
הסמכת מפקחי רישוי עסקים

תהליך הביקורת 

ח ליקויים"ומתן דו



ביקורת בעסק ודרישה לתיקון ליקויים

ח "מסירת דו
ליקויים

לאחר 
ימי  30

עבודה

ביקורת 
בעסק

יוארך  -בנסיבות מיוחדת

.ימי עבודה נוספים15ב 



ביקורות ודרישה לתיקון ליקויים  
(ד8סעיף )

? מה מסדיר הסעיף

הביקורותתיעוד עריכת •
,בעסק

,  ח הליקויים”השגה על דו
על תיקון  הודעה לרשות 

הליקויים והמועדים  
.הקשורים

?מה מטרת הסעיף

השקיפותלהגביר את “•
והוודאות למבקש הרישיון  

את הזמנים  ולקצר
הנדרשים לצורך רישוי  

.”עסק



?ח ליקויים"מה מכיל דו

שטרם מחזיק  עסק 
היתר/ ברישיון

/  המחזיק ברישיוןעסק 
היתר מזורז



ח"הוספת דרישות לדו

.ח ללא הוספה לאחר מסירתו"כל הדרישות יפורטו בדו

:הוספת דרישות תתבצע רק במצבים הבאים

בהוראה נדרשים/ בתנאיעמידה 1.

.במפרט האחיד/ באופן מפורש בדין

.בעסק המחייב ביצוע הדרישהשינויחל 2.

המחייבות זאת נסיבות חריגות חלו 3.

(.בכפוף לאישור גורם מוסמך מחוזי)



לשנות הדרישה/ בעל העסק רשאי לבקש לבטל

:יום כאשר14בפנייה לגורם מוסמך תוך 

.הוראה/ של תנאיאינו מהווה הפרה הליקוי • 

.לקיים את הדרישהלא יכול שבגינן בעל העסק נסיבותקיימות • 

בקשה לביטול הדרישה



ליקוי שעשוי לגרום לפגיעה ממשית במטרות החוק  

.מידיניתן לקבוע כי יש לתקנו באופן 

(.תוך מתן הנחיות על האמצעים שיש לנקוט עד לתיקון)

ליקויים הפוגעים במטרות החוק



?כיצד בעל העסק מוכיח כי תיקן את הליקויים

עורך הביקורת 
יכול לקבוע את אופן 

, ההוכחה לרשות
בחוק צוינו אפשרויות אך גם 

(.שמתארות את עיקר האופציות)

לרשות ניתן שיקול דעת  
-נרחב לגבי אופן ההוכחה
בהצהרה או באפשרות  

.לביקורת נוספת

דרישה להמצאת  
,  חוות דעת גורם מקצועי

. ’אישורי תו תקן וכו
רמת המסמכים שתידרש  )

(.תלויה באופי הליקוי

-מסמכיםהגשת 
יכולים לכלול הצהרה של 
בעל העסק שהליקויים  

.תוקנו



מה קורה כשבעל עסק סבור  

?שהדרישה אינה מוצדקת

.  לביטול הדרישה לתיקוןיגיש בקשה בעל העסק 
(הבקשה היא סוג של השגה ונקבעו לה כללים שונים)

? למי
-י נותן אישור"דרישה שניתנה ע

(.”נסיבות חריגות“הגורם שמאשר ), לגורם מוסמך מחוזי

?למי
-י רשות הרישוי"דרישה שניתנה ע

(.ראש הרשות)לגורם מוסמך ארצי 

?  מתי
יום מקבלת הדרישה 14בתוך 

(.או מועד ארוך יותר הנקוב בדרישה)


