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מת� רשיו� עסק לעסק שאינו עומד בדיני התכנו� והבניה

בה� נית� לית� רשיו� עסק לעסק שאינו עומד בדיני התכנו� עניינה בתנאי� ובנסיבות זו הנחיה

ולאחר מספר דיוני�, הנחיה זו גובשה בעקבות פניה של הועדה הבינמשרדית לרישוי עסקי�.והבניה

וכ� נציגי שלוש, שהתקיימו בעניי� זה בשיתו� אנשי משרד המשפטי� ומשרד הפני� הנוגעי� בדבר

. הגדולותהערי�

רקע

אלחלק ניכר, עסקבישראל עשרות אלפי עסקי� הפועלי� ללא רשיו�.1 �לפי הערכה(ה מעסקי�

ב רשיו� זוכי� לקבל אינ�)כרבע �ה" התשכ,של אי עמידה בהוראות חוק התכנו� והבניהעסק

1965.

, רישוי עסקי� לחוק1לא נית� לפקח על המטרות האמורות בסעי�, בעסק הפועל ללא רשיו�.2

מניעת סכנות, איכות נאותה של הסביבה�ובה�, אות� נועד הרשיו� להבטיח, �1968ח"התשכ

, מניעת מחלות בעלי חיי� וזיהו� מקורות מי�, בטיחות הנמצאי� במקו�, לשלו� הציבור

 שהליקוי מתחו� דיני, התוצאה היא.בריאות הציבור וקיו� דיני התכנו� והבניה ודיני הכבאות

גורר אחריו ליקויי� נוספי� הכרוכי� בהעדר רשיו�, המונע קבלת רשיו� עסק, התכנו� והבניה

אות� נועד להשיג רישוי, תוצאתו העדר פיקוח בכל התחומי� וההיבטי� האמורי� לעילו, עסק

.העסק

מטע� זה פנתה הועדה הבינמשרדית לרישוי עסקי� ליוע( המשפטי לממשלה וביקשה לבחו�.3

 מת� רשיו� עסק ג� לעסקי��ובתנאי� ובסייגי� שייקבעו, בנסיבות מסוימות�ת לאפשר אפשרו

כי, בי� היתר, לעניי� זה נטע�. המתנהלי� במבנה שאינו עומד באופ� מלא בדיני התכנו� והבניה

ה� מפני שיש טע� לפג� ברתימת חוק,ת חוק רישוי עסקי�ו בתכלי לא יפגערישוי עסקי� כאמור

וה� מפני שרישוי כאמור, י� נגד חריגות בניה אשר ממילא אי� כל כוונה לפעול בעניינ�רישוי עסק

. וחיזוק האכיפה שעניינה מטרות הרישוי האחרות,יאפשר פיקוח על מספר רב יותר של עסקי�
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מסגרת משפטית

השאלה. קיו� הדיני� הנוגעי� לתכנו� ולבניהג�בה�ו,רשיו� העסק נועד להבטיח מספר מטרות.4

הקובע כי קיו� הדיני� הנוגעי� לתכנו� ולבניה, לחוק רישוי עסקי�6)א(1הא� סעי�, בענייננו היא

עמידה מלאה בהוראות חוק התכנו�, כתנאי למת� רשיו� עסק,מחייב, הוא אחד ממטרות הרישוי

,תוחמי�ומבנסיבות ובתנאי� מסוימי�, לית� רשיו� עסקשיקול דעתאו שמא הוא מותיר, והבניה

. והבניהמדיני התכנו�מסוימת קיימת חריגהש מקו�ג�

בע 8729/96א"בע.5 נה"פ,עמידר'נ' ואח,מ"כאכו� מלונות ונופש בית המשפטקבע, 673)1(ד

:כדלקמ�) �678 677' בעמ(לעניי� זה העליו� 

זו" היא שקיומו של היתר בניה כדי�, טענתה של המשיבה כנגד קביעה
ואי� מחלוקת כי קיומו של רישיו� עסק,י לקבלת רישיו� עסקהינו תנא

)ח"תשכ, מטרתו של חוק רשוי עסקי', לטענתה. היווה תנאי בהסכ'
קיו' הדיני' הנוגעי', בי� היתר, הינה) חוק רישוי עסקי': להל�(1968

לתכנו� ובניה ולמניעת סכנות וכ� הבטחת איכות נאותה של הסביבה 
 ). לחוק)1)(6)(א(1)ו)1)(א(1ראו סעיפי'(י' ומניעת מפגעי' ומטרד

אמנ' בי�, ראשית. בדי� נדחתה טענה זו על ידי בית המשפט המחוזי
ג'1המטרות לרישוי המופיעות בסעי,   לחוק רישוי עסקי' מופיע

ד, אול'". קיו' הדיני' הנוגעי' לתכנו� ולבניה" א"כפי שמציי� 'ר
 ): 1988, מהדורה רביעית(וינוגרד בספרו דיני רשויות מקומיות

קיו' הדיני' הנוגעי''בי� המטרות לרישוי אנו מוצאי' ג' את "...
כ�.'לתכנו� ולבניה א' אד' מבקש רישיו� לעסוק: יש צור� להבי� זאת

ערי')במקו' אשר אינו מותר לפי חוק התכנו� והבניה או תכנית בני�
לכ�. רשות הרישוי לסרב לתיתו בשל כ�רשאית  אי� לייחס)פרט

למחוקק כוונה שחוק הרישוי ישמש כמכשיר נוס, לאכיפתו של חוק
התכנו� והבניה אשר בו ישנ� הוראות מתאימות למניעת שימוש אסור 
".וענישה על עבירות של שימוש אסור כולל צוי' להפסקת אותו שימוש

 ). ההדגשה אינה במקור(

זהעוד מחצבות)י��מחוזי(692/02מ" בעת10.6.2003 מיו� די��קקבע השופט עדיאל בפס, בעניי�

נ"בית מאיר בע :כדלקמ�) לפסק הדי�10פיסקה(המועצה האיזורית מטה יהודה'מ

 1965)ה" וחוק התכנו� והבניה תשכ1968)ח"חוק רישוי עסקי' תשכ"
ע סק בקיומו של היתר אמנ' אינ' מתני' באופ� מפורש מת� רשיו�

כפי שנקבע בסעי,, אחת ממטרות חוק רישוי עסקי', אול'. בניה
קיו' הדיני' הנוגעי' לתכנו� ולבניה ולשירותי"היא, הראשו� לחוק

(כבאות בגדר, הרשות לדרושרשאית, לפיכ�). לחוק)6(1סעי,"
המצאת היתר בניה כתנאי, לחוק רישוי עסקי'7סמכותה מכוח סעי, 

)ההדגשה אינה במקור(."� רשיו� עסקס, למת

אפשרות של מת� רשיו� עסק לעסק שיש, כשלעצמו, אינו שוללחוק רישוי עסקי�כי, נראה איפוא.6

(א� כי אחת ממטרותיו היא הבטחת קיו� דיני� אלה, בו חריגה מדיני התכנו� והבניה )6(1סעי�.

� רשיו� עסק לעסק שאינו עומד בדיני החלטה לית, ככללש,תוצאת שילוב הדברי� היא).לחוק

עדיי�, בר�.בהיותה מסכלת מטרה ממטרות החוק, תהיה החלטה בלתי סבירה, התכנו� והבניה

בנסיבות וזאת, לית� רשיו� לעסק שאינו עומד בדיני התכנו� מוגבלשיקול דעתמסור לרשות 

.כמפורט להל�, וחריגותמיוחדות
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עסק שאינו עומד בדיני התכנו� והבניהל רשיו�לתת נית� הנסיבות והתנאי' בה'

לנית� לית�.7 :מאלה עומד בדיני התכנו� והבניה בהתקיי� אחדועסק שאינרשיו� עסק

 וקבע,שהתובע של הרשות המקומית נת� דעתו עליה�,)זוטי דברי�(בעסק חריגות בניה קלות)א

בשל העדר עניי� לציבור בניהול הלי� כי אי� מקו� לנהל בגינ� הלי� לפי חוק התכנו� והבניה

�או;פלילי

לא, אשר לא נמצא לו היתר בניה, עסק נמצא במבנה יש�ה)ב ותובע של הרשות המקומית קבע כי

. לנהל בגי� העדר ההיתר הלי� לפי חוק התכנו� והבניה� או שאי� כל כוונה�נית� 

עד להכשרת הפג� שלפיזמני� רשיו�תיינ, ככלל,)א(7במקרי� של חריגות קלות כאמור בסעי�.8

.ככל שמדובר בפג� שנית� להכשירו, דיני התכנו�

זהילהותקיי� קושי להגדיר מראש מה� החריגות מדיני התכנו� והבניה העשוי, אכ� חשב לעניי�

על. לחריגות כאלה" היתר"באמור להל� משו�, בשו� פני�, אי� ג� לראות".תחריגות קלו"כ יתר

קבעיתשכ� עבירה מסוימת, יכולה להיות נוקשה או ממצהשימה של עבירות כאלה אינהרכל, כ�

ש, למשל,כ�. אלא ג� לפי נסיבות המקרה, הפורמליי� לא רק לפי יסודותיהככזו סגירת חניה יכול

 לא ייאכפו ני� מזגוהתקנתבניית מרקיזות מתקפלות, ריצו� משטחי�, פרטית ללא שינוי ייעוד

ויהיה עניי� ציבורי, יכול שבנסיבות מסוימות התקנת מזג� לא תוגדר כזוטי דברי�א�, דר� כלל

ש, מזג� גורמת מטרד לשכני�המקו� שהתקנת כגו�, להעמדה לדי� הותק� באופ� היוצר המזג� או

.והוא הדי� בעבירות האחרות, סיכו� בטיחותי

, יוע( בטיחות/יינת� על ידי מהנדסשלאישור בטיחות בכפו, רשיו� עסק בנסיבות האמורות יינת�.9

.או לאישור מהנדס העיר שהחריגה בה מדובר אינה כרוכה בבעיות של בטיחות

 מפני הליכי� עתידיי� לפי חוק התכנו� חסינותיהווהלא, כאמורבנסיבות מת� רשיו� עסק.10

.יהברשיו� העסק יודגש כי הרשיו� אינו מהווה היתר לפי חוק התכנו� והבנ. והבניה


