
* תשל"ב1972 (תיקון). עסקים רישוי חוק

1 סעיף יבוא:החלפת העיקרי), החוק  להלן ) 1 תשכ"ח1968 עסקים, רישוי לחוק 1 סעיף במקום .1
בדבר "צווים
טעוני עסקים

רישוי

לקבוע רשאי הבריאות, שר עם בהתייעצות הפנים, שר (א) . 1
או אלה מטרות בהם להבטיח כדי ולהגדירם, רישוי טעוני עסקים בצווים

מקצתן:
נאו תברואה תנאי לרבות הסביבה, של נאותה איכות (1)
לתכנון הנוגעים הדינים וקיום ומטרדים מפגעים מניעת תים,

ולבניה;
שה מפני והבטחה הציבור לשלום סכנות מניעת (2)

התפרצות;
בסביבתו: או העסק במקום הנמצאים של בטיחות (3)

זיהום ומניעת חיים בעלי מחלות של סכנות מניעת (4)
בתרופות. או בדשנים הדברה, בחמרי מים מקורות

לסעיף בפסקה(2) האמורות המטרות אחת הרישוי מטרת היתה (כ)
עם גם  (3) בפסקה המשטרה, שר עם גם התייעצות הצו טעון קטן(א),

החקלאות." שר עם גם  ובפסקה(4) העבודה, שר

11 סעיף יבוא:החלפת העיקרי לחוק 11 סעיף .במקום 2

לשמירה "תקנות
הציבור שלום

להת רשאי הכנסת, של הפנים ועדת באישור המשטרה, שר (א) . 11

והת שוד מפני להבטחה או הציבור לשלום סכנות למניעת תקנות קין
וחפצי ערך ניירות יהלומים, כספים, הובלת בעת הבטחה לרבות פרצות,

אחרים. ערך
על או רישוי הטעון פלוני עסק על שיחולו יבול התקנות (ב)
כמשמעותם בנקאי מוסד או בנק על וכן רישוי טעוני עסקים של סוגים
רישוי טעון עסק שהם בין בנק),  (להלן 21941 הבנקאות, בפקודת
של לסוגים מיוחדות הוראות בתקנות לקבוע השר ורשאי לאו; אם ובין
עסקיהם. היקף או הימצאם מקום פי על בנקים, ושל רישוי טעוני עסקים
בנק נגיד עם התייעצות לאחר יותקנו בנק לענין תקנות (ג)

ישראל."

14 סעיף שעסקתיקון "אדם יבוא הרשיון" מתנאי "תנאי המלים עד הרישה במקום 14(א)/ בסעיף . 3
תקנה הוראת קיים שלא או רשיון מתנאי תנאי קיים שלא או רישוי טעון בעסק רשיון ללא

."11 עד 9 סעיפים לפי

28 סעיף בותיקון מקיימים אם לבדוק כדי לבנק להיכנס שוטר "ורשאי יבוא בסופו 28(ג), בסעיף .4
עליו". החלות סעיף11 לפי התקנות הוראות

תשל"א, ,980 בה"ח פורסמו הסבר ודברי החוק הגעת ;(1972 ביולי 25) תשל"ב באב י"ד ביום בכנסת נתקבל *
.287 עמ'

.204 עמ' תשכ"ח, ס''ח 1
עמי.69 ,1 וסת' ע"ר1941, 2



כ"ז ביום היא זה, בחוק כנוסחו העיקרי, לחוק 1(א) לסעיף (3) פסקה של תחילתה .5
בינואר1973). 1) תשל"ג בטבת

תחילה

שזר זלמן שניאור
המדינה נשיא

מאיר גולדה
הממשלה ראש

בורג יוסף


