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34-תיקון 

רגולציה קיימת 
ענפה ומורכבת 

על מנת להבטיח  
סדר וביטחון של 
.המרחב הציבורי

2019במהלך 
רפורמהגובשה 

(34תיקון )
שמטרתה  

את  ולפשטלהקל
התהליכים 

הנדרשים להוצאת  
.  רישיון עסק

הסדרת תהליך 
הרישוי  

היא לב ליבה של 
.הרפורמה



?מה הם עיקרי הרפורמה
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חוקי יסוד1.

,  חוק יסוד חופש העיסוק2.

חוק יסוד כבוד האדם וחירותו

חוקים רגילים היוצרים זכויות יסוד3.
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חוק יסוד חופש העיסוק

.כל אזרח או תושב זכאי לעסוק בכל עיסוק ומקצוע1.

–אין פוגעים בחופש העיסוק 2.
,  שנועד לתכלית ראויה, אלא בחוק ההולם את ערכי המדינה

.או לפי חוק, ובמידה שאינה עולה על הנדרש

.חברי כנסת61ניתן לשנות את החוק ברוב של 3.



דוגמא להתנגשות בין חוקים  

את  (בתנאים מסוימים)מגביל חוק רישוי עסקים •

.חופש העיסוק מכוח הוראות מפורשות שבו



דוגמא לאיזון בין החוקים  

-אפשרות לפתיחת מסעדה 

.הציבוררק בהתמלא תנאים סבירים שישמרו על בריאות



פגיעה בזכות יסוד

-פעולה בחוסר סמכות
אינה תקפה  
ודינה להבטל

פגיעה בזכויות לפי החוק תיעשה 
,  ערכי המדינהבחוק ההולם את רק

,  לתכלית ראויהשנועד 
,  במידה שאינה עולה על הנדרש

.או לפי חוק



סמכות לפגוע בחוק יסוד  

שיקול דעת

נפעיל סמכות •
בשיקול דעת  

.ראוי ובמידתיות

פגיעה  

בזכויות יסוד

אם יש פגיעה •
-בזכויות יסוד

נדרוש הסמכה  
ישירה ומפורשת

מקור הסמכות

מהיכן הסמכות •
?נובעת

הגדרת הסמכות

האם יש סמכות •
?וכיצד הוגדרה



?מה הם העקרונות בשיקול הדעת

סבירות   שוויוניות
מידתיות

הלימה בין חומרת  )
אנרגיה "העבירה לבין ה
"(לאכיפתה

הגינות  
וניגוד עניינים

הקשבה  
אכיפה לצורך 
תכלית ראויה  
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456



מידתיות
"אנרגיה לאכיפתה"הלימה בין חומרת העבירה לבין ה

יש לאכוף באופן מידתי •

יש להשקיע באכיפה לפי מידת חומרת העבירה •
והנסיבות 

למשל זמן –יש להתחשב בנסיבות ביצוע העבירה •
ביצוע העבירה  

פקחים רק כדי לתפוס אדם עובר עבירה  20לא נשלח )
(100₪שהקנס בגינה הוא 
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שוויוניות
.  יש להיזהר מאכיפה בררנית ולא שוויונית•

.יש לאכוף נגד כולם בצורה שווה•

למשל אם רשות מקומית מחליטה לאכוף כנגד  •
יש להפעיל את אותם   -רוכלות לא חוקית

.  אמצעי אכיפה בכל האזורים ברשות
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סבירות
יש להיזהר מביצוע פעולה לא סבירה•

פעולה בלתי סבירה היא פעולה שאף אדם סביר לא היה מעלה •
.בדעתו שלרשות יש סמכות לבצע אותה

יש לזכור כי בית המשפט יכול לעיתים לבדוק את סבירות  •
גם אם שופט סבור שהיה עושה אחרת במקום בעל )המעשה 
(אין זה פוסל את המעשה-התפקיד

על המעשה להיות בלתי  , בכדי שבית משפט יפסול את המעשה •
.סביר באופן קיצוני ומהותי

האם נשקלו כל השיקולים הרלוונטיים והאם -בית משפט יבדוק•
.ניתן משקל ראוי לכל אחד מהשיקולים
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אכיפה לצורך 
תכלית ראויה

.  מטרת החוק-יש לאכוף רק למען תכלית ראויה•

אין לאכוף עבירה מסוימת על מנת לקדם מטרה  •
.שאינה ממטרות החוק

אכיפה כנגד רוכבי אופניים על מנת  -למשל•
.לקדם שמירת שבת
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הקשבה
.הפעלת שיקול דעת לסבירות המעשה•

.יש לאפשר לעובר בעבירה להסביר את מעשיו•

.יש להקשיב לנסיבות טרם האכיפה•

באכיפת חובת עטיית מסכות בזמן -למשל•
הקורונה יש לקחת בחשבון טענה מוכחת לבעיות 

.    נשימה
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הגינות וניגוד עניינים
.יש להיזהר מניצול הכוח והסמכות•

.יש להיזהר מערבוב שיקולים זרים אכיפה•

כתוצאה ( אפילו עקיף)יש להיזהר מרווח אישי •
.מהאכיפה

אכיפה כנגד מתחרה עסקי של קרוב  -למשל•
.    משפחה
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