
סמכויות מפקחים-28סעיף 

הסמכת מפקחי רישוי עסקים  



28סעיף –סמכויות מפקחים 

-תיקונים דומים נעשו בשנים האחרונות בחוקים נוספים של סמכויות פיקוח

.יש מגמה כללית של העברת סמכויות לפקחים עירוניים

ההוראות החדשות  

דנות בהסמכת •
, המפקחים

בסמכויותיהם ובאופן  
.זיהויים

הוראות החוק הישנות  

דנו בזכות הכניסה של •
מפקחים הממונים  

מטעם רשות הרישוי  
.ונותני האישור



?מי רשאי להסמיך מפקחים לעניין חוק רישוי עסקים

–רשאי להסמיך 
עובד רשות  

.  מקומית
סמכויות הפיקוח  )

של עובד שהוסמך 
על ידי ראש רשות  

יהיו  , מקומית
בתחום אותה  

הרשות המקומית  
(  בלבד

ראש 
הרשות 

המקומית 

–רשאי להסמיך 
עובד מעובדי  

,  משרדו
עובד משרד אחר 

,  (בהסכמת השר)
עובד רשות  

בהסכמת  )מקומית 
(. ראש הרשות

השר 
הרלוונטי  

לתחום
–רשאי להסמיך 

מפקחים 
שסמכויותיהם יהיו 
בתחומה של רשות 

רשות )רישוי גלילית 
רישוי הנמצאת מחוץ 

לתחום רשות  
את כל , (מקומית

העובדים שרשאי 
השר הרלוונטי  

לתחום מתן האישור  
.להסמיך

שר 
הפנים



כתב הסמכה 

לפקח יינתן כתב הסמכה-

המסמיך אותו לבצע את  

פעולות הפיקוח המנויות 

.  א28בסעיף 

 ללא כתב הסמכה אין אישור

.לבצע את אותן הפעולות



התנאים הנדרשים למינוי כמפקח

 חומרתה או  , שהגורם המסמיך סבור שמפאת מהותהלא הורשע בעבירה

.נסיבותיה לא ניתן לקבל הסמכה

 מתאימהקיבל הכשרה הוא.

 יקבע את תנאי ההכשרה הנדרשים לעובדי המשרדיםהשר המסמיך  .

 יקבע תנאי הכשרה לעובדי משרדו ולעובדי הרשויות המקומיותשר הפנים.



הכשרה מתאימה  

ההכשרה המתאימה נקבעה  

ל משרד הפנים"בחוזר מנכ

:וקובעת את

תפקיד מפקח רישוי עסקים

התשתית החוקית לעבודתו

שימוש בסמכויות

  תחומי הפיקוח

  מבחן מסכם



סמכויות המפקחים בפועל 

א28סעיף 
מפקח רשאי לבצע את הדברים הבאים❖

והכל כדי לפקח על ביצוע הוראות חוק 

.רישוי עסקים

כל מעשה של מפקח מכח סמכויותיו  ❖

צריך להיעשות  , המוקנות לו בסעיף זה

.בהקשר וכדי לפקח על ביצוע חוק זה בלבד



סמכויות 4בחוק נקבעו למפקח 

לדרוש מכל אדם  
כתובת  , שם

ותעודה מזהה

לדרוש מאדם הנוגע 
ידיעה בדבר למסור כל 

/  פיזי)או מסמך 
שיכולים  ( וירטואלי

הקלה  /להבטיח ביצוע
.של הוראות החוק

, כניסה למקום
כולל  )כלי תחבורה 

(  טייס/ כלי שיט
.כשהוא נייח

/  ביצוע בדיקות
נטילת  / מדידות

-דגימות חומרים
כולל מסירת ושמירת  

.נתונים אלה



דגשים בהפעלת הסמכות 

"כל אדם הנוגע בדבר"ל" כל אדם"אבחנה בין 1.

נייחיםהכניסה לכלי תחבורה מותרת  רק כשהם 2.
.ולא כאשר הם בתנועה

בליווי תיעשה , כניסת בעל מקצוע מוסמך למקום3.
.מפקח

יש לחדד האבחנה בין כניסת מפקח למקום עסק  4.
המצריכה צו  מגוריםלבין כניסת מפקח למקום 

.בית משפט

למשל  )לעתים בית העסק והמגורים מחוברים 5.
(.מספרה ביתית



ב28סעיף 
הסמכויות4תנאים להפעלת 

המפקח משתמש  
בעת מילוי  בסמכויותיו 

.בלבדתפקידו 

(  באופן גלוי)המפקח עונד 
המזהה אותו ואת  תג

.תפקידו

תעודת  המפקח יציג 
לפי , חתומההסמכה 

.דרישה


