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יישום הרפורמה בחוק רישוי עסקים  -סטטוס
1.1.2019
הארכת
תוקף
רישיונות
ויישום הצו
המעודכן

הקמת
וועדה
מייעצת

היתר זמני
עד שנתיים

כתיבת
הנחיות
ומפרטי
רשות
הרישוי

קבלת
אישור יועץ
נגישות
מטעם בעל
העסק

רישיון עסק
וקיום דיני
תכנון
ובנייה

תיאום
פעולות
אכיפה
ופיקוח +
קנסות
מסירת
דרישה
לתיקון
בתוך 30
ימים

ביטול
רישיון
העסק
בתוך 30
ימים

העברת
בעלות
אוטומטית
ברישיון
העסק

מסלולים
מקוצרים

חידוש
רישיון
בתוך 45
ימים

2
2

יישום הרפורמה בחוק רישוי עסקים  -סטטוס
נושא

מועד

הסבר

סטטוס יישום

הארכת תוקף רישיונות

30.12.18

עודכן בצו רישוי עסקים ב
30.12.2018

מבוצע בשוטף החל מ 1.1.2019

היתר זמני עד שנתיים

1.1.19

תיקון לחוק סעיף  7ב

מבוצע בשוטף החל מ 1.1.2019

מתן רישיון/היתר לעסק שאינו מקיים את דיני
התכנון והבנייה – אם אינו פוגע במטרות החוק

1.1.19

תיקון לחוק סעיף 8א1

יישום ההנחיה ע"י מהנדס הרשות או
מהנדס המחוז

היתר זמני טרם החלטת וועדת מקומית לאישור
הבקשה לשימוש חורג

1.1.19

תיקון לחוק סעיף 8א1

יישום ההנחיה ע"י מהנדס הרשות או
מהנדס המחוז

ביטול רישיון עסק בתוך  30ימים

1.1.19

תיקון לחוק סעיף 7ג

צמצום ביטול רישיון מ  90ימים ל 30
ימים –הערכות הרשויות לעמידה ב לו"ז

הקמת וועדה מייעצת לבדיקת עלויות יישום
תקנות ודרישות חדשות (אסדרה)

1.1.19

תיקון לחוק סעיף 12

הוועדה טרם הוקמה

קיום ביקורת בעסק ומסירת דרישה לתיקון
ליקויים בתוך  30ימים

1.1.19

תיקון לחוק סעיף 8ד

קושי ברשויות ובמועצות להן חוסר
במשאבי תברואן/מפקח

הוראות לעניין תיאום פעולות אכיפה ופיקוח בין
נותני האישור ורשות הרישוי  +קנסות

1.1.19

תיקון לחוק סעיף 19א +
סעיף ( 28הסמכת
מפקחים)

כלל הרשויות נדרשות להעביר את
מפקחי הרשות הסמכה בנושא

כתיבת הנחיות והוראות לדרישות רשות הרישוי

30.4.2019

סעיף ( 48א)( )3לתיקון
34

מותנה בקבלת תקציב השיפוי לכתיבת
המפרטים
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יישום הרפורמה בחוק רישוי עסקים  -סטטוס

נושא

מועד

סטטוס יישום

הסבר

הקלות בנושא רישוי נגישות

1.4.2019

תיקון לחוק סעיף 8ב +
סעיף ( 44ב) ()2

•
•

יישום קבלת אישור יועץ חיצוני
יישום הליך טיפול מלא ע"י הרשות
– טרם החל ההליך המופיע בחוק
בו נקבע שבגין תשלום אגרה
לרשות היא זו שתכין את הנדרש
בנושא לבעל העסק ותבדוק את
העסק לקיום דרישות נגישות.
מותנה באישור שר הפנים

הקמת מרכז שירות משותף ב  25רשויות

1.1.2020

תיקון לחוק סעיף 7ג6

•

רשויות תלויות ביישום התיקון לחוק
ע"י המשרדים והצבת נציגיהם ב
 25רשויות (אחת לחודש)
הערכות הרשויות בהיבטים פיזיים
(הוספת עמדות קבלת קהל לנציגי
המשרדים כולל ציוד)

•

*עד כה טרם התקבלו פרטי הנציגים ל
 25רשויות למרות  2מכתבים שנשלחו
ע"י האיגוד בנושא למנכ"לי המשרדים
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יישום הרפורמה בחוק רישוי עסקים  -סטטוס

מועד

נושא

הסבר

סטטוס יישום

מסלולים :תצהיר ,היתר מזורז א  /ב

?

מותנה בקידום תיקונים
בתקנות רישוי עסקים -
דורש אישור וועדת פנים
והסביבה

טרם נכנס לתוקף

שינוי בעלות ברישיון עסק אוטומטי

?

מותנה בקידום תיקונים
בתקנות רישוי עסקים -
דורש אישור וועדת פנים
והסביבה

טרם נכנס לתוקף

חידוש רישיון בתוך  45ימים

?

מותנה בקידום תיקונים
בתקנות רישוי עסקים -
דורש אישור וועדת פנים
והסביבה

טרם נכנס לתוקף

דיונים בוועדת הפנים בהצעה לתיקון צו המהווה
החמרה

?

סעיף 7א1
סעיף 47ב

טרם נכנס לתוקף
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