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 לכבוד 

 איילת שקד, שרת הפנים 

 

 

 2021-טיוטת צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי( )תיקון(, התשפ"א  – הנדון 

 

ת  , וללא שקילצו זה מסוכן לבריאות הציבור ואין לקדמו ללא הסכמה של משרדי הבריאות והגנת הסביבה

 וציבורי נאות.  ידי דיון מקצועי על   ההשלכות הבריאותיות והסביבתיות 

 

חפוזה   בצורה  הותקן  לצו  הסביבתיים  התיקון  הבריאותיים,  השיקולים  שקילת  של  מוחלט  בהיעדר 

תיקון לצו יגדיל  , לא נבחנו חלופות. הRIAוהציבוריים. כלל לא סופקו נימוקים להצעה, לא בוצע הליך של  

את הנטל הבריאותי והסביבתי בישראל, אך נושא זה כלל לא נותח. הרי היו סיבות כבדות משקל לכך  

 שהוחלט שעסקים אלו יהיו טעוני רישוי לפי חוק רישוי עסקים. האם סיבות אלו התבטלו להן לפתע?  

 

משבר הקורונה והתהליכים בעולם לימדו אותנו בדיוק ההיפך. חובתה של הרשות המקומית לפקח על  

העסקים בתחומה לצורך הגנה על בריאות הציבור מפני זיהומים, אם מנגיפים ואם מכימיקלים. חובתה  

על   ושמירה  נכון  תכנון  ידי  על  הציבור  לבריאות  מזיקים  אינם  אלו  עסקים  כי  לוודא  הרשות  כללים  של 

במקרים    המקומית נותרההרשות    – להיפך  אין שום כפל דרישות,    במציאות הפיקוח הנוכחית  מתאימים.

 ות הציבור ועכשיו גם היא מוסרת ומותירה את הציבור מופקר.  שכבת ההגנה האחרונה על בריא רבים 

 

במציאות שבה אין ולו פקח אחד במשרד הבריאות שתפקידו לפקח על מכירת מוצרי עישון, לא ניתן לוותר  

לא  יעבור,  תיקון  אם ה   – ועל  בפ   על רישוי עסקים של מקום למכירה קמעונאית של מוצרי עישון לסוגיהם. 

 מפני מכירת מוצרים קטלניים וממכרים.  נותר מי שיגן על בני נוער 

 

רים, או  במציאות שבה מדינות וערים שונות אוסרות על קיומן של מכבסות או ניקוי יבש ליד בנייני מגו

כי   אלו מרישוי. הוכח בשנים האחרונות  עסקים  לפטור  ניתן  לא  פעילותן המזהמת,  מפקחות היטב על 

חומרים שונים בהן נעשה שימוש במקומות אלו הם מסרטנים, גורמים לזיהום אוויר, קרקע ומים ופוגעים  

 בהתפתחות העובר ובריאות הציבור.  

 

כדוגמת מספרת   חיים  לבעלי  בריאות  עסקים הקשורים  לסכן את  עלולים  חיים  לבעלי  ומזון  חיים  בעלי 

ינר הרשותי ואולם הסרת  רסמכויות הפיקוח על עסקים נשאבות על ידי הוטהציבור ומחייבים רישוי מתאים.  

  קת חובת רישוי תהפוך עסקים אלו לבלתי נראים. כאשר חנות מזון לחיות תבצע פעילות אסור של החז

כולל של בעלי חיים, ומכירה וטבתנאים לא    ,  או מכירת תרופות  ציבורי  הולמים  גורם  יהיה  רינריות, לא 

 יבור.  יאות הציע מפני הסכנה לבר שיראה זאת ויתר

 

הן מקום ההפצה העיקרי של נמלת האש    מ"ר(   300חים וצמחי נוי מעל ללות )מקום למכירתם של פרמשת

רבות בני אדם ובעלי חיים. הרשות המקומית האחראית על פי  ולש אשר עוקץ עקיצות צוק פהקטנה, מזי

מפגע חמור  יחיד הקיים בידע מפני  כלי האכיפה הפקודת בריאות העם למניעת מפגעי מזיקים מאבדת את  

 זה, עם הסרת הפריט מהחוק.  

 



 
 
במעבדת  אלו  כדוגמת  מסוכנים  להיות  שעלולים  בחומרים  ובפרט  רפואית  לפעילות  הקשורים    עסקים 

 שיניים, מחייבים רישוי מתאים על ידי הרשות המקומית.  

 

.  אך שיפור איננו ביטול מוחלט של רישוי עסקים המסכנים  ייתכן שיש לבחון את חוק רישוי עסקים ולשפרו 

 את בריאות הציבור.  

 

הערכת ההשפעה על בריאות הציבור  מוצע ללא גמאות שהובאו כאן על קצה המזלג ניכר כי התיקון מהדו

כי השיקולים    שפט העליוןהמעל ידי בית  כבר נקבע  והסביבה ועלול לגרום לנזק חמור לציבור בישראל.  

 ים להילקח בחשבון.  הבריאותיים חייב 

 

ההסתדרות הרפואית לדיון משותף עם משרד הפנים, משרד הבריאות,    יאנו מבקשים להזמין את נציג 

 הגנת הסביבה והשלטון המקומי בנוגע להשלכות התיקון המוצע על בריאות הציבור. 

 

 בברכת בריאות, 

 

 , ההסתדרות הרפואית ועד איגוד רופאי בריאות הציבור
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