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 " 34מהות הרפורמה "תיקון 
 

 ליצור שיש הבנו שבו, ארוך הרפורמה הנוכחית ברישוי עסקים, הקרויה "רישוי עסקים דיפרנציאלי", היא תוצאה של תהליך

 - '(וכד בטיחותיים, סביבתיים, בריאותיים) נזקים מפני הציבור על שמירה - עסקים רישוי חוק של המטרות בין בריא איזון

  .בעסקים הפגיעה וצמצום במשק הכלכלית הפעילות עידוד לבין

 

לו דרישות חלות על העסק )פרסום המפרטים(, האם הן סבירות )הערות ציבור יא :התכניםשמה דגש על  כלומר הרפורמה

על המפרטים(, האם ישנו סנכרון בין הדרישות של המשרדים השונים? כפל דרישות? דרישות סותרות? ועוד ועוד. לכל אלו 

 .התוכןשכאמור הדגש בה היה על  ,2012התייחסה רפורמת 

לו יעצמו ופחות על תוכן הדרישות: לוחות הזמנים של התהליך, מא התהליךעל  שמה דגשרפורמת הרישוי הדיפרנציאלי 

שלבים מורכב התהליך, החסמים שבו וההתאמה שלו לסוגי העסקים השונים. הרפורמה הנוכחית שואפת לשפר ולייעל את 

המותאמים לסוגי  הרישוי )ברבים(, משום שהיא מגדירה תהליכי רישוי שוניםתהליכי ובעצם יש לומר  ,תהליך הרישוי

 העסקים השונים ומכאן שמה "רישוי עסקים דיפרנציאלי"

 

במדריך שלפניכם ישנה התייחסות לתאריכים אלו. ו 1.4.19-וב 1.1.19-הרפורמה נכנסת לתוקף בשתי פעימות עיקריות: ב

בחרנו לחלק את המדריך לפי נושאים, כאשר בכל אחד מהנושאים ישנם סעיפים שנכנסים לתוקף בתאריכים  למרות זאת

  הללו. 
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 נט לכניסת הרפורמה לתוקף אג
 

 נט: אלתוקף בכמה פעימות, כפי לראות בגיכנסו רפורמה הנוכחית כוללים שינויים בחוק, בתקנות, ובצו, והם השינויים ב
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 1.1.19 – ב7סעיף  -זמני וקבלת רישיון אחריו היתר .א

 
 עיקרי התיקון בחוק: 

לשנה אחת בלבד, גם אם נותן אישור לא הגיב לבקשה לרישיון לאחר אותה במצטבר ניתן היה לתת היתר זמני  עד היום

בשלב הראשון יינתן היתר זמני . שנתייםתיקון הנוכחי מסדיר כי ניתן יהיה להאריך את ההיתר הזמני למקסימום ה התקופה.

 להאריך את תקופת ההיתריהיה ניתן  ואם נותן האישור לא הגיב לבקשה עד תום השנה הראשונה, לתקופה של עד שנה

 .בתום השנתיים רישיון רגילאם עדיין נותן האישור לא הגיב לבקשה, יונפק לעסק  .ד שנהובע

היא, שאם לאחר שנתיים בהם העסק פועל בהיתר זמני, עדיין לא התקבלה תשובת נותן האישור, יכולה  משמעות השינוי

 רשות הרישוי לתת לעסק רישיון רגיל, וגם אם לא נתנה רישיון ייחשב הדבר כאילו לבעל העסק יש רישיון.

 

 

  טבלת מצבים בהיתר זמני: 

 בתום השנה הראשונה בתום השנה השנייה 

 
 חוסר מענה מנותן האישור

 בעבר   תוקף היתר זמני לשנה אחת בלבד -------

כיום    הארכת היתר זמני לשנה נוספת מתן רישיון עסק  

 12תרשים מפורט בעמוד * 

 

 

  דגשים חשובים:

 עסק.תקופת ההיתר הזמני לא תעלה על התקופה הנקובה בצו לאותו סוג  -

 לתת היתר זמני לעסק.ניתן יהיה  ,אישור אינו משיב במועד לבקשה לרישיוןהאם נותן  -

 .זמני היתר של תוקפו הארכת על האישור לנותני תודיע הרישוי רשות -

יום לפני תום  90אישור עדיין לא השיב לבקשה, רשות הרישוי תודיע על כך לנותן האישור האם חלפו שנתיים ונותן  -

 לתת לעסק רישיון.יהיה השנתיים, ובמצב זה ניתן 

 כאילו ניתן לו רישיון.העסק ייחשב  -אם רשות הרישוי לא החליטה האם לתת רישיון או לא -

 ן ההיתר הזמני.מיום שנית -חישוב תקופת הרישיון לאחר שניתן היתר זמני -

 כפוף לחובת השימוע.הדבר , כאשר בעל ההיתר לא עמד בתנאיו פקיעת תוקף ההיתר הזמני -

 .והוא טרם ניתן לפי חיקוק אחר אישוראם העסק צריך  לא יינתן היתר זמני -

 

 

  :מתוקף חוק רישוי עסקים -בהם ניתן לתת היתר זמני נוספים מקרים

 )ד((.1א8בנכס )ס' עד קבלת היתר לשימוש חורג לתקופה ש -

 ניתן לתת היתר זמני לתקופה של עד שנה. -עסק שאינו עומד בתנאי הנגישותל -

  .האישור נותני בהסכמת מתן היתר זמני בטרם השלים בעל העסק את הנדרש ממנו -

 תנאים ברישיון במקום היתר זמני. להוסיףאת האפשרות לשקול  ונותני האישור יהרישו על רשות -
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  לוחות הזמנים בתהליך ההיתר הזמני: 

 נותני אישור רלוונטיים  ם שלשליחת בקשה והמתנה לאישור –שלב ראשון  -

o  המתנה סטנדרטית  –יום  30זמן המתנה 

o  לפי בקשה מנומקת של נותן האישור  –יום  60זמן המתנה 

o  לפי גורם מוסמך ארצי  –יום  90זמן המתנה 

 

 שנה.  וניפוק היתר זמני לתקופה של עד  ימים 7המתנה של שליחת תזכורת לנותני האישור,  -שלב שני  -

    הארכת היתר זמני לתקופה של עד שנה נוספת ושליחת הודעה לנותני האישור. -שלב שלישי  -

 יום לפני תום השנתיים. 90הודעה לנותני האישור  -שלב רביעי  -

   רגיל בתוקף לפי הצו מיום מתן ההיתר הראשון. רישיוןניפוק  -ימים מתום השנתיים  5בתוך  -

 

 

 

 משמעויות השינוי בחוק:  

 
 

 

 1.1.19 –)א( )ד(  ג7 סעיף  -היתר זמני או  ביטול רישיון .ב
 

 

 עיקרי התיקון בחוק: 

הסמכות לבטל רישיון, היתר זמני והיתר מזורז הייתה נתונה רק לרשות הרישוי, בבחינת רק מי שנותן רישיון הוא  עד היום

זה שמוסמך לבטלו. כאשר נותן אישור מצא שפעילות העסק, בתחומו המקצועי, היא כזו שמצדיקה ביטול רישיון היה עליו 

תהליך ביטול הרישיון, היתר זמני והיתר . בתהליך הנוכחי, לפנות לרשות הרישוי ולבקש כי הרשות תבטל את הרישיון

 והגדרת זמנים מוסדרים לכלל התהליך.אופן הביטול, הביטול,  ויותהוסדרו בו סמכבתיקון הנוכחי מזורז שונה ו

משמעות השינוי העיקרית היא מתן סמכות נרחבת לנותן האישור לבטל רישיון במקום בו רשות הרישוי, שהתבקשה לבטל 

  הסמכות לבטל רישיון ניתנה לנציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות. -אינה עושה זאת. בנוסף ,ישיוןר

 

 

כך שבמידה  , הוגנות בתהליך הרישוי וצמצום הבירוקרטיה-משמעות השינוי לבעל העסק  
בעל  .  יוכל לקבל רשיון עסק לכל דבר, ובהתקיים כל התנאים, ואיך מענה להיתר הזמני

.העסק אינו נפגע מהשלכות של אי עמידה בזמנים בתהליך הרישוי
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 הגורמים המוסמכים לקדם הליך של ביטול רישיון או היתר

  ותן האישור הרלוונטי.רשאית לבטל לאחר התייעצות עם נ רשות הרישוי -

לא נקטה באמצעי אכיפה מספיקים  והרשות, שתבטל רישיון לאחר שפנה לרשות הרישוירשאי לבטל  נותן אישור -

 (.םלא חל על מפעלים ביטחוניי)

 .לאנשים עם מוגבלות נציב שוויון זכויות -

 

 לוחות זמנים  בתהליך הביטול

 .ולעדכנו בדבר התקדמות ההליך יום ממועד פנייתו 30על הרשות להשיב לפניית נותן אישור בתוך  -

 יום ממועד פנייתו. 14הרשות תודיע על כך לנותן האישור בתוך אם הוצא צו הפסקה מנהלי,  -

 לבעל העסק.ההודעה יום מיום  30 -מועד הכניסה לתוקף של הביטול -

 

 משמעויות השינוי: 

 
  

תהליך ביטול הרישיון הוא הליך  -משמעות השינוי לבעל העסק  
נשמרת זכותו המלאה להשמיע את טענותיו  , מוסדר ומובנה בחוק בו

יחד עם זאת החוק לא קובע בפני מי יערך  . לפני ביטול הרישיון
משמעות נוספת לתיקון היא כי בעל העסק לא יוכל להנות  . השימוע

שכן נותן האישור יכול לבטל בעצמו  , יותר מהגנה של רשות הרישוי 
.  את הרישיון
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 היתר מזורז  .ג
 

שיון (. רי2013היתר רישוי מזורז הינו רישוי תוך פרק זמן קצר למספר מוגבל של עסקים. )בהתאם לצו רישוי עסקים תשע"ג 

 זה יינתן לבעלי עסקים עוד טרם קבלת כל האישורים מנותני האישורים. תוקף ההיתר הזמני יהיה לשנה.

קהל היעד שיכול להגיש בקשה להיתר מזורז כולל אנשים שעדיין לא פתחו עסק, אנשים שלא הורשעו בעבירה בשלוש 

לא בוטל בשלוש השנים קודם לבקשה. ניתן יהיה השנים האחרונות )או העסק שלהם( ובעלי עסקים שההיתר המזורז שלהם 

 לקבל היתר זמני אם כל דרישות התכנון והבנייה מולאו.

הרפורמה ברישוי מאפשרת קבלת היתר מזורז לבעלי עסקים שמוגדרים על ידי מחלקת הרישוי כעסקים בעלי רמת סיכון 

ימים ממועד הגשתה של  28ימים עד  21ך נמוכה )להם הליך הרישוי פשוט(. היתר מסוג זה יתאפשר )בדרך כלל( תו

 הבקשה על ידי בעל העסק.

 הליך קבלת היתר רישוי מזורז יתבסס על:

 קבלת של טופס בקשה, מסמכים שונים ותוכניות של העסק. –מסמכים 

 בעל העסק יצהיר באישור עורך דין שהוא עומד בכל התנאים הקבועים מראש במפרטי גורמי הרישוי המותאמים –הצהרה 

 לסוג ומאפייני העסק שלו.

 1.1.19 – (1)ג( ד) 7 ביטול היתר מזורז .ד

 
 עיקרי התיקון בחוק: 

התיקון מסדיר את תהליך ביטול היתר מזורז באופן פשוט ומהיר יותר מאשר ביטול רישיון רגיל בעיקר מבחינת מיידיות 

יום(  180על תנאי" הניתן לתקופה מוגבלת )היתר מזורז הוא למעשה "רישיון הסיבה לכך היא, ש התגובה ולוחות הזמנים.

שבו העסק נמצא במבחן. אם וכאשר יגיעו נותני האישור לעסק וימצאו שאין הוא עומד במבחן, קרי בעל העסק אינו עומד 

 .מאחורי מה שהצהיר עליו, הרי שכביכול ההיתר המזורז לא היה תקף מלכתחילה

 

 היתר מזורז  המאפשרים ביטול תנאים השלושת 

 התברר שתצהיר או מסמכים שהוגשו אינם נכונים.כאשר  -

 שינויים מהותיים בעסק ממה שהוצג בבקשה.כאשר ישנם  -

 לא תוקנו ליקויים, למרות דרישה.במקרה בו  -

 

 דגשים חשובים 

 .יהיה לאחר שניתנה הזדמנות לבעל העסק להשמיע את טענותיוביטול היתר מזורז  -

 .עם מתן ההודעה לבעל העסק מייד –ו רשות רישוי א מועד הביטול לפי דרישת נותן אישור -

 .הפסקת ההליכים המזורזים - תוצאות נוספות של הביטול -

 .יש להגיש בקשה במסלול רגיל -

 שנים. 3ך במש במסלולים המקוצריםלהגיש בקשה  לא ניתן יהיה -
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 משמעויות השינוי: 

 
 

 1.1.19 -א 41סעיף  -ופן ספירת הימים הנקובים בחוקא .ה

 
 עיקרי התיקון בחוק:  

עד היום  לא נכתב בחוק כיצד יחושבו הימים לבדיקת בקשות לרישיון או להיתר, וניתן היה אף לסבור כי ספירת הימים 

בימים הנקובים בחוק לא יספרו שני ימי ראש השנה, יום כיפור, כל חג בתיקון החוק הנוכחי הוסדר כי . מדברת על ימי עבודה

כן יכללו במניין וערבי חגים ושבת  י. יש לשים לב כי ימי שישחג השבועות וימי שבתון יום העצמאות, הסוכות, כל חג הפסח,

 , בכל עניין הקבוע בחוק.ולנותני האישור הימים הנתונים לרשות

 

 

 משמעויות השינוי:  

 

 

 

 

 

ההבנה  -משמעות השינוי לבעל העסק  
בתקופת ההיתר המזורז כי יש להקפיד  

כדי  , קלה כבחמורה, על כל התנאים
לצלוח תקופה זו וכל הפרה תגרור ביטול  

.היתר מזורז

וודאות  -משמעות השינוי לבעל העסק  
באופן חישוב הימים שעל הרשות להגיב  

.לבקשותיו
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 תרשים אופן ספירת הימים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שבתשישיחמישירביעישלישישניראשוןחודש

אוגוסט

 :1כ"א אלולצאת השבת31כ' אלול30י"ט אלול29י"ח אלול28י"ז אלול27ט"ז אלול26ט"ו אלול

19:44כי תבוא

5כ"ה אלול4כ"ד אלול3כ"ג אלול2כ"ב אלול
 שליחת  

בקשה 6כ"ו אלול
 :7כ"ז אלולכניסת שבת

18:38

 :8כ"ח אלולצאת השבת

19:35ניצבים

 9כ"ט אלולערב ראש

השנה

 10א' תשריראש

השנהראש חודש

 11ב' תשריראש

השנהצאת החג:19:31
 14ה' תשריכניסת13ד' תשרי12ג' תשר יצום גדליה

שבת: 18:29

 :15ו' תשריצאת השבת

19:25וילךשבת תשובה

ספטמבר

 18ט' תשריערב יום17ח' תשרי16ז' תשרי

כיפור

 19י' תשרייום

כיפורצאת החג:19:20
 21י"ב תשריכניסת20י"א תשרי

שבת: 18:19

 22י"ג תשריצאת

השבת: 19:16האזינו

 28י"ט תשריד27י"ח תשריג דחוה'מ26י"ז תשריב דחוה'מ25ט"ז תשריא דחוה'מ24ט"ו תשריסוכות23י"ד תשריערב סוכות

דחוה'מכניסת שבת: 18:10

 29כ' תשריה

דחוה'משבת חול המועד

אוקטובר

 30כ"א תשריהושענא

רבה

 13ד' חשווןצאת12ג' חשוון11ב' חשוון10א' חשווןראש חודש9ל' תשריראש חודש8כ"ט תשרי7כ"ח תשרי

השבת: 18:49נח

15ו' חשוון14ה' חשוון
 שליחת  

תזכורת 18ז' 
חשוון

 20י"א חשווןצאת19י' חשוון18ט' חשוון17ח' חשוון

השבת: 18:41לך לך

 26י"ז חשווןכניסת25ט"ז חשוון24ט"ו חשוון23י"ד חשוון22י"ג חשוון21י"ב חשוון

שבת: 17:37

 27י"ח חשווןצאת

השבת: 18:34וירא

 :6כ"ז תשריצאת השבת

18:57בראשית

תרשים ספירת ימים  - סעיף 41א

שמחת  1כ"ב תשרי

תורהצאת החג:19:04
 5כ"ו תשרי 30  4כ"ה תשרי3כ"ד תשרי2כ"ג תשריאסרו חג

יום קלנדרי

123

4

חישוב לפי החוק

11 9

6 57

10

21

15

14 13 12

1619 18 1720

27 26

30

25 24

28

2223

29

9

8
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 1.1.19 -2א8סעיף   -סמכות המשטרה למניעת מתן רישיון .ו

 
 עיקרי התיקון בחוק: 

ביחס לתנאים ולדרישות שעל העסק לקיים בהתאם למפרט יתה סמכות בחוק לסרב למתן רישיון למשטרה הי עד היום

 . האחיד וזאת בדומה לשאר נותני האישור

המשטרה סבורה הורחבה סמכות המשטרה למנוע מתן רישיון מעבר לתנאים הנדרשים מאותו סוג עסק, אם  - על פי התיקון

 משמעות  רבות בשל עבר פלילי.לעסק, מטעמים של שלום הציבור ובטחונו, בעל הלרישיון אין לתת  גינןשקיימות נסיבות שב

היא הרחבה של סמכות המשטרה להתנגד למתן רישיון, גם אם הנימוקים לסירוב מתייחסים לאדם מבקש הרישיון,  השינוי

  וחורגים מגדר הדרישות הרגילות לעסק מאותו הסוג.

 

 : דגשים לסמכות המשטרה במתן הסירוב

 . סירוב למתן רישיון אינו מהלך ענישתי לבעל עבר פלילי, הוא צופה את פני העתיד בלבד

 ?האם לאור העבר הפלילי של המבקש קיימת סכנה עתידית בהפעלת העסק -השאלה שתישאל היא

 

 

 משמעויות השינוי: 

 

 

 

  

עליו  -משמעות השינוי לבעל העסק  
לדעת שסירוב משטרה על רקע עבר  

פלילי או מהסיבה שאותו עסק ספציפי  
מסכן את שלום הציבור הינו סירוב  

אם הוא חורג מדרישות  גם , לגיטימי
.  המשטרה הרגילות לעסקים מאותו הסוג
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 1.1.19 – ב 12א 12  -ויישום האסדרה  קביעת עקרון עידוד הפעילות הכלכלית .ז
 

 עיקרי התיקון בחוק: 

בעלות הכלכלית לעסק ולענף כולו בבואם לקבוע תנאים לרישיון  לא הייתה כל חובה לנותני האישור להתחשב עד היום

תפקידם כנותני אישור, יצטרכו לקיים הליך שקוף של קביעת מתוקף כי משרדי הממשלה,  משמעות השינוי היא. לעסקים

כולו עולה אם עלות השינויים הנדרשים לענף  תנאים חדשים לבעלי עסקים, בחינת עלותם, ולדווח על כך לוועדה המייעצת.

ותן נמיליון שקל לשנה, יהיו הדרישות של נותן האישור נתונות לביקורת והמלצה של הוועדה המייעצת.  200על סכום של 

 האישור אינו חייב לקיים את המלצות הוועדה, אך אם לא קיבל את ההמלצות חובה עליו לפרסם זאת באתר האינטרנט. 

 

 

  יקבעו תנאים לרישיון מעתה והלאה :שלה משרדי הממהתיקון מסדיר את התנאים בהם 

 פיהם יקבעו תקנות, צווים מפרטים אחידים והנחיות הקשורים לרישוי עסקים.להעקרונות קביעת  -

 העקרונות הם ניהול סיכונים ושיקולי עידוד פעילות כלכלית. -

תוקם וועדה מייעצת , מיליון שקלים בשנה 200מעל  ההינ לעסק כתוצאה מהחלת דרישה מסוימת עלותהכאשר  -

 וראה דומה קיימת ביחס לדרישות כיבוי אש(.ה) דרישותהשתבחן עלות משקית כוללת ליישום 

 לוועדה המייעצת יש סמכות ייעוץ בלבד ולא סמכות החלטה, שנשארה בידי המשרד נותן האישור. -

 

 

 משמעות השינוי: 

 

 

 

 

 

מעתה -משמעות השינוי לבעל העסק  
דרישות יקרות של נותני אישור חייבות  

שקוף  , לעבור הליך בחינה אובייקטיבי
הן במשרד של נותן האישור  , ומנומק

הדבר  . הרלוונטי והן בוועדה המייעצת
יאפשר לאירגוני העסקים להיות מעורבים  

ולהשפיע על תהליך קביעת תנאים  
.רוחביים לעסקים בענף
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  1.1.19 -  1א7א, 7  -תוקפם של רישיונות .ח
 

 עיקרי התיקון בחוק 

שנים, אך השר יכול היה להחליט בעצמו על תקופות שונות  15החוק קבע כלל בסיס כי רישיונות יינתנו לתקופה של  עד היום

שנים, אלא  5השינוי  הנוכחי קובע כי השר לא יקבע תקופת תוקף לרישיון הקצרה מ שלא יפחתו משנה  לסוגי עסקים שונים. 

שנים אלא באישור וועדת הפנים  10לא תיקבע תקופת תוקף קצרה מ  -עסקים במסלול רישיון בתצהירמנימוקים מיוחדים. ל

  של הכנסת, וכל החמרה בתקופת תוקף הרישיונות תהיה טעונה אישור וועדת הפנים של הכנסת.

 

 :של רישיונות תנאי כניסה לתוקף

 תקופת תוקפם של רישיונות תיקבע בצו שיוצא על ידי שר הפנים.   -

 שנים אלא אם יקבע השר אחרת מטעמים מיוחדים המצדיקים זאת. 5תוקף רישיונות לא יפחת מ  -

 שנים אלא באישור וועדת הפנים של הכנסת. 10 -לא יפחתו מ - רישיונות לעסקים במסלול רישיון לפי תצהיר -

 ( כל החמרה בדרישות תהיה רק באישור וועדת הפנים. 34)לאחר תיקון  לאחר פרסום הצו הראשון -

 

  :השינויים הבאים ייחשבו כהחמרה

 .הוספת פריט רישוי  -

 .קיצור תקופת תוקף הרישיון -

 .הוספת נותן אישור לפריט רישוי קיים -

 ביטול הליך רישוי מקוצר לסוג עסק והעברה להליך רגיל. -

 שיון יתוקף הר

ישקף את התוקף הקובע לגבי העסקים, בלי קשר לפרסום מפרטים אחידים כפי הרישיונות וקף ת, החדשפרסום הצו החל מ

 תיקון הצו. בשהיה 

 

 משמעויות השינוי:

 

תקופת  -משמעות השינוי לבעל העסק  
הרישיונות של סוגי עסקים רבים תוארך  
.  באופן משמעותי עם פרסום הצו החדש
הגברת הוודאות כי בעתיד לא תקוצר  

שכן הליך כזה יהיה  , תקופת הרישיון
כפוף לדיונים פתוחים ושקופים בוועדת  

.  הפנים של הכנסת
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  1.1.19 –שינויים בצו  .ט

 
 

 צו רישוי עסקים יתוקן בשתי פעימות:

 כמפורט להלן: כוללת חשיבה, ארגון ושינוי מחודש פריטים צו רישוי העסקים  - 1.1.19-פעימה ראשונה לקראת ה

 פריטים 43-הארכת תוקף ל< 

 פריטים  15< מחיקה או איחוד של 

 פריטים  8 -< מחיקת נותני אישור או צמצום מעורבותם מ

 פריטים  21 -< מחיקת משרד הבריאות  מ

 בעמודים הבאים יפורטו טבלאות עם השינויים 

 

 מסווגת את כל פריטי הצו לפי מסלולי רישוי כפי שיפורט בפרק "מסלולי רישוי דיפרנציאלי"-  1.4.19-פעימה שניה לקראת ה

 השינויים בצו המתייחסים לנושא זה.  בחוברת במהדורה הבאה יפורטו

 

 משמעויות השינוי בחוק:  

 

 

 

 

 

  

,  הארכת תוקפם של הרישיונות לגבי סוגי עסקים רבים-משמעות השינוי לבעל העסק  
ראוי לציין שעם הארכת תוקף  . הכנסת וודאות ובהירות באשר לתוקפם של הרישיונות

רשות הרישוי ונותני האישור יערכו ביקורות בתוך תקופת הרישיון לוודא כי העסק  , הרישיון
.  מתנהל על פי תנאי הרישיון
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 פריטים  43 -הארכת תוקף רישיון ל< 

, היה מותנה בפרסום מפרטים אחידים או בכך שמדובר בפריט רישוי חדש 2013תוקף הרישיון אשר היה קבוע בצו משנת 

שלא היה בצו הקודם.  תוקפם של כל יתר הרישיונות נותר על פי התקנות והצווים הקודמים. לאחר תיקון הצו, תוקף 

דים או כל הוראה אחרת בחוק, בתקנות או בצווים ויהיה כפי לא יותנה בפרסום מפרטים אחי -הרישיונות הרשום בצו החדש

 שקבוע בצו. 

 

 :דגשים חשובים הקשורים להארכת תוקף

  שנה, יישאר להם רישיון  15עסקים קיימים שיש להם ביד רישיון עסק בתוקף לצמיתות ובצו התקצר לתוקף של

 לצמיתות. 

 שנה 15-לצמיתות* ובצו התקצר לתוקף של פחות מ החל מיום פרסום הצו, עסקים שיש להם רישיון עסק בתוקף ,

 רישיונות חדשים לפי התוקף החדש )ללא הליך חידוש( וליידע את נותני האישור. מידית יש להנפיק להם

 חומרי מכירת - ג3.4, מטבחיים בית - 3.1, דלק תחנת - א2.2) 2015 בסוף אחיד מפרט להם שפורסם הפריטים למעט* 

 (.הדברה

  שברישיונם רשום התוקף לפני הארכה הנוכחית של הצו, תוקף הרישיון לא יוארך אוטומטית,  אלא רק עסקים

 בחידוש הבא תינתן הפריבילגיה לתוקף ארוך יותר לפי הצו החדש.

 

 רשימת הפריטים להם הוארך התוקף )הנוסח הקובע הוא זה שיופיע ברשומות(: 

 2018צו  2013 צו פריטהשם  סימון

 10 5 ייצורם ]של תמרוקים[ א1.2

שמירתם שלא במסגרת תהליך ייצור, ושלא לצורך מכירה  –אחסונם א1.3

 קמעונית במקום

5 10 

 10 5 הרכבת ציוד רפואי ד1.3

 10 5 טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור, מכון שיזוף א1.4

 10 5 מספרה ב1.4

 10 5 וטרינרי למעט תרופות[ייצורם ]של תכשירים ותרכיבים לשימוש  א3.7

 5 3 ריכוזן, מיונן ואחסונן –ביצים  א4.1

 10 3 מסעדה לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום א4.2

מזנון, בית אוכל אחר לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה בית קפה,  ב4.2

 במקום

3 10 

משלוח מזון הכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ למקום הכנתו, לרבות  ג4.2

 ולמעט הסעדה

3 10 

 10 3 ]בית קירור[ לבשר, דגים, עופות, ביצים ומוצריהם א4.3

 10 3 ]בית קירור[ למזון אחר ומרכיביו ב4.3

 10 5 טונות ליום 5ביכולת ייצור העולה על  –פירוקם, עיבודם, גירומם  ב4.4

 10 5 טונות ליום 5ביכולת ייצור שאינה עולה על  - פירוקם, עיבודם, גירומם ז4.4

 5 3 הובלתו –חלב גולמי  ב4.5
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 2018צו  2013 צו פריטהשם  סימון

 5 1 הסעדה )קייטרינג(  ה4.6

מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה... שאין בו טיפול במזון, לרבות  –מרכול  ב4.7

 משלוח מזון

10 15 

 5 3 משלוח מזוןב, שיש בו טיפול במזון, לרבות 4.7כמשמעותו בפרט  –מרכול  ד4.7

עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום  –משקאות משכרים  4.8

 ההגשה

1 5 

 5 3 מיתקן התפלת מים א5.2

 5 3 מיתקן להפקתם ולטיפול בהם, למעט מיתקן להתפלתם –מי שתייה  ב5.2

 5 3 ניהולו –קניון  א6.8

 5 3 עסק בקניון שאין בו חברת ניהול... ב6.8

 5 1 רוכלות מזון א6.9

 5 1 רוכלות בעסק הטעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו ב6.9

 5 1 רוכלות אחרת ג6.9

 10 3 בית מלון, פנסיון, אכסניה וכיו"ב א7.1

 10 5 השכרת יחידות אירוח למטרת נופש, המלווה במתן שירותים לשוכרים... ב7.1

 5 3 בית אבות... ג7.1

 5 3 מאגר מים אחר המשמש לשחייה ולנופש מים... בריכת שחייה, לרבות א7.4

 5 3 פארק מים, מגלשות מים ב7.4

 5 3 בריכת זרמים )ג'קוזי( ג7.4

 3 1 מקום לעריכתם –ב)ב( לחוק 2משחקים, כהגדרתם בסעיף  7.6

אמפיתאטרון, מקום אחר לעריכת אירועי תרבות, בידור וספורט תחת כיפת  ה7.7

 השמים...

1 5 

 3 1 דיסקוטק ו7.7

 10 3 אולם או גן לשמחות ואירועים 7.9

 5 3 מתקני שעשועים א7.10

 5 3 כספים, יהלומים, תכשיטים, ניירות ערך ודברי ערך אחרים –הובלה  א8.3

מ"ר המשמש באי מרכז מסחרי  500חניון בתשלום, חניון ששטחו מעל  ב8.6

 הסמוך לו...

5 10 

 10 5 מ"ר 500ששטחו מעל  קרקעי,-חניון מקורה או תת ז8.6

 5 10 הכנתם, ייצורם, עיבודם של אבן ושיש )הורדת המילה "בלוקים"( ג10.7

 5 3 אחסונם, מיונם, סחר בהם –מתכת, מוצריה...  ה10.14
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 פריטים  15< מחיקת 

 חלקם אוחדו עם פריטים אחרים 

שבוטלו, אינם קיימים עוד בצו ועסקים אלה אינם מעתה ואילך הפריטים ש ממחיקת הפריטים,המשמעות המעשית הנובעת 

 . טעוני רישוי. לא ניתן לקבל בקשות ולהנפיק רישיונות עסק עבור הפריטים הללו

מעתה ואילך הפריטים שאוחדו אינם קיימים ובמקומם עליכם לעבוד עם ש מאיחוד פריטים,המשמעות המעשית הנובעת 

לא תהיה אפשרות לקבל ש. ילו יש להם רישיון לפי המספר הסידורי החדהפריטים המעודכנים. עסקים קיימים ייראו כא

 .לנותני האישור אולא חלה חובה להודיע לבעל העסק . בקשות ולהנפיק רישיונות עסק לפי מספרי הפריטים הקודמים

 שנמחקו או אוחדו עם פריט אחר )הנוסח הקובע הוא זה שיופיע ברשומות(:רשימת הפריטים 

 שם הפריט סימון

 מעבדות לבדיקות מזון, מים, מי קולחין או מי שפכים ג1.5

 חניטתם -בעלי חיים  ג3.2

 הפקת זירמה, הזרעה מלאכותית, העברה והשתלת עוברים בצאן ובבקר ד3.2

 מתן שירותי חיטוי, טילוף, הסרת קרניים, הדברת טפילים חיצוניים, גז ה3.2

 הובלתם –בעלי חיים  ז3.2

 תברואתיתהדברה  א3.3

 מכירתם או חלוקתם –תכשירים ותרכיבים לשימוש וטרינרי למעט תרופות  ג3.7

 עיבודן -ביצים  ב4.1

 איסופם -בשר, עופות, דגים, בעלי חיים ימיים או חלקיהם  א4.4

 ז(4.4ב או 4.4)מאוחד עם פריט  אריזתם –בשר, עופות, דגים, בעלי חיים ימיים או חלקיהם  ד4.4

 אחסונם -עופות, דגים, בעלי חיים ימיים או חלקיהם  בשר, ה4.4

 ו(4.6א או 4.6)מאוחד עם פריט  אריזתו -  מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם ב4.6

 תחנת מוניות וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו ג8.4

 התקנת אבזרים בהם, לרבות מערכות קול ואזעקה -כלי רכב  ד8.6

 זגגות –מוסך  ה8.9
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 פריטים  8 -< מחיקת או צמצום המעורבות של נותני אישור  מ

 

אלו פריטים הבקשות לרישיון עסק עבור מעתה ואילך ש ממחיקת נותני אישור מפריטים קיימים,המשמעות המעשית הנובעת 

המקרים שרק בהם יש לשלוח  בחלק מהפריטים מצויין מהם .יעברו לאישורם של נותני האישור האחרים בלבד באותו פריט

 ב(4.2-א ו4.2לנותן האישור )משטרת ישראל בפריטים 

 

 בהם נמחק נותן אישור )הנוסח הקובע הוא זה שיופיע ברשומות(:רשימת הפריטים 

 מהות השינוי  שם הפריט סימון

 מחיקת משטרת ישראל בית מרקחת 1.1

א 4.2  

  

מסעדה לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה 

 במקום

  

משטרת ישראל: "לעניין הגשת משקאות משכרים 

 200-מסעדה המיועדת ללעניין לצריכה במקום או 

 איש ויותר"

ב4.2 מזנון, בית אוכל אחר לרבות הגשת בית קפה,  

 משקאות משכרים לצריכה במקום

משטרת ישראל: "לעניין הגשת משקאות משכרים 

בית אוכל בית קפה, מזנון, לעניין לצריכה במקום או 

איש ויותר" 200-אחר המיועדים ל  

א4.3  מחיקת שר החקלאות ופיתוח הכפר  בית קירור לבשר, דגים, עופות, ביצים ומוצריהם 

ג4.7 מכירת בשר, עופות או דגים שאינם קפואים -אטליז    מחיקת שר החקלאות ופיתוח הכפר 

א8.4 הסעת נוסעים וכן מקום המשמש לניהול העסק או  

בולשליטה   

 מחיקת משטרת ישראל

ב8.9  מחיקת שר העבודה והרווחה  חשמלאות 

 מחיקת שר העבודה והרווחה. מרפדיה 10.13
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 פריטים  15 -< מחיקת משרד הבריאות כנותן אישור  ב 

אלו פריטים הבקשות לרישיון עסק עבור מעתה ואילך ש ממחיקת נותני אישור מפריטים קיימים,המשמעות המעשית הנובעת 

של  או+ לא יצטרכו את אישורו של משרד הבריאות או את אישור התברואן הרשותי, לפי העניין.  המחיקה תהיה של סימון 

 הבריאות משרד מעמודת)+( סימון 

ז בהם השתנה תיאור הפריט: במקום "פירוקם, עיבודם , גירומם" יופיע מעכשיו "טיפול 4.4ב וכן 4.4יש לשים לב אל פריטים 

 ולמי ואריזתו".בבשר ג

 

 : נמחק משרד הבריאות )הנוסח הקובע הוא זה שיופיע ברשומות( רשימת הפריטים

 שם הפריט סימון

 מעבדה לבדיקות כימיות, מיקרוביולוגיות וביולוגיות, א1.5

 מעבדה לבדיקת דגימות בעלי חיים ומוצרים מן החי ב1.5

 תחנת דלק ותדלוק א2.2

 בית זיקוק ב2.2

 1976-אחסונו בכמויות המפורטות בתקנות רישוי עסקים )אחסנת נפט(, התשל"ז -לסוגיו דלק  ד2.2

 מסופי דלק ה2.2

 תחנת כוח 2.4

 ייצורם, אריזתם, אחסונם -חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי  א3.4

 ריכוזן, אחסונן ומיונן ואחסונן  -ביצים  א4.1

 הובלתן -ביצים  ד4.1

 טונות ליום 5ביכולת ייצור העולה על  – גולמי ואריזתו טיפול בבשר ב4.4

 טונות ליום 5ביכולת ייצור שאינה עולה על  – טיפול בבשר גולמי ואריזתו ז4.4

 תחנת מעבר ומיון א5.1

 טיפול בפסולת, לרבות: עיבודה, ניצולה, מיחזורה, מיונה, קומפוסטציה, שריפתה ג5.1

 אתר לסילוק פסולת מעורבת, לרבות פסדים   ה5.1

 רחיצתם -כלי רכב  ג8.6

 השכרתם, אחסונם -כלי שיט  א8.8

 ייצורם, עיבודם, אריזתם, מחזורם   -חומרים מסוכנים  א10.10

 טיפול בפסולת -חומרים מסוכנים  ו10.10

 ייצורם, עיבודם, אריזתם -דשנים  א10.6

 ייצורם, עיבודם, אריזתם -חומרי חיטוי או ניקוי  א10.8
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   באכיפה ויצירת מידתיותבפיקוח עיגון זכויות 

 

הן מבחינת הסדרת תהליך הפיקוח והן מבחינת הוספת כלי  ,במיוחד ברפורמה הנוכחית יםחשובשני התחומים הללו 

 האכיפה.

 

עסק ומעגן את התהליך ביקורת אחיד המגדיר לוחות זמנים קצובים לטובת בעל הרפורמה מסדירה  מבחינת הפיקוח

כל הרפורמה בנויה על זמני תגובה מוגדרים לנותני האישור ורשות הרישוי בכל הקשור לתהליך אישור  זכויותיו בתהליך זה. 

אך דווקא בתהליך הפיקוח נוצר  ,מצב שבו כולם מתיישרים עם הזמנים ייווצרהבקשה לרישיון וחידוש רישיון. על מנת שלא 

עיכוב, חיוני היה לקבוע גם לתהליך זה לוחות זמנים מוגדרים המתיישרים עם הקו הכללי של הרפורמה. בנוסף, המוטו 

ח בשלב של ביקור ששזור לאורך הרפורמה הוא "אי מענה בזמן כמוהו כאישור" ומוטו זה בא לידי ביטוי גם בתהליך הפיקו

 יום. 30-חוזר שמתעכב מעבר ל

 

 הוספת כלי הרתעה וענישה לרשות הרישוי ולנותני האישור לשם יצירת מידתיות בתהליך הרישוי.  ,מבחינת האכיפה

הרי שכלי האכיפה הנוספים שניתנו בידי נותני האישור ורשות הרישוי מהווים בעצם "משקל נגד" לכל אותן הקלות לבעלי 

שהרפורמה מאפשרת. מכיוון שכל שינוי מסוג זה חייב להיות בנוי על "איזונים ובלמים" הרי שמול ההקלות )זמני  העסקים

תגובה קצרים, מסלולים מבוססי אמון, הארכות תוקף, רישוי אוטומטי באין תגובה ועוד(, היה מתבקש שנוסיף כלי אכיפה 

 ה, את ההקלות ולא לעמוד בתנאים הנדרשים מהם. לגורמי הרישוי למקרים שבעלי עסקים יחשבו לנצל, חליל

 

מיתרונות הרפורמה ומאידך  ליהנותלרוב הגדול של בעלי העסקים שומרי החוק מצד אחד כך הרפורמה מאפשרת 

     .כנגד אותם מעטים שעלולים להשתמש ברפורמה כדי לפתוח עסקים שלא כדיןניתנו כלי אכיפה נוספים 

  

   1.1.19  -ד 8  -קיום ביקורת בעסק ודרישה לתיקון ליקויים .א
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 עיקרי התיקון בחוק: 

 לא היה קיים בנוסח החוק הקודםשד לחוק הינו סעיף חדש, 8היום החוק כלל לא קבע הליכי ביקורת מוסדרים. סעיף עד 

בכל  הרישוי או נותני האישור רשותעורכי הביקורת של מכיל הוראות ל הוא .נועד להסדיר את אופן הביקורת בעסקיםואשר 

 בהוצאת דו"ח ליקויים בכתב בתוך זמן מוגדר ממועד עריכת הביקורת. אותםמחייב ו הנוגע לביצוע ביקורות בעסק

ביקורת בעסק תיעשה על פי המפורט בחוק, הן לגבי  כל(, 1.1.19היא כי החל מיום כניסת התיקון לתוקף ) משמעות השינוי

מועד המסירה של ממצאי הביקורת ) דו"ח ליקויים(, הן לגבי תוכן המסמך שיימסר לבעל העסק, הן לגבי סופיות הממצאים 

 הן לגבי לוחות הזמנים לתיקון הליקויים והן לגבי משמעות אי תיקון הליקויים.)בחריגים הנקובים בחוק(, 

 
 לת דו"ח הליקויים שנמסור לבעל העסק לאחר הביקורת: להלן תכו

 

 
 : ליקוייםהדו"ח  

 אינו עומד בהםשהעסק  החוק התנאים והוראותפירוט  .1

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

  יש לרשום את מקור החקיקה הרלוונטי

  המועד המקסימאלי לתיקון הליקויים .2

______________________________________________________________________ 

 ניתן לדרוש תיקון ליקויים מידי -אם העסק מהווה הפרעה ממשית             

 למתן ארכה לתיקון ליקויים לפי חומרתם ודחיפותם. עורך הביקורתשיקול דעת נרחב לקיים  פועלב            

 ילות עד לביצוע התיקוניםתנאים להמשך פע  .3

_____________________________________________________________________ 

 ,בהגבלות מסוימות עד לתיקון הליקוייםהעסק   תניתן להורות על המשך הפעל            

 אין בהוראה לגרום להפסקה ממשית של הפעילות בעסק. ובלבד ש            

 :ניםתיקוהאופן הוכחת  .4

 המעידים כי הליקויים תוקנו  הגשת מסמכיםדרישה ל .א

 כי הליקויים תוקנו  דרישה להצהרת בעל העסק .ב

 קיום ביקורת חוזרת  .ג

 יום מיום שבעל העסק הודיע כי הליקויים תוקנו. 30בתוך  חוזרת ביקורת 

 בקביעת השר הממונה על התחום. -לביקורת חוזרת הארכת מועד 

 הצהרת בעל העסק בדבר תיקון הליקויים תספיקמשמעותה ש -אי עריכת ביקורת חוזרת במועד , 

 .אלא אם נקבע אחרת  ע"י השר הממונה על התחום

 יקויים  לביטול הדרישה לתיקון הלהשגה האפשרות והדרך להגשת  .5
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 : ליקוייםהדו"ח  

  בדו"ח.יום מקבלת הדו"ח או במועד אחר הנקוב  14בתוך  -ת הביטול הגשת בקשלהמועד 

 הנימוקים האפשריים לבקשה 

o הליקוי שתיקונו נדרש בהודעה אינו מהווה הפרה של תנאי או הוראה כאמור בסעיף זה 

o  בעל העסק אינו יכול לקיים את הדרישה במועדה  ןיישבעטקיימות נסיבות 

o  או אינו יכול לקיימה באופן שנקבע בהבעל העסק  ןיישבעטקיימות נסיבות 

 דו"ח , הפניה תהיה לגורם מוסמך מחוזי -נותן אישורדו"ח שנערך על ידי  - הגורם להפניית הבקשה

 .הפניה תהיה לגורם מוסמך ארצי -רשות רישוי שנערך על ידי

 

 : לגבי עסק העובד ברישיון  .6

 כי אם לא יתוקנו הליקויים ניתן יהיה לנקוט בהליכי אכיפה נגד העסק. הליקויים  יצוין בדו"ח

 

 

 

 

 מתן דו"ח הליקויים לבעל העסק ב לוחות זמנים

 )ביקורת יכולה לכלול כמה ביקורים(. יום ממועד עריכת הביקור הראשון של הביקורת 30 - המועד הקבוע בחוק -

 .הביקורתות של עורכי וצדקבנסיבות מ -נוספיםיום  15 של הארכה -

ורסמה על כך הודעה בפורטל שבשל מורכבותו החליט השר נותן האישור על הארכה זו ופעסק  -יום  90הארכה עד  -

 "ממשל זמין" )לעסק הנדרש בפרסום מפרט אחיד(. 

עסק שבשל מורכבותו החליט השר נותן האישור על הארכה ופורסמה על כך  – שרהמועד לפי החלטת ההארכת  -

 .)לעסק הפטור מפרסום מפרט אחיד( בפורטל "ממשל זמין" הודעה

בה לבקשה לרישיון ולמתן תג לגורמי הרישויכים את המועדים שנקבעו שנקבעו לתיקון ליקויים, אינם מאריהמועדים  -

 או היתר.

 

 

 לאחר המצאת דו"ח ליקוייםהמקרים בהם הרשות יכולה לדרוש דרישות נוספות 

 יש שינוי בעסק ממועד עריכת דו"ח הליקויים.כאשר  -

 .אחיד הנוספת או אופן ההוכחה של העמידה באותה דרישה קבועים בחוק או במפרטהדרישה  -

 קבע כי התקיימו "נסיבות חריגות"., ת רישוישורשל או גורם מוסמך ארצי של נותן האישור, מחוזי  מוסמךגורם  -
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 סנקציות לאי תיקון הליקויים

נישה כמו בגין נפרדת מהפעלת עסק ללא רישיון ועליה חלה ע תיקון ליקויים מהווה עבירה פליליתקיום דרישה לאי  -

 או בניגוד לתנאיו. ניהול עסק ללא רישיון

 .הטלת קנס בגינהבעתיד תאפשר  -

 

 

 משמעויות השינוי: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מקרה לדוגמה 

הכולל דרישה לתיקון ליקוי תשתית שמחייב  ממשרד הבריאות בעל עסק מזון שנערכה ביקורת בעסקו, קבל דו"ח ביקורת

 . ביקורת חוזרת בעסקוהוכחת תיקון הליקוי ע"י קיום , שמאל הזזת כיורים מצד ימין לצד

יום והפיקוח לא הגיע לאשר כי אכן הכיור הוזז.  40בעל העסק הזיז את הכיור לפי הדרישה, הודיעה על כך לפיקוח אך חלפו 

 מה על בעל העסק לעשות?

 .הליקויים בו שתוקנו כעסק העסק את ויראו על בעל העסק להגיש הצהרה כי הדרישה להזזת הכיור הוסדרה -תשובה

  

ודאות הן ביחס לדרישות גורמי הרישוי והן ביחס ללוחות הזמנים  -משמעות השינוי לבעל העסק  
הגבלת תקופות הזמן לתיקון הליקויים וקביעה כי אי תיקון  -מאידך. לקבלת ממצאי הבדיקה בעסק

.  ליקויים מהווה עבירה פלילית עצמאית לפי הוראות החוק

קביעת אופן הכנה והגשת הביקורות באופן אחיד וודאי  -משמעות השינוי למנהל הרישוי העסקים 
כך גם מקנה התיקון  . החובה לעמוד בדרישות החוק ולהקפיד על עמידה במועדים הקבועים בו-ומאידך

אי קיום דרישה לתיקון  "שהוא קיום עבירה פלילית של , למנהל הרישוי כלי אכיפה חדש ומשמעותי
".ליקויים
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 שים ביקורת ותיקון ליקויים תר
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 תהליך ערעור  –תרשים ביקורת בעסק 
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 1.1.19 - כניסה לתוקף  1.1.21 -28סעיף  -הסמכת מפקחים .ב

 

 
 עיקרי התיקון בחוק: 

 יכלו להיות פקחים עירוניים המפקחים על שלל חוקי העזר ברשות המקומית.עד היום המפקחים ברישוי עסקים 

שמעתה ואילך אלה יהיו מפקחים שיעברו הכשרה ספציפית לנושא הפיקוח ברישוי עסקים ולכן יהיו  משמעות השינוי היא

 מקצועיים יותר בתחום זה.

 

 ההסמכה למפקחים 

 .1.1.21על השרים לקבוע תנאי הכשרה וכשירות למפקחים, ולהסמיך מפקחים על פי הוראות אלו עד ליום  -

אכיפת רישוי עסקים. כגון: חוק הגנת הסביבה, פיקוח נושא ללת קיימת הסמכת מפקחים על פי חקיקה אחרת הכו -

 אינו פוגע בתוקף ההסמכות על פי הוראות אותם חוקים. 34ואכיפה. תיקון 

 1.1.21הסמכתו תקפה עד ליום  -19.7.18כל מי שהוסמך עד ליום  -

 

 הגורם המסמיך 

 נציב הכבאות וההצלה.ו ראש רשות מקומית, שר הפנים נותן האישור,שר הממונה על תחום של  -

הסכמת השר של המשרד האחר או של ראש  נדרשת -שר הרוצה להסמיך עובד משרד אחר או עובד רשות מקומית -

 הרשות המקומית.

 

 דרישות מהמפקחים 

מי שלא הורשע בעבירה שמפאת חומרתה, או נסיבותיה, אין הוא ראוי, לדעת הגורם המסמיך לשמש כמפקח ) אין  -

 רשימת עבירות(.

 מי שקיבל הכשרה כפי שהורה הגורם הרלוונטי. -

 מי שעומד בתנאי הכשירות שנקבעו. -

 

 משמעות השינוי  

 

מפקחים מקצועיים ובעלי ידע נרחב יותר לנושא של רישוי -משמעות השינוי לבעל העסק 
.עסקים

לאור , יכולת תקשורת איכותית ואפקטיבית יותר-משמעות השינוי למנהל הרישוי העסקים 
.תהליכי ההתמקצעות של המפקחים



 

 

 

27 

 

 

 מקרה לדוגמה 

הוא טען להציג הסמכה. בעל העסק  התבקש ע"ישמשרד הבריאות, מ חדש מזון, נערכה ביקורת של עובדגם מכיל שבמרכול 

 שכעובד מדינה אין הוא נדרש להסמכה כלשהיא, שכן הוא בוגר בית ספר למהנדסי תזונה. 

 

   לעריכת ביקורות בעסק? מפקחיםמי רשאי להסמיך   ?פקחהאם לדעתך צודק המ

 

עסקים. כמפקח בלקבל הסמכה מאת רשות הרישוי או נותן האישור, והם רשאים להסמיך עובד שלהם  המפקח: על תשובה

 הוא אינו יכול לעסוק בביקורת עסקים ללא הסמכה בכתב.
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  1.1.19 -ב 28א 28  -סמכויות מפקחים וזיהוי  .ג
 

 עיקרי התיקון בחוק: 

קבע את זכות הכניסה לעסק של גורמים שונים, אך בסעיף לא נקבעו הוראות הנוגעות  ,, בנוסחו המקורי28עד היום סעיף 

בתיקון הנוכחי קיימת הגדרה  לסמכות מפקחים, ונושאים רבים הקשורים להפעלת סמכויות מפקחים נותרו בלתי ברורות.

לך חקיקה רחב המתייחס ברורה של סמכויות המפקחים. הגדרת סמכויות המפקחים בחוק רישוי עסקים, הינה חלק ממה

לפיקוח על פי חוקים שונים וקובע הוראות דומות בכל החוקים. חשוב לשים לב כי הסמכה על פי חקיקה אחרת מקנה לעיתים 

משמעות השינוי היא עיגון בחוק של  למפקחים סמכויות תפיסה ועיכוב, סמכויות שאינן מוקנות על פי חוק רישוי עסקים.

 ם.  סמכויות המפקחים והרחבת

 

 

 א28ס'  -סמכויות המפקחים

 

 

 הוא ילווה על ידי מפקח. -הוא בעל מקצוע שבו נעזרת הרשותלעסק אם מי שמבקש להיכנס 

 

 

 ב28ס'  -זיהוי המפקחים

כשיש בידו תעודת , וכשהוא עונד באופן גלוי תג מזהה, בעת מילוי תפקידו השימוש בסמכויות על ידי מפקח ייעשה רק

 לפי דרישה.תוצג אשר  הסמכה

 

 

 

 

להיכנס לעסק  -
לרבות לכלי תחבורה  

כולל כלי שיט וטיס  
אם המקום  . כשהוא נייח

משמש למגורים בלבד יש  
לקבל צו מבית משפט  

לדרוש למסור שם ומען  -
זהות או  ולהציג תעודת

תעודה רשמית אחרת  
מכל אדםהמזהה אותו 

לדרוש למסור ידיעה או  -
מסמך

מבעל העסק ומכל אדם  
הנוגע בדבר  

לערוך  , לבצע בדיקות-
ליטול דגימות  , מדידות

למסור את  . של חומרים
הבדיקות המדידות  
,  והדגימות למעבדה

לשמור אותן או לנהוג  
.בהם בדרך אחרת
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 משמעות השינוי  

 

 

 

 

 מקרה לדוגמה 

מפקח מטעם רשות הרישוי הגיע לביקור בעסק של פאב. בעל העסק סירב לתת לו להיכנס, בטענה שרק למשטרה מותר 

סמכויות להיכנס לעסק, לבקש פרטים של בעל העסק  ולקבל הפניה לחוק שמראה שיש ל המפקחלהיכנס לעסק, וביקש מ

 להיכנס לעסק לערוך ביקורת  ושר לפפנה אלייך ובקש שתכוון אותו לחוק שמא חקפולערוך ביקרת יסודית בעסק. המ

 . וכו'. למדוד, לבדוקדרוש שמות, , הכנס למקום, לל

 

  רת בעסק?ובעת עריכת ביק המפקחמה צריך להיות ברשות 

 

 .גלוי מזהה, תעודת הסמכה חתומה בידי רשות הרישוי או נותן האישורתג  תשובה:

  

הגברת הוודאות והשקיפות באשר לסמכויות המפקח המגיע  -משמעות השינוי לבעל העסק 
לעסק

במקרה של עסק ללא רישיון או הפועל בניגוד -משמעות השינוי למנהל הרישוי העסקים 
למפקח יהיו סמכויות נוספות על מנת להוכיח זאת ובכך להקל בהליך האכיפה שיינקט -לתנאיו 

.כנגד בעל העסק



 

 

 

30 

 1.1.19 -ג 28  -כניסה למתקן המוחזק על ידי גוף ביטחוני .ד
 

 עיקרי התיקון בחוק: 

עד היום לא היו הוראות בחוק המתייחסות לכניסה למתקן בטחוני. הבעיה התעוררה על רקע הצורך בתיאום מיוחד ובסיווג 

בטחוני לגורמים הנכנסים לערוך ביקורות בעסק. הוראות דומות נחקקו בחוקים אחרים הנוגעים לפיקוח ואכיפה. בתיקון 

חי הממוקמים במתקנים הרגישים ביטחונית, ) להבדיל ממפעלים אופן עריכת ביקורות  בעסקים בעלי אופי אזרהוסדר

 .ביטחוניים אשר לגביהם קיים פרק נפרד בחוק(

 

 ג29ס'  -כניסה למתקן המוחזק על ידי גוף בטחוני

משרד הביטחון ויחידות הסמך של משרד הביטחון, צה"ל, יחידות ויחידות הסמך של משרד  יכלול "גוף בטחוני" -

פעילותם בתחום ביטחון המדינה, "מפעלי מערכת הביטחון" ושר הביטחון הודיע עליהם לשר ראש הממשלה שעיקר 

 המסמיך, משטרת ישראל, שב"ס, הרשות להגנת עדים.

לגוף הביטחוני מותר לאסור  כניסה לעסק המצוי במתקן המוחזק על ידי גוף בטחוני מצריכה סיווג בטחוני מתאים. -

  כניסה בנקודות זמן מסוימות לפי צרכיו המיוחדים.

 קובע כללים מיוחדים לכניסה למתקן המוחזק על ידי גוף בטחוני.החוק  -

 

 משמעויות השינוי:  

 

 

 

  

.חשיפה להליך רישוי עסקים שלא התבצע כמעט עד היום-משמעות השינוי לבעל העסק 

האפשרות לנהל הליך ולהנפיק רישיונות עסק -משמעות השינוי למנהל הרישוי העסקים 
במקום שהיו עד עתה מחוץ לתחום מבחינתו
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 1.1.19 - 14  -עיסוק בלא רישיון או היתר  .ה

 

 עיקרי התיקון בחוק: 

חודשי מאסר, ואם הם נעשו  18עד  םהמעשים הבאים מהווים עבירה פלילית אשר עונשלחוק קבע כי  14עד היום סעיף 

 .העבירה נמשכה לאחר מתן ההתראהבו יום כל לאחר שהתקבלה התראה ניתן להטיל בגינם קנס בגין על 

ניהול עסק ללא רישיון היתר זמני או היתר מזורז, אי קיום תנאי מהתנאים ברישיון בהיתר הזמני או בהיתר כלל:  14סעיף 

חוקק סעיף  חדש, אשר , ובמקומו )א( נמחק14סעיף המזורז, אי קיום תקנה מהתקנות שהותקנו על פי חוק רישוי עסקים. 

כעבירות על פי החוק, וכן העלאה משמעותית של מסדיר קביעת רשימת עבירות והרחבת המעשים אשר ייחשבו מעתה 

 סכום הקנס שניתן להטיל על בעלי העסקים.

 

 : החדש 14עיקרי השינויים בסעיף 

 של אי קיום דרישה לתיקון ליקויים. עבירה תהוספ -

 (. 14,400 במקום₪ )  226,000גובה עונש הקנס המקסימלי שונה ל  -העבירות בסעיף ללכל החמרת הענישה -

 ת הורה.ואי תליית שלט המחייב הסכמ 16החרגה לעבירות של כתובות קעקע בקטין מתחת לגיל קיימת 

עבירה שאינה דורשת הוכחת כלומר,  – נקבע בחוק כי עבירה על חוק רישוי עסקים היא עבירה מסוג אחריות קפידה -

 . יסוד נפשי

 ההוראות הבאות נשארו בתוקף

 שלו ידי עובדו או מורשהאין זה משנה אם האדם עסק בעצמו או על  -

 עסק בעסק של עצמו או של אחרהאדם אם  -

זה מי שניהל בפועל עסקו של אחר, רואים  ןאם היה אחראי לניהול עסקו של אחר, בין בשכר ובין ללא שכר, ולעניי -

 אותו כאחראי לניהול העסק כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר

 אם היה העיסוק מוגבל מראש בזמן או חד פעמי -

 חלק ברווחיו של העסק לא נטליואשם בעבירה לפי סעיף זה מי שעסק כשותף רדום או לא  -

 

 משמעויות השינוי:  

 

החמרת הענישה הכוללת רישום פלילי וקנסות גבוהים יותר  -משמעות השינוי לבעל העסק 
.מבעבר

תוספת כלי אכיפה כנגד עסק הפועל ללא רישיון או -משמעות השינוי למנהל הרישוי העסקים 
.בניגוד לתקנות או שלא קיים דרישה לתיקון ליקויים
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 1.1.19 - 2א14  -מסירת פרטים לא נכונים במסמך, בהצהרה או בתצהיר .ו
 

 עיקרי התיקון בחוק: 

עבירה על פי חוק המהווים התיקון מוסיף רשימת מעשים  עד היום המעשים האמורים לא היוו עבירה לפי חוק רישוי עסקים.

 ענישה על פי הוראות חוק רישוי עסקים, כך שאין צורך לפנות לחוק העונשין לשם כך. ומאפשרים רישוי עסקים 

 

 דגשים חשובים

 בחוק של מסירת פרטים לא נכונים במסמך, בתצהיר או בהצהרה. הוספה עבירה חדשה -

פרטים האמורים במסלולים מבוססי תצהיר, הגשת תצהירים וחוות דעת לעניין נגישות ה העבירה מתייחסת למסירת -

 והגשת מסמכים והצהרות לעניין תיקון ליקויים.

 עבירות אלו הינה כמו בגין ניהול עסק ללא רישיון. ןבגי הענישה המקסימאלית -

 יש לציין כי מסירת תצהיר שווא מהווה עבירה על פי חוק העונשין. -

 

 

 

 משמעויות השינוי:  

 

 

 : מקרה לדוגמא

בעל עסק, במסגרת בקשה לקבלת רישיון, קיבל דו"ח ליקויים והגיש תצהיר כי כל הליקויים תוקנו. בביקורת שנערכה בעסק 

 התברר לך כי הוגש תצהיר כוזב וכי הליקויים לא תוקנו כלל.

 לבקשה לקבלת רישיון? כוזב או לסרבהאם להגיש תביעה נגד בעל העסק בגין הגשת תצהיר 

מובן כי בנסיבות אלו לא ניתן לאשר מתן רישיון, ובנוסף, ניתן להגיש תביעה נגד בעל העסק הן בגין ניהול עסק ללא  -תשובה

 רישיון והן בגין הגשת תצהירים כוזבים.

 

תצהירים והצהרות כוזבים מהווים  , ידיעה כי הגשת מסמכים-משמעות השינוי לבעל העסק 
עבירה לפי חוק רישוי עסקים ועלולה לפגוע באפשרותו לקבלת רישיונות במסלולים מזורזים  

.זאת בנוסף על אפשרות למאסר או קנס. בעתיד

יצירת מנגנון הרתעה לפיו בעלי עסקים שניתן  -משמעות השינוי למנהל הרישוי העסקים 
,  בהם אמון ויכולים על פי הוראות החוק החדשות לקבלת היתרים ורישיונות על פי  תצהירים

.יזהרו מלתת תצהירים ומסמכים כוזבים



 

 

 

33 

 1.1.19  -  15  -אחריות תאגיד ונושאי משרה בתאגיד .ז
 

 עיקרי התיקון בחוק: 

כלפי הדירקטורים של אותה  תמופני הוהיה נפתח הליך מול חברות גדולות ותאגידים, האחריות הייתעד היום, במידה 

כדירקטורים לא יואשמו אם  רשומים, כאשר האנשים אשר רק החברה. התיקון הנוכחי  מתייחס בעיקר לתאגידים גדולים

 התחום. האחריות הועברה למי שאחראי באופן ספציפי על העסק אינו פועל על פי חוק.

 רק בשל עובדה זו. לא ניתן להטיל אחריות על מנהל רשום -"נושא משרה" בהגדרתשינוי משמעות השינוי היא 

 

 דגשים חשובים:

שזה יהיה עובד האחראי מטעם התאגיד על התחום  ך. די בכ"עובד בכיר"הדרישה כי העובד האחראי יהיה בוטלה  -

 שבו בוצעה העבירה.

 פעיל בתאגיד ושותף, למעט שותף מוגבל.נותרה אחריות של מנהל  -

 תאגיד.את הבוטלה החובה להאשים גם נושא משרה כאשר מאשימים  -

 למניעת ביצוע העבירה ולא די בנקיטת אמצעים סבירים.כל שניתן על נושא משרה לעשות  -

 בתו.נקבעה חזקה בחוק ביחס להפרת חובת נושא משרה. המשמעות היא שעל נושא המשרה להוכיח שלא הפר חו -

 נקבע כי אי ידיעה בדבר ביצוע עבירה על ידי התאגיד אינה פוטרת את נושא המשרה מאחריותו. -

 

 משמעויות השינוי:  

 

 

 מקרה לדוגמה 

" מסרב לתקן את הליקויים שנמצאו בעסק, ואתה חש שזה מנימוקים של עלויות גבוהות. בשיחה לקעסק השייך לרשת "שופר

 עם התובע העירוני אתה מבקש ממנו לפעול גם נגד חברי הדירקטוריון. 

  ? 15האם הדבר אפשרי לאור תיקון לחוק רישוי עסקים סעיף 

 נם מנהלים פעילים בתאגיד.לא ניתן להגיש כתבי אישום נגד חברי דירקטוריון אם אי -תשובה

הרחבת האחריות גם על נושאי משרה שאינם רשומים  -משמעות השינוי לבעל העסק 
.כדירקטורים בתאגיד

הרחבת מעגל האנשים מטעם העסק שניתן להטיל -משמעות השינוי למנהל הרישוי העסקים 
. עליהם אחריות לנעשה בעסק



 

 

 

34 

 1.1.19 – ב19א, 19  -תיאום אכיפה בין נותני האישור ורשות הרישוי .ח

 

 עיקרי התיקון בחוק: 

 עד היום לא הייתה חובת תיאום בין נותני האישור ורשות הרישוי בכל הנוגע לפעולות אכיפה. 

נותני האישור בתחומים הרלוונטיים, ומתן עדיפות מניעת כפל פעולות אכיפה בין רשות הרישוי ובין  היא משמעות השינוי

 לנותני האישור באכיפה הנוגעת לתחומים המקצועיים שבאחריותם.

 

  מטרת הסעיפים

ניתנה לנותני האישור הסמכות להורות כי תנאי מסוים ברישיון או כל הוראה אחרת בחוק תיאכף רק על ידי אותו  -

 החלטה כזו תפורסם ב"ממשל זמין". גורם.

 רשות הרישוי לא תאכוף את הנושאים הכלולים בהוראה. -אמורהרה במק

) נותן אישור יכול לבקש שלא יודיעו לו על הטלת  על הטלת קנס. בין הרשויות ונותני האישור נקבעה חובת הודעה -

 קנסות בנושאים מסוימים(.

 ורמים אחרים, לגבי אותו עניין.או רשות רישוי שוללת סמכות אכיפה של ג ת פעולות אכיפה על ידי נותן אישורנקיט -

 הוראה לתיקון ליקויים אינה מונעת מתן הוראה לתיקון ליקויים על ידי גורם אחר, בתחומו. -

גורם אכיפה מוסמך יכול להורות לרשות הרישוי שלא לפתוח בחקירה, או להעביר את בירור החקירה שנפתחה  -

 בנושא מסוים או לגבי עסק מסוים לגורם אחר.

 ניתנה סמכות נוספת להורות לרשות הרישוי כי נושא מסוים ייחקר על ידה.למשטרה  -

 ניתנה סמכות ליועמ"ש להעביר טיפול בכתב אישום שכבר הוגש לתובע אחר. -

 

 

 משמעויות השינוי:  

 

 

 

מניעת כפל הליכי אכיפה וצמצום החשיפה הרוחבית -משמעות השינוי לבעל העסק 
.בהתמודדות עם פעולות אכיפה שונות

מתן עדיפות לנותני אישור ביחס לתחומים -משמעות השינוי למנהל הרישוי העסקים 
.  המקצועיים שבאחריותם
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 מקרה לדוגמה 

הגיש נגדו תביעה בגין משרד להגנת הסביבה הנודע לך ש .ךשיון, ומסרב לקיים את כל דרישותייעסק של רפת מתנהל ללא ר

 ן, אתה מחליט להגיש תביעה בגין ניהול עסק ללא רישיומטעם רשות הרישוי ניהול עסק ללא רישיון. כדי לחזק את האכיפה

 ללא תיאום מול המשרד להגנת הסביבה.ו

  האם הדבר חוקי?

 .לא, משום שיש הוראה מפורשת בחוק המחייבת תיאום הליכי אכיפה : תשובה

 

 

 

 

 מקרה לדוגמה 

מנוהל ע"י גורמים פליליים. המשטרה הודיע לך שהיא מבקשת הפאב נפתח ברשות שלך פאב ונודע לך מגורמים שונים ש

 שלא תפעל נגדו, משום שהיא החליטה לפעול נגדו בעצמה. 

  האם למשטרה יש סמכות לעשות זאת?

שאי להודיע לרשות הרישוי כי עניין מסוים מטופל כן, משום שקצין משטרה בכיר שהוסמך ע"י מפכ"ל המשטרה, ר :תשובה

 ע"י המשטרה, ולכן רשות הרישוי לא תפתח בחקירה באותו העסק. ואם נפתחה חקירה היא תיסגר. 
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  1.1.19– 22, 21, 20 -צו הפסקה מנהלי .ט
 

 עיקרי התיקון בחוק: 

משרד ת, והחקלאו להוציא צו הפסקה מנהלי: משרדהוספו גורמים המוסמכים ומעתה  הקודם הוחלף במלואו 20נוסח סעיף 

 העבודה והרווחה

 עסק מסוכן עסק חדש 

) כניסה לתוקף של  חודשים 18הפועל עד  נסיבות הוצאת הצו

 (1.7.20 –הוראת תת סעיף זה 

המהווה סכנה ממשית וקיים חשש ממשי 

 לפגיעה בשלום הציבור.

 מידית, אלא אם נקבע בצו אחרת. גם מסוכן.יום, אלא אם העסק  15בתוך  כניסה לתוקף של צו

 יום 30 תוקף הצו 

 

 דגשים חשובים 

"צו להפסקת עיסוק  -גורמים האחראים על הפעלת העסק ומי שמועסק על ידם ) בנוסח הקודםהצו יוגש ל -

 הוראות החוק מפרטות מה חייב לכלול הצו וכיצד יומצא למי שנגדו הוצא.בעסק"(.

 יועץ משפטי או תובע. נקבעה חובת היוועצות עם -

 על ידי בית משפט. לא נקבעה בחוק הגבלת זמן. -הארכת צו -

 

 :חמשת הסעיפים הבאים כל את יכלול מינהלי הפסקה צו

 ;העניין בנסיבות נדרש שהדבר ככל, הצו חל שבהם המקרקעין מיקום בדבר פרטים(  1) 

 ;הצו את לתת הוחלט פיהן שעל העובדות תיאור(  2) 

 ;עם תובע או יועץ משפטי היוועצות חובת קיום בדבר אישור( 3) 

 ;הצו ביטול את לבקש הזכות בדבר פרטים(  4) 

 .הצו נותן עם ההתקשרות אופן בדבר פרטים(  5) 

 

 הנחיות נוספות: 

 נקבעו כללים מנחים לבית המשפט לביטול הצו. -

 ניתנה סמכות לבית המשפט להוציא צו הפסקה ללא שיוגש כתב אישום. -

 הוגשה בקשה לבית משפט להוציא צו הפסקה, לא יוצא צו הפסקה מנהלי.אם  -

 ₪. 226,000 -החמרה בעונש המקסימאלי לאי קיום צו -
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 משמעויות השינוי:  

 

 

 תיאור מקרה: 

בשירות קייטרינג הפועל ברשות שלך משרד הבריאות גילה בביקורת גילויי תברואה קשים. נתבקשת להוציא צו סגירה 

 די. ימינהלי ימ

  האם אתה רשאי להוציא צו שכזה, או שמשרד הבריאות הוא זה שצריך להוציא את הצו?

דוח ביקורת  שזה נעשה על סמךהאישור, ובלבד  יד מנותנחא וכל שוייצו סגירה מנהלי רשאים להוציא רשות ר : תשובה

 . במסגרת ביקור שלו בעסק ע"י מפקח שהוגש

 

  

השינוי הוא בעיקר לבעלי עסקים חדשים שכנגדם יהיה פשוט  -משמעות השינוי לבעל העסק 
.יותר להוציא צו סגירה מינהלי ללא הצורך להוכיח סכנה מיידית

הערכות לכתיבת נוסח של צו סגירה מינהלי הכולל -משמעות השינוי למנהל הרישוי העסקים 
.את כל חמשת הסעיפים שמגדיר החוק
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  1.1.19 – ב22  -הפסקה שיפוטי, ללא הגשת כתב אישום צו .י

 

 עיקרי התיקון בחוק: 

בעקבות התיקון הנוכחי  עד היום לבית המשפט הייתה נתונה סמכות להורות על סגירת עסק רק לאחר שהוגש כתב אישום.

ואף אם לא ננקטו כל פעולות  בבקשה להורות על סגירת העסק גם אם לא הוגש כתב אישוםניתן לפנות לבית המשפט 

 אכיפה אחרות.

 

 הוראות הסעיף

 ניתנה סמכות לבית המשפט להוציא צו הפסקה לעסק גם ללא שהוגש כתב אישום. -

 הליכי אכיפה נוספים על פי החוק לשם הוצאת צו כאמור. שוםאין חובה שינקטו  -

 

 

  :סיכום קצר לעניין צווים לסגירת עסק

 

 

 

 

 

 

 

 משמעויות השינוי:  

 

 

 

.הן מינהליים והן שיפוטיים-חשיפה מוגברת יותר לצווי סגירה -משמעות השינוי לבעל העסק 

האפשרות להוציא צו הפסקה מנהלי בעצמם או -משמעות השינוי למנהל הרישוי העסקים 
. לפנות לשם כך לבית המשפט

צווים שיפוטיים  

ללא חובת הגשת  -צו הפסקה שיפוטי-
(ב22' ס. ) כתב אישום במקביל

למניעת -צו למניעת פעולות שיפוטי-
(א22' ס. ) פתיחת עסק

צו סגירה שיפוטי לאחר הגשת כתב -
(17' ס. ) אישום

(16' ס. ) צו סגירה לאחר הרשעה-

צווים ללא הליך שיפוט  

צו הפסקה מנהלי על ידי הרשות או נותן  -
(20' ס. ) אישור

-צו לסגירת עסק של משקאות משכרים-
(23' ס)יוצא על ידי המשטרה 
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 מקרה לדוגמה 

נפתח עסק של שווארמה שמקבל את הבשר ממשחטה "שחורה" ולא מפוקחת. מאחר ומדובר בגורמים רבי השפעה ברשות, 

 אתה מבקש לחסוך מראש הרשות את האחריות על סגירת העסק בצו מנהלי.

 כתב אישום?האם ניתן לבקש מבית המשפט צו הפסקה שיפוטי שיינתן בדרך מהירה שלא בדרך של הגשת 

 

: בתיקון לחוק נתנה אפשרות לבית המשפט להורות על סגירתו המידית של בית העסק מטעמים שייקבעו ע"י בית  תשובה

  בפועל או על תנאי. מאסרהמשפט בלא שיוגש כתב אישום רגיל שבמסגרתו גם ניתן לבקש עונשים כגון קנס כספי, עונשי 
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  1.1.19– 1א14  -עבירות קנס .יא

 
 עיקרי התיקון בחוק: 

משמעות התיקון הוא הקניית כלי אכיפה עד היום לא נקבע בחוק כי ניתן להטיל קנסות בגין עבירות על חוק רישוי עסקים. 

מהיר ופשוט כנגד עסקים הפועלים בניגוד לחוק, ללא צורך בקיום הליכים שיפוטיים ארוכים ויקרים. מתן אפשרות להטיל 

 הקלת הליך הרישוי על בעלי העסקים.קנסות נעשה בד בבד עם 

 

 תנאי כניסה לתוקף 

  .למסור קנסותיהיה אין מפרטים אחידים, גם לא נטיל קנסות. לכן, רק עבור עסקים שפורסמו עבורם מפרטים, ניתן  עודכל 

 להטיל קנסות.ולכן רק לאחר פרסומן יהיה ניתן צו עבירות קנס של  מצריך חקיקת משנה נוספתבנוסף, הנושא 

 

  נחיות ה

 שר הפנים מוסמך להכריז על עבירות לפי חוק רישוי עסקים כעבירות שניתן להטיל בגינן קנס. -

בחוק קיימות מספר הוראות הנוגעות לעניין הטלת קנסות והיחס בין שימוש באמצעי אכיפה זה לאמצעי אכיפה  -

 אחרים.

 

  ההבדל בין סוגי עבירות הקנס:סיכום קצר לעניין 

 אופן הענישה  פירוט  

רק על עבירות שנמצאות בתוספת של "חוקי עבירות  קנס מנהלי  עבירות

 מנהלי" 

 קנס דרישת תשלום רשות שולחת ה

 ח "דומוסר פקח המ לגבות קנסותעבירות בגינן ניתן בצו השר יקבע  קנס  עבירות

 

 

 משמעויות השינוי:  

 

אפשרות לקבל קנסות קיימת גם בהליך מנהלי ולא רק ה-משמעות השינוי לבעל העסק 
.משפטי

יכולת לאכיפה מהירה  מחד אך יש לשים לב -משמעות השינוי למנהל הרישוי העסקים 
. לחובת התיאום בין הרשות ונותני האישור לעניין זה
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  1.1.19  1פרק ב -עיצום כספי .יב
 

 עיקרי התיקון בחוק: 

בעבר היו קיימים עיצומים כספיים דרך חוקים אחרים ולא דרך חוק רישוי עסקים. כיום התיקון מסדיר את האפשרות של 

המפקחים להשתמש בעיצום כלכלי. עיצום כלכלי, שהינו במהותו ענישה מנהלית, הינו כלי אכיפה מאד משמעותי שהיה קיים 

הגנת הצרכן ועוד(. כלי אכיפה זה הוקנה על פי החוק החדש למשרד הבריאות והמשרד בחקיקה אחרת )הגנת הסביבה, 

ועתה יוכלו , ח חקיקה אחרתולהגנת הסביבה בלבד, מאחר ולמשרדים אלו יש כבר סמכויות להטלת עיצומים כספיים מכ

  .להטיל את העיצומים גם בגין עבירות על חוק רישוי עסקים

 מצריך חקיקת משנה נוספת

 

 תנאי כניסה לתוקף 

 ה והשלישית לחוק רישוי עסקים הקובעת את סכומי העיצומים הכספיים.יתיקון התוספת השנילאחר  -

הסמכות להטלת עיצומים כספיים ניתנה למשרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה, משרדים המוסמכים להטיל  -

 עיצומים כספיים על פי חקיקה אחרת.

 ן היחס בין הטלת עיצום כספי ואמצעי אכיפה אחרים.בחוק קיימות מספר הוראות לעניי -

 

 

 משמעויות השינוי:  

 

 

  

.האפשרות לקבל עיצום כספי גם מכוח חוק רישוי עסקים-משמעות השינוי לבעל העסק 

עיצום כספי הוא כלי אכיפה ברישוי עסקים שניתן -משמעות השינוי למנהל הרישוי העסקים 
לכן המשמעות היחידה היא שימוש במנגנון  , למשרדי הבריאות והסביבה ולא לרשות הרישוי

.התיאום והימנעות ממתן קנס במקרים של עיצום כספי על אותן עבירות
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 תכנון ובניה 

 ונגישות



 

 
 

 תכנון ובניה ונגישות .3

 
 ת חסמים בירוקרטים בתו"ב ונגישותהסר

 יצירת עצמאות לבעל העסק והתרת חסמים ,האפורתחום קול דעת מקומי לייצירת מנגנון ש

 

נוגעים לכלל העסקים והם תנאי לרוב פריטי הרישוי )בשונה מאישור בריאות  היות שהם חסם עיקרי יםמהווונגישות תו"ב 

או הגנה"ס למשל, הנוגעים רק לחלק מפריטי הרישוי(. הסדרה של שני התחומים הללו, תשפיע באופן חיובי ורוחבי על 

 הרבה מאוד עסקים 

 

תכנון ובניה וכל מה שלא נופל בהם, ניתן הגדרנו מהם ההפרות הנחשבות "פגיעה מהותית" בדיני  - ובניה תכנון מבחינת

לאשר לצורך רישיון עסק בכפוף לשיקול הדעת של מהנדס הוועדה המקומית. הדיפרנציאליות, אם כן, באה לידי ביטוי 

פעמיים: פעם אחת בשוני בין ההפרות השונות של דיני תו"ב ופעם שניה בשוני בין הרשויות המקומיות השונות שכל אחת 

 אמץ את המינון המתאים לה בתוך הטווח האפשרי של שיקול הדעת.מהן רשאית ל

גם כאן אנו מתייחסים לשונות בין העסקים ומתאימים "מסלול נגישות" לכל אחד מהרמות השונות של  –מבחינת נגישות 

מית; העסקים: תצהיר לעומת אישור פוזיטיבי של מורשה נגישות; מורשה נגישות של בעל העסק לעומת של הרשות המקו

 מורשה נגישות מתו"ס לעומת מורשה נגישות השירות. 

 

מבחין בין הפרות בניה מהותיות שדינן נשאר זהה למצב בעבר, לבין הפרות שאינן מהותיות שעוברות לשיקול דעת  – תו"ב

וח של מהנדס הועדה המקומית. שיקול הדעת מאפשר לרמה המקומית לקבל החלטות בתוך טווח האפשרויות . אפשרנו טו

רחב לשיקול דעת, על מנת שכל רשות תוכל לצמצם או להרחיב את הטווח לפי הצרכים שלה, ובהתאם למדיניות של ראש 

 הרשות ומהנדס הוועדה. 

 

הבחנה בין עסקים המצריכים אישור מורשה נגישות, לבין אלו שיסתפקו בתצהיר של בעל העסק. הבחנה נוספת –ת נגישו

בעל העסק לבין אישור מורשה נגישות מטעם הרשות המקומית. כאן השארנו את רשות  בין אישור מורשה נגישות מטעם

האם הוא רוצה לשכור לבד מורשה נגישות, או לשלם לרשות המקומית אגרה ולהשתמש  –הבחירה לבעל העסק 

 . בשירותיה

 

על כלל העסקים כעל לסיכום, הרפורמה הנוכחית קרויה "רפורמת הרישוי הדיפרנציאלי" משום שהיא אינה מסתכלת 

מקשה אחת אלא מבינה שישנם מספר רמות של עסקים ולכל רמה מגיע שיתייחסו אליה ויתאימו לה מסלול רישוי, 

נושאים של תו"ב ונגישות לגעת, עד כמה שניתן, בכל הרמות ולכסות על הליך פיקוח וכלי אכיפה מותאמים לה. גם 

 זכו עד היום להתייחסות.את כלל האפשרויות, כולל השטחים האפורים שלא 

 

 



 

 
 

 1.1.19 – 1א8  -"תכליות דיני התכנון והבניה" הגדרת

 

 עיקרי החוק : 

לקבל רישיון, יעמוד  עד היום מטרת החוק השישית הייתה "קיום דיני התכנון והבניה", והדרישה הייתה כי עסק, על מנת

"קיום  והבניה במלואם, למעט חריגות מזעריות הנקראות "זוטי דברים".  התיקון הביא איתו הגדרה חדשה:בדיני התכנון 

 ההפרות בתכנון ובניה שאינן מהוות פגיעה מהותית.  ן, המגדירה בתוכה מהדיני התכנון והבניה" תכליות

כנון והבניה", וניתן כיום בהליך מוסדר משמעות השינוי היא שינוי מטרת החוק לפיה על עסק לקיים את "תכליות דיני הת

הכולל בחינת המהנדס ונותני האישור לאפשר מתן רישיון עסק כחוק גם לעסק שבו דיני התו"ב אינם מתקיימים במלואם, 

  אך ההפרה בו אינה מוגדרת כ"פגיעה מהותית".

 

  -הגדרת "תכליות דיני התכנון והבניה"

 לא יינתן רישיון לעסק שאינו עומד בדיני התכנון והבניה. -הכלל

 בתכליות דיני התכנון והבניה. שההפרה אינה מהווה פגיעה מהותיתמהנדס הוועדה המקומית אישר  -החריג

 

 תהליך השימוש בסעיף לצרכי הפעלת שיקול דעת המהנדס 

 

קת עמידת העסק בדיני תו"ב. הוועדה מעבירה את הבקשה לרישיון אל הוועדה לתו"ב לשם בדירשות הרישוי  -

 מוצאת שקיימת הפרה של דיני התו"ב ומעבירה אל המהנדס לשיקול דעתו. 

שמגיש את הבקשה להצהיר כי קיים היתר בניה למבנה בו מצוי העסק או  בעל העסקבמסלולים המקוצרים, על  -

 יתר.שלא ניתן למצוא את ההיתר, וכי הוא לא ביצע עבודות טעונות היתר, ללא ה

 שקול את ההפרה לפי טיבה, מיקומה או היקפה.י המהנדס -

 כל יתר ההפרות מצויות בשיקול דעת המהנדס.הפרות שיחשבו ל"הפרות מהותיות".  6הסעיף מפרט 

 :בהוראות החוק החדשות ונכללנושאים חשובים שלא  -

 .מבנים מאד ישנים שלא ניתן למצוא להם היתר .1

 .שיקולי בטיחות המבנה בו מצוי העסק .2

 לא נדרש כי העברה תהיה בהליך הסדרה או שבכלל ניתן להסדירה. .3

 .תודיע לנותני האישור על אישור המהנדס למתן רישיון למרות ההפרה רשות הרישוי -

לרישיון להוסיף תנאים  לסרב למתן אישור, או  -ההפרה רלוונטית לתחומם הם רשאים אם לדעת נותני האישור -

 .מעבר למה שמופיע במפרט האחיד

המשרד יכול  ,, כאשר השימוש המבוקש מותר בתוכנית אך חורג מהיתרחובת הודעה למשרד להגנת הסביבה -

, העשויות להשפיע על ההחלטה אם לתת רישיון יום להביא בפני המהנדס עובדות רלוונטיות שבידיעתו 30בתוך 

 .עסק

 .העסק רישיוןגם יבוטל  -ימוש חורגלש טל ההיתרוניתן רישיון עסק על סמך קיומו של היתר לשימוש חורג ובאם  -

 

 



 

 
 

 על פי החוק הפרות מהותיותרשימת 

 הפרות אותן ניתן להעביר לשיקול דעת מהנדס הועדה  עקרון  

למבנה  שלא ניתן או  נבנה ללא היתר והמבנה כולו נמצא בבניין שבנייתו טעונה היתרהעסק  .1 טעון היתר 

 .שלא ניתנה למבנה תעודת גמר לפי חוק התו"ב או אכלוסאישור 

)להבדיל מכלל המבנה(, מתנהלים הליכי אכיפה )פליליים או מינהליים( לפי  העסק עצמוכנגד  .2 תהליכי אכיפה 

 להליכי אכיפה. דוגמאותהסעיף מונה  .חוק התכנון והבניה

  -קיימו התנאים המצטברים הבאיםהעסק הינה בניגוד לייעוד או לתוכנית, אלא אם יתהפעלת  .3 ייעוד הקרקע 

  .שתאפשר את פעילות העסק)מתוכנית( בקשה לשימוש חורג הוגשה  .א

היתר לשימוש חורג לעסקים מסוג אותו העסק והבקשה  ניתן כבר בעבר במקום זה .ב

 הוגשה עד שנה מתום תוקפו של ההיתר הקודם

לשימוש החורג המקומית מאשר שאין התנגדות עקרונית למתן ההיתר מהנדס הוועדה  .ג

 .)לא צפויה מניעה תכנונית(

ללא היתר, עבודות הטעונות  ,בעסק התבצעו הפעלת העסק או עמידה בתנאי הרישיוןלשם  .4 מידתיות 

 .מהעסק 15%היתר, בשטח של יותר מ 

נות היתר ללא היתר או בניגוד להיתר, בשטח של ושבו מצוי העסק התבצעו עבודות טע בבניין .5

 הבניין. וזאת גם אם העבודות ללא היתר כלל אינן קשורות לעסק.משטח  30%יותר מ 

כאשר שטח העסק נבנה כדין או כאשר השטח שלא נבנה כדין אינו בבעלות  הכלל האמור לא יחול

 .או בשליטת בעל העסק

נעשתה עבודה ללא היתר או בניגוד לתנאי ההיתר או שימוש בניגוד להיתר, העולה על בעסק  .6

שיש בה השפעה מהותית על אופי המקרקעין והיא טעונה היתר והעסק משטח העסק,  %5

 "מקרקעין מוגנים" שהם:   נמצא ב

 ,"מקרקעין מיועדים לתכלית של "תשתית לאומית

מקרקעין המצויים בסביבה חופית, אלא אם המקום פטור מקבלת אישור לפי החלטת הוועדה 

 .לשמירת הסביבה החופית

 .איתמקרקעין שהוכרזו כקרקע חקל

 .מקרקעין המצויים בגן לאומי או בשמורת טבע או מיועדים להיות כאלו לפי תוכנית

 .מקרקעין המיועדים לשצ"פ ) שטח ציבורי פתוח(

 

 

 

 

 

 

   



 

 
 

 משמעות השינוי: 

 

 

 

  1.04.19 – ב8סעיף -נגישות  .א
 

 עיקרי התיקון : 

לקבל אישור כי העסק עומד בדרישות נגישות היה על בעל העסק לקבל אישור ממורשי הנגישות  עד היום, על מנת 

התיקון לחוק מסדיר שעל מנת לקבל את אותו האישור, בעל העסק יכול לבחור אם להמציא  שהועסקו על ידי הרשות.

מורשה נגישות שהוא, או לבקש כי הבדיקה תיערך על ידי מורשה נגישות של הרשות המקומית  מכללרשות אישורים 

בתשלום אגרה. התיקון לחוק מאפשר גם לשר המשפטים לקבוע סוגי עסקים לגביהם תידרש חוות דעת רק מטעם מורשה 

 וימו הוראות הנגישות.נגישות אחד )שירות או מתו"ס( וכן סוגי עסקים לגביהם יידרש תצהיר בלבד כי בעסק ק

 

 מותנה בחקיקת משנה:

 לגבות אגרה הרשות תוכל שר הפנים, באישור וועדת הפנים של הכנסת, יקבע את שיעור אגרת הנגישות, ולאחר מכן -

 מעסקים תמורת אישור מורשה נגישות מטעמה.

 ק אחת מחוות הדעת או תצהיר.שר המשפטים, באישור וועדת הפנים של הכנסת, יקבע בצו סוגי עסקים שלהם נדרשת ר -

 

 

 :לקבל אישור רשות הרישוי על עמידה בתנאי הנגישותכדי 

 תשתיות וסביבה(.  מבניםמתו"ס )שירות ו -מורשה נגישות  כלניתן להמציא חוות דעת של  -

 ניתן לבקש חוות דעת מורשה נגישות מטעם הרשות כנגד תשלום אגרה שתיקבע. -

 לעסקים שיפורטו בצו של שר המשפטים.  -ניתן להגיש תצהיר בדבר עמידה בתנאי הנגישות -

יצירת ערוץ חוקי ומוסדר לקבלת רישיון במקרים -משמעות השינוי לבעל העסק 
. שמוגדרים בתיקון לחוק ובסמכות מהנדס הוועדה המקומית



 

 
 

בלבד:  כי במקרים מסוימים ניתן יהיה להסתפק בחוות דעת מורשה נגישות אחדבסמכות שר המשפטים לקבוע  -

 לעסקים שיפורטו בצו של שר המשפטים. –שירות או מתו"ס

 

 :אישור רשות הרישוי על עמידה בתנאי הנגישות תקבלאופני 

 גשים חשובים: 

בדומה לסמכות ביטול רישיון שניתנה  –לבטל רישיון עסק  שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלותניתנה סמכות לנציב  -

 לכל נותני האישור.

 לה גם ביחס כי כל הסמכויות הנתונות לרשות הרישוי ביחס לרישיונות עסק נתונותנקבע מפורשות  -חשוב -

בכלי האכיפה שניתנו לה לפי חוק רישוי עסקים )ביטול  כלומר היא רשאית להשתמש – ות הנגישותאלעמידה בהור

 רישיון, צו סגירה, דרישה לתיקון ליקויים ובעתיד קנסות( גם כדי להבטיח בעסק את קיום תנאי הנגישות.

 

 השינוי: משמעות

 

 

 

 

 

 

 

 

2019עדכון בנושא זה יופץ לאחר כניסת המסלולים הצפויים להיכנס לתוקף  באפריל    

הוא יוכל להעסיק גורם אחד שיתכנן את נושא -משמעות השינוי לבעל העסק
ולא יהיה צורך בקבלת אישור נפרד ממורשה , הנגישות בעסק וייתן את האישור

לאחר סיום התאמת העסק , כך גם יקוצרו ההליכים שכן. נגישות מטעם הרשות
לנגישות יוכל בעל העסק לקבל אישור מי שהועסק מטעמו והוא לא יצטרך להמתין 

.   להגעת מומחה נוסף מטעם הרשות

במקרים שיקבע  -בעל העסק -
יוכל  להגיש  -שר המשפטים 

תצהיר בדבר עמידה בתנאי  
.הנגישות

בעל העסק יכול לבקש חוות  -
דעת מורשה נגישות מטעם  
הרשות כנגד תשלום אגרה  

.  שתיקבע

בעל העסק יכול להמציא חוות  
-מורשה נגישות כלדעת של 

,  מבנים)ס "שירות ומתו
(.  תשתיות וסביבה


