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        1968196819681968    ––––ח ח ח ח """"חוק רישוי עסקי� תשכחוק רישוי עסקי� תשכחוק רישוי עסקי� תשכחוק רישוי עסקי� תשכ
        ))))    19191919רבות תיקו� רבות תיקו� רבות תיקו� רבות תיקו� לללל, , , , 2002200220022002כולל כל התיקוני� עד נובמבר כולל כל התיקוני� עד נובמבר כולל כל התיקוני� עד נובמבר כולל כל התיקוני� עד נובמבר ((((

  

  הקדמההקדמההקדמההקדמה

        ::::לתשומת לב הקוראלתשומת לב הקוראלתשומת לב הקוראלתשומת לב הקורא

הפרסו� הינו פנימי ונעשו בו . פרסו� זה נעשה ככלי עזר לעוסקי� בתחו� רישוי עסקי�

פעולות עריכה ממספר מקורות שוני� במטרה להציג את חוק רישוי עסקי� על כל תיקוניו 

  .בצורה מלאה ובהירה ככל האפשר

 �' ' ' ' וווו2222וש ובשני התיקוני� נקבע כי ה� יסומנו כסעי) וש ובשני התיקוני� נקבע כי ה� יסומנו כסעי) וש ובשני התיקוני� נקבע כי ה� יסומנו כסעי) וש ובשני התיקוני� נקבע כי ה� יסומנו כסעי) לחוק חל שיבלחוק חל שיבלחוק חל שיבלחוק חל שיב    19191919    ''''וווו    18181818בפרסו� תיקו� בפרסו� תיקו� בפרסו� תיקו� בפרסו� תיקו

        19191919כפילות זו בלתי אפשרית ומשרד הפני� פועל לתיקו� החלטת הכנסת כ* שתיקו� כפילות זו בלתי אפשרית ומשרד הפני� פועל לתיקו� החלטת הכנסת כ* שתיקו� כפילות זו בלתי אפשרית ומשרד הפני� פועל לתיקו� החלטת הכנסת כ* שתיקו� כפילות זו בלתי אפשרית ומשרד הפני� פועל לתיקו� החלטת הכנסת כ* שתיקו� . . . . בחוקבחוקבחוקבחוק

  ....בחוקבחוקבחוקבחוק' ' ' ' זזזז2222יסומ� כסעי) יסומ� כסעי) יסומ� כסעי) יסומ� כסעי) 

 �לחוק למרות שבתיקו� ' ז2מסומ� כסעי)  19בנוסח החוק כפי שמופיע במסמ* זה תיקו

  .'ו2המקורי הסעי) הינו 

, , , , אי התאמה בי� הכתוב בפרסו� זה ללשו� החוק בפרסומי� הרשמיי�אי התאמה בי� הכתוב בפרסו� זה ללשו� החוק בפרסומי� הרשמיי�אי התאמה בי� הכתוב בפרסו� זה ללשו� החוק בפרסומי� הרשמיי�אי התאמה בי� הכתוב בפרסו� זה ללשו� החוק בפרסומי� הרשמיי�    במידה ותימצאבמידה ותימצאבמידה ותימצאבמידה ותימצא

בכל מקרה נא העבר הערותי* לחתו� מטה על מנת שנוכל בכל מקרה נא העבר הערותי* לחתו� מטה על מנת שנוכל בכל מקרה נא העבר הערותי* לחתו� מטה על מנת שנוכל בכל מקרה נא העבר הערותי* לחתו� מטה על מנת שנוכל     !!!!לשו� החוק היא הקובעתלשו� החוק היא הקובעתלשו� החוק היא הקובעתלשו� החוק היא הקובעת

        . . . . לתק� הפרסו� בעתידלתק� הפרסו� בעתידלתק� הפרסו� בעתידלתק� הפרסו� בעתיד

�  צבי'עפר ב

  לאיכות הסביבה המחלקהמנהל 

  ורישוי עסקי�
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        ''''1968196819681968ח ח ח ח """"תשכתשכתשכתשכ, , , , חוק רישוי עסקי�חוק רישוי עסקי�חוק רישוי עסקי�חוק רישוי עסקי�
        ))))19191919כולל תיקו� כולל תיקו� כולל תיקו� כולל תיקו� , , , , 2002200220022002בו עד יוני בו עד יוני בו עד יוני בו עד יוני לרבות כל התיקוני� שהוכנסו לרבות כל התיקוני� שהוכנסו לרבות כל התיקוני� שהוכנסו לרבות כל התיקוני� שהוכנסו ((((

        רישוי עסקי� רישוי עסקי� רישוי עסקי� רישוי עסקי�     ''''' ' ' ' פרק אפרק אפרק אפרק א

        
 צווי� בדבר עסקי� טעוני רישויצווי� בדבר עסקי� טעוני רישויצווי� בדבר עסקי� טעוני רישויצווי� בדבר עסקי� טעוני רישוי.1

 
כדי להבטיח , רשאי לקבוע בצווי� עסקי� טעוני רישוי ולהגדיר�, שר הפני�) א(

 :אלה או מקצת�  בה� מטרות
 ;איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעי� ומטרדי�) 1(
 ;הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצותמניעת סכנות לשלו� ) 2(
 ;בטיחות של הנמצאי� במקו� העסק או בסביבתו) 3(
מניעת סכנות של מחלות בעלי חיי� ומניעת זיהו� מקורות מי� בחמרי ) 4(

 ;בתרופות  בדשני� או, הדברה
 ;לרבות תנאי תברואה נאותי�, בריאות הציבור) 5(
 .ירותי כבאותקיו� הדיני� הנוגעי� לתכנו� ולבניה ולש) 6(

  
 - טעו� הצו התייעצות, היתה אחת ממטרות הרישוי מטרה כמפורט להל�) ב(

)1 (  � ;ע� השר לאיכות הסביבה ') 1)(א(בסעי) קט

)2(   � ;ע� שר המשטרה ') 2)(א(בסעי) קט

)3(   � ;ע� שר העבודה והרווחה ') 3)(א(בסעי) קט

)4(   � ;ע� שר החקלאות ') 4)(א(בסעי) קט

  .ע� שר הבריאות ') 5)(א(י) קט� בסע  )5(

 
        

        
        

צווי� בדבר צווי� בדבר צווי� בדבר צווי� בדבר 
עסקי� טעוני עסקי� טעוני עסקי� טעוני עסקי� טעוני 

        רישוירישוירישוירישוי
        

 �) 2' מס(תיקו
  ,'1974ד"תשל

  )10' מס(
  ,'1994ד"תשנ

  '1994ה"תשנ) 11' מס(

        

        מכירת משקאות משכרי� מכירת משקאות משכרי� מכירת משקאות משכרי� מכירת משקאות משכרי� .2

 
בעסק שבו נמכרי� או מוגשי� משקאות משכרי� תהא רשות הרישוי שלו לפי ) א(

 :� לעניני� אלהלהשתמש בסמכותה ג חוק זה רשאית
ה� מבחינת , התאמת החצרי� לאפשרויות של פיקוח יעיל מצד המשטרה ) 1(

 ;המקו� המבנה וה� מבחינת
 ;התחשבות בצרכיה� של תושבי האזור שבו נמצא העסק) 2(
מניעת רשיונות מאנשי� שאינ� ראויי� לה� בשל עבר� הפלילי או ) 3(

  .בשל אופיי�המשטרה אינ� ראויי� לה�  או שלדעת, מהימנות�
  
משקה תוסס או אלכוהולי שנועד לצריכת אד�  '" משקה משכר", לעני� סעי) זה) ב(

למעט , שני אחוזי� או יותר אלכוהול לפי הנפח, בדיקת מדג� ממנו, והמכיל
צויינה תכולת האלכוהול ; נמכרי� על ידי רוקח סמי� ותרופות המוכני� או

הוכחה לכאורה למידת ישמש ציו� זה , שבמשקה הנמצא במיכל סגור
   .התכולה

  
תוצג במקו� בולט הודעה המפרטת את הוראות ) א(בעסק כאמור בסעי) קט� ) ג( 

. 1977 'ז"תשל, א לחוק העונשי� 193 'ו) ג(   193סעיפי� 
*   

 
הינה תנאי מתנאי הרשיו� או ההיתר ) ג(חובת הצגת הודעה לפי סעי) קט� )  ד(

  * .הזמני של אותו עסק

 
  

        
        

מכירת מכירת מכירת מכירת 
משקאות משקאות משקאות משקאות 
        משכרי�משכרי�משכרי�משכרי�

        
        
        
        
        
        
        
        
        

�  *חוק העונשי
1990�"תש) 27' מס('  

  

�  *חוק העונשי
1990�"תש) 27' מס('  

 �  )15' מס(תיקו
        '1998ח“תשנ
        

                                                      
חוק  שהיה לו רשיו� ערב תחילתו של, 1968 �ח "תשכ, לחוק רישוי עסקי� 2ל יחולו ג� על עסק כאמור בסעי� "ההוראות הנ *

�1990 �� "תש) 27' מס(העונשי. 
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        עסקי רוכלותעסקי רוכלותעסקי רוכלותעסקי רוכלות. . . . אאאא2222

 
בעסק של רוכלות תהא רשות הרישוי שלו לפי חוק זה רשאית להשתמש ) א(

 :לעניני� אלה בסמכותה ג�
, הגבלת מספר הרשיונות לרוכלות בה�, איסור רוכלות באזורי� מסויימי�) 1(

מסויימי� של רוכלות או הגבלת מספר הרשיונות   איסור סוגי�
לש� , פ� קבוע או מזמ� לזמ�הכל באו, בסוגי רוכלות מסוימי�

או , עסקי� אחרי�  מניעת פגיעה בפרנסת� של רוכלי� ובעלי
 ;מתו* התחשבות בצרכי הסדר הציבורי

ייחוד סוגי רוכלות מסויימי� והקצאת מספר מסויי� של רשיונות בכל סוגי ) 2(
  .הזקוקי� לשיקו� או לסעד מכוח חוק  רוכלות לאנשי�

 
 ') א(וי לפי סעי) קט� כל החלטה של רשות הריש) ב(

 7וערעור עליו לפי סעי)  7דינה יהא כדי� תנאי שהוס) ברשיו� לפי סעי) ) 1(
 ;נדחה)  ה(א

הודעה עליה תישלח בדואר לבעלי רשיונות לרוכלות הנוגעי� בדבר בתחו�  ) 2(
לפי המע� שמסרו לאחרונה ויראוה כאילו הגיעה   רשות הרישוי

ח ותפורס� ברשומות ובכל לתעודתה שבעה ימי� לאחר המשלו
  .מקו� שנוהגי� לפרס� בו הודעות פומביות בתחו� הרשות

 
תפרס� הצעת החלטה לעני� , בהתייעצות ע� מפקד משטרת המחוז, רשות הרישוי) ג(

 �וכל אד� הרואה , בשני עתוני� יומיי� הנפוצי� בתחומה)  1)(א(סעי) קט
 -עליה בכתב לפנישלושי� יו� להשיג  עצמו נפגע מהצעה זו רשאי תו*

א� הצעת ההחלטה היא מאת  'מועצת העיריה או המועצה המקומית ) 1(
רשות  'להל� (עיריה או מועצה מקומית  רשות רישוי בתחו�

  ; )מקומית
א� הצעת ההחלטה היא מאת רשות רישוי מחו3 לתחומה של  'שר הפני� ) 2(

  ;רשות מקומית
  

  .החלטה בהשגה כאמור תהא סופית) ד(

 
רשאית לסרב לתת רשיו�  , )ג(ות רישוי שפרסמה הצעת החלטה לפי סעי) קט� רש) ה(

בהתא� להצעה החל מיו� פרסומה וכל עוד לא  או היתר זמני לרוכלות
  .נתקבלה השגה עליה

 
במכירה או בהצעת שירותי� או מלאכה לציבור , עיסוק בקניה '" רוכלות", בחוק זה) ו(

  .בתו* מבנה קבע שלא
  
  

        
        

        תתתתעסקי רוכלועסקי רוכלועסקי רוכלועסקי רוכלו
 �) 3' מס(תיקו

  '1977ח"תשל
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 �  )10' מס(תיקו
  ,'1994ד"תשנ

  
  
  
  
  
  
  

 �  )15' מס(תיקו
        '1998ח“תשנ

  

  
  

        

        מקומות לעריכת משחקי�מקומות לעריכת משחקי�מקומות לעריכת משחקי�מקומות לעריכת משחקי�. . . . בבבב2222
        

בעסק של עריכת משחקי� תהא רשות הרישוי שלו לפי חוק זה רשאית ) א(
צרכי ג� מתו* התחשבות ב, באופ� קבוע או מזמ� לזמ� ,להשתמש בסמכותה

  : א) לענייני� אלה, חינוכיי� שלו� הציבור או טעמי�, הסדר הציבורי
  ; איסור פתיחת מקו� לעריכת משחקי� באזורי� מסויימי� ) 1(
  ; הגבלת מספר הרשיונות באזורי� מסויימי� ) 2(
  ; איסור סוגי� מסויימי� של משחקי� ) 3(
  ; הגבלת מספר הרשיונות לסוגי משחקי� מסויימי� ) 4(
  ; הגבלת שעות הכניסה למקו� לעריכת משחקי� ) 5(
  ; הגבלת גיל המותרי� בכניסה למקו� האמור ) 6(
  .איסור או הגבלה של פעילות נוספת באות� חצרי� ) 7(

  
משחקי� באמצעות מכונות המופעלות באופ� מכני  '" משחקי�", לעני� סעי) זה) ב(

קוביות וכיוצא , �קלפי, בדר* אחרת וכ� משחקי ביליארד או חשמלי או
        .באלה

        
        

מקומות מקומות מקומות מקומות 
לעריכת לעריכת לעריכת לעריכת 
        משחקי�משחקי�משחקי�משחקי�

  
 �  ) 5' מס(תיקו
        1983ג "תשמ
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        קייטנותקייטנותקייטנותקייטנות. . . . גגגג2222

לא יינת� רשיו� או היתר זמני לפי חוק זה לקייטנה אלא א� כ� נית� אישור לכ* ) א(
והתרבות הסמיכו לכ* ויראו אותו כאילו היה הוא  ג� מאת מי ששר החינו*
  . 6נות� האישור לפי סעי) 

 
רשאי לפטור בצו מחובת , באישור ועדת החינו* והתרבות של הכנסת, השר) ב(

סוגי� של קייטנות המנוהלות על ידי ארגוני� או גופי�   רישוי לפי חוק זה
  .שייקבעו

  
�"תש, ) רישוי ופיקוח(כמשמעותה בחוק הקייטנות  '" קייטנה", לעניי� חוק זה) ג(' 

1990 .  
  
        

        
        

        קייטנותקייטנותקייטנותקייטנות
        

  חוק הקייטנות
  )ישוי ופיקוחר(

1990�"תש'  

        

  מכוני כושרמכוני כושרמכוני כושרמכוני כושר. . . . דדדד2222
לא יינת� רשיו� או היתר זמני למכו� כושר אלא לאחר התייעצות ע� מי ששר ) א(

  :ולאחר שנתקיימו כל התנאי� הבאי�, החינו* והתרבות הסמיכו לכ*
  

כי המכשירי� בו , רשות הרישוי מצאה כי מכו� הכושר ממוק� במקו� מתאי�) 1(
, במקו� בולט, כי לכל מכשיר מוצמדות, ר זה מזהמוצבי� במרחק סבי

בשפה הערבית ובשפה , הוראות היצר� לעני� השימוש בשפה העברית
וכי לקוחותיו של מכו� הכושר בוטחו בפרטי הביטוח ובסכומי , האנגלית

  ;לחוק הספורט 7הביטוח המזעריי� שנקבעו לפי סעי) 
  

י� את מכו� הכושר לפעול נקבעו ברשיו� או בהיתר הזמני תנאי� המחייב) 2(
בהתא� להוראותיו של חוק הספורט כאילו היתה כל הפעילות המבוצעת בו 

  .כמשמעותה בחוק הספורט" פעילות ספורט"
  

נקבעו ברשיו� או בהיתר הזמני תנאי� המחייבי� את מכו� הכושר למלא אחר ) 3(
  .'1994ד"תשנ, )רישוי ופיקוח(הוראותיו של חוק מכוני הכושר 

  
רשאי לפטור בצו מחובת רישוי לפי , בהתייעצות ע� שר החינו* והתרבות, שרה) ב(

והוא יפטור מחובת רישוי מכו� כושר המוחזק , חוק זה סוגי� של מכוני כושר
  .ידי אגודת ספורט כמשמעותה בחוק הספורט'והמופעל על

  
, )רישוי ופיקוח(כהגדרתו בחוק מכוני הכושר  '" מכו� כושר", לעני� סעי) זה) ג(

  .'1994ד"תשנ
  

  עסק של אבזרי מי�עסק של אבזרי מי�עסק של אבזרי מי�עסק של אבזרי מי�. . . . הההה2222
  

�רשאית להשתמש , תהא רשות הרישוי שלו לפי חוק זה, בעסק של אבזרי מי
לש� הגנה על שלומ� של קטיני� ומניעת פגיעה ממשית בסדר , בסמכותה

  :ג� לעניני� אלה, הציבורי
  
ת מניעת רשיונות לפתיחת עסק של אבזרי מי� במקו� שיש בו משו� פגיעה ממשי 

  ;בקטיני� או בדיירי המקו�
        

  ;17איסור כניסה לעסק האמור לקטיני� מתחת לגיל  

 
  .הגבלת צורת הפרסומות לעסק האמור בחזית הפונה לרשות הרבי� 

 
   –לעני� סעי) זה 

  "�למעט מכשיר כאמור הנמכר , מכשיר המשמש לגירוי או לסיפוק מיני –" אבזר מי
  ;בבית מרקחת

   –" י�עסק של אבזרי מ"
�  ;עסק שעיסוקו העיקרי הוא במכירה או השכרה של אבזרי מי

עסק שמאפשר הצצה על אד� העושה מעשה מיני או הנות� שיעשו בו מעשה 
  .כאמור

        
        מכוני כושרמכוני כושרמכוני כושרמכוני כושר

        
  חוק מכוני כושר

  )רישוי ופיקוח(
  '1994ד"תשנ

  
 �  )15' מס(תיקו

  '1998ח“תשנ
  
  
  
  
  

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

עסק של אבזרי עסק של אבזרי עסק של אבזרי עסק של אבזרי 
�        מי�מי�מי�מי

 �  )16' מס(תיקו
  '1999ט“תשנ
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   אולמי שמחות וגני אירועי�אולמי שמחות וגני אירועי�אולמי שמחות וגני אירועי�אולמי שמחות וגני אירועי�. . . . וווו2222

  
אלא , לא יינת� רישיו� או היתר זמני לפי חוק זה לאול� שמחות או לג� אירועי�) א(

�הותק� באול� או בג� האירועי� התק� מד , ראות חוק זהנוס) על הו, א� כ
המתריע על מפלס רעש העולה על , המודד את עצמת הרעש במקו�, רעש

 �והמביא , )ב(מפלס הרעש שקבע השר לאיכות הסביבה לפי הוראות סעי) קט
לניתוק זר� החשמל למערכת ההגברה באול� או בג� האירועי� לאחר פרק 

  . לאיכות הסביבה כאמור זמ� של התרעה שקבע השר
  
באישור ועדת הפני� ואיכות הסביבה של הכנסת יקבע , השר לאיכות הסביבה)  ב(

, ובי� השאר לעני� התק� מד הרעש ואופ� התקנתו, תקנות לעני� סעי) זה
מפלס הרעש שעליו יתריע ההתק� ופרק הזמ� של ההתרעה שלאחריו ינותק 

סעי) קט� זה רשאי השר לקבוע בתקנות לפי ; זר� החשמל למערכת ההגברה
, הוראות שונות לסוגי� שוני� של אולמי שמחות או גני אירועי� בהתחשב

בנתוני� ובמאפייני� פיסיי� של אולמי השמחות או גני , בי� השאר
  . העשויי� להשפיע  על עצמת הרעש, גובה וקירוי, לרבות שטח, האירועי�

  
עלתו התקינה ה� תנאי מתנאי התקנת מד רעש לפי הוראות סעי) זה והפ)  ג(

של עסק שהוא אול� שמחות או ג� , לפי העני�, הרישיו� או ההיתר הזמני
  .אירועי�

  
 –דינו , המשבש פעולתו של התק� מד רעש שהותק� לפי הוראות סעי) זה ) 1)  (ד(

  .'1977ז"התשל, לחוק העונשי�) 1)(א( 61קנס כאמור בסעי) 
  .14ל מי שחלות לגביו הוראות סעי) הוראות סעי) קט� זה יחולו ע ) 2(

  
  

  

אולמי שמחות אולמי שמחות אולמי שמחות אולמי שמחות 
        וגני אירועי�וגני אירועי�וגני אירועי�וגני אירועי�

 �        ב"תשס) 18' מס(תיקו
        
        
        

  
   כתובות קעקעכתובות קעקעכתובות קעקעכתובות קעקע    עסק שלעסק שלעסק שלעסק של. . . . זזזז2222

  
לא יעשה אד� כתובת , בעסק שהוא כולו או חלקו מקו� לעשיית כתובות קעקע) א(

אלא בהסכמת אחד מהוריו , שני� 16קעקע בגופו של קטי� שטר� מלאו לו 
  .הסכמה בכתב בפני אותו אד� –" הסכמה", לעניי� סעי) זה; או אפוטרופסו

  
רשאי לדרוש ממי שמבקש , אחר אד� העומד לעשות  כתובת קעקע בגופו של)  ב(

שיציג לפניו תעודה שבה נית� לודא את גילו , לעשות בגופו כתובת קעקע
ורשאי הוא לדרוש ג� תעודה מהורהו או מאפוטרופסו המעידה על הקשר 

  .ביניה�
  
הודעה המפרטת את , במקו� בולט לעי�, תוצג, )א(בעסק כאמור בסעי) קט� )  ג(

  ).ב( 'ו) א(הוראות סעיפי� קטני� 
  
  . ה� תנאי מתנאי הרשיו� של עסק כאמור) ג( 'ו) א(הוראות סעיפי� קטני� ) ד(

  
יקבע הוראות לעני� , באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, שר הפני�) ה(

  :סעי) זה לרבות בעניני� אלה
  

)1 (  �ומש* הזמ� הנדרש לשמירתה ) א(נוסח ההסכמה בכתב כאמור בסעי) קט
  ;בעסק

  .צורתה ואופ� הצגתה, )ג(וסח ההודעה כאמור בסעי) קט� נ ) 2(
  
  
  
  
  
  
  

        
        

עסק של עסק של עסק של עסק של 
        כתובות קעקעכתובות קעקעכתובות קעקעכתובות קעקע

 �) 19' מס(תיקו
בתוק)  '2002ב"תשס

        1.1.2003 'החל מ
בתקו� המקורי חלה בתקו� המקורי חלה בתקו� המקורי חלה בתקו� המקורי חלה ((((

טעות ובמקור נקבע טעות ובמקור נקבע טעות ובמקור נקבע טעות ובמקור נקבע 
    ''''כי סעי) זה ימוספר ככי סעי) זה ימוספר ככי סעי) זה ימוספר ככי סעי) זה ימוספר כ

אלא שמספור זה אלא שמספור זה אלא שמספור זה אלא שמספור זה . . . . וווו2222
 �, , , , 18181818נקבע ג� לתיקו� נקבע ג� לתיקו� נקבע ג� לתיקו� נקבע ג� לתיקו

תיקו� המספור מטופל תיקו� המספור מטופל תיקו� המספור מטופל תיקו� המספור מטופל 
    י משרד הפני�י משרד הפני�י משרד הפני�י משרד הפני�""""עעעע

הפועל לשינוי הפועל לשינוי הפועל לשינוי הפועל לשינוי 
        .).).).)זזזז2222    ''''המספור להמספור להמספור להמספור ל
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        עינוג ציבוריעינוג ציבוריעינוג ציבוריעינוג ציבורי. . . . 3333
 

בעסק של עינוג ציבורי תהא רשות הרישוי שלו לפי חוק זה רשאית להשתמש ) א(
  .להתאמת החצרי� מבחינת המבנה בסמכותה ג�

  
מופעי , דיסקוטק, קונצרט, הצגות של תיאטרו� או קולנוע –" עינוג ציבורי")א(

בי� , וכל עינוג כיוצא באלה, משחק או ספורט, קרקס, קברט ,ריקודי�, מחול
למעט הרצאה או ויכוח שמטרת� העיקרית  ,שה� בתמורה ובי� שלא בתמורה

תמונות או השמעת  א) א� ה� מלווי� לצור* הדגמה הצגת, היא חינוכית
  .צלילי�

        

        
        

        עינוג ציבוריעינוג ציבוריעינוג ציבוריעינוג ציבורי
        

        הוראות לעני� מפעלי י� המלחהוראות לעני� מפעלי י� המלחהוראות לעני� מפעלי י� המלחהוראות לעני� מפעלי י� המלח. . . . אאאא3333

 
  - בחוק זה) א(

)1" (�" שטח הזכיו�", "יו� התחילה", "חוק הזכיו�", "בעל זכיו� משנה", "בעל הזכיו
 'ה"תשכ, א לחוק התכנו� והבניה  255כהגדרת� בסעי)  '" שטר הזכיו�"ו

1965 ;  
הוראות שעה ) (תכנו� ובניה(כהגדרת� בחוק זכיו� י� המלח  '" העבודות) "2(

  .'1994ד"תשנ, )לעבודות מסוימות

 
, יראו את העסקי� טעוני הרישוי של בעל הזכיו�, על א) הוראות חוק זה) ב(

כעסקי� שנית� לגביה� , וכ� את עסקי העבודות, התחילה הקיימי� ביו� 
  .רשיו� עסק על פי חוק זה

  
כדי� רשיו� שנית� על ידי רשות הרישוי על פי חוק ) ב(די� רשיו� על פי סעי) קט� ) ג(

  .זה
  
רשאי� לקבוע תנאי� מיוחדי� ,  6) רשות הרישוי או נות� אישור על פי סעי) ד(

תנאי� שייקבעו תו* שלוש שני� מיו� ; )ב(סעי) קט�  לרשיו� על פי 
יראו אות� , ולגבי עסקי העבודות תו* שש שני� מיו� התחילה, התחילה

�  .כתנאי� ברשיו
  
  
, לפי העני�, )ד(תנאי שייקבע לאחר שלוש או שש השני� האמורות בסעי) קט� ) ה(

  . 7נאי נוס) במשמעותו בסעי) יראו אותו כת
  
נגד בעל הזכיו� בעני� עסק הטעו� ,  20לא יוצא צו הפסקה מינהלי לפי סעי) )  ו(

רישוי בשטח הזכיו� אלא א� כ� אושרה הוצאתו על ידי הממשלה או ועדת 
  .שרי� מטעמה

        

        
        
        

 �הוראות לעני� הוראות לעני� הוראות לעני� הוראות לעני
        מפעלי י� המלח מפעלי י� המלח מפעלי י� המלח מפעלי י� המלח 

        
        חוק זיכיו� י� המלח

  '1995ה"תשנ

        

        ר זמניר זמניר זמניר זמנירשיו� והיתרשיו� והיתרשיו� והיתרשיו� והית. . . . 4444
 

לא יעסוק אד� בעסק טעו� רישוי אלא א� יש בידו רשיו� או היתר זמני לפי חוק זה 
אלא א� ברשיו� או , לא יעסוק בו אד�, עסק שאיננו נייד   ;ובהתא� לתנאיו

  .בהיתר הזמני שבידו מתוארי� החצרי� שבה� הוא עוסק
  
        

        
        

רשיו� והיתר רשיו� והיתר רשיו� והיתר רשיו� והיתר 
        זמניזמניזמניזמני
 �  )15' מס(תיקו

        '1998ח“תשנ
        

        רישוירישוירישוירישוירשות הרשות הרשות הרשות ה. . . . 5555

 
  - רשות הרישוי לעסק טעו� רישוי היא) א(

        
        

  רשות הרישוי רשות הרישוי רשות הרישוי רשות הרישוי 
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  ;ראש הרשות המקומית או מי שהוא הסמיכו לכ* 'בתחו� רשות מקומית  )1(
  .מי ששר הפני� הסמיכו לכ* 'מחו3 לתחומה של רשות מקומית  ) 2(

  
שעוסקי� בו ג� בתחו� רשות מקומית פלונית , היה העסק הטעו� רישוי עסק נייד) ב(

ראש הרשות המקומית שבתחומה נמצא  'תהא רשות הרישוי לגביו , וג� מחוצה לה
        .או מי שהוא הסמיכו לכ*, מרכז העסק

  
�) 3' מס: (תיקו
  ,'1977ח"תשל

        



  

      

9
  
        תחו� עיסוק ברוכלותתחו� עיסוק ברוכלותתחו� עיסוק ברוכלותתחו� עיסוק ברוכלות. . . . אאאא5555
 

רשיו� או היתר זמני שקיבל רוכל מרשות רישוי בתחו� רשות מקומית לא יהיה ) א(
  .רשות מקומית הלו תוק) מחו3 לתחו� אות

  
רשות רישוי מחו3 לתחומה של רשות מקומית תקבע ברשיו� או בהיתר זמני ) ב(

  .לרוכלות את תחומי השטח שבו יהיה הרוכל רשאי לנהל את עסקו
        
        

        
        

תחו� עיסוק תחו� עיסוק תחו� עיסוק תחו� עיסוק 
        ברוכלות ברוכלות ברוכלות ברוכלות 

  
 �  )3' מס(תיקו

  1977ח "תשל

        

        אישור מוקד�אישור מוקד�אישור מוקד�אישור מוקד�. . . . 6666
 

עסק טעו� רישוי נעשתה רשיו� או היתר זמני לפי חוק זה לעסק שקביעתו כ) א(
 ' 1בהתייעצות ע� שר אחד או יותר לש� הבטחת המטרות כאמור בסעי) 

מי שה� הסמיכו לכ*  לא יינת� אלא א� כ� נת� אישור כל אחד מהשרי� או
) �  ) .נות� האישור –להל

עובד של הרשות המקומית , בי� היתר, לעני� סעי) זה רשאי� השרי� להסמי*
  .עובד של רשות מקומית אחרתשבתחומה נמצא העסק או 

  
א� לא , ורשות הרישוי, הבקשה לרשיו� או להיתר זמני תוגש לרשות הרישוי) ב(

לכל מי שצרי* לאשר את מת� הרשיו� או ההיתר  תעבירנה, החליטה לדחותה
 �  .)א(הזמני לפי סעי) קט

  
        

        
        

        אישור מוקד� אישור מוקד� אישור מוקד� אישור מוקד� 
  

�  )10' מס: (תיקו
  ,'1994ד"תשנ

  
 �  )15' מס(תיקו

  '1998ח“תשנ

        
  

        

        רישוי ללא אישוררישוי ללא אישוררישוי ללא אישוררישוי ללא אישור. . . . אאאא6666
 

בהסכמת כל אחד מ� השרי� , רשאי שר הפני�,  6על א) האמור בסעי) ) א(
לקבוע בצו סוגי , כטעו� רישוי נעשתה בהתייעצות עמו  שקביעתו של עסק

, או חידוש�, עסקי� טעוני רישוי שלגביה� מת� הרשיו� או ההיתר הזמני
  .כול� או מקצת�, ראינ� טעוני� אישור� של נותני האישו

  
אי� בה כדי לגרוע מסמכויותיו האחרות של נות� ) א(קביעה כאמור בסעי) קט� ) ב(

ובכלל זה הסמכות להוסי) תנאי לרשיו� , חוק זה לגבי אותו עסק האישור לפי
�  .סיפה) א( 7כאמור בסעי) , או להיתר הזמני שנית

        
        

        
        

רישוי ללא רישוי ללא רישוי ללא רישוי ללא 
        אישוראישוראישוראישור

�  )10' מס: (תיקו
  ,'1994ד"תשנ

  )15' מס(קו� תי
        '1998ח“תשנ
        

        מסמכי הבקשהמסמכי הבקשהמסמכי הבקשהמסמכי הבקשה. . . . בבבב6666
        

, מפה מצבית ותכנית עסק, לבקשה לרשיו� או להיתר זמני יצורפו תרשי� סביבה) א(
, רשאי השר לקבוע בי� היתר, בתקנות לפי סעי) זה; כפי שיקבע שר הפני�

את הפרטי� שיש לכלול בכל , מפה מצבית ותכנית עסק, מה� תרשי� סביבה
  .קנה המידה שלה�אחד מה� ואת 

  
ייערכו וייחתמו בידי בעל מקצוע ששר ) א(המסמכי� המפורטי� בסעי) קט� ) ב(

  . הפני� הסמיכו לכ* בהתא� להוראות סעי) זה
  

שר הפני� יקבע את המקצועות לעני� סעי) זה ורשאי הוא לקבוע בתקנות את ) ג(
הכישורי� והניסיו� המקצועי הנדרשי� מבעלי , ההכשרה המקצועית

  .מקצועותה
  
        

        
        

        מסמכי הבקשהמסמכי הבקשהמסמכי הבקשהמסמכי הבקשה
        

 �  )15' מס(תיקו
        '1998ח“תשנ
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        מסמכי בקשה נוספי� לפי קביעת שרי�מסמכי בקשה נוספי� לפי קביעת שרי�מסמכי בקשה נוספי� לפי קביעת שרי�מסמכי בקשה נוספי� לפי קביעת שרי�. . . . גגגג6666
        

   'ד 6בסעי) זה ובסעי) ) א(
  ;תכניות ותרשימי�, חוות דעת, ת"דוחו, לרבות אישורי� '" מסמכי� נוספי�"
כל אחד לעני� העסקי� שקביעת� , )ב(1השרי� המנויי� בסעי)  '" השרי�"

  .טעו� רישוי נעשתה בהתייעצות עמו כעסק
  

רשאי� לקבוע מסמכי� נוספי�  , שר הפני� וכ� השרי� בהסכמת שר הפני�  )1) (ב(
ב שיש לצר) לבקשה לרשיו� או להיתר זמני 6על אלה האמורי� בסעי) 

  .ואת הפרטי� שיש לכלול בה�
  

לא ; ימי� מיו� פניית השר אליו 45עמדת שר הפני� תינת� בתו*   )2(
יראו כאילו נת� שר , יר שר הפני� את עמדתו בתו* המועד האמורהעב

  .הפני� את הסכמתו
  

יקבע מסמכי� נוספי� שיש לצרפ� לבקשה , בהסכמת שר התחבורה, שר הפני�) ג(
לרשיו� או להיתר זמני לגבי עסק שיש לו השלכה על בטיחות המשתמשי� 

  . בדר* או על בטיחות הרכב ואת הפרטי� שיש לכלול בה�
  

  , רשאי� שר הפני� או השרי� בהסכמת שר הפני�, בתקנות לפי סעי) זה)  1) (ד(
�לקבוע כי , או שר הפני� בהסכמת שר התחבורה, הכל לפי העני

קבעו כי מסמכי� ; המסמכי� הנוספי� ייערכו וייחתמו בידי מי שקבעו
יקבעו את המקצועות , נוספי� ייערכו וייחתמו בידי בעלי מקצועות

הכישורי� והניסיו� , לקבוע את ההכשרה המקצועיתורשאי� ה� 
  .המקצועי הנדרשי� מבעלי המקצוע

  
  ייערכו וייחתמו המסמכי� הנוספי�, סיפה) 1(הותקנו תקנות לפי פסקה ) 2(       

בידי בעל מקצוע שיסמי* לכ* שר הפני� או השרי� בהסכמת שר הפני� 
  . הכל לפי העני�, או שר הפני� בהסכמת שר התחבורה

  
        

        
        

מסמכי בקשה מסמכי בקשה מסמכי בקשה מסמכי בקשה 
נוספי� לפי נוספי� לפי נוספי� לפי נוספי� לפי 

        קביעת שרי�קביעת שרי�קביעת שרי�קביעת שרי�
        

 �  )15' מס(תיקו
        '1998ח“תשנ
        

        מסמכי� נוספי� לפי דרישת רשות הרישוי או נות� האישורמסמכי� נוספי� לפי דרישת רשות הרישוי או נות� האישורמסמכי� נוספי� לפי דרישת רשות הרישוי או נות� האישורמסמכי� נוספי� לפי דרישת רשות הרישוי או נות� האישור. . . . דדדד6666

, רשאי� לדרוש ממגיש הבקשה לרשיו� או להיתר זמני, רשות הרישוי או נות� האישור
ג הדרושי� לדעת� לצור* בדיקת 6מסמכי� נוספי� שלא נקבעו לפי סעי) 

ורשאי� ה� לדרוש כי המסמכי� האמורי� ייערכו וייחתמו בידי מי , הבקשה
  .ג לפי העני�6שנקבע בסעי) 

        
        

        

מסמכי� מסמכי� מסמכי� מסמכי� 
נוספי� לפי נוספי� לפי נוספי� לפי נוספי� לפי 

דרישת רשות דרישת רשות דרישת רשות דרישת רשות 
 �הרישוי או נות� הרישוי או נות� הרישוי או נות� הרישוי או נות

        האישורהאישורהאישורהאישור
 �  )15' מס(תיקו

        '1998ח“תשנ
        

        חוות דעת מקדמיתחוות דעת מקדמיתחוות דעת מקדמיתחוות דעת מקדמית. . . . הההה6666
        

על , יתחוות דעת מקדמ, לבקשת פונה, רשות הרישוי או נות� האישור יתנו) א(
התאמת עסק מוצע לדרישות החוק והתקנות אשר בתחו� סמכות� של 

ועל התנאי� המוקדמי� שיש לקיימ� לפני , רשות הרישוי או נות� האישור
  .לעסק המוצע, רשיו� או היתר זמני, שיינת� אישור

  
  ; ב6יצורפו המסמכי� המפורטי� בסעי) , לבקשה לחוות דעת מקדמית) 1)  (ב(

ות הרישוי או נות� האישור לפטור פונה מהגשת ואול� רשאי� רש
  .א� אינו דרוש למת� חוות הדעת המקדמית, ב6מסמ* לפי סעי) 

  
רשות הרישוי או נות� האישור רשאי� לדרוש מסמכי� נוספי� )  2(              

        .הדרושי� לה� לצור* מת� חוות הדעת המקדמית

        
        

חוות דעת חוות דעת חוות דעת חוות דעת 
        מקדמיתמקדמיתמקדמיתמקדמית

        
 �  )15' מס(תיקו

        '1998ח“תשנ
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        בדיקות עזרבדיקות עזרבדיקות עזרבדיקות עזר. . . . וווו6666
        

רשות הרישוי או נות� האישור רשאי� להסתייע בבעלי מקצוע שקיבלו הסמכה לפי 
לעני� עמידתו של , שאינ� עובדי מדינה או עובדי הרשויות המקומיות, חוק זה

  .ובדרישות החוק והתקנות החלי� עליו 7עסק בתנאי� שנקבעו לפי סעי) 
        
        

        
        

        בדיקות עזרבדיקות עזרבדיקות עזרבדיקות עזר
 �  )15' מס(תיקו

        '1998ח“תשנ

        

        תנאי ברשיו� ותנאי נוס)תנאי ברשיו� ותנאי נוס)תנאי ברשיו� ותנאי נוס)תנאי ברשיו� ותנאי נוס), , , , תנאי מוקד�תנאי מוקד�תנאי מוקד�תנאי מוקד�. . . . 7777
 

ההיתר הזמני או , רשות הרישוי או נות� אישור רשאי� להתנות את מת� הרשיו�) א(
בתנאי� שיש לקיימ� לפני שיינת� הרשיו� או ההיתר , לפי העני�, האישור
או להתנות את הרשיו� או ההיתר הזמני , )תנאי מוקד� 'בחוק זה (הזמני 
ורשאי� ה� להוסי) תנאי� לרשיו� או , )תנאי ברשיו� 'בחוק זה (י� בתנא

 �והכל על מנת לקד� את , )תנאי נוס) ברשיו� 'בחוק זה (להיתר זמני שנית
  .מטרות הרישוי

 
יהיה כתו� ששה חדשי� מיו� ) א(תקפו של תנאי נוס) כאמור בסעי) קט� ) ב(

כפי , ד מוקד� מזהאו במוע, הרשיו� או ההיתר הזמני שהודע עליו לבעל
שקבעו רשות הרישוי או נות� האישור כדי למנוע סכנה תכופה לשלו� 

בריאותו או בטיחותו או סכנה לפגיעה באיכות הסביבה או הפרעה , הציבור
רשות הרישוי תשלח הודעה לנות� ; בלתי סבירה לאד� פלוני או לציבור

על מועד , )א(קט� אישור שקבע תנאי ברשיו� או תנאי נוס) ברשיו� לפי סעי) 
  .תחילת תוקפו של תנאי כאמור

 
יעביר את ההודעה על התנאי , הוסי) נות� האישור תנאי נוס) ברשיו� שנית�) ג(

  .הנוס) לרשות הרישוי וזו תעבירנה לבעל הרשיו� או ההיתר הזמני

 

  .מבקש הרשיו� או בעל הרשיו� רשאי� לבקש הנמקה לכל תנאי לפי סעי) זה) ד(
        

        
        

, , , , ד�ד�ד�ד�תנאי מוקתנאי מוקתנאי מוקתנאי מוק
 �תנאי ברשיו� תנאי ברשיו� תנאי ברשיו� תנאי ברשיו

  ותנאי נוס)ותנאי נוס)ותנאי נוס)ותנאי נוס)
 �  )15' מס(תיקו

        '1998ח“תשנ

 �  )15' מס(תיקו
        '1998ח“תשנ

  
  

  
  
  
  

  
  

 �  )15' מס(תיקו
        '1998ח“תשנ

        

                

  
        תקפו של רשיו�תקפו של רשיו�תקפו של רשיו�תקפו של רשיו�. . . . אאאא7777
        

  ;רשיו� יינת� לתקופה שאינה מוגבלת מראש) א(
  

  'רשאי שר הפני� , )א(על א) האמור בסעי) קט� ) ב(
  

דר* כלל או בנסיבות , ו� של סוג עסקי� פלונילקבוע תקופת תוק) לרשי) 1(
  ;ובלבד שהתקופה לא תפחת משנה, שיפרט

לקבוע סוגי עסקי� שבהעברת הבעלות או השליטה בה� לא יהיו טעוני� ) 2(
  .רשיו� חדש לפי חוק זה

  
רשאית רשות הרישוי לקבוע תקופת תוק) לרשיו� ) א(על א) האמור בסעי) קט�  ) ג(

היה העסק זמני מטבעו ; משנה, בכל פע�, ה לא תפחתובלבד שהתקופ, לעסק
  .רשאית רשות הרישוי לקבוע לו תקופה קצרה יותר

  
        

        
        

�        תקפו של רשיו�תקפו של רשיו�תקפו של רשיו�תקפו של רשיו
        

 �  )15' מס(תיקו
        '1998ח“תשנ

 

        תקפו של היתר זמניתקפו של היתר זמניתקפו של היתר זמניתקפו של היתר זמני. . . . בבבב7777
        

, רשות הרישוי תקבע תקופת תוק) להיתר זמני ורשאית היא להאריכה מדי פע�) א(
  .על שנה אחת ובלבד שס* התקופות לא יעלה

  
א� לא מולאו התנאי� שנקבעו , א) לפני תו� תקופת תוקפו, היתר זמני יפקע) ב(

  .במועד שנקבע לקיומ�, )א(7לפי סעי) 
  

        
        

תקפו של היתר תקפו של היתר תקפו של היתר תקפו של היתר 
        זמניזמניזמניזמני

        
 �  )15' מס(תיקו

        '1998ח“תשנ
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, מצאה רשות הרישוי כי פקע תוקפו של היתר זמני  לפני תו� תקופת תוקפו) ג(

 �דעה אי� באי מת� הו; תודיע על כ* לבעל ההיתר הזמני, )ב(כאמור בסעי) קט
 �  ).ב(כדי לגרוע מהוראות סעי) קט

  
        
        ביטול רשיו� והיתר זמניביטול רשיו� והיתר זמניביטול רשיו� והיתר זמניביטול רשיו� והיתר זמני. . . . גגגג7777
        

רשות הרישוי רשאית לבטל רשיו� או היתר זמני מיוזמתה היא או מיוזמת נות� ) א(
        .האישור

        
לאחר התייעצות  לא יבוטל רשיו� או היתר זמני מיוזמתה של רשות הרישוי אלא) ב(

) א(1ע� נות� אישור המופקד על קיו� מטרה מ� המטרות האמורות בסעי) 
  .שאי קיומה משמש עילה לביטול

  
לא יבוטל רשיו� או היתר זמני אלא לאחר שניתנה לבעל הרשיו� או ההיתר הזמני ) ג(

  .הזדמנות להשמיע את טענותיו
  

רשות הרישוי הודעה על כ* לבעל תשלח , בוטל רשיו� או היתר זמני לפי סעי) זה) ד(
ימי� מיו� ההודעה  60והביטול ייכנס לתקפו בתו� , הרשיו� או ההיתר הזמני

  .על הביטול
  
        .23עד  '20ו 17, 16אי� בהוראות סעי) זה כדי לגרוע מהוראות סעיפי� )  ה(     

        
        

 �ביטול רשיו� ביטול רשיו� ביטול רשיו� ביטול רשיו
        והיתר זמניוהיתר זמניוהיתר זמניוהיתר זמני

        
 �  )15' מס(תיקו

        '1998ח“תשנ
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        ה או על קביעת תנאיה או על קביעת תנאיה או על קביעת תנאיה או על קביעת תנאיערעור על החלטערעור על החלטערעור על החלטערעור על החלט. . . . דדדד7777
        

החליטה רשות הרישוי לדחות בקשה לרשיו� או להיתר זמני או לבטל רשיו� או ) א(
רשאי הרואה עצמו נפגע לעתור , )החלטה 'בסעי) זה (היתר זמני שניתנו 

  ).בית המשפט 'בסעי) זה (לבית משפט לעניני� מינהליי� 
  
  .לעתור  לבית המשפט רשאי, 7הרואה עצמו נפגע מקביעת תנאי לפי סעי) ) ב(

  
ימי� מיו� שנמסרה הודעה על ההחלטה או  60עתירה לפי סעי) זה תוגש בתו* ) ג(

  .על קביעת התנאי
  

א* בית , הגשת עתירה לפי סעי) זה לא תפגע בתוקפ� של ההחלטה או התנאי) ד(
  .המשפט הד� בעתירה רשאי לתת צו המעכב או המתלה את תוקפ�

  
        

        
        

 �עתירה בעני� עתירה בעני� עתירה בעני� עתירה בעני
    החלטה אוהחלטה אוהחלטה אוהחלטה או

        קביעת תנאיקביעת תנאיקביעת תנאיקביעת תנאי
  

 �  )15' מס(תיקו
  '1998ח“תשנ

 �ס "התש) 17' מס(תיקו
2000        

        

        ערעור על הודעה על פקיעת היתר זמניערעור על הודעה על פקיעת היתר זמניערעור על הודעה על פקיעת היתר זמניערעור על הודעה על פקיעת היתר זמני. . . . הההה7777
        

רשאי ) ג(ב7בעל היתר זמני הרואה את עצמו נפגע מקבלת הודעה לפי סעי) ) א(
 60בתו* ) בית המשפט 'בסעי) זה (לעתור לבית משפט לעניני� מינהליי� 

  .ואול� הגשת העתירה לא תפגע בפקיעת ההיתר; ודעהימי� מיו� קבלת הה
  

במועד , )א(7ראה בית המשפט כי מולאו התנאי� שנקבעו להיתר זמני לפי סעי) ) ב(
  .יקבע כי ההיתר הזמני לא פקע, שנקבע לקיומ�

        
        

        
        

  �עתירה בעני�  עתירה בעני�  עתירה בעני�  עתירה בעני
הודעה על הודעה על הודעה על הודעה על 

פקיעת היתר פקיעת היתר פקיעת היתר פקיעת היתר 
        זמניזמניזמניזמני

  
 �  )15' מס(תיקו

  '1998ח“תשנ
 �ס "התש) 17' מס(תיקו

2000        

        
        עסקי� טעוני רשיו� לפי חיקוק אחר  עסקי� טעוני רשיו� לפי חיקוק אחר  עסקי� טעוני רשיו� לפי חיקוק אחר  עסקי� טעוני רשיו� לפי חיקוק אחר  . . . . 8888

 
רשאית רשות הרישוי שלא , עסק טעו� רישוי שנקבעה לו חובת רישוי בחיקוק אחר

לתת לו את הרשיו�  או ההיתר הזמני לפי חוק זה כל עוד לא הורשה העסק לפי 
ורשאי שר הפני� לקבוע בצו סוגי עסקי� שלא יינת� עליה� ; החיקוק האחר

  .תר זמני לפי חוק זה כל עוד לא הורשה העסק לפי החיקוק האחררשיו� או הי
        
        

        
        

עסקי� טעוני עסקי� טעוני עסקי� טעוני עסקי� טעוני 
רשיו� לפי רשיו� לפי רשיו� לפי רשיו� לפי 

        חיקוק אחר חיקוק אחר חיקוק אחר חיקוק אחר 
 �  )15' מס(תיקו

        '1998ח“תשנ

        
        

        עסק שעוסקי� בו במלאכה טעונה רישויעסק שעוסקי� בו במלאכה טעונה רישויעסק שעוסקי� בו במלאכה טעונה רישויעסק שעוסקי� בו במלאכה טעונה רישוי. . . . אאאא8888
 

רשות הרישוי לא תת� רשיו� או היתר זמני לפי חוק זה לעסק שעוסקי� בו במלאכה 
אלא א� נתמלאו ,  1977 'ז"תשל, שוי בעלי מלאכה טעונה רישוי לפי חוק רי

  .בבעל העסק התנאי� הקבועי� בחוק האמור והתקנות על פיו

 

        

        
        

עסק שעוסקי� עסק שעוסקי� עסק שעוסקי� עסק שעוסקי� 
בו במלאכה בו במלאכה בו במלאכה בו במלאכה 

טעונה רישוי טעונה רישוי טעונה רישוי טעונה רישוי 
�  1977 'ז "תשל: תיקו

 �  ) 15' מס(תיקו
  '1998ח"תשנ

        
        תקנות למניעת דליקותתקנות למניעת דליקותתקנות למניעת דליקותתקנות למניעת דליקות. . . . 9999
 

תקנות להבטיח , � מה�שר הפני� רשאי להתקי� לעסקי� טעוני רישוי או לסוגי
�לרבות , סידורי� נאותי� למניעת דליקות בחצרי העסק ובסביבותיה� ולכיבויי

  .מיתקני� וחמרי� לכיבוי דליקות, הטלת חובה להחזיק ציוד
        

            

תקנות למניעת תקנות למניעת תקנות למניעת תקנות למניעת 
        דליקותדליקותדליקותדליקות
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        תקנות בריאות הציבורתקנות בריאות הציבורתקנות בריאות הציבורתקנות בריאות הציבור. . . . 10101010
        

לל רשאי להתקי� לכ, בהתייעצות ע� השר לאיכות הסביבה, שר הבריאות) א(
, תקנות להגנה על בריאות הציבור, העסקי� טעוני הרישוי או לסוגי� מה�

לרבות הבטחת תנאי תברואה נאותי� ולרבות תקנות שענינ� הוראות בנוגע 
  .להדרכת מועסקי� לצור* הבטחת המטרות האמורות

  
שר הבריאות רשאי לאסור בתקנות לכלל העסקי� הטעוני� רישוי שימוש בש� ) ב(

לעני� סעי) . משו� מת� עידוד או הכשר לשימוש בס� מסוכ�עסק שיש בו 
  ;לרבות פרסו� עסק או ציו� שמו על גבי שלט '" שימוש בש� עסק" - זה

"�  " 1973 'ג"התשל, ]נוסח חדש[כמשמעותו בפקודת הסמי� המסוכני�  '" ס� מסוכ
        

        
        

תקנות בריאות תקנות בריאות תקנות בריאות תקנות בריאות 
        הציבורהציבורהציבורהציבור

 �) 10' מס(תיקו
  '1994ד"תשנ

 �  )15' מס(תיקו
        '1998ח“תשנ

  
חוק הרשות למלחמה 

  1995ה "תשנ, בסמי�
  

        

        תקנות איכות הסביבהתקנות איכות הסביבהתקנות איכות הסביבהתקנות איכות הסביבה.    .    .    .    אאאא10101010
 

לכלל העסקי� , רשאי להתקי�, בהתייעצות ע� שר הבריאות, השר לאיכות הסביבה
תקנות להבטחת איכות נאותה של הסביבה , טעוני הרישוי או לסוגי� מה�

וגע להדרכת ולמניעת מפגעי� ומטרדי� ולרבות תקנות שענינ� הוראות בנ
  .מועסקי� לצור* הבטחת המטרות האמורות

  
        

        
        

תקנות איכות תקנות איכות תקנות איכות תקנות איכות 
        הסביבה  הסביבה  הסביבה  הסביבה  

 �  )10' מס(תיקו
  '1994ד"תשנ

 �  )15' מס(תיקו
  '1998ח“תשנ

        תקנות לשמירת שלו� הציבור תקנות לשמירת שלו� הציבור תקנות לשמירת שלו� הציבור תקנות לשמירת שלו� הציבור  ....11111111

 
רשאי להתקי� תקנות למניעת , באישור ועדת הפני� של הכנסת, שר המשטרה) א(

לרבות הבטחה בעת , י שוד והתפרצותסכנות לשלו� הציבור או להבטחה מפנ
ניירות ער* וחפצי ער* אחרי� ולרבות תקנות , יהלומי�, הובלת כספי�

  .שענינ� הוראות בנוגע להדרכת מועסקי� לצור* הבטחת המטרות האמורות
  
התקנות יכול שיחולו על עסק פלוני הטעו� רישוי או על סוגי� של עסקי� טעוני ) ב(

להל� ( 1941, ד בנקאי כמשמעות� בפקודת הבנקאותרישוי וכ� על בנק או מוס
ועל סניפי רשות הדואר שבה� ניתני� שרותי� לבנק הדואר לפי סעי) , )בנק '
; בי� שה� עסק טעו� רישוי ובי� א� לאו; '1986ו"התשמ, לחוק רשות הדואר 5

ורשאי השר לקבוע בתקנות הוראות מיוחדות לסוגי� של עסקי� טעוני 
  .על פי מקו� הימצא� או היק) עסקיה� ,רישוי ושל בנקי�

  .תקנות לעני� בנק יותקנו לאחר התייעצות ע� נגיד בנק ישראל) 1(
תקנות לעני� סניפי רשות הדואר שבה� ניתני� שירותי� לבנק הדואר ) 2(

  . יותקנו בהסכמת שר התקשורת
        
        

        
        

תקנות לשמירת תקנות לשמירת תקנות לשמירת תקנות לשמירת 
 שלו� הציבורשלו� הציבורשלו� הציבורשלו� הציבור

�  1972 'ב"תשל: תיקו
 �  )15' מס(תיקו

        '1998ח“תשנ
  
  

 �  )14‘ מס(תיקו
 '1998ח“התשנ

  
  

 �  )14‘ מס(תיקו
 '1998ח“התשנ

        

        תקנות בדבר בטיחותתקנות בדבר בטיחותתקנות בדבר בטיחותתקנות בדבר בטיחות.    .    .    .    אאאא11111111

או לסוגי� ) 3)(א( 1שר העבודה רשאי להתקי� לעסקי� טעוני רישוי כאמור בסעי) 
תקנות בעני� בטיחות� של הנמצאי� במקו� העסק או בסביבתו ולרבות , מה�

  . רכת מועסקי� לצור* הבטחת המטרה האמורהתקנות שענינ� הוראות בנוגע להד
  
  
        

        

תקנות בדבר תקנות בדבר תקנות בדבר תקנות בדבר 
        בטיחותבטיחותבטיחותבטיחות

 �  ) 2' מס(תיקו
  '1974ד"תשל

 �) 15' מס(תיקו
   '1998ח"תשנ



  

      

15
  

        חיי� וזיהו� מי� חיי� וזיהו� מי� חיי� וזיהו� מי� חיי� וזיהו� מי� ''''תקנות בדבר מניעת מחלות בעליתקנות בדבר מניעת מחלות בעליתקנות בדבר מניעת מחלות בעליתקנות בדבר מניעת מחלות בעלי.    .    .    .    בבבב11111111

או לסוגי� ) 4)(א(1שר החקלאות רשאי להתקי� לעסקי� טעוני רישוי כאמור בסעי) 
י� מניעת סכנות של מחלות בעלי חיי� ומניעת זיהו� מקורות מי� תקנות בענ, מה�

בדשני� או בתרופות ולרבות תקנות שענינ� הוראות בנוגע להדרכת , בחמרי הדברה
  .מועסקי� לצור* הבטחת המטרות האמורות

        

        
        
        
        

תקנות בדבר תקנות בדבר תקנות בדבר תקנות בדבר 
מניעת מחלות מניעת מחלות מניעת מחלות מניעת מחלות 

חיי� חיי� חיי� חיי� ''''בעליבעליבעליבעלי
   וזיהו� מי�וזיהו� מי�וזיהו� מי�וזיהו� מי�

 �  )2' מס(תיקו
  1974 'ד "תשל

 �ח "תשנ )15' מס(תיקו
' 1998        

        חוקי עזר לעסקי רוכלות חוקי עזר לעסקי רוכלות חוקי עזר לעסקי רוכלות חוקי עזר לעסקי רוכלות .    .    .    .    גגגג11111111

 
  - רשות מקומית רשאית לקבוע בחוק עזר הוראות בדבר) א(

  
רישוי� של רוכלי� ודרכי הפיקוח עליה� וכל הוראה העשויה לקד� לגבי ) 1(

  );א(1עסקי רוכלות מטרה ממטרות הרישוי האמורות בסעי) 
  

כל או צורת כל כלי אחר המשמש עגלתו או מכוניתו של רו, צורת דוכנו) 2(
  ;הובלתה או הצגתה לראוה, להחסנת מרכלתו

  
  ;פטור סוגי רוכלות מסויימי� מחובת רישוי לפי חוק זה) 3(

  
בתחו� , איסור רוכלות או איסור סוגי רוכלות בימי� או בשעות מסויימי�) 4(

  .הרשות המקומית כולו או באזורי� מסויימי� בו
  

עשר לפקודת 'יחולו בעיריה הוראות פרק שלושה) א(עי) קט� על חוקי עזר לפי ס) ב(
לפקודת המועצות ' בפרק ב' ובמועצה מקומית הוראות סימ� ג , העיריות

אול� חוק עזר הפוטר סוגי רוכלות מחובת רישוי טעו� אישור , המקומיות
  .ג� מאת שר הבריאות

        
        

        
        

חוקי עזר חוקי עזר חוקי עזר חוקי עזר 
לעסקי רוכלות לעסקי רוכלות לעסקי רוכלות לעסקי רוכלות 

 �  )3' מס(תיקו
 '1977ח"תשל

        

        שמירת סמכות שמירת סמכות שמירת סמכות שמירת סמכות  ....12121212

ג כדי לגרוע מהסמכות לקבוע לפי  11עד  9אי� בתקנות או בחוקי עזר לפי סעיפי� 
תנאי� מיוחדי� לעסק פלוני שיש בה� משו� הטלת חיוב נוס) על  7סעי) 

  .החיובי� שבתקנות או בחוקי עזר
        
        

        

שמירת סמכות שמירת סמכות שמירת סמכות שמירת סמכות 
 �  ) 2' מס(תיקו

  1974 'ד "תשל
 �  ) 3' מס(תיקו

        '1977ח"תשל

  ות לעני� רשיונות היתרי� זמניי� וחוות דעת מקדמיות ות לעני� רשיונות היתרי� זמניי� וחוות דעת מקדמיות ות לעני� רשיונות היתרי� זמניי� וחוות דעת מקדמיות ות לעני� רשיונות היתרי� זמניי� וחוות דעת מקדמיות תקנתקנתקנתקנ ....13131313

האגרות , דרכי חידוש� של רשיונות והיתרי� זמניי� שפקע תקפ� או שבוטלו
�וכ� בעד חוות דעת , להיתר זמני או לחידוש�, המשתלמות בעד בקשות לרשיו

תקנות אלה יכולות להיות כלליות או ; מקדמית והפטור מה� ייקבעו בתקנות
 .של עסקי�לסוגי� 

        

        

 �תקנות לעני� תקנות לעני� תקנות לעני� תקנות לעני
רשיונות רשיונות רשיונות רשיונות 

היתרי� זמניי� היתרי� זמניי� היתרי� זמניי� היתרי� זמניי� 
וחוות דעת וחוות דעת וחוות דעת וחוות דעת 

        מקדמיות מקדמיות מקדמיות מקדמיות 
 �  ) 2' מס(תיקו

  1974 'ד "תשל
 �  )15' מס(תיקו

  '1998ח“תשנ
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   ענשי� על עיסוק ללא רשיו� או היתר זמני ואי קיו� תקנות ותנאי�ענשי� על עיסוק ללא רשיו� או היתר זמני ואי קיו� תקנות ותנאי�ענשי� על עיסוק ללא רשיו� או היתר זמני ואי קיו� תקנות ותנאי�ענשי� על עיסוק ללא רשיו� או היתר זמני ואי קיו� תקנות ותנאי� ....14141414

 אד� שעסק ללא רשיו� או היתר זמני בעסק טעו� רישוי או שלא קיי� תנאי) א(
עד  9מתנאי רשיו� או היתר זמני או שלא קיי� הוראת תקנה לפי סעיפי� 

עשר חודשי� ואול� א� לא קיי� תנאי כאמור 'מאסר שמונה 'דינו , ב11
, לחוק העונשי�) 1)(א( 61הקנס הקבוע בסעי)  –דינו ) ג( 'ו) א(ז2בסעי) 
 וא� עסק או לא קיי� כאמור; )חוק העונשי� –בסעי) זה ( '1977ז"התשל

רופא מחוזי כמשמעותו , אחרי שקיבל התראה מאת הממונה על המחוז
מי שהשר לאיכות , )רופא מחוזי 'להל� ( 1940, בפקודת בריאות הע� 
מפקד משטרת , )הממונה על איכות הסביבה 'להל� (הסביבה הסמיכו לכ* 

) ג(61קנס נוס) כאמור בסעי)   'דינו , המחוז או ראש הרשות המקומית
  .לכל יו� שבו נמשכה העבירה אחרי מת� ההתראה, �לחוק העונשי

  
  'לעני� סעי) זה אי� נפקא מינה ) ב(

  
  ;א� האד� עסק בעצמו או על ידי עובדו או מורשהו)  1(

  
  ;א� עסק בעסק של עצמו או של אחר)  2(

 
ולעני� זה , בי� בשכר ובי� ללא שכר, א� היה אחראי לניהול עסקו של אחר  )3(

רואי� אותו כאחראי לניהול העסק כל , סקו של אחרמי שניהל בפועל ע
  ;עוד לא הוכח היפוכו של דבר

  
  .פעמי'א� היה העיסוק מוגבל מראש בזמ� או חד ) 4(

  
  

לא יאש� בעבירה לפי סעי) זה מי שעסק כשות) רדו� או ללא נטילת חלק )  ג(
  .ברווחיו של העסק

  
        

  

ענשי� על ענשי� על ענשי� על ענשי� על 
עיסוק ללא עיסוק ללא עיסוק ללא עיסוק ללא 

רשיו� או היתר רשיו� או היתר רשיו� או היתר רשיו� או היתר 
    זמני ואי קיו�זמני ואי קיו�זמני ואי קיו�זמני ואי קיו�

  תקנות ותנאי�תקנות ותנאי�תקנות ותנאי�תקנות ותנאי�
  '1972ב"תיקו� תשל

 �  ) 2' מס(תיקו
  1974 'ד "תשל

 �  )3' מס(תיקו
  '1977ח"תשל

  10' תיקו� מס
  '1994ד"תשנ

 �  )15' מס(תיקו
  '1998ח“תשנ

 �) 19' מס(תיקו
        '2002ב"תשס

        

  

        עבירה מתו* רכב או באמצעות רכבעבירה מתו* רכב או באמצעות רכבעבירה מתו* רכב או באמצעות רכבעבירה מתו* רכב או באמצעות רכב. . . . אאאא14141414
        

בעל הרכב או את  רואי� את, מתו* רכב או באמצעות רכב 14נעברה עבירה לפי סעי) 
זולת א� הוכיח שלא הוא עשה כ� , כאילו הוא עסק בעסק בעצמו, המחזיק בו

או שהוכיח כי , ואת זהותו של האד� שהרכב היה ברשותו בעת שנעברה העבירה
  .הרכב נלקח בלא הסכמתו

        
        

        
        

עבירה מתו* עבירה מתו* עבירה מתו* עבירה מתו* 
רכב או רכב או רכב או רכב או 

        באמצעות רכבבאמצעות רכבבאמצעות רכבבאמצעות רכב
 �  )15' מס(תיקו

        '1998ח“תשנ

  
        אחריות של תאגידאחריות של תאגידאחריות של תאגידאחריות של תאגיד ....15151515

 
 - על ידי תאגיד 14ברה עבירה לפי סעי) נע

רשאי בית המשפט להטיל עליו קנס שלא יעלה על כפל שיעור הקנס שהיה ) 1(
  ;רשאי להטילו אילולא סעי) זה

יואש� בעבירה ג� כל אד� אשר בשעת ביצוע העבירה היה מנהל פעיל או ) 2(
�לי או עובד מינה 'למעט שות) מוגבל  'שות) , מנהל רשו� לפי כל די

�א� לא הוכיחו שהעבירה נעברה , בכיר באותו תאגיד ואחראי לעני� הנדו
שלא בידיעת� או שנקטו כל האמצעי� הסבירי� להבטחת שמירתו של 

  .חוק זה
  
        

        
        

אחריות של אחריות של אחריות של אחריות של 
        תאגידתאגידתאגידתאגיד

  

 �  )15' מס(תיקו
        '1998ח“תשנ

        



  

      

17
  

        אמצעי� נוספי� אמצעי� נוספי� אמצעי� נוספי� אמצעי� נוספי�  ....16161616

 
ר הקובעת כללי� בדבר או לפי הוראה בחיקוק אח 14הורשע אד� על עבירה לפי סעי) 

 בנוס) לכל עונש שיטיל, רשאי בית המשפט, עיסוק בעסק הטעו� רישוי לפי חוק זה

-  

 
א� בסגירת , לחלוטי� או לתקופה שיקבע, לצוות על הפסקת העיסוק בעסק) 1(

החצרי� וא� בכל דר* אחרת הנראית לו מתאימה כדי להביא לידי הפסקה 
  ;של ממש בעיסוק

  
  ;פט להימנע באותו עסק מכל פעולה שיפרט בצולצוות על הנש) 2(

  
)3 ( �לצוות כי לא ינהל אד� בחצרי� נשוא האישו� עסק טעו� רישוי ללא רשיו

אלא , או היתר זמני כדי� ושלא יעביר לאחר את הבעלות או החזקה בעסק
  .א� ב� בידי אותו אד� רשיו� או היתר זמני כדי� לניהול עסק זה

        
        

        
        

אמצעי� אמצעי� אמצעי� אמצעי� 
        נוספי�נוספי�נוספי�נוספי�

  
  
  
  
  

 �  )6' מס(תיקו
  '1988ח"תשמ

 �  )15' מס(תיקו
        '1998ח“תשנ

        

        סמכות בית המשפט אחרי הגשת כתב אישו�סמכות בית המשפט אחרי הגשת כתב אישו�סמכות בית המשפט אחרי הגשת כתב אישו�סמכות בית המשפט אחרי הגשת כתב אישו� ....17171717

 
רשאי בית המשפט שאליו הוגש כתב ,  14הוגש כתב אישו� בשל עבירה לפי סעי) 

או ע� , ותקפו יפקע ע� ביטול כתב האישו�,  16האישו� לתת צו כאמור בסעי) 
�או בכל מועד קוד� שנקבע , בו זוכה הנאש� זיכוי סופיאו במועד ש, מת� גזר הדי

  .בצו
        
        

        
        

סמכות בית סמכות בית סמכות בית סמכות בית 
המשפט אחרי המשפט אחרי המשפט אחרי המשפט אחרי 

הגשת כתב הגשת כתב הגשת כתב הגשת כתב 
        אישו�אישו�אישו�אישו�

        אי קיו� צו בית המשפטאי קיו� צו בית המשפטאי קיו� צו בית המשפטאי קיו� צו בית המשפט ....18181818

 
קנס נוס)  'דינו , א22או  17, 16מי שאינו מקיי� צו של בית המשפט לפי הסעיפי�   

ו נמשכת לחוק העונשי� או מאסר שבעה ימי� לכל יו� שב) ג(61כאמור בסעי) 
יהיו לבית המשפט , הורשע אד� בעבירה לפי סעי) זה; העבירה אחרי המצאת הצו

  . 16כל הסמכויות הנוספות שלפי סעי) 
        
        

        
        

אי קיו� צו בית אי קיו� צו בית אי קיו� צו בית אי קיו� צו בית 
 המשפטהמשפטהמשפטהמשפט

 �  )15' מס(תיקו
        '1998ח“תשנ

        

        בזיו� בית המשפטבזיו� בית המשפטבזיו� בית המשפטבזיו� בית המשפט ....19191919

 
 שו� דבר בחוק זה לא יתפרש כאילו בא לגרוע מסמכותו של בית המשפט לפי פקודת

ובצווי� של בית המשפט העירוני יהיו לבית משפט השלו� כל , בזיו� בית המשפט
; הסמכויות לפי הפקודה האמורה כאילו ניתנו צווי� אלה על ידי בית משפט השלו�

  . א* לא ישא אד� באחריות ג� לפי חוק זה וג� לפי פקודת בזיו� בית המשפט
        
        

        
        

בזיו� בית בזיו� בית בזיו� בית בזיו� בית 
        המשפטהמשפטהמשפטהמשפט

        

        צו הפסקה מינהלי צו הפסקה מינהלי צו הפסקה מינהלי צו הפסקה מינהלי  ....20202020
 
לרופא מחוזי או לראש הרשות , לממונה על איכות הסביבה, יה לממונה על המחוזה

רשאי ,  14המקומית יסוד סביר להניח שנעברה בעסק או לגביו עבירה לפי סעי) 
א� בסגירת החצרי� וא� , הוא לצוות בכתב על הפסקה ארעית של העיסוק בעסק

הביא לידי הפסקה של בכל דר* אחרת הנראית לו מתאימה בנסיבות העני� כדי ל
 ).צו הפסקה מינהלי 'להל� (ממש בעיסוק 

        
        

        
        

צו הפסקה צו הפסקה צו הפסקה צו הפסקה 
        מינהלימינהלימינהלימינהלי

 �  )10' מס(תיקו
        '1994ד"תשנ
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        תקופת תוק) של צו הפסקהתקופת תוק) של צו הפסקהתקופת תוק) של צו הפסקהתקופת תוק) של צו הפסקה ....21212121
 

א� לא בוטל לפני כ� על , צו הפסקה מינהלי יעמוד בתקפו שלושי� יו� מיו� נתינתו
קופה של שלושי� יו� רשאי בתו� הת; ידי מי שהוציא אותו או על ידי בית המשפט

מי שנת� את צו ההפסקה המינהלי להארי* את תקפו לתקופה נוספת של שלושי� 
; יו� א� הוגש לבית המשפט כתב אישו� על העבירה ששימשה עילה להוצאת הצו

 . 17הוראות סעי) זה לא יגרעו מסמכותו של בית המשפט לפי סעי) 

        
        

        
        

תקופת תוק) תקופת תוק) תקופת תוק) תקופת תוק) 
        של צו הפסקהשל צו הפסקהשל צו הפסקהשל צו הפסקה

        

        צו הפסקה על ידי בית המשפטצו הפסקה על ידי בית המשפטצו הפסקה על ידי בית המשפטצו הפסקה על ידי בית המשפטבקורת בקורת בקורת בקורת  ....22222222
 

הרואה את עצמו נפגע על ידי צו הפסקה מינהלי רשאי לבקש את ביטולו בבית ) א(
משפט השלו� או בבית המשפט לעניני� מקומיי� שבתחו� שיפוטו נמצא 

ע� או , ובית המשפט רשאי לבטל את הצו או לאשרו, העסק שעליו נית� הצו
כל עוד לא החליט , ת ביצועו של הצוהגשת הבקשה לא תעכב א; בלי שינויי�

  .בית המשפט החלטה אחרת
  

תידו� במעמד שני הצדדי� בתו* שבעה ימי� מיו� ) א(בקשה לפי סעי) קט� ) ב(
  .הגשת הבקשה

        
        

        
        

בקורת צו בקורת צו בקורת צו בקורת צו 
הפסקה על ידי הפסקה על ידי הפסקה על ידי הפסקה על ידי 

        בית המשפטבית המשפטבית המשפטבית המשפט
 �  )15' מס(תיקו

        '1998ח“תשנ

        
        

        צו מניעת פעולותצו מניעת פעולותצו מניעת פעולותצו מניעת פעולות. . . . אאאא22222222
  

, או לשימוש במבני�, הול עסק או לפתיחתונעשו במקו� פלוני פעולות הכנה לני
מבלי שנית� רשיו� או היתר , בחצרי� או במקרקעי� לצור* ניהול עסק טעו� רישוי

רשאי בית משפט השלו� או בית , או בסטיה מ� הרשיו� או ההיתר הזמני, זמני
או על בעל זכות  14לית� צו לפיו על המנויי� בסעי) , המשפט לעניני� מקומיי�

בחצרי� או במקרקעי� , להימנע מפעולה באותו מקו� במבני�, מי מטעמ� בנכס או
בית המשפט רשאי לתת צו כאמור בכפו) לתנאי� ; )צו מניעת פעולות 'בחוק זה (

�  .שימצא לנכו� בנסיבות העני
        
        

        
        

צו מניעת צו מניעת צו מניעת צו מניעת 
        פעולותפעולותפעולותפעולות

 �  )15' מס(תיקו
        '1998ח“תשנ

        

        סגירת עסק של מכירת משקאות משכרי�סגירת עסק של מכירת משקאות משכרי�סגירת עסק של מכירת משקאות משכרי�סגירת עסק של מכירת משקאות משכרי� ....23232323
 

פקד ומעלה רשאי לצוות בכתב על סגירה לאלתר של 'שטרה בדרגת רבקצי� מ) א(
א� נוכח שהדבר דרוש , חצרי� שבה� עוסקי� במכירת משקאות משכרי�

ומותר למשטרה , לשמירת שלו� הציבור או להחזרת שלו� הציבור שהופר
צו לפי סעי) קט� זה ; להשתמש בכוח באופ� סביר כדי לבצע צו סגירה כאמור

ויחולו , ובלבד שלא תעלה על שלושי� יו�, תקופה שפורשה בותקפו יהיה ל
  .כאילו היה צו הפסקה מינהלי 22עליו הוראות סעי) 

  
  .סמכות לפי סעי) זה אינה גורעת מסמכויות אחרות לפי חוק זה) ב(

        
        

        
        

סגירת עסק של סגירת עסק של סגירת עסק של סגירת עסק של 
מכירת מכירת מכירת מכירת 

משקאות משקאות משקאות משקאות 
        משכרי�משכרי�משכרי�משכרי�

        

        ביצוע צוביצוע צוביצוע צוביצוע צו ....24242424

 
רות למשטרה או לכל מי שפורש בו א מותר להו22או  20, 17, 16בצו לפי סעיפי� 

ומותר לנקוט , להיכנס לחצרי� שעליה� נית� הצו ולהרחיק מה� כל טובי� שבה�
כדי להבטיח , לרבות שימוש בכוח באופ� סביר הדרוש בנסיבות העני�, כל אמצעי�

 .ציות להוראות הצו

        
        

        
        

 ביצוע צוביצוע צוביצוע צוביצוע צו
 �  )15' מס(תיקו

        '1998ח“תשנ
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        קיו� צוקיו� צוקיו� צוקיו� צו''''איאיאיאי ....25252525

 
או הוראה  23מקיי� צו הפסקה מינהלי צו מניעת פעולות צו לפי סעי) מי שאינו 

 .מאסר שמונה עשר חודשי� 'דינו , מהוראותיה�
        

        
        
 קיו� צוקיו� צוקיו� צוקיו� צו''''איאיאיאי

 �  )15' מס(תיקו
        '1998ח"תשנ

        
        חפ3 העלול להתקלקלחפ3 העלול להתקלקלחפ3 העלול להתקלקלחפ3 העלול להתקלקל ....26262626

 
נית� צו לפי חוק זה לסגירת חצרי� של עסק שיש בו בעל חיי� או שיש בו מצר* העלול 

או מי  24רשאי מי שהוסמ* לבצע את הצו לפי סעי) , לא יימכר מידלהתקלקל א� 
   -  שהוא הסמיכו לכ*

ובלבד שנת� , למכור אות� במכרז פומבי או במחיר המקובל באותו יו�) 1(
תחילה למי שהחזיק בחצרי� בסמו* לפני סגירת� הזדמנות סבירה 

  ;להוציא� מ� החצרי�
  .זנת בעל החיי�להשתמש במצרכי מזו� שבמלאי העסק לה) 2(

        
        

        
        

חפ3 העלול חפ3 העלול חפ3 העלול חפ3 העלול 
 להתקלקללהתקלקללהתקלקללהתקלקל

        

        דמי המכר של חפ3 העלול להתקלקלדמי המכר של חפ3 העלול להתקלקלדמי המכר של חפ3 העלול להתקלקלדמי המכר של חפ3 העלול להתקלקל ....27272727

 
על פי בקשת אד� התובע טובת הנאה בחפ3 שנמכר לפי , בית המשפט יחליט) א(

והוא ג� רשאי לפסוק מתוכ� סכו� כס) , למי מגיעי� דמי המכר,  26סעי) 
  .לכיסוי הוצאותיו של מי שביצע את המכירה

  
  - בית המשפט, זהלעני� ) ב(

בית המשפט שנת� את  ' 16במכירה בעקבות צו סגירה שנית� לפי סעי) )  1(
  ;הצו

בית משפט השלו� שבתחו� שיפוטו נמצאי� החצרי�  'בכל מקרה אחר )  2(            
        .הנדוני�

        
        

        
        

דמי המכר של דמי המכר של דמי המכר של דמי המכר של 
חפ3 העלול חפ3 העלול חפ3 העלול חפ3 העלול 

 להתקלקללהתקלקללהתקלקללהתקלקל
        

        אמצעי� להפסקת עבירות של רוכל אמצעי� להפסקת עבירות של רוכל אמצעי� להפסקת עבירות של רוכל אמצעי� להפסקת עבירות של רוכל . . . . אאאא27272727

 
יסוד סביר להניח כי רוכל עבר , או למי שהיא הסמיכה לכ*, רישוי היה לרשות) א(

רשאית , ג11או שלא קיי� הוראת חוק עזר לפי סעי)  14עבירה לפי סעי) 
  - היא או מי שהסמיכה לכ*

)1 (  �, א� הרוכל אינו מזדהה בתעודת זהות כאמור בחוק מרש� האוכלוסי
  ;� זיהויולעצרו ולהביאו לתחנת המשטרה לש ' 1965 'ה"תשכ

לתפוס את המרכולת שבידי הרוכל וכ� כל כלי ואבזר המשמש את הרוכל ) 2(
, לנשיאתה, לרבות כל כלי ואמצעי המשמש להובלת המרכולת, בעיסוקו

נתפסו חפצי רוכל ; )חפצי רוכל 'להל� (להצגתה לראוה או להחסנתה 
 ,חתומה בידו, ימסור לרוכל מי שביצע את התפיסה הודעה בכתב, כאמור

המציינת את מהות העבירה שעבר הרוכל לדעת מבצע , על התפיסה
  .התפיסה והמפרטת ככל האפשר בנסיבות העני� את החפצי� שנתפסו

  
המפעיל את סמכותו לפי סעי) זה רשאי להשתמש לש� כ* במידה סבירה של ) ב(

  .כוח א� הרוכל מתנגד למעצר או לתפיסת חפציו
  
לא , )א(ו לפי סעי) זה מכוח הסמכה לפי סעי) קט� המבקש להפעיל את סמכות)  ג(      

  .יעשה כ� אלא לאחר שהציג את כתב הסמכתו א� נדרש לכ*
  
        

        
        

אמצעי� אמצעי� אמצעי� אמצעי� 
להפסקת להפסקת להפסקת להפסקת 

עבירות של עבירות של עבירות של עבירות של 
        רוכל רוכל רוכל רוכל 
 �  )3' מס(תיקו

        '1977ח"תשל
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        מועד לאישו� רוכל שחפציו נתפסומועד לאישו� רוכל שחפציו נתפסומועד לאישו� רוכל שחפציו נתפסומועד לאישו� רוכל שחפציו נתפסו. . . . בבבב27272727

כתב , רוכליו� מיו� שנתפסו חפצי  30תו* , לא הגישה רשות הרישוי לבית המשפט
תחזיר לרוכל את חפציו , אישו� נגד הרוכל על העבירה ששימשה עילה לתפיסה

  .שתפסה
        

        
מועד לאישו� מועד לאישו� מועד לאישו� מועד לאישו� 
רוכל שחפציו רוכל שחפציו רוכל שחפציו רוכל שחפציו 

        נתפסונתפסונתפסונתפסו
 �  )3' מס(תיקו

        '1977ח"תשל
        בקשה לביטול תפיסה בקשה לביטול תפיסה בקשה לביטול תפיסה בקשה לביטול תפיסה . . . . גגגג27272727

 
רשאי לבקש , רוכל הרואה עצמו נפגע בתפיסת חפציו וטר� הוגש נגדו כתב אישו�

; דו� בעבירה שבשלה נתפסו החפצי� לבטל את התפיסהמבית המשפט המוסמ* ל
רשאי הרוכל לבקש את ביטול התפיסה מבית המשפט שאליו , הוגש כתב האישו�
ע� או בלי , בית המשפט רשאי לבטל את התפיסה או לאשרה; הוגש כתב האישו�

  .שינויי�
        
        

        
        

בקשה לביטול בקשה לביטול בקשה לביטול בקשה לביטול 
        תפיסה תפיסה תפיסה תפיסה 

 �  )3' מס(תיקו
 '1977ח"תשל

        

        שנתפסו שנתפסו שנתפסו שנתפסו     די� חפצי רוכלדי� חפצי רוכלדי� חפצי רוכלדי� חפצי רוכל. . . . דדדד27272727
 

  עד אשר יקבע, על חשבו� הרוכל, חפצי רוכל שנתפסו יישמרו בידי רשות הרישוי) א(
לרשות הרישוי זכות עכבו� בחפצי� כערובה ; בית המשפט מה ייעשה בה�

כשהיא זכאית לה� על פי קביעתו של , לתשלו� הוצאות התפיסה והשמירה
  .בית המשפט

  
בנוס) לכל , רשאי בית המשפט, חפצי�הורשע הרוכל בעבירה שבשלה נתפסו ה) ב(

זוכה הרוכל ; כול� או חלק�, לצוות על חילוט החפצי�, עונש אחר שיטיל
  .יוחזרו לו החפצי�, בפסק די� שאי� עליו עוד ערעור או בוטל כתב האישו�

  
רשאית רשות הרישוי או מי שהיא הסמיכה לכ* , נתפסו חפצי� פסידי� של רוכל) ג(

בניכוי , דמי המכר; או במחיר המקובל ביו� המכירה למכר� במכירה פומבית
  .במקו� החפצי�, לכל עני�, יבואו, השמירה והמכירה, הוצאות התפיסה

        
        

        
        

די� חפצי רוכל די� חפצי רוכל די� חפצי רוכל די� חפצי רוכל 
        שנתפסושנתפסושנתפסושנתפסו

 �  )3' מס(תיקו
        '1977ח"תשל
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        זכות כניסה זכות כניסה זכות כניסה זכות כניסה  ....28282828

 
המנויי� להל� רשאי� להיכנס בכל עת סבירה לחצרי� שבה� עוסקי� בעסק ) א(

כדי , או שקיי� יסוד סביר לחשוב שעוסקי� בו בעסק כאמור, שויטעו� רי
לרבות תנאי� , לבדוק א� מקיימי� בה� הוראות חוק זה והתקנות על פיו

  :7ברשיו� או בהיתר הזמני שנקבעו לפי סעי) 
  ;הממונה על המחוז או עובד המדינה שהסמי* לעני� זה) 1(
� זההרופא המחוזי או עובד המדינה שהסמי* לעני) 2(;  
ראש הרשות המקומית שבתחומה נמצאי� החצרי� או עובד הרשות ) 3(

  ;שהסמי* לעני� זה
  ;6כאמור בסעי) , המוסמ* לתת אישור להוצאת רשיו� או היתר זמני) 4(
  .הממונה על איכות הסביבה או עובד המדינה שהוא הסמי* לעני� זה) 5(
  א�     , סמי* לעני� זהקצי� רפואה ראשי בצבא הגנה לישראל או מי מהוא ה) 6(

  ;העסק מתנהל במחנה צבאי
ג כשהוא פועל מכוח הוראות סעי) 6ב או 6בעל מקצוע שהוסמ* לפי סעיפי� ) 7(

  ;ו ולצור* מילוי תפקידו לפי הסעי) האמור6
  

אול� אי� להיכנס כאמור למקו� המשמש למגורי� בלבד אלא על פי צו חיפוש  מאת 
  .בית משפט מוסמ*

  
לא ישתמש בסמכותו אלא לאחר שהציג כתב ) א(סמ* על פי סעי) קט� עובד שהו) ב(

  . א� נדרש לכ*, הסמכתו
  
והוא יהיה רשאי , ניתנת ג� לשוטר) א(זכות הכניסה לחצרי� לפי סעי) קט� )  ג(

. להיכנס בכל עת לחצרי� כאמור ג� כדי למנוע בה� הפרה של שלו� הציבור
קיימי� בו הוראות התקנות לפי ורשאי שוטר להיכנס לבנק כדי לבדוק א� מ

  . והחלות עליו 11סעי) 
  

כאמור ברישה של , הנכנס לחצרי�) 7) (א(בעל מקצוע כאמור בסעי) קט�   )1(  )ד(    
�, לש� פיקוח על קיו� תנאי הרשיו� ודרישות החוק והתקנות, סעי) קט

של ) 6(עד ) 1(ילווה בידי אחד מבעלי התפקידי� המפורטי� בפסקאות 
לכניסת , אלא א� כ� הסכי� מי שמחזיק בחצרי� כדי�, )א(� סעי) קט

  .בעל המקצוע מבלי שהוא מלווה כאמור
  לש� מת� סיוע להכנת חוות דעת, בעל מקצוע כאמור לא ייכנס לחצרי�  )2(  

מבלי שקיבל את  , מקדמית או לש� פיקוח על קיו� תנאי� מוקדמי�  
  . הסכמתו של מי שמחזיק בחצרי�  כדי� מראש

        
        

        
        

        זכות כניסה זכות כניסה זכות כניסה זכות כניסה 
 

 �  )15' מס(תיקו
        '1998ח“תשנ
        

        
        
        

 �  )10' מס(תיקו

  '1994ד"תשנ
  

 �  )15' מס(תיקו
        '1998ח“תשנ

  

  
  
  
  
  
  

        '1972ב"תיקו� תשל
        
        
        
  
  

 �  )15' מס(תיקו
        '1998ח"תשנ

        

        הפרעההפרעההפרעההפרעה ....29292929

 
לרבות תנאי , המפריע לאד� שהוענקה לו סמכות לפי חוק זה והתקנות על פיו) א(

להשתמש בסמכות או , ל עליו תפקיד על פי אלהאו שהוט ,רשיו� על פיו
  .מאסר שנה אחת 'דינו  ,למלא את התפקיד או המונע זאת ממנו

  
מאסר  'דינו ,  28המסרב להראות את רשיו� העסק למי שנכנס לחצרי� מכוח סעי) ) ב(

  .שלושה חדשי�
  
        

        
        

        הפרעההפרעההפרעההפרעה
        
        

 �  )15' מס(תיקו
        '1998ח"תשנ
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        ]'1994ה"תשנ) 11' מס(תיקו� [[[[� � � � רישוי מפעלי� בטחוניירישוי מפעלי� בטחוניירישוי מפעלי� בטחוניירישוי מפעלי� בטחוניי    ''''' ' ' ' פרק בפרק בפרק בפרק ב

        
        הכרזה על מפעל בטחוני הכרזה על מפעל בטחוני הכרזה על מפעל בטחוני הכרזה על מפעל בטחוני .    .    .    .    אאאא29292929
 

לקבוע כי עסק טעו� רישוי שבו , מטעמי� שבבטחו� המדינה, שר הבטחו� רשאי) א(
באחזקה או באחסנה של חומרי , באריזה, בעיבוד, בייצור, עוסקי� בפיתוח

  .פעל בטחוניהוא מ 'חומרי הד) או ציוד לחימה או בתיקו� ציוד לחימה , נפ3

 
הודעה עליה ; אינה טעונה פרסו� ברשומות) א(קביעה לפי סעי) קט�   )1(  )ב(  

לראש הרשות המקומית שבתחומה נמצא , תימסר לבעל העסק או למנהלו
ולמנהל היחידה לרישוי מפעלי� בטחוניי� כאמור , כולו או מקצתו, העסק

  .ב 29בסעי) 

 
� יודיע על קביעה כאמור בסעי) מנהל היחידה לרישוי מפעלי� בטחוניי  )2(  

 �  .לחברי היחידה) א(קט
  

מחו3 לתחו� רשות , כולו או מקצתו, הודעה על קביעה לגבי עסק המצוי  )ג(  
  ).   2)(א( 5תימסר ג� למי ששר הפני� הסמיכו לפי סעי) , מקומית

  
ימי� מיו�  30קביעת עסק כמפעל בטחוני או ביטול קביעה כאמור ייכנסו לתוק)   )ד(  

 .הודע עליה� לבעל העסק או למנהלוש
        
        

        
        

הכרזה על הכרזה על הכרזה על הכרזה על 
        מפעל בטחונימפעל בטחונימפעל בטחונימפעל בטחוני

 �  )11' מס(תיקו
        '1994ה"תשנ

        

        היחידה לרישוי מפעלי� בטחוניי� היחידה לרישוי מפעלי� בטחוניי� היחידה לרישוי מפעלי� בטחוניי� היחידה לרישוי מפעלי� בטחוניי� .    .    .    .    בבבב29292929

 
וזה , )היחידה 'להל� (לעני� פרק זה תוק� יחידה לרישוי מפעלי� בטחוניי� ) א(

  :הרכבה
  ;והוא יהיה מנהל היחידה 'נציג שר הפני� ) 1(
  ;שר הבריאותנציג ) 2(
  ;נציג השר לאיכות הסביבה) 3(
  ;נציג שר המשטרה) 5(
  ;נציג שר העבודה והרווחה) 6(
)7 (�  ;נציג שר הבטחו
  .נציג הרשויות המקומיות שימנה שר הפני� מבי� ראשי הרשויות המקומיות) 8(

  
רשאי מנהל היחידה להיווע3 ביחידה , א 7 'ו 7,6מבלי לגרוע מהוראות סעיפי� ) ב(

  .עני� הנוגע למילוי תפקידובכל 
        
        

        
        

היחידה לרישוי היחידה לרישוי היחידה לרישוי היחידה לרישוי 
מפעלי� מפעלי� מפעלי� מפעלי� 
        בטחוניי�בטחוניי�בטחוניי�בטחוניי�

 �  )11' מס(תיקו
  '1994ה"תשנ

  

        

        רשות הרישוי למפעלי� בטחוניי�רשות הרישוי למפעלי� בטחוניי�רשות הרישוי למפעלי� בטחוניי�רשות הרישוי למפעלי� בטחוניי�. . . . גגגג29292929

  .מנהל היחידה הוא רשות הרישוי למפעלי� בטחוניי�, 5על א) האמור בסעי) 
        

        

רשות הרישוי רשות הרישוי רשות הרישוי רשות הרישוי 
למפעלי� למפעלי� למפעלי� למפעלי� 
        בטחוניי�בטחוניי�בטחוניי�בטחוניי�

 �  )11' מס(תיקו
   '1994ה"תשנ
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        סמכויות נציגי השרי� ביחידהסמכויות נציגי השרי� ביחידהסמכויות נציגי השרי� ביחידהסמכויות נציגי השרי� ביחידה.    .    .    .    דדדד29292929
 

  - לעני� מפעל בטחוני
)1 ( �יראו נציג שר ביחידה כמי שהוסמ* באופ� בלעדי על ידי אותו שר לעני

רשאי השר , נבצר מנציגי שר כאמור למלא את תפקידיו; א7 'ו 7,6סעיפי� 
  ;למנות אחר כנציגו ביחידה

י ששר הסמיכו לעני� סעיפי� יהיו לנציג שר הבטחו� ביחידה סמכויות של מ) 2(  
  .הכל למטרה של שמירה על בטחו� המדינה, א 7 'ו 7,6

  
        

        
        
        

סמכויות נציגי סמכויות נציגי סמכויות נציגי סמכויות נציגי 
השרי� ביחידה השרי� ביחידה השרי� ביחידה השרי� ביחידה 

 �  )11' מס(תיקו
  '1994ה"תשנ

  

        

        שמיעת ראש הרשות המקומיתשמיעת ראש הרשות המקומיתשמיעת ראש הרשות המקומיתשמיעת ראש הרשות המקומית.    .    .    .    הההה29292929
 

אלא , ולא יינת� רשיו� או היתר זמני למפעל בטחוני 6לא יינת� אישור מוקד� לפי סעי) 
כולו או , נה לראש הרשות המקומית שבתחומה נמצא המפעל הבטחוניא� כ� נית

 .הזדמנות להשמיע דבר� בפני היחידה במליאתה, או לנציגו, מקצתו
        

        
        

שמיעת ראש שמיעת ראש שמיעת ראש שמיעת ראש 
  הרשות מקומית הרשות מקומית הרשות מקומית הרשות מקומית 

 �  )11' מס(תיקו
  '1994ה"תשנ

 �) 15' מס(תיקו
  '1998ח"התשנ

        
        תוק) רשיו� תוק) רשיו� תוק) רשיו� תוק) רשיו� . . . . וווו29292929
 

) א(א 29סתה של הקביעה לפי סעי) רשיו� שנית� לעסק שהיה בתוק) ערב כני) א(
  .יעמוד בתוקפו ויראוהו כאילו נית� בידי מנהל היחידה, לתוק)

  
שהיה בתוק) ערב כניסתו לתוק) של ביטול , רשיו� שנית� למפעל בטחוני) ב(

יעמוד בתוקפו ויראוהו כאילו נית� בידי רשות ) א(א 29הקביעה לפי סעי)  
  . 5רישוי לפי סעי) 

  
        

        
        

�      תוק) רשיו�תוק) רשיו�תוק) רשיו�תוק) רשיו
 �  )11' מס(תיקו

  '1994ה"תשנ

 

        

        התראה התראה התראה התראה . . . . זזזז29292929
 

; הסמכות לית� התראה לפי חוק זה תהיה בידי מנהל היחידה,  14על א) האמור בסעי) 
פי דרישת נציג שר 'התראה כאמור יכול שתינת� בי� ביוזמת מנהל היחידה ובי� על

  .ביחידה

 
        

        
        

        התראההתראההתראההתראה
 �  )11' מס(תיקו

  '1994ה"תשנ

 
        

        לי לי לי לי צו הפסקה מינהצו הפסקה מינהצו הפסקה מינהצו הפסקה מינה. . . . חחחח29292929
 

הסמכות לית� צו הפסקה מינהלי תהיה בידי מנהל ,  20על א) האמור בסעי) ) א(
  .פי בקשת נציג של שר ביחידה'בי� ביוזמתו ובי� על ,היחידה בלבד

  
יביא , סירב מנהל היחידה לבקשה של נציג שר ביחידה לית� צו הפסקה מינהלי) ב(

בר לאחר התייעצות אשר יכריע בד, מנהל היחידה את העני� לפני שר הפני�
מנהל היחידה יפעל ; ע� שר הבטחו� וע� השר שנציגו ביקש את הוצאת הצו

  .על פי החלטת שר הפני�
        
        

        
        

צו הפסקה צו הפסקה צו הפסקה צו הפסקה 
        מינהלימינהלימינהלימינהלי

 �  )11' מס(תיקו
  '1994ה"תשנ
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        זכות כניסה זכות כניסה זכות כניסה זכות כניסה . . . . טטטט29292929
 

וכ� חברי , מנהל היחידה או מי שהסמי* לעני� זה,  28על א) האמור בסעי) ) א(
כדי לקבוע תנאי� למת� , רשאי� להיכנס למפעל בטחוני, בדוה� בל, היחידה

רשיו� לאותו מפעל או כדי לבדוק א� מתקיימי� בו הוראות חוק זה 
  .לרבות תנאי רשיו� שנית� על פיו, והתקנות על פיו

  
  חברי היחידה רשאי� להציע למנהל היחידה אנשי� שהוא יסמי* לעני� ) ב(

 �  ).א(סעי) קט
        

        
        

זכות כניסה זכות כניסה זכות כניסה זכות כניסה 
  )11' מס(� תיקו
  '1994ה"תשנ

 

        

        סדרי עבודת היחידה סדרי עבודת היחידה סדרי עבודת היחידה סדרי עבודת היחידה . . . . יייי29292929
 

  - לקבוע כללי� בדבר, בהתייעצות ע� שר הבטחו�, שר הפני� רשאי) א(
  ;סדרי העבודה של היחידה המתייחסי� לאבטחת רשומות ומידע) 1(
הדרכי� לקביעת התאמת� הבטחונית של חברי היחידה ושל הפועלי� ) 2(

   ;במסגרתה או מטעמה
  

  .רי הכניסה למפעל בטחוניסד) ב(
  

  .אינ� טעוני� פרסו� ברשומות) א(כללי� לפי סעי) קט� ) ג(
  

        

        
        

סדרי עבודת סדרי עבודת סדרי עבודת סדרי עבודת 
        היחידההיחידההיחידההיחידה

 �  )11' מס(תיקו
  '1994ה"תשנ

        

        תקנות לגבי מפעלי� בטחוניי� תקנות לגבי מפעלי� בטחוניי� תקנות לגבי מפעלי� בטחוניי� תקנות לגבי מפעלי� בטחוניי� . . . . יאיאיאיא29292929
 

לא יותקנו תקנות לפי חוק זה לגבי מפעלי� בטחוניי� אלא לאחר התייעצות ע� שר 
� .הבטחו

        

        
        

י י י י תקנות לגבתקנות לגבתקנות לגבתקנות לגב
מפעלי� מפעלי� מפעלי� מפעלי� 
        בטחוניי�בטחוניי�בטחוניי�בטחוניי�

 �  )11' מס(תיקו
        '1994ה"תשנ
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 הוראות שונותהוראות שונותהוראות שונותהוראות שונות    ''''' ' ' ' פרק גפרק גפרק גפרק ג
        
        חובת הראיהחובת הראיהחובת הראיהחובת הראיה ....30303030
 

  .עליו הראיה 'הטוע� שבידיו רשיו� או היתר זמני לפי חוק זה 

 
        

        
        

 חובת הראיהחובת הראיהחובת הראיהחובת הראיה
 �  )15' מס(תיקו

        '1998ח"תשנ

        תשלו� אגרות וקנסותתשלו� אגרות וקנסותתשלו� אגרות וקנסותתשלו� אגרות וקנסות ....31313131
 

ת� על ידי ראש רשות מקומית או אגרה בעד רשיו� או היתר זמני לפי חוק זה שני) א(
נית� הרשיו� או ; על ידי מי שהסמי* לכ* תשול� לקופת אותה רשות מקומית

אגרה בעד חוות . תשול� האגרה לאוצר המדינה, ההיתר הזמני על ידי אחר
דעת מקדמית שנת� נות� אישור או שנתנה רשות רישוי לגבי עסק מחו3 

, היחידה למפעלי� בטחוניי�או שנת� מנהל , לתחומה של רשות מקומית
אגרה בעד חוות דעת מקדמית שנתנה רשות רישוי ; תשול� לאוצר המדינה

  .תשול� לקופת אותה רשות מקומית, לגבי עסק שבתחו� הרשות המקומית
  

, קנס ששול� בקשר לעבירה לפי חוק זה שנעברה בתחומי רשות מקומית פלונית) ב(
  .יועבר לקופתה של אותה רשות מקומית

  
        

        
        

תשלו� אגרות תשלו� אגרות תשלו� אגרות תשלו� אגרות 
        וקנסותוקנסותוקנסותוקנסות

 �  )15' מס(תיקו
  '1998ח"תשנ

 
        

        אד�אד�אד�אד�''''עיסוק של חבר בניעיסוק של חבר בניעיסוק של חבר בניעיסוק של חבר בני ....32323232
 

א) , בי� מואגד ובי� לא מואגד, אד�'בני'לעני� חוק זה יראו כעסק ג� כל עיסוק של חבר
 :שאיננו לש� הפקת רווחי� א� נתקיי� בו אחד מאלה

בתשלו� דמי  הנהני� היחידי� ממנו ה� חבריו שהצטרפות� מותנית למעשה) 1(
 ;חבר בלבד

  .היה נחשב כעסק 'אילו היה מקו� העיסוק פתוח לקהל הרחב ) 2( 

 
        

        
        

עיסוק של חבר עיסוק של חבר עיסוק של חבר עיסוק של חבר 
        אד�אד�אד�אד�''''בניבניבניבני
        

        התעסקות בחלק מהעסק העיקריהתעסקות בחלק מהעסק העיקריהתעסקות בחלק מהעסק העיקריהתעסקות בחלק מהעסק העיקרי ....33333333
 

א) א� התעסקותו זו היא רק חלק , לעני� חוק זה רואי� אד� כעוסק בעסק פלוני
אי� נפקא מינה ; העיקרי מעסקו העיקרי או באה לסייע לו בהשגת מטרה של עסקו 

  .א� העסק העיקרי טעו� רישוי א� לאו

 
        

        
        

התעסקות התעסקות התעסקות התעסקות 
בחלק מהעסק בחלק מהעסק בחלק מהעסק בחלק מהעסק 

        העיקריהעיקריהעיקריהעיקרי
        

        מסמכי� בכתבמסמכי� בכתבמסמכי� בכתבמסמכי� בכתב ....34343434
 

 .הסמכות ואישורי� לפי חוק זה יהיו בכתב, מינויי�
        

        
        

 מסמכי� בכתבמסמכי� בכתבמסמכי� בכתבמסמכי� בכתב
        

        מכירת משקאות בשעות נוספותמכירת משקאות בשעות נוספותמכירת משקאות בשעות נוספותמכירת משקאות בשעות נוספות ....35353535
 

רשאי קצי� , עסק של מכירת משקאות משכרי� שנקבעו ברשיונו השעות למכירה
להרשות את המכירה בשעות נוספות , משטרה בעל דרגה שקבע שר המשטרה

        .שיפורטו בהרשאה

        
        

מכירת מכירת מכירת מכירת 
משקאות משקאות משקאות משקאות 

        בשעות נוספותבשעות נוספותבשעות נוספותבשעות נוספות
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        עיסוק של רשות מקומית עיסוק של רשות מקומית עיסוק של רשות מקומית עיסוק של רשות מקומית  ....36363636
 

רשאי מי שהוסמ* לאשר , רשות מקומית העוסקת בתחומה בעסק טעו� רישוי) א(
לקבוע , רשות מקומית לולא היה העוסק 6את הוצאת הרשיו� לפי סעי) 

לולא היה העיסוק  7אות� תנאי� לעיסוקה שהיה מוסמ* להטיל� לפי סעי) 
והרשות המקומית חייבת לקיי� תנאי� אלה ואת , בידי רשות מקומית

  .ב11עד  9התקנות שנקבעו לעסק כאמור לפי סעיפי� 
  

ות קיו� חובה המוטלת על רש'בלי לגרוע מכל תוצאה שנקבעה בדי� אחר לאי) ב(
'קיו� תקנות או תנאי� כאמור על ידי רשות מקומית כדי� אי'די� אי, מקומית

  .קיו� תקנות או תנאי� לרשיו� על ידי מי שעוסק בעסק טעו� רישוי
  
        

        
        

עיסוק של עיסוק של עיסוק של עיסוק של 
        רשות מקומית רשות מקומית רשות מקומית רשות מקומית 

        
        
        

 �  )2' מס(תיקו
  '1974ד"תשל

        

        שמירת סמכויות וחיובי�שמירת סמכויות וחיובי�שמירת סמכויות וחיובי�שמירת סמכויות וחיובי� ....37373737
 

י חיקוק אחר וקיו� חיובי� לפי חוק זה סמכויות לפי חוק זה אינ� גורעות מסמכויות לפ
 .אינו משחרר מקיו� חיובי� לפי חיקוק אחר

        
        

        
        

שמירת שמירת שמירת שמירת 
סמכויות סמכויות סמכויות סמכויות 
        וחיובי�וחיובי�וחיובי�וחיובי�

        
        שמירת סמכויות בתי המשפט העירוניי�שמירת סמכויות בתי המשפט העירוניי�שמירת סמכויות בתי המשפט העירוניי�שמירת סמכויות בתי המשפט העירוניי� ....38383838
 

שו� דבר בחוק זה לא יתפרש כאילו בא להוסי) על סמכויותיו של בית משפט עירוני 
        . רוניי� להטיל קנס או מאסר לפי פקודת בתי המשפט העי

        
        

שמירת שמירת שמירת שמירת 
סמכויות בתי סמכויות בתי סמכויות בתי סמכויות בתי 

המשפט המשפט המשפט המשפט 
        העירוניי�העירוניי�העירוניי�העירוניי�

        תקנות סדרי די�תקנות סדרי די�תקנות סדרי די�תקנות סדרי די�.    .    .    .    אאאא38383838
 

  .שר המשפטי� רשאי להתקי� תקנות סדרי די� בהליכי� לפי חוק זה
        
        

        
        

 �תקנות סדרי די� תקנות סדרי די� תקנות סדרי די� תקנות סדרי די
 �  )2' מס(תיקו

  '1974ד"תשל
  

        
        תקנותתקנותתקנותתקנות. . . . בבבב38383838
        

, באישור ועדת הפני� ואיכות הסביבה של הכנסת, שר הפני� רשאי להתקי� תקנות
ובכלל זה קביעת , בדבר קביעת מועדי� לטיפול בבקשות לרשיו� ולהיתר זמני

וכ� , 6ושל נות� אישור לפי סעי)  5מועדי� למת� החלטה של רשות רישוי לפי סעי) 
בתקנות לפי סעי) זה רשאי שר ; בדבר קביעת מועדי� למת� חוות דעת מקדמית

כאילו נית�  6ר לפי סעי) יראו את האישו, הפני� לקבוע כי משעבר המועד שקבע
כאילו אושר מת� , או את הבקשה לרשיו� או להיתר זמני, לצור* מת� היתר זמני

        .היתר זמני
        

        
        

        תקנותתקנותתקנותתקנות
 �  )15' מס(תיקו

  '1998ח"תשנ

        

        ביצוע ביצוע ביצוע ביצוע  ....39393939
 

, ב11עד  10בכפו) לאמור בסעיפי� , שר הפני� ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי
        .להתקי� תקנות לביצועו

        

        
        

        עעעעביצוביצוביצוביצו
 �  )2' מס(תיקו

  '1974ד"תשל
  

        



  

      

27
  
        ביטולי�ביטולי�ביטולי�ביטולי� ....40404040
 

 :בטלות ') הפקודות הפוקעות 'להל� (פקודות אלו 

  ;) הסדרת�(פקודת המלאכות והתעשיות ) 1(
  ; 1935, פקודת מכירת המשקאות המשכרי�) 2(
  . 1935, פקודת השעשועי� הציבוריי�) 3(

        
        

        
        

        ביטולי�ביטולי�ביטולי�ביטולי�
        

        התאמת חיקוקי�התאמת חיקוקי�התאמת חיקוקי�התאמת חיקוקי� ....41414141
 

תהא המשמעות " עינוג ציבורי"או " שעשוע ציבורי"כי למונחי�  בכל חיקוק שבו נאמר
תהא לה� המשמעות שיש לעינוג ,  1935, שיש לה� בפקודת השעשועי� הציבוריי�

 . 3ציבורי בסעי) 
        
        

        
        

התאמת התאמת התאמת התאמת 
        חיקוקי�חיקוקי�חיקוקי�חיקוקי�

        

        הוראות מעברהוראות מעברהוראות מעברהוראות מעבר ....42424242
 

בתוספת לפקודת המלאכות והתעשיות ' המלאכות והעסקי� המפורטי� כסוג א) א(
)�יראו כעסקי� טעוני רישוי , כנוסח� ערב תחילתו של חוק זה )הסדרת

אלה המפורטי� כסוג , בהתייעצות ע� שר הבריאות 1שנקבעו בצו לפי סעי) 
ג�  1יראו כעסקי� טעוני רישוי שנקבעו בצו לפי סעי)  'בתוספת האמורה ' ב

 - בתוספת האמורה' ואלה המפורטי� כסוג ג, בהתייעצות ע� שר המשטרה
ג� בהתייעצות ע� שר  1סקי� טעוני רישוי שנקבעו בצו לפי סעי) יראו כע

  .החקלאות
  

רשיו� שהיה תק) ערב תחילתו של חוק זה ונית� לפי אחת הפקודות הפוקעות ) ב(
יראו אותו מיו� תחילתו של חוק זה כאילו , לעסק הטעו� רישוי לפי חוק זה

ו כתנאי לרשיו� לפי וכל תנאי של רשיו� כאמור יראו אות, נית� על פי חוק זה
אול� תקפו של רשיו� כאמור יפקע לא יאוחר מאשר במועד שבו ; חוק זה

  .היה פוקע על פי הפקודות הפוקעות
        
        

        
        

        הוראות מעברהוראות מעברהוראות מעברהוראות מעבר
        

        שמירת תקפ� של תנאי� מיוחדי�שמירת תקפ� של תנאי� מיוחדי�שמירת תקפ� של תנאי� מיוחדי�שמירת תקפ� של תנאי� מיוחדי� ....43434343
 

) הסדרת�(לפקודת המלאכות והתעשיות  7התנאי� המיוחדי� שנקבעו מכוח סעי) 
שכת המנהל הכללי של משרד הבריאות ובלשכות ואשר העתקי� מה� הונחו בל

לחוק  7יעמדו בתקפ� ויראו אות� כאילו נקבעו לעני� סעי) , הבריאות המחוזיות
 .והוא כל עוד לא הוחלפו או שונו לפי חוק זה, זה

        
        

        
        

שמירת תקפ� שמירת תקפ� שמירת תקפ� שמירת תקפ� 
של תנאי� של תנאי� של תנאי� של תנאי� 

        מיוחדי�מיוחדי�מיוחדי�מיוחדי�
        

 ))))1969196919691969בינואר בינואר בינואר בינואר     1111((((ט ט ט ט """"א בטבת תשכא בטבת תשכא בטבת תשכא בטבת תשכ""""תחילתו של חוק זה היא ביו� יתחילתו של חוק זה היא ביו� יתחילתו של חוק זה היא ביו� יתחילתו של חוק זה היא ביו� י ....44444444
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 נשיא המדינה       ראש הממשלה               שר הפני�          

        
  .באחד לחודש שלאחר תו� שישה חודשי� מיו� פרסומו 19תחילתו של תיקו� : ההערה
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