
הכנסת: של הסביבה ואיכות הפנים ועדת מטעם חוק הצעת בזה מתפרסמת

[116] התשמ"ח1988 ,(6 מס' (תיקון עסקים רישוי חוק

16 סעיף יבוא:תיקון בסופו העיקרי), החוק  (להלן התשכ"ח11968 עסקים, רישוי לחוק 16 בסעיף . 1

ושלא כדין רשיון ללא רשוי טעון עסק האשום נשוא בחצרים אדם ינהל לא כי לצוות י'(3)
עסק לניהול כדין רשיון אדם אותו בידי אם אלא בעסק, החזקה או הבעלות את לאחר יעביר

.'י זה

הסבר דברי

1 עסק,סעיף לסגירת צו בנותנו המשפט בית סמכות
שניתן לצו מוגבלת הקיים, החוקי המצב לפי
את לאסור .משפט לבית סמכות כיום ואין לנאשם לתת
לאשום. יסוד ששמשו חצרים באותם בכלל העסק הפעלת
חובת את עוקפים עסק שבעלי המקרים שרבים מאחר

העברת ידי על שפוטי סגירה צו פי על עסקים סגירת
המשפט בית את להסמיך מוצע בעסק, החזקה או הבעלות
מסויימים בחצרים עסק ניהול של בעבירה אדם שהרשיע
חצרים באותם רשוי טעון עסק ניהול על בכלל לאסור 

כדין. לכך רשיון עסק לאותו אם אלא
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"נתפסו יבוא: רוכל" של פסידים חפצים "נתפסו במקום העיקרי, לחוקן 27ד(ג) כסעיף .2
מעוט או גודלם מצבם, מחמת אלה חפצים לאחסן שאין הרשוי רשות וסבורה רוכל של חפצים

תג". סעיף לפי הרשות שתתקין .עזר בחוק שייקבע כפי ערכם,

27ד סעיף תיקון

הסכר דברי

2 מהצורךסעיף הרשוי רשות את לשחרר בא התיקון
סיום עד ארוכה, לתקופה לעתים לאחסן,
של מצבם כאשר רוכל חפצי המשפטיים, ההליכים
מוצע זאת. מצדיק אינו ערכם מעוט או וגודלם החפצים

והתמורה כאלה חפצים למכור הרשוי רשות את להסמיך
אם  לרוכל ותוחזר החפצים, במקום תמסר  שתתקבל

כך. על יצווה המשפט בית



הכנסת: של הסביבה ואיכות הפנים ועדת מטעם חוק, הצעת בזה מתפרסמת

עזר חוקי (אישור המקומיות הרשויות דיני לתיקון חוק
1988 התשמ"ח ופרסומם),

[7וו]

 העיריות1 בפקודת .1

יבוא: 258 סעיף במקום (1)

פקודת תיקון
העיריות

חוקי "אישור
ופרסומם עזר

העזר וחוק העיריה ראש עליו יחתום עזר, חוק המועצה אישרה (א) .258
ברשומות. יפורסם

ששים כעבור אלא (א), קטן בסעיף כאמור עזר חוק יפורסם לא (ב)
כי השר הודיע השר; לידיעת העזר חוק את העיריה ראש שהביא מהיום ימים

זה. מועד תום לפני אף החוק יפורסם העזר, לחוק התנגדות לו אין

עיכוב על להורות (ב) קטן בסעיף האמורה התקופה תוך רשאי השר (ג)
שהוא מי או שהשר לאחר אלא כאמור יחליט שלא ובלבד העזר חוק פרסום
שהוא למי או העיריה לראש ונתן הסתייגויותיו את פירט זה לענין הסמיכו

העזר. חוק פרסום עיכוב נגד טענותיו את לטעון הזדמנות לכך הסמיכו

הוא רשאי (ג), קטן בסעיף כאמור עזר חוק פרסום השר עיכב (ד)
מאלה: אחת לעשות

העיכוב; ביטול על להורות (1)

שיפרט; מנימוקים העזר חוק את לפסול (2)

מחדש. לדיון למועצה הערותיו עם העזר חוק את להחזיר (3)

חוק יפורסם העזר, חוק פרסום את לעכב הוראתו את השר ביטל (ה)
ברשומות". העזר

יבוא: 262(ב) סעיף במקום (2)

על וההודעה לשר כך על תודיע לעצמה, עזר חוק לאמץ מועצה החליטה "(ב)
ברשומות". תפורסם האימוץ
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פקודת תיקון
המקומיות המועצות

יבוא: המקומיות2, המועצות לפקודת 22 סעיף במקום . 2

חוקי "אישור
ופרסומם עזר

העזר וחוק המועצה ראש עליו יחתום עזה חוק המועצה אישרה (א) .22

ברשומות. יפורסם

ימים ששים כעבור אלא (א), קטן בסעיף כאמור עזר חוק יפורסם לא (ב)
לו אין כי השר הודיע השר; לידיעת העזר חוק את המועצה ראש שהביא מהיום

זה. מועד תום לפני אף החוק יפורסם העזר, לחוק התנגדות

עיכוב על להורות (ב) קטן בסעיף האמורה התקופה תוך רשאי השר (ג)
שהוא מי או שהשר לאחר אלא כאמור יחליט שלא ובלבד העזר חוק פרסום
שהוא למי או המועצה לראש ונתן הסתייגויותיו את פירט זה לענין הסמיכו
העזר. חוק פרסום עיכוב נגד טענותיו את לטעון הזדמנות לכך הסמיכו

הוא רשאי (ג), קטן בסעיף כאמור עזר חוק פרסום השר עיכב (ד)
מאלה: אחת לעשות

העיכוב? ביטול על להורות (1)

שיפרט; מנימוקים העזר חוק את לפסול (2)

מחדש. לדיון למועצה הערותיו עם העזר חוק את להחזיר (3)

חוק יפורסם העזר, חוק פרסום את לעכב הוראתו את השר ביטל (ה)
ברשומות". העזר

מעבר הוראות (להלן זה חוק של תחילתו לפני הפנים שר לאישור והעבירה התקינה שמועצה עזר חוק . 3

השר. לידיעת העזר חוק הובא בו כיום החוק תחילת יום את ויראו החוק הוראות עליו יחולו החוק),
ו

הסבר דברי

י העיריות לפקודת 258 בסעיף כיום הקיים ההסדר
הפנים שר של אישורו טעון עיריה של עזר חוק כל לפיו
גורם מהווה ביותר, שגרתיים בענינים עוסק הוא אם גם
עזר חוק פרסום שנים גם ולפעמים חדשים המעקב
ידי על לקבוע העיריה של יכולתה את מאד עד ומצמצם
במסגרת נושאים להסדיר או מדיניות העזר חוק חקיקת

וסמכויותיה. תפקידיה

עזר חוק של אישורו את שנים לעכב השר יכול כיום
דוגמאות וישנן התיחסות מתן וללא נימוקים מתן ללא

לכך. רבות
חוק לפרסם יש לפיו הסדר בחוק לקבוע כן על מוצע
מפורשות הורה השר כן אם אלא קצובה, תקופה אחר עזר
הרשות עם לדון לחייבו מוצע אז וגם הפרסום את לעכב

הסתגויותיה. ולשמוע בנושא המקומית

רובינשטיין אמנון הכנסת: חבר
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