
 מפרט אחיד עסקים במסלול היתר מזורז ב

 בית מרקחת בית מרקחת – 1.1

ולרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה  , לרבות משלוח מזון, מסעדה – א 4.2

במקום ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכרים לצורך צריכה במקום  

 4.8ההגשה כאמור בפריט 

 א מפרט אחיד 4.2

 

לרבות משלוח מזון ולרבות השגת  , בית אוכל אחר, מזנון, בית קפה  –ב   4.2

 ר"מ 150איש ומעל  50מעל  -, משקאות משכרים לצריכה במקום

-- 

לרבות משלוח מזון  , הכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ למקום הכנתו –ג  4.2

 ולמעט הסעדה

-- 

 -- ר"מ 200עד  –אחסונו  –מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם  –ג  4.6

 -- הפצתו או חלוקתנו, הובלות –מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם  -ד 4.6

מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי שאין בו   –מרכול  –ב  4.7

 ר"מ 300טיפול במקום לרבות משלוח מזון  מעל 

-- 

 -- מרכול שיש בו טיפול במזון לרבות משלוח מזון   –ד  4.7

מסבאה וכל עסק שעיקר פעילות הגשתם  , בר, פאב –משקאות משכרים  – 4.8

 לצורך צריכה במקום ההגשה

 משקאות משכרים 4.8

 חנות מכירה ר לפחות"מ 800חנות ששטח המכירה בה הוא  – 6.2

לרבות הפעלת מכונות כביסה וייבוש אוטומטית שלא  , ניקוי יבש, מכבסה – 6.4

 בבניין מגורים לשימוש הדיירים

-- 

 -- שאינו טעון רישוי לפי פריט אחר, עסק בקניון שאין בו חברת ניהול –ב  6.8

 רוכלות מזו רוכלות מזון –א  6.9

הצצה על , השכרתם, השכרתם, מקום למכירתם –עסק של אביזרי מין  – 6.12

 מעשה מיני

-- 

 -- אולפן הקלטות אודיו – 6.13

 -- ב"אכסניה וכיו, פנסיון, בית מלון –א  7.1

,  המלווה במתן שירותים לשוכרים, השכרת יחידות אירוח למטרת נופש –ב  7.1

 כשמספר יחידות האירוח המיועדות להשכרה עולה על ארבע

http://www.business.gov.il/Rishui/Documents/%D7%91%D7%99%D7%AA %D7%9E%D7%A8%D7%A7%D7%97%D7%AA 1.1.pdf
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/restaurant.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/restaurant.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/restaurant.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Alcoholic_beverages_4_8.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Alcoholic_beverages_4_8.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Alcoholic_beverages_4_8.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Store-6-2.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Peddling-food-6-9-a.aspx
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 -- (קוזי'ג)בריכת זרמים  –ג  7.4

המפורטים  ) ד,ג,ב,א: ר ושאינו אחד מאלה"מ 800 -מכון כושר ששטחון גדול מ – 7.5

 (בצו

 מכון כושר

  500מעל  –הסעת נוסעים וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו  –א  8.4

 ר"מ

-- 

ששטחם מעל , חניון בתשלום או חניון המשמש באי מרכז מסחרי הסמוך לו –ב  8.6

 ר"מ 500

 חניון

ר שהוא בתשלום או פתוח "מ 500ששטחו מעל , קרקעי-חניון מקורה או תת –ז 8.6

 למעט חניון המשמש עובדי או דייר הבניין, לקהל

-- 

עד   –( לרבות כלי רכב המונעים בגז)פחחות וצביעה , מכונאות כללית –מוסך  –א  8.9

 ר"מ 500

 מוסך

 -- חשמלאות –מוסך  –ב  8.9

 מוסך לתיקון תקרים ר"מ 200מעל  –תיקון תקרים  –מוסך  –ד  8.9

מוסך טיפול אחר  ר"מ 300מעל  –טיפול ברכב אחר  –מוסך   -ו  8.9

 ברכב

 -- ר"מ 500מעל  –עיבודם , ליטושם –יהלומים , אבני חן – 10.1

גזירה ותפירת דברי   ר"מ 500מעל  –גזירה תפירה  –דברי הלבשה , טקסטיל –ב  10.4

 הלבשה

 -- אחסונם –דשנים  –ב  10.6

,  בלוקים, זפת, אספלט, בטון, מלט, מוצרי בנייה מוגמרים, חומר גלם לבנייה –ב  10.7

 למעט אולם תצוגה בלבד שאין בו מלאי, מכירתם, אחסונם –שיש ומוצריהם , אבן
-- 

 -- מרפדיה – 10.13

 -- מסגריה -ג  10.14

 -- הרכבתם -מתכת וגרוטאות מתכת  –ו  10.14

עץ ומוצריו אחסונו   איחסונו ומכירתו –עץ ומוצריו  –ג  10.16

 ומכירתו

http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Gym7_5.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Vehicles-8-6-b.aspx
http://www.business.gov.il/Rishui/Documents/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%9A %D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D %D7%9C%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F %D7%9B%D7%9C%D7%99 %D7%A8%D7%9B%D7%91 8.9 %D7%90.pdf
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Garage8_9_d.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/garage-8-9.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/garage-8-9.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/textile-10-4-b.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/textile-10-4-b.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Wood-10-16-c.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Wood-10-16-c.aspx

