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חוק רישוי עסקים )תיקון מס' 34(, התשע"ח-2018*

במקום1רתיקוןסעיף1 1)א(, בסעיף העיקרי(, החוק - )להלן התשכ"ח-11968 עסקים, רישוי בחוק
פסקה)6(יבוא:

קיוםתכליותדיניהתכנוןוהבנייה;"ר )6("

בסעיף2)א1()2()א(לחוקהעיקרי,במקום"בתוספת"יבוא"בתוספתהראשונה"ובמקום2רתיקוןסעיף2
"התוספת"יבוא"התוספתהראשונה"ר

בסעיף3)א(לחוקהעיקרי,האמורבויסומןכפסקה")1("ואחריהיבוא:3רתיקוןסעיף3

לאיינתןרישיוןאוהיתרזמנילעסקשלעינוגציבורישהואאירועמרובהקהל )2("
המתקייםתחתכיפתהשמייםאושלאבמבנהשלקבע,אלאאםכןאישרההמשטרהכי
לאירועניתןאישורלענייןקיוםסידוריהבטיחותהדרושיםלקיומו,מאתמורשהבטיחות
שהרשהלענייןזהשרהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים,בהתאםלהוראותשקבע

השרהאמורלפיחוקזהאולפיכלדיןר"

בסעיף6לחוקהעיקרי-4רתיקוןסעיף6

בסעיףקטן)ג(- )1(

בפסקה)1(- )א(

יבוא התנאים" בעסק "מתקיימים במקום )א(, משנה בפסקת )1(
"מתקיימיםבעסקאובמבקש,לפיהעניין,התנאיםלמתןרישיון,"ובמקום

"התנאיםשהתנה"יבוא"התנאיםכאמורשהתנה";

אחריפסקתמשנה)ב(יבוא: )2(

ידועהלוחובתולהבטיחכיהתנאיםברישיוןשהתנהנותן ")ג(
האחידאובאתר המפרט האישורופורסמובמפרטהאחיד,לצד

האינטרנטשלנותןהאישור,יתקיימובעסקבכלעתר";

לעניין מידע יכלול כאמור התצהיר "נוסח יבוא בסופה )2()א(, בפסקה )ב(
המשמעותשלהגשתתצהירכוזבאומסירתפרטיםלאנכוניםבתצהיראו

במסמךהנלווהלו";

בסעיףקטן)ד(,פסקה)1(-תימחק; )2(

אחריסעיףקטן)ד(יבוא: )3(

נכללעסקבצוכאמורבסעיףקטן)ג(,לאתוגשלגביובקשהלקבלתרישיון ")ה(
אוהיתרזמנילפיחוקזהאלאאםכןצורףלבקשהתצהירכאמורבאותוסעיף
קטן,למעטאםמתקיימיםלגביהעסקהסייגיםלפיסעיף6א2,כפישהוחלולעניין
אישורעליסודתצהירבסעיףקטן)ג()3()א(,אושישמניעהאחרתלצירוףתצהיר

כאמורלפיהוראותחוקזהר"

בסעיף6אלחוקהעיקרי- רתיקוןסעיף6א

בסעיףקטן)א(,במקום"בסעיף6"יבוא"בסעיף6)א("; )1(

התקבלבכנסתביוםכ"זבתמוזהתשע"ח)10ביולי2018(]בישיבהשהחלהביוםכ"ובתמוזהתשע"ח)9ביולי *
2018([;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהממשלה-1196,מיוםכ"ובשבטהתשע"ח)11בפברואר

2018(,עמ'420ועמ'60 ר
ס"חהתשכ"ח,עמ'204;התשע"ח,עמ'03 ר 1
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אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

עסקים")א1( סוגי לקבוע הפנים שר רשאי )א( קטן בסעיף כאמור בצו )1(
שרישויםאינוטעוןאישורכאמורבאותוסעיףקטן,ורשותהרישויתראה
אותםכעומדיםבתנאיםכאמורבסעיף6)ג()1()א(שהתנהנותןהאישור
לרשות העסק בעל שהגיש כדין מאומת תצהיר יסוד על בצו, שנקבע

הרישויובוהצהירכאמורבפסקאותמשנה)א(עד)ג(שלסעיף6)ג()1(ר

הוראותסעיפים6)ג()2(,)ד(ו–)ה(,6א7,2ב1)ה(ו־7ג)ד1(יחולו,בשינויים )2(
המחויבים,עלהגשתתצהירועלרישיוןאוהיתרזמנילפיסעיףקטןזהר

בצוכאמורבסעיףקטן)א(לאייקבעוסוגיעסקיםשרישויםאינוטעוןאישור )א2(
אוסוגיעסקיםשרישויםיינתןעליסודתצהירכאמורבסעיףקטן)א1(אםהדבר

עלוללפגועבהשגתהמטרותהמפורטותבסעיף1)א(ר";

בסעיףקטן)ב(,אחרי"בסעיףקטן)א("יבוא"או)א1("ר )3(

בסעיף6א1לחוקהעיקרי-6רתיקוןסעיף6א1

בסעיףקטן)א(,האמורבויסומןכפסקה")1("ואחריהיבוא: )1(

בצוכאמורבפסקה)1(יקבעשרהפנים,בדרךהאמורהבאותהפסקה,כי )2("
היתרהמזורזכאמורבאותהפסקהיינתןבאחדמהמסלוליםהאלה:

היתרמזורזבמסלולבלאתקופתבדיקה,בהתאםלהוראותסעיפים )א(
קטנים)ד(עד)ז()בחוקזה-היתרמזורזא'(;

היתרמזורזבמסלולהכוללתקופתבדיקה,בהתאםלהוראותסעיף )ב(
קטן)ז1()בחוקזה-היתרמזורזב'(ר";

בסעיףקטן)ג(,במקוםהקטעהחלבמילים"בקשהלקבלת"ועדהמילה"תוגש" )2(
יבוא"המבקשלקבלהיתרמזורזא'אוהיתרמזורזב')בסעיףזה-המבקש(יגישבקשה
לקבלתהיתרכאמור"ובמקוםהסיפההחלבמילים"וכןמסמכיםנוספים"יבוא"ובצירוף

הצהרהשבהיצהירהמבקש-

כיניתןהיתרלפיחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה- 196)להלן-חוקהתכנון )1(
והבנייה(,לבנייתושלהמקוםשבועתידלפעולהעסק,אושהואלאהצליח,

בשקידהסבירה,לאתראתההיתרהאמורשניתןלמקום;

כיהואלאביצעבעסקעבודההטעונההיתרלפיחוקהתכנוןוהבנייה, )2(
בלאהיתרכאמורר";

בסעיףקטן)ד(- )3(

ברישה,במקום"היתרמזורז"יבוא"היתרמזורזא'"והמילים")בסעיףזה- )א(
המבקש("-יימחקו;

בפסקה)1(,במקום"היתרמזורז"יבוא"היתרמזורזא'"; )ב(

אחריסעיףקטן)ד(יבוא: )4(

רשותהרישוירשאית,בהודעהלמבקשבתוךהתקופההאמורהבסעיף ")ד1(
קטן)ד(,להאריךאתהתקופהלמתןהודעהכאמורבאותוסעיףקטן,בתקופה

נוספתשלאתעלהעלשבעהימיםר";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

עסקים")א1( סוגי לקבוע הפנים שר רשאי )א( קטן בסעיף כאמור בצו )1(
שרישויםאינוטעוןאישורכאמורבאותוסעיףקטן,ורשותהרישויתראה
אותםכעומדיםבתנאיםכאמורבסעיף6)ג()1()א(שהתנהנותןהאישור
לרשות העסק בעל שהגיש כדין מאומת תצהיר יסוד על בצו, שנקבע

הרישויובוהצהירכאמורבפסקאותמשנה)א(עד)ג(שלסעיף6)ג()1(ר

הוראותסעיפים6)ג()2(,)ד(ו–)ה(,6א7,2ב1)ה(ו־7ג)ד1(יחולו,בשינויים )2(
המחויבים,עלהגשתתצהירועלרישיוןאוהיתרזמנילפיסעיףקטןזהר

בצוכאמורבסעיףקטן)א(לאייקבעוסוגיעסקיםשרישויםאינוטעוןאישור )א2(
אוסוגיעסקיםשרישויםיינתןעליסודתצהירכאמורבסעיףקטן)א1(אםהדבר

עלוללפגועבהשגתהמטרותהמפורטותבסעיף1)א(ר";

בסעיףקטן)ב(,אחרי"בסעיףקטן)א("יבוא"או)א1("ר )3(

תיקוןסעיף6א1בסעיף6א1לחוקהעיקרי-6ר

בסעיףקטן)א(,האמורבויסומןכפסקה")1("ואחריהיבוא: )1(

בצוכאמורבפסקה)1(יקבעשרהפנים,בדרךהאמורהבאותהפסקה,כי )2("
היתרהמזורזכאמורבאותהפסקהיינתןבאחדמהמסלוליםהאלה:

היתרמזורזבמסלולבלאתקופתבדיקה,בהתאםלהוראותסעיפים )א(
קטנים)ד(עד)ז()בחוקזה-היתרמזורזא'(;

היתרמזורזבמסלולהכוללתקופתבדיקה,בהתאםלהוראותסעיף )ב(
קטן)ז1()בחוקזה-היתרמזורזב'(ר";

בסעיףקטן)ג(,במקוםהקטעהחלבמילים"בקשהלקבלת"ועדהמילה"תוגש" )2(
יבוא"המבקשלקבלהיתרמזורזא'אוהיתרמזורזב')בסעיףזה-המבקש(יגישבקשה
לקבלתהיתרכאמור"ובמקוםהסיפההחלבמילים"וכןמסמכיםנוספים"יבוא"ובצירוף

הצהרהשבהיצהירהמבקש-

כיניתןהיתרלפיחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה- 196)להלן-חוקהתכנון )1(
והבנייה(,לבנייתושלהמקוםשבועתידלפעולהעסק,אושהואלאהצליח,

בשקידהסבירה,לאתראתההיתרהאמורשניתןלמקום;

כיהואלאביצעבעסקעבודההטעונההיתרלפיחוקהתכנוןוהבנייה, )2(
בלאהיתרכאמורר";

בסעיףקטן)ד(- )3(

ברישה,במקום"היתרמזורז"יבוא"היתרמזורזא'"והמילים")בסעיףזה- )א(
המבקש("-יימחקו;

בפסקה)1(,במקום"היתרמזורז"יבוא"היתרמזורזא'"; )ב(

אחריסעיףקטן)ד(יבוא: )4(

רשותהרישוירשאית,בהודעהלמבקשבתוךהתקופההאמורהבסעיף ")ד1(
קטן)ד(,להאריךאתהתקופהלמתןהודעהכאמורבאותוסעיףקטן,בתקופה

נוספתשלאתעלהעלשבעהימיםר";
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בסעיףקטן)ה(,אחרי"האמורהבסעיףקטן)ד("יבוא"או)ד1(,",במקום"אותוסעיף ) (
קטן"יבוא"סעיףקטן)ד("ובסופויבוא"ואולםרשאיהמבקשלמסוראתהמסמכים
והתצהירכאמורעדתום120ימיםמתוםהתקופותהאמורות,ובלבדשלאיעסוקבעסק

בטרםהגישאתהתצהירכאמור";

בסעיףקטן)ו(- )6(

בפסקה)1(- )א(

בפסקתמשנה)א(,אחרי"לפיהעניין,התנאים"יבוא"למתןהרישיון", )1(
במקום"התנאיםשדרשה"יבוא"התנאיםכאמורשדרשה"והמילים"ולפי

דיניהתכנוןוהבנייה"-יימחקו;

אחריפסקתמשנה)ב(יבוא: )2(

שהתנה ברישיון התנאים כי להבטיח חובתו לו ידועה כי ")ג(
נותןהאישורושפורסמובמפרטהאחיד,אולצדהמפרטהאחידוכן
התנאיםשדרשהרשותהרישויכאמורבפסקתמשנה)א(יתקיימו

בעסקבכלעתר";

אחריפסקה)1(יבוא: )ב(

טופסכאמורבפסקה)1(יכלולמידעלענייןהמשמעותשלהגשת ")1א(
תצהירכוזבאומסירתפרטיםלאנכוניםבתצהירכאמורבאותהפסקה

אובמסמךהנלווהלור";

במקוםסעיףקטן)ז(יבוא: )7(

הוגשהבקשהלהיתרמזורזא',והגישהמבקשאתהתצהירואת")ז( )1(
המסמכיםהאמוריםבסעיףקטן)ה(,ככלשנדרשו,תמסורלורשותהרישוי
אישורבכתבעלקבלתם,ויראואתהעסקשלגביוהוגשההבקשהכעסק
,)2( שניתןלוהיתרמזורזא'עדלמתןהיתרכאמורלפיהוראותפסקה

והאישורישמשאסמכתהלכךר

קבלת ממועד ימים חמישה בתוך למבקש, תיתן הרישוי רשות )2(
)1(,היתרמזורזא',ותודיעעלכך התצהירוהמסמכיםכאמורבפסקה
לנותניהאישור;להודעתרשותהרישויכאמוריצורפוהעתקמהבקשה

ומההיתרהמזורזוכלצרופותיהםר

על)ז1( נוסף לבקשה המבקש יצרף ב', מזורז להיתר בקשה הוגשה )1(
המסמכיםהאמוריםבסעיףקטן)ג(,אתהמסמכיםהנדרשיםמטעםרשות
7ג3;רשות הרישוישפורסמובאתרהאינטרנטשלהלפיהוראותסעיף
הרישויתמסורהעתקשלהבקשהלהיתרעםכלצרופותיהלנותניהאישור

עםקבלתםמהמבקשר

מצאהרשותהרישוי,עלפיהמידעשהגישהמבקשאועלפימידע )2(
נוסףשבידיהכי,עלפניהדברים,לאניתןלתתהיתרמזורזב'לעסק,תודיע

עלכךלמבקשולנותניהאישורבתוךשבעהימיםמיוםהגשתהבקשהר

)2(,יחולולגבי לאהודיעהרשותהרישוילמבקשכאמורבפסקה )3(
הבקשהלהיתרמזורזב'הוראותסעיףקטן)ד(ו–)ד1(,בשינוייםהמחויבים,

ולענייןסעיףקטן)ד(גםבשינוייםאלה:

ברישה,במקום"בתוך21ימים"יקראו"בתוך14ימים"; )א(

ספרהחוקים 273,ז'באבהתשע"ח,2018ר7ר19

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2018-000561, התקבל ב - 19/07/2018



781 ספרהחוקים 273,ז'באבהתשע"ח,2018ר7ר19

למבקש הרישוי רשות "הודיעה יקראו בסופה ,)1( בפסקה )ב(
כאמור,תמסוררשותהרישויהודעהעלכךגםלנותניהאישור";

בפסקה)2(,בסופהיבוא"השליםהמבקשאתהמסמכיםכאמור, )ג(
קבלתם עם האישור לנותני שלהם העתק הרישוי רשות תמסור

מהמבקש"ר

הוגשהבקשהלהיתרמזורזב',יגישהמבקשלרשותהרישוי)4( )א(
)ו(;תצהירכאמור גםתצהירמאומתכדיןלפיהוראתסעיףקטן
יכולשיוגשעםהגשתהבקשהלקבלתהיתרמזורזב'אועדתום
120ימיםמתוםהתקופותהאמורותבסעיפיםקטנים)ד(ו–)ד1(,כפי
שהוחלובפסקה)3(;עםקבלתהתצהירתמסוררשותהרישוילמבקש
אישורבכתבעלקבלתו,שבויצויןמועדסיומהשלתקופתהבדיקה

כמשמעותהבפסקתמשנה)ב(ר

הגשת על הודעה האישור לנותני תמסור הרישוי רשות )ב(
התצהירכאמורבפסקתמשנה)א(בצירוףהעתקשלהתצהיר,לא
יאוחרמשלושהימיםמיוםקבלתומהמבקש,לשםבדיקתהבקשה
להיתרמזורזב';נותניהאישוריבדקואתהבקשהבתוך49ימים
מהמועדשבונשלחלהםהעתקמהתצהירכאמור)בסעיףזה-
תקופתהבדיקה(;בהודעהכאמורתצייןרשותהרישויגםאתמועד

תחילתהומועדסיומהשלתקופתהבדיקהר

לאהיהבאפשרותושלנותןאישורלבדוקאתהבקשהלהיתר )ג(
מזורזב'בתוךתקופתהבדיקהבשלכךשהתצהירהגיעלידיובחלוף
יותרמ־14ימיםמיוםשנשלחאליו,יודיעעלכךנותןהאישורלרשות
הרישויותקופתהבדיקהתוארךב־14ימים;הוארכהתקופתהבדיקה

כאמור,תודיעעלכךרשותהרישוילמבקשר

הגישהמבקשאתהמסמכיםכאמורבפסקה)1(,אתהמסמכיםכאמור ) (
בסעיףקטן)ד(כפישהוחלבפסקה)3(,וכןאתהתצהירכאמורבפסקה)4(,

יראואתהעסקשלגביוהוגשההבקשהלקבלתהיתרמזורזב'כעומד
בתנאיםהנדרשיםמטעםרשותהרישוילשםקבלתהיתרכאמורר

נותןאישורשאינומסכיםלמתןהיתרמזורזלעסק,רשאילהודיע)6( )א(
לרשותהרישויולמבקש,בתוךתקופתהבדיקה,עלאחדמאלה:

כיהואמתנגדלמתןהיתרמזורזב'לעסק; )1(

יתקיימובעסק יינתןלעסקרקאם ב' מזורז היתר כי )2(
תנאיםמסוימיםשיפרטבהודעה,ובלבדשתנאיםאלההם
תנאיםשפורסמובמפרטהאחידאולצדהמפרטהאחידאו

שהםנדרשיםלפיהוראותחוקזהר

עלאףהאמורבפסקתמשנה)א(,ראהנותןהאישורכיהעסק )ב(
אינועומדבתנאילקבלתהיתרמזורזב',ואולםאיןבהפעלתהעסק
בהעדרהתנאיכאמורכדילהביאלפגיעהממשיתבמטרותהחוק
לפיסעיף1)א(,רשאיהואלהודיעלרשותהרישויולמבקש,עדתום
תקופתהבדיקה,כיהואמסכיםלמתןהיתרמזורזב'לאותועסק,
המזורז, ההיתר תקופת בתוך הליקוי את יתקן שהמבקש ובלבד

במועדשיקבענותןהאישורבאותההודעהר

למבקש הרישוי רשות "הודיעה יקראו בסופה ,)1( בפסקה )ב(
כאמור,תמסוררשותהרישויהודעהעלכךגםלנותניהאישור";

בפסקה)2(,בסופהיבוא"השליםהמבקשאתהמסמכיםכאמור, )ג(
קבלתם עם האישור לנותני שלהם העתק הרישוי רשות תמסור

מהמבקש"ר

הוגשהבקשהלהיתרמזורזב',יגישהמבקשלרשותהרישוי)4( )א(
)ו(;תצהירכאמור גםתצהירמאומתכדיןלפיהוראתסעיףקטן
יכולשיוגשעםהגשתהבקשהלקבלתהיתרמזורזב'אועדתום
120ימיםמתוםהתקופותהאמורותבסעיפיםקטנים)ד(ו–)ד1(,כפי
שהוחלובפסקה)3(;עםקבלתהתצהירתמסוררשותהרישוילמבקש
אישורבכתבעלקבלתו,שבויצויןמועדסיומהשלתקופתהבדיקה

כמשמעותהבפסקתמשנה)ב(ר

הגשת על הודעה האישור לנותני תמסור הרישוי רשות )ב(
התצהירכאמורבפסקתמשנה)א(בצירוףהעתקשלהתצהיר,לא
יאוחרמשלושהימיםמיוםקבלתומהמבקש,לשםבדיקתהבקשה
להיתרמזורזב';נותניהאישוריבדקואתהבקשהבתוך49ימים
מהמועדשבונשלחלהםהעתקמהתצהירכאמור)בסעיףזה-
תקופתהבדיקה(;בהודעהכאמורתצייןרשותהרישויגםאתמועד

תחילתהומועדסיומהשלתקופתהבדיקהר

לאהיהבאפשרותושלנותןאישורלבדוקאתהבקשהלהיתר )ג(
מזורזב'בתוךתקופתהבדיקהבשלכךשהתצהירהגיעלידיובחלוף
יותרמ־14ימיםמיוםשנשלחאליו,יודיעעלכךנותןהאישורלרשות
הרישויותקופתהבדיקהתוארךב־14ימים;הוארכהתקופתהבדיקה

כאמור,תודיעעלכךרשותהרישוילמבקשר

הגישהמבקשאתהמסמכיםכאמורבפסקה)1(,אתהמסמכיםכאמור ) (
בסעיףקטן)ד(כפישהוחלבפסקה)3(,וכןאתהתצהירכאמורבפסקה)4(,

יראואתהעסקשלגביוהוגשההבקשהלקבלתהיתרמזורזב'כעומד
בתנאיםהנדרשיםמטעםרשותהרישוילשםקבלתהיתרכאמורר

נותןאישורשאינומסכיםלמתןהיתרמזורזלעסק,רשאילהודיע)6( )א(
לרשותהרישויולמבקש,בתוךתקופתהבדיקה,עלאחדמאלה:

כיהואמתנגדלמתןהיתרמזורזב'לעסק; )1(

יתקיימובעסק יינתןלעסקרקאם ב' מזורז היתר כי )2(
תנאיםמסוימיםשיפרטבהודעה,ובלבדשתנאיםאלההם
תנאיםשפורסמובמפרטהאחידאולצדהמפרטהאחידאו

שהםנדרשיםלפיהוראותחוקזהר

עלאףהאמורבפסקתמשנה)א(,ראהנותןהאישורכיהעסק )ב(
אינועומדבתנאילקבלתהיתרמזורזב',ואולםאיןבהפעלתהעסק
בהעדרהתנאיכאמורכדילהביאלפגיעהממשיתבמטרותהחוק
לפיסעיף1)א(,רשאיהואלהודיעלרשותהרישויולמבקש,עדתום
תקופתהבדיקה,כיהואמסכיםלמתןהיתרמזורזב'לאותועסק,
המזורז, ההיתר תקופת בתוך הליקוי את יתקן שהמבקש ובלבד

במועדשיקבענותןהאישורבאותההודעהר
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מסרנותןהאישורלרשותהרישוי,בתוךתקופתהבדיקה,הודעה )7(
כאמורבפסקה)6(,תודיערשותהרישוילמבקשעלדחייתהבקשהלהיתר
מזורזב',אועלחובתולקייםאתהתנאיםשנקבעובהודעתנותןהאישור

לשםקבלתהיתרמזורזב',אולאחרמתןהיתרמזורזב',לפיהענייןר

נתנוכלנותניהאישורשאישורםנדרשלשםמתןהיתרמזורזב'לעסק )8(
מסוים,אתהסכמתםלמתןההיתרהמזורז,בתוךתקופתהבדיקה,תיתן
רשותהרישוילבעלהעסקאתההיתרהמזורז,בתוךחמישהימיםמהמועד
שבוניתנהלהההסכמהכאמורותודיעעלכךלנותניהאישור;להודעת
וכל המזורז ומההיתר מהבקשה העתק יצורפו כאמור הרישוי רשות
צרופותיהם;לענייןזה,יראוהודעהשלנותןאישורכאמורבפסקה)6()ב(,

כהסכמהלמתןההיתרהמזורזר

חלפהתקופתהבדיקהולאנמסרוהודעותכאמורבפסקה)6()א(מטעם )9(
נותניהאישורשאישורםנדרשלשםמתןהיתרמזורזב'לעסקמסוים,כולם
אוחלקם,יראואתהעסקשלגביוהוגשההבקשהלהיתרמזורזב',כעסק
שניתןלוהיתרמזורזב'ביוםשבוהסתיימהתקופתהבדיקה;עדלמתן
היתרכאמורלפיהוראותפסקה)10(,ישמשהאישורעלקבלתהתצהיר

שניתןלמבקשלפיהוראותפסקה)4()א(אסמכתהלכךר

התקייםהאמורבפסקה)9(,תיתןרשותהרישוילמבקשהיתרמזורזב', )10(
בתוךחמישהימיםמתוםתקופתהבדיקהותודיעעלכךלנותניהאישור;
להודעתרשותהרישויכאמוריצורפוהעתקמהבקשהומההיתרהמזורז

וכלצרופותיהםר";

בסעיףקטן)ח(,אחרי"לפיחוקזהלאותועסק"יבוא"ויחולועליהההוראותהחלות )8(
עלבקשהלקבלתרישיון,אלאאםכןנקבעאחרתבחוקזהאולפיו";

במקוםסעיףקטן)ט(יבוא: )9(

נכללעסקבצוכאמורבסעיףקטן)א(,לאיהיהניתןלהגישלגביובקשה ")ט(
לקבלתרישיוןאוהיתרזמנילפיחוקזהבמקוםבקשהלקבלתהיתרמזורז,אלא
אםכןמתקיימיםלגביהעסקהסייגיםלמתןהיתרמזורזלפיסעיף6א2אושיש

מניעהאחרתלהגשתבקשתהיתרמזורזלפיהוראותחוקזהר";

בסעיףקטן)י(,במקום"סעיף7ג1"יבוא"סעיפים7ג1ו־8ד"ר )10(

בסעיף6א2לחוקהעיקרי-7רתיקוןסעיף6א2

בסעיףקטן)א(- )1(

בפסקה)3(,בסופהיבוא"למעטהליךכמפורטלהלן: )א(

הליךבקשרלעבירהמינהליתאועבירתקנסשלאהוגשבשלהכתב )א(
אישוםלפיסעיף 1לחוקהעבירותהמינהליות,התשמ"ו- 2198,אולפי

סעיף228)ד(לחוקסדרהדיןהפלילי,לפיהעניין;

הליךלהטלתעיצוםכספילפיפרקב'1;"; )ב(

בפסקה)4(,בסופהיבוא"ולענייןהרשעהבעבירתקנס-רקאםהורשע )ב(
לאחרשהוגשבשלהעבירהכתבאישוםלפיסעיף228)ד(לחוקסדרהדיןהפלילי";

אחריפסקה)4(יבוא: )ג(

ס"חהתשמ"ו,עמ'31ר 2
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בשנתייםשקדמולהגשתהבקשה,התקייםלגביהעסק,המבקש,מי ) ("
ששולטבעסקאובמבקשאומישנשלטעלידימימהם,שלושפעמים
לפחות,האמורבפסקתמשנה)א(או)ב(שלהלןאובשתיהןיחד,למעט

לענייןעסקכאמורבפסקה)6(:

תנאי להפרת בקשר כספי, עיצום לתשלום דרישה נמסרה )א(
מתנאירישיון,היתרזמניאוהיתרמזורז,אובקשרלהפרתהוראה

מההוראותלפיחוקזה;

נמסרההודעתתשלוםקנסאוהודעהעלהטלתקנסמינהלי, )ב(
בקשרלהפרתתנאימתנאירישיון,היתרזמניאוהיתרמזורז,או
בקשרלהפרתהוראהמההוראותלפיחוקזה,למעטהודעהכאמור
שנמסרהבשלעבירתקנסשעניינההפרתהוראהכאמורשנקבעה

בחוקעזרשהתקינהרשותמקומית,והתקייםאחדמאלה:

הקנסשולם; )1(

חלפוהמועדיםלהגשתבקשהלביטולהקנסאולהגשת )2(
אוהודעה בקשה הוגשה בקשהלהישפטולא על הודעה

כאמוראושנדחתהבקשהלביטולהקנס;

סניפים מעשרה יותר לה שיש סניףברשת שהוא בעסק התקיים )6(
בתחומיאותהרשותרישוי,בשנתייםשקדמולהגשתהבקשה,לגביהעסק,
המבקש,מיששולטבעסקאובמבקשאומישנשלטעלידימימהם,אחד

מאלה:

שלושפעמיםלפחותהאמורבפסקה) ()א(; )א(

ששפעמיםלפחותהאמורבפסקה) ()ב(אוהאמורבפסקה) ()א( )ב(
ו–)ב(יחדר";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

בתקופהשלשלוששניםמיוםשפורסםמפרטאחידלגביסוגעסקמסוים- ")א1(

הוראותסעיףקטן)א()1(,לרבותכפישהוחלובסעיפים6)ג()3(,6א)א1()2(, )1(
6א3)ה(,לאיחולולגביאותוסוגעסק;

הוראותסעיףקטן)א()4(,לרבותכפישהוחלובסעיפים6)ג()3(,6א)א1()2(, )2(
6א3)ה(,יחולולגביאותוסוגעסקרקאםההרשעהכאמורבאותוסעיףקטן

היתהבשלעיסוקבלארישיוןאוהיתרזמניבעסקטעוןרישויר";

בסעיףקטן)ב(,אחריההגדרה"המבקש"יבוא: )3(

""רשת"-אישיותמשפטיתהאחראיתלהספקתטוביןדומיםאושירותיםדומים
אועוסקתבאותוסוגעיסוק,בשנימקומותלפחותשלהםסימניהיכר
זהיםאודומים)בפסקהזו-סניפים(,והכולובלבדשפעולותאלהנעשות

בסניפיםלפיאותהמדיניותאוקוויםמנחים;"ר

אחריסעיף6א2לחוקהעיקרייבוא:8רהוספתסעיף6א3

"רישויעל
יסודתצהיר

שרהפנים,בהסכמתכלאחדמהשריםשקביעתושל6א3ר )א(
עסקכטעוןרישוינעשתהבהתייעצותעמוובכפוףלהוראות
)ב(,רשאילקבוע,בצו,סוגיעסקיםטעונירישוי סעיףקטן
שרשותהרישויתיתןלהםרישיוןעליסודתצהירשהגיש

בשנתייםשקדמולהגשתהבקשה,התקייםלגביהעסק,המבקש,מי ) ("
ששולטבעסקאובמבקשאומישנשלטעלידימימהם,שלושפעמים
לפחות,האמורבפסקתמשנה)א(או)ב(שלהלןאובשתיהןיחד,למעט

לענייןעסקכאמורבפסקה)6(:

תנאי להפרת בקשר כספי, עיצום לתשלום דרישה נמסרה )א(
מתנאירישיון,היתרזמניאוהיתרמזורז,אובקשרלהפרתהוראה

מההוראותלפיחוקזה;

נמסרההודעתתשלוםקנסאוהודעהעלהטלתקנסמינהלי, )ב(
בקשרלהפרתתנאימתנאירישיון,היתרזמניאוהיתרמזורז,או
בקשרלהפרתהוראהמההוראותלפיחוקזה,למעטהודעהכאמור
שנמסרהבשלעבירתקנסשעניינההפרתהוראהכאמורשנקבעה

בחוקעזרשהתקינהרשותמקומית,והתקייםאחדמאלה:

הקנסשולם; )1(

חלפוהמועדיםלהגשתבקשהלביטולהקנסאולהגשת )2(
אוהודעה בקשה הוגשה בקשהלהישפטולא על הודעה

כאמוראושנדחתהבקשהלביטולהקנס;

סניפים מעשרה יותר לה שיש סניףברשת שהוא בעסק התקיים )6(
בתחומיאותהרשותרישוי,בשנתייםשקדמולהגשתהבקשה,לגביהעסק,
המבקש,מיששולטבעסקאובמבקשאומישנשלטעלידימימהם,אחד

מאלה:

שלושפעמיםלפחותהאמורבפסקה) ()א(; )א(

ששפעמיםלפחותהאמורבפסקה) ()ב(אוהאמורבפסקה) ()א( )ב(
ו–)ב(יחדר";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

בתקופהשלשלוששניםמיוםשפורסםמפרטאחידלגביסוגעסקמסוים- ")א1(

הוראותסעיףקטן)א()1(,לרבותכפישהוחלובסעיפים6)ג()3(,6א)א1()2(, )1(
6א3)ה(,לאיחולולגביאותוסוגעסק;

הוראותסעיףקטן)א()4(,לרבותכפישהוחלובסעיפים6)ג()3(,6א)א1()2(, )2(
6א3)ה(,יחולולגביאותוסוגעסקרקאםההרשעהכאמורבאותוסעיףקטן

היתהבשלעיסוקבלארישיוןאוהיתרזמניבעסקטעוןרישויר";

בסעיףקטן)ב(,אחריההגדרה"המבקש"יבוא: )3(

""רשת"-אישיותמשפטיתהאחראיתלהספקתטוביןדומיםאושירותיםדומים
אועוסקתבאותוסוגעיסוק,בשנימקומותלפחותשלהםסימניהיכר
זהיםאודומים)בפסקהזו-סניפים(,והכולובלבדשפעולותאלהנעשות

בסניפיםלפיאותהמדיניותאוקוויםמנחים;"ר

הוספתסעיף6א3אחריסעיף6א2לחוקהעיקרייבוא:8ר

"רישויעל
יסודתצהיר

שרהפנים,בהסכמתכלאחדמהשריםשקביעתושל6א3ר )א(
עסקכטעוןרישוינעשתהבהתייעצותעמוובכפוףלהוראות
)ב(,רשאילקבוע,בצו,סוגיעסקיםטעונירישוי סעיףקטן
שרשותהרישויתיתןלהםרישיוןעליסודתצהירשהגיש
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מבקשהרישיון)בסעיףזה-המבקש(,לפיהוראותסעיףזה
)בסעיףזה-רישיוןעליסודתצהיר(;ואולםבצוכאמורלא
ייקבעוסוגיעסקיםשרישויםעליסודתצהירכאמורעלול

לפגועבמטרותהמפורטותבסעיף1)א(ר

קביעתעסקמסוגהעסקיםהמפורטיםבסעיפים2עד3 )ב(
כטעוןרישוי,בצולפיסעיףקטן)א(,טעונהגםהסכמתכלאחד
מהשריםשמתןרישיוןלעסקמאותוסוגטעוןאישורמטעמו
לפיסעיפיםאלה,ויחולולגביאותועסקהוראותהסעיפים
האמוריםהחליםלענייןאותוסוגעסק,בשינוייםהמחויביםר

עלבקשהלקבלתרישיוןעליסודתצהיריחולוהוראות )ג(
סעיף6א1)ג(עד)ו(,בשינוייםהמחויביםר

המסמכים)ד( ואת התצהיר את המבקש הגיש )1(
בסעיף שהוחלו כפי )ו(, עד 6א1)ג( בסעיף האמורים

על בכתב אישור הרישוי רשות לו תמסור )ג(, קטן
קבלתם,ויראואתהעסקשלגביוהוגשההבקשהכעסק
שניתןלורישיוןעדלמתןרישיוןלפיהוראותפסקה)2(,

והאישורישמשאסמכתהלכךר

רשותהרישויתיתןלמבקש,בתוךחמישהימים )2(
ממועדקבלתהתצהירוהמסמכיםכאמורבפסקה)1(,

להודעת האישור; לנותני כך על ותודיע רישיון,
רשותהרישוייצורפוהעתקמהבקשהומהרישיוןוכל

צרופותיהםר

הוראותסעיפים6א7,2ב1)ה(ו־7ג)ד1(יחולו,בשינויים )ה(
המחויבים,עלהגשתתצהירלפיסעיףזהועלרישיוןעליסוד

תצהירשניתןלפיסעיףזהר

)א(,לאיהיהניתן נכללעסקבצוכאמורבסעיףקטן )ו(
להגישלגביובקשהלקבלתרישיוןאוהיתרזמנילפיחוקזה
במקוםבקשהלרישיוןעליסודתצהיר,אלאאםכןמתקיימים
לגביהעסקהסייגיםלמתןהיתרמזורזלפיסעיף6א2אושיש
מניעהאחרתלהגשתבקשהלרישיוןעליסודתצהירלפי

הוראותחוקזהר

טעון אינו זה סעיף לפי תצהיר יסוד על רישיון מתן )ז(
אישורמאתנותניהאישור,גםאםאישורםנדרשלמתןהיתר
זמנילאותועסק,ואולםאיןבכךכדילגרועמסמכויותיהם
האחרותשלנותניהאישורלפיחוקזה,לגביאותועסק,ובכלל
זהסמכויותיהםלפיסעיפים6דו־7,והכולבכפוףלהוראות

לפיסעיפים7ג1ו־8דר"

בסעיף6בלחוקהעיקרי,אחריסעיףקטן)ג(יבוא:9רתיקוןסעיף6ב

שרהפניםרשאילקבועסוגיעסקיםטעונירישוישלאיידרשולצרףלבקשהכאמור ")ד(
בסעיףקטן)א(אתהמסמכיםהאמוריםבאותוסעיףקטן,כולםאוחלקםר"

בסעיף7)ה(לחוקהעיקרי,בהגדרה"גורםמוסמךארצי"-10רתיקוןסעיף7

בפסקה)2(,במקום"אועובדבכיראחד"יבוא"אולכלהיותרשניעובדיםבכירים"; )1(
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בפסקה)3(,במקום"אוקציןכבאותוהצלהבכיראחד"יבוא"אולכלהיותרשני )2(
קציניכבאותוהצלהבכירים";

בפסקה)4(,במקום"אוקציןמשטרהבכיראחד"יבוא"אולכלהיותרשניקציני )3(
משטרהבכירים"ר

בסעיף7אלחוקהעיקרי-11רתיקוןסעיף7א

בסעיףקטן)ב()1(,במקום"משנה;"יבוא"מחמששנים;ואולםשרהפניםרשאי, )1(
מטעמיםמיוחדיםהמצדיקיםזאת,לקבועתקופתתוקףקצרהמחמששנים,לרישיון

שלסוגעסקיםפלוני";

אחריסעיףקטן)ד(יבוא: )2(

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(,שרהפניםלאיקבעתקופתתוקףלרישיון ")ה(
שניתןלעסקמסוגשנכללבצולפיסעיף6א3,שהיאקצרהמעשרשנים;ואולם
רשאיהוא,באישורועדתהפניםוהגנתהסביבהשלהכנסת,לקבועתקופתתוקף
קצרהמעשרשניםלרישיוןשלסוגיעסקיםשנכללובצוכאמור,אםהתקיימו

טעמיםמיוחדיםהמצדיקיםזאתר"

אחריסעיף7אלחוקהעיקרייבוא:12רהוספתסעיף7א1

"שינויבצוהטעון
אישורשלועדת

הפניםוהגנת
הסביבהשל

הכנסת

שינויבצושנקבעלפיחוקזהשהואאחדמאלה,טעוןאישור7א1ר
שלועדתהפניםוהגנתהסביבהשלהכנסת:

קביעתעסקמסוגחדשכעסקטעוןרישוי; )1(

קיצורתקופתתוקףרישיוןלסוגעסקיםמסוים; )2(

הוספתמטרהשלשםהבטחתהנקבעהעסקכטעוןרישוי )3(
לפיחוקזה;

קביעהכיסוגעסקיםמסויםטעוןהליךרישוישהדרישות )4(
לפיומחמירותיותר;לענייןזהיראוכהחמרתדרישותבהליך

רישויכלאחדמאלה:

ביטולקביעהבצושלפיהמתןרישיוןאוהיתר )א(
לסוגעסקמסויםייעשהבהליךרישוימקוצר;ואולם
אםנקבעלגביאותוסוגעסקכיהרישיוןאוההיתר
יינתנולובהליךרישוימקוצראחר,שהואקצריותר,
לאיראובכךהחמרתדרישותלענייןהוראותפסקהזו;

ביטולקביעהבצושלפיהמתןרישיוןאוהיתר )ב(
או 6)ג( סעיף הוראות לפי ייעשה מסוים עסק לסוג
6א)א1(;ואולםאםנקבעלגביאותוסוגעסקכיהרישיון
אוההיתריינתנולובהליךרישוימקוצר,לאיראובכך

החמרתדרישותלענייןהוראותפסקהזו;

לענייןפסקהזו,"הליךרישוימקוצר"-הליךרישוישנקבע
לפיהוראותסעיף6א1אוסעיף6א3ר"

בסעיף7בלחוקהעיקרי-13רתיקוןסעיף7ב

במקוםכותרתהשולייםיבוא"היתרזמניוקבלתרישיוןלאחריו"; )1(

במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )2(

בפסקה)3(,במקום"אוקציןכבאותוהצלהבכיראחד"יבוא"אולכלהיותרשני )2(
קציניכבאותוהצלהבכירים";

בפסקה)4(,במקום"אוקציןמשטרהבכיראחד"יבוא"אולכלהיותרשניקציני )3(
משטרהבכירים"ר

תיקוןסעיף7אבסעיף7אלחוקהעיקרי-11ר

בסעיףקטן)ב()1(,במקום"משנה;"יבוא"מחמששנים;ואולםשרהפניםרשאי, )1(
מטעמיםמיוחדיםהמצדיקיםזאת,לקבועתקופתתוקףקצרהמחמששנים,לרישיון

שלסוגעסקיםפלוני";

אחריסעיףקטן)ד(יבוא: )2(

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(,שרהפניםלאיקבעתקופתתוקףלרישיון ")ה(
שניתןלעסקמסוגשנכללבצולפיסעיף6א3,שהיאקצרהמעשרשנים;ואולם
רשאיהוא,באישורועדתהפניםוהגנתהסביבהשלהכנסת,לקבועתקופתתוקף
קצרהמעשרשניםלרישיוןשלסוגיעסקיםשנכללובצוכאמור,אםהתקיימו

טעמיםמיוחדיםהמצדיקיםזאתר"

הוספתסעיף7א1אחריסעיף7אלחוקהעיקרייבוא:12ר

"שינויבצוהטעון
אישורשלועדת

הפניםוהגנת
הסביבהשל

הכנסת

שינויבצושנקבעלפיחוקזהשהואאחדמאלה,טעוןאישור7א1ר
שלועדתהפניםוהגנתהסביבהשלהכנסת:

קביעתעסקמסוגחדשכעסקטעוןרישוי; )1(

קיצורתקופתתוקףרישיוןלסוגעסקיםמסוים; )2(

הוספתמטרהשלשםהבטחתהנקבעהעסקכטעוןרישוי )3(
לפיחוקזה;

קביעהכיסוגעסקיםמסויםטעוןהליךרישוישהדרישות )4(
לפיומחמירותיותר;לענייןזהיראוכהחמרתדרישותבהליך

רישויכלאחדמאלה:

ביטולקביעהבצושלפיהמתןרישיוןאוהיתר )א(
לסוגעסקמסויםייעשהבהליךרישוימקוצר;ואולם
אםנקבעלגביאותוסוגעסקכיהרישיוןאוההיתר
יינתנולובהליךרישוימקוצראחר,שהואקצריותר,
לאיראובכךהחמרתדרישותלענייןהוראותפסקהזו;

ביטולקביעהבצושלפיהמתןרישיוןאוהיתר )ב(
או 6)ג( סעיף הוראות לפי ייעשה מסוים עסק לסוג
6א)א1(;ואולםאםנקבעלגביאותוסוגעסקכיהרישיון
אוההיתריינתנולובהליךרישוימקוצר,לאיראובכך

החמרתדרישותלענייןהוראותפסקהזו;

לענייןפסקהזו,"הליךרישוימקוצר"-הליךרישוישנקבע
לפיהוראותסעיף6א1אוסעיף6א3ר"

תיקוןסעיף7בבסעיף7בלחוקהעיקרי-13ר

במקוםכותרתהשולייםיבוא"היתרזמניוקבלתרישיוןלאחריו"; )1(

במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )2(
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רשותהרישוירשאיתלתתלעסקמסויםהיתרזמנילעסוקבולפני")א( )1(
שניתןלורישיוןאועדלחידושרישיונו)בחוקזה-היתרזמני(,ובלבד
שאיןבהפעלתהעסקכאמורכדילגרוםלפגיעהמשמעותיתבמטרותהחוק
לפיסעיף1)א(,והכולבכפוףלהוראותסעיף6)א(;רשותהרישויתקבעאת
תקופתתוקפושלההיתרהזמני,והיארשאיתלהאריכהלתקופותנוספות,

ובלבדשסךהתקופותלאיעלהעלשנהאחתר

עלאףהאמורבפסקה)1(- )2(

רשותהרישוירשאיתלתתהיתרזמניכאמורבאותהפסקה )א(
אףאםלאניתןאישורושלנותןאישורשנקבעבצולגביאותועסק,

והכולבהתאםלהוראותלפיחוקזה;

רשותהרישוירשאיתלהאריךאתתקופתתוקפושלההיתר )ב(
הזמנילתקופותנוספות,ובלבדשסךהתקופותלאיעלועלשנהאחת
נוספת,אםראתהכימתקיימותנסיבותהמצדיקותזאת,ובכללזה

הנסיבותהאמורותבסעיףקטן)א1()1(ר

הוגשהבקשהלרישיוןלפיחוקזהונותןהאישורלאהשיבלבקשה)א1( )1(
בתוךהתקופהשנקבעהלכך,רשאיתרשותהרישוילתתלעסקהיתרזמני
לתקופההאמורהבסעיףקטן)א()1(;לאהשיבנותןהאישורלבקשהלרישיון
עדתוםשנהמהמועדשבוניתןלעסקהיתרזמני,רשאיתרשותהרישוי
להאריךאתתקופתתוקפושלההיתרהזמנילתקופותנוספותשלאיעלו
עלשנהאחתנוספת)בסעיףזה-תקופתהשנההנוספת(;האריכהרשות
הרישויאתתוקפושלהיתרזמנילפיהוראותפסקהזו,תפרטבהיתרהזמני

שתיתןלמבקשאתהאמורבסעיףקטן)א2(ר

האריכהרשותהרישויאתתוקפושלהיתרזמנילפיהוראותפסקה)1(, )2(
ונותןהאישורלאהשיבלבקשהלרישיוןעדתוםתקופתהשנההנוספת,
תראהרשותהרישויאתהעסקשלגביוהוגשההבקשהכאילוניתןלו
אישורעלידיאותונותןאישורלשםמתןהרישיון;רשותהרישויתמסור
לנותןהאישורהודעהעלהאמורבפסקהזולאיאוחרמ־90ימיםלפניתום

תקופתהשנההנוספתר

לאהחליטהרשותהרישויבבקשהלרישיוןעדתוםהשנההנוספת,)א2( )1(
בשלכךשנותןהאישורלאהשיבלבקשהעדאותומועדכאמורבסעיף
קטן)א1(,יראואתהעסקשלגביוהוגשההבקשהכעסקשניתןלורישיון,
עדלמתןהרישיוןלפיהוראותפסקה)2(,וההיתרהזמניישמשאסמכתה

לכךר

התקייםהאמורבפסקה)1(,תיתןרשותהרישוירישיוןלעסק,בתוך )2(
חמישהימיםמתוםהתקופההנוספת,שתקופתתוקפותהיהמהמועדשבו
ניתןלגביהעסקההיתרהזמנילראשונהותודיעעלכךלנותניהאישור;
להודעתרשותהרישוייצורפוהעתקמהבקשהומהרישיוןוכלצרופותיהםר

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)א(עד)א2(,תקופתתוקפושלהיתרזמני )א3(
לאתעלהעלתקופתתוקפושלרישיוןשנקבעהלאותוסוגעסקלפיחוקזהר

רשותהרישויתודיעלנותניהאישורעלהארכתתוקפושלהיתרזמנילפי )א4(
סעיףזהר"
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בסעיף7ב1לחוקהעיקרי-14רתיקוןסעיף7ב1

במקוםסעיפיםקטנים)א(עד)ג(יבוא: )1(

היתרמזורזיעמודבתוקפועדתום180ימיםממועדנתינתור ")א(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,לגביעסקשבתוךתקופתההיתרהמזורז )ב(
נמסרלבעליודוחליקוייםכמשמעותובסעיף8ד,רשאיםרשותהרישויאונותן
האישורלקבועכיההיתרהמזורזיעמודבתוקפולתקופהנוספתשתקבעבו
)בסעיףזה-התקופההנוספת(,שלאתעלהעל90ימים,אםמצאוכיאףשיש
עדייןבעסקליקוייםשפורטובדוחובשלהםלאניתןלתתרישיוןלעסק,איןבהם
כדילהביאלפגיעהממשיתבמטרותהחוקלפיסעיף1)א(;קבעורשותהרישוי
אונותןהאישורכיההיתרהמזורזיעמודבתוקפולתקופהנוספתכאמור,יודיעו
עלכךלמבקשולנותניהאישורהנוספים,לפיהעניין;חלפההתקופההנוספת

ולאתוקנוהליקוייםכאמור,לאתוארךעודתקופתתוקפושלההיתרהמזורזר

לאיינתןרישיוןלעסקאםרשותהרישויאונותןהאישורמצאובתום )ב1(
תקופתההיתרהמזורזאובתוםהתקופההנוספת,כיהעסקאינומקייםאת

התנאיםלמתןהרישיוןר

חלפהתקופתההיתרהמזורזאוהתקופההנוספת,ולאהתקייםלגביהעסק )ג(
האמורבסעיףקטן)ב1(או)ה(אובסעיף7ג)ד1(,תיתןרשותהרישוירישיוןלאותו
עסק,בתוךחמישהימיםמתוםתקופתההיתרהמזורזאוהתקופההנוספת,לפי
העניין,גםבלאאישורםשלנותניהאישורלפיסעיף6)א(,ויראואתהעסקכעסק
שניתןלורישיון,עדלמתןהרישיוןכאמור,וההיתרהמזורזישמשאסמכתהלכך;
ניתןרישיוןכאמור,תחלתקופתתוקפובמועדנתינתושלההיתרהמזורז;אין
במתןהרישיוןבלאאישורםשלנותניהאישורכאמורכדילגרועמסמכויותיהם
האחרותלפיחוקזה,לגביאותועסק,ובכללזהסמכויותיהםלפיסעיפים6דו־7,

והכולבכפוףלהוראותלפיסעיפים7ג1ו־8דר";

)ד(,המילים"הארכתתקופתתוקפושלההיתרהמזורזלפיסעיף בסעיףקטן )2(
קטן)ב(ועל"-יימחקו;

בסעיףקטן)ה()1(,אחרי"ביוזמתהאועלפיפנייהמאתנותןאישור"יבוא"או )3(
מצאנותןאישור",במקום"תודיעעלכך"יבוא"יודיעועלכךרשותהרישויאונותן
האישור,לפיהעניין",במקום"ולנותניהאישור"יבוא"ורשותהרישויתודיעעלכךגם

לנותניהאישור"ובמקום"ובלבדשנתנה"יבוא"ובלבדשנתנו"ר

בסעיף7גלחוקהעיקרי- 1רתיקוןסעיף7ג

בסעיףקטן)א(,אחרי"לבטל"יבוא"אולהתלות"והמילה"זמני"-תימחק; )1(

בסעיףקטן)ב(- )2(

האמורבויסומןכפסקה)1(,ובההמילה"זמני"-תימחק; )א(

אחריפסקה)1(יבוא: )ב(

פנהנותןאישורלרשותהרישויבבקשהכירישיוןאוהיתר")2( )א(
שניתןלעסקיבוטל,תפעלרשותהרישוילקיוםההליכיםהנדרשים
נותן את ותעדכן זה, בסעיף כאמור ההיתר או הרישיון לביטול
האישורבדברהתקדמותההליךבתוך30ימיםממועדפנייתואליה,
ואםניתןלגביהעסקצוהפסקהמינהליכאמורבסעיף20-בתוך

14ימיםממועדהפנייהכאמורר

תיקוןסעיף7ב1בסעיף7ב1לחוקהעיקרי-14ר

במקוםסעיפיםקטנים)א(עד)ג(יבוא: )1(

היתרמזורזיעמודבתוקפועדתום180ימיםממועדנתינתור ")א(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,לגביעסקשבתוךתקופתההיתרהמזורז )ב(
נמסרלבעליודוחליקוייםכמשמעותובסעיף8ד,רשאיםרשותהרישויאונותן
האישורלקבועכיההיתרהמזורזיעמודבתוקפולתקופהנוספתשתקבעבו
)בסעיףזה-התקופההנוספת(,שלאתעלהעל90ימים,אםמצאוכיאףשיש
עדייןבעסקליקוייםשפורטובדוחובשלהםלאניתןלתתרישיוןלעסק,איןבהם
כדילהביאלפגיעהממשיתבמטרותהחוקלפיסעיף1)א(;קבעורשותהרישוי
אונותןהאישורכיההיתרהמזורזיעמודבתוקפולתקופהנוספתכאמור,יודיעו
עלכךלמבקשולנותניהאישורהנוספים,לפיהעניין;חלפההתקופההנוספת

ולאתוקנוהליקוייםכאמור,לאתוארךעודתקופתתוקפושלההיתרהמזורזר

לאיינתןרישיוןלעסקאםרשותהרישויאונותןהאישורמצאובתום )ב1(
תקופתההיתרהמזורזאובתוםהתקופההנוספת,כיהעסקאינומקייםאת

התנאיםלמתןהרישיוןר

חלפהתקופתההיתרהמזורזאוהתקופההנוספת,ולאהתקייםלגביהעסק )ג(
האמורבסעיףקטן)ב1(או)ה(אובסעיף7ג)ד1(,תיתןרשותהרישוירישיוןלאותו
עסק,בתוךחמישהימיםמתוםתקופתההיתרהמזורזאוהתקופההנוספת,לפי
העניין,גםבלאאישורםשלנותניהאישורלפיסעיף6)א(,ויראואתהעסקכעסק
שניתןלורישיון,עדלמתןהרישיוןכאמור,וההיתרהמזורזישמשאסמכתהלכך;
ניתןרישיוןכאמור,תחלתקופתתוקפובמועדנתינתושלההיתרהמזורז;אין
במתןהרישיוןבלאאישורםשלנותניהאישורכאמורכדילגרועמסמכויותיהם
האחרותלפיחוקזה,לגביאותועסק,ובכללזהסמכויותיהםלפיסעיפים6דו־7,

והכולבכפוףלהוראותלפיסעיפים7ג1ו־8דר";

)ד(,המילים"הארכתתקופתתוקפושלההיתרהמזורזלפיסעיף בסעיףקטן )2(
קטן)ב(ועל"-יימחקו;

בסעיףקטן)ה()1(,אחרי"ביוזמתהאועלפיפנייהמאתנותןאישור"יבוא"או )3(
מצאנותןאישור",במקום"תודיעעלכך"יבוא"יודיעועלכךרשותהרישויאונותן
האישור,לפיהעניין",במקום"ולנותניהאישור"יבוא"ורשותהרישויתודיעעלכךגם

לנותניהאישור"ובמקום"ובלבדשנתנה"יבוא"ובלבדשנתנו"ר

תיקוןסעיף7גבסעיף7גלחוקהעיקרי- 1ר

בסעיףקטן)א(,אחרי"לבטל"יבוא"אולהתלות"והמילה"זמני"-תימחק; )1(

בסעיףקטן)ב(- )2(

האמורבויסומןכפסקה)1(,ובההמילה"זמני"-תימחק; )א(

אחריפסקה)1(יבוא: )ב(

פנהנותןאישורלרשותהרישויבבקשהכירישיוןאוהיתר")2( )א(
שניתןלעסקיבוטל,תפעלרשותהרישוילקיוםההליכיםהנדרשים
נותן את ותעדכן זה, בסעיף כאמור ההיתר או הרישיון לביטול
האישורבדברהתקדמותההליךבתוך30ימיםממועדפנייתואליה,
ואםניתןלגביהעסקצוהפסקהמינהליכאמורבסעיף20-בתוך

14ימיםממועדהפנייהכאמורר
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בחלוףהתקופהכאמורבפסקתמשנה)א(,רשאינותןהאישור, )ב(
לאחרשבחןאתההליכיםשנקטהרשותהרישויכאמורבאותה

פסקה,לבטלבעצמואתהרישיוןאוההיתרשניתןלעסקר

מפעלים לרישוי היחידה על יחולו לא זו פסקה הוראות )ג(
ביטחונייםהאמורהבסעיף29בר";

במקוםסעיףקטן)ד(יבוא: )3(

בוטלרישיוןאוהיתרלפיסעיףזה,ישלחורשותהרישויאונותןהאישור, ")ד(
לפיהעניין,בתוךשבעהימיםממועדהחלטהעלהביטול,הודעהעלכךלבעל
הרישיוןאוההיתר,ורשותהרישויתשלחהודעהכאמורגםלנותניהאישור;
ביטולהרישיוןאוההיתרייכנסלתוקפובתום30ימיםמיוםההודעהכאמורר";

בסעיףקטן)ד1(- )4(

במקוםפסקה)1(יבוא: )א(

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)א(עד)ד(,מצאנותןאישור")1( )א(
בתקופתתוקפושלהיתרמזורזכיהתקייםאחדמאלה,רשאיהוא
להודיעלרשותהרישויולמבקשעלביטולאישורולהיתרהמזורז,
ובלבדשניתנהלבעלההיתרהמזורזהזדמנותלהשמיעאתטענותיו:

לפי מהתנאיםשניתנו תנאי להתקיים אוחדל הופר )1(
סעיף7לענייןההיתרהמזורזונותןהאישורסברכימפאת
את לבטל יש ההפרה של נסיבותיה או חומרתה מהותה,

ההיתרהמזורז;

חלובעסקשינוייםמהותייםמהמצבשהוצגבמסמכים )2(
שהוגשוכאמורבסעיף6א1;

לבעלההיתרהמזורזנמסרהדרישהלתיקוןליקוייםלפי )3(
סעיף8ד,והליקוייםלאתוקנובהתאםלדרישהר

הודיענותןהאישורלרשותהרישויעלביטולאישורוכאמור )ב(
בפסקתמשנה)א(,תבטלרשותהרישויאתההיתרהמזורזבאופן
מיידי;לאביטלהרשותהרישויאתההיתר,רשאינותןהאישורלבטל
אתההיתרבעצמו;מצאהרשותהרישוימיוזמתהכיהתקיימולגבי
העסקאחתמהנסיבותהקבועותבאותהפסקתמשנה,רשאיתהיא
לבטלאתההיתרהמזורזבאופןמיידי,ובלבדשניתנהלבעלההיתר
המזורזהזדמנותלהשמיעאתטענותיו;התקבלההחלטהעלביטול
היתרמזורזלפיהוראותפסקתמשנהזו,יודיעועלכךרשותהרישוי
אונותןהאישור,לפיהעניין,לבעלההיתרהמזורזוהביטולייכנס

לתוקפומידעםמתןההודעהכאמורר

שרהפנים,באישורועדתהפניםוהגנתהסביבהשלהכנסת, )ג(
רשאילקבוענסיבותנוספותשבהתקיימןיהיהניתןלבטלאתההיתר

המזורזכאמורבפסקהזור";

בפסקה)3(,אחרי"רשותהרישוי"יבוא"מיוזמתהאועלפיפנייהשלנותן )ב(
האישור"ר

בסעיף7ג2)ב(לחוקהעיקרי,אחרי"ומועדתחילתן"יבוא"כפישנקבעבמפרט"ואחרי16רתיקוןסעיף7ג2
"תפורסםברשומות"יבוא"עלידיהמנהלהכללישלמשרדהפנים"ר
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בסעיף7ג4)א(לחוקהעיקרי,אחריפסקה)3(יבוא:17רתיקוןסעיף7ג4

ביצועהשינויבתוםתקופתהרישיוןאוההיתראינוסבירבנסיבותהעניין,בין )4("
השארבשלהעלויותהכרוכותבואובשלההליכיםהנדרשיםלביצועור"

אחריסעיף7ג לחוקהעיקרייבוא:18רהוספתסעיף7ג6

"מרכזשירות
משותף

שירות7ג6ר מרכז בתחומה להקים רשאית רישוי רשות )א(
משותףלכללנציגירשותהרישויהמקומיתהפועליםמטעם
הרשות,שעמדתםנדרשתלשםמתןרישיוןאוהיתרלפיחוק
זה,ולנותניהאישור)בסעיףזה-מרכזשירותמשותף(,כדי
לייעלאתהליכיהרישוילפיחוקזהולסייעלבעליעסקים
טעונירישויולמבקשירישיוןאוהיתרלפיחוקזהבעניינים

אלה,והכולבהתאםלסמכויותהנתונותלהםלפיחוקזה:

לעסוק למבקשים וייעוץ מידע שירותי מתן )1(
בעסקיםטעונירישויבתחוםרשותהרישוי,ובכללזה

מתןחוותדעתמקדמיתלפיסעיף6ה;

קיוםדיוןמשותףלנציגיהרשותולנותניהאישור )2(
להיתרים, או לרישיונות שהוגשו בבקשות כאמור
בדיקת לשם בעסקים, משותפות ביקורות וביצוע
עמידתםבתנאיםלמתןרישיונותאוהיתריםלפיחוק

זה;

קיוםהתכנסויותמשותפותלנציגיהרשותולנותני )3(
שינויים על דיווחים מסירת לשם כאמור האישור
על וכן בהם שנמצאו ליקויים עסקים, של במצבם
הליכיםמינהלייםשננקטולגביעסקיםטעונירישוי
לפיהוראותחוקזה,ובכללזהדרישותלתיקוןליקויים,
צוויהפסקהמינהלייםוהליכיםלביטולרישיונותאו

היתרים;

קבלת בטרם משותפים שימוע הליכי קיום )4(
החלטותבדברביטולרישיונותאוהיתריםלפיחוקזהר

הנוגעים עניינים יידונו לא משותף שירות במרכז  )ב(
להליכירישוישלהעסקיםהאמוריםבסעיף12ב)ט()4(או) (ר

נקבעדיוןמשותףבמרכזהשירותהמשותף,ישלחנציג )ג(
רשותהרישוילנותניהאישורשהשתתפותםנדרשתבאותו

דיוןאתנושאיהדיון,זמןסבירלפנימועדהדיוןשנקבער

היתר,)ד( או רישיון למבקש או עסק לבעל נמסר )1(
במסגרתפעילותושלמרכזהשירותהמשותף,מידע
מאתנציגרשותהרישויאונותןהאישורלגביתחום
כאמור המבקש או העסק בעל יוכל שבסמכותם,
להסתמךעלהמידעבעתהליכיהרישוילפיחוקזה,

ובלבדשאותומידענמסרלובכתבר

תיקוןסעיף7ג4בסעיף7ג4)א(לחוקהעיקרי,אחריפסקה)3(יבוא:17ר

ביצועהשינויבתוםתקופתהרישיוןאוההיתראינוסבירבנסיבותהעניין,בין )4("
השארבשלהעלויותהכרוכותבואובשלההליכיםהנדרשיםלביצועור"

הוספתסעיף7ג6אחריסעיף7ג לחוקהעיקרייבוא:18ר

"מרכזשירות
משותף

שירות7ג6ר מרכז בתחומה להקים רשאית רישוי רשות )א(
משותףלכללנציגירשותהרישויהמקומיתהפועליםמטעם
הרשות,שעמדתםנדרשתלשםמתןרישיוןאוהיתרלפיחוק
זה,ולנותניהאישור)בסעיףזה-מרכזשירותמשותף(,כדי
לייעלאתהליכיהרישוילפיחוקזהולסייעלבעליעסקים
טעונירישויולמבקשירישיוןאוהיתרלפיחוקזהבעניינים

אלה,והכולבהתאםלסמכויותהנתונותלהםלפיחוקזה:

לעסוק למבקשים וייעוץ מידע שירותי מתן )1(
בעסקיםטעונירישויבתחוםרשותהרישוי,ובכללזה

מתןחוותדעתמקדמיתלפיסעיף6ה;

קיוםדיוןמשותףלנציגיהרשותולנותניהאישור )2(
להיתרים, או לרישיונות שהוגשו בבקשות כאמור
בדיקת לשם בעסקים, משותפות ביקורות וביצוע
עמידתםבתנאיםלמתןרישיונותאוהיתריםלפיחוק

זה;

קיוםהתכנסויותמשותפותלנציגיהרשותולנותני )3(
שינויים על דיווחים מסירת לשם כאמור האישור
על וכן בהם שנמצאו ליקויים עסקים, של במצבם
הליכיםמינהלייםשננקטולגביעסקיםטעונירישוי
לפיהוראותחוקזה,ובכללזהדרישותלתיקוןליקויים,
צוויהפסקהמינהלייםוהליכיםלביטולרישיונותאו

היתרים;

קבלת בטרם משותפים שימוע הליכי קיום )4(
החלטותבדברביטולרישיונותאוהיתריםלפיחוקזהר

הנוגעים עניינים יידונו לא משותף שירות במרכז  )ב(
להליכירישוישלהעסקיםהאמוריםבסעיף12ב)ט()4(או) (ר

נקבעדיוןמשותףבמרכזהשירותהמשותף,ישלחנציג )ג(
רשותהרישוילנותניהאישורשהשתתפותםנדרשתבאותו

דיוןאתנושאיהדיון,זמןסבירלפנימועדהדיוןשנקבער

היתר,)ד( או רישיון למבקש או עסק לבעל נמסר )1(
במסגרתפעילותושלמרכזהשירותהמשותף,מידע
מאתנציגרשותהרישויאונותןהאישורלגביתחום
כאמור המבקש או העסק בעל יוכל שבסמכותם,
להסתמךעלהמידעבעתהליכיהרישוילפיחוקזה,

ובלבדשאותומידענמסרלובכתבר
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)1(,נמסרלבעלעסקאו עלאףהאמורבפסקה )2(
למבקשמידעכאמורבאותהפסקהמאתעובדרשות
הרישוישהסמיךנותןאישורלפיסעיף6)א(אומאת
נציגרשותהרישוי,רשאיגורםמוסמךמחוזיכהגדרתו
בסעיף8ד)ה()3(,אוגורםמוסמךארציכאמורבפסקה)1(

להגדרה"גורםמוסמךארצי"שבסעיף7)ה(,לפיהעניין,
שנמסר המידע במסגרת שניתנו מההנחיות לשנות
ובלבד זאת, המחייבות נסיבות בהתקיים כאמור,
שהגורםהמוסמךכאמורהודיעעלכךלבעלהעסק
אולמבקשבתוךזמןסבירמיוםשנודעלועלהמידע

שנמסרר

הוקםמרכזשירותמשותף- )ה(

תקבערשותהרישוי,בשיתוףעםנותניהאישור )1(
המשתתפיםבו,אתהיקףהעבודהשלמרכזהשירות,
של בתחומה הפועלים העסקים במספר בהתחשב
להיתרים או לרישיונות הבקשות ובמספר הרשות

המוגשותלרשותבכלשנהבממוצע;

יפעלנותןהאישורככלהאפשרכדילהשתתף )2(
בפעילותמרכזהשירותבמספרימיםושעותשיהיה
בהםכדילתתמענהמספקלעסקיםהפועליםבתחום
כפי בתחומה, לפעול המבקשים או הרישוי רשות
לפעול האישור נותן ורשאי ,)1( פסקה לפי שנקבע
כאמורגםבאמצעותעובדאותהרשותרישוישהסמיך

נותןהאישורלפיסעיף6)א(ר

בלילגרועמהאמורבסעיףקטן)ה(,הוקםמרכז)ו( )1(
שירותמשותףעלידירשותמקומיתשמספרתושביה
להשתתף נותןהאישור 100,000,יהיהעל עולהעל
בפעילותמרכזהשירותהמשותף12פעמיםבשנהלכל
הפחות,במועדיםשיתואמועמומראש)בסעיףזה-
חובתההתייצבות(,ורשאינותןהאישורלהסמיך,לפי
הוראותסעיף6)א(,עובדמעובדיאותהרשותרישוי
שישתתףבפעילותמרכזהשירותהמשותףבמקומו;
בפעילות להשתתף שלא רשאי יהיה האישור נותן
במרכזהשירותשנקבעה,בהתקייםנסיבות מסוימת
מראש, כך על הודיע ואם צפויות, ובלתי דחופות
בהודעהמנומקת,לנציגרשותהרישויבמרכזהשירות

המשותףר

הוראותפסקה)1(לענייןחובתההתייצבות,לא )2(
יחולולגבינותןאישורשביקשלהסמיך,לפיהוראות
שישתתף הרישוי רשות מעובדי עובד 6)א(, סעיף
במקומובמרכזהשירותהמשותף,ורשותהרישוילא

נתנהאתהסכמתהלהסמכתהעובדכאמורר
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)1(שהוקם ראשרשותמקומיתכאמורבפסקה )3(
בתחומהמרכזשירותמשותף,יודיעעלכךלשרהפניםר

שירות מרכזי הוקמו 2 כי הפנים שר ראה )4(
חובת האישור נותני על חלה שבהם משותפים,
התייצבותבמרכזהשירותהמשותףכאמורבפסקה)1(,

רשאיהואלקבועהוראותלענייןחובתההתייצבות
כאמור,לרבותתנאיםוסייגיםלאותהחובהר

בסעיףקטןזה,"רשותמקומיתשמספרתושביה ) (
100,000"-לרבותמספררשויותמקומיות עולהעל
המקיימותביניהןשיתוףפעולהלשםהפעלתושלמרכז
שירותמשותף,ומספרהתושביםבכולןיחדעולהעל

100,000ר"

הוספתסעיפים
8א1ו־8א2

אחריסעיף8אלחוקהעיקרייבוא:19ר

"קיוםתכליותדיני
התכנוןוהבנייה

רשותהרישוילאתיתןרישיוןאוהיתרלעסקשאינו8א1ר )א(
מקייםאתדיניהתכנוןוהבנייה,ואולםרשאיתהיאלתת
רישיוןאוהיתרכאמוראםסברהכיאיןבהפרתדיניהתכנון
והבנייהבעסקכדילפגועבמטרותהמפורטותבסעיף1)א()1(
עד) (ו–)7(ומהנדסהוועדההמקומיתלתכנוןולבנייהאישר
כיאיןבהפרהפגיעהמהותיתבתכליותדיניהתכנוןוהבנייה,
ביןהשארבשלטיבה,מיקומהאוהיקפהשלההפרה;לעניין
סעיףזה,"פגיעהמהותיתבתכליותדיניהתכנוןוהבנייה"-

לרבותכלאחדמאלה:

העסקנמצאבבנייןשבנייתוטעונההיתרלפיחוק )1(
התכנוןוהבנייה)בסעיףזה-היתרבנייה(שנבנהכולו
בלאהיתרבנייהאושלאניתןלגביואישורלפיסעיף
7 1אלחוקהתכנוןוהבנייהאותעודתגמרלפיהוראות

אותוחוק;

בעסקנעברהעבירהלפיחוקהתכנוןוהבנייה )2(
שמתנהלבשלההליךאכיפהפליליאומינהלי,ובכלל
פלילי, הליך בלא הריסה צו בשלה ועומד תלוי זה
צוהפסקהשיפוטילהפסקתשימושאסור,צוהריסה
מינהליאוצומינהלילהפסקתשימוש,אושניתןבשלה

פסקדין,והכוללפיאותוחוק;

הפעלתהעסקתהווהשימושבמקרקעיןבניגוד )3(
לייעודאולשימוששנקבעבתכנית;

או הרישיון בתנאי עמידתו או העסק הפעלת )4(
אסורה עבודה של עבירה בשל מתאפשרת ההיתר
כהגדרתהבסעיף203אלחוקהתכנוןוהבנייהשנעברה

בעסקושטחהעולהעל% 1משטחושלהעסק;

)1(שהוקם ראשרשותמקומיתכאמורבפסקה )3(
בתחומהמרכזשירותמשותף,יודיעעלכךלשרהפניםר

שירות מרכזי הוקמו 2 כי הפנים שר ראה )4(
חובת האישור נותני על חלה שבהם משותפים,
התייצבותבמרכזהשירותהמשותףכאמורבפסקה)1(,

רשאיהואלקבועהוראותלענייןחובתההתייצבות
כאמור,לרבותתנאיםוסייגיםלאותהחובהר

בסעיףקטןזה,"רשותמקומיתשמספרתושביה ) (
100,000"-לרבותמספררשויותמקומיות עולהעל
המקיימותביניהןשיתוףפעולהלשםהפעלתושלמרכז
שירותמשותף,ומספרהתושביםבכולןיחדעולהעל

100,000ר"

הוספתסעיפיםאחריסעיף8אלחוקהעיקרייבוא:19ר
8א1ו־8א2

"קיוםתכליותדיני
התכנוןוהבנייה

רשותהרישוילאתיתןרישיוןאוהיתרלעסקשאינו8א1ר )א(
מקייםאתדיניהתכנוןוהבנייה,ואולםרשאיתהיאלתת
רישיוןאוהיתרכאמוראםסברהכיאיןבהפרתדיניהתכנון
והבנייהבעסקכדילפגועבמטרותהמפורטותבסעיף1)א()1(
עד) (ו–)7(ומהנדסהוועדההמקומיתלתכנוןולבנייהאישר
כיאיןבהפרהפגיעהמהותיתבתכליותדיניהתכנוןוהבנייה,
ביןהשארבשלטיבה,מיקומהאוהיקפהשלההפרה;לעניין
סעיףזה,"פגיעהמהותיתבתכליותדיניהתכנוןוהבנייה"-

לרבותכלאחדמאלה:

העסקנמצאבבנייןשבנייתוטעונההיתרלפיחוק )1(
התכנוןוהבנייה)בסעיףזה-היתרבנייה(שנבנהכולו
בלאהיתרבנייהאושלאניתןלגביואישורלפיסעיף
7 1אלחוקהתכנוןוהבנייהאותעודתגמרלפיהוראות

אותוחוק;

בעסקנעברהעבירהלפיחוקהתכנוןוהבנייה )2(
שמתנהלבשלההליךאכיפהפליליאומינהלי,ובכלל
פלילי, הליך בלא הריסה צו בשלה ועומד תלוי זה
צוהפסקהשיפוטילהפסקתשימושאסור,צוהריסה
מינהליאוצומינהלילהפסקתשימוש,אושניתןבשלה

פסקדין,והכוללפיאותוחוק;

הפעלתהעסקתהווהשימושבמקרקעיןבניגוד )3(
לייעודאולשימוששנקבעבתכנית;

או הרישיון בתנאי עמידתו או העסק הפעלת )4(
אסורה עבודה של עבירה בשל מתאפשרת ההיתר
כהגדרתהבסעיף203אלחוקהתכנוןוהבנייהשנעברה

בעסקושטחהעולהעל% 1משטחושלהעסק;
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העסקפועלאועתידלפעולבבנייןשיותרמ־30% ) (
משטחונבנהבלאהיתרבנייהאובניגודלתנאיהיתר
כאמור,אףאםהחלקשבוהעסקפועלאועתידלפעול
החלק אם יחולו לא זו פסקה הוראות כדין; נבנה
שבופועלאועתידלפעולהעסקנבנהכדין,והשטח
כאמור לתנאיו בניגוד או בנייה היתר בלא שנבנה
אינובבעלותואובשליטתושלהעסקשלגביוהוגשה

הבקשהלרישיוןאולהיתרלפיחוקזה;

בעסקנעברהעבירהשלעבודהאסורהאושימוש )6(
אסורלפיסעיף243)א(או)ד(לחוקהתכנוןוהבנייה,לפי
העניין,ולגביעבירהשלעבודהאסורה-שטחהעולה
על% משטחהעסקאוישבההשפעהמהותיתעל
אופייםשלהמקרקעיןהאמוריםבאותםסעיפים,והכול
אלאאםכןהעבירההיאבמקוםהפטורמקבלתאישור
הוועדהלשמירתהסביבההחופיתבהתאםלסעיף4)ה(

בתוספתהשנייהלחוקהתכנוןוהבנייהר

נתןמהנדסהוועדההמקומיתלתכנוןולבנייהאישור )ב(
כאמורבסעיףקטן)א(לגביעסקמסוים,ובכוונתרשותהרישוי
האישור לנותני תודיע עסק, לאותו היתר או רישיון לתת
והבנייה התכנון דיני לפי ההפרה של ומהותה קיומה על
בעסקועלכךשבכוונתהלתתלעסקאתהרישיוןאוההיתר;
קיבלנותןהאישורהודעהכאמור,רשאיהואלהודיעלרשות
הרישויכיהואלאנותןאתאישורולבקשהלרישיוןאולהיתר,
ובהליכירישוילמתןהיתרמזורזאולמתןרישיוןעליסוד
תצהיר-כיהואמתנגדלמתןהרישיוןאוההיתר,אםהוא
סבורכיבהפרהלפידיניהתכנוןוהבנייהישפגיעהבמטרה
מהמטרותהמפורטותבסעיף1)א()1(עד) (ו–)7(שהואמופקד

עלקיומהר

ניתןרישיוןלעסקעלסמךקיומושלהיתרלשימושחורג )ג(
לפיחוקהתכנוןוהבנייה,ובוטלההיתרלשימושחורג,יבוטל

הרישיוןר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א()3(,רשותהרישוירשאית )ד(
לתתלעסקהיתרזמניעדלקבלתהיתרלשימושחורגשיאפשר

אתפעילותהעסק,בהתקייםהתנאיםהאלה:

היתר בעבר ניתן שלגביו במקום פועל העסק )1(
לשימושחורגלעסקיםמסוגושלהעסק,ובלבדשבמועד
הגשתהבקשהלהיתרזמנילעסק,לאחלפהיותרמשנה
מתוםתקופתתוקפושלההיתרלשימושחורגשניתן

לאותוהמקום;

הוגשהבקשהלהיתרלשימושחורגלגביהמקום )2(
שבופועלהעסק,שתאפשראתפעילותהעסק;
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מהנדסהוועדההמקומיתלתכנוןולבנייהחיווה )3(
אתדעתוכילאצפויהלהיותמניעהתכנוניתלמתן

ההיתרלשימושחורגלמקוםשבופועלהעסקר

שהשימוש עסק לעניין עסק, לרישיון בקשה הוגשה )ה(
המבוקשבוהותרבתכניתהחלהעלהמקוםשבוהואעתיד
לפעולאךלאהותרבהיתרשניתןלאותומקום,יודיעעלכך
מהנדסהוועדההמקומיתלתכנוןולבנייהלמנהלהמחוזשל
המשרדלהגנתהסביבהשבתחומונמצאהעסק,ומנהלהמחוז
יהיהרשאי,בתוך30ימיםמיוםשניתנהלוהודעהכאמור,
למסורלמהנדסהוועדהמידעשישבידיוהנוגעלאותוהעסק

ולסביבתור

רשות או אישור נותן 7)א1(, בסעיף האמור אף על )ו(
לעסק לקבוע רשאים ארצי, מוסמך גורם באישור הרישוי,
שהוגשהלגביובקשהלרישיוןאולהיתרואינומקייםאת
דיניהתכנוןוהבנייהתנאיםלמתןהרישיוןאותנאיםברישיון
השוניםמהתנאיםשנקבעובמפרטהאחיד,ככלשהדברנדרש

בשלאי־קיוםדיניהתכנוןוהבנייהעלידיהעסקכאמורר

איןבמתןרישיוןאוהיתרלפיסעיףזהכדילמנוענקיטת )ז(
הליכיםלפידיניהתכנוןוהבנייהר

למונחיםבסעיףזהתהיההמשמעותהנודעתלהםבחוק )ח(
התכנוןוהבנייהר

בעסקשנקבעכטעוןרישויכדילהבטיחאתהמטרההמנויה8א2רסירובלמתןרישיון
בסעיף1)א()2(,רשאיתמשטרתישראל,להשתמשבסמכויותיה
לפיחוקזהכדילמנועמתןרישיוןאוהיתרלעסק,אףאם
התנאים ההיתר או הרישיון במבקש או בעסק מתקיימים
הנדרשיםלמתןהרישיוןאוההיתרלפיסעיף7,אםמצאה
כיקיימותנסיבותשבשלהןאיןלתתלעסקאולמבקשרישיון
אוהיתר,מטעמיםשלשלוםהציבוראוביטחונו,לרבותבשל

עברוהפלילישלהמבקשר"

בסעיף8בלחוקהעיקרי-20רתיקוןסעיף8ב

בסעיףקטן)א(- )1(

לפניההגדרה"חוקשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות"יבוא: )א(

""הוראותהנגישות"-הוראותהנגישותלפיפרקה'1לחוקשוויוןזכויות
לאנשיםעםמוגבלות;";

בהגדרות"מורשהלנגישותהשירות"ו"מורשהלנגישותמבנים,תשתיות )ב(
וסביבה",בכלמקום,הסיפההחלבמילים"שהואעובדשלרשות"-תימחק;

אחריההגדרה"מקוםציבורי"יבוא: )ג(

""נציבשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות"-הנציבכהגדרתובחוקשוויון
זכויותלאנשיםעםמוגבלות;";

מהנדסהוועדההמקומיתלתכנוןולבנייהחיווה )3(
אתדעתוכילאצפויהלהיותמניעהתכנוניתלמתן

ההיתרלשימושחורגלמקוםשבופועלהעסקר

שהשימוש עסק לעניין עסק, לרישיון בקשה הוגשה )ה(
המבוקשבוהותרבתכניתהחלהעלהמקוםשבוהואעתיד
לפעולאךלאהותרבהיתרשניתןלאותומקום,יודיעעלכך
מהנדסהוועדההמקומיתלתכנוןולבנייהלמנהלהמחוזשל
המשרדלהגנתהסביבהשבתחומונמצאהעסק,ומנהלהמחוז
יהיהרשאי,בתוך30ימיםמיוםשניתנהלוהודעהכאמור,
למסורלמהנדסהוועדהמידעשישבידיוהנוגעלאותוהעסק

ולסביבתור

רשות או אישור נותן 7)א1(, בסעיף האמור אף על )ו(
לעסק לקבוע רשאים ארצי, מוסמך גורם באישור הרישוי,
שהוגשהלגביובקשהלרישיוןאולהיתרואינומקייםאת
דיניהתכנוןוהבנייהתנאיםלמתןהרישיוןאותנאיםברישיון
השוניםמהתנאיםשנקבעובמפרטהאחיד,ככלשהדברנדרש

בשלאי־קיוםדיניהתכנוןוהבנייהעלידיהעסקכאמורר

איןבמתןרישיוןאוהיתרלפיסעיףזהכדילמנוענקיטת )ז(
הליכיםלפידיניהתכנוןוהבנייהר

למונחיםבסעיףזהתהיההמשמעותהנודעתלהםבחוק )ח(
התכנוןוהבנייהר

בעסקשנקבעכטעוןרישויכדילהבטיחאתהמטרההמנויה8א2רסירובלמתןרישיון
בסעיף1)א()2(,רשאיתמשטרתישראל,להשתמשבסמכויותיה
לפיחוקזהכדילמנועמתןרישיוןאוהיתרלעסק,אףאם
התנאים ההיתר או הרישיון במבקש או בעסק מתקיימים
הנדרשיםלמתןהרישיוןאוההיתרלפיסעיף7,אםמצאה
כיקיימותנסיבותשבשלהןאיןלתתלעסקאולמבקשרישיון
אוהיתר,מטעמיםשלשלוםהציבוראוביטחונו,לרבותבשל

עברוהפלילישלהמבקשר"

תיקוןסעיף8בבסעיף8בלחוקהעיקרי-20ר

בסעיףקטן)א(- )1(

לפניההגדרה"חוקשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות"יבוא: )א(

""הוראותהנגישות"-הוראותהנגישותלפיפרקה'1לחוקשוויוןזכויות
לאנשיםעםמוגבלות;";

בהגדרות"מורשהלנגישותהשירות"ו"מורשהלנגישותמבנים,תשתיות )ב(
וסביבה",בכלמקום,הסיפההחלבמילים"שהואעובדשלרשות"-תימחק;

אחריההגדרה"מקוםציבורי"יבוא: )ג(

""נציבשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות"-הנציבכהגדרתובחוקשוויון
זכויותלאנשיםעםמוגבלות;";
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בסעיףקטן)ב(,במקוםהסיפההחלבמילים"אלאאםכןמצאהרשותהרישוי" )2(
יבוא"אלאאםכןקוימובעסקהוראותהנגישות;מבקשהרישיון,ההיתרהזמניאו
ההיתרהמזורז,לפיהעניין,ימציאלידירשותהרישויחוותדעתשלמורשהלנגישות
השירותוחוותדעתשלמורשהלנגישותמבנים,תשתיותוסביבהשלפיהןמתקיימות
בעסקהוראותהנגישות,ורשאיתרשותהרישוילתתלמבקשרישיון,היתרזמניאוהיתר

מזורזעלסמךחוותהדעתכאמורר";

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )3(

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(- ")ג(

שרהמשפטים,בהסכמתשרהפנים,לאחרהתייעצותעםנציבשוויון )1(
זכויותלאנשיםעםמוגבלותובאישורועדתהפניםוהגנתהסביבהשל
הכנסת,רשאילקבוע,בצו,לגביסוגיעסקיםטעונירישוישהםמקוםציבורי
אושירותציבורי,כיהמבקשיהיהרשאילהמציאלצורךמתןרישיון,היתר

זמניאוהיתרמזורזכאמורבאותוסעיףקטןאחדמאלה:

רקאחתמחוותהדעתהמנויותבסעיףקטן)ב(,ואולםרשאי )א(
מי לאחרהתייעצותעם דעתתינתן אותהחוות כי לקבוע הוא
שמוסמךלתתאתחוותהדעתהאחרתהמנויהבאותוסעיףקטן,

שהמבקשפטורמהגשתה;

במקוםכלאחתמחוותהדעתהמנויותבסעיףקטן)ב(,תצהיר )ב(
מאומתכדיןובוהצהירהמבקשכיקוימובעסקהוראותהנגישות;
נקבעכאמור,יחולועלהגשתתצהירלפיסעיףזהועלרישיון,היתר
זמניאוהיתרמזורזשניתןעליסודתצהירלפיסעיףזההוראות

סעיפים6א7,2ב1ו־7ג)ד1(,בשינוייםהמחויבים;

המבקשרשאילבקשמרשותהרישוישבדיקתקיומןשלהוראות )2(
הנגישותתיעשהעלסמךחוותדעתשלמורשהלנגישותהשירותומורשה
לנגישותמבנים,תשתיותוסביבה,שהםעובדיםשלרשותהרישויאו
שרשותהרישויהתקשרהעמםלענייןזה;ביקשהמבקשכאמור,תבדוק
רשותהרישויאתקיומןשלהוראותהנגישותעלסמךחוותדעתשל
מורשיםמטעמהכאמור,בתוךתקופהשיקבעשרהפנים,והמבקשישלם
לרשותהרישויאגרהבעדביצועהבדיקהבשיעורשיקבעשרהפנים,

באישורועדתהפניםוהגנתהסביבהשלהכנסתר

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)ב(ו–)ג(,לענייןבקשהלרישיוןלגביעסק )ד(
שהואמקוםציבוריאושירותציבורי,הנכללבצוכאמורבסעיף6א3,מבקש
הרישיוןיהיהרשאילהמציאלצורךמתןהרישיוןתצהירמאומתכדיןלפיסעיף
קטן)ג()1()ב(,אלאאםכןהעסקהואמסוגששרהמשפטים,בהסכמתשרהפנים,
לאחרהתייעצותעםנציבשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלותובאישורועדת
הפניםוהגנתהסביבהשלהכנסת,קבע,בצו,שישלהמציאלגביוחוותדעת

כאמורבסעיףקטן)ב(או)ג()1()א(ר

רשותהרישוירשאיתלהשתמשבסמכויותיהלפיחוקזהגםכדילהבטיח )ה(
בעסקאתקיוםהוראותהנגישותר

לנציבשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלותאולמישהואהסמיךלענייןזה, )ו(
תהיהנתונההסמכותהנתונהלנותןאישורלביטולרישיוןאוהיתרלפיהוראות

סעיף7גר"
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אחריסעיף8גלחוקהעיקרייבוא:21רהוספתסעיף8ד

"קיוםביקורת
בעסקומתןדרישה

לתיקוןליקויים

ערכורשותהרישויאונותןאישור,אומישהםהסמיכו8דר )א(
לכךמביןעובדירשותהרישויאונותןהאישור,לפיהעניין
)בסעיףזה-עורכיהביקורת(,ביקורתבעסקלקביעתתנאים
למתןרישיוןאוהיתרלעסק,לשםבדיקתעמידתובתנאים
הנדרשיםלמתןרישיוןאוהיתרלפיחוקזה,אולשםפיקוח
עלהוראותלפיחוקזה,ומצאוכילאמתקיימיםלגביהעסק
תנאיאוהוראהכאמור,ימסרולבעלהעסק,בתוך30ימים
מהמועדהראשוןשבוביקרובעסקלשםעריכתהביקורת,
)ג()בסעיףזה-דוח הודעהבכתבלפיהוראותסעיףקטן
ליקויים(;דוחהליקוייםיימסרבתוךהתקופההאמורהאףאם
עורכיהביקורתנדרשולבקרבעסקכמהפעמיםלשםעריכת

הביקורתר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,שרשקביעתושל)ב( )1(
רשאי עמו, בהתייעצות נעשתה רישוי כטעון עסק
לקבועסוגיעסקיםטעונירישוישבשלמורכבותםלא
ניתןלמסורלבעלהעסקדוחליקוייםלגביהםבתוך
התקופההאמורהבאותוסעיףקטן,ועורכיהביקורת
יהיורשאיםלמסוראתדוחהליקוייםלגביהםלבעל
העסקבתוךתקופהארוכהיותר,כפישיקבעאותושר;
ואולםלגביעסקשנקבעשישלפרסםלגביומפרטאחיד
7ג1,לאתעלההתקופהשיקבעהשר כאמורבסעיף
כאמורעל90ימים;נקבעכאמורבפסקהזו,תפורסם
עלכךהודעהבאינטרנט,בפורטלהשירותיםוהמידע

שלממשלתישראל"ממשלזמין"ר

לאקבעהשרתקופהארוכהיותרלמסירתדוח )2(
)1(,רשאיםעורכיהביקורת הליקוייםכאמורבפסקה
בסעיף האמור הדוח למסירת המועד את להאריך

קטן)א(ב־ 1ימיםלכלהיותר,אםמצאוכיהתקיימו
נסיבותמיוחדותהמצדיקותזאתר

בדוחליקוייםיפורטוכלאלה: )ג(

התנאיםאוההוראותלפיחוקזהשהעסקאינו )1(
עומדבהם)בסעיףזה-הליקויים(;

המועדהאחרוןלתיקוןהליקוייםהמפורטיםבדוח )2(
כדי בליקוי יש כי הביקורת עורכי מצאו הליקויים;
לגרוםפגיעהממשיתבבריאותהציבור,בטיחותואו
ביטחונו,למטרדממשילפלוניאולציבוראולנזקממשי
לסביבה,רשאיםהםלקבועבדוחהליקוייםכיעלבעל
העסקלתקנובאופןמיידי,וכןלהורותעלאמצעיםשיש
לנקוטבהפעלתהעסקעדלתיקוןהליקוי,ובלבדשאין
במתןהוראהכאמורכדילגרוםלהפסקהממשיתשל

העיסוקבעסק;

הוספתסעיף8דאחריסעיף8גלחוקהעיקרייבוא:21ר

"קיוםביקורת
בעסקומתןדרישה

לתיקוןליקויים

ערכורשותהרישויאונותןאישור,אומישהםהסמיכו8דר )א(
לכךמביןעובדירשותהרישויאונותןהאישור,לפיהעניין
)בסעיףזה-עורכיהביקורת(,ביקורתבעסקלקביעתתנאים
למתןרישיוןאוהיתרלעסק,לשםבדיקתעמידתובתנאים
הנדרשיםלמתןרישיוןאוהיתרלפיחוקזה,אולשםפיקוח
עלהוראותלפיחוקזה,ומצאוכילאמתקיימיםלגביהעסק
תנאיאוהוראהכאמור,ימסרולבעלהעסק,בתוך30ימים
מהמועדהראשוןשבוביקרובעסקלשםעריכתהביקורת,
)ג()בסעיףזה-דוח הודעהבכתבלפיהוראותסעיףקטן
ליקויים(;דוחהליקוייםיימסרבתוךהתקופההאמורהאףאם
עורכיהביקורתנדרשולבקרבעסקכמהפעמיםלשםעריכת

הביקורתר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,שרשקביעתושל)ב( )1(
רשאי עמו, בהתייעצות נעשתה רישוי כטעון עסק
לקבועסוגיעסקיםטעונירישוישבשלמורכבותםלא
ניתןלמסורלבעלהעסקדוחליקוייםלגביהםבתוך
התקופההאמורהבאותוסעיףקטן,ועורכיהביקורת
יהיורשאיםלמסוראתדוחהליקוייםלגביהםלבעל
העסקבתוךתקופהארוכהיותר,כפישיקבעאותושר;
ואולםלגביעסקשנקבעשישלפרסםלגביומפרטאחיד
7ג1,לאתעלההתקופהשיקבעהשר כאמורבסעיף
כאמורעל90ימים;נקבעכאמורבפסקהזו,תפורסם
עלכךהודעהבאינטרנט,בפורטלהשירותיםוהמידע

שלממשלתישראל"ממשלזמין"ר

לאקבעהשרתקופהארוכהיותרלמסירתדוח )2(
)1(,רשאיםעורכיהביקורת הליקוייםכאמורבפסקה
בסעיף האמור הדוח למסירת המועד את להאריך

קטן)א(ב־ 1ימיםלכלהיותר,אםמצאוכיהתקיימו
נסיבותמיוחדותהמצדיקותזאתר

בדוחליקוייםיפורטוכלאלה: )ג(

התנאיםאוההוראותלפיחוקזהשהעסקאינו )1(
עומדבהם)בסעיףזה-הליקויים(;

המועדהאחרוןלתיקוןהליקוייםהמפורטיםבדוח )2(
כדי בליקוי יש כי הביקורת עורכי מצאו הליקויים;
לגרוםפגיעהממשיתבבריאותהציבור,בטיחותואו
ביטחונו,למטרדממשילפלוניאולציבוראולנזקממשי
לסביבה,רשאיםהםלקבועבדוחהליקוייםכיעלבעל
העסקלתקנובאופןמיידי,וכןלהורותעלאמצעיםשיש
לנקוטבהפעלתהעסקעדלתיקוןהליקוי,ובלבדשאין
במתןהוראהכאמורכדילגרוםלהפסקהממשיתשל

העיסוקבעסק;
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האופןשבועלבעלהעסקלהוכיחכיתיקןאת )3(
הליקוייםעדהמועדהאמורבפסקה)2(,ורשאיםעורכי
הביקורתלהורותכיהוכחהכאמורתיעשהביןהשאר

בהסתמךעלאחדמאלה:

הגשתמסמכיםלהוכחתתיקוןהליקויים, )א(
ובכללזההצהרהמאתבעלהעסקעלהתיקון

כאמור;

עריכתביקורתחוזרתבעסקעלידיעורכי )ב(
להם שהודיע מיום ימים 30 בתוך הביקורת,
בעלהעסקעלתיקוןהליקויים;לאערכועורכי
התקופה בתוך בעסק הביקורתביקורתחוזרת
האמורה,יגישבעלהעסקהצהרהכאמורבפסקת
בו העסקכעסקשתוקנו ויראואת )א(, משנה

הליקוייםר

)ג()3()ב(,שרשקביעתושל עלאףהאמורבסעיףקטן )ד(
לקבוע רשאי עמו, בהתייעצות נעשתה רישוי כטעון עסק
סוגיעסקיםטעונירישוישבשלמורכבותםלאניתןלקיים
בהםביקורתחוזרתבתוךהתקופההאמורהבאותוסעיףקטן,
ועורכיהביקורתיהיורשאיםלערוךביקורתחוזרתלגביהם
בתוךתקופהארוכהיותר,כפישיקבעאותושר,וכןרשאי
הואלקבועסוגיעסקיםשבשלמורכבותםלאיהיהאפשר
להסתמךעלהצהרהבמקוםעריכתביקורתחוזרתכאמור
באותוסעיףקטן;נקבעכאמורבסעיףקטןזה,תפורסםעלכך
הודעהבאינטרנט,בפורטלהשירותיםוהמידעשלממשלת

ישראל"ממשלזמין"ר

נמסרלבעלעסקדוחליקויים,לאידרשועורכיהביקורת )ה(
מבעלהעסקלעמודבתנאיאולקייםהוראהלפיחוקזה,או
אם העסקבתנאיאובהוראהכאמור, להוכיחאתעמידת

הדברלאפורטבדוחהליקויים,אלאבהתקייםאחדמאלה:

עמידהבתנאיאובהוראהכאמוראואופןהוכחת )1(
עמידתהעסקבתנאיאוהוראהכאמורנדרשיםבאופן

מפורשבדיןאובמפרטאחיד;

חלשינויבעסקהמחייבאתהתנייתהרישיוןאו )2(
ההיתרבעמידהבתנאיאובהוראהכאמוראואתשינוי
אופןהוכחתעמידתהעסקבתנאיאובהוראהכאמור;

זאת, המחייבות אחרות חריגות נסיבות חלו )3(
מחוזי, מוסמך גורם מאת לכך אישור שניתן ובלבד
ולענייןרשותרישוי-מאתגורםמוסמךארצי;אישור
כאמוריינתןמטעמיםמיוחדיםשיירשמו;לענייןזה,
"גורםמוסמךמחוזי"-העובדהבכירביותרבתחום
המחוזשבונמצאהעסקשגורםמוסמךארציהסמיך
לענייןמתןאישורכאמורונושאהביקורתהואבתחום

אחריותור
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איןבתקופותהקבועותבסעיףזהכדילאפשרהארכהשל )ו(
תקופותשנקבעולפיחוקזהלענייןמתןהחלטהעלידינותן

האישוראורשותהרישויבבקשהלקבלתרישיוןאוהיתרר

נמסרדוחליקוייםלעסקשכברניתןלורישיוןאוהיתר )ז(
והואפועלמכוחם,יודיעועורכיהביקורתלבעלהעסקכי
הדוחמהווהדרישהלתיקוןליקויים,שאםלאתקויםניתן
יהיהלנקוטנגדואונגדהעסקהליכיםלפיהוראותחוקזה
)בחוקזה-דרישהלתיקוןליקויים(;בהודעהכאמוריצויןגם
כיבעלהעסקרשאילהגישבקשהלביטולהדרישהלתיקון

ליקוייםלפיהוראותסעיףקטן)ח(ר

רשאי ליקויים לתיקון דרישה לו שנמסרה עסק בעל )ח(
לפנותלגורםמוסמךמחוזיכהגדרתובסעיףקטן)ה()3(,ולגבי
דרישהשנתנהרשותהרישוי-לגורםמוסמךארצי,בתוך
14ימיםמהמועדשבונמסרהלוהדרישה,אובתוךתקופה
ארוכהיותרשקבעועורכיהביקורתבדרישהכאמור,בבקשה

לבטלאתהדרישהאולשנותאתתנאיהבשלאחדמאלה:

הליקוישתיקונונדרשבהודעהאינומהווההפרה )1(
שלתנאיאוהוראהכאמורבסעיףזה;

קיימותנסיבותשבשלהןבעלהעסקאינויכול )2(
לקיימה יכול אינו או במועדה הדרישה את לקיים

באופןשנקבעבהר

ההוראותלפיסעיף7ג )ב(ו–)ד(יחולולגביבקשהלפי )ט(
סעיףקטן)ח(,בשינוייםהמחויביםר

למסור מהסמכות לגרוע כדי זה סעיף בהוראות אין )י(
הודעתתשלוםקנסאוהודעהעלהטלתקנסמינהליגםאם

לאנמסרדוחליקוייםכאמורבסעיףזהר"

בסעיף10)א(לחוקהעיקרי,האמורבויסומןכפסקה")1("ואחריהיבוא:22רתיקוןסעיף10

בתקנותכאמורבפסקה)1(,רשאישרהבריאותלקבועחובהעלבעלעסקלהעסיק )2("
בעלהכשרהבתחוםהתברואהוהבריאות)בסעיףקטןזה-מתאםבריאות(,ובכללזה
לקבועהוראותלענייןתנאיכשירותוהכשרהשלמתאםבריאות,לרבותלענייןהכשרתו
המעשית,חובתבחינותוחובתהשתתפותבהשתלמויותמעתלעת,ורשאישרהבריאות
לקבועבתקנותלפיפסקהזוהוראותשונותלסוגיעסקיםשוניםבהתאםלרמתהסיכון
שבהם;תקנותלפיפסקהזואינןטעונותהתייעצותעםהשרלהגנתהסביבה,ואולם

הןטעונותאישורשלועדתהפניםוהגנתהסביבהשלהכנסתר"

הוספתסעיפים
12או־12ב

אחריסעיף12לחוקהעיקרייבוא:23ר

"עידודהפעילות
הכלכלית

התקנתתקנותאוצווים,פרסוםמפרטיםאחידיםאוקביעת12אר
סיכונים ניהול על בהתבסס ייעשו זה, חוק לפי הנחיות,
עידוד של בשיקולים שיקולאחר, כל על ובהתחשב,נוסף
ביישום הכרוכות העלויות זה ובכלל הכלכלית, הפעילות

איןבתקופותהקבועותבסעיףזהכדילאפשרהארכהשל )ו(
תקופותשנקבעולפיחוקזהלענייןמתןהחלטהעלידינותן

האישוראורשותהרישויבבקשהלקבלתרישיוןאוהיתרר

נמסרדוחליקוייםלעסקשכברניתןלורישיוןאוהיתר )ז(
והואפועלמכוחם,יודיעועורכיהביקורתלבעלהעסקכי
הדוחמהווהדרישהלתיקוןליקויים,שאםלאתקויםניתן
יהיהלנקוטנגדואונגדהעסקהליכיםלפיהוראותחוקזה
)בחוקזה-דרישהלתיקוןליקויים(;בהודעהכאמוריצויןגם
כיבעלהעסקרשאילהגישבקשהלביטולהדרישהלתיקון

ליקוייםלפיהוראותסעיףקטן)ח(ר

רשאי ליקויים לתיקון דרישה לו שנמסרה עסק בעל )ח(
לפנותלגורםמוסמךמחוזיכהגדרתובסעיףקטן)ה()3(,ולגבי
דרישהשנתנהרשותהרישוי-לגורםמוסמךארצי,בתוך
14ימיםמהמועדשבונמסרהלוהדרישה,אובתוךתקופה
ארוכהיותרשקבעועורכיהביקורתבדרישהכאמור,בבקשה

לבטלאתהדרישהאולשנותאתתנאיהבשלאחדמאלה:

הליקוישתיקונונדרשבהודעהאינומהווההפרה )1(
שלתנאיאוהוראהכאמורבסעיףזה;

קיימותנסיבותשבשלהןבעלהעסקאינויכול )2(
לקיימה יכול אינו או במועדה הדרישה את לקיים

באופןשנקבעבהר

ההוראותלפיסעיף7ג )ב(ו–)ד(יחולולגביבקשהלפי )ט(
סעיףקטן)ח(,בשינוייםהמחויביםר

למסור מהסמכות לגרוע כדי זה סעיף בהוראות אין )י(
הודעתתשלוםקנסאוהודעהעלהטלתקנסמינהליגםאם

לאנמסרדוחליקוייםכאמורבסעיףזהר"

תיקוןסעיף10בסעיף10)א(לחוקהעיקרי,האמורבויסומןכפסקה")1("ואחריהיבוא:22ר

בתקנותכאמורבפסקה)1(,רשאישרהבריאותלקבועחובהעלבעלעסקלהעסיק )2("
בעלהכשרהבתחוםהתברואהוהבריאות)בסעיףקטןזה-מתאםבריאות(,ובכללזה
לקבועהוראותלענייןתנאיכשירותוהכשרהשלמתאםבריאות,לרבותלענייןהכשרתו
המעשית,חובתבחינותוחובתהשתתפותבהשתלמויותמעתלעת,ורשאישרהבריאות
לקבועבתקנותלפיפסקהזוהוראותשונותלסוגיעסקיםשוניםבהתאםלרמתהסיכון
שבהם;תקנותלפיפסקהזואינןטעונותהתייעצותעםהשרלהגנתהסביבה,ואולם

הןטעונותאישורשלועדתהפניםוהגנתהסביבהשלהכנסתר"

הוספתסעיפיםאחריסעיף12לחוקהעיקרייבוא:23ר
12או־12ב

"עידודהפעילות
הכלכלית

התקנתתקנותאוצווים,פרסוםמפרטיםאחידיםאוקביעת12אר
סיכונים ניהול על בהתבסס ייעשו זה, חוק לפי הנחיות,
עידוד של בשיקולים אחר, שיקול כל על ובהתחשב,נוסף
ביישום הכרוכות העלויות זה ובכלל הכלכלית, הפעילות
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לפי ההנחיות, או האחידים המפרטים הצווים, התקנות,
העניין,והעלותהמשקיתשעלולהלהיגרםעקבהעדרתקנות,
צווים,מפרטיםאחידיםאוהנחיותכאמור;הוראותסעיףזה
יחולורקעלתקנות,צוויםאוהנחיותשעניינםסיווגעסקים
להליכירישוי,קביעתתנאיםלרישיוןאולהיתראוקביעת

חובותלפיחוקזההחלותעלעסקטעוןרישויר

בחינתעלות
היישוםשל

אסדרה

בסעיףזה-12בר )א(

"אסדרה"-קביעתתקנותאוצווים,פרסוםמפרטיםאחידים
שעניינם נהלים או הנחיות קביעת או שינוים, או
חובות קביעת או להיתר או לרישיון תנאים קביעת
עסקטעוןרישוי,והכוללפי לפיחוקזההחלותעל

הוראותחוקזה;

לכלל יישום עלות - אסדרה לעניין כלכלית", "השלכה
על העולה האסדרה, את לבצע הנדרשים הגורמים

200מיליוןשקליםחדשיםבשנהמסוימתר

תוקםועדהמייעצתלאסדרהלפיחוקזה)בסעיף)ב( )1(
לנותני לייעץ שתפקידה המייעצת( הוועדה - זה
האישורבענייניםהנוגעיםלאסדרהלפיחוקזהולסייע
להםבבחינתעלותיישומהשלאסדרהטרםקביעתה,

לפיהוראותסעיףזהר

הרכבהשלהוועדההמייעצתיהיה: )2(

עובדמשרדראשהממשלהשימנהראש )א(
השפעת בהערכת וניסיון ידע בעל הממשלה,

אסדרהוהואיהיההיושבראש;

האוצר, שר שימנה האוצר משרד עובד )ב(
שהואכלכלן;

עובדמשרדהפניםשימנהשרהפנים; )ג(

עובדמשרדנותןהאישורהמוסמךלקבוע )ד(
אתהאסדרההנדונהבאותודיון,שימנההשר

האחראילאותומשרד;

עובדמשרדהכלכלהוהתעשייהשימנה )ה(
שרהכלכלהוהתעשייהר

אלהישמשומשקיפיםבוועדההמייעצתויוזמנו )3(
להשתתףבדיוניה:

ממשלתי משרד כל של הכללי המנהל )א(
היא העסק פעילות תחום הוועדה שלדעת

באחריותו,אונציגמטעמושלהמנהלהכללי;

המנהלהכללישלכלמשרדנותןאישור )ב(
שקביעתהעסקכטעוןרישוינעשתהבהתייעצות
עמו,ואשרהאסדרההמבוקשתאינהמטעמו,או

נציגמטעמושלהמנהלהכלליהאמור;
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הוועדה ראש יושב שימנה ציבור נציג )ג(
המייעצת,לאחרהתייעצותעםגופיםהמייצגים

לדעתואתהמגזרהעסקיבישראל;

נציגהרשויותהמקומיותשימנההעומד )ד(
בראשהארגוןהמייצגאתהמספרהרבביותר

שלרשויותמקומיותר

מישמוסמךלמנותחברבוועדה,ימנהלוממלא )4(
מקוםקבוע,אחדאויותר;המנהלהכללישלמשרד
ראשהממשלהיפרסםברשומותהודעהעלמינויחברי

הוועדההמייעצתוממלאימקומםר

המנייןהחוקילישיבותהוועדההמייעצתהוא ) (
שלושהחבריםובהםהיושבראש;הוועדהתקבלאת
החלטותיהברובדעותהנוכחיםבישיבה;נחלקודעות

חבריהוועדה,יכריעבדברהיושבראשר

תוקף סמכויותיה, המייעצת, הוועדה קיום )6(
החלטותיהופעולותיהלאייפגעובשלהפסקתכהונתו
שלחברמחבריהוועדהאומחמתליקויבמינויואו
החברים הרכב בה שמכהן ובלבד כהונתו, בהמשך

הדרושלמנייןהחוקיבישיבותיהלפיפסקה) (ר

בטרםקביעתאסדרהחדשהשישאושעשויהלהיות )ג(
הגורמים של ההוצאה בהגדלת הכרוכה עלות ליישומה
לקביעת המוסמך האישור נותן יבחן לבצעה, הנדרשים

האסדרהאתהעלותליישומהר

כי)ד( )ג( קטן בסעיף כאמור האישור נותן מצא )1(
לאסדרהשבכוונתולקבועישהשלכהכלכלית,יודיע
עלכךלשרשהסמיכוכנותןאישורולוועדההמייעצת
ויעבירלוועדהאתפרטיהאסדרהואתממצאיבחינת

העלותשערךלשםבחינתהאסדרהר

כי )ג( קטן בסעיף כאמור האישור נותן מצא )2(
כלכלית, השלכה אין לקבוע שבכוונתו לאסדרה
האסדרה פרטי את המייעצת הוועדה לידיעת יביא
מחברי חבר סבר שערך; העלות בחינת ממצאי ואת
הוועדההמייעצתכילאסדרהעשויהלהיותהשלכה
לשם הוועדה את לכנס לבקש הוא רשאי כלכלית,
בחינתהאסדרה,והוועדהתתכנסבתוך14ימיםמיום

שהתבקשהלכךכאמורר

פנהנותןהאישוראוחברמחבריהוועדההמייעצת )ה(
לוועדההמייעצת,לשםבחינתהאסדרה,לפיהוראותסעיף
קטן)ד(,תבחןהוועדההמייעצתאתהאסדרהותמסוראת
חוותדעתהלגביהלשרנותןהאישורשבכוונתולקבועאת
פרטי אליה שהועברו מיום ימים 60 בתוך אסדרה, אותה

הוועדה ראש יושב שימנה ציבור נציג )ג(
המייעצת,לאחרהתייעצותעםגופיםהמייצגים

לדעתואתהמגזרהעסקיבישראל;

נציגהרשויותהמקומיותשימנההעומד )ד(
בראשהארגוןהמייצגאתהמספרהרבביותר

שלרשויותמקומיותר

מישמוסמךלמנותחברבוועדה,ימנהלוממלא )4(
מקוםקבוע,אחדאויותר;המנהלהכללישלמשרד
ראשהממשלהיפרסםברשומותהודעהעלמינויחברי

הוועדההמייעצתוממלאימקומםר

המנייןהחוקילישיבותהוועדההמייעצתהוא ) (
שלושהחבריםובהםהיושבראש;הוועדהתקבלאת
החלטותיהברובדעותהנוכחיםבישיבה;נחלקודעות

חבריהוועדה,יכריעבדברהיושבראשר

תוקף סמכויותיה, המייעצת, הוועדה קיום )6(
החלטותיהופעולותיהלאייפגעובשלהפסקתכהונתו
שלחברמחבריהוועדהאומחמתליקויבמינויואו
החברים הרכב בה שמכהן ובלבד כהונתו, בהמשך

הדרושלמנייןהחוקיבישיבותיהלפיפסקה) (ר

בטרםקביעתאסדרהחדשהשישאושעשויהלהיות )ג(
הגורמים של ההוצאה בהגדלת הכרוכה עלות ליישומה
לקביעת המוסמך האישור נותן יבחן לבצעה, הנדרשים

האסדרהאתהעלותליישומהר

כי)ד( )ג( קטן בסעיף כאמור האישור נותן מצא )1(
לאסדרהשבכוונתולקבועישהשלכהכלכלית,יודיע
עלכךלשרשהסמיכוכנותןאישורולוועדההמייעצת
ויעבירלוועדהאתפרטיהאסדרהואתממצאיבחינת

העלותשערךלשםבחינתהאסדרהר

כי )ג( קטן בסעיף כאמור האישור נותן מצא )2(
כלכלית, השלכה אין לקבוע שבכוונתו לאסדרה
האסדרה פרטי את המייעצת הוועדה לידיעת יביא
מחברי חבר סבר שערך; העלות בחינת ממצאי ואת
הוועדההמייעצתכילאסדרהעשויהלהיותהשלכה
לשם הוועדה את לכנס לבקש הוא רשאי כלכלית,
בחינתהאסדרה,והוועדהתתכנסבתוך14ימיםמיום

שהתבקשהלכךכאמורר

פנהנותןהאישוראוחברמחבריהוועדההמייעצת )ה(
לוועדההמייעצת,לשםבחינתהאסדרה,לפיהוראותסעיף
קטן)ד(,תבחןהוועדההמייעצתאתהאסדרהותמסוראת
חוותדעתהלגביהלשרנותןהאישורשבכוונתולקבועאת
פרטי אליה שהועברו מיום ימים 60 בתוך אסדרה, אותה
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האסדרהוממצאיבחינתעלותה;חוותהדעתשלהוועדה
המייעצתתפורסםבאינטרנט,בפורטלהשירותיםוהמידעשל

ממשלתישראל"ממשלזמין"ר

את )ה( קטן בסעיף כאמור האישור נותן השר דחה )ו(
המלצותהוועדההמייעצתשניתנובחוותהדעתשנמסרה
לוכאמורבאותוסעיףקטן,יפרסםבאתרהאינטרנטהאמור

בסעיףקטן)ה(אתהטעמיםלכךר

עלאףהאמורבסעיףזה,נותןאישורכאמורבסעיףקטן)ג( )ז(
רשאי,בהחלטהמנומקת,לקבועאסדרהשישלההשלכה
בחינתה לשם המייעצת לוועדה פנה בטרם אף כלכלית,
כאמורבסעיףקטן)ד(,אםסברכיישדחיפותבקביעתהשל
האסדרה;קבענותןאישוראסדרהכאמור,יחולוהוראותסעיף
זה,בשינוייםהמחויבים,ואולםהאסדרהתעמודבתוקפהכל

עודלאבוטלהאושונתהעלידיהשרנותןהאישורכאמורר

לאחר גם אסדרה לבחון רשאית המייעצת הוועדה )ח(
ואם )ג( קטן בסעיף האמור האישור נותן ידי על שנקבעה
עשתהכןתמסוראתחוותדעתהלשרנותןהאישורותפרסם
שלממשלת והמידע בפורטלהשירותים באינטרנט, אותה

ישראל"ממשלזמין"ר

הוראותסעיףזהלאיחולועל- )ט(

תום עד לראשונה שפורסמו אחידים מפרטים )1(
המועדיםשנקבעולפרסומםלפיהוראותסעיף48לחוק
רישויעסקים)תיקוןמס'34(,התשע"ח-2018;ואולם
הוועדההמייעצתרשאיתלבחוןגםאתאותםמפרטים

לאחרפרסומם;

ועדה של אישורה הטעונים צווים או תקנות )2(
מוועדותהכנסת;

אסדרהשבכוונתנותןאישורלקבועלשםהבטחת )3(
המטרההאמורהבסעיף1)א()7(,שחלותעליההוראות
סעיף9אוסעיפים126בעד126דלחוקהרשותהארצית

לכבאותוהצלה,התשע"ב-2012;

אסדרההנוגעתלעסקיםאולסוגיעסקיםשיש )4(
בעיסוקבהםמורכבותמיוחדתאושפעילותםיוצרת
רמתסיכוןגבוההלפגיעהבסביבה,ומתקייםבהםאחד

מאלה:

הםמפעלכהגדרתובחוקהגנתהסביבה )א(
דיווח חובות - לסביבה והעברות )פליטות

ומרשם(,התשע"ב-32012;

הםמנוייםברשימהשפרסםהמנהלהכללי )ב(
שלהמשרדלהגנתהסביבהברשומות;רשימה
והגנת הפנים ועדת של אישור טעונה כאמור

הסביבהשלהכנסת;

ס"חהתשע"ב,עמ'238ר 3
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אסדרההנוגעתלעסקיםאולסוגיעסקיםשקבע ) (
השרהמוסמךלקבועאתאותהאסדרה,באישורועדת
הפניםוהגנתהסביבהשלהכנסת,וישבעיסוקבהם
סיכון רמת יוצרת שפעילותם או מיוחדת מורכבות

גבוההלפגיעהבקיוםהמטרותלפיסעיף1)א(ר"

בסעיף13לחוקהעיקרי-24רתיקוןסעיף13

לרבות "שבוטלו, יבוא האגרות" "שבוטלו, במקום ובו, ")א(", יסומן בו האמור )1(
חידושםעליסודתצהירמאומתכדיןשהגישבעלהעסק,והאגרות"ובמקום"וכןבעד"

יבוא"וכןהאגרותבעד";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

בתקנותלפיסעיףקטן)א(,ניתןלקבועכימשחלפההתקופהשנקבעהלפי ")ב(
חוקזהלמתןהחלטהלגביחידושםשלרישיונות,היתריםזמנייםאוהיתרים
מזורזיםשפקעתוקפם,ולאניתנההחלטהכאמור,יהיהניתןלראותאתבעלהעסק
כמישחודשהרישיון,ההיתרהזמניאוההיתרהמזורזשלהעסקשבבעלותו,לפי

חוקזהר"

בסעיף14לחוקהעיקרי- 2רתיקוןסעיף14

במקוםכותרתהשולייםיבוא"עיסוקבלארישיוןאוהיתראובניגודלתנאיהם, )1(
אי־קיוםתקנותאואי־קיוםדרישהלתיקוןליקויים";

במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )2(

העושהאחדמאלה,דינו-מאסר18חודשיםאוקנסכאמורבסעיף61)א()4( ")א(
לחוקהעונשין,התשל"ז-1977)בחוקזה-חוקהעונשין(,ואםהואתאגיד,דינו

-כפלהקנסהאמור:

עסקבעסקטעוןרישויבלארישיון,היתרזמניאוהיתרמזורז,או )1(
בניגודלתנאיהרישיון,ההיתרהזמניאוההיתרהמזורז,בניגודלהוראות

סעיף4;

לאקייםהוראותשנקבעובתקנותלפיסעיפים9עד11ב; )2(

לאקייםדרישהלתיקוןליקוייםשנמסרהלולפיסעיף8דר )3(

מישלאקייםתנאיכאמורבסעיף2ז)א(או)ג(,דינו-קנסכאמורבסעיף )א1(
61)א()1(לחוקהעונשין,ואםהואתאגיד,דינו-כפלהקנסהאמורר

היתההעבירהעבירהנמשכת,שלגביהניתנההתראה,רשאיביתהמשפט )א2(
להטילקנסנוסף,בשיעורהקבועבסעיף61)ג(לחוקהעונשיןלכליוםשבונמשכה

העבירה;לענייןסעיףקטןזה,"התראה"-לרבותדרישהלתיקוןליקוייםר";

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )3(

עבירהלפיסעיףזההיאמסוגהעבירותשלאחריותקפידהר ")ד(

11ב, 9עד )א()2(,השריםהאמוריםבסעיפים עלאףהאמורבסעיףקטן )ה(
רשאיםלקבועבתקנותלפיאותםסעיפים,כיהפרתהוראהשנקבעהבהןלא
תהווהעבירהאוכיעונשושלמישהפרהוראההקבועהבהןיהיהמאסרעד

שישהחודשיםאוקנסכאמורבסעיף61)א()1(לחוקהעונשיןר"

אסדרההנוגעתלעסקיםאולסוגיעסקיםשקבע ) (
השרהמוסמךלקבועאתאותהאסדרה,באישורועדת
הפניםוהגנתהסביבהשלהכנסת,וישבעיסוקבהם
סיכון רמת יוצרת שפעילותם או מיוחדת מורכבות

גבוההלפגיעהבקיוםהמטרותלפיסעיף1)א(ר"

תיקוןסעיף13בסעיף13לחוקהעיקרי-24ר

לרבות "שבוטלו, יבוא האגרות" "שבוטלו, במקום ובו, ")א(", יסומן בו האמור )1(
חידושםעליסודתצהירמאומתכדיןשהגישבעלהעסק,והאגרות"ובמקום"וכןבעד"

יבוא"וכןהאגרותבעד";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

בתקנותלפיסעיףקטן)א(,ניתןלקבועכימשחלפההתקופהשנקבעהלפי ")ב(
חוקזהלמתןהחלטהלגביחידושםשלרישיונות,היתריםזמנייםאוהיתרים
מזורזיםשפקעתוקפם,ולאניתנההחלטהכאמור,יהיהניתןלראותאתבעלהעסק
כמישחודשהרישיון,ההיתרהזמניאוההיתרהמזורזשלהעסקשבבעלותו,לפי

חוקזהר"

תיקוןסעיף14בסעיף14לחוקהעיקרי- 2ר

במקוםכותרתהשולייםיבוא"עיסוקבלארישיוןאוהיתראובניגודלתנאיהם, )1(
אי־קיוםתקנותאואי־קיוםדרישהלתיקוןליקויים";

במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )2(

העושהאחדמאלה,דינו-מאסר18חודשיםאוקנסכאמורבסעיף61)א()4( ")א(
לחוקהעונשין,התשל"ז-1977)בחוקזה-חוקהעונשין(,ואםהואתאגיד,דינו

-כפלהקנסהאמור:

עסקבעסקטעוןרישויבלארישיון,היתרזמניאוהיתרמזורז,או )1(
בניגודלתנאיהרישיון,ההיתרהזמניאוההיתרהמזורז,בניגודלהוראות

סעיף4;

לאקייםהוראותשנקבעובתקנותלפיסעיפים9עד11ב; )2(

לאקייםדרישהלתיקוןליקוייםשנמסרהלולפיסעיף8דר )3(

מישלאקייםתנאיכאמורבסעיף2ז)א(או)ג(,דינו-קנסכאמורבסעיף )א1(
61)א()1(לחוקהעונשין,ואםהואתאגיד,דינו-כפלהקנסהאמורר

היתההעבירהעבירהנמשכת,שלגביהניתנההתראה,רשאיביתהמשפט )א2(
להטילקנסנוסף,בשיעורהקבועבסעיף61)ג(לחוקהעונשיןלכליוםשבונמשכה

העבירה;לענייןסעיףקטןזה,"התראה"-לרבותדרישהלתיקוןליקוייםר";

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )3(

עבירהלפיסעיףזההיאמסוגהעבירותשלאחריותקפידהר ")ד(

11ב, 9עד )א()2(,השריםהאמוריםבסעיפים עלאףהאמורבסעיףקטן )ה(
רשאיםלקבועבתקנותלפיאותםסעיפים,כיהפרתהוראהשנקבעהבהןלא
תהווהעבירהאוכיעונשושלמישהפרהוראההקבועהבהןיהיהמאסרעד

שישהחודשיםאוקנסכאמורבסעיף61)א()1(לחוקהעונשיןר"
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בסעיף14א1לחוקהעיקרי-26רתיקוןסעיף14א1

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )1(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,צוכאמורבאותוסעיףקטןהנוגעלעבירה ")א1(
1)א(יהיהטעוןגםהסכמהשל הנוגעתלמטרהמהמטרותהמפורטותבסעיף

השרשקביעתושלעסקכטעוןרישוינעשתהבהתייעצותעמו,לפיסעיף1)ב(ר";

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )2(

נקבעהעבירתקנסבשלעבירהשלאי–קיוםדרישהלתיקוןליקויים,לא ")ד(
יוטלהקנסלפיהבשלאי–קיוםהדרישהכאמור,אםהדרישהניתנהבשלעבירה
אחרת,והקנסשיוטליהיההקנסשנקבעלעבירההאחרת;לענייןזה,"עבירה
אחרת"-עבירהלפיחוקזהאולפידיןאחר,המהווההפרהשלתנאיברישיון

אובהיתרושנקבעהכעבירתקנסר"

אחריסעיף14א1לחוקהעיקרייבוא:27רהוספתסעיף14א2

"מסירתפרטים
לאנכוניםבמסמך,

בתצהיראו
בהצהרה

מישמסרפרטיםלאנכוניםבתצהיר,במסמךאובהצהרה14א2ר
כמפורטלהלן,דינו-מאסר18חודשיםאוקנסכאמורבסעיף
61)א()4(לחוקהעונשין,ואםהואתאגיד,דינו-כפלהקנס

האמור:

תצהירלפיסעיף6)ג()1(; )1(

תצהירלפיסעיף6א)א1()1(; )2(

תצהיר,מסמךאוהצהרהלפיסעיף6א1; )3(

תצהיר,מסמךאוהצהרהלפיסעיף6א3; )4(

מסמךלפיסעיף6ב)א(המצורףלבקשהלהיתרמזורזלפי ) (
סעיף6א1אולבקשהלרישיוןעליסודתצהירלפיסעיף6א3;

)ג(,המצורפים 6ג)ב()1(או מסמכיםנוספיםלפיסעיף )6(
לבקשהלהיתרמזורזלפיסעיף6א1אולבקשהלרישיוןעל

יסודתצהירלפיסעיף6א3;

תצהירלפיסעיף8ב)ג()1()ב(או)ד(; )7(

מסמךאוהצהרהלפיסעיף8ד)ג()3(ר" )8(

במקוםסעיף 1לחוקהעיקרייבוא:28רהחלפתסעיף 1

"אחריותנושא
משרהבתאגיד

שניתן 1ר כל ולעשות לפקח חייב בתאגיד משרה נושא )א(
עובד בידי או התאגיד בידי זה חוק לפי עבירה למניעת
מעובדיו;המפרהוראהזו,דינו-מחציתהקנסהקבועלאותה

עבירהר

נעברהעבירהלפיחוקזהבידיתאגידאובידיעובד )ב(
מעובדיו,חזקההיאכינושאמשרהבתאגידהפראתחובתו
לפיסעיףקטן)א(,אלאאםכןהואהוכיחכיעשהכלשניתן

כדילמלאאתחובתור

בסעיףזה,"נושאמשרה"-מנהלפעילבתאגיד,שותף, )ג(
על התאגיד מטעם האחראי פקיד או מוגבל, שותף למעט

התחוםשבובוצעההעבירהר"
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בסעיף18לחוקהעיקרי,במקום"או22א"יבוא"22אאו22ב",אחרי"מאסרשנתיים"29רתיקוןסעיף18
יבוא"אוקנסכאמורבסעיף61)א()4(לחוקהעונשין,ואםהואתאגיד,דינו-כפלהקנס

כאמור,וכן"והמילים"אומאסרשבעהימים"-יימחקור

הוספתסעיפים
19או־19ב

אחריסעיף19לחוקהעיקרייבוא:30ר

"הוראותלעניין
תיאוםפעולות
אכיפהופיקוח

ביןנותניהאישור
ורשותהרישוי

בסעיףזהובסעיף19ב-19אר )א(

"אכיפה"-פתיחהבחקירה,הגשתכתבאישום,הטלתקנס,
קנסמינהליאועיצוםכספיוכןמסירתדרישהלתיקון
ליקויים,לפיהעניין,לגביהפרהאועבירהלפיחוקזה;

"גורםאכיפהמוסמך"-עובדבכירששרשהואנותןאישור
הסמיךלשםביצועהוראותסעיףזהוסעיף19ב,והוא

אחדמאלה,לפיהעניין:

עובדמביןעובדימשרדושלהשרהאמור; )1(

לענייןמשטרתישראל-שוטר; )2(

לענייןהרשותהארציתלכבאותוהצלה-עובד )3(
הרשותהאמורהר

גורםאכיפהמוסמךרשאילהורותכיאכיפהשלתנאי )ב(
מתנאירישיון,היתרזמניאוהיתרמזורז,אוהוראהמההוראות
לפיחוקזה,תיעשהרקבידיעובדמעובדימשרדו,ולעניין
)3(-רקבידי )2(או גורםאכיפהמוסמךכהגדרתובפסקה
שוטרבמשטרתישראלאועובדהרשותהארציתלכבאות
והצלה,לפיהעניין)בסעיףזה-עובדהמשרד(;הוראהכאמור
תפורסםברשומותובאינטרנטבפורטלהשירותיםוהמידעשל

ממשלתישראל"ממשלזמין"ר

רשותהרישויתודיעלנותןהאישורהנוגעבדברעלקנס )ג(
שהטילה,בתוך14ימיםמיוםשהוטלהקנסר

נותןאישוריודיעלרשותהרישויהנוגעתבדבר,ככל )ד(
האפשר,עלקנס,קנסמינהליאועיצוםכספישהטילר

הוראותסעיףקטן)ג(לאיחולו- )ה(

כי הורה מוסמך אכיפה שגורם עניינים לגבי )1(
אכיפתםתיעשהעלידיעובדהמשרדבלבד,כאמור

בסעיףקטן)ב(;

לגביענייניםשגורםאכיפהמוסמךהודיע,לכלל )2(
רשויותהרישויאולרשותרישוימסוימת,כילאנדרש
לדווחלועלאכיפתםכאמורבאותוסעיףקטן,שנוגעים
להפרתתנאיםמהסוגשיפרטגורםהאכיפההמוסמך

בהודעתור

השריםשהםנותניאישוררשאיםלהורותבנוהלעל )ו(
מתכונתההודעותלפיסעיףזה,ועלהפרטיםשייכללובהןר

בסעיף18לחוקהעיקרי,במקום"או22א"יבוא"22אאו22ב",אחרי"מאסרשנתיים"29ר
יבוא"אוקנסכאמורבסעיף61)א()4(לחוקהעונשין,ואםהואתאגיד,דינו-כפלהקנס

כאמור,וכן"והמילים"אומאסרשבעהימים"-יימחקור

תיקוןסעיף18

הוספתסעיפיםאחריסעיף19לחוקהעיקרייבוא:30ר
19או־19ב

"הוראותלעניין
תיאוםפעולות
אכיפהופיקוח

ביןנותניהאישור
ורשותהרישוי

בסעיףזהובסעיף19ב-19אר )א(

"אכיפה"-פתיחהבחקירה,הגשתכתבאישום,הטלתקנס,
קנסמינהליאועיצוםכספיוכןמסירתדרישהלתיקון
ליקויים,לפיהעניין,לגביהפרהאועבירהלפיחוקזה;

"גורםאכיפהמוסמך"-עובדבכירששרשהואנותןאישור
הסמיךלשםביצועהוראותסעיףזהוסעיף19ב,והוא

אחדמאלה,לפיהעניין:

עובדמביןעובדימשרדושלהשרהאמור; )1(

לענייןמשטרתישראל-שוטר; )2(

לענייןהרשותהארציתלכבאותוהצלה-עובד )3(
הרשותהאמורהר

גורםאכיפהמוסמךרשאילהורותכיאכיפהשלתנאי )ב(
מתנאירישיון,היתרזמניאוהיתרמזורז,אוהוראהמההוראות
לפיחוקזה,תיעשהרקבידיעובדמעובדימשרדו,ולעניין
)3(-רקבידי )2(או גורםאכיפהמוסמךכהגדרתובפסקה
שוטרבמשטרתישראלאועובדהרשותהארציתלכבאות
והצלה,לפיהעניין)בסעיףזה-עובדהמשרד(;הוראהכאמור
תפורסםברשומותובאינטרנטבפורטלהשירותיםוהמידעשל

ממשלתישראל"ממשלזמין"ר

רשותהרישויתודיעלנותןהאישורהנוגעבדברעלקנס )ג(
שהטילה,בתוך14ימיםמיוםשהוטלהקנסר

נותןאישוריודיעלרשותהרישויהנוגעתבדבר,ככל )ד(
האפשר,עלקנס,קנסמינהליאועיצוםכספישהטילר

הוראותסעיףקטן)ג(לאיחולו- )ה(

כי הורה מוסמך אכיפה שגורם עניינים לגבי )1(
אכיפתםתיעשהעלידיעובדהמשרדבלבד,כאמור

בסעיףקטן)ב(;

לגביענייניםשגורםאכיפהמוסמךהודיע,לכלל )2(
רשויותהרישויאולרשותרישוימסוימת,כילאנדרש
לדווחלועלאכיפתםכאמורבאותוסעיףקטן,שנוגעים
להפרתתנאיםמהסוגשיפרטגורםהאכיפההמוסמך

בהודעתור

השריםשהםנותניאישוררשאיםלהורותבנוהלעל )ו(
מתכונתההודעותלפיסעיףזה,ועלהפרטיםשייכללובהןר
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רשות או אישור נותן ידי על אכיפה פעולת נעשתה )ז(
רישוי,לפיהעניין,לפיחוקזהאולפידיןאחר,בקשרלהפרת
בקשר או מזורז, היתר או היתרזמני רישיון, מתנאי תנאי
לעיסוקבעסקטעוןרישויבלארישיון,היתרזמניאוהיתר
על נוספות אכיפה פעולות יבוצעו לא זה, חוק לפי מזורז
לגבי אדם, אותו או עסק אותו נגד אחר אכיפה גורם ידי
הענייןשבשלונעשתהפעולתהאכיפהכאמור;בסעיףקטן

זה,"אכיפה"-למעטמסירתדרישהלתיקוןליקוייםר

חקירהוכתב
אישוםעלידי

גורםאחר

גורםאכיפהמוסמךהנוגעבדבררשאילהורות-19בר )א(

עניין לגבי בחקירה תפתח שלא רישוי לרשות )1(
מסויםאולגביעסקמסוים;

עלהפסקתהשלחקירהשרשותהרישויפתחה )2(
בהבענייןמסוים,והעברתהלידיגורםאחרמטעמו,
המוסמךלחקורבעבירה,כפישיורה,ובלבדשראהכי

נסיבותהענייןמצדיקותזאתר

קציןמשטרהבכירכהגדרתובפקודתהמשטרה]נוסח )ב(
חדש[,התשל"א-41971,שהסמיךלענייןזההמפקחהכללי
שלהמשטרה)בסעיףקטןזה-קציןמוסמך(,רשאילהודיע
לרשותרישויכיענייןמסויםאוסוגענייניםשפירטבהודעתו,
נחקראומטופלעלידיהמשטרה;הודיעקציןמוסמךכאמור,
לאתפתחרשותהרישויבחקירהבאותוענייןאוסוגעניינים
תופסק - כאמור חקירה נפתחה ואם בהודעה, שפורטו

החקירהר

היועץהמשפטילממשלהאומישהואהסמיךלעניין )ג(
זהרשאילהורותעלהעברתהטיפולבכתבאישוםשהגישה
רשותרישויבעבירותלפיחוקזה,לתובעאחרכמשמעותו
בחוקסדרהדיןהפלילי;לענייןזה,"כתבאישום"-למעט
הודעתתשלוםקנסלפיסעיף228)ב(לחוקסדרהדיןהפליליר"

במקוםסעיף20לחוקהעיקרייבוא:31רהחלפתסעיף20

)ג(עליסוד20ר"צוהפסקהמינהלי ראהגורםמהגורמיםהמנוייםבסעיףקטן )א(
דוחשהגישלומפקח,כיישיסודסבירלהניחכימתקייםאחד
מאלה,רשאיהואלצוותבכתבעלבעלהעסק,עלהמחזיק
בעסק,עלמישבפיקוחואובהשגחתופועלהעסק,ועלכלמי
שמועסקבשירותם,להפסיקאתהעיסוקבעסק,ביןבסגירת
החצריםוביןבכלדרךאחרתהנראיתלומתאימהבנסיבות
הענייןכדילהביאלידיהפסקהשלממשבעיסוק)בחוקזה-

צוהפסקהמינהלי(:

עסקטעוןרישוילפיחוקזהפועלבלארישיון, )1(
היתרזמניאוהיתרמזורז,ובלבדשבמועדהדוחלפי
סעיףקטן)א(לאחלפויותרמ־18חודשיםמיוםשהחל

העיסוקבעסק;

דינימדינתישראל,נוסחחדש17,עמ'390ר 4
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עסקטעוןרישוילפיחוקזהפועלבלארישיון, )2(
היתרזמניאוהיתרמזורז,בניגודלתנאיהם,אובניגוד
לתקנותלפיחוקזה,והדברמקיםסכנהממשיתאו
למטרות לב בשים בציבור לפגיעה משמעותי חשש

המפורטותבסעיף1)א(ר

עלצוהפסקהמינהלילפיסעיףקטן)א()1(יחולוכל )ב(
אלה:

הצולאיינתןאםהוגשלביתהמשפטכתבאישום )1(
אובקשהלצוהפסקהשיפוטילפיסעיף22בבעניין

אותועסקר

למי הגיש, מפקח כן אם אלא יינתן לא הצו )2(
שמוסמךלתתאתהצו,דוחבחתימתו,שבוצייןאת
פרטיהעיסוקבעסקוכןכילפיבדיקתובמועדהגשת
מיום חודשים משישה יותר חלפו לא וחשבון הדין

שהחלהעיסוקבעסקר

המנוייםלהלןרשאיםלתתצוהפסקהמינהלילפיסעיף )ג(
זה:

ראשהרשותהמקומיתשבתחומהנמצאהעסק; )1(

רשות של לתחומה מחוץ הנמצא עסק לעניין )2(
מקומית-עובדבכירשלמשרדהפניםבמשרדהראשי

אובמחוז,ששרהפניםהסמיכולפיסעיף )א()2(;

מפקדמשטרתהמחוז; )3(

הארצית הרשות בחוק כהגדרתו מחוז מפקד )4(
לכבאותוהצלה,התשע"ב-2012;

עובדבכירשלהמשרדלהגנתהסביבה,במשרד ) (
הראשיאובמחוזשהשרלהגנתהסביבההסמיכולכך;

מנהלשירותהמזוןהארציבמשרדהבריאות,ראש )6(
הבריאות במשרד הסביבה לבריאות המערךהארצי
ורופאמחוזיכהגדרתובפקודתבריאותהעם,1940,או

סגנו;

מנהלהשירותיםהווטרינרייםבמשרדהחקלאות )7(
ופיתוחהכפר;

מפקחעבודהראשיכמשמעותובסעיף2לחוק )8(
ארגוןהפיקוחעלהעבודה,התשי"ד-4 19 ,במשרד

העבודההרווחהוהשירותיםהחברתייםר

צוהפסקהמינהלייכלולאתכלאלה: )ד(

פרטיםבדברמיקוםהמקרקעיןשבהםחלהצו, )1(
ככלשהדברנדרשבנסיבותהעניין;

תיאורהעובדותשעלפיהןהוחלטלתתאתהצו; )2(

עסקטעוןרישוילפיחוקזהפועלבלארישיון, )2(
היתרזמניאוהיתרמזורז,בניגודלתנאיהם,אובניגוד
לתקנותלפיחוקזה,והדברמקיםסכנהממשיתאו
למטרות לב בשים בציבור לפגיעה משמעותי חשש

המפורטותבסעיף1)א(ר

עלצוהפסקהמינהלילפיסעיףקטן)א()1(יחולוכל )ב(
אלה:

הצולאיינתןאםהוגשלביתהמשפטכתבאישום )1(
22בבעניין אובקשהלצוהפסקהשיפוטילפיסעיף

אותועסקר

למי הגיש, מפקח כן אם אלא יינתן לא הצו )2(
שמוסמךלתתאתהצו,דוחבחתימתו,שבוצייןאת
פרטיהעיסוקבעסקוכןכילפיבדיקתובמועדהגשת
מיום חודשים משישה יותר חלפו לא וחשבון הדין

שהחלהעיסוקבעסקר

המנוייםלהלןרשאיםלתתצוהפסקהמינהלילפיסעיף )ג(
זה:

ראשהרשותהמקומיתשבתחומהנמצאהעסק; )1(

רשות של לתחומה מחוץ הנמצא עסק לעניין )2(
מקומית-עובדבכירשלמשרדהפניםבמשרדהראשי

אובמחוז,ששרהפניםהסמיכולפיסעיף )א()2(;

מפקדמשטרתהמחוז; )3(

הארצית הרשות בחוק כהגדרתו מחוז מפקד )4(
לכבאותוהצלה,התשע"ב-2012;

עובדבכירשלהמשרדלהגנתהסביבה,במשרד ) (
הראשיאובמחוזשהשרלהגנתהסביבההסמיכולכך;

מנהלשירותהמזוןהארציבמשרדהבריאות,ראש )6(
הבריאות במשרד הסביבה לבריאות הארצי המערך
ורופאמחוזיכהגדרתובפקודתבריאותהעם,1940,או

סגנו;

מנהלהשירותיםהווטרינרייםבמשרדהחקלאות )7(
ופיתוחהכפר;

מפקחעבודהראשיכמשמעותובסעיף2לחוק )8(
ארגוןהפיקוחעלהעבודה,התשי"ד-4 19 ,במשרד

העבודההרווחהוהשירותיםהחברתייםר

צוהפסקהמינהלייכלולאתכלאלה: )ד(

פרטיםבדברמיקוםהמקרקעיןשבהםחלהצו, )1(
ככלשהדברנדרשבנסיבותהעניין;

תיאורהעובדותשעלפיהןהוחלטלתתאתהצו; )2(

ס"חהתשי"ד,עמ'202ר  
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סעיף לפי היוועצות חובת קיום בדבר אישור )3(
קטן)ה(;

פרטיםבדברהזכותלבקשאתביטולהצו; )4(

פרטיםבדבראופןההתקשרותעםנותןהצור ) (

הצו שנותן לאחר אלא מינהלי הפסקה צו יינתן לא )ה(
התייעץעםתובעאועםיועץמשפטי,מטעםרשותהרישוי
אומטעםנותןהאישורשמטעמופועלנותןהצו;ואולםמצא
נותןהצוכימתקיימותנסיבותדחופות,וישלתתצוהפסקה
מינהליבלאדיחוי,רשאיהואלתתו,והצויובאלעיוןהתובע
אוהיועץהמשפטיכאמור,להבעתעמדתוסמוךלאחרשניתן,

ולאיאוחרמשלושהימיםלאחרמכןר

צוהפסקהמינהלייומצאלמישהצוניתןכלפיובדרך )ו(
שבהמומצאכתבביתדיןבהליךאזרחיר

)א()1(,)ז( קטן סעיף לפי מינהלי הפסקה צו ניתן )1(
הצו, מתן מיום ימים בתוך 1 בעסק העיסוק יופסק
ואולםנותןהצורשאילצוותעלהפסקתהעיסוקבעסק
באופןמיידיאםראהשישבעיסוקבעסקכאמורסכנה
לבריאותהציבורבטיחותואוביטחונו,מטרדממשי

לציבוראונזקממשילסביבהר

ניתןצוהפסקהמינהלילפיסעיףקטן)א()2(,יופסק )2(
העיסוקבעסקבאופןמיידי,אובמועדאחרשקבענותן
הצובצו,ובלבדשלאיעלהעל 1ימיםמיוםמתןהצור

ניתןצוהפסקהמינהלילפיסעיףזה,יודיענותןהצו )ח(
לרשותהרישוישבתחומהנמצאהעסקשלגביוניתןהצו,על
מתןהצו,מידלאחרשניתן,ורשותהרישויתודיעעלמתןהצו
לנותניהאישורשאישורםנדרשלצורךמתןרישיוןאוהיתר

לאותועסקר"

בסעיף21לחוקהעיקרי,במקוםהקטעהחלבמילים"להאריךאתתקפו"ועדהמילים32רתיקוןסעיף21
"עילהלהוצאתהצו;"יבוא"לבקשאתהארכתתוקפובביתמשפטהשלוםאובבית
המשפטלענייניםמקומייםשבתחוםשיפוטונמצאהעסקשלגביוניתןהצו;הוגשה
לביתהמשפטבקשהלהארכתתוקפושלצוהפסקהמינהלי,יעמודהצובתוקפולמשך

שבעהימיםנוספים,כלעודלאהחליטביתהמשפטהחלטהאחרת;"ר

בסעיף22)א(לחוקהעיקרי,במקוםהקטעהחלבמילים"ניתןהצו,"ועדהמילים"בלי33רתיקוןסעיף22
שינויים;"יבוא"ניתןהצו;לאיבטלביתהמשפטצוהפסקהמינהליאלאאםכןהוכחלו
שהעסקפעלכדיןאושלאהתקיימוהדרישותלמתןהצולפיחוקזה,אואםהתקיימה

אחתמעילותהמשפטהמינהלישמצדיקהאתביטולהצו;"ר

אחריסעיף22אלחוקהעיקרייבוא:34רהוספתסעיף22ב

"צוהפסקה
שיפוטי

היהיסודסבירלהניחכיעסקטעוןרישוילפיחוקזה22בר )א(
פועלבלארישיון,היתרזמניאוהיתרמזורז,בניגודלתנאיהם,
אובניגודלתקנותלפיחוקזה,רשאיביתמשפטהשלוםאו
ביתהמשפטלענייניםמקומייםשבתחוםשיפוטונמצאהעסק,
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לבקשתתובע,לצוותעלבעלהעסק,עלהמחזיקבעסק,על
מישבפיקוחואובהשגחתופועלהעסק,ועלכלמישמועסק
בשירותם,להפסיקאתהעיסוקבעסק,ביןבסגירתהחצרים
וביןבכלדרךאחרתהנראיתלומתאימהבנסיבותהעניין
כדילהביאלידיהפסקהשלממשבעיסוק)בחוקזה-צו

הפסקהשיפוטי(ר

ביתהמשפטכאמורבסעיףקטן)א(לאיצווהכאמור )ב(
באותוסעיףקטןאלאאםכןנוכחשישבידימבקשהצוראיות
לכאורהכיהתקיימוהתנאיםלמתןהצולפיאותוסעיףקטןר

מתןצוהפסקהשיפוטיאינומותנהבנקיטתהליכים )ג(
נוספיםלפיחוקזהר"

בסעיף24לחוקהעיקרי,במקום"או22א"יבוא"22אאו22ב"ר 3רתיקוןסעיף24

בסעיף 2לחוקהעיקרי,המילים"צומניעתפעולות,"-יימחקו,ובסופויבוא"אוקנס36רתיקוןסעיף 2
כאמורבסעיף61)א()4(לחוקהעונשין,ואםהואתאגיד,דינו-כפלהקנסהאמור;היתה
העבירהעבירהנמשכת,רשאיביתהמשפטלהטילקנסנוסף,בשיעורהקבועבסעיף

61)ג(לחוקהעונשיןלכליוםשבונמשכההעבירה"ר

החלפתסעיף28
והוספתסעיפים

28אעד28ג

במקוםסעיף28לחוקהעיקרייבוא:37ר

שרשקביעתושלעסקכטעוןרישוינעשתהבהתייעצות28ר"הסמכתמפקחים )א(
עמו)בסעיףזה-השרהמסמיך(,רשאילהסמיךמביןעובדי
משרדומפקחיםלענייןחוקזהשיהיונתונותלהםהסמכויות
לפיסעיף28א,כולןאוחלקן,וכןרשאיהואלהסמיךמפקחים

בסמכויותכאמורמביןאלה:

עובדמעובדיהמדינהשהואעובדמשרדאחר- )1(
בהסכמתהשרהממונהעלאותומשרד;

ראש בהסכמת - מקומית רשות מעובדי עובד )2(
הרשותהמקומיתשהואעובדבהר

ראשרשותמקומיתרשאילהסמיךמביןעובדי)ב( )1(
הרשותהמקומיתמפקחיםלענייןחוקזהשיהיונתונות
להםהסמכויותלפיסעיף28א,כולןאוחלקן,בתחומה

שלהרשותהמקומיתר

משרדו עובדי מבין להסמיך רשאי הפנים שר )2(
מפקחיםלענייןחוקזהשיהיונתונותלהםהסמכויות
לפיסעיף28א,כולןאוחלקן,בתחומהשלרשותרישוי
כאמור מקומית רשות של לתחומה מחוץ הנמצאת
בסעיף )א()2(,ורשאיהואלהסמיךכמפקחיםכאמור
גםעובדיםכאמורבסעיףקטן)א()1(,בדרךהאמורה

באותוסעיףקטןר

נציבכבאותוהצלהרשאילהסמיךמביןעובדיהרשות )ג(
שיהיו זה חוק לעניין מפקחים והצלה, לכבאות הארצית

נתונותלהםהסמכויותלפיסעיף28א,כולןאוחלקןר

לבקשתתובע,לצוותעלבעלהעסק,עלהמחזיקבעסק,על
מישבפיקוחואובהשגחתופועלהעסק,ועלכלמישמועסק
בשירותם,להפסיקאתהעיסוקבעסק,ביןבסגירתהחצרים
וביןבכלדרךאחרתהנראיתלומתאימהבנסיבותהעניין
כדילהביאלידיהפסקהשלממשבעיסוק)בחוקזה-צו

הפסקהשיפוטי(ר

ביתהמשפטכאמורבסעיףקטן)א(לאיצווהכאמור )ב(
באותוסעיףקטןאלאאםכןנוכחשישבידימבקשהצוראיות
לכאורהכיהתקיימוהתנאיםלמתןהצולפיאותוסעיףקטןר

מתןצוהפסקהשיפוטיאינומותנהבנקיטתהליכים )ג(
נוספיםלפיחוקזהר"

תיקוןסעיף24בסעיף24לחוקהעיקרי,במקום"או22א"יבוא"22אאו22ב"ר 3ר

בסעיף 2לחוקהעיקרי,המילים"צומניעתפעולות,"-יימחקו,ובסופויבוא"אוקנס36ר
כאמורבסעיף61)א()4(לחוקהעונשין,ואםהואתאגיד,דינו-כפלהקנסהאמור;היתה
העבירהעבירהנמשכת,רשאיביתהמשפטלהטילקנסנוסף,בשיעורהקבועבסעיף

61)ג(לחוקהעונשיןלכליוםשבונמשכההעבירה"ר

תיקוןסעיף 2

החלפתסעיף28במקוםסעיף28לחוקהעיקרייבוא:37ר
והוספתסעיפים

28אעד28ג שרשקביעתושלעסקכטעוןרישוינעשתהבהתייעצות28ר"הסמכתמפקחים )א(
עמו)בסעיףזה-השרהמסמיך(,רשאילהסמיךמביןעובדי
משרדומפקחיםלענייןחוקזהשיהיונתונותלהםהסמכויות
לפיסעיף28א,כולןאוחלקן,וכןרשאיהואלהסמיךמפקחים

בסמכויותכאמורמביןאלה:

עובדמעובדיהמדינהשהואעובדמשרדאחר- )1(
בהסכמתהשרהממונהעלאותומשרד;

ראש בהסכמת - מקומית רשות מעובדי עובד )2(
הרשותהמקומיתשהואעובדבהר

ראשרשותמקומיתרשאילהסמיךמביןעובדי)ב( )1(
הרשותהמקומיתמפקחיםלענייןחוקזהשיהיונתונות
להםהסמכויותלפיסעיף28א,כולןאוחלקן,בתחומה

שלהרשותהמקומיתר

משרדו עובדי מבין להסמיך רשאי הפנים שר )2(
מפקחיםלענייןחוקזהשיהיונתונותלהםהסמכויות
לפיסעיף28א,כולןאוחלקן,בתחומהשלרשותרישוי
כאמור מקומית רשות של לתחומה מחוץ הנמצאת
בסעיף )א()2(,ורשאיהואלהסמיךכמפקחיםכאמור
גםעובדיםכאמורבסעיףקטן)א()1(,בדרךהאמורה

באותוסעיףקטןר

נציבכבאותוהצלהרשאילהסמיךמביןעובדיהרשות )ג(
שיהיו זה חוק לעניין מפקחים והצלה, לכבאות הארצית

נתונותלהםהסמכויותלפיסעיף28א,כולןאוחלקןר
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לאיוסמךמפקחכאמורבסעיפיםקטנים)א(עד)ג(אלא )ד(
אםכןמתקיימיםבוכלאלה:

מהותה, שמפאת בעבירה הורשע לא הוא )1(
הגורם לדעת ראוי, הוא אין נסיבותיה או חומרתה
כאמורבאותםסעיפיםקטנים,לפיהעניין, המסמיך

לשמשמפקח;

הואקיבלהכשרהמתאימהבתחוםהסמכויות )2(
שיהיונתונותלולפיסעיף28א,כפישהורה-

השרהמסמיך-לענייןמפקחשהוסמךלפי )א(
סעיףקטן)א(;

לפי מפקחשהוסמך לעניין הפנים- שר )ב(
סעיףקטן)ב(;

מפקח לעניין - הפנים לביטחון השר )ג(
שהוסמךלפיסעיףקטן)ג(;

הואעומדבתנאיכשירותנוספיםכפישהורוכל )3(
אחדמהשריםהאמוריםבפסקה)2(,לפיהעניין,ככל

שהורור

לשםפיקוחעלביצועההוראותלפיחוקזהרשאימפקח-28ארסמכויותמפקחים )א(

לדרושמכלאדםלמסורלואתשמוומענוולהציג )1(
לפניותעודתזהותאותעודהרשמיתאחרתהמזהה

אותו;

כל לו למסור בדבר הנוגע אדם מכל לדרוש )2(
ידיעהאומסמךשישבהםכדילהבטיחאתביצוען
שלהוראותלפיחוקזהאולהקלאתביצוען;בפסקה
זו,"מסמך"-לרבותפלט,כהגדרתובחוקהמחשבים,

התשנ"ה- 6199;

לבצעבדיקות,לערוךמדידותאוליטולדגימות )3(
המדידות הבדיקות, את למסור וכן חומרים, של
והדגימותלמעבדה,לשמוראותןאולנהוגבהןבדרך

אחרת;

כשהוא תחבורה לכלי לרבות למקום, להיכנס )4(
נייח,ובלבדשלאייכנסלמקוםהמשמשלמגוריםבלבד,
אלאעלפיצושלביתמשפט;לענייןזה,"כליתחבורה"

-לרבותכלישיטוכליטיסר

הסמכויותלפיסעיףקטן)א(יהיונתונותגםלשוטר,לשם )ב(
פיקוחעלביצועההוראותלפיחוקזה;ואולםאיןבהוראות

סעיףקטןזהכדילגרועמסמכויותיושלשוטרלפיכלדיןר

ס"חהתשנ"ה,עמ'366ר 6
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)א()4(תהיהנתונהגםלבעל הסמכותלפיסעיףקטן )ג(
מכוח פועל כשהוא 6ג, או 6ב סעיף לפי שהוסמך מקצוע
הוראותסעיף6וולצורךמילויתפקידולפיהסעיףהאמור,
לשםפיקוחעלקיוםתנאיהרישיוןודרישותלפיחוקזה,

ובלבדשהואילווהבידימפקחר

מפקחלאיעשהשימושבסמכויותהנתונותלולפיחוקזה,28ברזיהוימפקחים
אלאבעתמילויתפקידוובהתקייםשנייםאלה:

הואעונדבאופןגלויתגהמזההאותוואתתפקידו; )1(

ישבידותעודההחתומהבידימישהסמיכו,המעידה )2(
עלתפקידוועלסמכויותיו,שאותהיציגעלפידרישהר

כניסהלמיתקן
המוחזקעלידי

גוףביטחוני

בסעיףזה-28גר )א(

"מערכת בהגדרה המנויים הגופים אחד - ביטחוני" "גוף
הביטחון";

"התאמהביטחונית"-כמשמעותהבסעיף 1לחוקשירות
הביטחוןהכללי,התשס"ב-72002;

"מערכתהביטחון"-כלאחדמאלה:

משרד של הסמך ויחידות הביטחון משרד )1(
הביטחון;

צבאהגנהלישראל; )2(

יחידותויחידותסמךשלמשרדראשהממשלה, )3(
שעיקרפעילותןבתחוםביטחוןהמדינה;

מפעלימערכתהביטחוןכמשמעותםבסעיף20 )4(
לחוקלהסדרתהביטחוןבגופיםציבוריים,התשנ"ח-

81998,שאינםיחידותכאמורבפסקה)3(,ושרהביטחון
הודיעעליהםלגורםהמוסמךלהסמיךמפקחיםלפי

חוקזה;

והרשות הסוהר בתי שירות ישראל, משטרת ) (
להגנהעלעדיםר

"קציןבכיר"ו"קציןמוסמך"-כהגדרתםבסעיף10לחוקהגנת
הסביבה)סמכויותפיקוחואכיפה(,התשע"א-92011ר

בלילגרועמהוראותפרקב',לאייכנסמפקחלמיתקן )ב(
המוחזקעלידיגוףביטחוני,אלאאםכןנקבעהלוהתאמה
ביטחוניתמתאימהלכךובהתאםלכלליאבטחתהמידעשל
הגוףהביטחוני;גוףביטחונייביאלידיעתהמנהלהכללישל
כללי את זה גורםהמוסמךלהסמיךמפקחיםלפיחוק כל

אבטחתהמידעהאמוריםר

)א()4(תהיהנתונהגםלבעל הסמכותלפיסעיףקטן )ג(
מכוח פועל כשהוא 6ג, או 6ב סעיף לפי שהוסמך מקצוע
הוראותסעיף6וולצורךמילויתפקידולפיהסעיףהאמור,
לשםפיקוחעלקיוםתנאיהרישיוןודרישותלפיחוקזה,

ובלבדשהואילווהבידימפקחר

מפקחלאיעשהשימושבסמכויותהנתונותלולפיחוקזה,28ברזיהוימפקחים
אלאבעתמילויתפקידוובהתקייםשנייםאלה:

הואעונדבאופןגלויתגהמזההאותוואתתפקידו; )1(

ישבידותעודההחתומהבידימישהסמיכו,המעידה )2(
עלתפקידוועלסמכויותיו,שאותהיציגעלפידרישהר

כניסהלמיתקן
המוחזקעלידי

גוףביטחוני

בסעיףזה-28גר )א(

"מערכת בהגדרה המנויים הגופים אחד - ביטחוני" "גוף
הביטחון";

"התאמהביטחונית"-כמשמעותהבסעיף 1לחוקשירות
הביטחוןהכללי,התשס"ב-72002;

"מערכתהביטחון"-כלאחדמאלה:

משרד של הסמך ויחידות הביטחון משרד )1(
הביטחון;

צבאהגנהלישראל; )2(

יחידותויחידותסמךשלמשרדראשהממשלה, )3(
שעיקרפעילותןבתחוםביטחוןהמדינה;

מפעלימערכתהביטחוןכמשמעותםבסעיף20 )4(
לחוקלהסדרתהביטחוןבגופיםציבוריים,התשנ"ח-

81998,שאינםיחידותכאמורבפסקה)3(,ושרהביטחון
הודיעעליהםלגורםהמוסמךלהסמיךמפקחיםלפי

חוקזה;

והרשות הסוהר בתי שירות ישראל, משטרת ) (
להגנהעלעדיםר

"קציןבכיר"ו"קציןמוסמך"-כהגדרתםבסעיף10לחוקהגנת
הסביבה)סמכויותפיקוחואכיפה(,התשע"א-92011ר

בלילגרועמהוראותפרקב',לאייכנסמפקחלמיתקן )ב(
המוחזקעלידיגוףביטחוני,אלאאםכןנקבעהלוהתאמה
ביטחוניתמתאימהלכךובהתאםלכלליאבטחתהמידעשל
הגוףהביטחוני;גוףביטחונייביאלידיעתהמנהלהכללישל
כללי את זה גורםהמוסמךלהסמיךמפקחיםלפיחוק כל

אבטחתהמידעהאמוריםר

ס"חהתשס"ב,עמ'179ר 7

ס"חהתשנ"ח,עמ'348ר 8

ס"חהתשע"א,עמ'738ר 9
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בסעיף האמור אף ועל ב', פרק מהוראות לגרוע בלי )ג(
28א)א()4(,קציןבכיראוקציןמוסמךרשאילעכבאתכניסתו
המיידיתשלמפקחלמיתקןהמוחזקבידיגוףביטחוני,אם

מצאכיהתקייםאחדמאלה:

כניסתובאותההעתתשבשפעילותמבצעיתאו )1(
מודיעינית,חקירהפלילית,אותרגילאואימוןרחבי

היקףאושנעשהבהםשימושבאמצעילחימה;

מתרחשתבמקוםפעילותעוינת; )2(

רשאי אינו שמפקח פעילות במיתקן מתקיימת )3(
יחסי או המדינה ביטחון של מטעמים לה להיחשף

החוץשלמדינתישראלר"

אחריסעיף29יאלחוקהעיקרייבוא:38רהוספתפרקב'1

"פרק ב'1 : עיצום כספי

בפרקזה,"הממונה"-כלאחדמאלה:29יברהגדרות-פרקב'1

פועל שלגביו תחום כל לעניין - הבריאות במשרד )1(
המשרדכנותןאישור-עובדבכירבמשרדהראשיהאחראי
הסמיכו הבריאות ששר התחום, אותו על המשרד מטעם

לענייןפרקזהר

במשרדלהגנתהסביבה-עובדהמשרדלהגנתהסביבה )2(
הכפוףבמישריןלמנהלהכללישלהמשרד,שהשרלהגנת

הסביבההסמיכולענייןפרקזהר

עיצוםכספיבשל
הפרתתנאיאו

הוראההמנויים
בתוספתהשנייה

אובתוספת
השלישית

)1(להגדרה"הממונה"רשאי29יגר הממונהכאמורבפסקה )א(
בתוספת א' בטור המנוי רישוי טעון עסק בעל על להטיל
הוראה או היתר או רישיון מתנאי תנאי שהפר השנייה,
בתוספת ב' בטור המנויים זה, חוק לפי בתקנות שנקבעה
האמורה,עיצוםכספילפיהוראותפרקזה,בסכוםהנקוב

בטורג'באותהתוספתר

)2(להגדרה"הממונה"רשאי הממונהכאמורבפסקה )ב(
בתוספת א' בטור המנוי רישוי טעון עסק בעל על להטיל
השלישית,שהפרתנאימתנאירישיוןאוהיתראוהוראה
בתוספת ב' בטור המנויים זה, חוק לפי בתקנות שנקבעה
האמורה,עיצוםכספילפיהוראותפרקזה,בסכוםהנקוב

בטורג'באותהתוספתר

לאיוטלעיצוםכספיבשלהפרהכאמורבסעיףזה,אלא )ג(
לאחרשנמסרהלבעלהעסקלגביאותההפרה,דרישהלתיקון
המצדיקים טעמים בהתקיים למעט 8ד, סעיף לפי ליקויים
הטלתעיצוםכספילפיהוראותסעיףזהאףבלישנמסרה
להגנת השר או הבריאות שר שיקבע כפי כאמור, דרישה
המשפטי היועץ בהסכמת בנוהל, העניין, לפי הסביבה,

לממשלהאומישהואהסמיכולכךר
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עיצוםכספיבשל
אי־קיוםדרישה

לתיקוןליקויים

לאקייםבעלעסקטעוןרישוידרישהלתיקוןליקויים29ידר )א(
שנמסרהלועלידיעורךביקורתכמשמעותובסעיף8ד,ששר
הבריאותאוהשרלהגנתהסביבההסמיכוכנותןאישור,לפי
העניין,)בפרקזה-עורךביקורת(,רשאיהממונהכאמורבפסקה
)1(או)2(להגדרה"הממונה",לפיהעניין,להטילעליועיצום

כספילפיהוראותפרקזה,בסכוםשל1,000שקליםחדשיםר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,לאקוימהדרישהלתיקון )ב(
ליקוייםשניתנהבשלהפרהאשרבשלהניתןלהטילעיצום
כספיגםלפיסעיף29יגאולפידיןאחר,יוטלהעיצוםהכספי

בהתאםלהוראותהסעיףהאמוראוהדיןהאחרר

הודעהעל
כוונתחיוב

היהלממונהיסודסבירלהניחכיבעלעסקטעוןרישוי29טור )א(
הפרתנאיאוהוראהכאמורבסעיף29יגאולאקייםדרישה
המפר(, - זה )בפרק 29יד בסעיף כאמור ליקויים לתיקון
ובכוונתולהטילעליועיצוםכספילפיאותםסעיפים,ימסור
למפרהודעהעלהכוונהלהטילעליועיצוםכספי)בפרקזה

-הודעהעלכוונתחיוב(ר

בהודעהעלכוונתחיוביצייןהממונה,ביןהשאר,אתאלה: )ב(

המעשהאוהמחדל)בפרקזה-המעשה(,המהווה )1(
אתההפרה,ומועדביצועו;

סכוםהעיצוםהכספיוהתקופהלתשלומו; )2(

זכותושלהמפרלטעוןאתטענותיולפניהממונה )3(
לפיהוראותסעיף29טז;

הסמכותלהוסיףעלסכוםהעיצוםהכספיבשל )4(
הפרהנמשכתאוהפרהחוזרתלפיהוראותסעיף29יח,
לעניין נמשכת כהפרה הפרה יראו שממנו והמועד

הסעיףהאמור;

לענייןמפרשהואיחיד-אתהכוונהלפרסםאת ) (
שמולשםאזהרתהציבור,אםישכזור

מפרשנמסרהלוהודעהעלכוונתחיובלפיהוראותסעיף29טזרזכותטיעון
29טורשאילטעוןאתטענותיו,בכתב,לפניהממונה,לעניין
הכוונהלהטילעליועיצוםכספיולענייןסכומו,בתוך 4ימים
ממועדמסירתההודעה,ורשאיהממונהלהאריךאתהתקופה

האמורהבתקופהנוספתשלאתעלהעל 4ימיםר

החלטתהממונה
ודרישתתשלום

הממונהיחליט,לאחרששקלאתהטענותשנטענולפי29יזר )א(
29טז,אםלהטילעלהמפרעיצוםכספי,ורשאיהוא סעיף

להפחיתאתסכוםהעיצוםהכספילפיהוראותסעיף29יטר

החליטהממונהלפיהוראותסעיףקטן)א(- )ב(

להטילעלהמפרעיצוםכספי-ימסורלודרישה, )1(
בכתב,לשלםאתהעיצוםהכספי)בפרקזה-דרישת
העיצום סכום את השאר, בין יציין, שבה תשלום(,

הכספיהמעודכןואתהתקופהלתשלומו;

עיצוםכספיבשל
אי־קיוםדרישה

לתיקוןליקויים

לאקייםבעלעסקטעוןרישוידרישהלתיקוןליקויים29ידר )א(
שנמסרהלועלידיעורךביקורתכמשמעותובסעיף8ד,ששר
הבריאותאוהשרלהגנתהסביבההסמיכוכנותןאישור,לפי
העניין,)בפרקזה-עורךביקורת(,רשאיהממונהכאמורבפסקה
)1(או)2(להגדרה"הממונה",לפיהעניין,להטילעליועיצום

כספילפיהוראותפרקזה,בסכוםשל1,000שקליםחדשיםר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,לאקוימהדרישהלתיקון )ב(
ליקוייםשניתנהבשלהפרהאשרבשלהניתןלהטילעיצום
כספיגםלפיסעיף29יגאולפידיןאחר,יוטלהעיצוםהכספי

בהתאםלהוראותהסעיףהאמוראוהדיןהאחרר

הודעהעל
כוונתחיוב

היהלממונהיסודסבירלהניחכיבעלעסקטעוןרישוי29טור )א(
הפרתנאיאוהוראהכאמורבסעיף29יגאולאקייםדרישה
המפר(, - זה )בפרק 29יד בסעיף כאמור ליקויים לתיקון
ובכוונתולהטילעליועיצוםכספילפיאותםסעיפים,ימסור
למפרהודעהעלהכוונהלהטילעליועיצוםכספי)בפרקזה

-הודעהעלכוונתחיוב(ר

בהודעהעלכוונתחיוביצייןהממונה,ביןהשאר,אתאלה: )ב(

המעשהאוהמחדל)בפרקזה-המעשה(,המהווה )1(
אתההפרה,ומועדביצועו;

סכוםהעיצוםהכספיוהתקופהלתשלומו; )2(

זכותושלהמפרלטעוןאתטענותיולפניהממונה )3(
לפיהוראותסעיף29טז;

הסמכותלהוסיףעלסכוםהעיצוםהכספיבשל )4(
הפרהנמשכתאוהפרהחוזרתלפיהוראותסעיף29יח,
לעניין נמשכת כהפרה הפרה יראו שממנו והמועד

הסעיףהאמור;

לענייןמפרשהואיחיד-אתהכוונהלפרסםאת ) (
שמולשםאזהרתהציבור,אםישכזור

מפרשנמסרהלוהודעהעלכוונתחיובלפיהוראותסעיף29טזרזכותטיעון
29טורשאילטעוןאתטענותיו,בכתב,לפניהממונה,לעניין
הכוונהלהטילעליועיצוםכספיולענייןסכומו,בתוך 4ימים
ממועדמסירתההודעה,ורשאיהממונהלהאריךאתהתקופה

האמורהבתקופהנוספתשלאתעלהעל 4ימיםר

החלטתהממונה
ודרישתתשלום

הממונהיחליט,לאחרששקלאתהטענותשנטענולפי29יזר )א(
29טז,אםלהטילעלהמפרעיצוםכספי,ורשאיהוא סעיף

להפחיתאתסכוםהעיצוםהכספילפיהוראותסעיף29יטר

החליטהממונהלפיהוראותסעיףקטן)א(- )ב(

להטילעלהמפרעיצוםכספי-ימסורלודרישה, )1(
בכתב,לשלםאתהעיצוםהכספי)בפרקזה-דרישת
העיצום סכום את השאר, בין יציין, שבה תשלום(,

הכספיהמעודכןואתהתקופהלתשלומו;

ספרהחוקים 273,ז'באבהתשע"ח,2018ר7ר19

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2018-000561, התקבל ב - 19/07/2018



ספרהחוקים 273,ז'באבהתשע"ח,2018ר7ר19 812

שלאלהטילעלהמפרעיצוםכספי-ימסורלו )2(
הודעהעלכך,בכתבר

בדרישתהתשלוםאובהודעה,לפיסעיףקטן)ב(,יפרט )ג(
הממונהאתנימוקיהחלטתור

לאטעןהמפראתטענותיולפיהוראותסעיף29טז,בתוך )ד(
התקופההאמורהבאותוסעיף,יראואתההודעהעלכוונת
חיוב,בתוםאותהתקופה,כדרישתתשלוםשנמסרהלמפר

במועדהאמורר

הפרהנמשכת
והפרהחוזרת

בהפרהנמשכתייווסףעלהעיצוםהכספיהקבועלאותה29יחר )א(
הפרההחלקהחמישיםשלולכליוםשבונמשכתההפרהר

בהפרהחוזרתייווסףעלהעיצוםהכספיהקבועלאותה )ב(
הפרה,סכוםהשווהלעיצוםהכספיכאמור;לענייןזה,"הפרה
חוזרת"-הפרתתנאיאוהוראהכאמורבסעיף29יגבתוך
שנתייםמהפרהקודמתשלאותותנאיאוהוראהשבשלהם
הוטלעלהמפרעיצוםכספיאושבשלהםהורשע,אואי־קיום
שנתיים בתוך 29יד בסעיף כאמור ליקויים לתיקון דרישה
מהפרהקודמתשלדרישהכאמורשניתנהבידיאותועורך
ביקורת,ושבשלההוטלעלהמפרעיצוםכספיאושבשלה

הורשער

הממונהאינורשאילהטילעיצוםכספיבסכוםהנמוך29יטרסכומיםמופחתים )א(
מהסכומיםהקבועיםבטורג'בתוספתהשנייהאובתוספת
השלישית,לפיהעניין,אובסעיף29יד,אלאלפיהוראותסעיף

קטן)ב(ר

ועדת ובאישור המשפטים שר בהסכמת אישור, נותן )ב(
מקרים, לקבוע רשאי הכנסת, של הסביבה והגנת הפנים
נסיבותושיקוליםשבשלהםיהיהניתןלהטילעיצוםכספי
בסכוםהנמוךמהסכומיםהקבועיםבטורג'בתוספתהשנייה

אובתוספתהשלישיתאובסעיף29יד,ובשיעוריםשיקבער

סכוםמעודכןשל
העיצוםהכספי

העיצוםהכספייהיהלפיסכומוהמעודכןביוםמסירת29כר )א(
לפני טענותיו את טען שלא מפר ולגבי התשלום, דרישת
הממונהכאמורבסעיף29יז)ד(-ביוםמסירתההודעהעל
כוונתחיוב;הוגשערעורלביתמשפטלפיסעיף29כה,ועוכב
תשלומושלהעיצוםהכספיבידיהממונהאוביתהמשפט
-יהיההעיצוםהכספילפיסכומוהמעודכןביוםההחלטה

בערעורר
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סכומיהעיצוםהכספיהקבועיםבטורג'בתוספתהשנייה )ב(
ובתוספתהשלישיתובסעיפים29ידו־29כח)ג(יתעדכנוב־1
בהתאם העדכון(, יום - זה קטן )בסעיף שנה בכל בינואר
לשיעורשינויהמדדהידועביוםהעדכוןלעומתהמדדשהיה
האמורים הסכומים ידועב־1בינוארשלהשנההקודמת;
יעוגלולסכוםהקרובשהואמכפלהשל10שקליםחדשים;
לענייןזה,"מדד"-מדדהמחיריםלצרכןשמפרסמתהלשכה

המרכזיתלסטטיסטיקהר

הממונהיפרסםברשומותהודעהעלסכומיהעיצום )ג(
הכספיהמעודכניםלפיסעיףקטן)ב(ר

המועדלתשלום
העיצוםהכספי

המפרישלםאתהעיצוםהכספיבתוך 4ימיםמיוםמסירת29כאר
דרישתהתשלוםכאמורבסעיף29יזר

הפרשיהצמדה
וריבית

העיצום29כבר על ייווספו במועד, כספי עיצום המפר שילם לא
הכספי,לתקופתהפיגור,הפרשיהצמדהוריביתכהגדרתם
בחוקפסיקתריביתוהצמדה,התשכ"א-101961)בפרקזה-

הפרשיהצמדהוריבית(,עדלתשלומור

חוק29כגרגבייה יחול גבייתו ועל המדינה, לאוצר ייגבה כספי עיצום
המרכזלגבייתקנסות,אגרותוהוצאות,התשנ"ה- 11199ר

עיצוםכספיבשל
הפרהלפיחוקזה

ולפיחוקאחר

עלמעשהאחדהמהווההפרהשלתנאיאוהוראהכאמור29כדר
בסעיף29יגאושלדרישהכאמורבסעיף29יד,ושלהוראה

מהוראותלפיחוקאחר,לאיוטליותרמעיצוםכספיאחדר

עלהחלטהסופיתשלהממונהלפיפרקזהניתןלערער29כהרערעור )א(
השלום; משפט בית נשיא יושב שבו השלום משפט לבית
ערעורכאמוריוגשבתוך 4ימיםמיוםשנמסרהלמפרהודעה

עלההחלטהר

את לעכב כדי )א( קטן סעיף לפי ערעור בהגשת אין )ב(
תשלוםהעיצוםהכספי,אלאאםכןהסכיםלכךהממונהאו

שביתהמשפטהורהעלכךר

סעיף לפי שהוגש ערעור לקבל המשפט בית החליט )ג(
קטן)א(,לאחרששולםהעיצוםהכספילפיהוראותפרקזה
והורהביתהמשפטעלהחזרתסכוםהעיצוםהכספיששולם
אועלהפחתתהעיצוםהכספי,יוחזרהסכוםששולםאוכל
חלקממנואשרהופחת,בתוספתהפרשיהצמדהוריביתמיום

תשלומו,עדיוםהחזרתור

הטילהממונהעיצוםכספילפיפרקזה,יפרסםבאתר29כורפרסום )א(
שלהלן, הפרטים את עובדו, שהוא המשרד של האינטרנט
בדרךשתבטיחשקיפותלגביהפעלתשיקולדעתובקבלת

ההחלטהלהטילעיצוםכספי:

דברהטלתהעיצוםהכספי; )1(

סכומיהעיצוםהכספיהקבועיםבטורג'בתוספתהשנייה )ב(
ובתוספתהשלישיתובסעיפים29ידו־29כח)ג(יתעדכנוב־1
בהתאם העדכון(, יום - זה קטן )בסעיף שנה בכל בינואר
לשיעורשינויהמדדהידועביוםהעדכוןלעומתהמדדשהיה
שלהשנההקודמת;הסכומיםהאמורים ידועב־1בינואר
יעוגלולסכוםהקרובשהואמכפלהשל10שקליםחדשים;
לענייןזה,"מדד"-מדדהמחיריםלצרכןשמפרסמתהלשכה

המרכזיתלסטטיסטיקהר

הממונהיפרסםברשומותהודעהעלסכומיהעיצום )ג(
הכספיהמעודכניםלפיסעיףקטן)ב(ר

המועדלתשלום
העיצוםהכספי

המפרישלםאתהעיצוםהכספיבתוך 4ימיםמיוםמסירת29כאר
דרישתהתשלוםכאמורבסעיף29יזר

הפרשיהצמדה
וריבית

העיצום29כבר על ייווספו במועד, כספי עיצום המפר שילם לא
הכספי,לתקופתהפיגור,הפרשיהצמדהוריביתכהגדרתם
בחוקפסיקתריביתוהצמדה,התשכ"א-101961)בפרקזה-

הפרשיהצמדהוריבית(,עדלתשלומור

חוק29כגרגבייה יחול גבייתו ועל המדינה, לאוצר ייגבה כספי עיצום
המרכזלגבייתקנסות,אגרותוהוצאות,התשנ"ה- 11199ר

עיצוםכספיבשל
הפרהלפיחוקזה

ולפיחוקאחר

עלמעשהאחדהמהווההפרהשלתנאיאוהוראהכאמור29כדר
בסעיף29יגאושלדרישהכאמורבסעיף29יד,ושלהוראה

מהוראותלפיחוקאחר,לאיוטליותרמעיצוםכספיאחדר

עלהחלטהסופיתשלהממונהלפיפרקזהניתןלערער29כהרערעור )א(
השלום; משפט בית נשיא יושב שבו השלום משפט לבית
ערעורכאמוריוגשבתוך 4ימיםמיוםשנמסרהלמפרהודעה

עלההחלטהר

את לעכב כדי )א( קטן סעיף לפי ערעור בהגשת אין )ב(
תשלוםהעיצוםהכספי,אלאאםכןהסכיםלכךהממונהאו

שביתהמשפטהורהעלכךר

סעיף לפי שהוגש ערעור לקבל המשפט בית החליט )ג(
קטן)א(,לאחרששולםהעיצוםהכספילפיהוראותפרקזה
והורהביתהמשפטעלהחזרתסכוםהעיצוםהכספיששולם
אועלהפחתתהעיצוםהכספי,יוחזרהסכוםששולםאוכל
חלקממנואשרהופחת,בתוספתהפרשיהצמדהוריביתמיום

תשלומו,עדיוםהחזרתור

הטילהממונהעיצוםכספילפיפרקזה,יפרסםבאתר29כורפרסום )א(
שלהלן, הפרטים את עובדו, שהוא המשרד של האינטרנט
בדרךשתבטיחשקיפותלגביהפעלתשיקולדעתובקבלת

ההחלטהלהטילעיצוםכספי:

דברהטלתהעיצוםהכספי; )1(

ס"חהתשכ"א,עמ'192ר 10

ס"חהתשנ"ה,עמ'170ר 11
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הכספי העיצום הוטל שבשלה ההפרה מהות )2(
ונסיבותההפרה;

סכוםהעיצוםהכספישהוטל; )3(

אםהופחתהעיצוםהכספי-הנסיבותשבשלהן )4(
הופחתסכוםהעיצוםושיעוריההפחתה;

פרטיםעלאודותהמפר,הנוגעיםלעניין; ) (

שמושלהמפר-אםהואתאגידר )6(

הוגשערעורלפיסעיף29כה,יפרסםהממונה,בפרסום )ב(
לפיסעיףקטן)א(,גםאתדברהגשתהערעורואתתוצאותיור

עלאףהאמורבסעיףקטן)א()6(,הממונהרשאילפרסם )ג(
אתשמושלמפרשהואיחיד,אםסברשהדברנחוץלצורך

אזהרתהציבורר

עלאףהאמורבסעיףזה,לאיפרסםהממונהפרטים )ד(
שהםבגדרמידעשרשותציבוריתמנועהמלמסורלפיסעיף
9)א(לחוקחופשהמידע,התשנ"ח-121998,וכןרשאיהואשלא
לפרסםפרטיםלפיסעיףזה,שהםבגדרמידעשרשותציבורית

אינהחייבתלמסורלפיסעיף9)ב(לחוקהאמורר

על שהוטל כספי עיצום בעניין זה סעיף לפי פרסום )ה(
תאגידיהיהלתקופהשלארבעשנים,ובענייןעיצוםכספי

שהוטלעליחיד-לתקופהשלשנתייםר

נותןאישוררשאילקבועדרכיםנוספותלפרסוםהפרטים )ו(
האמוריםבסעיףזהר

שמירתאחריות
פלילית

תשלוםעיצוםכספילפיפרקזה,לאיגרעמאחריותו29כזר )א(
הפליליתשלאדםבשלהפרתתנאיאוהוראהכאמורבסעיף
29יגאואי־קיוםדרישהלתיקוןליקוייםכאמורבסעיף29יד,

המהווהעבירהר

שלחהממונהלמפרהודעהעלכוונתחיוב,בשלהפרה )ב(
המהווהעבירהכאמורבסעיףקטן)א(,לאיוגשנגדוכתב
אישוםבשלאותההפרה,אלאאםכןהתגלועובדותחדשות,

המצדיקותזאתר

הוגשנגדאדםכתבאישוםבשלהפרההמהווהעבירה )ג(
כאמורבסעיףקטן)א(,לאינקוטנגדוהממונההליכיםלפי
פרקזהבשלאותההפרה,ואםהוגשכתבהאישוםבנסיבות
האמורותבסעיףקטן)ב(לאחרשהמפרשילםעיצוםכספי,
יוחזרלוהסכוםששולם,בתוספתהפרשיהצמדהוריבית

מיוםתשלוםהסכוםעדיוםהחזרתור

שינויהתוספת
השנייהוהתוספת

השלישית

שרהבריאות,בהסכמתשרהמשפטיםובאישורועדת29כחר )א(
את לשנות בצו, רשאי, הכנסת של הסביבה והגנת הפנים

התוספתהשנייהר

ס"חהתשנ"ח,עמ'226ר 12
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השרלהגנתהסביבה,בהסכמתשרהמשפטיםובאישור )ב(
ועדתהפניםוהגנתהסביבהשלהכנסתרשאי,בצו,לשנות

אתהתוספתהשלישיתר

סכוםהעיצוםהכספישיקבעוכלאחדמהשריםבתוספת )ג(
השנייהאובתוספתהשלישיתלפיסעיפיםקטנים)א(או)ב(,

לאיעלהעל-

17,690שקליםחדשים,ואםהעסקהואתאגיד- )1(
380, 3שקליםחדשים;

לענייןהפרתהוראהשנקבעהבתקנותלפיחוק )2(
זה,שעלולהלגרוםלפגיעהממשיתבבריאותהציבור,
בטיחותואוביטחונואולנזקממשילסביבה-000, 7
1 0,000 - תאגיד הוא העסק ואם חדשים, שקלים

שקליםחדשיםר

או השנייה בתוספת הכספי העיצום סכומי בקביעת )ד(
בחומרת השאר, בין השרים, יתחשבו השלישית, בתוספת
ההפרה,בעסקיםטעוניהרישוישהיאחלהלגביהםוברווח

אוהחיסכוןשהמפריכולהיהלהשיגבאמצעותההפרהר"

בסעיף38בלחוקהעיקרי,בכלמקום,במקום"מתןהיתרזמני"יבוא"מתןרישיון"ר39רתיקוןסעיף38ב

אחריסעיף41לחוקהעיקרייבוא:40רהוספתסעיף41א

"מנייןהימים
לענייןמועדים

הנוגעיםלבדיקת
בקשהלרישיוןאו

להיתר

מועדים41אר לעניין זה, חוק לפי הקבועים הימים במניין )א(
הנוגעיםלבדיקתבקשותלרישיוןאולהיתר,לאיובאובחשבון
מועדממועדיישראלהמפורטיםבסעיף18א)א(לפקודתסדרי
השלטוןוהמשפט,התש"ח-131948,וכןימיחולהמועדוימי

שבתוןשנקבעובחיקוקר

שרהפניםרשאילקבועימיםנוספיםשלאיבואובמניין )ב(
הימיםכאמורבסעיףקטן)א(,ביןדרךכללוביןלסוגיםשל

רשויותרישויר"

אחריסעיף43לחוקהעיקרייבוא:41רהוספתסעיף43א

"הגשתבקשה
לרישיוןלגבי

עסקיםשטרם
פורסמולגביהם

תנאיםבמפרט
אחיד

6א1ו־6א43,3אר החלביוםהתחילהשלהוראותסעיפים )א(
,)34 44)ב()2(לחוקרישויעסקים)תיקוןמס' כאמורבסעיף
התשע"ח-2018,יחולוהוראותסעיפים6)ה(,6א1)ט(ו־6א3)ו(
רקלגביעסקיםשפורסמולגביהםתנאיםבמפרטהאחיד,החל
במועדתחילתושלאותומפרטאחיד,ולענייןסעיף6)ה(-גם
אםהתנאיםלגביהםפורסמובאינטרנטכאמורבסעיף6)ג()1()א(

ולאבמפרטאחידר

לגביעסקיםשלאפורסמולגביהםתנאיםבמפרטאחיד )ב(
אובאינטרנט,לפיהעניין,כאמורבסעיףקטן)א(,אופורסמו
לגביהםתנאיםכאמוראךטרםנכנסולתוקפם-לאיהיהניתן
להגישבקשהלרישיוןאולהיתרמזורזלפיהוראותסעיפים
6)ג(,6א1או6א3,ויחולועלהבקשהלרישיוןשארההוראות

החלותעלבקשהלרישיוןעסקלפיחוקזהר"

השרלהגנתהסביבה,בהסכמתשרהמשפטיםובאישור )ב(
ועדתהפניםוהגנתהסביבהשלהכנסתרשאי,בצו,לשנות

אתהתוספתהשלישיתר

סכוםהעיצוםהכספישיקבעוכלאחדמהשריםבתוספת )ג(
השנייהאובתוספתהשלישיתלפיסעיפיםקטנים)א(או)ב(,

לאיעלהעל-

17,690שקליםחדשים,ואםהעסקהואתאגיד- )1(
380, 3שקליםחדשים;

לענייןהפרתהוראהשנקבעהבתקנותלפיחוק )2(
זה,שעלולהלגרוםלפגיעהממשיתבבריאותהציבור,
בטיחותואוביטחונואולנזקממשילסביבה-000, 7
1 0,000 - תאגיד הוא העסק ואם חדשים, שקלים

שקליםחדשיםר

או השנייה בתוספת הכספי העיצום סכומי בקביעת )ד(
בחומרת השאר, בין השרים, יתחשבו השלישית, בתוספת
ההפרה,בעסקיםטעוניהרישוישהיאחלהלגביהםוברווח

אוהחיסכוןשהמפריכולהיהלהשיגבאמצעותההפרהר"

תיקוןסעיף38בבסעיף38בלחוקהעיקרי,בכלמקום,במקום"מתןהיתרזמני"יבוא"מתןרישיון"ר39ר

הוספתסעיף41אאחריסעיף41לחוקהעיקרייבוא:40ר

"מנייןהימים
לענייןמועדים

הנוגעיםלבדיקת
בקשהלרישיוןאו

להיתר

מועדים41אר לעניין זה, חוק לפי הקבועים הימים במניין )א(
הנוגעיםלבדיקתבקשותלרישיוןאולהיתר,לאיובאובחשבון
מועדממועדיישראלהמפורטיםבסעיף18א)א(לפקודתסדרי
השלטוןוהמשפט,התש"ח-131948,וכןימיחולהמועדוימי

שבתוןשנקבעובחיקוקר

שרהפניםרשאילקבועימיםנוספיםשלאיבואובמניין )ב(
הימיםכאמורבסעיףקטן)א(,ביןדרךכללוביןלסוגיםשל

רשויותרישויר"

הוספתסעיף43אאחריסעיף43לחוקהעיקרייבוא:41ר

"הגשתבקשה
לרישיוןלגבי

עסקיםשטרם
פורסמולגביהם

תנאיםבמפרט
אחיד

6א1ו־6א43,3אר החלביוםהתחילהשלהוראותסעיפים )א(
,)34 44)ב()2(לחוקרישויעסקים)תיקוןמס' כאמורבסעיף
התשע"ח-2018,יחולוהוראותסעיפים6)ה(,6א1)ט(ו־6א3)ו(
רקלגביעסקיםשפורסמולגביהםתנאיםבמפרטהאחיד,החל
במועדתחילתושלאותומפרטאחיד,ולענייןסעיף6)ה(-גם
אםהתנאיםלגביהםפורסמובאינטרנטכאמורבסעיף6)ג()1()א(

ולאבמפרטאחידר

לגביעסקיםשלאפורסמולגביהםתנאיםבמפרטאחיד )ב(
אובאינטרנט,לפיהעניין,כאמורבסעיףקטן)א(,אופורסמו
לגביהםתנאיםכאמוראךטרםנכנסולתוקפם-לאיהיהניתן
להגישבקשהלרישיוןאולהיתרמזורזלפיהוראותסעיפים
6)ג(,6א1או6א3,ויחולועלהבקשהלרישיוןשארההוראות

החלותעלבקשהלרישיוןעסקלפיחוקזהר"

ע"ר2,תוס'א',עמ'1ר 13
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בתוספתלחוקהעיקרי,בכותרת,במקום"תוספת"יבוא"תוספתראשונה"ר42רתיקוןהתוספת

הוספתתוספת
שנייהותוספת

שלישית

אחריהתוספתהראשונהלחוקהעיקרייבוא:43ר

"תוספת שנייה

)סעיף29יג)א((

טורג'טורב'טורא'

סכוםהעיצוםהכספיההפרההעסקטעוןהרישוי

תוספת שלישית
)סעיף29יג)ב((

טורג'טורב'טורא'

סכוםהעיצוםהכספי"ההפרההעסקטעוןהרישוי

יום44רתחילה - )להלן )2019 בינואר 1( התשע"ט בטבת כ"ד ביום זה חוק של תחילתו )א(
התחילה(ר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(- )ב(

תחילתושלסעיף3)א()2(לחוקהעיקרי,כנוסחובחוקזה,שלוששניםמיום )1(
התחילהאובמועדשבוהורשהמורשהבטיחותכמשמעותובאותוסעיף,לפי

המאוחר;

תחילתםשלסעיפים6א6,1א3ו־8בלחוקהעיקרי,כנוסחםבחוקזה,ביום )2(
כ"הבאדרב'התשע"ט)1באפריל2019(;

תחילתושלסעיף7ג2)ב(לחוקהעיקרי,כנוסחובחוקזה,ביוםפרסומושל )3(
חוקזה;

7ג6)ו(לחוקהעיקרי,כנוסחובחוקזה,ביוםד'בטבת תחילתושלסעיף )4(
התש"ף)1בינואר2020(;

תחילתושלסעיף20)א()1(לחוקהעיקרי,כנוסחובחוקזה,18חודשיםמיום ) (
התחילהר

הוראותלעניין
תוקפןשלהוראות

לפיחוקרישוי
עסקים)תיקון

מס'27(

עלאףהאמורבסעיף27לחוקרישויעסקים)תיקוןמס'27(,התשע"א-142010)בסעיףקטן 4ר
זה-תיקון27(,ובכלדיןאחר,תחילתןשלהוראותתיקון27,ובכללזההוראותתקנות
רישויעסקים)הוראותכלליות()תיקון(,התשע"ג-2012,שהותקנומכוחתיקון27,ולא

נכנסולתוקפןעדיוםפרסומושלחוקזה-ביוםפרסומושלחוקזהר

רשימהראשונהלפיסעיף12ב)ט()4()ב(לחוקהעיקרי,כנוסחובחוקזה,תפורסםעדיום46ררשימהראשונה
התחילה,ואולםעלאףהאמורבאותוסעיף,היאאינהטעונהאישורשלועדתהפנים

והגנתהסביבהשלהכנסת)להלן-ועדתהפנים(ר

עסקשניתןלוהיתרמזורזכדיןערביוםתחילתושלסעיף6א1לחוקהעיקרי,47רהוראותמעבר )א(
כנוסחובחוקזה,יראואותוכאילוניתןלוהיתרמזורזלפיהוראותהסעיףהאמור,ויהיה
ניתןלתתרישיוןלאותועסקבתוךשנהמיוםשניתןלוההיתרהמזורזכאמור,אלאאם
כןסורבההבקשהלרישיוןשהוגשהלגביאותועסקאובוטלההיתרהמזורזשניתןלור

ס"חהתשע"א,עמ'40ר 14
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עלאףהאמורבסעיף7א1,כנוסחובחוקזה,הצוהראשוןשיפורסםלפיהוראות )ב(
סעיפים6,1)ג(,6א,6א6,1א3ו־7אלחוקהעיקרי,כנוסחםבחוקזה,אינוטעוןאישור
שלועדתהפנים;ואולםאםנקבעהבאותוהצו,לפיהוראותסעיף7אלחוקהעיקרי,
כנוסחובחוקזה,תקופתתוקףשלרישיוןשניתןלעסקמסוגשנכללבצולפיסעיף6א3,

שהיאקצרהמעשרשנים,תהיההיאטעונהאתאישורהוועדהכאמורר

המנוייםבסעיפים28ו־29טלחוקהעיקרי,כנוסחםערביוםפרסומושלחוקזה, )ג(
ומישהוסמךלפיאותםסעיפיםערבהיוםהאמור,יראואותם,בתקופהשלשנתיים
מיוםהתחילה,כמישמתקיימיםלגביהםהתנאיםלפיסעיף28)ד(לחוקהעיקרי,כנוסחו

בחוקזהר

בסעיףקטןזה,"צוראשון",לגביכלסוגעסק-צושפורסםלפיהוראות)ד( )1(
סעיף7אהחלביוםפרסומושלחוקזהונקבעבואחדמאלה:

תקופתהתוקףשלרישיוןלגביאותוסוגעסק; )א(

כיתקופתהתוקףשלרישיוןלאותוסוגעסקשנקבעהבצורישוי )ב(
עסקים)עסקיםטעונירישוי(,התשע"ג-2013 1,תחוללגביאותוסוגעסק

החלבמועדשנקבעבצושניתןלפיפסקהזור

עלעסקשביוםפרסומושלצוראשוןהיהלורישיוןלצמיתותשניתןלו )2(
כדין,יחולוהוראותאלה:

אםבצוכאמורנקבעהלגביעסקיםמסוגותקופתתוקףלרישיוןשל )א(
 1שנים-יוסיףרישיונולהיותלצמיתות;

אםבצוכאמורנקבעהלגביעסקיםמסוגותקופתתוקףלרישיוןשהיא )ב(
קצרהמ־ 1שנים-יראואתהעסק,לענייןתקופתתוקףהרישיון,כעסק
שניתןלורישיוןביוםפרסומושלהצוכאמורותקופתתוקפושלהרישיון
תחלביוםפרסומושלהצוותהיהלתקופהשנקבעהבצו;רשותהרישוי
תיתןלעסקכאמוררישיון,שבותצויןתקופתתוקףהרישיוןומועדתחילתה

כאמורבפסקהזו,ותודיעעלכךלנותניהאישורר

הוראותלעניין
פרסוםמפרטים

אחידים

עדתוםשנתייםמיוםהתחילה,יפרסםהמנהלהכללישלמשרדהפנים,)א(48ר )1(
הודעהברשומותלפיהוראותסעיף7ג2)ב(לחוקהעיקרי,כנוסחובחוקזה,על
פרסוםהמפרטיםהאחידיםלגביסוגיהעסקיםטעוניהרישויהמופיעיםבנספחו'

ובנספחז'להחלטתהממשלהמס'3214מיוםכ"הבכסלוהתשע"ח)3בדצמבר
2017(,בענייןרישויעסקיםדיפרנציאלי-הקלהלעסקיםקטניםובינונייםותיקון

החלטותממשלהר

עדתוםארבעשניםמיוםהתחילה,יפרסםהמנהלהכללישלמשרדהפנים, )2(
הודעהברשומותלפיהוראותסעיף7ג2)ב(לחוקהעיקרי,כנוסחובחוקזה,על
פרסוםהמפרטיםהאחידיםלגביסוגיהעסקיםטעוניהרישוישאינםמנויים

בפסקה)1(ר

2019(,תפרסםכלרשותרישוי )30באפריל עדיוםכ"הבניסןהתשע"ט )3(
כמשמעותהבסעיף )א()1(לחוקהעיקרי,אתהמסמכים,התנאים,ההחלטות

וההוראותמטעמה,כאמורבסעיף7ג3)א(לחוקהעיקרי,באתרהאינטרנטשלהר

עלאףהאמורבסעיף7א1,כנוסחובחוקזה,הצוהראשוןשיפורסםלפיהוראות )ב(
סעיפים6,1)ג(,6א,6א6,1א3ו־7אלחוקהעיקרי,כנוסחםבחוקזה,אינוטעוןאישור
שלועדתהפנים;ואולםאםנקבעהבאותוהצו,לפיהוראותסעיף7אלחוקהעיקרי,
כנוסחובחוקזה,תקופתתוקףשלרישיוןשניתןלעסקמסוגשנכללבצולפיסעיף6א3,

שהיאקצרהמעשרשנים,תהיההיאטעונהאתאישורהוועדהכאמורר

המנוייםבסעיפים28ו־29טלחוקהעיקרי,כנוסחםערביוםפרסומושלחוקזה, )ג(
ומישהוסמךלפיאותםסעיפיםערבהיוםהאמור,יראואותם,בתקופהשלשנתיים
מיוםהתחילה,כמישמתקיימיםלגביהםהתנאיםלפיסעיף28)ד(לחוקהעיקרי,כנוסחו

בחוקזהר

בסעיףקטןזה,"צוראשון",לגביכלסוגעסק-צושפורסםלפיהוראות)ד( )1(
סעיף7אהחלביוםפרסומושלחוקזהונקבעבואחדמאלה:

תקופתהתוקףשלרישיוןלגביאותוסוגעסק; )א(

כיתקופתהתוקףשלרישיוןלאותוסוגעסקשנקבעהבצורישוי )ב(
עסקים)עסקיםטעונירישוי(,התשע"ג-2013 1,תחוללגביאותוסוגעסק

החלבמועדשנקבעבצושניתןלפיפסקהזור

עלעסקשביוםפרסומושלצוראשוןהיהלורישיוןלצמיתותשניתןלו )2(
כדין,יחולוהוראותאלה:

אםבצוכאמורנקבעהלגביעסקיםמסוגותקופתתוקףלרישיוןשל )א(
 1שנים-יוסיףרישיונולהיותלצמיתות;

אםבצוכאמורנקבעהלגביעסקיםמסוגותקופתתוקףלרישיוןשהיא )ב(
קצרהמ־ 1שנים-יראואתהעסק,לענייןתקופתתוקףהרישיון,כעסק
שניתןלורישיוןביוםפרסומושלהצוכאמורותקופתתוקפושלהרישיון
תחלביוםפרסומושלהצוותהיהלתקופהשנקבעהבצו;רשותהרישוי
תיתןלעסקכאמוררישיון,שבותצויןתקופתתוקףהרישיוןומועדתחילתה

כאמורבפסקהזו,ותודיעעלכךלנותניהאישורר

עדתוםשנתייםמיוםהתחילה,יפרסםהמנהלהכללישלמשרדהפנים,)א(48ר )1(
הודעהברשומותלפיהוראותסעיף7ג2)ב(לחוקהעיקרי,כנוסחובחוקזה,על
פרסוםהמפרטיםהאחידיםלגביסוגיהעסקיםטעוניהרישויהמופיעיםבנספחו'

ובנספחז'להחלטתהממשלהמס'3214מיוםכ"הבכסלוהתשע"ח)3בדצמבר
2017(,בענייןרישויעסקיםדיפרנציאלי-הקלהלעסקיםקטניםובינונייםותיקון

החלטותממשלהר

הוראותלעניין
פרסוםמפרטים

אחידים

עדתוםארבעשניםמיוםהתחילה,יפרסםהמנהלהכללישלמשרדהפנים, )2(
הודעהברשומותלפיהוראותסעיף7ג2)ב(לחוקהעיקרי,כנוסחובחוקזה,על
פרסוםהמפרטיםהאחידיםלגביסוגיהעסקיםטעוניהרישוישאינםמנויים

בפסקה)1(ר

2019(,תפרסםכלרשותרישוי )30באפריל עדיוםכ"הבניסןהתשע"ט )3(
כמשמעותהבסעיף )א()1(לחוקהעיקרי,אתהמסמכים,התנאים,ההחלטות

וההוראותמטעמה,כאמורבסעיף7ג3)א(לחוקהעיקרי,באתרהאינטרנטשלהר

ק"תהתשע"ג,עמ'821ר 1 
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