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 לכבוד 
 מר' אלחנן משי

 
 שלום רב,

 

 רפורמה ברישוי עסקים, מפרטים אחידים : הנדון

 7.6.2020ימוכין: מכתבך מ ס            

 
 אנו מודים לך על פנייתך לשר הבריאות, ונתבקשתי להשיבך. 

 אנו מעריכים את האכפתיות שלך לקדם נושא חשוב זה.  
 להלן התייחסותנו לנושאים שהועלו בפנייתך: 

 

 . אחידים"חובת כתיבת ופרסום "מפרטים  .1

 בנוגע ללוחות זמנים  03.12.2017מיום  3214  ברוח החלטת הממשלה, החלטה מספר
להכנת מפרטים אחידים ופרסומם, נקבע כי הכנת המפרטים האחידים בשלב א', פריטים 

 . 2020  נדרשים, בהתאם לחוק, להיות מוכנים עד לסוף  נפוצים,

 ור במשאבים ובתקנים ופעילות למרות שקיים קושי רב ביישום ההחלטה, נוכח מחס
הנדרשת בזמני שעת חירום קורונה, שגזלה זמן רב, אנו נקדם מפרטים במידת האפשר 

 בכדי לעמוד במשימה.

 כלהלן: טיפול לא רפואי  של המשרד, האחרון פורסמו טיוטות מפרטים אחידים בחודש
א' טיפול  1.4ט מספרה, רוכלות מזון, בקרוב נפרסם טיוטת מפרט אחיד פרי -  בגוף האדם

 4.2  ,.א'4.2 א',7.8 של יםאחיד יםמפרט הכנתיופי וקוסמטיקה, בימים אלו אנו עבדים על 
 ג'. 4.2ו  ,ב'

 פורסמו הנחיות  :כדוגמה ,כמו כן בתקופת החירום הוצאנו הנחיות ונהלים שונים
למשלוחי ממרכולים, מבתי אוכל, הנחיות למקוואות, לבריכות שחיה, חזרה לשגרה 

 לעסקים, הנחיות חיטוי ועוד. 

 פיקוח תברואי ומקצועי על עסקים ועל ידי העסקים  .2

 במיוחד לאור  ברשויות המקומיות חשוב מאד, בריאות סביבה נושא הכשרת מפקחי
 העובדה שבשנים האחרונות הועברו פרטי רישוי ממעמד של + ל )+(.

  מאפשרות קיום לימודי השלמה, אנחנו  כשרות כח אדם בתחומי בריאות הסביבהתקנות
קידמנו את תכניות הלימוד ואף סבסדנו בפועל את קיום הקורסים )חלק ניכר מהקורסים 

 הועבר על ידי עובדי המשרד ללא שכר(. 

  בכוונת המשרד לקדם תקנות לכשרות כח אדם בעסקים וחיוב העסקים במערכת בקרה
"נאמני תברואת של הכשרת בעלי מקצוע בעסקי מזון, קורסים קידמנו עצמית. בנוסף 

 . , קורסים למפעילי בריכות שחיהמזון"
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 אחידות בפיקוח בין לשכות בריאות במחוזות .3

  רה ממוחשבים. אנו מקדמים טפסי בקאחידות לקדם על מנת 

 וישראל דיגיטלית אמורה לניהול עסקים ממוחשבת מערכת כבר קיימת ברוב הלשכות ,
  .לרשויות המקומיות זו לחבר מערכת

 ארגון מערך בריאות הסביבה .4

  את נושאי רישוי עסקים לכלל יחידות המשרד, בדומה לנעשה  מתכללתבריאות הסביבה
 .בתחומי התכנון והבניה

 האוכל והמרכולים יוצאים מבריאות הסביבה שהוא הגוף המנחה  הנחיות בתחומי בתי
 בנושא, ללא הקשר לשייכות הארגונית.

  ראש שירותי בריאות הציבור, וראש המערך הארצי הם הגורמים המוסמכים לדון
 בהשגות הקשורות ברישוי עסקים לכלל יחידות המשרד.

  הערות למפרטים אחידים .5
הערות לטיוטות של מפרטים אחידים בזמן הפרסום להערות אנו מצפים כי תיקחו חלק במתן 

 הציבור,  ולפני פרסומם הסופי.
 

 סיכום: קידום בריאות הציבור ואיכות החיים הם נושאי ליבה ואנו עוסקים בהם בשגרה ובחרום.

 

 

 

 

 

 
 בכבוד רב,                      

               
                                             

  עמיר יצחקי            
 ראש המערך הארצי לבריאות הסביבה       

 העתקים:
 חה"כ יולי )יואל( אדלשטיין, שר הבריאות 

 info@piba.gov.ilחה"כ אריה דרעי, שר הפנים 
 חה"כ ישראל כץ, שר האוצר

 sar@economy.gov.ilחה"כ עמיר פרץ, שר הכלכלה 
 פרופ' סיגל סדצקי, ראש שירותי בריאות הציבור

 ד"ר אודי קלינר, סגן ראש שירותי בריאות הציבור
 , משרד רה"ממר עמיחי פישר, ראש אגף בכיר לטיוב רגולציה

 הגב' חוה מונדרוביץ', ראש אגף בכיר לרישוי עסקים, משרד הפנים
 מר אשר גרנר, יו"ר הוועדה הבין משרדית לרישוי עסקים 

 buslic.co.il - -עו"ד שושי יוסקוביץ', מנהלת אתר רישוי & עסקים חוק, הלכה ומעשה 
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