
–רפורמה ברישוי עסקים 
דגשים ברפורמה ונקודות למחשבה
אתגרים חדשים לרשויות המקומיות

היועץ המשפטי לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת–ד תומר רוזנר "עו

הכנסת
The Knesset



-דגשים ברפורמה ברישוי עסקים 
אתגרים חדשים לרשויות המקומיות

בעסקיםהאמוןהגברת

מורכביםיותרלעסקיםגםאמוןמבוססרישויהליך–המזורזההיתר

אמוןעלהמבוססיםרישוימסלוליביצירתהכרחימרכיב-אכיפהמנגנונימגווןיצירת

הרישויבהליכימשמעותיחסםעםהתמודדות–עסקיםברישויובניהתכנון

המשותףהשירותמרכז–לעסקיםהפניםעם

נוספיםואתגריםהאתגריםסיכום



ההיתר המזורז–הגברת האמון בעסקים 

הקודםבתיקוןשנכללהמזורזההיתרלעומתהמזורזההיתרבתפיסתשינוי
תצהיריסודעלרישיוןמתןהליךהוספתלאור-לחוק

ברשויותוהבינונייםהקטניםהעסקיםלמרביתמיועדכעתהמזורזההיתר

כדיתוךתיקון"מאפשר–בפועלהיוםהמתבצעהרישויאופןאתשתואםהליך
"תנועה

לבין,קבוערישיוןללאלציבוראותוולפתוחעסקלנהלהאפשרותביןאיזון
ממנוסכנותמניעת



ההיתר המזורז–הגברת האמון בעסקים 

:האתגר 

–מדיניות מאוזנת קביעת 

אל מול  , לליקויים שנעשו בתום לבסובלנות 
מדיניות מחמירה כלפי ליקויים והפרות שמהוות  

.הפרת אמון מצד בעל העסק



–מגוון מנגנוני אכיפה יצירת 
בתהליכים של רישוי מבוסס אמוןהכרחי מרכיב 

לפגועמבליכלפיהםוהבירוקרטיההרגולציהנטלוהפחתתעסקיםקידום-המטרה
הציבורייםבאינטרסים

המקומיתברשותובטוחהבריאה,נעימהסביבהעלשמירה-הרשותשלהואהאינטרס-
הציבורייםהאינטרסיםעלההגנהחשבוןעללאלעסקיםהקלות

אמצעי אכיפה חדשים בחוק:
 ממנוללא קשר לסיכון הנשקף , הפעלת עסק ללא רישיוןעל מינהליצו הפסקה

 מינהליכתב אישום לצורך הארכת צו הפסקה ביטול הצורך בהגשת

 פליליללא תלות בניהול הליך , צו הפסקה שיפוטי–הוספת הליך

 כספייםמנגנון עבירות קנס ועיצומים

 דרישה לתיקון ליקויים"המנגנון של הוספת  "

 הגורמיםהליכי האכיפה בין כלל תיאום



–יצירת מגוון מנגנוני אכיפה 
מרכיב הכרחי בתהליכים של רישוי מבוסס אמון

:האתגר 

קיום אכיפה יעילה כדי לעודד את תהליכי הדה-
רגולציה והרישוי העצמי ולהבטיח את הצלחתם

  השלמת הליכי החקיקה הנדרשים ליצירת ארגז
הכלים לאכיפה



–תכנון ובניה ברישוי עסקים 
עם חסם משמעותי בהליכי הרישויהתמודדות 

התכליותשמירתעםיחד,עסקרישיוןלקבלתמרכזיחסםהפחתת–המטרה
והבניההתכנוןדינישלוהחשובותהעיקריות

עסקיםרישויאגףומנהלהעירמהנדס–המקומיתהרשותלגורמירבהאחריות

ההסדרעקרונות–

לתתניתןאולם,והבניההתכנוןתכליותאתמקייםשאינולעסקרישיוןלתתאין-העיקרון
,עסקיםרישויחוקבמטרותלפגועכדיב"התודיניבהפרתאיןכיסבורההרשותאםרישיון

ב"התובדינימהותיתפגיעהבהפרהאיןכיאישרהעירומהנדס

עסקרישיוןלתתניתןלאובהםמהותיתכהפרהשנחשביםבחוקמקריםפירוט

והבנייההתכנוןבדיניעומדשאינולעסקרישיוןלתתכוונהלגביהאישורנותנייידוע.



–תכנון ובניה ברישוי עסקים 
התמודדות עם חסם משמעותי בהליכי הרישוי

:האתגר

קביעת מדיניות שאינה מעודדת עבריינות בנייה

רישיון עסק  בהם מתן אך מאפשרת הכרה במקרים 
לא יפגע בתכליות דיני התכנון והבנייה  



–עם הפנים לעסקים 
מרכז השירות המשותף ככלי סיוע חשוב ליישום החוק

 היתרונות שבגוף המרכז את הטיפול בתחום רישוי עסקים–

להומחוצההרשותבתוך–הרגולציהבתהליךשחקניםריבוי

החוקלהפעלתוכליםמנגנוניםריבוי

בשוקוהפועליםהמאסדריםהשחקניםביןהדדיוהיזוןלמידה-משותףבעיותפתרון

מפקחרקולאומייעץמסייעכגורםהמקומיתהרשות–לעסקומיטבייעילשירותמתן

עקרונות ההסדר:

הממשלהוממשרדיהמקומיתמהרשותרלוונטייםנציגיםבוששותפיםמרכזיצירת

פיקוחהליכיקיום,לרישיוןבבקשותמשותפיםדיוניםקיום,וייעוץמידעמתן–המרכזפעילות
משותפים

אורשותהמשרתמשותףשירותבמרכזהממשלהנציגישלהתייצבותחובת-2020מינוארהחל
100,000עלעולהתושביהןשמספררשויותמספר

אישורכנותןהמקומיתהרשותמעובדיעובדלהסמיךאפשרות



–עם הפנים לעסקים 
מרכז השירות המשותף ככלי סיוע חשוב ליישום החוק

:האתגר

הגורמים  , רתימת משרדי הממשלה נותני האישור
ורשויות מקומיות , הנדרשים ברשות המקומית
סמוכות 

לשיתופי פעולה בהקמת והפעלת מרכזי השירות  
המשותפים



סיכום האתגרים ואתגרים נוספים

אל,לבבתוםשנעשולליקוייםסובלנות–מאוזנתמדיניותקביעת-המזורזההיתר
העסקבעלמצדאמוןהפרתשמהוותוהפרותליקוייםכלפימחמירהמדיניותמול

העצמיוהרישוירגולציה-הדהתהליכיאתלעודדכדייעילהאכיפהקיום-אכיפה
הצלחתםאתולהבטיח

הכרהמאפשרתאךבנייהעבריינותמעודדתשאינהמדיניותקביעת-ובנייהתכנון
והבנייההתכנוןדיניבתכליותיפגעלאעסקרישיוןמתןבהםבמקרים

הגורמים,האישורנותניהממשלהמשרדירתימת-משותפיםשירותמרכזי
בהקמתפעולהלשיתופיסמוכותמקומיותרשויותוכן,המקומיתברשותהנדרשים
המשותפיםהשירותמרכזיוהפעלת

חקיקה–

לאכיפההכליםארגזליצירתהנדרשיםהחקיקההליכיהשלמת

המפרטים האחידים



 המקומי תפקיד חשוב ומרכזי בהנעת לשלטון
השלמת הליכי החקיקה הנדרשים

 בכנסת להעלאת מודעות שימוש בהליכים
להנעת התהליכים הנדרשים מצד משרדי , ציבורית

לבקרה ולמעקב על יישום החוק, הממשלה


