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תקנות רישוי עסקים )קיום ביקורת בעסקים מורכבים לעניין שמירה על 
איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים או מטרדים(, התש"ף-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8ד)ב()1( ו–)ד( לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-11968 )להלן - 
החוק(, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות אלה -  .1
"עסק מורכב" - עסק טעון רישוי שהוא כל אחד מאלה: 

לצו  לתוספת  ג'  בטור   1 בעמודה  ב–"+"  המסומנים  העסקים  מסוגי  הוא   )1(
ובמספר "1" בטור ה' לאותה תוספת;

הוא מסוגי העסקים המנויים בתוספת;   )2(

"הצו" - צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, התשע"ג-22013.

דוח ליקויים כאמור בסעיף 8ד)א( לחוק, לעניין תנאים והוראות לפי החוק שעניינם   .2
שמירה על איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים או מטרדים, יימסר לבעל עסק 

מורכב במועדים אלה:

לעניין עריכת ביקורת בעסק לקביעת תנאים למתן רישיון או היתר לעסק או לשם   )1(
בדיקת עמידתו בתנאים הנדרשים למתן רישיון או היתר לפי החוק - בתוך 75 ימים 

מהמועד הראשון שבו נערך ביקור בעסק לשם עריכת הביקורת;

לעניין עריכת ביקורת לשם פיקוח על הוראות לפי החוק - בתוך 90 ימים מהמועד   )2(
שבו נערך הביקור בעסק לשם פיקוח כאמור.

ניתנה הוראה בדוח ליקויים שנמסר לפי תקנה 2, כי הוכחת תיקון ליקויים תיעשה  )א(   .3
באמצעות עריכת ביקורת חוזרת, יהיה ניתן לבצע את הביקורת בתוך 60 ימים מיום 

שהודיע בעל העסק על תיקון הליקויים.

הצהרה  על  להסתמך  אפשר  יהיה  לא  )א(,  משנה  בתקנת  כאמור  הוראה  ניתנה  )ב( 
במקום עריכת ביקורת חוזרת לעניין הוכחת תיקון הליקוי.

תוספת
)תקנה 1(

דלק לסוגיו - תחנת דלק ותדלוק, המסומן כפרט 2.2א בתוספת לצו;  )1(

נפט(,  )אחסנת  עסקים  רישוי  בתקנות  המפורטות  בכמויות  אחסונו   - לסוגיו  דלק   )2(
התשל"ז-31976, המסומן כפרט 2.2ד בתוספת לצו;

דלק לסוגיו - מסופי דלק, המסומן כפרט 2.2ה בתוספת לצו;  )3(

בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה, המסומן כפרט 3.1 בתוספת לצו;  )4(

הדברה - הדברה חקלאית בין בכלי טיס ובין בכלים אחרים וניקוים, המסומן כפרט   )5(
3.3ב בתוספת לצו;

ביכולת   - גולמי  בבשר  טיפול   - חלקיהם  או  ימיים  חיים  בעלי  דגים,  עופות,  בשר,   )6(
הייצור העולה על 5 טונות ליום, המסומן כפרט 4.4ב בתוספת לצו;

אשפה ופסולת - תחנת מעבר ומיון, המסומן כפרט 5.1א בתוספת לצו;  )7(

ס"ח התשכ"ח, עמ' 204; התשע"ח, עמ' 778.  1

ק"ת התשע"ג, עמ' 821.  2
ק"ת התשל"ז, עמ' 126.  3

הגדרות 

מועד למסירת דוח 
תיקון ליקויים 

עריכת ביקורת 
חוזרת והסתמכות 

על הצהרה
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5.1ה  כפרט  המסומן  פסדים,  לרבות  מעורבת,  פסולת  לסילוק  אתר   - ופסולת  אשפה   )8(
בתוספת לצו;

כלי שיט - מעגנה, המסומן כפרט 8.8ג בתוספת לצו;  )9(

כלי שיט - ייצורם, תיקונם, שיפוצם, המסומן כפרט 8.8ד בתוספת לצו;  )10(

חומרים מסוכנים, כהגדרתם בחוק חומרים מסוכנים, התשנ"ג-41993, לרבות חומרים   )11(
מסוכנים,  חומרים  לפסולת  מעבר  תחנת   - מסוכנים  חומרים  ופסולת  רדיואקטיביים 

המסומן כפרט 10.10ז בתוספת לצו.

ז' בתשרי התש"ף )6 באוקטובר 2019(
)חמ 3-5891(

ן י ק ל א ב  א ז  
השר להגנת הסביבה  

תקנות הגנת הדייר )דמי שכירות יסודיים ודמי שכירות בדירות(, 
התש"ף-2019

התשל"ב-11972,  משולב[,  ]נוסח  הדייר  הגנת  לחוק   45 סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
מתקינה הממשלה תקנות אלה:

דמי השכירות היסודיים של דירה יהיו דמי השכירות שהשתלמו ערב תחילתן של   .1
תקנות אלה.

לדמי השכירות היסודיים של דירה ייווספו 0.49%.  .2

תחילתן של תקנות אלה ביום ג' בכסלו התש"ף )1 בדצמבר 2019(.  .3
י"א בתשרי התש"ף )10 באוקטובר 2019(

)חמ 3-707-ת1(

ן מ ר ו ו ר ב י  ח צ  
מזכיר הממשלה  

אכרזת המסים )גבייה( )ארנונה כללית ותשלומי חובה לרשויות המקומיות( 
)הוראת שעה( )תיקון(, התש"ף-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המסים )גבייה(1, אני מכריז לאמור:

בסעיף 4 לאכרזת המסים )גבייה( )ארנונה כללית ותשלומי חובה לרשויות המקומיות(   .1
)הוראת שעה(, התש"ס-22000, במקום "ג' בטבת התש"ף )31 בדצמבר 2019(" יבוא "ט"ז 

בטבת התשפ"א )31 בדצמבר 2020(."

כ"ב באלול התשע"ט )22 בספטמבר 2019(
)חמ 3-1147(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

דמי השכירות 
היסודיים

ס"ח התשנ"ג, עמ' 28.  4

שינוי דמי השכירות 
היסודיים

תחילה

ס"ח התשל"ב, עמ' 176; התש"ם, עמ' 165; ק"ת התשע"ד, עמ' 1808.  1

חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.  1

ק"ת התש"ס, עמ' 406; התשע"ט, עמ' 1309.  2

תיקון סעיף 4


