרים ותכשירים קוסמטיים  ב. 0.1  .2

 מ"ר 455 ייצורם -תכשירים ומכשירים רפואיים  א. 0.2  .3

 מ"ר  155 אחסונם –תכשירים ומכשירים רפואיים  ב. 0.2  .4

מכירתם או  –תכשירים ומכשירים רפואיים  ג.  0.2  .5
 חלוקתם

 מ"ר 255

 מ"ר 455 הרכבת ציוד רפואי –תכשירים ומכשירים רפואיים  ד. 0.2  .6

טיפול יופי וקוסמטיקה9 פדיקור ומניקור, מכון  א. 0.3  .7
 שיזוף

 מ"ר 255

 מ"ר 255 מספרה ב. 0.3  .8

 מ"ר 255 כתובות קעקוע ג. 0.3  .05

 מ"ר 255 בגוף האדם לצורך ענידת תכשיטיםניקוב חורים  ד. 0.3  .00

מעבדות לא רפואיות מעבדות לבדיקות כימיות  א. 0.4  .01
 יותוגולימיקרוביולוגיות וב

 מ"ר 255

מעבדה לבדיקת דגימות  –מעבדות לא רפואיות  ב. 0.4  .02
 בעלי חיים ומוצרים מן החי

 מ"ר 255

מעבדות לבדיקת מזון, מים  –מעבדות לא רפואיות  ג. 0.4  .03
 או מי שופכין. קולחיםמי 

 מ"ר 255

 מ"ר 255 מעבדה רפואית 0.5  .04

 מ"ר 255 מעבדת שיניים 0.6  .05

  חדר מתים  0.7  .06

 מ"ר 255 מכירתו וחלוקתו –גז  ג. 1.0  .07

שינוע למעט שינוע בצנרת לרבות מתקן שינוי  –גז  ד. 1.0  .08
 לחץ שלו

 

 מ"ר 45 תיקון מכלים –גז  ה. 1.0  .15

 מ"ר 455 נת כחתח 1.3  .10

 מ"ר 455 בית מטבחים, בית נחירה, בית שחיטה 2.0  .11

בעלי חיים לרבות ימיים למעט עופות, גידולם,  א. 2.1  .12
 אחזקתם, טיפול בהם

 

 מ"ר 455 הצגתם -בעלי חיים לרבות ימיים  ב. 2.1  .13

 מ"ר 455 חניטתם –בעלי חיים לרבות ימיים  ג. 2.1  .14

הפקת זרימה, הזרעה  –בעלי חיים לרבות ימיים  ד. 2.1  .15
 מלאכותית

 

מתן שרותי חיטוי, טילוף,  –בעלי חיים לרבות ימיים  ה. 2.1  .16
 כריתת קרניים, הדברת טפילים חיצוניים

 

 -בלמ"ס-
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מס' פריט  מס"ד
 רישוי

השטח  תיאור העיסוק טעון הרישוי
או  המקסימלי

 מגבלה אחרת
לתנאים ובכפוף 

 הכלליים
 מ"ר 255 מספרה –בעלי חיים לרבות ימיים  ו. 2.1  .17

  בהם , טיפולגידולם ואחזקתם –עופות  ח. 2.1  .18

 מ"ר 455 ייצורו, עיבודו –מזון לבעלי חיים  א. 2.4  .25

אחסונו, אריזתו והובלתו או  –מזון לבעלי חיים  . ב'2.4  .20
 חלוקתו מכירתו

 
 מ"ר 255

 מ"ר 455 עיבודם –פסדים  ב. 2.5  .21

 מ"ר 255 מכירתם או חלוקתם )למעט בתי מרקחת(  –פסדים  ג. 2.5  .22

 מ"ר 455 ייצורם –תכשירים ותרכיבים לשימוש וטרינרי  א. 2.6  .23

 מ"ר  155 אחסונם –תכשירים ותרכיבים לשימוש וטרינרי  ב. 2.6  .24

מכירתם או  –תכשירים ותרכיבים לשימוש וטרינרי  ג. 2.6  .25
 חלוקתם

 מ"ר 255

 מ"ר 455 אחסונן מיונן, ריכוזן,-ביצים א'3.0  .26

 מ"ר 455 עיבודן-ביצים ב'3.0  .27

  מדגרה -ביצים ג'3.0  .28

בית קפה לרבות הגשת משקאות משכרים  מסעדה, א'3.1  .35
 לצריכה

לרבות  מ"ר 45
 סגירת חורף

הגשת משקאות מזנון, בית אוכל אחר לרבות  ב' 3.1  .30
 משכרים לצריכה במקום

 מ"ר 255

לצריכה מחוץ למקום הכנתו הכנת מזון למכירתו  ג'3.1  .31
 ה'3.5למעט הסעדה כמשמעותה בסעיף 

 מ"ר 455

 מ"ר 155 עופות ביצים ומוצריהם לבשר דגים, רקירובית  א'3.2  .32

 מ"ר 155 למזון אחר ומרכיביו -בית קירור ב'3.2  .33

ביכולת  גירומם עיבודם, פירוקם,-עופות דגים בשר, ב'3.3  .34
 טונות ליום 4יצור העולה על 

 מ"ר 455

 מ"ר 455 אריזתם-עופות דגים בשר, ד'3.3  .35

 מ"ר  155 אחסונם -עופות דגים בשר, ה'3.3  .36

גירומם ביכולת  ,עיבודם, פירוקם-עופות דגים בשר, .ז'3.3  .37
 טונות ליום 4יצור שאינה עולה על 

 מ"ר 455

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                               
  

 
 

 03-3532233פקס:  03-3430113טלפון:  45144מיקוד  4541ת.ד.  שד' רחבעם זאבי פינת מרילנד, ראשל"צ
 Rehavam Ze'evi BLVD, Rishon LeZion POB 4541 TEL:03-9430113 FAX:03-9532233דוא"ל  haimta@102.gov.ilדוא"ל: 

 

 כבאות והצלההרשות הארצית ל
 נציבות כבאות והצלה

                                                            אגף בטיחות אש וחקירות

                                                             

National Firefighting and  

Rescue Authority 

Fire Safety and Investigations  

 

 
 

מס'  מס"ד
פריט 
 רישוי

השטח  תיאור העיסוק טעון הרישוי
או  המקסימלי

 מגבלה אחרת
לתנאים ובכפוף 

 הכלליים
ביכולת ייצור העולה על -יצורו עיבודו-מזון ומרכיביו א'3.5  .38

 טונות ליום 4
 מ"ר 455

 מ"ר 455 אריזתו-מזון ומרכיביו ב'3.5  .45

 מ"ר  155 אחסונו-מזון ומרכיביו ג'3.5  .40

 מ"ר 455 (גקייטרינ) הסעדה ה'3.5  .41

ביכולת ייצור שאינה -עיבודויצורו -מזון ומרכיביו ו'3.5  .42
 טונות ליום 4עולה על 

 מ"ר 455

 מ"ר 255 קיוסק א'3.6  .43

 מ"ר 255 מרכול ב'3.6  .44

  מכירת בשר, עופות, או דגים שאינם קפואים -אטליז ג' 3.6  .45

עסק שעיקר פעילותו הגשתם  -משקאות משכרים 3.7  .46
 לצורך צריכה במקום ההגשה.

 מ"ר 45

תחנת מעבר  -אשפה ופסולת למעט פסולת חומ"ס א'4.0  .47
 ומיון

 מ"ר 455

 מ"ר 455 טיפול בפסולת -אשפה ופסולת למעט פסולת חומ"ס  ג'4.0  .48

אתר לסילוק -אשפה ופסולת למעט פסולת חומ"ס ד'4.0  .55
 פסולת יבשה

 

אתר לסילוק -אשפה ופסולת למעט פסולת חומ"ס ה'4.0  .50
 פסולת מעורבת לרבות פסדים

 

  מתקן התפלת מים-מי שתייה א'4.1  .51

מתקן להפקתם ולטיפול בהם למעוט -מי שתייה ב'4.1  .52
 מתקן להתפלתם

 

  עיבודם ,טיהורם ,אחסונם -שפכים וקולחים  א'4.2  .53

מ"ר ועד  155 )למעט חומרים מסוכנים( אחסנה 5.0  .54
 2.65גובה 

 מ"ר 255 מכבסה 5.3  .55

 מ"ר 255 מכשירי אלקטרוניקה 5.4  .56

 מ"ר 0455 צמחי נויפרחים,  5.6  .57

  רוכלות מזון א5.8  .58

רוכלות בעיסוק הטעון רישוי לפי פריט אחר לצו זה,  ב5.8  .65
 רוכלות אחרת

 

  רוכלות אחרת ג5.8  .60

 מ"ר 255 עסק של אביזרי מין 5.01  .61

 מ"ר 455 אודיואולפן הקלטות  5.02  .62

 מ"ר 255 מוצרי טבק לסוגיו 5.03  .63
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מס' פריט  מס"ד
 רישוי

השטח  העיסוק טעון הרישויתיאור 
המקסימלי או 

 מגבלה אחרת
לתנאים ובכפוף 

 הכלליים
 1מיטות ועד  05 בית מלון, פנסיון, אכסניה וכיו"ב א'6.0  .64

 קומות
 חדרים 5 השכרת יחידות אירוח למטרות נופש ב'6.0  .65

  שטח או גן המשמש לחניית מטיילים ה'6.0  .66

 מ"ר 05,555 גן חיות, ספארי, פינת חי 6.1  .67

  בריכת זרמים )ג'אקוזי( ג'6.3  .68

 מ"ר 255 מקווה ד'6.3  .75

 מ"ר 255 בית מרחץ, מרחצאות ה' 6.3  .70

 מ"ר 255 מכון כושר 6.4  .71

 בשטח פתוח משחקים 6.5  .72

מקום לעריכת מופעים וירידים במבנה קבוע ללא  א'6.6  .73
 מזון

 איש 45

  כלי שיט המשמש לעינוג ציבורי ח'6.6  .74

 מ"ר 0,555 לעריכת מופעים וירידים שיש בו בעלי חייםמקום  ט' 6.6  .75

  מתקני שעשועים א'6.05  .76

 מ"ר 455 העברת רכב ממקום למקום 7.1  .77

 מ"ר 455 הובלה אחרת ב7.2  .78

 מ"ר 455 וכן מקום המשמש לניהול העסק-הסעת נוסעים א7.3  .85

  תחנת מוניות ג7.3  .80

 מ"ר 455 ייצורם, תיקונם ושיפוצם –כלי טייס לסוגיהם  7.4  .81

מכירתם, השכרתם, כלי רכב לציוד מכני הנדסי,  א' 7.5  .82
 תיווך בהם, למעט אולם תצוגה לכלי רכב חדש.

 מ"ר 255

 מ"ר 455 רחיצתם-כלי רכב וציוד מכני הנדסי ג7.5  .83

התקנת אביזרים בהם, כלי רכב וציוד מכני הנדסי,  ד7.5  .84
 לרבות מערכות קול ואזעקה.

 מ"ר 255

 מ"ר 255 ייצורם שיפוצם-וציוד מכני הנדסיכלי רכב  ו7.5  .85

 מ"ר 255 מכירתם, אחסנתם-כלי רכב וציוד מכני הנדסי א7.6  .86

 מ"ר 255 חשמלאות ב' 7.8  .87

 מ"ר 155 תיקון תקרים ד' 7.8  .88

 מ"ר 255 זגגותמוסך,  ה' 7.8  .055

 מ"ר 255 טיפול אחר ברכב ו' 7.8  .050

  רכבל 7.00  .051
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מס' פריט  מס"ד
 רישוי

השטח  העיסוק טעון הרישויתיאור 
המקסימלי או 

 מגבלה אחרת
לתנאים ובכפוף 

 הכלליים
 15מכירתם, תיקונם, )אחסון  – כלי נשק ותחמושת א' 8.0  .052

כדורים  055,555כלי יריה ומעלה או אחסנת 
 ומעלה(.

 מ"ר 255

  בשטח פתוח -מטווח ירי ב' 8.0  .053

 מ"ר 455 יצורם -(תחמושת)למעט כלי נשק  ג' 8.0  .054

 מ"ר 455 מוקד בקרה אלקטרוני-שרותי שמירה או איתור 8.3  .055

 מ"ר 455 ליטושם, עיבודם-תעשיה מלאכה כימיה ומחצבים 05.0  .056

חציבה, כריה, -תעשיה מלאכה כימיה ומחצבים 05.1  .057
 גריסה

 מ"ר 455

 מ"ר 455 טקסטיל, דברי הלבשה, גזירה, תפירה ב' 05.3  .058

חומרי גלם לבנייה, הכנתם, ייצורם, עיבודם, למעט  א 05.6  .005
 הכנה, ייצור ועיבוד של בלוקים, אבן ושייש.

 מ"ר 455

חומרי גלם לבנייה אחסונם, מכירתם, למעט אולם  ב' 05.6  .000
 תצוגה בלבד שאין בו מלאי

 מ"ר 255

 מ"ר 455 הכנתם, ייצורם, עיבודם של בלוקים אבן ושייש. ג' 05.6  .001

מוצרים בעלי מרכיב מתכתי  מוצריהמתכת  ב'05.03  .002
 פחחות, למעט פחחות רכב –גרוטאות מתכת 

 מ"ר 455

 מ"ר 455 מסגריה ג' 05.03  .003

 מ"ר 455 ייצור שלטים ד' 05.03  .004
 
 
 

 9כבאות צורך באישור , לעניין מהצושימחקו להלן פריטי הרישוי 
  

 תיאור העיסוק טעון הרישוי מס' פריט רישוי מס"ד
 הובלתם –בעלי חיים לרבות ימיים  ז 2.1 0
 איסופם והובלתם –פסדים  א 2.5 1
 הובלה -ביצים ד 3.0 2
 איסופם-דגים  תבשר, עופו א 3.3 3
 הובלתו-חלב גולמי ב 3.4 4
 הובלתו, הפצתו או חלוקתו-מזון ומרכיביו ד 3.5 5
 איסופה הובלתה -אשפה ופסולת למעט פסולת חומ"ס ב 4.0 6
 הובלתם במכליות-וקולחיםשפכים  ג 4.2 7
 כספים, יהלומים, תכשיטים, ניירות ערך ודברי ערך אחרים-הובלה א 7.2 8
 


