
התשנ"ד1994* ,(10 מס' (תיקון עסקים רישוי חוק

ו סעיף תיקון העיקרי) החוק  (להלן 1 התשכ''ח1968 עסקים, רישוי לחוק ו בסעיף .1
 (א) קטן בסעיף (ו)

יימחקו;  הבריאות'' שר עם ''בהתייעצות המלים ברישה, (א)

יבוא: (1) פסקה במקום (ב)

ומטרדים''; מפגעים ומניעת הסביבה של נאותה איכות (1)''

יבוא: (4) פסקה אחרי (ג)

נאותים; תברואה תנאי לרבות הציבור, בריאות (5)"

כבאות.'' ולשירותי ולבניה לתכנון הנוגעים הדינים קיום (6)

יבוא: (ב) קטן סעיף במקום (2)

 התייעצות הצו טעון להלן, כמפורט מטרה הרישוי ממטרות אחת היתה "(ב)

הסביבה; לאיכות השר עם  (א)(1) קטן בסעיף )1(

המשטרה; שר עם  )10x2 קטן בסעיף )2(

והרווחה; העבודה שר עם  (א)(3) קטן בסעיף (3)

החקלאות; שר עם  (א)(4) קטן בסעיף )4(

הבריאות.'' שר עם  (5) קטן בסעיף (5)

2א סעיף מחוזיתיקון רופא עם בהתייעצות הרישוי, ''רשות במקום העיקרי, לחוק 2א(ג) בסעיף . 2

המחוז ומנהל המחוז משטרת מפקד מחוזי), רופא  (להלן 1940 העם, בריאות בפקודת כמשמעותו

משטרת מפקד עם בהתייעצות הרישוי, ''רשות יבוא והתיירות'' המסחר התעשיה, משרד של
המחוז''.

6 סעיף יבוא:תיקון (א) קטן סעיף במקום העיקרי, לחוק 6 בסעיף . 3

שר עם בהתייעצות נעשתה רישוי טעון כעסק שקביעתו לעסק זה חוק לפי רשיון ''(א)
כל אישור נתן בן אם אלא יינתן לא  ו בסעיף כאמור המטרות הבטחת לשם יותר או אחד

האישור).'' נותן  (להלן לכך הסמיכו שהם מי או מהשרים אחד

6א סעיף יבוא:הוספת העיקרי לחוק 6 סעיף אחרי .4

ללא 'רישוי
אישור

מן אחד כל בהסכמת הפנים, שר רשאי ,6 בסעיף האמור אף על (א) 6א.

בצו לקבוע עמו, בהתייעצות נעשתה רישוי בטעון עסק של שקביעתו השרים
נותני של אישורם טעון אינו לגביהם הרשיון שמתן רישוי טעוני עסקים סוגי

מקצתם. או כולם האישור,

מסמכויותיו לגרוע כדי בה אין (א) קטן בסעיף כאמור קביעה (ב)
הסמכות זה ובכלל עסק, אותו לגבי זה חוק לפי האישור נותן של האחרות.

סיפה.'' 7(א) בסעיף כאמור שניתן, לרשיון תנאי להוסיף

,2296 חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1994 ביולי 27) התשנ"ד באב י"ט ביום בכנסת נתקבל *
.572 עמ' ,(1994 ביולי 20) התשנ"ד באב י''ב מיום

.111 עמ' התשנ"ד, ;204 עמ' התשכ"ח, ס'ח 1



יבוא: העיקרי לחוק 10 סעיף במקום .510 סעיף החלפת

בריאות 'תקנות
הציבור

להתקין רשאי הסביבה, לאיכות השר עם בהתייעצות הבריאות, שר .10
בריאות על להגנה תקנות מהם, לסוגים או הרישוי טעוני העסקים לכלל

נאותים." תברואה תנאי הבטחת לרבות הציבור,

יבוא: העיקרי לחוק 10 סעיף אחרי . 10א6 סעיף הוספת

איכות "תקנות
הסביבה

להתקין, רשאי הבריאות, שר עם בהתייעצות הסביבה, לאיכות השר 10א.

נאותה איכות להבטחת תקנות מהם, לסוגים או הרישוי טעוני העסקים לכלל
ומטרדים." מפגעים ולמניעת הסביבה של

בפקודת כמשמעותו מחוזי "רופא יבוא מחוזי" ''רופא במקום העיקרי, לחוק 14(א) בסעיף . 7

 (להלן לכך הסמיכו הסביבה לאיכות שהשר מי מחוזי), רופא  (להלן 1940 העם, בריאות
הסביבה)". איכות על הממונה

14 סעיף תיקון

איכות על "לממונה יבוא המחוז" על "לממונה אחרי העיקרי, לחוק 20 בסעיף . 8
הסביבה".

20 סעיף תיקון

יבוא: (4) פסקה אחרי העיקרי, לחוק 28(א) בסעיף . 9

זה." לענין הסמיך שהוא המדינה עובד או הסביבה איכות על הממונה (5)"

28 סעיף תיקון

ויצמן עזר
המרינה נשיא

רבין יצחק
הממשלה ראש

וייס שבח
הכנסת ראש יושב

רבין יצחק


