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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה: 

הצעת חוק שירותי תיירות, התשע"ח-2018 

פרק א': הגדרות
בחוקזה-1עהגדרות

חוקשירותיתיירות,התשת"ו-76ו1)תהתן-החוק  כללי
התיירות שירותי תחום את מסדיר הקיים(, 
חוק הוא הקיים החוק התיירותע משרד שת שבטיפותו
מיושן,הממעטבקביעתהסדריםמהותייםומותירשיקות
דעתנרחבתרשותהמבצעתתקבועאתעיקרההסדרים
בחקיקתמשנהעבמהתךהשנים,מאזחקיקתו,חתושינויים
או חדשה אסדרה הצריכו אשר התיירות, בענפי רבים
שינוייםבאסדרההקיימת,אךהחוקתאתוקןוהאסדרה
בפועתנעשתהבחקיקתמשנהאובהנחיותפנימיות,תרבות
בחוזריםמאתהמנהתהכתתישתמשרדהתיירות)תהתן
-חוזרימנכ"ת(עבמקבית,בחתקמענפיהתיירותבוטתה
או החוק חקיקת עם שנקבעה האסדרה השנים תאורך
שהאסדרהחדתהתהיותרתוונטיתתנוכחשינוייהעתיםע
כמוכן,התבררכיתמשרדהתיירותחסריםכתיםתאכיפת

האסדרההחדשה,בהעדרחקיקהראשיתע

החוקהמוצעבאתהחתיףאתהחוקהקייםותקבוע
הוראותאסדרהחדשותתתחוםשירותיתיירותהמתאימות

תמציאותותצרכיםהעכשווייםע

החוקהמוצעבאתאסדרמחדשאתענףהוראתהדרךע
דרך(, )מורי תיירות שירותי בתקנות הענף מוסדר כיום
התשכ"ז-67ו1)תהתן-תקנותמורידרך(,אשרהותקנומכוח
פקודתסדריהשתטוןוהמשפט,התש"ח-48ו1ופקודתמורי
הדרך)שבוטתהעםחקיקתהחוקהקיים(עמצבמשפטיזה
אינוראוישכןמןהראוישהכתתיםהמסדיריםאתהעיסוק

במקצועהוראתהדרךייקבעובחקיקהראשיתעדכניתע

תאחרבחינתהאסדרההקיימתשתהתחוםותנוכח
השינוייםהרביםשחתובענףהוראתהדרךבמשךהשנים
וקשייהאכיפהשתהאסדרההקיימת,מוצעתצמצםאת
האיסורהקבועבחוקהקייםובתקנותמורידרך,תהדריך
תייריםבישראתרקבאמצעותמורידרך,ותצמצםאתחובת
הרישויכךשתחותרקכאשרהיאנדרשתתצורךהבטחת
איכותהשירות-בעיקרכאשרהמדוברבתייריחוץ,וזאת
תצורךשמירהעתתדמיתהשתישראתכמדינהמסבירה
פניםעמטעםזהמוצעתקבועכיהדרכהשתתייריפנים,
ככתת,תאתיחשב"שירותהוראתדרך"הטעוןרישוי,אתא
אםכןמדוברבהדרכהמשמעותיתשתקבוצההמונה25
תייריפניםתפחות,שסוכנותנסיעותארגנהבעבורהסיור

בכתירכבע

פרקב'המוצעקובעהוראותשונותהנוגעותתאסדרת
העיסוק)בתמורהאושתאבתמורהאךדרךקבע(בהוראת
הדרך,וביןהשארקובעהוראותתענייןמתןרישיוןתעיסוק
הזדהות, חובת בהשתתמויות, השתתפות חובת בענף,
רישיון בעתי )שהם דרך תמורי אתיקה כתתי קביעת

תהוראתדרך(ודיןמשמעתישיחותעתיהםעהוראותאתה
באותתהבטיחאתמקצועיותםשתמוריהדרךואתאיכות
השירותהניתןבידיהםותשמורעתעניינםשתהתיירים-

בעיקרתייריהחוץע

תהסדיר שבו, ג' בפרק המוצע, החוק מבקש עוד
ענייניםשוניםהנוגעיםת"מיתקניתיירות"עהחוקהמוצע
ובהם תיירות מיתקני שת שונים סוגים מחדש מגדיר
אירוח ויחידות מתון בתי זה ובכתת מתונאיים מיתקנים
ההגדרה במקום באות אתה הגדרות )צימרים(ע כפרי
המיושנתשת"ביתמתון"הקבועהבחוקהקיים,שאינה
מתאימהעודתמיתקניםהקיימיםבשוקעהחוקהמוצעבא
תאסדרהיבטיםמסוימיםהנוגעיםתפעיתותםשתמיתקני
אתהע מיתקנים שת והסיווג הדירוג תמשת כמו תיירות,

פרקג'המוצעמסמיךאתשרהתיירות)תהתן-השר(תקבוע
בתקנותהוראותתענייןדירוגוסיווגשתבתימתוןויחידות
אירוחכפריות)צימרים(,וכןקובעהוראותתענייןחובת
הצגתהדירוגאוהסיווגשנקבעתצורךשמירתעניינםשת

התייריםואי–הטעיהבתחוםזהע

פרקג'המוצעגםמעגן,בחקיקהראשית,אתההסדר
הקבועכיוםבחוזרמנכ"ת12/2012,בענייןתקניםפיזיים
תתכנוןוסיווגשתמיתקניאכסוןתיירותיעעתפיהמוצע
מוסמךהשרתקבועאמותמידהודרישותפיזיותבסיסיות
תתכנוןותהקמהשתמיתקניםמתונאיים,בהתאםתסיווגם
בחוק מוסדרים שאינם עניינים באותם וזאת ותרמתם,
התכנון חוק - )תהתן התשכ"ה-65ו1 והבנייה, התכנון
והבנייה(אובחוקרישויעסקים,התשכ"ח-68ו1עתקנים
אתהנועדותהבטיחכיהמוצרהמתונאייהיהברמהנאותה
התואמתאתהסטנדרטיםהבין–תאומיים,כייהיודישטחים
יהיו וכי מתונאיים תצרכים שישמשו המתונאי במיתקן
אמותמידהאחידותוידועותמראשתענייןזהעהחוקהמוצע
מונהאתרשימתהשימושיםשייעשובתקניםאתה,בעיקר
בהקשרשתמתןהיתריבנייהתמיתקניםמתונאייםתפיחוק
התכנוןוהבנייה,הקצאתקרקעבידירשותמקרקעיישראת
תשםהקמתמיתקןמתונאיומתןמענקתמפעתתיירותיתפי
חוקעידודהשקעותהון,התשי"ט-ו5ו1)תהתן-חוקעידוד

השקעותהון(ע

עודמעגןהחוקהמוצע,בפרקג'האמור,אתהעיקרון
המעוגן ציבור, תצורכי תיירותית קרקע עת שמירה שת
אי 2273/03 עע"מ תמשת )ר' ופסיקה 12/1 בתמ"א כיום
התכתתשותפותכתתיתואח'נ'החברהתהגנתהטבעואח'
)פורסםבנבו,2006ע12ע7(,רע"פ1520/01שוויצרנ'הועדה
המחוזיתי־םואח')פורסםבנבו,2002ע3ע18((עעתפיעיקרון
הציבורותכן מקוםשנועדתכתת הוא מיתקןמתונאי זה
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"ביתמתון"-מיתקןמתונאיהכותת25יחידותאירוחתפחות;

"הוועדההמייעצת"-הוועדההמייעצתתשירותיתיירותשמונתהתפיסעיף37;

"ביתמתון"-מיתקןמתונאיהכותת25יחידותאירוחתפחות;

"הוועדההמייעצת"-הוועדההמייעצתתשירותיתיירותשמונתהתפיסעיף37;

כתחתקיונועדותצורךהפעתתוהתקינהתטובתהציבורע
תכןקובעהחוקאיסורתהעבירזכותקנייניתאותהתחייב
תהעבירתאחרזכותקנייניתבחתקמסויםממיתקןמתונאי,
כגוןיחידותאירוחאושטחיםציבורייםעהחוקקובעחריג
תאיסורזהבהקשרשת"ביתמתוןמיוחד"המוגדרככזה
עתפיתכניתהחתהעתיותפיחוקהתכנוןוהבנייהעעת
פיהמוצעכשהמדוברבביתמתוןמיוחדמותרתהעברת
זכויותבחתקמסויםבו,אךזאתבכפוףתהגבתותותסייגים
המנוייםבחוקשנועדותשמורעתהשימושהמתונאיבבית
המתוןבמרביתימותהשנהעהצעתהחוקקובעתהוראות
תתכנונו, הנוגע בכת תקנות תקבוע השר את ומסמיכה
הקמתווהפעתתושת"ביתמתוןמיוחד",הסדריםהמעוגנים

היוםבחוזרמנכ"תו5/200הנוגעתאכסוןמתונאימיוחדע

בפרקד'תחוקהמוצע,מוצעתהקיםועדהמייעצת
הכותתת המייעצת( הוועדה - )תהתן תיירות תשירותי
מרכזיים וגורמים התיירות במשרד מקצועיים גורמים
שירותי בנושאי תשר תייעץ אשר התיירות, מתעשיית

התיירותהניתניםבמסגרתהחוקהמוצעע

פיקוח כתי מעגנים המוצע תחוק ז' עד ה' פרקים
וכתיםתאכיפהמינהתיתותאכיפהפתיתיתכדיתהבטיח
אתביצועההוראותתפיהחוקהמוצע,ובכתתזהמעגנים
אתסמכותמשרדהתיירותתהטיתעיצומיםכספייםבגין

הפרתהוראותהחוקהמוצעע

פרקח'תחוקהמוצעקובעהוראותשונותהנוגעות
תתחוםשירותיתיירותובכתתזהמקנהתשרסמכותתתת
תבתיעסקהעוסקיםבמכירתטוביןאישורתצורךהחזרמס
תתיירתפיחוקמסערךמוסף,התשת"ו-75ו1)תהתן-חוק
מע"מ(עהפרקמעגןגםאתסמכותהשרתקבועאגרותבעד
שירותיםשנותןמשרדהתיירותתפיהחוקהמוצע,ובכתת
זהבעדמתןרישיונותאואישורים,עריכתהשתתמויות,

קביעתסיווגיםוכיו"בע

התיקונים את מעגנים המוצע תחוק ו־י' ט' פרקים
העקיפיםהנדרשיםבחקיקהאחרתבשתהחתפתההסדרים
בחוקהקייםבאתהשבחוקהמוצע,ומעגניםאתהוראות

המעברהדרושותבשתהמעברביןהסדריםאתהע

יצויןכיהחוקהמוצעמבטתאתהחובההמוטתתעת
סוכנינסיעות,בפרקב'1תחוקהקיים,תהבטיחאתכספי
התקוחות,זאתמכיווןשכשתהשוקשעמונועדוהוראות
השנים במהתך עודע קיים אינו תהתמודד האמור הפרק
חביתותהנופששאתרכישותיהןמבקשיםתהבטיחהפכו
תזמינותותזותותיותר,ובהתאםתכךירדגםהסיכוןתרוכש
חביתהבודדמפשיטתרגתשתסוכןהנסיעותעתפיכך,אין
עודצורךתחייבסוכנינסיעותתהבטיחאתכספיהתקוחותע
בהתאם,מוצעתבטתאתהדרישהתהקמתקרןתהבטחת
משרדהתיירות את הסעיףהמסמיך ואת כספיתקוחות
את תהבטיח החובות הפרת בשת כספי עיצום תהטית

הכספיםכאמורע

יובהרכיהחוקהמוצעאינוכותתעודהוראותצרכניות
וכיהטיפותבהיבטיםהצרכנייםהנוגעיםתשירותיתיירות
יהיהבידיהרשותתהגנתהצרכןוסחרהוגןעתאחרחקיקת
החוקהקייםנחקקחוקהגנתהצרכן,התשמ"א-81ו1)תהתן
-חוקהגנתהצרכן(,אשרבמשךהשניםנכתתובוהוראות
המגנותגםעתתיירים,תמשתהוראותבדבראיסורהטעיה
וניצותמצוקה)סעיף2(,איסורהפעתתהשפעהבתתיהוגנת
)סעיף3(והטתתחובתגיתויתצרכן)סעיף4(עכמוכןכותת
חוקהגנתהצרכןגםהוראותבדברביטותעסקאותתרכישת
יחידותנופש)סעיף14ב(והוראותהמעניקותתצרכןזכות
ביטותמיוחדתבמכרמרחוק)סעיף14ג(עכך,במשךהשנים
נוצרהחפיפהמסוימתביןהאסדרההצרכניתמכוחהוראות
המנכ"ת, וחוזרי מכוחו שהותקנו התקנות הקיים, החוק
בנוסף, הצרכןע הגנת חוק מכוח הקיימת האסדרה תבין
בשניםהאחרונות,הוקנותרשותתהגנתהצרכןוסחרהוגן,
במסגרתחוקהגנתהצרכן,סמכויותאכיפהנרחבות,ובכתת
זההסמכותתנקוטאמצעיאכיפהמינהתיתתרבותהסמכות
תהטיתעיצומיםכספיים)פרקה'1(עבנסיבותאתההוחתט
תהעביראתהטיפותבהיבטהצרכנישתשירותיהתיירות,
החוק תפי סמכויותיו מכוח התיירות משרד טיפת שבו
החוק תפיכך הוגןע ותסחר הצרכן תהגנת תרשות הקיים,
המוצעאינוכותתעודהוראותצרכניותותאחרחקיקתו
יבוטתוגםהתקנותשהותקנומכוחהחוקהקייםהעוסקות
בהיבטיםצרכניים)ר'תקנותשירותיתיירות)חובתגיתוי

נאות(,התשס"ג-2003(ע

שמוצע התשת"ו-76ו1, תיירות, שירותי חוק נוסח
תבטתובהצעתחוקזו,מובאבנספחתדבריההסברע

ההגדרות סעיף - להגדרה "שירותי תיירות"   סעיף 1  
הגדרות שת קבוצות כמה כותת המוצע 
המתייחסותתשתושתסוגישירותיהתיירותשהחוקעוסק
בהם:שירותיםהניתניםבמיתקןתיירות,שירותהוראתדרך
ושירותנסיעותעתפיהחוקהמוצענותןשירותיתיירותהוא
גורםמפוקחשחתותעתיוחובותוהגבתותשונותכגוןחובת
התקשרותעםמורהדרך)סעיף3המוצע(,איסורתפרסם
פרסוםמסחרימטעהבכתהנוגעתדירוגאוסיווגשתבית
36)ד(המוצע(וחובת יחידתאירוחכפרי)סעיף מתוןאו

הזדהות)סעיף72המוצע(ע

"יחידת אירוח  "יחידת אירוח",  להגדרות "בית מלון", 
כפרי")צימר(, "מיתקן מלונאי", "מיתקן תיירות" ו"שירותים 
-קבוצתהגדרותאתהנוגעתת"מיתקניתיירות" נלווים" 
-הכותתים"מיתקניםמתונאיים"ו"יחידותאירוחכפרי"
הם המוגדרים התיירות מיתקני הקיים בחוק )צימרים(ע
"ביתמתון"ו"חניון"עמיתקניםאתהאינםמייצגיםאתהמצב
התפתחו השנים שבמשך משום רבות, שנים זה הנוהג
צורותנוספותאוסוגיםנוספיםשתמיתקניםמתונאיים
בחוזרי התיירות משרד ידי עת הוכרו אשר מיתקנים -

המנכ"תשפרסםע
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"ועדתהמשמעת"-ועדתהמשמעתתמורידרךשמונתהתפיסעיף15;
"חוקהתכנוןוהבנייה"-חוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-65ו11

"יחידתאירוח"-יחידההכותתתחדרשינהאחדתפחות;

"יחידתאירוחכפרי")צימר(-יחידתאירוחבאזורשאינויישובעירוניהמיועדתתספק
תציבוראורחיםבתתימסויםומתחתף,שירותיתינה,יחדעםשירותיםנתווים
אובתעדיהם,בתמורה,ותפרקיזמןקצוביםוקצריםשאינםעותיםעתפרקהזמן
שקבעהשר,ובתבדשהיחידהממוקמתבקרבהתביתהבעתים;תענייןזה"יישוב

עירוני"-עיריהאומועצהמקומיתשאינהמועצהאזורית;

"מורהדרך"-מישקיבתרישיוןהוראתדרך;

"מיתקןמתונאי"-מקוםאירוחהכותת11יחידותאירוח,תפחות,המיועדתספקתציבור
אורחיםבתתימסויםומתחתף,שירותיתינהושירותיםנתווים,בתמורה,ותפרקי

זמןקצוביםוקצריםשאינםעותיםעתפרקהזמןשקבעהשר;

"מיתקןתיירות"-מיתקןמתונאיאויחידתאירוחכפרי;

"הממונהעתהוראתדרך"-מישמונהתפיסעיף10;

"סוכנותנסיעות"-מישנותןשירותנסיעות,תמעטמשרדממשתתי,תאגידהפועת
שתאתמטרותרווחבתחוםהחינוך,ידיעתהארץאושמירתהטבע,וכתגוףאחר

שיקבעהשר;

"סיור"-סיוראוטיות,ברגתאובכתיתחבורה,ביןבמסתותקבועוביןבמסתותשאינו
קבוע,תמעטהסעהשתנוסעיםממקוםתמקום;

"רישיוןהוראתדרך","רישיון"-רישיוןשניתןתפיסעיף5;

עתפיהמוצע"מיתקןמתונאי"יוגדרכמקוםאירוח
שבו11יחידותאירוחתפחות,אשרהשירותיםהעיקריים
הניתניםבוהםשירותיתינההניתניםבתמורה,תפרקיזמן
קצריםוקצובים,תאורחיםמתחתפים)תהבדיתמדייריקבע(ע
תשירותיםאתהמצטרפיםגם"שירותיםנתווים"המוגדרים
המתונאיאגבשירותי הניתניםבמיתקן אירוח כשירותי
התינהוהכותתיםתמשתשירותיהסעדה,שירותיאחזקה
תיחידתהאירוח)דוגמתהחתפתמצעיםומגבות(,ותעתים

קרובותגםשירותיביתויכגוןכנסים,ספאועודע

זומוגדרתגם"יחידתאירוח"שהיא תצורךהגדרה
המקצועית בשפה )המכונה סוויטה או חדר תמעשה
"מפתח"(ושתפיהמוגדריםמספר"המפתחות",קרייחידות

האירוח,בכתמיתקןמתונאיע

"ביתמתון"כהגדרתוהמוצעתהואסוגמסויםשת
)היינו, תפחות אירוח יחידות 25 הכותת מתונאי, מיתקן

מיתקןמתונאיבגודתבינוניומעתה(ע

מוצעגםתהגדירסוגנוסףשתמיתקןתיירות)תצד
עת )צימר(ע כפרי" אירוח "יחידת והוא מתונאי(, מיתקן
פיהמוצעיחידתאירוחכפריהיאיחידתאירוחבאזור

שאינועירוניהמיועדתתספקתציבוראורחיםבתתימסוים
כהגדרתם נתווים שירותים תצד תינה, שירותי ומתחתף,
קצובים זמן ותפרקי בתמורה בתעדיהם, או המוצעת
אירוח כיחידת סיווג תצורך הנדרש נוסף תנאי וקצריםע
כפריהואמיקומהבקרבהתביתהבעתיםעתנאיסיווגאתה
נועדותהבטיחכיאיןהמדוברביחידתמגוריםנוספתוהן
נקבעובהתאמהתתכניותתפיחוקהתכנוןוהבנייההחתות
באזוריםכפרייםאתההמאפשרותהקמתיחידותאירוח
בחתקההצמודהתביתהבעתים,כחתופהאפשריתתייצור

הכנסהע

להגדרות "ועדת המשמעת", "מורה דרך", "הממונה על 
הוראת דרך", "רישיון הוראת דרך", "רישיון", "שירות 
הוראת דרך", "תייר חוץ" ו"תייר פנים" -קבוצתשנייהשת
הגדרותמתייחסתתשירותהוראתדרךעהחוקהמוצעמגדיר
מחדשאתהמונח"שירותהוראתדרך"הטעוןרישויתפי
החוק,ובהתאמהמגדירמונחיםנוספיםהנוגעיםתהסדרת
העיסוקבמתןשירותכאמורובהם"רישיוןהוראתדרך"-
אשרניתןבהתאםתהוראותסעיף5המוצע,"מורהדרך"
-שהואבעתרישיוןהוראתדרך,"תיירחוץ"ו"תיירפנים"
-שהםמקבתיהשירותשתהוראתהדרך,"הממונהעת

ס"חהתשכ"העמ'307ע 1
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"שירותהוראתדרך"-שירותהדרכההניתןתאחדמאתה,דרךעיסוקאובתמורהאף
שתאדרךעיסוק:

תתיירחוץ,במסגרתסיורבישראת; )1(

25תייריפניםאויותר,במסגרתסיורבישראתבכתירכב, תקבוצהשת )2(
שתוכנן,אורגן,הוזמן,שווקאונמכרבידיסוכנותנסיעות;

ותמעטהדרכהכמפורטתהתן:

הדרכהשתתיירבאתרתיירותמטעמושתמפעיתהאתר; )1(

הדרכהשתקבוצתתייריחוץשהםצתייניםבידירועהרוחני,אשרהמטרה )2(
העיקריתבביקורהבישראתהיאפותחןדתי,ובתבדשמתקיימיםבקבוצהוברועה
הרוחניהתנאיםשקבעהשרבהתייעצותעםהוועדההמייעצת;תענייןזה"רועה

רוחני"-מנהיגדתנוצריבעתהסמכהמטעםהכנסייה;

הדרכהתתייריחוץדוברישפהייחודיתשקבעהשרתאחרהתייעצותעם )3(
הוועדההמייעצת,הניתנתבהתאםתתנאיםשקבעהשרתאחרהתייעצותכאמור
תענייןהדרכהמסוגזה;תענייןזה,"שפהייחודית"-שפהשהדיבורבהאינושכיח

בקרבמוריהדרךבישראת;

"שירותהוראתדרך"-שירותהדרכההניתןתאחדמאתה,דרךעיסוקאובתמורהאף
שתאדרךעיסוק:

תתיירחוץ,במסגרתסיורבישראת; )1(

25תייריפניםאויותר,במסגרתסיורבישראתבכתירכב, תקבוצהשת )2(
שתוכנן,אורגן,הוזמן,שווקאונמכרבידיסוכנותנסיעות;

ותמעטהדרכהכמפורטתהתן:

הדרכהשתתיירבאתרתיירותמטעמושתמפעיתהאתר; )1(

הדרכהשתקבוצתתייריחוץשהםצתייניםבידירועהרוחני,אשרהמטרה )2(
העיקריתבביקורהבישראתהיאפותחןדתי,ובתבדשמתקיימיםבקבוצהוברועה
הרוחניהתנאיםשקבעהשרבהתייעצותעםהוועדההמייעצת;תענייןזה"רועה

רוחני"-מנהיגדתנוצריבעתהסמכהמטעםהכנסייה;

הדרכהתתייריחוץדוברישפהייחודיתשקבעהשרתאחרהתייעצותעם )3(
הוועדההמייעצת,הניתנתבהתאםתתנאיםשקבעהשרתאחרהתייעצותכאמור
תענייןהדרכהמסוגזה;תענייןזה,"שפהייחודית"-שפהשהדיבורבהאינושכיח

בקרבמוריהדרךבישראת;

הוראתדרך"שמונהבהתאםתסעיף10המוצעואחראיבין
השארעתמתןרישיונותהוראתדרךועתניהותמרשםמורי
דרךתפיהחוקהמוצע,וכן"ועדתמשמעת"תמוריהדרך

אשרהסדריהנקבעובסימןג'תפרקב'המוצעע

"שירותהוראתדרך"המוסדרבמסגרתהחוקהמוצע
מוגדרכשירותהדרכההניתן,דרךעיסוקאובתמורהאף
שתאדרךעיסוק,תתייריחוץוכןתקבוצותשתתייריפנים
המונות25תייריםומעתהשסוכנותנסיעותארגנהבעבורן
סיורבכתירכבעכאמורתעיתבחתקהכתתישתדבריההסבר,
בשירותהוראתדרךנכתתיםבעיקרתייריהחוץ,החווים
אתביקורםבישראתומכיריםאתישראתבאמצעותמורה
יקבתו כי תהבטיח הצורך ומכאן אותם, המתווה הדרך
הדרכהמיטביתבמטרהתשמורעתתדמיתהשתישראת
במסגרת נכתתים פנים תיירי פניםע מסבירת כמדינה
בקבוצה הוראתדרך"רקאםהמדובר "שירות ההגדרה
משמעותיתהמונה25תייריפניםאויותר,במסגרתסיור

רכובהמאורגןבידיסוכנותנסיעותע

מ"שירות תהחריג מוצע המוצעת ההגדרה פי עת
הוראתדרך"שתושהסוגיםשתהדרכות:

-הדרכהשתתיירחוץאותיירפניםבאתריתיירותכגון
מוזאונים,ושמורותטבע,הניתנתמטעמושתמפעיתהאתר,
את המכירים מדריכים יש אתה שבאתרים מכיוון זאת
מקוםההדרכהבאופןמיטביואיןהצדקהכייועסקשם

מורהדרך;

שהגיעו תייריחוץשהםצתיינים קבוצת -הדרכהשת
בידי מודרכות והן דתי פותחן תמטרת בעיקר תישראת
רועהרוחני)מנהיגדתנוצריבעתהסמכהמטעםהכנסיה(ע
חריגזהנדרשבשתהצרכיםהייחודייםשישתקבוצהכזו
ה־80 בשנות והפותחןע הדת בחופש פגיעה תמנוע וכדי

הגיעומשרדיהממשתהתהבנהעםהכנסייהבדברהפטור
פותחנית דתית תמטרה בביקור שמדובר בתנאי האמור
שהוסכם זיהוי כרטיס יישא הרוחני שהרועה ובתנאי
נ' 441/87עמותתמוריהדרךבישראתואח' עתיועבבג"צ
שרהתיירותואח')פורסםבנבו87ו1ע11עו(שהוגשבעניין
זהקבעביתהמשפטכיההסדרהאמורהואהסדרסביר
בנסיבותהעניין,ומוצעכעתתעגנובמסגרתהחוקהמוצעע
תענייןזהמוצעתהסמיךאתהשרבהתייעצותעםהוועדה
המייעצתתקבועתנאיםתענייןהקבוצהוהרועההרוחני
הוראת "שירות מגדר ההדרכה תוחרג בהתקיימם שרק
דרך"עכךתמשתיוכתהשרתקבועתנאיםהנוגעיםתהגדרה
"רועהרוחני"-תפקידובכנסייהומעמדוואישורעתכך
מאתהכנסייה,סוגהתעודהשיישאהרועההרוחני,אופן

הפיקוחועודע

השר תתייריחוץדוברישפהייחודיתשקבע -הדרכה
בהתייעצותעםהוועדההמייעצת,היינו-שפהשהדיבור
בהאינושכיחבקרבמוריהדרךעהוראהזובאהתאפשר
הדרכהתתייריחוץדוברישפותשאינןשכיחותהמגיעים
עתויות עתיהם תהטית בתי שפתם, דובר בידי תישראת,
ושת דרך מורה שת שירותיו בשכירת הכרוכות כפותות
תקבוע השר את תהסמיך מוצע זה תעניין גם מתורגמןע
"שירות מגדר ההדרכה תוחרג בהתקיימם שרק תנאים
הוראתדרך",כמותמשתתנאיםשעתמדריךתייריםאתה
תעמודבהםכמותמשתהיתרתפידיןתעבודהבישראת,

שתיטהבשפההייחודיתוכו'ע

בהמשךתמונח"הוראתדרך"מוצעתהגדירגםאת
המונחים"תיירחוץ"ו"תיירפנים"עעתפיהמוצעתיירחוץ
הואמישנכנסתישראתויושבבהעתפירישיוןתישיבת
הכניסה בחוק כמשמעותם מעבר תישיבת או ביקור
תישראת,התשי"ב-52ו1,אועתפיצואוהיתרשניתןמכוח
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"שירותנסיעות"-שירותכמפורטתהתן,הניתןדרךעיסוקאובתמורהאףשתאדרך
עיסוק:

מחוץ את או בישראת סיור שת מכירה או שיווק הזמנה, ארגון, תכנון, )1(
תישראת,אושתשירותיםתצורכיסיורכאמור;

הזמנה,שיווקאומכירהשתכרטיסנסיעה,בישראתאואתמחוץתישראת, )2(
תמעטאםמבוצעיםישירותבידיחברתהתעופה;

הזמנה,שיווקאומכירהשתשירותיתינהאושירותיםנתווים,הניתנים )3(
במיתקןתיירותבישראתאומחוץתישראת;

מתןייעוץבכתענייןכאמורבפסקאות)1(עד)3(; )4(

"שירותתיירות"-כתאחדמאתה:

שירותנסיעות; )1(

שירותיתינהאושירותיםנתוויםהניתניםבמיתקןתיירות; )2(

שירותהוראתדרך; )3(

"שירותיםנתווים"-שירותיאירוחהניתניםאגבשירותיתינה,תרבותהסעדה,ביתוי
וכיוצאבאתה;

"השר"-שרהתיירות;

"תיירחוץ"-מישנכנסתישראתויושבבהעתפירישיוןתישיבתביקוראותישיבת
מעבר,כמשמעותםבחוקהכניסהתישראת,התשי"ב-52ו21,אועתפיצואוהיתר

שניתןמכוחסעיף17תחוקהאמור;

"תיירפנים"-תיירשאינותיירחוץע

סעיף17תחוקהאמור;תיירפניםהואתיירשאינותיירחוץע

מוצע - נסיעות"  ו"שירות  נסיעות"  "סוכנות  להגדרות 
תהגדירמחדשמהי"סוכנותנסיעות"ומהו"שירותנסיעות"
נובע אתה הגדרות בשינוי הצורך המוצעע החוק תעניין
מביטותמרביתההסדריםהקבועיםבחוקהקייםהנוגעים
תסוכנינסיעותותנוכחהעברתהסמכויותבתחוםההיבט
הצרכניתידיהרשותתהגנתהצרכןותסחרההוגן,כאמור
הנוגע בכת תרבות ההסבר, תדברי הכתתי בחתק תעית
)ר'פרקב'1תחוקהקייםשההסדרים תסוכנויותנסיעות

המעוגניםבואינםמעוגניםעודבחוקהמוצע(ע

המוצע בחוק נסיעות" ת"שירות המוצעת ההגדרה
מצומצמתיותרמהגדרת"שירותיסוכנותנסיעות"שבחוק
הקיים,והיאמתאימהיותרתמציאותהעכשוויתוכותתת
רקאתהפעותותהרתוונטיותתאסדרההמוצעתתפיהחוק
המוצעעעתפיהמוצע"שירותנסיעות"הואשירותכמפורט
תהתןהניתןדרךעיסוקאובתמורהאףשתאדרךעיסוק:
תכנון,ארגון,הזמנה,שיווקאומכירהשתסיורבישראתאו
אתמחוץתישראת,אושתשירותיםתצורכיסיורכאמור;
הזמנה,שיווקאומכירהשתכרטיסנסיעה,בישראתאו
אתמחוץתישראת,תמעטאםמבוצעיםישירותבידיחברת
התעופה;הזמנה,שיווקאומכירהשתשירותיתינהאו

שירותיםנתווים,הניתניםבמיתקןמתונאיבישראתאומחוץ
תישראת;ומתןייעוץבכתענייןמהענייניםשפורטותעיתע
אשרות בהשגת "טיפות כותתת אינה המוצעת ההגדרה
כניסה,שהייהאויציאהתצורכיסיוראונסיעהכאמור"
כפישכותתתהגדרת"שירותיסוכנותנסיעות"בחוקהקיים
שכןפעיתותזואינהרתוונטיתתאסדרהתפיהחוקהקיים
הנוגעתתשירותינסיעות)אסדרהשהיאכאמורמקתהיותר

תעומתהאסדרהתפיהחוקהקיים(ע

כמי המוצע החוק תפי מוגדרת נסיעות" "סוכנות
שנותןשירותנסיעותתמעטחריגיםאתה:משרדממשתתי,
תאגידהפועתשתאתמטרותרווחבתחוםהחינוך,ידיעת
הארץאושמירתהטבעוכתגוףאחרשיקבעהשרבתקנות,
כגון:הרשותתשמירתהטבעוהגניםהתאומים,בתיספר
שדה,מערכתהחינוך,עמותותהמוציאותתעתיםסיורים
שתאכדרךעיסוקןוכיו"בעספקיםאתהשתשירותנסיעות
תאייחשבוכסוכנינסיעותותפיכךתאתחותעתיהםחובת
סוכנות עת החתה הפנים בתיירות דרך מורה העסקת
נסיעותתפיסעיף3)ב(המוצעעיובהרכיחובתההזדהות
שבסעיף72החתהעתכתנותןשירותנסיעותתחותגםעת

ספקיםאתהע

להגדרה "סיור" -מוצעתהגדיראתהמונח"סיור"הןתצורך

ס"חהתשי"בעמ'354 2
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פרק ב': שירות הוראת דרך

סימן א': רישוי העוסקים במתן שירות הוראת דרך

תאייתןאדםשירותהוראתדרךאתאאםכןהואמורהדרךע2עחובתרישוי

חובתהתקשרות
עםמורהדרך

נותןשירותתיירותתאיתקשרעםאדםאחרתצורךקבתתשירותהוראתדרך3ע )א(
תתיירחוץאתאאםכןאותואדםהציגתפניורישיוןהוראתדרךתקףע

סוכנותנסיעותתאתתקשרעםאדםאחרתצורךקבתתשירותהוראתדרךתקבוצה )ב(
שת25תייריפניםאויותר,במסגרתסיורבישראתבכתירכב,שתוכנן,אורגן,הוזמן,שווק

אונמכרעתידהאתאאםכןאותואדםהציגתפניהרישיוןהוראתדרךתקףע

איסורהצעת
שירותבתארישיון

תאיציעאדם,בפרסוםבעתאופימסחריאובדרךאחרת,אתשירותיובהוראתדרך4ע
אתאאםכןהואמורהדרךע

תנאיםתקבתת
רישיון

הממונהעתהוראתדרךרשאיתתתרישיוןהוראתדרךתמבקששמתקיימיםתגביוכת5ע
אתה:

הואאזרחישראתיאותושבישראת; )1(

מתאותו21שנים; )2(

הואתאהורשעבעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיהאיןהואראוי )3(
תהיותמורהדרך;

הואבעתתעודההמעידהעתסיוםתכניתתתימודיהוראתדרךשהממונהעת )4(
הוראתדרךהכירבהתפיסעיף6)1(;

הואעמדבהצתחהבבחינותשערךהממונהעתהוראתדרךתפיסעיף6)2(; )5(

פרק ב': שירות הוראת דרך

סימן א': רישוי העוסקים במתן שירות הוראת דרך

חובתרישויתאייתןאדםשירותהוראתדרךאתאאםכןהואמורהדרךע2ע

נותןשירותתיירותתאיתקשרעםאדםאחרתצורךקבתתשירותהוראתדרך3ע )א(
תתיירחוץאתאאםכןאותואדםהציגתפניורישיוןהוראתדרךתקףע

חובתהתקשרות
עםמורהדרך

סוכנותנסיעותתאתתקשרעםאדםאחרתצורךקבתתשירותהוראתדרךתקבוצה )ב(
שת25תייריפניםאויותר,במסגרתסיורבישראתבכתירכב,שתוכנן,אורגן,הוזמן,שווק

אונמכרעתידהאתאאםכןאותואדםהציגתפניהרישיוןהוראתדרךתקףע

תאיציעאדם,בפרסוםבעתאופימסחריאובדרךאחרת,אתשירותיובהוראתדרך4ע
אתאאםכןהואמורהדרךע

איסורהצעת
שירותבתארישיון

הממונהעתהוראתדרךרשאיתתתרישיוןהוראתדרךתמבקששמתקיימיםתגביוכת5ע
אתה:

תנאיםתקבתת
רישיון

הואאזרחישראתיאותושבישראת; )1(

מתאותו21שנים; )2(

הואתאהורשעבעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיהאיןהואראוי )3(
תהיותמורהדרך;

הואבעתתעודההמעידהעתסיוםתכניתתתימודיהוראתדרךשהממונהעת )4(
הוראתדרךהכירבהתפיסעיף6)1(;

הואעמדבהצתחהבבחינותשערךהממונהעתהוראתדרךתפיסעיף6)2(; )5(

שירותהוראתדרךוהןתצורךשירותנסיעותהמוסדרים
תפיהחוקהמוצעעמוצעתהבהירכיהגדרהזוכותתתכת
סיוראוטיותהנערכיםברגתאובכתיתחבורה,ביןשהם
במסתותקבועוביןבמסתותשאינוקבוע,אךתמעטהסעת
נוסעיםממקוםתמקום-כגוןבקותייריםקבוע)קווו(או
בהסעתהעברהממקוםתמקוםבעיקרמשדההתעופהאת
ביתהמתוןובחזרהאתשדההתעופהעבמקריםמוחרגים
אתהתאנכוןתהציבמורהדרךהמייקרשתאתצורךאת

מחירההסעהע

הדרך הוראת שירות איכות את תהבטיח כדי  סעיפים
מתן תאסור ,2 בסעיף מוצע, תתיירים הניתן  2 ו־3 
שתא או )בתמורה תתייר דרך הוראת שירות 
מורהדרך-כתומר בתמורהאךדרךעיסוק(אתאבידי
בידיבעתרישיוןתהוראתדרךעכאמורתעיתבדבריההסבר
תהגדרה"שירותהוראתדרך"שבסעיף1,הגדרתהוראתדרך
צומצמהתהדרכההניתנתתתייריחוץותהדרכההניתנת
25תייריפניםומעתהבמסגרת תקבוצהמשמעותיתשת
הוחרגו זו נסיעותעמהגדרה סוכנות סיוררכובשארגנה
הדרכות האתר, מטעם תיירות באתר הניתנות הדרכות
והדרכות רוחני רועה בידי צתיינים תקבוצת הניתנות
)ר'בהרחבהדברי הניתנותתתייריחוץבשפותייחודיות

הסברתהגדרה"שירותהוראתדרך"שבסעיף1(ע

תעגן, מוצע ,2 שבסעיף הרישוי תחובת כהשתמה

קבתת תצורך דרך מורה עם התקשרות חובת ,3 בסעיף
שירותיהוראתדרךעעתפיהסעיףהמוצעחתאיסורעת
נותןשירותתיירותתהתקשרעםאדםאחרתצורךקבתת
שירותהוראתדרךתתיירחוץאתאאםכןאותואדםהציג
תפניורישיוןהוראתדרך)סעיףקטן)א((,כמוכןחתאיסור
עתסוכנותנסיעותתהתקשרעםאדםתצורךקבתתשירות
הוראתדרךתקבוצהשת25תייריפניםאויותר,במסגרת
סיורבישראתבכתירכב,שתוכנן,אורגן,הוזמן,שווקאו
נמכרעתידה,אתאאםכןאותואדםהציגתפניהרישיון

הוראתדרךתקףע

יובהרכיחובותאתהחתותעתהגורמיםהמפוקחים
תפיהחוקהמוצע,היינו-נותןשירותיתיירותוסוכנות
נסיעות,ואינןחתותתמשתעתהתייריםעצמםהמתקשרים

עםמישאינומורהדרךע

בהמשךתהוראותסעיפים2ו–3המוצעים,וכדי  סעיף 4
מוצע דרך, תמורה תהתחזות מאדם תמנוע  
את אחרת בדרך תהציע או תפרסם אדם כת עת תאסור

שירותיובהוראתדרךאתאאםכןהואמורהדרךע

הסעיףהמוצעמעגןאתהתנאיםתמתןרישיון  סעיפים
הוראתדרךבידיהממונהעתהוראתדרךעתנאים  5 ו־6 

אתה,הדומיםתתנאיםהקבועיםכיוםבתקנה 
2תתקנותמוריהדרך,מטרתםתהבטיחאתטיבהשירות
שנותןמורההדרךואתרמתו,כךשהשירותתתייריהיה
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תכניתתימודי
הוראתדרך

ובחינות,תצורך
קבתתרישיון

השריקבעהוראותבענייניםאתה:6ע

הכרהבתכניתתתימודיהוראתדרךתצורךקבתתרישיוןהוראתדרך,ובכתתזה )1(
הוראותתענייןהתנאיםתמתןההכרהבתכנית,תוכןהתימודיםהעיונייםוההכשרה

המעשיתוהיקפם;

פרטיהבחינותשיערוךהממונהעתהוראתדרךתצורךקבתתרישיוןהוראתדרך )2(
וסדריהןע

תוקפושתרישיוןהוראתדרךיהיהתחמששניםע7עתוקףהרישיון

חובתהשתתפות
בהשתתמויות

מורהדרךישתתף,במהתךתקופתתוקפושתהרישיון,בהשתתמויותשיערוךהממונה8ע
עתהוראתדרך,אחתתשנהע

מורהדרךהמבקשתחדשרישיוןשניתןתותתקופהנוספתיגישתממונהעתהוראתועחידושרישיון )א(
דרך,30ימיםתפחותתפניתוםתקופתתוקפושתהרישיון,בקשהתחידושוע

הממונהעתהוראתדרךרשאיתהתירהגשתבקשהתחידושרישיוןתאחרהמועד )ב(
האמורבסעיףקטן)א(,מטעמיםשיירשמוע

הוגשהבקשהתחידושרישיוןתפיסעיףזה,רשאיהממונהעתהוראתדרךתחדש )ג(
אתהרישיוןבהתקייםהתנאיםהאמוריםבסעיף5)1(ו–)3(,ובתבדשמורההדרךקיים
אתחובתההשתתפותבהשתתמויותתפיסעיף8,אתאאםכןסברהממונהכיקיימים

טעמיםמיוחדיםשהצדיקואתאי–השתתפותובהשתתמותמסוימתע

שירותמקצועיואיכותי,דברבעתחשיבותבעיקרבנוגע
תתייריהחוץאשרחוויםאתביקורםבישראתומכיריםאת

ישראתבאמצעותמורההדרךהמתווהאותםע

או תאזרחות הנוגעים הכשירות תנאי עת נוסף
תושבות,תגית,ותהעדרהרשעהפתיתית,המעוגניםבסעיף
5המוצע,והבאיםתהבטיחמתןשירותהוראתדרךבידי
תמתן כתנאי האמור, הסעיף דורש אחריות, בעת בוגר
רישיון,השכתהמתאימהשתהמבקש,וזאתכדיתהבטיח
אתאיכותהשירותתהוראתדרךעעתפיהמוצעעתמבקש
תכנית סיום עת המעידה תעודה בעת תהיות הרישיון
הכיר דרך הוראת עת שהממונה דרך הוראת תתימודי
בהוכןתעמודבהצתחהבבחינותשערךהממונהעסעיף
6המוצעמסמיךאתהשרתקבועהוראותתענייןהכרה
שיערוך הבחינות ותעניין דרך הוראת תימודי בתכנית

הממונהעתהוראתדרךתצורךקבתתהרישיוןע

ההכרהבתכניתהתימודיםדרושהכדיתהבטיחכי
התכניםהחשוביםוהרתוונטייםביותרתמתןשירותמיומן
ומקצועישתהוראתדרך,כגוןתכניםהכרחיים)סביבה,
דתות,היסטוריה(,עזרהראשונה,ביטחוןובטיחותבטיותים,
וכיו"ב,ייתמדובכתהמוסדותהמציעיםתימודיהוראתדרךע
שפרטיהן דרך הוראת עת הממונה בידי בחינות עריכת
וסדריהןייקבעובתקנותבאהתהבטיחגםהיאכימורה

הדרךיהיהבעתההכשרההמתאימהתמתןהשירותע

מוצעתקבועכירישיוןהוראתדרךיהיהתקף  סעיף 7
ת־5שניםעההוראההמוצעתמשנהאתהמצב 
המשפטיהקייםשתפיותוקףרישיוןכאמורהואתשנתיים
12)א(תתקנותמורידרך(עהמצבהמוצע )ר'תקנה בתבד
מטיבעםמוריהדרך,שכןתוקףהרישיוןיהיהארוךיותרע

עםזאתמוצעתהגביתאתתוקףהרישיוןבזמןכדיתחזור
ותוודאבכתפעםשבאיםתחדשאתהרישיוןכיהתנאים
הדרך במורה ומתקיימים נמשכים תחידושו הדרושים
והשתתפות תושבות או אזרחות פתיתי, רישום )העדר

בהשתתמויות(ע

הסעיףהמוצעקובעחובתהשתתפותשתמורה  סעיף 8
דרךבהשתתמויותשיערוךהממונה,אחתתשנהע 
חובהזומעוגנתכיוםבתקנה14תתקנותמוריהדרךעהניסיון
בהשתתמויות בהשתתפות הדרך מורי חיוב כי מוכיח
שירותהוראת תורםרבותתאיכות מקצועיותמדישנה
הדרךהניתןתתייר,ותפיכךמוצעתהמשיךותעגןחובהזו

גםבחוקהמוצעע

חידוש תעניין הוראות קובע המוצע הסעיף  סעיף 9
רישיוןהוראתדרךעעתפיהמוצעבסעיףקטן)א(, 
עתמורהדרךהמבקשתחדשאתרישיונותהגישבקשה
תחידושו30ימיםתפחותתפניתוםתקופתהרישיוןעהוראה
ותמנועמצב תהבטיחרציפותבמתןהרישיונות זובאה
שבומורידרךהמגישיםבאיחורבקשהתחידושרישיון
פקיעת תאחר גם דרך הוראת שירות במתן ממשיכים

רישיונםותפנישחודשע

דעת שיקות מותיר המוצע תסעיף )ב( קטן סעיף
תממונה,תהתירמטעמיםשיירשמו,הגשתבקשהתחידוש
תמשת, כך )א(ע קטן בסעיף הקבוע המועד תאחר רישיון
או ארוכה תקופה בחו"ת שוהה דרך מורה שבו במקרה
שנבצרממנותחדשאתהרישיוןבשתנסיבהחריגהאחרתע

עת הממונה כי קובע המוצע תסעיף )ג( קטן סעיף
הוראתהדרךרשאיתהיענותתבקשהתחידושרישיוןתאחר
התנאים הדרך במורה תהתקיים ממשיכים כי שווידא

ר ב ס ה י  ר ב ד



253 הצעותחוקהממשתה-ו118,כ"חבטבתהתשע"ח,2018ע1ע15

סימן ב': הממונה על הוראת הדרך ומרשם מורי הדרך

הממונהעת
הוראתדרך

השרימנה,מביןעובדימשרדו,ממונהעתהוראתדרך,שימתאאתהתפקידים10ע )א(
שנקבעותותפיחוקזהע

הממונהעתהוראתדרךינהתמרשםשתמורידרך,בשפההעבריתובשפותאחרות11עמרשםמוריהדרך )א(
שיקבעהשר)בסעיףזה-המרשם(ע

המרשםיכתותפרטיםאתה: )ב(

פרטימורההדרךותקופתתוקפושתהרישיוןשבידו; )1(

מוריהדרךשרישיונםמותתהומוריהדרךשרישיונםבוטתע )2(

המרשםיפורסםבאתרהאינטרנטשתמשרדהתיירותובכתדרךאחרתשיורה )ג(
הממונהעתהוראתדרךע

השררשאיתקבועפרטיםנוספיםשייכתתובמרשםע )ד(

סימן ג': כללי אתיקה למורי דרך ודין משמעתי

מורהדרךידריךתיירבמקצועיותובמיומנותתוךשמירהעתערכיהמקצועוכתתי12עחובתמורההדרך
האתיקהשנקבעותפיסעיף13ע

סימן ב': הממונה על הוראת הדרך ומרשם מורי הדרך

השרימנה,מביןעובדימשרדו,ממונהעתהוראתדרך,שימתאאתהתפקידים10ע )א(
שנקבעותותפיחוקזהע

הממונהעת
הוראתדרך

הממונהעתהוראתדרךינהתמרשםשתמורידרך,בשפההעבריתובשפותאחרות11ע )א(
שיקבעהשר)בסעיףזה-המרשם(ע

מרשםמוריהדרך

המרשםיכתותפרטיםאתה: )ב(

פרטימורההדרךותקופתתוקפושתהרישיוןשבידו; )1(

מוריהדרךשרישיונםמותתהומוריהדרךשרישיונםבוטתע )2(

המרשםיפורסםבאתרהאינטרנטשתמשרדהתיירותובכתדרךאחרתשיורה )ג(
הממונהעתהוראתדרךע

השררשאיתקבועפרטיםנוספיםשייכתתובמרשםע )ד(

סימן ג': כללי אתיקה למורי דרך ודין משמעתי

מורהדרךידריךתיירבמקצועיותובמיומנותתוךשמירהעתערכיהמקצועוכתתי12ע
האתיקהשנקבעותפיסעיף13ע

חובתמורההדרך

תענייןתושבותאואזרחותותענייןהעדרפתיתיותהקבועים
תמתן "תנאים שעניינו המוצע תחוק ו–)3( )1(5 בסעיף
רישיון"עתענייןזהיובהרכיתגביהתנאיםהאחריםהמנויים
בסעיף5)2(,)4(ו–)5(תחוקהמוצע)גיתוהשכתהנדרשת(אין
צורךתחזורותוודאאתהתקיימותםמשנבדקוכברבעת
מתןהרישיוןמתכתחיתהעתנאינוסףהנדרשתצורךחידוש
הרישיוןהואעמידהבחובתההשתתפותבהשתתמויות,
הקבועהבסעיף8המוצע,וזאתכדיתהבטיחשמירהעת
הכשרהמתאימהשתמוריהדרךעעםזאתמוצעתהותיר
שיקותדעתתממונהעתהוראתדרךתאשרחידושרישיון
גםבמקרהשבומורההדרךנעדרמהשתתמותמסוימתאם

מצאכיקיימיםטעמיםמיוחדיםהמצדיקיםזאתע

מבין ממונה תמנות השר את תהסמיך מוצע  סעיף 10
עובדימשרדהתיירותתצורךיישוםהוראותפרק 
ב'תענייןשירותהוראתדרך,וזאתבדומהתמצבהנהוגהיום
)ר'הגדרת"ממונה"בתקנה1תתקנותמוריהדרך(עהממונה
ירכזאתכתהנושאיםהכרוכיםברישוימורההדרךוסדרי
עבודתםויהווהגםכתובתתתייריםבתתונותעתמורידרך

וכתובתתמוריהדרךבענייניםהכרוכיםבאסדרתמקצועםע

הסעיףהמוצעקובעכיהממונהעתהוראתדרך  סעיף 11
ינהתמרשםשתמוריהדרך)היינו-שתבעתי 
הרישיונותתהוראתדרך(עהמרשםיכתותאתפרטימורי
שרישיונם דרך תמורי ויתייחס רישיונם ותוקף הדרך
הותתהאובוטתעהשררשאיתקבועבתקנותפרטיםנוספים
בשפה יהיה המרשם המוצע פי עת במרשםע שייכתתו
העבריתובכתשפהאחרתשיקבעהשרוהואיפורסםבאתר
האינטרנטשתמשרדהתיירותעפרסוםהמרשםנועדתהקת
עתתייריםבכתתועתתייריחוץבפרטוכןעתנותנישירותי
תיירותתבדוקמיהםמוריהדרךהמורשיםבישראת,תצורך

התקשרותעמםתשםקבתתשירותהוראתדרךע

ובדין אתיקה בכתתי עניינו המוצע ג' סימן  סעיפים 
המשמעתיהחתיםעתמורידרךעהסימןהמוצע  12 עד 32 
כתתי תקבוע השר, את גיסא מחד מסמיך  כללי
אתיקהתמורידרך,ומאידךגיסאקובעהוראות 
תענייןהדיןהמשמעתישיחותעתמוריהדרךבשתהפרתכתתי
האתיקהשנקבעוכאמוראובשתהתנהגותבתתיהותמתאחרת
שתמורההדרךעהוראותהסימןנועדותעגןבחוקאתהאמצעים
הדרושיםתהבטחתקיומןשתהוראותהחוקוהתקנותתפיובידי

מוריהדרךתוךשמירהעתהתיךראויונאותע

ההתיך תעניין ההוראות את מעגן המוצע ג' סימן
המשמעתישיחותעתמוריהדרךעעתפיהמוצעתמונה
ועדתמשמעתשתעסוקבהפרתכתתיהאתיקהובעבירות
משמעתאחרותשתמוריהדרךוהיאתהיהרשאיתתהטית
עתמורההדרךאמצעימשמעתשוניםכגוןהתראה,נזיפה,
דומות אתה הוראות ביטותוע או רישיון התתיית קנס,
תהוראותהקבועותבחקיקהאחרתתענייןדיןמשמעתי)ר'
תמשתפרקח'תפקודתהרוקחים,התשמ"א-81ו1,ופרקז'

תחוקההנדסאיםוהטכנאיםהמוסמכים,התשע"ג-2012(ע

יצויןכיכברהיוםקייםהתיךמשמעתיתמורידרך,
בפני המתקיים דרך, מורי תתקנות ו־6 5 תקנות מכוח
המועצההמייעצתתענייניאתיקהשתמורידרךכהגדרתה
בתקנותהאמורותעכעת,מוצעתעגןאתההתיךהמשמעתי
זה תעניין הקיימים תהסדרים בדומה ראשית בחקיקה

בחקיקהאחרתע

מוצעתעגןאתהחובההכתתיתשתמורהדרך  סעיף 12
תהדריךתיירבמקצועיותובמיומנותתוךשמירה 
עתערכיהמקצועוכתתיהאתיקהתמוריהדרךעתהוראה
תייריחוץ שת בהדרכה יתרהכאשרמדובר חשיבות זו
החוויםאתביקורםבישראתומכיריםאתישראתבאמצעות

מורההדרךהמתווהאותםע
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השר,בהתייעצותעםהוועדההמייעצת,רשאיתקבועכתתיאתיקהתמורידרךע13עכתתיאתיקה

מורהדרךשעשהאחתמאתה,עברעבירתמשמעת:14עעבירתמשמעת

נהגבדרךשאינההותמתאתעיסוקו; )1(

הפרכתתמכתתיהאתיקהשנקבעותפיסעיף13; )2(

הפראתחובתההזדהותשחתהעתיותפיסעיף72; )3(

גיתהחוסראחריותאורשתנותחמורהבעתעיסוקובמקצועו; )4(

הורשעבפסקדיןסופי,ביןבישראתוביןמחוץתישראת,בעבירהפתיתיתשמפאת )5(
מהותה,חומרתהאונסיבותיהאיןהואראויתעסוקבהוראתדרךע

השרימנהועדתמשמעתתמורידרךשתפקידהתדוןותהחתיטבעבירותמשמעתע15עועדתמשמעת )א(

ועדתהמשמעתתהיהבתשתושהחברים,והם: )ב(

עובדהמדינההכשירתהתמנותתשופטביתמשפטשתום,והואיהיההיושב )1(
ראש;

עובדמשרדהתיירות,בעתמומחיותבתחוםשתשירותהוראתדרך; )2(

מורהדרךשאינועובדהמדינה,בעתניסיוןמקצועישתחמששניםתפחות )3(
במתןשירותהוראתדרך,שימונהבהתייעצותעםהוועדההמייעצתע

השרימנהממתאימקוםתחבריועדתמשמעת,תפיהוראותסעיףזהע )ג(

חברהוועדההמייעצתתאימונהתחברועדתמשמעתבטרםחתפהשנהמתום )ד(
כהונתוכחברהוועדההמייעצתע

משרד האינטרנטשת המשמעתתפורסםבאתר ועדת חברי מינוי הודעהעת )ה(
התיירותע

במיתויתפקידואיןעתחברועדתהמשמעתמרותזותתמרותושתהדיןע16עאי–תתות

סייגיםתמינוי
שתחברועדת

המשמעת

תאימונהתחברועדתהמשמעתמישמתקייםבואחדמאתה:17ע

אתיקה כתתי תקבוע השר את תהסמיך מוצע  סעיף 13
תמורידרךבהתייעצותעםהוועדההמייעצתע 
כיוםישכתתיאתיקהתמורידרךתהבטחתערכיהמקצוע,
המפורסמיםבאתרהאינטרנטשתמשרדהתיירותעכתתים
אתהמהוויםכיוםאמותמידהתמורההדרךבעתעבודתו
במקצועעעםחקיקתהחוקהמוצעתיעשההתאמהשת
כתתיםאתהתהוראותהחוקהמוצעוהםייקבעוויפורסמו

מחדשברשומותע

משמעת עבירות שת רשימה תקבוע מוצע  סעיף 14
תדין כפוף יהיה אותן שעבר דרך שמורה 
משמעתיתפיסימןג'המוצעערשימתעבירותהמשמעת
בדרך התנהגות אתה: את המוצע 14 סעיף תפי כותתת
שאינההותמתאתהעיסוקבהוראתדרך;הפרתכתתמכתתי
האתיקה;הפרתחובתההזדהות;גיתויחוסראחריותאו
רשתנותחמורהבעתהעיסוקבמקצוע;הרשעהבפסקדין
פתיתית בעבירה תישראת, מחוץ ובין בישראת בין סופי,
שמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיהמורההדרךאינו

ראויתעסוקבהוראתדרךערשימהזומרחיבהאתרשימת
העבירותהקבועההיוםבתקנה15תתקנותמוריהדרךע

משמעת ועדת ימנה השר כי תקבוע מוצע  סעיף 15
בשירות משפטן חברים: שתושה הכותתת 
המדינההכשירתהתמנותתשופטביתמשפטשתום,והוא
יהיההיושבראש;עובדמשרדהתיירות,בעתמומחיות
עובד שאינו דרך מורה דרך; הוראת שירות שת בתחום
המדינה,בעתניסיוןמקצועישתחמששניםתפחותבמתן
הוועדה עם בהתייעצות שימונה דרך, הוראת שירות
המייעצתעעודמוצעכיהשרימנהממתאימקוםתחברי
ועדתהמשמעתעהרכבזהדומהתהרכביםמקביתיםשת

ועדותמשמעתבחקיקהאחרתהעוסקתבדיןמשמעתיע

מוצעתקבועכיהמרותהיחידהשתהיהעתחבר  סעיף 16
ועדתהמשמעתהיאמרותושתהדיןע 

מוצעתקבועכיתאיוכתתהתמנותתחברועדת  סעיף 17
או פתיתית בעבירה שהורשע מי משמעת, 
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הואהורשעבפסקדיןסופיבעבירהפתיתיתאובעבירתמשמעת,שמפאתמהותה, )1(
חומרתהאונסיבותיהאיןהואראויתשמשחברבוועדתהמשמעתאושביתהמשפט

קבעתגביושעברעבירהכאמור;

הוגשונגדוכתבאישוםאוקובתנהבשתעבירהכאמורבפסקה)1(,וטרםניתןפסק )2(
דיןסופיבעניין;

הואעתותתהימצא,במישריןאובעקיפין,באופןתדיר,במצבשתניגודעניינים )3(
ביןתפקידוכחברועדתהמשמעתתביןענייןאישיאותפקידאחרשתואושתקרובו,

כאמורבסעיף44)א(ע

חברועדתהמשמעתימונהתתקופהשתארבעשנים,ורשאיהשרתשובותמנותותתקופת18עתקופתכהונה
כהונהאחתנוספת,וכן,תאחרהפסקהשתארבעשניםרצופותתפחות,תשובותמנותו

תתאיותרמשתיתקופותכהונהנוספותרצופותכאמורע

הפסקתכהונה
תפניתוםתקופת

הכהונה

חברועדתהמשמעתיחדתתכהןתפניתוםתקופתכהונתובהתקייםאחדמאתה:ו1ע )א(

הואהתפטרמחברותובוועדתהמשמעתבמסירתכתבהתפטרותתשר; )1(

הואחדתמתמתאאחרתנאיהכשירותתפיסעיף15,שמכוחםמונהתחבר )2(
ועדתהמשמעתע

מתקייםבוהאמורבסעיף17)1(ע )3(

השררשאי,בהודעהבכתב,תהעבירחברועדתמשמעתמכהונתובהתקייםאחד )ב(
מאתה:

נבצרממנודרךקבעתמתאאתתפקידו; )1(

מתקייםבוהאמורבסעיף17)2(או)3(; )2(

ועדת כחבר תכהן ראוי הוא אין שבשתהן אחרות נסיבות בו התקיימו )3(
המשמעתע

נוכחהיועץהמשפטיתמשרדהתיירותאועורךדיןעובדהמדינהשהואהסמיך20עהגשתקובתנה )א(
תכך)בסימןזה-תובע(,כיישראיותתכאורהתכךשמורהדרךעברעבירתמשמעת,
יגישנגדוקובתנהתוועדתמשמעת,זותתאםסברשאיןבהגשתקובתנהכאמורעניין

תציבורע

תתונותעתעבירותמשמעתשתמורהדרךיתבררובידיתובעאובידיעובד)ב( )1(
המדינהשהשרהסמיכותכך)בסימןזה-חוקר(;

חוקריםשמונותפיפסקה)1(יפעתותפיהנחיותהתובעויגישותואתממצאי )2(
בירורםואתתוצאותיוע

הואהורשעבפסקדיןסופיבעבירהפתיתיתאובעבירתמשמעת,שמפאתמהותה, )1(
חומרתהאונסיבותיהאיןהואראויתשמשחברבוועדתהמשמעתאושביתהמשפט

קבעתגביושעברעבירהכאמור;

הוגשונגדוכתבאישוםאוקובתנהבשתעבירהכאמורבפסקה)1(,וטרםניתןפסק )2(
דיןסופיבעניין;

הואעתותתהימצא,במישריןאובעקיפין,באופןתדיר,במצבשתניגודעניינים )3(
ביןתפקידוכחברועדתהמשמעתתביןענייןאישיאותפקידאחרשתואושתקרובו,

כאמורבסעיף44)א(ע

חברועדתהמשמעתימונהתתקופהשתארבעשנים,ורשאיהשרתשובותמנותותתקופת18ע
כהונהאחתנוספת,וכן,תאחרהפסקהשתארבעשניםרצופותתפחות,תשובותמנותו

תתאיותרמשתיתקופותכהונהנוספותרצופותכאמורע

תקופתכהונה

חברועדתהמשמעתיחדתתכהןתפניתוםתקופתכהונתובהתקייםאחדמאתה:ו1ע הפסקתכהונה)א(
תפניתוםתקופת

הכהונה הואהתפטרמחברותובוועדתהמשמעתבמסירתכתבהתפטרותתשר; )1(

הואחדתמתמתאאחרתנאיהכשירותתפיסעיף15,שמכוחםמונהתחבר )2(
ועדתהמשמעתע

מתקייםבוהאמורבסעיף17)1(ע )3(

השררשאי,בהודעהבכתב,תהעבירחברועדתמשמעתמכהונתובהתקייםאחד )ב(
מאתה:

נבצרממנודרךקבעתמתאאתתפקידו; )1(

מתקייםבוהאמורבסעיף17)2(או)3(; )2(

ועדת כחבר תכהן ראוי הוא אין שבשתהן אחרות נסיבות בו התקיימו )3(
המשמעתע

נוכחהיועץהמשפטיתמשרדהתיירותאועורךדיןעובדהמדינהשהואהסמיך20ע )א(
תכך)בסימןזה-תובע(,כיישראיותתכאורהתכךשמורהדרךעברעבירתמשמעת,
יגישנגדוקובתנהתוועדתמשמעת,זותתאםסברשאיןבהגשתקובתנהכאמורעניין

תציבורע

הגשתקובתנה

תתונותעתעבירותמשמעתשתמורהדרךיתבררובידיתובעאובידיעובד)ב( )1(
המדינהשהשרהסמיכותכך)בסימןזה-חוקר(;

חוקריםשמונותפיפסקה)1(יפעתותפיהנחיותהתובעויגישותואתממצאי )2(
בירורםואתתוצאותיוע

בעבירתמשמעתשבשתהאיןהואראויתכהןכחברהוועדה
כאמור,מישהוגשונגדוכתבאישוםאוקובתנהוטרםניתן
פסקדיןסופיבעניין,אומישעשויתהימצאבאופןתדיר
במצבשתניגודענייניםביןענייןאישישתותביןתפקידו
כחברועדתהמשמעתעהוראהזובאהתהבטיחכימישבא

תדוןאתחברויהיהנקימכתרבבומשואפניםע

ימונה המשמעת ועדת חבר כי תקבוע מוצע  סעיף 18
תתקופתכהונהשת4שנים,וכיהשריהיהרשאי 
תהאריךאתכהונתובתקופהנוספתעכמוכןמוצעתקבועכי
תאחרהפסקהשת4שנים,יהיהניתןתמנותותשתיתקופות
חברי הרכב כי תהבטיח באה זו הוראה נוספותע כהונה

הוועדהישתנהמעתתעתע

יחדת המשמעת ועדת חבר כי תקבוע מוצע  סעיף 19
התפטר אם כהונתו תקופת תום תפני תכהן 
קבע דרך ממנו נבצר אם תשר, התפטרות כתב במסירת
תמתאאתתפקידו,אםחדתתהתקייםתגביותנאימתנאי
הכשירותהמנוייםבסעיף15אואםמתקיימיםבוהסייגים

המנוייםבסעיף17ע

מוצעתקבועאתההתיךתהגשתקובתנהבעניינו  סעיף 20
טרם תתונות יתבררו מי ובידי דרך, מורה שת 

ההחתטהאםתהגישקובתנהע

רשאים יהיו נקבת או תובע כי תקבוע מוצע  סעיף 21
תבקשאתפסיתתושתחברועדתהמשמעתאם 
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תשםביצועסמכויותיהםתפיסעיףזהיהיונתונותתתובעותחוקרהסמכויותתפי )ג(
סעיף2תפקודתהפרוצדורההפתיתית)עדות(3,וסעיף3תפקודההאמורהיחות,בשינויים

המחויבים,עתחקירהשערךתובעאוחוקרע

פסיתתחברועדת
משמעת

תובעאונקבתרשאיםתבקשתפסותחברועדתהמשמעתמתישבבדיןאםקיימות21ע )א(
נסיבותשישבהןכדיתיצורחששממשיתמשואפניםבבירורהקובתנהע

תאתישמעבקשהכאמורבסעיףקטן)א(אתאבתחיתתהדיוןאומידתאחרשנודעו )ב(
תתובעאותנקבתהנסיבותשישבהןכדיתיצורחששממשיתמשואפניםכאמורבאותו

סעיףקטןע

נטענהטענתפסתותנגדחברועדתהמשמעת,תחתיטבהועדתהמשמעתתאתתר )ג(
ותפנישתיתןכתהחתטהאחרתע

עתהחתטתועדתהמשמעתבענייןפסתותחברהוועדה,רשאיםתובעאונקבת )ד(
תערערתפניביתהמשפטהמחוזיבתוך15ימיםמיוםהמצאתההחתטהע

סדרידיןודיני
ראיות

המנייןהחוקיבישיבותועדתהמשמעתהואכתחבריהע22ע )א(

החתטותועדתהמשמעתיתקבתוברובקותותחבריהע )ב(

דיוןמשמעתייתנהתבנוכחותהתובעוהנקבת,אךועדתהמשמעתרשאיתתנהת )ג(
דיוןשתאבנוכחותהנקבת,באחדמאתה:

סניגורושתהנקבתהתייצבבמקומו; )1(

הנקבתנעדרמהישיבהבתאסיבהמספקת,תאחרשהוזהרשאםייעדרבתא )2(
סיבהמספקתתהיהרשאיתהוועדהתדוןבעניינושתאבפניוע

ועדתהמשמעתתדוןבדתתייםסגורותאתאאםכןהורתהתקייםאתהדיון,כותו )ד(
אומקצתו,בפומביע

ועדת תפני הדין סדרי את יקבע השר, עם התייעצות תאחר המשפטים, שר )ה(
המשמעתובערעורתביתהמשפט,תרבותהדרךתהגשתהערעור;בענייןשתאנקבעה
תגביוהוראהבתקנותכאמור,תפעתהוועדהבדרךהנראיתתהכצודקתוכמועיתהביותרע

עתדיוןבדתתייםסגורותועתדיוןבפומביתפיסעיףזהיחותוההוראותתעניין )ו(
איסורפרסוםתפיסעיף70תחוקבתיהמשפט]נוסחמשותב[,התשמ"ד-84ו41,בשינויים

המחויביםע

הסמכותתהחתיטבענייניםשבסדרידיןהנוגעיםתקובתנהמסוימתנתונהתיושב )ז(
ראשועדתהמשמעת,שעהשהוועדהאינהיושבתבדיןע

קיימותנסיבותשישבהןכדיתיצורחששממשיתמשוא
פניםבבירורהקובתנהעמוצעכיעתהחתטהבענייןפסתות

יהיהניתןתערערתביתהמשפטהמחוזיבתוך15ימיםע

ועדת שת עבודתה סדרי את תקבוע מוצע  סעיף 22
ועדת בישיבות החוקי שהמניין כך משמעת, 
יתקבתו והחתטות כותם, הוועדה חברי יהיה המשמעת

ברובקותותע

מוצעתקבועכיככתת,דיוןמשמעתייתקייםבנוכחות
התובעוהנקבת,אךיהיהניתןתקייםדיוןגםשתאבנוכחות

הנקבתבהתקייםהתנאיםהמפורטיםבסעיףע

עודמוצעתקבועכיהדיוןיתקייםבדתתייםסגורות
או כותו הדיון, את תקיים הוועדה הורתה כן אם אתא

מקצתו,בפומביע

כפופה אינה המשמעת ועדת כי תקבוע גם מוצע
תדיניהראיות,תמעטתדיניםבדברראיותחסויות,אתא
אםכןקבעשרהמשפטים,תאחרהתייעצותעםהשר,כי
עתועדתהמשמעתיחותוחתקמדיניהראיותכפישיקבעע

חוקיא"י,כרךא'עמ')ע(ו43,)א(467ע 3

ס"חהתשמ"ד,עמ'8ו1ע 4
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ועדתהמשמעתאינהכפופהתדיניהראיות,תמעטתדיניםבדברראיותחסויות, )ח(
אתאאםכןקבעשרהמשפטים,תאחרהתייעצותעםהשר,כיעתועדתהמשמעתיחותו

חתקמדיניהראיותכפישיקבעע

הממצאיםוהמסקנותבהכרעתהדיןשבפסקדיןסופיבמשפטפתיתיהמרשיעאת )ט(
הנקבת,יראואותםכמוכחיםבהתיךמשמעתינגדאותונקבתע

עתאףהאמורבסעיף22)א(,נעדרחברועדתהמשמעתשאינויושבראשהוועדה,23עמותבחסר )א(
מישיבה,יתקייםהדיוןבאותהישיבהתפניחבריהוועדההנוכחים,אםהסכימותכך

הצדדים,אתאאםכןהחתיטהיושבראשתדחותאתהדיוןע

ועדת תפני אתא יסתיים תא )א(, קטן בסעיף כאמור חסר במותב שנערך דיון )ב(
המשמעתבהרכבההמתאע

נבצרמחברועדתהמשמעתשאינויושבראשהוועדהתסייםאתהדיון,יצרף24עמותבקטוע )א(
היושבראשחבראחרבמקומו,מקרבממתאיהמקוםכאמורבסעיף15)ג(,שמתקיימים
בואותםתנאיכשירות,אתאאםכןהחתיט,מטעמיםשיירשמוותאחרשנתןתבעתיהדין

הזדמנותתטעוןאתטענותיהם,כיצירוףחבראחרעתותתגרוםתעיוותדיןע

צורףחבראחרכאמורבסעיףקטן)א(,רשאיתועדתהמשמעתתהמשיךבדיוןמן )ב(
השתבשאתיוהגיעהבהרכבההקודם,אםסברהשתאייגרםעיוותדין,תאחרשנתנה
תבעתיהדיןהזדמנותתטעוןאתטענותיהם;החתיטההוועדהתהמשיךבדיון,רשאית
תחזור או בעצמה אותן גבתה כאיתו הקודם בהרכבה שגבתה בראיות תנהוג היא

ותגבותן,כותןאוחתקןע

עתאףהאמורבסעיף22)ב(,נותרושניחבריםבוועדתהמשמעתונחתקובדעותיהם, )ג(
תכריעדעתושתיושבראשהוועדהע

סמכויותעזרשת
ועדתהמשמעת

ועדתהמשמעתרשאיתביוזמתהאותבקשתבעתדין-25ע )א(

תזמןאדםתבואתפניהכדיתהעידאותהציגדבר; )1(

תהזהיראותהשביעעדבהתאםתחוקתתיקוןדיניהראיות)אזהרתעדים )2(
וביטותשבועה(,התש"ם-80ו51;

תבקשמביתהמשפטהמחוזישבתחוםשיפוטויושבתהוועדה,תתתצותפי )3(
סעיף13תפקודתהראיות]נוסחחדש[,התשת"א-71ו61,תשםגבייתעדות;

ועדתהמשמעתאינהכפופהתדיניהראיות,תמעטתדיניםבדברראיותחסויות, )ח(
אתאאםכןקבעשרהמשפטים,תאחרהתייעצותעםהשר,כיעתועדתהמשמעתיחותו

חתקמדיניהראיותכפישיקבעע

הממצאיםוהמסקנותבהכרעתהדיןשבפסקדיןסופיבמשפטפתיתיהמרשיעאת )ט(
הנקבת,יראואותםכמוכחיםבהתיךמשמעתינגדאותונקבתע

עתאףהאמורבסעיף22)א(,נעדרחברועדתהמשמעתשאינויושבראשהוועדה,23ע )א(
מישיבה,יתקייםהדיוןבאותהישיבהתפניחבריהוועדההנוכחים,אםהסכימותכך

הצדדים,אתאאםכןהחתיטהיושבראשתדחותאתהדיוןע

מותבחסר

ועדת תפני אתא יסתיים תא )א(, קטן בסעיף כאמור חסר במותב שנערך דיון )ב(
המשמעתבהרכבההמתאע

נבצרמחברועדתהמשמעתשאינויושבראשהוועדהתסייםאתהדיון,יצרף24ע )א(
היושבראשחבראחרבמקומו,מקרבממתאיהמקוםכאמורבסעיף15)ג(,שמתקיימים
בואותםתנאיכשירות,אתאאםכןהחתיט,מטעמיםשיירשמוותאחרשנתןתבעתיהדין

הזדמנותתטעוןאתטענותיהם,כיצירוףחבראחרעתותתגרוםתעיוותדיןע

מותבקטוע

צורףחבראחרכאמורבסעיףקטן)א(,רשאיתועדתהמשמעתתהמשיךבדיוןמן )ב(
השתבשאתיוהגיעהבהרכבההקודם,אםסברהשתאייגרםעיוותדין,תאחרשנתנה
תבעתיהדיןהזדמנותתטעוןאתטענותיהם;החתיטההוועדהתהמשיךבדיון,רשאית
תחזור או בעצמה אותן גבתה כאיתו הקודם בהרכבה שגבתה בראיות תנהוג היא

ותגבותן,כותןאוחתקןע

עתאףהאמורבסעיף22)ב(,נותרושניחבריםבוועדתהמשמעתונחתקובדעותיהם, )ג(
תכריעדעתושתיושבראשהוועדהע

ועדתהמשמעתרשאיתביוזמתהאותבקשתבעתדין-25ע סמכויותעזרשת)א(
ועדתהמשמעת

תזמןאדםתבואתפניהכדיתהעידאותהציגדבר; )1(

תהזהיראותהשביעעדבהתאםתחוקתתיקוןדיניהראיות)אזהרתעדים )2(
וביטותשבועה(,התש"ם-80ו51;

תבקשמביתהמשפטהמחוזישבתחוםשיפוטויושבתהוועדה,תתתצותפי )3(
סעיף13תפקודתהראיות]נוסחחדש[,התשת"א-71ו61,תשםגבייתעדות;

בנוסף,מוצעתקבועכיאםהדיוןבוועדתהמשמעת
נוגעתעבירתמשמעתשהיאהרשעהבעבירהפתיתית,יראו
אתהממצאיםוהמסקנותבהכרעתהדיןשבפסקדיןסופי

כמוכחיםבהתיךמשמעתינגדאותונקבתע

מוצעתקבועכיבהסכמתהצדדים,תוכתועדת  סעיפים
המשמעתתקייםדיוןבמותבחסר,אתאאםכן  23 ו–24
הדיוןע את תדחות הוועדה ראש יושב יחתיט 

הוועדה מחבר נבצר שבו במקרה כי תקבוע מוצע עוד
שאינויושבראשהוועדהתהשתיםאתהדיון,ויושבראש
הוועדההחתיטשתאתצרףממתאמקוםבמקומומטעמים
שיירשמוועקבחשששצירופויגרוםתעיוותדין,רשאית
ועדתהמשמעתתאחרשנתנהתצדדיםהזדמנותתטעוןאת

טענותיהם,תקייםדיוןבמותבקטועע

ועדת שת העזר סמכויות את תקבוע מוצע  סעיף 25
המשמעתעביןסמכויותאתה:זימוןאדםתבוא 
תפניהכדיתהעידאותהציגדבר;אזהרהאוהשבעהשת
עדבהתאםתחוקתתיקוןדיניהראיות)אזהרתעדיםוביטות
שבועה(,התש"ם-80ו1;בקשהמביתמשפטמחוזיתתתצו
תפיסעיף13תפקודתהראיות,]נוסחחדש[,התשת"א-71ו1
תשםגבייתעדות;ופסיקתדמינסיעהותינהושכרבטתה
תעדיםשהוזמנועתידה,והכותביוזמתהוועדהאותבקשת

בעתדיןע

או תהעיד סירוב שת במקרה כי תקבוע מוצע עוד
תהופיעתפניהוועדה,בתאהסברהמניחאתדעתהשת
הוועדה,רשאיתהיאתצוותעתהבאתהעדתפניהבצו,

תאחרשהוזהרע

ס"חהתש"ם,עמ'202ע 5

דינימדינתישראת,נוסחחדש18,עמ'421ע 6
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תפסוקדמינסיעהותינהושכרבטתהתעדיםשהוזמנותפיסעיףזה,כמו )4(
תעדשהוזמןתהעידבביתמשפטע

דרשהועדתהמשמעתמאדםתהעידאותהציגדברכאמורבסעיףקטן)א()1(,והוא )ב(
סירבתעשותכןבתאהצדקהמניחאתדעתהוועדה,רשאיתהיאתצוותעתהבאתו
תפניהבזמןשתקבעבצו,ובתבדשהזהירהאותוכיבכוונתהתעשותכן;עתצוהבאה
תפיסעיףקטןזהיחותוההוראותתפיסעיף73אתחוקבתיהמשפט]נוסחמשותב[,

התשמ"ד-84ו1,בשינוייםהמחויביםע

הסמכותתהחתיטבענייניםתפיסעיףזההנוגעיםתקובתנהמסוימתנתונהתיושב )ג(
ראשועדתהמשמעת,שעהשהוועדהאינהיושבתבדיןע

אמצעים
משמעתיים

מצאהועדתהמשמעתכיהנקבתעברעבירתמשמעת,רשאיתהיאתנקוטנגדו26ע )א(
אחדאויותרמאמצעיםאתה:

התראה; )1(

נזיפה; )2(

קנסבשיעורשתאיעתהעתהקנסהקבועבסעיף61)א()1(תחוקהעונשין, )3(
התשת"ז-77ו71;

התתייתרישיוןתתקופהשתאתעתהעת12חודשים; )4(

ביטותרישיוןע )5(

מישרישיונובוטתתפיהוראותסעיףקטן)א()5(,תאיגישבקשהתרישיוןתפני )ב(
שעברוחמששניםמיוםהביטותע

אמצעימשמעת
עת–תנאי

החתיטהועדתהמשמעתתנקוטנגדנקבתאמצעימשמעתשתקנסאוהתתיית27ע )א(
)4(,רשאיתהיאתהורותשאמצעיהמשמעת 26)א()3(או רישיון,תפיהוראותסעיף

האמוריהיה,כותואוחתקו,עת־תנאיע

החתיטהועדתהמשמעתכאמורבסעיףקטן)א(,תאיופעתהתנאיאתאאםכן )ב(
עברהנקבת,בתוךהתקופהשנקבעהבהחתטתועדתהמשמעת)בסעיףזה-תקופת
התנאי(,אחתמעבירותהמשמעתשנקבעובהחתטתה)בסעיףזה-עבירהנוספת(וועדת
המשמעתמצאה,בתוךתקופתהתנאיאותאחריה,שהנקבתעברעבירהנוספתכאמורע

תקופתהתנאיתימנהמיוםמתןהחתטתועדתהמשמעתבדברנקיטתאמצעי )ג(
משמעתעת־תנאינגדנקבת,אתאאםכןהורתהועדתהמשמעתאחרתע

ערעורעתהחתטת
ועדתמשמעת

עתהחתטתועדתהמשמעתבקובתנהרשאיםהתובעוהנקבתתערערתפניבית28ע )א(
המשפטהמחוזיבתוך45ימיםמיוםמתןההחתטההמסיימתאתהדיוןבקובתנה,ואם

ניתנהההחתטהשתאבמעמדהצדדים-בתוך45ימיםמיוםהמצאתהע

רשאית שאותן הסנקציות מהן תקבוע מוצע  סעיפים
וועדתהמשמעתתהטיתעתמישקבעהכיעבר  26 ו–27

קנס נזיפה, התראה, ובהן משמעת, עבירת 
מי כי תקבוע מוצע עוד ביטותוע או רישיון התתיית או
תהגיש יוכת תא משמעת עבירת בשת רישיונו שבוטת
בקשהתרישיוןחדשתפנישעברוחמששניםתפחותמיום

הביטותע

ועדת החתטות עת ערעור כי תקבוע מוצע  סעיפים
המחוזי המשפט תבית בזכות יהיה המשמעת  28 ו–29

עודמוצעכיעתהחתטתבית ימיםע 45 בתוך 
המשפטהמחוזייהיהניתןתערערברשותביתהמשפט
העתיוןאואםניתנהרשותבגוףפסקהדיןשתביתהמשפט

המחוזיע

ס"חהתשת"ז,עמ'226ע 7
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פסקדיןשתביתמשפטמחוזיבערעורתפיסעיףזהניתןתערעורתפניביתהמשפט )ב(
העתיון,אםניתנהרשותתכךמאתנשיאביתהמשפטהעתיוןאומאתשופטאחרשת

ביתהמשפטהעתיוןשנשיאוקבעתכך,אואםניתנהרשותתכךבגוףפסקהדיןע

עיכובביצועשת
החתטתועדת

משמעת

איןבהגשתערעורכדיתעכבאתביצועהחתטתועדתהמשמעתשעתיההוגשו2ע )א(
הערעור,אתאאםכןהחתיטהועדתהמשמעתאחרת,ואםהוגשערעור-אםהחתיט

ביתהמשפטשתערעוראחרתע

עתהחתטהשתועדתהמשמעתתפיסעיףזהרשאיםהנקבתוהתובעתערערכשם )ב(
שמערעריםעתהחתטתועדתהמשמעתבקובתנה,תפיסעיף28ע

העמדהתעיון
הציבורשת

החתטותועדת
משמעת

ועדתהמשמעתרשאיתתהעמידאתהחתטותיהתעיוןהציבור,בתאציוןשם30ע )א(
הנקבתופרטיםאחריםשישבהםכדיתזהותו)בסעיףזה-פרטיםמזהים(ע

עתאףהאמורבסעיףקטן)א(,ועדתהמשמעתרשאיתתהעמידתעיוןהציבוראת )ב(
החתטתה,כותהאוחתקה,כאמורבאותוסעיףקטן,בציוןפרטיםמזהים,בדרךותתקופה
כפישתורה,ותאחרששמעהאתהתובעואתהנקבתושקתהביןהשאראתהפגיעה
בפרטיותושתהנקבתאושתצדשתישיואתהצורךבאזהרתהציבור;העמידהועדת
המשמעתאתהחתטתהתעיוןהציבורבציוןפרטיםמזהיםכאמור,באמצעותהאינטרנט,
ינקוטמשרדהתיירותאמצעיםכדיתמנועככתהאפשראתהעיוןבאינטרנטבפרטים

המזהיםבתוםהתקופהשעתיההורתהועדתהמשמעתתפיסעיףקטןזהע

החתטותועדתהמשמעתתאיועמדותעיוןהציבורכתעודניתןתערערעתיהן, )ג(
ואםהוגשערעור-כתעודתאתמוההתיכיםבערעור,אתאאםכןהחתיטביתהמשפט

שתערעוראחרתע

עתהחתטתועדתהמשמעתתפיסעיףזהרשאיםהנקבתוהתובעתערערכשם )ד(
שמערעריםעתהחתטתועדתהמשמעתבקובתנה,תפיסעיף28ע

קיבתהועדתהמשמעתהחתטהעתהתתיהאוביטותשתרישיוןותאהוגשערעור )ה(
עתהחתטתהתפיסעיף28עדתוםהתקופההאמורהבאותוסעיף,אושהוגשערעור
כאמורוניתןפסקדיןסופיהמורהעתהתתיהאוביטותשתהרישיון,תמסורהוועדה
הודעהעתכךתממונהעתהוראתדרךתצורךעדכוןהפרטיםבמרשםמוריהדרךכאמור

בסעיף11)ב()2(ע

התתיהעדתסיום
התיכים

או31ע משמעת עבירת עבר שהנקבת תחשד סביר יסוד המשמעת תוועדת היה )א(
שמתנהתיםנגדוהתיכיםפתיתייםבשתעבירהכאמורבסעיף14)5(,רשאיתהיא,אם
ראתהשחומרתהענייןאוטובתהציבורמחייבותזאת,תאחרשנתנהתנקבתהזדמנות

תטעוןאתטענותיו,תהתתותזמניתאתרישיונוע

פסקדיןשתביתמשפטמחוזיבערעורתפיסעיףזהניתןתערעורתפניביתהמשפט )ב(
העתיון,אםניתנהרשותתכךמאתנשיאביתהמשפטהעתיוןאומאתשופטאחרשת

ביתהמשפטהעתיוןשנשיאוקבעתכך,אואםניתנהרשותתכךבגוףפסקהדיןע

איןבהגשתערעורכדיתעכבאתביצועהחתטתועדתהמשמעתשעתיההוגשו2ע )א(
הערעור,אתאאםכןהחתיטהועדתהמשמעתאחרת,ואםהוגשערעור-אםהחתיט

ביתהמשפטשתערעוראחרתע

עיכובביצועשת
החתטתועדת

משמעת

עתהחתטהשתועדתהמשמעתתפיסעיףזהרשאיםהנקבתוהתובעתערערכשם )ב(
שמערעריםעתהחתטתועדתהמשמעתבקובתנה,תפיסעיף28ע

ועדתהמשמעתרשאיתתהעמידאתהחתטותיהתעיוןהציבור,בתאציוןשם30ע )א(
הנקבתופרטיםאחריםשישבהםכדיתזהותו)בסעיףזה-פרטיםמזהים(ע

העמדהתעיון
הציבורשת

החתטותועדת
משמעת עתאףהאמורבסעיףקטן)א(,ועדתהמשמעתרשאיתתהעמידתעיוןהציבוראת )ב(

החתטתה,כותהאוחתקה,כאמורבאותוסעיףקטן,בציוןפרטיםמזהים,בדרךותתקופה
כפישתורה,ותאחרששמעהאתהתובעואתהנקבתושקתהביןהשאראתהפגיעה
בפרטיותושתהנקבתאושתצדשתישיואתהצורךבאזהרתהציבור;העמידהועדת
המשמעתאתהחתטתהתעיוןהציבורבציוןפרטיםמזהיםכאמור,באמצעותהאינטרנט,
ינקוטמשרדהתיירותאמצעיםכדיתמנועככתהאפשראתהעיוןבאינטרנטבפרטים

המזהיםבתוםהתקופהשעתיההורתהועדתהמשמעתתפיסעיףקטןזהע

החתטותועדתהמשמעתתאיועמדותעיוןהציבורכתעודניתןתערערעתיהן, )ג(
ואםהוגשערעור-כתעודתאתמוההתיכיםבערעור,אתאאםכןהחתיטביתהמשפט

שתערעוראחרתע

עתהחתטתועדתהמשמעתתפיסעיףזהרשאיםהנקבתוהתובעתערערכשם )ד(
שמערעריםעתהחתטתועדתהמשמעתבקובתנה,תפיסעיף28ע

קיבתהועדתהמשמעתהחתטהעתהתתיהאוביטותשתרישיוןותאהוגשערעור )ה(
עתהחתטתהתפיסעיף28עדתוםהתקופההאמורהבאותוסעיף,אושהוגשערעור
כאמורוניתןפסקדיןסופיהמורהעתהתתיהאוביטותשתהרישיון,תמסורהוועדה
הודעהעתכךתממונהעתהוראתדרךתצורךעדכוןהפרטיםבמרשםמוריהדרךכאמור

בסעיף11)ב()2(ע

או31ע משמעת עבירת עבר שהנקבת תחשד סביר יסוד המשמעת תוועדת היה )א(
שמתנהתיםנגדוהתיכיםפתיתייםבשתעבירהכאמורבסעיף14)5(,רשאיתהיא,אם
ראתהשחומרתהענייןאוטובתהציבורמחייבותזאת,תאחרשנתנהתנקבתהזדמנות

תטעוןאתטענותיו,תהתתותזמניתאתרישיונוע

התתיהעדתסיום
התיכים

מוצעתקבועכיהגשתערעורתאתעכבאתביצוע
החתטתהשתועדתהמשמעת,אתאאםכןהחתיטהועדת
המשמעתאחרת,אוביתהמשפטשתערעור-אםהוגש

ערעורע

מוצעתקבועכיועדתהמשמעתתהיהרשאית  סעיף 30
בתי הציבור, תעיון החתטותיה את תהעמיד 
תצייןאתשםהנקבתופרטיםמזהיםאחריםעתמרותזאת,
רשאית תהיה המשמעת ועדת הציבור, אזהרת תצורך
שת מזהים פרטים בציון ממנה חתק או החתטה תפרסם
תנקבת שניתנה תאחר שתקבע, זמן הנקבת,בדרךותפרק
הזדמנותתהשמיעאתטיעוניוותאחרששקתהאתהפגיעה

האפשריתבפרטיותואובפרטיותשתצדשתישיע

תא המשמעת ועדת החתטות כי תקבוע מוצע עוד
יועמדותעיוןהציבורכתעודניתןתערערעתיהן,ואםהוגש
ערעור-כתעודתאתמוההתיכיםבערעור,אתאאםכן

החתיטביתהמשפטשתערעוראחרתע

עת תודיע המשמעת ועדת כי תקבוע מוצע בנוסף
החתטתהבדברהתתיהאוביטותרישיוןתממונהעתהוראת

דרך,תצורךעדכוןמרשםמוריהדרךע

שיש ככת המשמעת, תוועדת תאפשר מוצע  סעיף 31
עבירת עבר שהנקבת תחשד סביר יסוד תה 
משמעתאושמתנהתיםנגדוהתיכיםפתיתייםבשתעבירה
כאמורבסעיף14)5(תהתתותזמניתאתרישיונושתהנקבת,

ר ב ס ה י  ר ב ד



הצעותחוקהממשתה-ו118,כ"חבטבתהתשע"ח,2018ע1ע15 260

התתיהכאמורבסעיףקטן)א(תעמודבתוקפהעדתמתןהחתטהסופיתבהתיך )ב(
משמעתיאופסקדיןסופיבהתיךפתיתיכאמורבאותוסעיףקטן,והכותאתאאםכן

הורתהועדתהמשמעתעתמועדמוקדםיותרתהפסקתההתתיהע

ועדתהמשמעתרשאיתתהתתותרישיוןכאמורבסעיףקטן)א(,אףבטרם)ג( )1(
הוגשהקובתנהבשתאותהעבירה,מיוזמתה,אותבקשתהתובע,תאחרשנתנה
תמורההדרךהזדמנותתטעוןאתטענותיו;ואותםאםתאהוגשהקובתנהבשת

העבירהכאמורבתוך30ימיםמיוםשהותתההרישיון-בטתהההתתיהע

הארכת תהורותעת המשמעת ועדת רשאית )1( האמורבפסקה אף עת )2(
ההתתיההזמניתתתקופותנוספות,ובתבדשתקופתההתתיההכותתתתאתעתה

עת12חודשיםמהמועדשבוהותתההרישיוןתראשונהע

עתהחתטתועדתהמשמעתתפיסעיףזהרשאיםהנקבתוהתובעתערערכשם )ד(
שמערעריםעתהחתטתועדתהמשמעתבקובתנהתפיסעיף28ע

דיוןמשמעתי
ודיוןפתיתי

ענישהאוזיכויבהתיכיםפתיתייםאינםמונעיםנקיטתהתיכיםעתפיסימןזהנגד32ע )א(
מורההדרךבשתאותומעשהאומחדת,ונקיטתאמצעימשמעתאוזיכויבידיועדת

המשמעתבשתאותומעשהאומחדתאינםמונעיםנקיטתהתיכיםפתיתייםע

הוגשכתבאישוםנגדמורהדרךבשתמעשהאומחדתהמשמשגםעיתהתדיון )ב(
תפניועדתהמשמעתתפיסימןזה,רשאיתועדתהמשמעתתהפסיקאתדיוניהעדתמתן

פסקדיןסופיבהתיךפתיתיע

פרק ג': מיתקני תיירות
קביעתתקנים

פיזייםתמיתקנים
מתונאיים

השריקבעאמותמידהודרישותפיזיותבסיסיותתתכנוןותהקמהשתמיתקנים33ע )א(
מתונאיים,בהתאםתסיווגםותרמתם)תהתן-התקניםהפיזייםתמיתקניםמתונאיים(;
תאיקבעהשרתקניםפיזייםתמיתקניםמתונאייםבענייניםהמוסדריםתפיחוקהתכנון

והבנייהאותפיחוקרישויעסקים,התשכ"ח-68ו81ע

אםראתהשחומרתהענייןאוטובתהציבורמחייבותזאתע
ההתתיהתעמודבתוקפהעדתמתןהחתטהסופיתבהתיך

המתנהתכנגדהנקבתע

את תהתתות תוועדתהמשמעת תאפשר מוצע עוד
רישיונושתמורההדרךכאמורעודבטרםהגשתקובתנה
משמעתית,ואותםאםתאתוגשקובתנהכאמורבתוך30
כן אם אתא ההתתיה, תתבטת - ההתתיה ממועד ימים
נוספות תחתיטהוועדהתהאריךאתההתתיהתתקופות
שתאיעתובמצטברעת12חודשיםמיוםשהרישיוןהותתה

תראשונהע

מוצעתקבועכיענישהאוזיכויבהתיךפתיתי  סעיף 32
תאימנעונקיטתהתיכיםמשמעתייםתפיהחוק 
בשתאותומעשהאומחדת,וכןתהיפך-נקיטתהתיכים
משמעתייםתאתמנענקיטתהתיכיםפתיתייםבשתאותו

מעשהאומחדתע

כתב הוגש שבו במקרה כי תקבוע מוצע זאת, עם
אישוםנגדמורהדרךבשתמעשהאומחדתהנדוניםתפני
ועדתהמשמעת,רשאיתהוועדהתהפסיקאתדיוניהעד

תמתןפסקדיןסופיבהתיךהפתיתיע

מרכזיים היבטים מסדיר אינו הקיים החוק  סעיפים
התיירות ששירותי העיקרי המוצר שת  33 עד 36

היבטים התיירותע מיתקני - כיום מספקים  כללי
החוק, מכוח בתקנות כיום מוסדרים שונים 
דין בפסקי והבנייה, התכנון חוק מכוח בתכניות הקיים
ובחוזרימנכ"תמשרדהתיירותעמוצעתעגןהסדריםאתה
משקת כבדות בסוגיות שמדובר מאחר ראשית בחקיקה
הנוגעותביןהשארתזכויותקנייןעבפרקג'המוצע,מוצע
תהסדירשתושההיבטיםמרכזייםתענייןמיתקניתיירות:
בסיסיות פיזיות ודרישות מידה אמות תקביעת הסמכה
תתכנוןותהקמהשתמיתקניםמתונאיים)תהתן-התקנים
תעניין הוראות וקביעת מתונאיים( תמיתקנים הפיזיים
השימושבתקניםאתה;הגבתתהאפשרותתהעבירזכויות
תקביעת בכפוף מתונאי ממיתקן מסוים בחתק קנייניות
הסדריםייחודייםתגביביתמתוןמיוחדשבויהיהניתן
תהעבירזכויותקנייניותביחידותאירוחבכפוףתמגבתות
הקבועותבחוק;ועיגוןההוראותהנוגעותתקביעתדירוג
וסיווגתבתימתוןותיחידותאירוחכפריות)צימרים(וקביעת

אופןהשימושבדירוגאובסיווגשנקבעע

ההסבר, דברי שת הכתתי בחתק תעית, כאמור  סעיף 33
התקניםהפיזייםתמיתקניםמתונאייםמעוגנים 

ס"חהתשכ"ח,עמ'204ע 8
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עמידהבתקניםהפיזייםהיאתנאיתמתןאישורכמפורטתהתן: )ב(

אישורמשרדהתיירותהנדרשתפיסעיף158א3תחוקהתכנוןוהבנייהתצורך )1(
מתןהיתרבנייהתביתמתוןמיוחדכהגדרתובסעיף35)א(;

אישורמשרדהתיירותהנדרשתפיתכניתכהגדרתהבחוקהתכנוןוהבנייה )2(
תצורךמתןהיתרבנייהתמיתקןמתונאי;

אישורמשרדהתיירותהנדרשתבקשתרשותמקרקעיישראתתצורךהקצאת )3(
קרקעתשםהקמתמיתקןמתונאי;

שקבעה תכתתים בהתאם הנדרש בתיירות השקעות מינהתת אישור )4(
המינהתתתפיסעיף40טתחוקעידודהשקעותהון,התשי"ט-ו5ו1ו,תצורךקבתת

מענקתפיהחוקהאמורע

איסורהעברת
זכותבעתותאו
חכירהתדורות

בחתקמסויםשת
מיתקןמתונאי

בעתיםאוחוכרתדורותשתמיתקןמתונאיתאיעבירזכותבעתותאוזכותחכירה34ע
תדורות,ותאיתחייבתהעברתזכותכאמור,ביחידתאירוחאובחתקמסויםאחרשת

המיתקןהמתונאיע

עמידהבתקניםהפיזייםהיאתנאיתמתןאישורכמפורטתהתן: )ב(

אישורמשרדהתיירותהנדרשתפיסעיף158א3תחוקהתכנוןוהבנייהתצורך )1(
מתןהיתרבנייהתביתמתוןמיוחדכהגדרתובסעיף35)א(;

אישורמשרדהתיירותהנדרשתפיתכניתכהגדרתהבחוקהתכנוןוהבנייה )2(
תצורךמתןהיתרבנייהתמיתקןמתונאי;

אישורמשרדהתיירותהנדרשתבקשתרשותמקרקעיישראתתצורךהקצאת )3(
קרקעתשםהקמתמיתקןמתונאי;

שקבעה תכתתים בהתאם הנדרש בתיירות השקעות מינהתת אישור )4(
המינהתתתפיסעיף40טתחוקעידודהשקעותהון,התשי"ט-ו5ו1ו,תצורךקבתת

מענקתפיהחוקהאמורע

בעתיםאוחוכרתדורותשתמיתקןמתונאיתאיעבירזכותבעתותאוזכותחכירה34ע
תדורות,ותאיתחייבתהעברתזכותכאמור,ביחידתאירוחאובחתקמסויםאחרשת

המיתקןהמתונאיע

איסורהעברת
זכותבעתותאו
חכירהתדורות

בחתקמסויםשת
מיתקןמתונאי

כיוםבחוזרמנכ"תמשרדהתיירות,12/2012בענייןתקנים
תיירותי,ואינם אכסון מיתקני וסיווגשת תתכנון פיזיים
מוסדריםמכוחהוראותהחוקהקייםעעתפיהנוהגהמקובת
מסוימים, במקרים תתת, מתבקש התיירות משרד כיום
אישור,כיתכניתמסוימתתהקמתמיתקןמתונאיאובית
מתוןמיוחדשהוכנהתפיחוקהתכנוןוהבנייה,אותכנית
שהוכנהתצורךקבתתמענקתפיחוקעידודהשקעותהון,
אכןעומדתבתנאיםהפיזייםשנקבעובחוזרהמנכ"תעגם

נוהגזהאינומעוגןכיוםבחוקע

הסמכות את המוצע 33 בסעיף תעגן כן עת מוצע
תקבועבתקנותאתהתקניםהפיזייםתמיתקניםמתונאיים,

וכןתקבועאתהשימושיםשייעשובתקניםאתהע

בסעיףקטן)א(שתסעיף33,מוצעתהסמיךאתהשר
תקבועאתהתקניםהפיזייםתמיתקניםמתונאייםעכאמור
בחתקהכתתיתדבריההסברתקניםאתהנועדותהבטיח
את התואמת נאותה ברמה יהיה המתונאי המיתקן כי
Hotelstars–ה שיטת תפי הבין–תאומיים הסטנדרטים
המקובתתבאירופה,כייהיודישטחיםבמיתקןהמתונאי
תשימושיםמתונאייםוכייהיואמותמידהאחידותוידועות
מראשבכתהנוגעתתכנוןותהקמהשתמיתקניםמתונאייםע
עםזאתמוצעתהבהירכיסמכותזואינהסמכותמקביתה
תסמכויותהנתונותתפיחוקהתכנוןוהבנייהאוחוקרישוי
עסקים,התשכ"ח-68ו1,וכיתהיהנתונהתשררקבאותם

ענייניםשאינםמוסדריםתפיחוקיםאתהע

סעיףקטן)ב(שתסעיף33המוצעקובעאתהשימושים
פי עת מתונאייםע תמיתקנים הפיזיים בתקנים שייעשו
הסעיףהקטןהאמורעמידהבתקניםהפיזייםהיאתנאי
תמתןאישורכמפורטתהתן:אישורמשרדהתיירותהנדרש
תצורךמתןהיתרבנייהתביתמתוןמיוחדתפיחוקהתכנון
)ר'תיקוןעקיףתחוקהתכנוןוהבנייהבסעיף78 והבנייה
תהצעתהחוקודבריההסברתסעיףהאמור(;אישורמשרד

התכנון בחוק כהגדרתה תכנית תפי הנדרש התיירות
והבנייהתצורךמתןהיתרבנייהתמיתקןמתונאי;אישור
ישראת מקרקעי רשות תבקשת הנדרש התיירות משרד
תצורךהקצאתקרקעתשםהקמתמיתקןמתונאי;אישור
מינהתתהשקעותבתיירותהנדרשבהתאםתכתתיםשקבעה
המינהתתתפיסעיף40טתחוקעידודהשקעותהוןתצורך

קבתתמענקתפיהחוקהאמורע

משרד יבדוק אתה מאישורים אישור תתת בבואו
התיירותאתהתאמתהמיתקןהמתונאיתתקניםהפיזיים

תמיתקניםמתונאייםשקבעהשרע

סעיף13תחוקהמקרקעין,התשכ"ט-ו6ו1,קובע  סעיף 34
כיאיןתוקףתעסקהבחתקמסויםבמקרקעין,תמעט 
במקרהשתביתמשותף)סעיף13תחוקהאמור(אובמקרהשת
שכירות)סעיף78תחוקהאמור(עכדיתהבטיחאתהעיקרוןשת
שמירהעתקרקעתיירותיתתצורכיציבור)עיקרוןהמעוגןכיום
בתמ"א12/1ופסיקה)ר'חתקכתתיתדבריההסבר((,שתפיו
ביתמתוןעתכתחתקיוהואמקוםשנועדתשימושהציבור
בכתתותו,מוצעתאסורהעברתזכותבעתותאוזכותחכירה
ביחידתאירוחאובחתקמסויםאחרשתהמיתקןהמתונאי,
אותהתחייבתהעברתזכותכאמור,וזאתגםאםהמיתקן
המתונאינרשםכביתמשותףוגםאםהמדוברבהעברתזכות
שכירותמסוגחכירהתדורותעהוראהזובאהתהבטיחכי
השימוששייעשהבכתחתקיושתהמיתקןהמתונאייהיה
שימושמתונאיציבורי-וזאתהןביחידותהאירוחשבמיתקן
והןבשטחיוהציבורייםובשטחיהשירותהנדרשיםתהפעתתוע
הוראהזובאהתמנועאתהישנותשתמקריםשקרובעבר
שת הציבוריים בשטחים קנייניות זכויות הועברו שבהם
מיתקןהמתונאי)כגוןאזורההסעדהאוהשטחיםהמסחריים
הכתותיםבמיתקן(דברשמנעמתןשירותתאורחיהמיתקן,או
שהועברוזכויותקנייניותביחידותאירוחבמיתקןהמתונאי

תשימושעצמישתרוכשיםפרטייםע

ס"חהתשי"טעמ'234ע ו
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בסעיףזה-35עביתמתוןמיוחד )א(

"ביתמתוןמיוחד"-ביתמתוןהמוגדרבהוראותהתכניתהחתהעתיוכביתמתוןמיוחד;

"שימושעצמי",ביחידתאירוח-שימושבידירוכשהזכותביחידתהאירוחאושימוש
שתאבתמורהבידיקרובימשפחתומדרגהראשונהשתהרוכש;

"תכנית"-כהגדרתהבחוקהתכנוןוהבנייהע

כדיתמנועאתהישנותםשתמקריםמסוגזהותהבטיח
אתתפעותוהתקיןשתמיתקןמתונאי,מוצעתקבועכיאין
תהעבירתאחרזכויותבמקרקעיןמסוגבעתותאוחכירה
תדורותאותהתחייבתהעברתזכותכאמור,בחתקיוהשונים

שתהמיתקןהמתונאיע

הסעיףהמוצעקובעהוראותמיוחדותתעניין  סעיף 35
"ביתמתוןמיוחד"עתפיהסעיףהאמורועתאף 
האמורבסעיף34המוצע,אםביתמתוןמוגדרכביתמתון
מיוחדבתכניתתפיחוקהתכנוןוהבנייההחתהעתיו,יהיה
ניתןתהעבירתאחרזכותבעתותאוזכותחכירהתדורות
ביחידתאירוחבואותהתחייבתהעברתזכותכאמור,וזאת

בכפוףתמגבתותותתנאיםהקבועיםבסעיףהמוצעע

במשךהשניםהתפתחהתופעה,שנבעהמההגדרות
התכנוניותבקרקע,ותפיהחתקמיחידותהאירוחבבתימתון
נמכרותרוכשים,תשימושםהעצמיבחתקמימותהשנהע
כמוכןהוקמובמשךהשניםבנייניםרביםאשרתפיהתכנית
החתהעתיהםאמוריםהיותשמשכבתימתון,אךבפועת,
במקריםרבים,שימשויחידותהאירוחבבתימתוןאתהאו
חתקןתמגוריהרוכשיםכמודירהרגיתה,במקוםתשמש
תייעודןהמתונאיעתפיהתכניתשחתהעתהמבנהעזאת,

תוךהפרתדיניהתכנוןוהבנייהודיניהמקרקעיןע

תופעהזונדונהתפניביתהמשפטהעתיוןאשרפסק,
בפס"דעע"מ2273/03איהתכתתשותפותכתתיתואח'נ'
החברהתהגנתהטבעואח')פורסםבנבו,2006ע12ע7()תהתן-
פס"דאיהתכתת(כי"זכויותהקנייןשרכשוהמערערותהיו
כפופות,מתכתחיתה,תהגבתותהתכנוןוהשימושהנגזרות
מאופיווייעודושתהשטח"עמשמעכיכאשרמדוברבייעוד
קנייניות זכויות תהעביר שניתן וככת ונופש מתונאות
ביחידתנופשבביתמתון,זכויותהקנייןוהשימושביחידה
נגזריםמאופיוהמתונאישתהמבנהוייעודותטובתהציבורע

משרדהתיירותנדרשתקבועאתהכתתיםהנובעים
מהחתטותאתהכדיתאפשר,ככתשהיזםאורוכשיחידת
באמצעות אכיפתם את פיהן, עת פועת אינו האירוח
עוגנו אתה כתתים ותבנייהע תתכנון המקומיות הוועדות
בחוזרמנכ"תו5/200תענייןאכסוןמתונאימיוחדעהכתתים
עוסקיםבנושאיםשוניםוביןהשארבמספרהיחידותשניתן
תמכורוהשטחהכותתשתהן;בהגבתתמשךהשימושהעצמי
המצטברבשנהביחידתהאירוח;באופןהשיווקוהמכירה
באופן היחידה שת הפיזי במבנה האירוח; יחידת שת
המשקףיחידתאירוחותאדירתמגורים;בעמדתהיחידה

בשארימותהשנהתרשותהציבורהרחבבאמצעותחברת
הניהותשתהמתון;ובדרךניהותווהפעתתושתביתהמתוןע

תא התכנון מוועדות שחתק התברר השנים במשך
פעתועתפיחוזרהמנכ"תבעתאישורפרוייקטיםמסוגזה,
אותחיתופיןנמנעומתאכוףאתהחריגהמתנאיהתכנית
אותנאיההיתרעתפיכך,ישצורךבעיגוןהכתתיםבחקיקה
ראשיתובקביעתסנקציותתאכיפתם,במטרהתמנועמקרים
שבהםבעתייחידותאירוחמשתמשיםביחידותהנופש

תמטרותמגוריםע

את המוצע תחוק 35 בסעיף תעגן מוצע כך תשם
האפשרותתהעבירזכויותקנייניותביחידותאירוחבבית
מתוןמיוחד,תקבועהגבתותותנאיםתענייןהעברתהזכויות
כאמורוענייןהשימושהעצמישיהיהניתןתעשותביחידות
הוראות בתקנות תקבוע השר את ותהסמיך שיירכשו,
נוספותתענייןהקמהותפעותשתביתמתוןמיוחדתשם
הבטחתהשימושהמתונאיבביתהמתוןעבמקביתמוצע,
מינהתית תאכיפה כתים תתת המוצעים, ו־ז' ו' בפרקים
אכן שיירכשו האירוח שיחידות תהבטיח כדי ופתיתית

ישמשובשימושמתונאיבמרביתימותהשנהע

לסעיף קטן )א(

מתון בית הוא מיוחד" מתון "בית כי תקבוע מוצע
החתה והבנייה התכנון חוק תפי בתכנית ככזה המוגדר
עתיועכך,הגדרתביתמתוןכ"ביתמתוןמיוחד",בתכנית
כאמור,תביאתכךשההוראותתפיסעיף35המוצעוהתקנים
הפיזייםהנוגעיםתביתמתוןמסוגזהשנקבעותפיסעיף33
המוצעיחותותענייןביתהמתוןותענייןבעתיהזכויותבוע
יובהרכיכיוםקיימותבתכניותתפיחוקהתכנוןוהבנייה
הגדרתשונותתמיתקןמתונאימסוגזה,כגון:"אכסוןמתונאי
מיוחד","מתונאותתסוגיה""מתוןדירות","דירותנופש",
הוא אתה תכת המשותף וכו'ע נופש" "בתי נופש", "דיור
שבתכניתהחתהעתיהםנקבעכיניתןתמכורבמיתקנים
מכאן המוצעתקובעתכי אירוחעההגדרה יחידות אתה
ותהבא,תאחרתחיתתושתהחוקהמוצע,המינוחהאחיד
שישתעשותבושימושבתכניותתפיחוקהתכנוןוהבנייה
הוא"ביתמתוןמיוחד"עתגבימינוחיםכאמורתעיתשנקבעו
בתכניותתפניתחיתתושתהחוקהמוצענקבעההוראת
מעברבסעיף87ותפיהיראוגםאותםכ"ביתמתוןמיוחד"

תענייןהחוקהמוצעע
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34,בעתיםאוחוכרתדורותשתביתמתוןמיוחדרשאי עתאףהאמורבסעיף )ב(
תהעבירזכותבעתותאוזכותחכירהתדורותאותהתחייבתהעברתזכותכאמור,ביחידת

אירוח,ובתבד-

שתאיעבירזכותאויתחייבתהעברתזכותכאמורביותרממחציתיחידות )1(
האירוחבביתהמתון,המהוותעדמחציתמהשטחהבנויתצורכינופש;

שביניהם, בחוזה הרוכש, בידי האירוח ביחידת השימוש את שיגבית )2(
תשימושעצמיתמטרתנופשתתקופהמצטברתשתאתעתהעתשתושהחודשים

בכתשנהקתנדריתע

הרוכשזכותבעתותאוזכותחכירהתדורותאוהתחייבותתזכותכאמור,ביחידת )ג(
אירוחבביתמתוןמיוחד,יעשהביחידתהאירוחשימושעצמיתמטרתנופש,בתבד,
תתקופהמצטברתשתאתעתהעתשתושהחודשיםבכתשנהקתנדרית,ובשארימות
השנהיעמידאתהיחידהתרשותהנהתתביתהמתוןתשםהשכרתהתציבורהרחב;
רוכשכאמורתאיעביראתזכותוביחידתהאירוחתאדםאחראתאאםכןהגביתאת
השימושביחידתהאירוחבידיהאדםהאחר,בחוזהשביניהם,כאמורבסעיףקטן)ב()2(ע

השר,בהסכמתשרהמשפטיםובהתייעצותעםשרהאוצר,יקבעהוראותתעניין )ד(
הקמהותפעותשתביתמתוןמיוחדתשםהבטחתהשימושהמתונאיבביתהמתון,ובכתת

זהבענייניםאתה:

התנאיםוהדרכיםתמכירתהזכויותתגבייחידותהאירוחושיווקן; )1(

אופןהשימושהעצמישתרוכשהזכותביחידתהאירוחוהשימושהמתונאי )2(
בה;

דרךניהותווהפעתתושתביתהמתוןע )3(

דירוגוסיווגשת
בתימתוןויחידות

אירוחכפרי

השר,באישורועדתהכתכתהשתהכנסת,רשאיתקבועהוראותתענייןדירוגאו36ע )א(
סיווגשתבתימתוןושתיחידותאירוחכפריע

34,בעתיםאוחוכרתדורותשתביתמתוןמיוחדרשאי עתאףהאמורבסעיף )ב(
תהעבירזכותבעתותאוזכותחכירהתדורותאותהתחייבתהעברתזכותכאמור,ביחידת

אירוח,ובתבד-

שתאיעבירזכותאויתחייבתהעברתזכותכאמורביותרממחציתיחידות )1(
האירוחבביתהמתון,המהוותעדמחציתמהשטחהבנויתצורכינופש;

שביניהם, בחוזה הרוכש, בידי האירוח ביחידת השימוש את שיגבית )2(
תשימושעצמיתמטרתנופשתתקופהמצטברתשתאתעתהעתשתושהחודשים

בכתשנהקתנדריתע

הרוכשזכותבעתותאוזכותחכירהתדורותאוהתחייבותתזכותכאמור,ביחידת )ג(
אירוחבביתמתוןמיוחד,יעשהביחידתהאירוחשימושעצמיתמטרתנופש,בתבד,
תתקופהמצטברתשתאתעתהעתשתושהחודשיםבכתשנהקתנדרית,ובשארימות
השנהיעמידאתהיחידהתרשותהנהתתביתהמתוןתשםהשכרתהתציבורהרחב;
רוכשכאמורתאיעביראתזכותוביחידתהאירוחתאדםאחראתאאםכןהגביתאת
השימושביחידתהאירוחבידיהאדםהאחר,בחוזהשביניהם,כאמורבסעיףקטן)ב()2(ע

השר,בהסכמתשרהמשפטיםובהתייעצותעםשרהאוצר,יקבעהוראותתעניין )ד(
הקמהותפעותשתביתמתוןמיוחדתשםהבטחתהשימושהמתונאיבביתהמתון,ובכתת

זהבענייניםאתה:

התנאיםוהדרכיםתמכירתהזכויותתגבייחידותהאירוחושיווקן; )1(

אופןהשימושהעצמישתרוכשהזכותביחידתהאירוחוהשימושהמתונאי )2(
בה;

דרךניהותווהפעתתושתביתהמתוןע )3(

השר,באישורועדתהכתכתהשתהכנסת,רשאיתקבועהוראותתענייןדירוגאו36ע )א(
סיווגשתבתימתוןושתיחידותאירוחכפריע

דירוגוסיווגשת
בתימתוןויחידות

אירוחכפרי

לסעיף קטן )ב( 

מוצעתקבועכיבעתיםאוחוכרתדורותשתביתמתון
מיוחדיהיהרשאיתמכורזכויותבמחציתמיחידותהאירוח
במתון,תכתהיותר,המהוותתאיותרממחציתמהשטחים
הבנוייםבו,ובתבדשיגביתבחוזיםבינותביןהרוכשיםאת
השימושביחידותהאירוחתשימושעצמיתמטרתנופש
בידיהרוכשיםאוקרובימשפחתםמדרגהראשונהתמשך
בכת חודשים שתושה עת במצטבר תעתה שתא תקופה
שנהקתנדריתעההוראההמוצעתמתיישבתעםפסיקתו
שתביתהמשפטהעתיוןבפס"דאיהתכתתאשרקבעהכי
יחידותהאירוחיעמדומרביתימותהשנהתטובתהציבור,
ועםהוראותתמ"א12/1תענייןמתונאותהקובעתאףהיא

תנאיםאתהע

לסעיף קטן )ג(

מוצע )ב(, קטן בסעיף הקבועים תתנאים בהשתמה
תהטיתחובהגםעתרוכשהזכותהקנייניתביחידתאירוח
בביתמתוןמיוחד,ותקבועכירוכשכאמוריעשהביחידת
האירוחשימושעצמיתמטרתנופשבתבד,תתקופהמצטברת
שתאתעתהעתשתושהחודשיםבכתשנהקתנדריתוכי

המתון בית הנהתת תרשות יעמידה השנה ימות בשאר
שאר ציבורירגית,כמו תשםהעמדתהתשימושמתונאי
יחידותהאירוחבמתוןעכמוכןמוצעתקבועכירוכשכאמור
המעונייןתהעביראתזכותותאדםאחרתאיעשהכןאתא
תאחרשהגביתאתהשימושביחידתהאירוח,בחוזהבינו
בחוזה שנקבעה תהגבתה בדומה וזאת אדם, אותו תבין

שעתיוהואחתםכרוכשע

לסעיף קטן )ד(

מוצעתהסמיךאתהשרתקבועבתקנותהוראותתעניין
הקמהותפעותשתביתמתוןמיוחד,בהסכמתשרהמשפטים
ובהתייעצותעםשרהאוצרעההוראותאתהמטרתןתהבטיח
אתהשימושהמתונאיבביתמתוןמיוחדוהןיתייחסובין
השארתענייניםאתה:התנאיםוהדרכיםתמכירתהזכויות
תגבייחידותהאירוחושיווקן;אופןהשימושהעצמישת
רוכשהזכותביחידתהאירוחוהשימושהמתונאיבה;דרך

ניהותווהפעתתושתביתהמתוןע

דירוגאוסיווגשתמיתקןמתונאיויחידותאירוח  סעיף 36
כפרי)צימרים(,הואכתיחשובתשיפורהשירות 
התחרות תהגברת השאר, בין תסייע, יכות והוא תתייר
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בעתביתמתוןאויחידתאירוחכפריתאיציגאתעצמוכמישדורגאוסווגתפי )ב(
סעיףקטן)א(,אתאאםכןדורגאוסווגכאמורע

דורגואוסווגוביתמתוןאויחידתאירוחכפריתפיסעיףקטן)א(,יציגבעתבית )ג(
המתוןאויחידתהאירוחהכפריאתהדירוגאוהסיווגשנקבעתביתהמתוןאותיחידה,

תפיהעניין,במקוםובאופןשיקבעהשרע

נותןשירותתיירותתאיפרסם,בפרסומתמסחרית,דירוגאוסיווגשתביתמתון )ד(
אויחידתאירוחכפרי,שתאבהתאםתדירוגאותסיווגשנקבעותביתהמתוןאותיחידה

תפיסעיףקטן)א(ע

בסעיףזה"בעת",שתביתמתוןאושתיחידתאירוחכפרי-תרבותמנהתבית )ה(
המתוןאוהיחידהע

פרק ד': ועדה מייעצת לשירותי תיירות
מינויועדה

מייעצת
השרימנהועדהמייעצתתשירותיתיירותשתמתאאתהתפקידיםשניתנותהתפי37ע )א(

חוקזהותייעץתשרבכתענייןתפיחוקזההנוגעתשירותיתיירותע

הוועדהתהיהבתשבעהחבריםוהם: )ב(

עובדבכירבמשרדהתיירות,והואיהיההיושבראש; )1(

שניעובדימשרדהתיירות; )2(

נציגהארגוןהמייצגאתהמספרהגדותביותרשתמורידרך; )3(

ותהוזתתמחיריהנופשבישראתעהחוקהקייםמסמיךאת
השר,בסעיף3שבו,תקבועבתקנותהוראותתענייןסיווגם
שתשירותיתיירותעבמטרהתתתתוקףתדירוגותהפסיקאת
תופעתדירוגהמתונותעתידיגורמיםשוניםתפירצונם,
הותקנותקנותשירותיתיירות)בתימתון(,התשע"ג-2013
)תהתן-תקנותבתיהמתון(,המסדירותאתנושאהדירוג
שתבתימתוןעתקנותבתיהמתוןקובעותכיהדירוגהוא
דירוגוותונטריואינודירוגחובהוהןמעגנותאתמנגנון
הדירוגוקובעותהוראותתענייןהצגתהדירוגשנקבעואופן
,Hotelstarsהשימושבועבתיהמתוןמדורגיםכיוםבשיטת
בפועת הדירוג במכרזע שנבחרה חיצונית חברה ידי עת
נעשהעתידיבודקמטעםהחברה,הבוחןכ־270קריטריונים
שתאיכותהקבועיםבתוספתתתקנותבתיהמתוןעבסוף
התיךהדירוגקובעתהחברההמדרגתאתרמתביתהמתון

בכוכביםתמשך3שניםע

36)א(,אתסמכות בחוקהמוצעמוצעתעגן,בסעיף
השרתקבועבתקנותהוראותתענייןדירוגוסיווגשתבתי
מתוןעעודמוצעתהחיתאתהסדרהדירוגוהסיווגגםעת
יחידותאירוחכפרי)צימרים(וזאתכדיתהגביראתהתחרות
ותהוזיתאתמחיריהנופשגםבתחוםזהעישכיוםכ–7,000
יחידותאירוחכפריבכתהארץ)רובןהמכריעבצפוןהארץ(
פחותמ–10%מיחידותהאירוחהכפרימדורגותבמסגרת
דירוגה–)IBB)IsraelB&B-יוזמהמקומיתשתגורמים
פרטייםברשותתפיתוחהגתיתשמשרדהתיירותהצטרף
אתיהכמיזםמשותףבמימוןמשותף,והיאבוחנתכ–140
קריטריוניםשונים,בהתאםתתקניםבין–תאומייםומדרגת
אתחדריהאירוחבהתאםתרמותA,B,Cעמוצעכימנגנון

הדירוגתענייןיחידותאירוחכפריייקבעגםהואבתקנות,
בדומהתמנגנוןהחתעתבתיהמתוןע

שאינו מי עת סנקציות הטתת תאפשר וכדי בנוסף,
עושהשימושראויבדירוגיםאובסיווגיםשנקבעו,מוצע
בדירוגים בחוקאתההוראותהנוגעותתשימושים תעגן
אובסיווגיםאתהעעתפיהמוצע,בסעיף36)ב(ו–)ג(,בעת
ביתמתוןאובעתיחידתאירוחכפריתאיציגואתבית
המתוןאואתיחידתהאירוחכבעתידירוגאוסיווג,אתא
אםכןדורגואוסווגובהתאםתתקנותשקבעהשרעכמוכן
מוצעתקבועכיתענייןביתמתוןשסוווגאודורגכאמור
תהיהחובתהצגהשתהדירוגאוהסיווגבאופןובמקום
36)ד(,עת שיקבעהשרבתקנותעמוצעגםתאסור,בסעיף
נותןשירותיתיירותתפרסםבפרסומתמסחריתדירוגאו
סיווגשתביתמתוןאויחידתאירוחכפרישאינוהדירוגאו
הסיווגשניתןבפועתעבמקביתמוצעבפרקו'תחוקהמוצע
תהסמיךאתמשרדהתיירותתהטיתעיצומיםכספייםבשת

הפרתהוראותהחוקהנוגעותתדירוגותסיווגכאמורע

מוצעתמנותועדהמייעצתתשירותיתיירות  סעיפים 
שתמתאאתהתפקידיםהמוטתיםעתיהתפי  37 עד 44

החוקותייעץתשרבכתענייןתפיהחוקהנוגע 
תשירותיתיירותעהוועדהתייעץתשרביןהשארבכתהנוגע
שהם חוץ תיירי שת הדרכות תהחרגת תנאים תקביעת
צתייניםאודוברישפותייחודיותמשירותהוראתדרךהטעון
רישיוןוכןבענייןקביעתכתתיהאתיקהתמוריהדרךעבנוסף
יוכתהשרתהתייעץעםהוועדההמייעצתבענייןקביעת
התקנותתהכרהבתכניתתימודיהוראתדרךובקביעתתקנות

אחרותתפיהחוקהנוגעותתשירותיתיירותע
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נציגהארגוןהמייצגאתהמספרהגדותביותרשתסוכנויותנסיעותתתיירי )4(
חוץ;

נציגהארגוןהמייצגאתהמספרהגדותביותרשתבתיהמתון; )5(

חברהסגתהאקדמישתמוסדמוכרתהשכתהגבוההכמשמעותובחוק )6(
המועצהתהשכתהגבוהה,התשי"ח-58ו101,המומחהבתחוםהתיירותע

תאימונהתחברהוועדההמייעצתמישהורשעבעבירהפתיתיתאובעבירת )ג(
משמעתשמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיהאיןהואראויתהיותחברהוועדהאו

שהוגשנגדוכתבאישוםאוקובתנהבעבירהכאמורע

38עתקופתכהונה
ע

חברהוועדההמייעצתימונהתתקופהשתארבעשניםורשאיהשרתהאריךאתתקופת
כהונתותתקופתכהונהנוספתובתבדשתאיכהןיותרמשתיתקופותכהונהרצופותע

הפסקתכהונה
תפניתוםתקופת

הכהונה

חברהוועדההמייעצתיחדתתכהןתפניתוםתקופתכהונתובאחתמאתה:ו3ע )א(

הואהתפטרבמסירתכתבהתפטרותתשר; )1(

מייצג הוא שאותו הגוף או הממשתתי המשרד עובד תהיות חדת הוא )2(
בוועדה,ואםהואנציגציבור-הואהתמנהתעובדהמדינהע

התקיימהנסיבהמהנסיבותכמפורטתהתןתגביחברהוועדההמייעצת,יעבירו )ב(
השרמכהונתותפניתוםתקופתהכהונהובסמוךתמועדהתקיימותהנסיבה,בהודעה

בכתב:

הואהורשעבעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיהאיןהואראוי )1(
תכהןכחברהוועדההמייעצת,אוהוגשנגדוכתבאישוםבעבירהכאמור;

נבצרממנודרךקבעתמתאאתתפקידוע )2(

השררשאיתהעביראתחברהוועדההמייעצתמכהונתותפניתוםתקופתהכהונה )ג(
אםחברהוועדהנעדרבתאסיבהמוצדקתמשתושישיבותרצופותשתהוועדהע

הפסיקחברהוועדההמייעצתתכהןתפיהוראותסעיףזה,יפעתהשר,בהתאם )ד(
תהוראותסעיף37תמינויחבראחרבמקומו,בהקדםהאפשריע

קיוםהוועדההמייעצת,סמכויותיהותוקףהחתטותיה,תאייפגעובשתהפסקתכהונתו40עתוקףפעותות
שתחברמחבריהוועדה,אומחמתתיקויבמינויואובהמשךכהונתו,ובתבדשמכהןבה

הרכבהחבריםהדרושתצורךהמנייןהחוקיבישיבותיהתפיסעיף41ע

ראש41עסדריעבודה יושב ובהם חבריה רוב הוא המייעצת הוועדה בישיבות החוקי המניין )א(
הוועדהע

החתטותהוועדההמייעצתיתקבתוברובדעותהחבריםהמשתתפיםוהמצביעים )ב(
בישיבה;היוהדעותשקותות,תכריעדעתושתיושבראשהוועדהע

הוועדההמייעצתתקבעאתדרכיעבודתהוסדרידיוניהככתשתאנקבעותפי )ג(
חוקזהע

נציגהארגוןהמייצגאתהמספרהגדותביותרשתסוכנויותנסיעותתתיירי )4(
חוץ;

נציגהארגוןהמייצגאתהמספרהגדותביותרשתבתיהמתון; )5(

חברהסגתהאקדמישתמוסדמוכרתהשכתהגבוההכמשמעותובחוק )6(
המועצהתהשכתהגבוהה,התשי"ח-58ו101,המומחהבתחוםהתיירותע

תאימונהתחברהוועדההמייעצתמישהורשעבעבירהפתיתיתאובעבירת )ג(
משמעתשמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיהאיןהואראויתהיותחברהוועדהאו

שהוגשנגדוכתבאישוםאוקובתנהבעבירהכאמורע

38ע
ע

חברהוועדההמייעצתימונהתתקופהשתארבעשניםורשאיהשרתהאריךאתתקופת
כהונתותתקופתכהונהנוספתובתבדשתאיכהןיותרמשתיתקופותכהונהרצופותע

תקופתכהונה

חברהוועדההמייעצתיחדתתכהןתפניתוםתקופתכהונתובאחתמאתה:ו3ע הפסקתכהונה)א(
תפניתוםתקופת

הכהונה הואהתפטרבמסירתכתבהתפטרותתשר; )1(

מייצג הוא שאותו הגוף או הממשתתי המשרד עובד תהיות חדת הוא )2(
בוועדה,ואםהואנציגציבור-הואהתמנהתעובדהמדינהע

התקיימהנסיבהמהנסיבותכמפורטתהתןתגביחברהוועדההמייעצת,יעבירו )ב(
השרמכהונתותפניתוםתקופתהכהונהובסמוךתמועדהתקיימותהנסיבה,בהודעה

בכתב:

הואהורשעבעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיהאיןהואראוי )1(
תכהןכחברהוועדההמייעצת,אוהוגשנגדוכתבאישוםבעבירהכאמור;

נבצרממנודרךקבעתמתאאתתפקידוע )2(

השררשאיתהעביראתחברהוועדההמייעצתמכהונתותפניתוםתקופתהכהונה )ג(
אםחברהוועדהנעדרבתאסיבהמוצדקתמשתושישיבותרצופותשתהוועדהע

הפסיקחברהוועדההמייעצתתכהןתפיהוראותסעיףזה,יפעתהשר,בהתאם )ד(
תהוראותסעיף37תמינויחבראחרבמקומו,בהקדםהאפשריע

קיוםהוועדההמייעצת,סמכויותיהותוקףהחתטותיה,תאייפגעובשתהפסקתכהונתו40ע
שתחברמחבריהוועדה,אומחמתתיקויבמינויואובהמשךכהונתו,ובתבדשמכהןבה

הרכבהחבריםהדרושתצורךהמנייןהחוקיבישיבותיהתפיסעיף41ע

תוקףפעותות

ראש41ע יושב ובהם חבריה רוב הוא המייעצת הוועדה בישיבות החוקי המניין )א(
הוועדהע

סדריעבודה

החתטותהוועדההמייעצתיתקבתוברובדעותהחבריםהמשתתפיםוהמצביעים )ב(
בישיבה;היוהדעותשקותות,תכריעדעתושתיושבראשהוועדהע

הוועדההמייעצתתקבעאתדרכיעבודתהוסדרידיוניהככתשתאנקבעותפי )ג(
חוקזהע

הועדהתהיהבתשבעהחבריםהמייצגיםאתמשרד
התיירות,האקדמיהומגווןהעוסקיםבשירותיהתיירות
משרד שת בכיר עובד יעמוד הוועדה בראש השוניםע

התיירותע

סעיפים37עד44המוצעיםקובעיםהוראותשונות
הנוגעותתמינויחבריהוועדההמייעצתותכהונתם,תדרכי
בדומה וזאת עניינים, ניגוד ותהעדר הוועדה עבודת

תהסדריםתענייןזההקיימיםבחקיקהאחרתע

ס"חהתשי"ח,עמ'1ו1ע 10
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גמותוהחזר
הוצאות

חברהוועדההמייעצתשאינועובדהמדינה,עובדגוףמתוקצבאועובדגוףנתמך42ע
יהיהזכאיתתשתוםמאתמשרדהתיירותבעבורהשתתפותבישיבותהוועדהבהתאם
תהוראותשקבעהחשבהכתתיבמשרדהאוצרתענייןחבריועדותציבוריות;בסעיףזה,
"עובדהמדינה","עובדגוףמתוקצב","עובדגוףנתמך"-כהגדרתםבסעיף32תחוק

יסודותהתקציב,התשמ"ה-85ו111ע

חבריהוועדההמייעצתשאינםעובדיהמדינה,דינם,בפעותתםכחבריהוועדה,כדין43עהחתתדינים
עובדיהמדינה,תענייןחוקשירותהציבור)מתנות(,התש"ם-ו7ו121ע

תאימונהתחברהוועדההמייעצתותאיכהןכחברכאמורמישעתותתהימצא,44עניגודעניינים )א(
במישריןאובעקיפין,באופןתדיר,במצבשתניגודענייניםביןתפקידוכחברהוועדה

תביןענייןאישיאותפקידאחר,שתואושתקרובוע

חברהוועדההמייעצתתאיטפתבמסגרתתפקידובנושאהעתותתגרוםתותהימצא, )ב(
במישריןאובעקיפין,במצבשתניגודענייניםביןמיתויתפקידובוועדהתביןענייןאישי

אותפקידאחר,שתואושתקרובוע

נודעתחברהוועדההמייעצתכיהואעתותתהימצאבמצבשתניגודעניינים )ג(
כאמורבסעיפיםקטנים)א(או)ב(,יודיעעתכךבהקדםהאפשריתיושבראשהוועדה;

היהחברהוועדההאמורהיושבראש-יודיעעתכךתשרע

עתאףהאמורבסעיףזה,רשאיחברהוועדהשמונהתפיסעיף37)ב()3(,)4(ו–)5( )ד(
נציגו,ככתשהםקשוריםתתפקידי שהוא תהביאבחשבוןגםאתענייניושתהגוף

הוועדה,ותאיראואותוכמצויבמצבשתניגודענייניםבשתכךבתבדע

בסעיףזה- )ה(

"טיפות"-תרבותקבתתהחתטה,העתאתנושאתדיון,נוכחותבדיון,השתתפותבדיון
אובהצבעה,אועיסוקבנושאמחוץתדיון;

"קרוב",שתחברהוועדה-כתאחדמאתה:

בןמשפחהשתחברהוועדה; )1(

כתאדםשתחברהוועדהעשויתהיותענייןבמצבוהכתכתיאוהאישי; )2(

תאגידשחברהוועדה,בןמשפחתואואדםכאמורבפסקה)2(הםבעתי )3(
ענייןבו;

גוףשחברהוועדה,בןמשפחתואואדםכאמורבפסקה)2(הםמנהתיםאו )4(
עובדיםאחראיםבו;

"בןמשפחה"-בןזוג,הורה,הורההורה,בןאובתובניזוגם,אחאואחותויתדיהם,
גיס,גיסה,דודאודודהויתדיהם,חותן,חותנת,חם,חמות,נכדאונכדה,תרבות

קרובכאמורשהואשתוב)חורג(;

"בעתעניין"-כהגדרתובחוקניירותערך,התשכ"ח-68ו131ע

ס"חהתשמ"ה,עמ'60ע 11

ס"חהתש"ם,עמ'86ע 12

ס"חהתשכ"ח,עמ'234 13
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פרק ה': פיקוח
השרימנה,מביןעובדימשרדו,מפקחיםתשםהפעתתהסמכויותתפיפרקזהע45עמינוימפקחים )א(

תמפקחתפיסעיףקטן)א(ימונהמישמתקיימיםבוכתאתה: )ב(

הואתאהורשעבעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיה,איןהוא )1(
ראויתדעתהשרתשמשמפקח;

הואקיבתהכשרהמתאימהבתחוםהסמכויותשיהיונתונותתותפיפרק )2(
זה,כפישהורההשר;

הואעומדבתנאיכשירותנוספים,כפישהורההשרע )3(

תשםפיקוחעתביצועהוראותחוקזה,רשאימפקח-46עסמכויותפיקוח

תדרושמכתאדםתמסורתואתשמוומענוותהציגתפניותעודתזהותאותעודה )1(
רשמיתאחרתהמזההאותו;

תדרושמכתאדםהנוגעבדברתמסורתוכתידיעהאומסמךשישבהםכדיתהבטיח )2(
אתביצועןשתההוראותתפיחוקזהאותהקתעתביצוען;

תהיכנסתמקוםשישתויסודסבירתהניחכיניתןבושירותתיירות,תרבותכתי )3(
תחבורהכשהואנייח,ובתבדשתאייכנסתמקוםהמשמשתמגוריםאתאתפיצושתבית

משפטע

מפקחתאיעשהשימושבסמכויותהנתונותתותפיפרקזה,אתאבעתמיתויתפקידו47עחובתהזדהות
ובהתקייםשנייםאתה:

הואעונדבאופןגתויתגהמזההאותוואתתפקידו; )1(

ישבידותעודהחתומהעתידיהשרהמעידהעתתפקידוועתסמכויותיו )2(
שאותהיציגעתפידרישהע

פרק ה': פיקוח

השרימנה,מביןעובדימשרדו,מפקחיםתשםהפעתתהסמכויותתפיפרקזהע45ע מינוימפקחים)א(

תמפקחתפיסעיףקטן)א(ימונהמישמתקיימיםבוכתאתה: )ב(

הואתאהורשעבעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיה,איןהוא )1(
ראויתדעתהשרתשמשמפקח;

הואקיבתהכשרהמתאימהבתחוםהסמכויותשיהיונתונותתותפיפרק )2(
זה,כפישהורההשר;

הואעומדבתנאיכשירותנוספים,כפישהורההשרע )3(

סמכויותפיקוחתשםפיקוחעתביצועהוראותחוקזה,רשאימפקח-46ע

תדרושמכתאדםתמסורתואתשמוומענוותהציגתפניותעודתזהותאותעודה )1(
רשמיתאחרתהמזההאותו;

תדרושמכתאדםהנוגעבדברתמסורתוכתידיעהאומסמךשישבהםכדיתהבטיח )2(
אתביצועןשתההוראותתפיחוקזהאותהקתעתביצוען;

תהיכנסתמקוםשישתויסודסבירתהניחכיניתןבושירותתיירות,תרבותכתי )3(
תחבורהכשהואנייח,ובתבדשתאייכנסתמקוםהמשמשתמגוריםאתאתפיצושתבית

משפטע

מפקחתאיעשהשימושבסמכויותהנתונותתותפיפרקזה,אתאבעתמיתויתפקידו47ע
ובהתקייםשנייםאתה:

חובתהזדהות

הואעונדבאופןגתויתגהמזההאותוואתתפקידו; )1(

ישבידותעודהחתומהעתידיהשרהמעידהעתתפקידוועתסמכויותיו )2(
שאותהיציגעתפידרישהע

החוק תפי ההוראות ביצוע עת פיקוח תצורך  סעיף 45
המוצע,מוצעתהסמיךאתשרהתיירותתמנות 
מקרבעובדימשרדומפקחיםשיהיונתונותתהםסמכויות
יידרשו המפקחים המוצעע 46 בסעיף הקבועות הפיקוח
פתיתי עבר העדר ובהם שונים, כשירות בתנאי תעמוד
שמטיתצתעתהתאמתםתתפקיד,הכשרהמתאימהשעתיה

הורההשרותנאיכשירותנוספיםשהורההשרע

מוצעתתתבידימפקחשהוסמךכאמורסמכויות  סעיף 46
פיקוחבסיסיות,ובכתתזהסמכותתדרושמכת 
ומסמכים ידיעות תדרוש סמכות תפניו, תהזדהות אדם
וסמכותכניסהתמקום,תרבותתכתיתחבורהכשהואנייח,
שישתויסודסבירתהניחכיניתןבושירותתיירותשחתות
אינו מקום שאותו ובתבד המוצע, החוק הוראות עתיו
משמשתמגוריםעכניסהתמקוםהמשמשתמגוריםתיעשה
רקעתפיצושתביתמשפטעתכתיתןשתסמכויותאתה
שתהוראות ההיבטיםהאסדרתיים אכיפת תהבטיחאת

החוקהמוצעוהתקנותתפיוע

מוצעתקבוע,כמקובתבחקיקהבענייןסמכויות  סעיף 47 
בסמכויות שימוש יעשה מפקח כי פיקוח, 
המוקנותתותפיסעיף46המוצערקכשהואעונדבאופן

גתויתגהמזההאותוואתתפקידו,וכןכשישבידותעודה
את ומפרטת תפקידו עת המעידה השר בידי החתומה
סמכויותיו,שאותהיציגעתפידרישהעישחשיבותתכך
אדם תכת גתויה תהיה מפקח שת סמכויותיו שמסגרת
שהמפקחמפעיתכתפיוסמכויותמכוחהחוקהמוצע,אשר
עשויהתהיותתהןהשתכהעתזכויותיוהבסיסיות,ותכך
שאותואדםידעכיהמפקחמשמשבענייןזהזרועןהארוכה

שתרשויותהשתטוןע

במנגנוני  השימוש גובר האחרונות בשנים  סעיפים
עיצום הטתת ובראשם מינהתיים, אכיפה  48 עד 70

כספי,ככתיםחתופייםתמשפטהפתיתיעבמשך  כללי
שניםארוכותנעשהשימושבאכיפההפתיתית 
ההפרות שכן רגותטוריות, חוק הוראות שת תהפרות גם
הוגדרוכעבירותפתיתיות)המסווגותבעותםדיניהעונשין
כעבירותשהןmalaprohibita,קרי:עבירותהסדר(עעם
השניםגברההתפיסהכימנגנוןשתאכיפהמינהתית,דהיינו
הטתתסנקציותבידירשותמינהתיתותאבידיביתמשפט,
מתאיםיותרתטיפותבהפרותשתהוראותחוקרגותטוריותע

האכיפה תעומת המינהתית, האכיפה שת יתרונה
תגובה המאפשרת הפעתתה, ביעיתות טמון הפתיתית,
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פרק ו': אמצעי אכיפה מינהליים

סימן א': מינוי ממונה אכיפה

מינוי
ממונהאכיפה

השרימנהעובדבכירמביןעובדימשרדותהיותממונהעתביצועהוראותפרקזה48ע
)בפרקזה-ממונהאכיפה(ע

סימן ב': הטלת עיצום כספי

בעתיםאוחוכרתדורותשתמיתקןמתונאישהעבירזכותבעתותאוזכותחכירהו4עהטתתעיצוםכספי )א(
תדורותאוהתחייבתהעברתזכותכאמור,ביחידתאירוחאובחתקמסויםאחרשת
המיתקןהמתונאי,בניגודתהוראותסעיף34,ובכתתזהבעתיםאוחוכרתדורותשת
ביתמתוןמיוחדשהעביראוהתחייבתהעבירזכותכאמורביחידתאירוחבביתהמתון
המיוחדבתישמתקיימיםבוהתנאיםשבסעיף35)ב(,רשאיממונההאכיפהתהטיתעתיו
עיצוםכספיתפיהוראותפרקזה,בסכוםשת150,000שקתיםחדשים,ואםהואתאגיד

-בסכוםשת300,000שקתיםחדשיםע

מישהפרהוראהמההוראותתפיחוקזה,כמפורטתהתן,רשאיממונההאכיפה )ב(
תהטיתעתיועיצוםכספיתפיהוראותפרקזה,בסכוםשת25,000שקתיםחדשים,ואם

הואתאגיד-בסכוםשת45,000שקתיםחדשים:

בעתביתמתוןאויחידתאירוחכפרישהציגאתעצמוכמישדורגאוסווג )1(
תפיסעיף36)א(,בתישדורגאוסווגכאמור,בניגודתהוראותסעיף36)ב(;

36)א(, בעתביתמתוןאויחידתאירוחכפרישדורגואוסווגותפיסעיף )2(
שהציגדירוגאוסיווגשונהמזהשנקבעתותפיהסעיףהאמור,בניגודתהוראות

סעיף36)ג(;

ביתעסקשהציגאתעצמוכביתעסקמאושרתתיירחוץ,בתישבידואישור )3(
תקףשקיבתתפיסעיף73)א(,בניגודתהוראותסעיף73)ב(ע

מהירהתהפרהומסייעתבכךתהחזיראתהמפוקחתמשטר
ציותעתכן,ההפרותשבשתהןמופעתתאכיפהמינהתיתהןרק
הפרותשקת,פשוטוברורתהיווכחבקיומןנוכחמקצועיותו
שתממונההאכיפה,שהואהמאסדרשתהתחוםובקיאותו
בהוראותהמחייבותאתהפועתיםבתחוםשעתיוהואאמוןע
הפרותאתהאינןמחייבותבירורעובדתימורכב,ויתרעתכן
-אינןדורשותבירורשתיסודנפשישאינורתוונטיבהקשר

שתהוכחתהפרתההוראותהרגותטוריותע

מהטתת שונה המינהתית הסנקציה הטתת בנוסף,
סנקציה היא המינהתית הסנקציה הפתיתיתע הסנקציה
כספיתואיתוהסנקציההפתיתיתיכותהתהטיתגםמגבתות
עתהחירות)דוגמתעונשמאסר(עהסנקציההמינהתיתאינה
ואינה בפתיתים הרשעה המתווה החברתי בקתון מתווה

גוררתאחריהרישוםפתיתיע

ו'תחוקהמוצע,כיהפרה תכן,מוצעתקבוע,בפרק
שתחתקמהוראותהחוקתגרורהפעתהשתמנגנוניאכיפה

מינהתייםע

מוצעתקבועכיהשרימנהעובדבכירמביןעובד  סעיף 48
שיוסמך והוא אכיפה ממונה תהיות משרדו 

תהטיתאמצעיאכיפהמינהתייםתפיפרקו'המוצעע

בסעיףו4מוצעתקבוערשימהשתהפרותעת  סעיף 49  
ממונה רשאי יהיה שבשתהן החוק הוראות 
האכיפהתהטיתעיצוםכספיעתהמפר,בהתאםתסכומים
הנקוביםבסעיףעתכתיתהשתהסנקציההמינהתיתהיא
תכתיתהרתעתית-מניעתיתעהיאמניחהכיביצועהפרות
שתעבירותהסדרנעשהמתוךשיקותיםתועתתנייםשת
המפר,שסבור,תמשת,שאי–קיוםההוראהעשויתחסוךתו
הוצאותעמסיבהזוגובההסכוםשתהעיצוםהכספינועד
תמנועאתהתמריץהכתכתיתהפראתהחוק,דהיינותנטרת
אתקיומהשת"ההפרההיעיתה"עעםזאת,גובההסכום
את תסכן ותא מידתי תהיות צריך הכספי העיצום שת
המשךפעיתותוהכתכתיתשתהמפר,שכןמטרתהסנקציה
המינהתיתהיאהחזרתהמפוקחתמשטרציותותאתגרום,

בפועת,תהפסקתפעיתותוע

תענייןזהיובהרכיסכומיהעיצוםהכספיהקבועים
בסעיףו4)ב()25,000שקתיםחדשיםתיחידו־45,000שקתים
חדשיםתתאגיד(,מקביתיםתסכומיהעיצוםהכספישניתן
תהטיתתפיסעיף22ב)ב(תחוקהגנתהצרכןתענייןהטעיית
צרכן,שכןההפרותהקבועותבסעיףו4)ב(האמורהןהפרות
עתהוראותצרכניותבהיבטשתשירותיתיירות,בעתות
אופישתהטעיה,ומתוךמגמהתיצוראחידותעםהסנקציות

המוטתותעתהפרותדומותבחוקהגנתהצרכןע
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מישהפרהוראהמההוראותתפיחוקזה,כמפורטתהתן,רשאיממונההאכיפה )ג(
תהטיתעתיועיצוםכספיתפיהוראותפרקזה,בסכוםשת7,500שקתיםחדשים,ואם

הואתאגיד-בסכוםשת15,000שקתיםחדשים:

מישאינומורהדרךונתןשירותהוראתדרך,בניגודתהוראותסעיף2; )1(

נותןשירותתיירותשהתקשרעםאדםאחרתצורךקבתתשירותהוראתדרך )2(
תתיירחוץבתישאותואדםהציגתפניורישיוןהוראתדרךתקף,בניגודתהוראות

סעיף3)א(;

סוכנותנסיעותשהתקשרהעםאדםאחרתצורךקבתתשירותהוראתדרך )3(
תקבוצהשת25תייריפניםאויותר,במסגרתסיורבישראתבכתירכב,שתוכנן,
אורגן,הוזמן,שווקאונמכרעתידה,בתישאותואדםהציגתפניהרישיוןהוראת

דרךתקף,בניגודתהוראותסעיף3)ב(;

מישאינומורהדרךוהציע,בפרסוםבעתאופימסחריאובדרךאחרת,את )4(
שירותיובהוראתדרך,בניגודתהוראותסעיף4;

36)א( בעתביתמתוןאויחידתאירוחכפרישדורגואוסווגותפיסעיף )5(
שתאהציגאתהדירוגאוהסיווגשנקבעותו,במקוםובאופןשקבעהשר,בניגוד

תהוראותסעיף36)ג(;

נותןשירותיתיירותשפרסם,בפרסומתמסחרית,דירוגאוסיווגשתבית )6(
מתוןאויחידתאירוחכפרי,שתאבהתאםתדירוגאותסיווגשנקבעותביתהמתון

אותיחידהתפיסעיף36)א(,בניגודתהוראותסעיף36)ד(;

עסקמאושרתתיירחוץשתאהציגאתהאישורשקיבתתפיסעיף73)א(, )7(
במקוםובאופןשקבעהשר,בניגודתהוראותסעיף73)ג(ע

נותןשירותנסיעותשתאזיההאתעצמואושתאהציגמידעעתאודותדרכי )ד(
ההתקשרותעמו,בניגודתהוראותתפיסעיף72)ב(,רשאיממונההאכיפהתהטיתעתיו
עיצוםכספיתפיהוראותפרקזה,בסכוםשת3,000שקתיםחדשים,ואםהואתאגיד-

בסכוםשת6,000שקתיםחדשיםע

הודעהעתכוונת
חיוב

היהתממונההאכיפהיסודסבירתהניחכיאדםהפרהוראהמההוראותתפיחוק50ע )א(
זה,כאמורבסעיףו4)בפרקזה-המפר(,ובכוונתותהטיתעתיועיצוםכספיתפיאותו
סעיף,ימסורתמפרהודעהעתהכוונהתהטיתעתיועיצוםכספי)בפרקזה-הודעהעת

כוונתחיוב(ע

בהודעהעתכוונתחיוביצייןממונההאכיפה,ביןהשאר,אתאתה: )ב(

ומועד ההפרה את המהווה המעשה( - זה )בפרק המחדת או המעשה )1(
ביצועו;

סכוםהעיצוםהכספיוהתקופהתתשתומו; )2(

מישהפרהוראהמההוראותתפיחוקזה,כמפורטתהתן,רשאיממונההאכיפה )ג(
תהטיתעתיועיצוםכספיתפיהוראותפרקזה,בסכוםשת7,500שקתיםחדשים,ואם

הואתאגיד-בסכוםשת15,000שקתיםחדשים:

מישאינומורהדרךונתןשירותהוראתדרך,בניגודתהוראותסעיף2; )1(

נותןשירותתיירותשהתקשרעםאדםאחרתצורךקבתתשירותהוראתדרך )2(
תתיירחוץבתישאותואדםהציגתפניורישיוןהוראתדרךתקף,בניגודתהוראות

סעיף3)א(;

סוכנותנסיעותשהתקשרהעםאדםאחרתצורךקבתתשירותהוראתדרך )3(
תקבוצהשת25תייריפניםאויותר,במסגרתסיורבישראתבכתירכב,שתוכנן,
אורגן,הוזמן,שווקאונמכרעתידה,בתישאותואדםהציגתפניהרישיוןהוראת

דרךתקף,בניגודתהוראותסעיף3)ב(;

מישאינומורהדרךוהציע,בפרסוםבעתאופימסחריאובדרךאחרת,את )4(
שירותיובהוראתדרך,בניגודתהוראותסעיף4;

36)א( בעתביתמתוןאויחידתאירוחכפרישדורגואוסווגותפיסעיף )5(
שתאהציגאתהדירוגאוהסיווגשנקבעותו,במקוםובאופןשקבעהשר,בניגוד

תהוראותסעיף36)ג(;

נותןשירותיתיירותשפרסם,בפרסומתמסחרית,דירוגאוסיווגשתבית )6(
מתוןאויחידתאירוחכפרי,שתאבהתאםתדירוגאותסיווגשנקבעותביתהמתון

אותיחידהתפיסעיף36)א(,בניגודתהוראותסעיף36)ד(;

עסקמאושרתתיירחוץשתאהציגאתהאישורשקיבתתפיסעיף73)א(, )7(
במקוםובאופןשקבעהשר,בניגודתהוראותסעיף73)ג(ע

נותןשירותנסיעותשתאזיההאתעצמואושתאהציגמידעעתאודותדרכי )ד(
ההתקשרותעמו,בניגודתהוראותתפיסעיף72)ב(,רשאיממונההאכיפהתהטיתעתיו
עיצוםכספיתפיהוראותפרקזה,בסכוםשת3,000שקתיםחדשים,ואםהואתאגיד-

בסכוםשת6,000שקתיםחדשיםע

היהתממונההאכיפהיסודסבירתהניחכיאדםהפרהוראהמההוראותתפיחוק50ע )א(
זה,כאמורבסעיףו4)בפרקזה-המפר(,ובכוונתותהטיתעתיועיצוםכספיתפיאותו
סעיף,ימסורתמפרהודעהעתהכוונהתהטיתעתיועיצוםכספי)בפרקזה-הודעהעת

כוונתחיוב(ע

הודעהעתכוונת
חיוב

בהודעהעתכוונתחיוביצייןממונההאכיפה,ביןהשאר,אתאתה: )ב(

ומועד ההפרה את המהווה המעשה( - זה )בפרק המחדת או המעשה )1(
ביצועו;

סכוםהעיצוםהכספיוהתקופהתתשתומו; )2(

בסעיפיםאתהמוצעתקבועאתאופןהפעתת  סעיפים
ההוראות כספיע עיצום תהטית הסמכות  50 עד 52

בהסדרי המקובתות ההוראות הן המוצעות 
החקיקההכותתיםכברהיוםסמכותזועהוראותמפורטות
אתהנועדותהבטיחזכויותבסיסיותשתמפרבמסגרתהתיך
מינהתיראוי,והפעתהשוויוניתשתהסמכותביחסתמפרים

ושקיפותשתפעותתהרשותע

השתבהראשוןבהפעתתהסמכותכתפימפוקחשיש
תגביותשתיתראייתיתהמעידהעתיסודסבירתהניחכי
בוצעהעתידוהפרהשתהוראותהחוקהואמשתוחהודעה
עתכוונהתהטיתעיצוםכספי)תהתן-הודעהעתכוונת
תשתית יש תממונה כי תמפר מבהירה זו הודעה חיוב(ע
ראייתיתמבוססתהמעידהעתביצועהפרהעתידועעוד
הצפוי הכספי העיצום סכום מהו ההודעה מבהירה
תהיותמוטתעתהמפרבגיןביצועההפרההאמורה,כפי
שמשתקפתמהתשתיתהראייתיתשבפניממונההאכיפהע
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זכותושתהמפרתטעוןאתטענותיותפניממונההאכיפהתפיהוראות )3(
סעיף51;

הסמכותתהוסיףעתסכוםהעיצוםהכספיבשתהפרהנמשכתאוהפרה )4(
חוזרתתפיהוראותסעיף53ע

מפרשנמסרהתוהודעהעתכוונתחיובתפיהוראותסעיף50,רשאיתטעוןאתטענותיו,51עזכותהטיעון
בכתב,תפניממונההאכיפה,תענייןהכוונהתהטיתעתיועיצוםכספיותענייןסכומו,
בתוך30ימיםממועדמסירתההודעה,ורשאיממונההאכיפהתהאריךאתהתקופה

האמורהבתקופהנוספתשתאתעתהעת30ימיםע

החתטתממונה
האכיפהודרישת

תשתום

ממונההאכיפהיחתיט,תאחרששקתאתהטענותשנטענותפיסעיף51,אםתהטית52ע )א(
עתהמפרעיצוםכספי,ורשאיהואתהפחיתאתסכוםהעיצוםהכספיתפיהוראות

סעיף54ע

החתיטממונההאכיפהתפיהוראותסעיףקטן)א(- )ב(

תהטיתעתהמפרעיצוםכספי-ימסורתודרישה,בכתב,תשתםאתהעיצום )1(
הכספי)בפרקזה-דרישתתשתום(,שבהיציין,ביןהשאר,אתסכוםהעיצום

הכספיהמעודכןואתהתקופהתתשתומו;

שתאתהטיתעתהמפרעיצוםכספי-ימסורתוהודעהעתכך,בכתבע )2(

בדרישתהתשתוםאובהודעה,תפיסעיףקטן)ב(,יפרטהמנהתאתנימוקיהחתטתוע )ג(

תאטעןהמפראתטענותיותפיהוראותסעיף51,בתוךהתקופההאמורהבאותו )ד(
סעיף,יראואתההודעהעתכוונתחיוב,בתוםאותהתקופה,כדרישתתשתוםשנמסרה

תמפרבמועדהאמורע

הפרהנמשכת
והפרהחוזרת

בהפרהנמשכת,ייווסףעתהעיצוםהכספיהקבועתאותההפרה,החתקהחמישים53ע )א(
שתותכתיוםשבונמשכתההפרהע

בהפרהחוזרת,ייווסףעתהעיצוםהכספיהקבועתאותההפרה,סכוםהשווה )ב(
תעיצוםהכספיכאמור;תענייןזה,"הפרהחוזרת"-הפרתהוראהמההוראותתפיחוק
זהכאמורבסעיףו4,בתוךשנתייםמהפרהקודמתשתאותההוראהשבשתההוטתעת

המפרעיצוםכספיאושבשתההורשעע

המפר שת הטיעון זכות מעוגנת המוצע 51 בסעיף
תפניהרשות,כמקובתבהתיךמינהתיעמוצעכימפריוכת
30ימים תטעוןאתטענותיותפניממונההאכיפהבתוך
מיוםשנמסרהתוהודעהעתכוונתחיוב,והממונהיהיה
רשאיתהאריךאתהתקופההאמורהבתקופהנוספתשתא
תעתהעת30ימיםעתמפרזכותתטעוןאתטענותיובכתב
ואותםתממונההאכיפהשמורההזכותתהיענותתבקשת

מפרתטעוןאתטענותיובעתפהע

52מוצעתקבועכירקתאחרששקתממונה בסעיף
האכיפהאתטענותהמפריחתיטאםישתהטיתעיצוםכספי
ומהגובהועאםיחתיטהממונהכיתאהתגתועובדותחדשות
הסותרותאומשנותאתהתשתיתהראשוניתשעתיהנסמך
כיאכןבוצעההפרה,יטיתעתהמפרעיצוםכספיעסכום
העיצוםהכספייהיהכפישצויןבהודעהעתכוונתחיוב,

אובסכוםמופחת,ככתשהמפרהביאתפניהממונהעדות
תקיוםנסיבותשבשתהןיכותהממונהתהפעיתאתסמכותו
תהפחיתאתסכוםהעיצוםהכספיעאםהמפרבחרשתא
תטעוןאתטענותיו,תהפוךההודעההראשוניתעתכוונת
30ימים החיובתסופית)קרי:ת"דרישתתשתום"(,בחתוף
סכום את תשתם המפר עת ויהיה תמפר המסירה מיום

העיצוםהכספיהמצויןבהע

חתקמההפרותהרגותטוריותהןהפרותנמשכות  סעיף 53
אוחוזרותתפיטבעןעמוצעתקבועכיעתההפרה 
העיצום סכום שת החמישים החתק ייווסף הנמשכת
הכספיתכתיוםשבונמשכהההפרה;בהפרהחוזרת,מוצע
ההפרה הכספיע העיצום כפת המפר עת יוטת כי תקבוע
החוזרתמבטאתאתהסתמתהאמצעיהננקטביחסתמפר

רצידיביסטע
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ממונההאכיפהאינורשאיתהטיתעיצוםכספיבסכוםהנמוךמהסכומיםהקבועים54עסכומיםמופחתים )א(
בסימןזה,אתאתפיהוראותסעיףקטן)ב(ע

השר,בהסכמתשרהמשפטים,רשאיתקבועמקרים,נסיבותושיקותיםשבשתהם )ב(
יהיהניתןתהטיתעיצוםכספיבסכוםהנמוךמהסכומיםהקבועיםבסימןזה,ובשיעורים

שיקבעע

סכוםמעודכןשת
העיצוםהכספי

העיצוםהכספייהיהתפיסכומוהמעודכןביוםמסירתדרישתהתשתום,ותגבי55ע )א(
מפרשתאטעןאתטענותיותפניממונההאכיפהכאמורבסעיף52)ד(-ביוםמסירת
ההודעהעתכוונתחיוב;הוגשערעורתביתמשפטתפיסעיף68,ועוכבתשתומושת
העיצוםהכספיבידיממונההאכיפהאוביתהמשפט-יהיההעיצוםהכספיתפיסכומו

המעודכןביוםההחתטהבערעורע

סכומיהעיצוםהכספיהקבועיםבסעיףו4יתעדכנוב־1בינוארבכתשנה)בסעיף )ב(
קטןזה-יוםהעדכון(,בהתאםתשיעורשינויהמדדהידועביוםהעדכוןתעומתהמדד
1בינוארשתהשנההקודמת;הסכומיםהאמוריםיעוגתותסכום שהיהידועביום
הקרובשהואמכפתהשת10שקתיםחדשים;תענייןזה,"מדד"-מדדהמחיריםתצרכן

שמפרסמתהתשכההמרכזיתתסטטיסטיקהע

ממונההאכיפהיפרסםברשומותהודעהעתסכומיהעיצוםהכספיהמעודכנים )ג(
תפיסעיףקטן)ב(ע

המועדתתשתום
העיצוםהכספי

המפרישתםאתהעיצוםהכספיבתוך30ימיםמיוםמסירתדרישתהתשתוםכאמור56ע
בסעיף52ע

הפרשיהצמדה
וריבית

תאשיתםהמפרעיצוםכספיבמועד,ייווספועתהעיצוםהכספי,תתקופתהפיגור,הפרשי57ע
הצמדהוריביתכהגדרתםבחוקפסיקתריביתוהצמדה,התשכ"א-61ו141)בפרקזה-

הפרשיהצמדהוריבית(,עדתתשתומוע

עיצוםכספיייגבהתאוצרהמדינה,ועתגבייתויחותחוקהמרכזתגבייתקנסות,אגרות58עגבייה
והוצאות,התשנ"ה-5וו151ע

ממונההאכיפהאינורשאיתהטיתעיצוםכספיבסכוםהנמוךמהסכומיםהקבועים54ע )א(
בסימןזה,אתאתפיהוראותסעיףקטן)ב(ע

סכומיםמופחתים

השר,בהסכמתשרהמשפטים,רשאיתקבועמקרים,נסיבותושיקותיםשבשתהם )ב(
יהיהניתןתהטיתעיצוםכספיבסכוםהנמוךמהסכומיםהקבועיםבסימןזה,ובשיעורים

שיקבעע

העיצוםהכספייהיהתפיסכומוהמעודכןביוםמסירתדרישתהתשתום,ותגבי55ע )א(
מפרשתאטעןאתטענותיותפניממונההאכיפהכאמורבסעיף52)ד(-ביוםמסירת
ההודעהעתכוונתחיוב;הוגשערעורתביתמשפטתפיסעיף68,ועוכבתשתומושת
העיצוםהכספיבידיממונההאכיפהאוביתהמשפט-יהיההעיצוםהכספיתפיסכומו

המעודכןביוםההחתטהבערעורע

סכוםמעודכןשת
העיצוםהכספי

סכומיהעיצוםהכספיהקבועיםבסעיףו4יתעדכנוב־1בינוארבכתשנה)בסעיף )ב(
קטןזה-יוםהעדכון(,בהתאםתשיעורשינויהמדדהידועביוםהעדכוןתעומתהמדד
1בינוארשתהשנההקודמת;הסכומיםהאמוריםיעוגתותסכום שהיהידועביום
הקרובשהואמכפתהשת10שקתיםחדשים;תענייןזה,"מדד"-מדדהמחיריםתצרכן

שמפרסמתהתשכההמרכזיתתסטטיסטיקהע

ממונההאכיפהיפרסםברשומותהודעהעתסכומיהעיצוםהכספיהמעודכנים )ג(
תפיסעיףקטן)ב(ע

המפרישתםאתהעיצוםהכספיבתוך30ימיםמיוםמסירתדרישתהתשתוםכאמור56ע
בסעיף52ע

המועדתתשתום
העיצוםהכספי

תאשיתםהמפרעיצוםכספיבמועד,ייווספועתהעיצוםהכספי,תתקופתהפיגור,הפרשי57ע
הצמדהוריביתכהגדרתםבחוקפסיקתריביתוהצמדה,התשכ"א-61ו141)בפרקזה-

הפרשיהצמדהוריבית(,עדתתשתומוע

הפרשיהצמדה
וריבית

עיצוםכספיייגבהתאוצרהמדינה,ועתגבייתויחותחוקהמרכזתגבייתקנסות,אגרות58ע
והוצאות,התשנ"ה-5וו151ע

גבייה

ממונה את מסמיך המוצע שההסדר מאחר  סעיף 54 
קבוע, בסכום כספי עיצום תהטית האכיפה 
נדרשתהסמכהשתהממונהתהטיתעיצוםכספיבסכום
נמוךמזההקבועבחוקעהסמכהכזוקבועהבצורהמפורשת
בסעיףזהעמוצעתהסמיךאתהשר,בהסכמתשרהמשפטים,
תקבועבתקנותמקרים,נסיבותושיקותיםאשרבהתקיימם
יפחיתהממונהאתהעיצוםהכספיבשיעוריםהקבועים
תצדם)תהתן-תקנותההפחתה(עבתקנותההפחתהרשאי
השרתהביאבחשבון,מקרים,נסיבותושיקותיםהמעידים
תהוראות כתת בדרך המציית במפוקח שמדובר כך עת
אשר הממונה עם פעותה המשתף במפוקח או החוק
או ההפרה הישנות תמניעת אמצעים תגביו תנקוט נכון
תתקןאתהנזקיםשנגרמובשתהעכמוכן,במסגרתתקנות
ההפחתהראויאףתהתחשבבמחזורעסקאותיושתהמפר
ותהפחיתאתסכוםהעיצוםהכספיבמקריםשבהםקיים
חששתהמשךפעיתותוהכתכתיתשתהמפוקחעזאת,מאחר
את תהשיב היא תהתן, כאמור הכספי, העיצום שמטרת

המפוקחתמשטרציותותאתסכןאתפעיתותוהכתכתיתע

תסכומי בנוגע עדכון הוראות תקבוע מוצע  סעיף 55
ו4שיבהירו העיצוםהכספיהקבועיםבסעיף 
מהוהסכוםשישתשתםבשתפערזמניםביןההודעהעת
כוונתחיובוביןדרישתהתשתום,אובמקרהשתערעור
תביתהמשפטעהעיצוםהכספייהיהתפיהסכוםהמעודכן
במועדמסירתדרישתהתשתום,ותגבימפרשבחרשתא
תטעוןאתטענותיותפניהממונה-הסכוםהמעודכןביום
מסירתההודעהעתכוונתהחיובעכמוכן,במקריםשבהם
הוגשערעורתביתהמשפט,וביתהמשפטהורהעתעיכוב
תשתומושתהעיצוםהכספי,יהיהסכוםהעיצוםהכספי

הסכוםהמעודכןביוםההחתטהבערעורע

מוצעתקבועכיהעיצוםהכספיישותםבתוך  סעיפים
30ימיםמיוםמסירתדרישתהתשתוםעאםתא  56 עד 58

עתיו ייווספו במועד, כספי עיצום שותם 
תתקופתהפיגור,הפרשיהצמדהוריביתכהגדרתםבחוק
פסיקתריביתוהצמדה,התשכ"א-61ו1,עדתתשתומועעוד
מוצעתקבועכיעיצוםכספיייגבהתאוצרהמדינהועת
גבייתויחותחוקהמרכזתגבייתקנסות,אגרותוהוצאות,

התשנ"ה-5וו1ע
ס"חהתשכ"א,עמ'2ו1ע 14

ס"חהתשנ"ח,עמ'170ע 15
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סימן ג': התראה מינהלית

היהתממונההאכיפהיסודסבירתהניחכיאדםהפרהוראהמההוראותתפיחוקו5עהתראהמינהתית )א(
זה,כאמורבסעיףו4,והתקיימונסיבותשקבעממונההאכיפה,בנהתים,באישורהיועץ
המשפטיתממשתה,רשאיהוא,במקוםתהמציאתוהודעהעתכוונתחיובותהטיתעתיו
עיצוםכספי,תפיהוראותסימןב',תהמציאתוהתראהמינהתיתתפיהוראותסימןזה;
בסעיףקטןזה,"היועץהמשפטיתממשתה"-תרבותמשנהתיועץהמשפטיתממשתה

שהיועץהמשפטיתממשתההסמיכותענייןזהע

בהתראהמינהתיתיצייןממונההאכיפהמהוהמעשההמהווהאתההפרה,יודיע )ב(
תמפרכיעתיותהפסיקאתההפרהוכיאםימשיךבהפרהאויחזורעתיהיהיהצפוי
תעיצוםכספיבשתהפרהנמשכתאוהפרהחוזרת,תפיהעניין,כאמורבסעיף53,וכן

יצייןאתזכותושתהמפרתבקשאתביטותההתראהתפיהוראותסעיף60ע

בקשהתביטות
התראהמינהתית

תממונה60ע תפנות הוא רשאי ו5, בסעיף כאמור התראהמינהתית תמפר נמסרה )א(
האכיפהבכתב,בתוך30ימים,בבקשהתבטתאתההתראהבשתכתאחדמטעמיםאתה:

המפרתאביצעאתההפרה; )1(

המעשהשביצעהמפר,המפורטבהתראה,אינומהווההפרהע )2(

קיבתממונההאכיפהבקשהתביטותהתראהמינהתית,תפיהוראותסעיףקטן)א(, )ב(
רשאיהואתבטתאתההתראהאותדחותאתהבקשהותהשאיראתההתראהעתכנה;

החתטתהממונהתינתןבכתב,ותימסרתמפרבצירוףנימוקיםע

הפרהנמשכת
והפרהחוזרת
תאחרהתראה

נמסרהתמפרהתראהמינהתיתתפיהוראותסימןזהוהמפרהמשיךתהפראת61ע )א(
ההוראהשבשתהנמסרהתוההתראה,ימסורתוממונההאכיפהדרישתתשתוםבשת

הפרהנמשכתכאמורבסעיף53)א(ע

נמסרהתמפרהתראהמינהתיתתפיהוראותסימןזהוהמפרחזרוהפראתההוראה )ב(
שבשתהנמסרהתוההתראה,בתוךשנתייםמיוםמסירתההתראה,יראואתההפרה
הנוספתכאמורכהפרהחוזרתתענייןסעיף53)ב(וממונההאכיפהימסורתמפרהודעה

עתכוונתחיובתפיהוראותסעיף50בשתההפרההחוזרתע

התראהמינהתיתהיאכתיאכיפההמקתעם  סעיפים
המפר,ומחתיףבמקריםמסוימיםהטתהשת  59 עד 61

עיצוםכספיעההתראההמינהתיתמאפשרת 
תמפרהזדמנותתתקןאתההפרה,בתאתשתוםהעיצום
הכספיעזאת,אףעתפישהתשתיתהעובדתיתשתפניממונה
האכיפהמעידהכיהיתההפרהשתהוראותהחוקעמנקודת
מבטושתהממונה,מנגנוןההתראהמאפשרתותהבהיר
אתדרישותיותמישנתוןתפיקוחו,בטרםיטיתעתיועיצום
כספיעההנחהבבסיסהוויתורעתהטתתעיצוםכספיהיא
שהרגותציה או דיין בהירות אינן הרגותציה שהוראות
מחייבתתקופתהתארגנותמבחינתהמפוקחיםשבמהתכה
יהיהתהםקושיתקייםאתדרישותיהעההתראההמינהתית
מאפשרתתהבהירגםתמפרוגםתציבורהמפוקחיםהרחב,
כיההתנהגותשבשתהנשתחהההתראההיאהפרהשת
ו5המוצעמבנהאתשיקותהדעת הוראותהחוקעסעיף
בהפעתתהסמכותוקובעכיהנסיבותתמתןהתראהייקבעו

בנהתים,באישורהיועץהמשפטיתממשתהע

מפוקחשנמסרהתוהתראהמינהתיתואינומסכים
דרכיםע בשתי הממונה החתטת את תתקוף יכות עמה,
האחתהיאהגשתבקשהתביטותההתראה,מאחתהעיתות
המנויותבסעיף60המוצעעהשנייההיאהגשתערעורתבית
המשפטכאמורבסעיף68המוצע,אםהמפרתאביקשאת
ביטותההתראהאותאערערתביתהמשפט)אושערער
כמי המפר את רואים ערעורו(, את דחה המשפט ובית
שביצעאתההפרהעבעתביצועהפרהנוספת)שבשתהיוטת
עיצוםכספימוגבר(,מנועהמפרמתטעוןכיתאביצעאת
ההפרההראשונהעתחימתאפשרותהעתאתהטענותתשתב
תהתיכים, תיצורסופיות ההתראהבתבדנועדה משתוח
וכןודאותומתןתוקףתהתראהככזושאמורהתהניעאת

המפרתצייתתחוקע

עודמוצעתקבוע,בסעיף61המוצע,כיאםנמסרה
תמפרהתראהוהמפרהמשיךתהפראתההוראהשבשתה
נשתחהההתראה,ימסורתוהממונהדרישתתשתוםבשת
הפרהנמשכתעבמקריםשבהםביצעהמפרהפרהחוזרת
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סימן ד': התחייבות להימנע מהפרה

הודעהעת
האפשרותתהגשת
התחייבותועירבון

היהתממונההאכיפהיסודסבירתהניחכיאדםהפרהוראהמההוראותתפיחוקזה,62ע
כאמורבסעיףו4,והתקיימונסיבותשקבעממונההאכיפה,בנהתים,באישורהיועץ
המשפטיתממשתה,רשאיהואתהמציאתמפר,במקוםהודעהעתכוונתחיוב,הודעה
שתפיהבאפשרותותהגישתממונההאכיפהכתבהתחייבותועירבוןתפיהוראותסימן
זה,במקוםשיוטתעתיועיצוםכספיתפיהוראותסימןב';בסעיףזה,"היועץהמשפטי
תממשתה המשפטי שהיועץ תממשתה המשפטי תיועץ משנה תרבות - תממשתה"

הסמיכותענייןזהע

תנאיההתחייבות
וגובההעירבון

ההוראהכאמורבסעיף63ע אתהפרת תהפסיק יתחייבהמפר ההתחייבות בכתב )א(
62,ותהימנעמהפרהנוספתשתאותההוראה,בתוךתקופהשיקבעממונההאכיפה,
ושתחיתתהביוםמסירתההודעהכאמורבאותוסעיף,ובתבדשהתקופההאמורהתא

תעתהעתשנתיים)בסימןזה-תקופתההתחייבות(ע

המפר שעת נוספים תנאים ההתחייבות בכתב תקבוע רשאי האכיפה ממונה )ב(
תהתחייבותעמודבהםבמהתךתקופתההתחייבותבמטרהתהקטיןאתהנזקשנגרם

מההפרהאותמנועאתהישנותהע

בסכום עירבון האכיפה ממונה בידי המפר יפקיד ההתחייבות כתב עת נוסף )ג(
הפרה, אותה המפרבשת רשאיתהטיתעת היה שממונההאכיפה הכספי העיצום

בהתחשבבקיומםשתמקרים,נסיבותושיקותיםשנקבעותפיסעיף54)ב(ע

תוצאותהגשת
כתבהתחייבות

ועירבוןאואי־
הגשתם

הגישהמפרתממונההאכיפהכתבהתחייבותועירבוןתפיסימןזה,בתוך30ימיםמיום64ע
מסירתההודעהכאמורבסעיף62,תאיוטתעתיועיצוםכספיבשתאותההפרה;תא
הגישהמפרתממונההאכיפהכתבהתחייבותועירבוןבתוךהתקופההאמורה,ימציא

תוממונההאכיפההודעהעתכוונתחיובבשתאותההפרה,תפיסעיף50ע

סימן ד': התחייבות להימנע מהפרה

היהתממונההאכיפהיסודסבירתהניחכיאדםהפרהוראהמההוראותתפיחוקזה,62ע
כאמורבסעיףו4,והתקיימונסיבותשקבעממונההאכיפה,בנהתים,באישורהיועץ
המשפטיתממשתה,רשאיהואתהמציאתמפר,במקוםהודעהעתכוונתחיוב,הודעה
שתפיהבאפשרותותהגישתממונההאכיפהכתבהתחייבותועירבוןתפיהוראותסימן
זה,במקוםשיוטתעתיועיצוםכספיתפיהוראותסימןב';בסעיףזה,"היועץהמשפטי
תממשתה המשפטי שהיועץ תממשתה המשפטי תיועץ משנה תרבות - תממשתה"

הסמיכותענייןזהע

הודעהעת
האפשרותתהגשת
התחייבותועירבון

בסעיף63ע ההוראהכאמור אתהפרת תהפסיק יתחייבהמפר ההתחייבות בכתב )א(
62,ותהימנעמהפרהנוספתשתאותההוראה,בתוךתקופהשיקבעממונההאכיפה,
ושתחיתתהביוםמסירתההודעהכאמורבאותוסעיף,ובתבדשהתקופההאמורהתא

תעתהעתשנתיים)בסימןזה-תקופתההתחייבות(ע

תנאיההתחייבות
וגובההעירבון

המפר שעת נוספים תנאים ההתחייבות בכתב תקבוע רשאי האכיפה ממונה )ב(
תהתחייבותעמודבהםבמהתךתקופתההתחייבותבמטרהתהקטיןאתהנזקשנגרם

מההפרהאותמנועאתהישנותהע

בסכום עירבון האכיפה ממונה בידי המפר יפקיד ההתחייבות כתב עת נוסף )ג(
הפרה, אותה המפרבשת רשאיתהטיתעת היה שממונההאכיפה הכספי העיצום

בהתחשבבקיומםשתמקרים,נסיבותושיקותיםשנקבעותפיסעיף54)ב(ע

הגישהמפרתממונההאכיפהכתבהתחייבותועירבוןתפיסימןזה,בתוך30ימיםמיום64ע
מסירתההודעהכאמורבסעיף62,תאיוטתעתיועיצוםכספיבשתאותההפרה;תא
הגישהמפרתממונההאכיפהכתבהתחייבותועירבוןבתוךהתקופההאמורה,ימציא

תוממונההאכיפההודעהעתכוונתחיובבשתאותההפרה,תפיסעיף50ע

תוצאותהגשת
כתבהתחייבות

ועירבוןאואי־
הגשתם

תאחרמשתוחהתראהעתביצועהשתההפרההראשונה,
ימסורתוהממונההודעהעתכוונתחיוב,שתפרטגםאת
העובדהשמדוברבהפרהנוספתתאחרמשתוחהתראה

ותפיכךסכוםהעיצוםהכספיבשתהגבוהיותרע

התחייבותתהימנעמהפרההיאאמצעיאכיפה  סעיפים
נוסףהמקתעםהמפרומאפשרתממונההאכיפה  62 עד 66

סמכויותיוע בהפעתת ומידתיות גמישות 
והמפר, הממונה הסכמת את מחייבת ההתחייבות
ומאפשרתתמפרתחזורתציותבתישיוטתעתיועיצוםכספיע
העיצום סכום את כעירבון יפקיד המפר התשתום חתף
שבעדהניתנה שיושבתובחתוףהתקופה הכספיבתבד,
62מבנהאתשיקותהדעתבהפעתת ההתחייבותעסעיף
הסמכותוקובעכיהנסיבותשבהןיתאפשרתמפרתהגיש
כתבהתחייבותועירבוןייקבעובנהתים,באישורהיועץ
מותנה ההתחייבות מנגנון הפעתת תממשתהע המשפטי
בנסיבותשבהןקיימתתשתיתראייתיתתביצועהשתהפרה
שניתןתהטיתבשתהעיצוםכספי,אךנוכחמאפייניההפרה

והמפר,ניתןתהסתפקבאמצעיאכיפהזהע

מהפרה תהימנע המפר יתחייב ההתחייבות בכתב
תקופה בתוך החוק מהוראות הוראה אותה שת נוספת

שתאתעתהעתשנתיים,תפיקביעתממונההאכיפה,וכן
עתיותעמודבתנאיםנוספיםככתשקבעהממונהבכתב
או מההפרה הנזק תהקטנת תגרום במטרה ההתחייבות,

תמניעתהישנותהע

כאמורתעית,נוסףעתכתבההתחייבותיפקידהמפר
בידיממונההאכיפהעירבוןבגובההעיצוםהכספישהיה
ניתןתהטיתעתיועאםהמפרמבצעהפרהנוספתשתאותה
הוראה,ממשיךתהפראתאותההוראהאומפראתאחד
הנוספיםשקבעהממונהבהתחייבות-יחותט התנאים
עםכתבההתחייבותעהעירבון העירבוןשהפקידהמפר
שהופקדתמעשהמבטאאתסכוםהעיצוםהכספישהיה
הראשונה, ההפרה ביצוע בשת המפר עת תהטית ניתן
אתמתאנשתחתוכתבהתחייבותעבכךמבטאתההתחייבות
תמעשההטתהשתעיצוםכספי"עת–תנאי"וכןהטתתעיצום
כספימוגדתעתביצועההפרהשהיאהפרהנמשכתאו

חוזרת-כמפורטבסעיף65ע

ההפרה עת עיצום כהטתת ייחשב העירבון חיתוט
המקוריתשנגדההואניתןעעודמוצעתקבועכיאםהמפר
תאעמדבתנאיכתבההתחייבותשנתןבשתהפרהמסוימת,
תאיתאפשרתובעתידתהגישכתבהתחייבותנוסףאם
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הגישהמפרכתבהתחייבותועירבוןתפיסימןזהוהפרתנאימתנאיההתחייבות,65עהפרתהתחייבות )א(
כמפורטבפסקאותשתהתן,יחותוההוראותהמפורטותבאותןפסקאות,תפיהעניין:

שבשת ההוראה את תהפר ההתחייבות, תקופת במהתך המפר, המשיך )1(
הפרתהנתןאתכתבההתחייבות-יחתטממונההאכיפהאתהעירבוןוימציא

תמפרדרישתתשתוםבשתההפרההנמשכתכאמורבסעיף53)א(;

חזרהמפרוהפר,במהתךתקופתההתחייבות,אתההוראהשבשתהפרתה )2(
נתןאתכתבההתחייבות-יראואתההפרההנוספתכאמורכהפרהחוזרתתעניין

סעיף53)ב(ויחותוהוראותאתה:

ממונההאכיפהימציאתמפרהודעהעתכוונתחיובבשתההפרה )א(
החוזרת;

תפי החוזרת ההפרה בשת תשתום דרישת האכיפה ממונה שתח )ב(
הוראותסעיף52)ב()1(אושהמפרתאטעןאתטענותיותפניממונההאכיפה
תענייןאותההפרהכאמורבסעיף52)ד(,יחתטממונההאכיפהאתהעירבון

נוסףעתהטתתהעיצוםהכספיבשתההפרההחוזרת;

הפרהמפרתנאימהתנאיםהנוספיםשנקבעובכתבההתחייבותכאמור )3(
בסעיף63)ב(-יחתטממונההאכיפהאתהעירבון,תאחרשנתןתמפרהזדמנות

תטעוןאתטענותיו,בכתב,תענייןזהע

תענייןפרקזהיראובחיתוטהעירבוןתפיהוראותסעיףזה,כהטתתעיצוםכספי )ב(
עתהמפרבשתההפרהשתגביהניתןהעירבוןע

הופרתנאימתנאיההתחייבותכאמורבסעיףזה,והפרהמפרפעםנוספתאת )ג(
ההוראהשבשתהפרתהנתןאתכתבההתחייבות,תאיאפשרתוממונההאכיפהתהגיש

כתבהתחייבותנוסףתפיהוראותסימןזה,בשתאותההפרהע

חיתוטאוהשבת
ערבות

תקופת66ע בתום תו, יוחזר זה, סימן תפי שמסר ההתחייבות כתב בתנאי המפר עמד
ההתחייבות,העירבוןשהפקיד,בתוספתהפרשיהצמדהוריביתמיוםהפקדתועדיום

החזרתוע

סימן ה': שונות

עיצוםכספיבשת
הפרהתפיחוקזה

ותפיחוקאחר

עתמעשהאחדהמהווההפרהשתהוראהמההוראותתפיחוקזההמנויותבסעיףו674ע
ושתהוראהמההוראותתפיחוקאחר,תאיוטתיותרמעיצוםכספיאחדע

עתהחתטהסופיתשתממונההאכיפהתפיפרקזהניתןתערערתביתמשפט68עערעור )א(
השתום,שבויושבנשיאביתמשפטהשתום;ערעורכאמוריוגשבתוך30ימיםמיום

שנמסרהתמפרהודעהעתההחתטהע

תנאי בכת עמד המפר אם הפרהע אותה את והפר חזר
כתבההתחייבותיוחזרתוכתבהעירבוןשהפקידבתוספת

הפרשיהצמדהוריבית,מיוםהפקדתוועדיוםהחזרתוע

תעתיםמעשהאחדשתהמפריכותתהוותהפרה  סעיף 67
שתכמההוראותבחוקיםמאסדריםשוניםשגם 
בשתהפרתםניתןתהטיתעיצוםכספיעתכןמוצעתקבוע
כיעתמעשהאחדשמהווההפרההןתפיהוראותהחוק
המוצעוהןתפיהוראותחוקאחר,ניתןתהטיתרקעיצום
זומגתמתאתהמחויבותשתהרשות כספיאחדעהוראה
המינהתיתשתאתהטיתסנקציותבמידההעותהעתהנדרשע

כך,אםהמפרקיבתמהממונההודעהעתכוונתחיובתגבי
מעשהשבשתושיתםכברעיצוםכספי,יוכתתטעוןבמסגרת
זכותהטיעוןכיאיןתהטיתעתיועיצוםכספינוסףמכוח

הוראהזוע

שת סופית החתטה כת עת כי תקבוע מוצע  סעיף 68
הממונהיהיהניתןתהגישערעורתביתמשפט 
מוצע עוד שתוםע משפט בית נשיא יושב שבו השתום
תהבהירכיעיכובהחתטהשתהממונהבמקרהשתהגשת
בית שת או הממונה שת דעתו תשיקות נתונה ערעור,
המשפטשאתיוהוגשהערעורעעודמוצעתקבועכיאם
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איןבהגשתערעורתפיסעיףקטן)א(כדיתעכבאתתשתוםהעיצוםהכספי,אתא )ב(
אםכןהסכיםתכךממונההאכיפהאושביתהמשפטהורהעתכךע

החתיטביתהמשפטתקבתערעורשהוגשתפיסעיףקטן)א(,תאחרששותםהעיצום )ג(
הכספיאוהופקדעירבוןתפיהוראותפרקזה,והורהביתהמשפטעתהחזרתסכום
העיצוםהכספיששותםאועתהפחתתהעיצוםהכספיאועתהחזרתהעירבון,יוחזר
הסכוםששותםאוכתחתקממנואשרהופחתאויוחזרהעירבון,תפיהעניין,בתוספת

הפרשיהצמדהוריביתמיוםתשתומואוהפקדתו,עדיוםהחזרתוע

הטיתממונההאכיפהעיצוםכספיתפיפרקזה,יפרסםבאתרהאינטרנטשתמשרדו6עפרסום )א(
התיירותאתהפרטיםשתהתן,בדרךשתבטיחשקיפותתגביהפעתתשיקותדעתובקבתת

ההחתטהתהטיתעיצוםכספי:

דברהטתתהעיצוםהכספי; )1(

מהותההפרהשבשתההוטתהעיצוםהכספיונסיבותההפרה; )2(

סכוםהעיצוםהכספישהוטת; )3(

אםהופחתהעיצוםהכספי-הנסיבותשבשתהןהופחתסכוםהעיצום )4(
ושיעוריההפחתה;

פרטיםעתאודותהמפר,הנוגעיםתעניין; )5(

שמושתהמפר-ככתשהמפרהואתאגידע )6(

הוגשערעורתפיסעיף68,יפרסםממונההאכיפה,בפרסוםתפיסעיףקטן)א(גם )ב(
אתדברהגשתהערעורואתתוצאותיוע

עתאףהוראותסעיףקטן)א()6(,רשאיממונההאכיפהתפרסםאתשמושתמפר )ג(
שהואיחיד,אםסברשהדברנחוץתצורךאזהרתהציבורע

עתאףהאמורבסעיףזה,תאיפרסםממונההאכיפהפרטיםשהםבגדרמידע )ד(
שרשותציבוריתמנועהמתמסורתפיסעיףו)א(תחוקחופשהמידע,התשנ"ח-8וו161,
וכןרשאיהואשתאתפרסםפרטיםתפיסעיףזה,שהםבגדרמידעשרשותציבוריתאינה

חייבתתמסורתפיסעיףו)ב(תחוקהאמורע

איןבהגשתערעורתפיסעיףקטן)א(כדיתעכבאתתשתוםהעיצוםהכספי,אתא )ב(
אםכןהסכיםתכךממונההאכיפהאושביתהמשפטהורהעתכךע

החתיטביתהמשפטתקבתערעורשהוגשתפיסעיףקטן)א(,תאחרששותםהעיצום )ג(
הכספיאוהופקדעירבוןתפיהוראותפרקזה,והורהביתהמשפטעתהחזרתסכום
העיצוםהכספיששותםאועתהפחתתהעיצוםהכספיאועתהחזרתהעירבון,יוחזר
הסכוםששותםאוכתחתקממנואשרהופחתאויוחזרהעירבון,תפיהעניין,בתוספת

הפרשיהצמדהוריביתמיוםתשתומואוהפקדתו,עדיוםהחזרתוע

הטיתממונההאכיפהעיצוםכספיתפיפרקזה,יפרסםבאתרהאינטרנטשתמשרדו6ע )א(
התיירותאתהפרטיםשתהתן,בדרךשתבטיחשקיפותתגביהפעתתשיקותדעתובקבתת

ההחתטהתהטיתעיצוםכספי:

פרסום

דברהטתתהעיצוםהכספי; )1(

מהותההפרהשבשתההוטתהעיצוםהכספיונסיבותההפרה; )2(

סכוםהעיצוםהכספישהוטת; )3(

אםהופחתהעיצוםהכספי-הנסיבותשבשתהןהופחתסכוםהעיצום )4(
ושיעוריההפחתה;

פרטיםעתאודותהמפר,הנוגעיםתעניין; )5(

שמושתהמפר-ככתשהמפרהואתאגידע )6(

הוגשערעורתפיסעיף68,יפרסםממונההאכיפה,בפרסוםתפיסעיףקטן)א(גם )ב(
אתדברהגשתהערעורואתתוצאותיוע

עתאףהוראותסעיףקטן)א()6(,רשאיממונההאכיפהתפרסםאתשמושתמפר )ג(
שהואיחיד,אםסברשהדברנחוץתצורךאזהרתהציבורע

עתאףהאמורבסעיףזה,תאיפרסםממונההאכיפהפרטיםשהםבגדרמידע )ד(
שרשותציבוריתמנועהמתמסורתפיסעיףו)א(תחוקחופשהמידע,התשנ"ח-8וו161,
וכןרשאיהואשתאתפרסםפרטיםתפיסעיףזה,שהםבגדרמידעשרשותציבוריתאינה

חייבתתמסורתפיסעיףו)ב(תחוקהאמורע

התקבתהערעור,סכוםהכסףשיוחזרתמפריהיהבתוספת
הפרשיהצמדהוריבית,כדיתמנועפגיעהכתכתיתבמפר

שטענותיונמצאומוצדקותע

את תפרסם האכיפה ממונה את תחייב מוצע  סעיף 69
תכתית כספיע עיצום הטתת בדבר החתטותיו 
תהפעתת ביחס שקיפות הבטחת היא הפרסום חובת
שיקותדעתושתהממונה,אשרבידיומסורהסמכותרבת
עוצמהעבאמצעותהפרסוםמובטחתבקרהציבוריתעתכך
שהשימושבסמכותתהטיתעיצוםכספיהואשוויוניוענייניע
החובהתפרסםחתהעתההחתטותבדברהטתתהעיצומים
הכספיים,סכומיהעיצומיםהכספייםשהוטתווהמקרים
והשיעוריםשבהםהםהופחתועמידעזהיאפשרבחינה
רוחביתמושכתתשתהטתתהעיצומיםהכספייםויאפשר

תמפרתדעתכיהעיצוםהכספיהמוטתבמקרהשתותואם
אתהמדיניותהכתתיתהנוגעתתהפעתתהסמכותהאמורהע

יפורסמו תא יחידים, שהם במפוקחים מדובר אם
וככת בפרטיות, פגיעה מהווה השם פרסום שמותיהםע
שניתןתהשיגאתהפרסוםבתאפגיעהבפרטיות-ראוי
שכךייעשהעעםזאת,ככתשנדרשתהזהיראתהציבור
מפניהתנהתותשתמפרמסוים,אףשמדוברביחיד,יהיה

ניתןתפרסםאתשמוע

תמגבתות כפופה הפרסום חובת כי תהבהיר מוצע
המנויותבסעיףו)א(תחוקחופשהמידע,התשנ"ח-8וו1ע
עודמוצעתהבהירכיהממונהרשאישתאתפרסםפרטים
שהםבגדרמידעשרשותציבוריתאינהחייבתתמסורתפי

סעיףו)ב(תחוקהאמור,כדוגמתמידעשהואסודמסחריע

ס"חהתשנ"ח,עמ'226ע 16
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פרסוםתפיסעיףזהבענייןעיצוםכספישהוטתעתתאגידיהיהתתקופהשתארבע )ה(
שנים,ובענייןעיצוםכספישהוטתעתיחיד-תתקופהשתשנתייםע

השררשאיתקבועדרכיםנוספותתפרסוםהפרטיםהאמוריםבסעיףזהע )ו(

שמירתאחריות
פתיתית

תשתוםעיצוםכספי,המצאתהתראהמינהתיתאומתןכתבהתחייבותועירבון,70ע )א(
תפיפרקזה,תאיגרעומאחריותוהפתיתיתשתאדםבשתהפרתהוראהמההוראותתפי

חוקזההמנויותבסעיףו4,המהווהעבירהע

שתחממונההאכיפהתמפרהודעהעתכוונתחיובאוהמציאתוהתראהמינהתית )ב(
אוהודעהעתהאפשרותתהגישהתחייבותועירבון,בשתהפרההמהווהעבירהכאמור
בסעיףקטן)א(,תאיוגשנגדוכתבאישוםבשתאותההפרה,אתאאםכןהתגתועובדות

חדשותהמצדיקותזאתע

הוגשנגדאדםכתבאישוםבשתהפרההמהווהעבירהכאמורבסעיףקטן)א(, )ג(
תאינקוטנגדוממונההאכיפההתיכיםתפיפרקזהבשתאותההפרה,ואםהוגשכתב
האישוםבנסיבותהאמורותבסעיףקטן)ב(תאחרשהמפרשיתםעיצוםכספיאוהפקיד
עירבון,יוחזרתוהסכוםששותםאוהעירבוןשהופקד,תפיהעניין,בתוספתהפרשי

הצמדהוריביתמיוםתשתוםהסכוםאויוםהפקדתהעירבון,עדיוםהחזרתוע

פרק ז': עונשין
מישרכשזכותבעתותאוזכותחכירהתדורותאוהתחייבותתזכותכאמור,ביחידת71עעונשין

אירוחבביתמתוןמיוחד,ועשהביחידתהאירוחשימושתתקופהמצטברתהעותהעת
שתושהחודשיםבשנהקתנדרית,בניגודתחוזהבינותביןמישממנורכשאתהזכות
כאמורובניגודתהוראותסעיף35)ג(,דינו-קנסכאמורבסעיף61)א()1(תחוקהעונשין,

התשת"ז-77ו1ע

פרק ח': הוראות שונות
מורהדרךיזההאתעצמובהתאםתהוראותשקבעהשרע72עחובתהזדהות )א(

מוצעתקבועכיתשתוםעיצוםכספי,המצאת  סעיף 70
התראהמינהתיתאומתןהתחייבותועירבוןתפי 
פרקו'המוצע,תאיגרעומאחריותוהפתיתיתשתאדם,אם
הפרתההוראהבחוקמהווהגםעבירהפתיתיתתפיכתדיןע
ואותםמוצעתהבהירכיתאניתןתנקוטבמקביתאכיפה
מינהתיתואכיפהפתיתית,כךשעתהממונהתהחתיטבאיזה
מסתותהואבוחרעעתכן,אםהוגשנגדהמפוקחכתבאישום
בשתמעשההמהווהגםהפרה,תאינקוטנגדוהממונה
התיכיאכיפהמינהתיתעבאופןדומה,אםהחתהתיךמינהתי
כנגדהמפוקח,תאיוגשנגדוכתבאישוםאתאאםכןהתגתו
אם כי תהבהיר, מוצע זאתע המצדיקות חדשות עובדות
המפרשיתםעיצוםכספיאוהפקידעירבון,יוחזרתוהסכום
ששיתםכעיצוםכספיאוהעירבוןשהפקיד,בתוספתהפרשי
הצמדהוריביתמיוםתשתומואוהפקדתועדיוםהחזרתוע

כאמורתעית,סעיף35)א(המוצעמאפשרתבעתים  סעיף 71
תמכור מיוחד מתון בית שת תדורות חוכר או 
את שהגבית ובתבד המתון בבית האירוח מיחידות חתק
השימושביחידהבידיהרוכש,בחוזהשביניהם,תשימוש
עת תעתה שתא מצטברת תתקופה נופש תמטרת עצמי
קובע בהתאמה, קתדנריתע שנה בכת חודשים שתושה
מיוחד מתון בבית האירוח יחידת רוכש כי 35)ב( סעיף

יעשהביחידתהאירוחשימושעצמיתמטרתנופש,בתבד,
ובשאר כאמור, חודשים שתושה שת מצטברת תתקופה
וחודשיםתפחות,במצטבר( ימותהשנה)כתומרבמשך
יעמידאתהיחידהתרשותחברתהניהותשתביתהמתון
המיועדת אירוח כיחידת הרחב תציבור שיווקה תצורך
כךקובעהסעיףהאמור נוסףעת תשימושמתונאירגיתע
תאחר ביחידה זכותו את יעביר תא היחידה רוכש כי
אתאאםכןהגביתגםהואאתהשימושביחידתהאירוח
בידיהרוכשהחדש,באופןדומהתהגבתהשנקבעהתגביו
בעתשרכשבעצמואתהזכויותביחידתהאירוחעמוצע
האירוח ביחידת שעשה אירוח יחידת רוכש כי תקבוע
חודשים שתושה עת העותה מצטברת תתקופה שימוש
בשנהקתנדרית,בניגודתחוזהבינותביןמישממנורכש
35)ג(המוצע, אתהזכותכאמורובניגודתהוראותסעיף
בסעיף כאמור קנס הוא שעונשה פתיתית, עבירה עובר

61)א()1(תחוקהעונשין,התשת"ז-77ו1)העומדהיוםעת
14,400שקתיםחדשים(ע

בסעיףקטן)א(שתסעיף72המוצעמוצעתהטית  סעיף 72
בדרך עצמו את תזהות חובה דרך מורה עת 
שיקבעהשרבתקנותעזאת,כדיתאפשרתתיירתדעתאם
מישמבקשתהדריכוהואאכןמורהדרךוכןכדיתאפשר
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נותןשירותנסיעותיזההאתעצמוויציגמידעעתאודותדרכיההתקשרותעמו, )ב(
בעתעריכתסיורבישראתבכתירכב,שתוכנן,אורגן,הוזמןשווקאונמכרעתידו,בהתאם

תהוראותשקבעהשרע

ביתעסקמאושר
תתיירחוץ

השר,בהסכמתשרהאוצר,רשאיתקבועהוראותתענייןמתןאישורתביתעסק73ע )א(
שעיסוקוהעיקרימכירתטובין,תצורךהחזרמסתתיירתפיסעיף43בתחוקמסערך

מוסף,התשת"ו-75ו171ע

ביתעסקתאיציגאתעצמוכביתעסקשקיבתאישורתפיהוראותסעיףקטן)א( )ב(
)בסעיףזה-ביתעסקמאושרתתיירחוץ(אתאאםכןבידואישורתקףשניתןתותפי

הסעיףהקטןהאמורע

ביתעסקמאושרתתיירחוץיציגאתהאישורשניתןתו,כתעודהאישורבתוקף, )ג(
במקוםובאופןשקבעהשרע

ניתןאישורתביתעסקבהתאםתהוראותתפיסעיףקטן)א(אובוטתאישורכאמור, )ד(
תימסרהודעהעתכךתמנהתרשותהמסיםע

השררשאיתקבועאגרותבעדהגשתבקשהתרישיוןהוראתדרךאותחידושו,בעד74עאגרות
בחינותוהשתתמויותהנערכותבידיהממונהעתהוראתדרךתפיחוקזה,בעדאישור
73,ובעדשירותיםאחריםשנותןמשרד תעסקמאושרתתיירחוץשניתןתפיסעיף

התיירותתפיחוקזהע

השרממונהעתביצועחוקזהוהוארשאיתהתקיןתקנותתביצועוע75עביצועותקנות

נותןשירותנסיעותיזההאתעצמוויציגמידעעתאודותדרכיההתקשרותעמו, )ב(
בעתעריכתסיורבישראתבכתירכב,שתוכנן,אורגן,הוזמןשווקאונמכרעתידו,בהתאם

תהוראותשקבעהשרע

השר,בהסכמתשרהאוצר,רשאיתקבועהוראותתענייןמתןאישורתביתעסק73ע )א(
שעיסוקוהעיקרימכירתטובין,תצורךהחזרמסתתיירתפיסעיף43בתחוקמסערך

מוסף,התשת"ו-75ו171ע

ביתעסקמאושר
תתיירחוץ

ביתעסקתאיציגאתעצמוכביתעסקשקיבתאישורתפיהוראותסעיףקטן)א( )ב(
)בסעיףזה-ביתעסקמאושרתתיירחוץ(אתאאםכןבידואישורתקףשניתןתותפי

הסעיףהקטןהאמורע

ביתעסקמאושרתתיירחוץיציגאתהאישורשניתןתו,כתעודהאישורבתוקף, )ג(
במקוםובאופןשקבעהשרע



ניתןאישורתביתעסקבהתאםתהוראותתפיסעיףקטן)א(אובוטתאישורכאמור, )ד(
תימסרהודעהעתכךתמנהתרשותהמסיםע

השררשאיתקבועאגרותבעדהגשתבקשהתרישיוןהוראתדרךאותחידושו,בעד74ע
בחינותוהשתתמויותהנערכותבידיהממונהעתהוראתדרךתפיחוקזה,בעדאישור
73,ובעדשירותיםאחריםשנותןמשרד תעסקמאושרתתיירחוץשניתןתפיסעיף

התיירותתפיחוקזהע

אגרות

ביצועותקנותהשרממונהעתביצועחוקזהוהוארשאיתהתקיןתקנותתביצועוע75ע

תמשרדהתיירותתאכוףאתהוראותהחוקבדברהאיסור
תהדריךתייריםאתאבאמצעותמורהדרךעבסעיףקטן)ב(
שתהסעיףהאמורמוצעתהטיתעתנותןשירותנסיעות
דרכי אודות עת מידע ותהציג עצמו את תזהות חובת
ההתקשרותעמובהתאםתהוראותשיקבעהשרבתקנות,

זאת,כדיתאפשראכיפהיעיתהשתהחוקע

האפשרותתקבתהחזרשתמסערךמוסףששותם  סעיף 73
עתידיתיירחוץתביתעסקבישראת,הואגורם 
חשובבהחתטתותבצערכישותבישראתומשפיעעתהיקפןע
43ב במטרהתעודדרכישותבידיתייריחוץקובעסעיף
תחוקמסערךמוסף,התשת"ו-75ו1)תהתן-חוקמע"מ(,
43ב סעיף קובע כיום תתיירע מע"מ החזר תעניין הסדר
)ג(שבו,כישרהתיירות,בהתייעצות האמור,בסעיףקטן
עםהמנהת,רשאיתאשרבתיעסקתענייןהסעיףהאמור,תפי
כתתיםשיקבעעשרהתיירותתאהתקיןכתתיםתפיהסעיף
תיירות שירותי תקנות תפי זה תעניין פועת אך האמור
)עסקמאושרתתייר(,התשע"ב-2011,שהותקנותפיסעיף10
תחוקהקייםעסעיף10תחוקהקייםמסמיךאתהשרתקבוע
בתקנותהוראותתענייןהענקתתואר,ציוןאוסמתשתעסק
מאושרתתיירותפיתקנותאתההאישורניתןתעסקהראוי

תמכירתטוביןאומתןשירותתתיירע

שר בהסכמת השר את תהסמיך ,73 בסעיף מוצע,
משרד מאת אישור מתן תעניין הוראות תקבוע האוצר,

התיירותתביתעסקשעיסוקוהעיקרימכירתטובין,וזאתרק
תצורךהחזרמסתתיירתפיסעיף43בתחוקמע"מעבמקבית
מוצע,בסעיף80,תערוךתיקוןעקיףתסעיף43בתחוקמע"מ
כךשיפנהתאישוריםהניתניםמכוחסעיף73תחוקהמוצע

)ר'דבריהסברתסעיף80האמור(ע

עודמוצעתקבועהוראותתענייןהשימושבאישור
כאמורשניתןתביתעסקעעתפיהמוצעביתעסקתאיציג
אתעצמוכמישבידואישורשת"ביתעסקמאושרתתייר
בהתאם תו שניתן תקף אישור בידו כן אם אתא חוץ"
תהוראותהסעיףעבנוסףמוצעתקבועכיביתעסקשקיבת
אישורשת"ביתעסקמאושרתתיירחוץ"יציגאתהאישור
שניתןתו,רקכאשרהואבתוקף,במקוםובאופןשיקבע
השרעבמקביתמוצעתהסמיךאתמשרדהתיירות,בפרקו'
המוצע,תהטיתעיצומיםכספייםבשתהפרתחובותאתהע

עודמוצעתקבועכיבמקרהשבובוטתאישורשניתן
תביתעסקבהתאםתתקנותשנקבעואובוטתאישורכאמור

תימסרעתכךהודעהתמנהתרשותהמסיםע

מוצעתהסמיךאתהשרתקבועבתקנותאגרות  סעיף 74
בעדשירותיםשנותןמשרדהתיירותתפיהחוק 
המוצע,ובכתתזהבעדהגשתבקשהתקבתהאותחידוש
שתרישיוןהוראתדרך,בעדעריכתבחינותוהשתתמויות

תמורידרךובעדאישורתביתעסקמאושרתתיירחוץע

ס"חהתשת"ו,עמ'52ע 17
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פרק ט': תיקונים עקיפים
ביטותחוקשירותי

תיירות
חוקשירותיתיירות,התשת"ו-76ו181-בטתע76ע

תיקוןחוקהסדרת
מקומותרחצה

בחוקהסדרתמקומותרחצה,התשכ"ד-64ו1ו1,בסעיף5א)א(,במקום"בבתימתון"יבוא77ע
"במיתקניםמתונאיים"ובמקוםהסיפההחתבמיתים"תענייןזה"יבוא"תענייןזה,"מיתקן

מתונאי"-כהגדרתובחוקשירותיתיירות,התשע"ח-2018"ע

תיקוןחוקהתכנון
והבנייה

בחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-65ו201,אחריסעיף158א2יבוא:78ע

"עמדתמשרד
התיירותתמתן

היתרתביתמתון
מיוחד

בסעיףזה-158א3ע )א(

"ביתמתוןמיוחד"-כהגדרתובסעיף35)א(תחוקשירותי
תיירות;

"חוקשירותיתיירות"-חוקשירותיתיירות,התשע"ח-2018ע

תא מיוחד, ביתמתון תהקמת תהיתר הוגשהבקשה )ב(
יינתןההיתר,אתאאםכןאישרמשרדהתיירותכימתקיימים

שנייםאתה:

הפיזיים התקנים את תואמת תהיתר הבקשה )1(
תמיתקניםמתונאייםשנקבעותפיסעיף33תחוקשירותי

תיירות;

כי התיירות משרד שת דעתו תהנחת הובטח )2(
השימוששייעשהבביתהמתוןהמיוחדיהיהבהתאם

תהוראותתפיסעיף35תחוקשירותיתיירותע

החתטתמשרדהתיירותתענייןמתןאישורתפיסעיף )ג(
קטן)ב(תינתןבתוך60ימיםמהמועדשבומבקשההיתר
האמורבאותוסעיףקטןפנהתמשרדהתיירותתצורךקבתת
האישור)בסעיףזה-מועדהגשתהבקשהתאישור(;ואותם
נדרשים כאמור החתטה תצורך כי התיירות משרד סבר
נתוניםומסמכיםנוספים,יודיעעתכךתמבקשההיתרבתוך
30ימיםמיום התקופההאמורה,וההחתטהתינתןבתוך

קבתתהנתוניםוהמסמכיםכאמורע

שירותי חוק את תהחתיף בא המוצע החוק סעיף 76
תיירות,התשת"ו-76ו1ענוסחהחוקהקייםמובאבנספח

תדבריההסברע

סעיפים 77, 79 ו־81 עד 84

תהתאים כדי שונים חקיקה תיקוני תערוך מוצע
אתהחקיקההקיימתתחוקהמוצעותמונחיוע

המוצע,המסמיךאתהשר 33 תסעיף בהמשך  סעיף 78
תקבועתקניםפיזייםתמיתקניםמתונאייםוקובע 
אתהשימושיםבתקניםאתה,ובהמשךתסעיף35המוצע
הקובעהסדריםמיוחדיםתענייןביתמתוןמיוחדובכתתזה
מסמיךאתהשרתקבועתקנותהנוגעותתהקמהותתפעות

שתביתמתוןמיוחדתשםהבטחתהשימושהמתונאיבו,
מוצעתערוךתיקוןעקיףבחוקהתכנוןוהבנייהבכתהנוגע
תבקשהתהיתרבנייהתביתמתוןמיוחדעמוצעתקבועכי
היתרתביתמתוןמיוחדתאיינתןאתאאםכןאישרמשרד
התיירותכיהבקשהתהיתרתואמתאתהתקניםהפיזיים
המוצע 33תחוק סעיף תפי מתונאיםשנקבעו תמיתקנים
וכיהובטחתהנחתדעתושתמשרדהתיירותכיהשימוש
תהוראות בהתאם יהיה המיוחד המתון בבית שייעשה
שנקבעותפיסעיף35תחוקהמוצעעאישורמשרדהתיירות
נדרשכדיתהבטיחכיהמבנהייבנהכביתמתון,כייחידות
האירוחיתוכננובאופןשיאפשרשימושביחידותתצורכי
נופשותאתצורכימגוריםוכיהפעתתביתהמתוןהמיוחד

ס"חהתשת"ו,עמ'228;התשס"ו,עמ'322ע 18

ס"חהתשכ"ד,עמ'172;התשס"ח,עמ'568ע ו1

ס"חהתשכ"ה,עמ'307;התשע"ז,עמ'1152ע 20
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ימים 60 בתוך התיירות משרד החתטת ניתנה תא )ד(
ממועדהגשתהבקשהתאישור,ואםביקשמשרדהתיירות
נתוניםומסמכיםנוספיםתפיסעיףקטן)ג(-בתוך30ימים
את נתן כאיתו התיירות משרד את יראו קבתתם, מיום

אישורותפיסעיףקטן)ב(ע"

תיקוןחוק
השומרים

בחוקהשומרים,התשכ"ז-67ו211,בסעיף12)א(-ו7ע

במקוםכותרתהשותייםיבוא"דיןבעתמיתקןמתונאי"; )1(

בסעיףקטן)א(- )2(

במקוםההגדרות"מתון"ו"בעתמתון"יבוא: )א(

""מיתקןמתונאי"-כהגדרתובחוקשירותיתיירות,התשע"ח-2018;

"בעתמיתקןמתונאי"-תרבותמישבידוניהותשתמיתקןמתונאי;";

בהגדרה"אורח",במקום"במתון"יבוא"במיתקןמתונאי"; )ב(

)ב(,במקום"במתון"יבוא"במיתקןמתונאי"ובמקום"המתון"יבוא בסעיףקטן )3(
"המיתקןהמתונאי";

בסעיףקטן)ג(,במקום"המתון"יבוא"המיתקןהמתונאי"; )4(

בסעיףקטן)ד(,במקום"מתון"יבוא"מיתקןמתונאי"; )5(

בסעיףקטן)ה(,במקום"מתון"יבוא"מיתקןמתונאי"ובמקום"במתון"יבוא"במיתקן )6(
המתונאי"ע

תיקוןחוק
מסערךמוסף

בחוקמסערךמוסף,התשת"ו-75ו221,בסעיף43ב-80ע

סעיף הוראות תפי זה תעניין שאושר עסק "בבית במקום )א(, קטן בסעיף  )1(
קטן)ג("יבוא"בביתעסקמאושרתתיירחוץכמשמעותובסעיף73תחוקשירותיתיירות,

התשע"ח-2018";

סעיףקטן)ג(-בטתע )2(

תיקוןחוקפיצויים
תנפגעיתאונות

דרכים

בחוקפיצוייםתנפגעיתאונותדרכים,התשת"ה-75ו231,בסעיף2)א1(,בהגדרה"תייר81ע
חוץ",במקום"כמשמעותובחוקשירותיתיירות,התשת"ו-76ו1"יבוא"כהגדרתובחוק

שירותיתיירות,התשע"ח-2018"ע

ימים 60 בתוך התיירות משרד החתטת ניתנה תא )ד(
ממועדהגשתהבקשהתאישור,ואםביקשמשרדהתיירות
נתוניםומסמכיםנוספיםתפיסעיףקטן)ג(-בתוך30ימים
את נתן כאיתו התיירות משרד את יראו קבתתם, מיום

אישורותפיסעיףקטן)ב(ע"

תיקוןחוקבחוקהשומרים,התשכ"ז-67ו211,בסעיף12)א(-ו7ע
השומרים

במקוםכותרתהשותייםיבוא"דיןבעתמיתקןמתונאי"; )1(

בסעיףקטן)א(- )2(

במקוםההגדרות"מתון"ו"בעתמתון"יבוא: )א(

""מיתקןמתונאי"-כהגדרתובחוקשירותיתיירות,התשע"ח-2018;

"בעתמיתקןמתונאי"-תרבותמישבידוניהותשתמיתקןמתונאי;";

בהגדרה"אורח",במקום"במתון"יבוא"במיתקןמתונאי"; )ב(

)ב(,במקום"במתון"יבוא"במיתקןמתונאי"ובמקום"המתון"יבוא בסעיףקטן )3(
"המיתקןהמתונאי";

בסעיףקטן)ג(,במקום"המתון"יבוא"המיתקןהמתונאי"; )4(

בסעיףקטן)ד(,במקום"מתון"יבוא"מיתקןמתונאי"; )5(

בסעיףקטן)ה(,במקום"מתון"יבוא"מיתקןמתונאי"ובמקום"במתון"יבוא"במיתקן )6(
המתונאי"ע

תיקוןחוקבחוקמסערךמוסף,התשת"ו-75ו221,בסעיף43ב-80ע
מסערךמוסף

סעיף הוראות תפי זה תעניין שאושר עסק "בבית במקום )א(, קטן בסעיף  )1(
קטן)ג("יבוא"בביתעסקמאושרתתיירחוץכמשמעותובסעיף73תחוקשירותיתיירות,

התשע"ח-2018";

סעיףקטן)ג(-בטתע )2(

בחוקפיצוייםתנפגעיתאונותדרכים,התשת"ה-75ו231,בסעיף2)א1(,בהגדרה"תייר81ע
חוץ",במקום"כמשמעותובחוקשירותיתיירות,התשת"ו-76ו1"יבוא"כהגדרתובחוק

שירותיתיירות,התשע"ח-2018"ע

תיקוןחוקפיצויים
תנפגעיתאונות

דרכים

תהיהבאופןשיבטיחאתהשימושבותצורכינופשותיירות
במרביתימותהשנהע

בדיקתמשרדהתיירותתיעשה,כפישהיאנעשיתהיום
מכוחחוזרמנכ"תו5/200תענייןאכסוןמתונאימיוחד,בשני
היבטים:תכנוניוקנייניעבהיבטהתכנוניייבדקביתהמתון
בהתאםתתקניםהפיזייםהחתיםעתביתמתוןמיוחדובכתת
זהיובטחכייחידותהאירוחשבואינןנחזותתהיותדירות
מגוריםעבהיבטהקנייני,יובאותאישורבטרםמכירתהיחידות
הניתנותתמכירהמכתותהסכמיההתקשרותביןהיזם,חברת
הניהותורוכשהיחידה,כדיתהבטיחכיהעקרונותהקבועים
בפרקג'המוצעובתקנותתפיומובטחיםבהסכמיםאתה,

תרבותבאמצעותכתביהתחייבותע

ערך מס בהחזר עניינו מע"מ תחוק 43ב סעיף  סעיף 80
מוסףתתיירעבהמשךתסעיף73המוצע,המעגן 
הוראות תקבוע האוצר, שר בהסכמת השר, סמכות את
מכירת העיקרי שעיסוקו עסק תבית אישור מתן תעניין
)ר' האמור 43ב סעיף תפי תתייר מס החזר תצורך טובין,
73המוצע(,מוצעתערוךתיקוןעקיף דבריהסברתסעיף
43באתהסמכותהמקביתה תחוקמע"מותמחוקמסעיף
תהתקנתכתתיםהקבועהבסעיףקטן)ג(שבועוזהנוסחושת

סעיף43)ג(שמוצעתבטתו:

רשאי המנהת, עם בהתייעצות התיירות, שר ")ג(
תאשרבתיעסקתעניןסעיףזה,תפיכתתיםשיקבע;אחת
תשנהיפרסםשרהתיירותברשומותאתרשימתבתיהעסק

ס"חהתשכ"ז,עמ'52ע 21

ס"חהתשת"ו,עמ'52ע 22

ס"חהתשת"ה,עמ'234;התשע"ועמ'1262ע 23
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תיקוןחוקבתי
משפטתעניינים

מינהתיים

ו,82ע בחוקבתימשפטתענייניםמינהתיים,התש"ס-242000,בתוספתהראשונה,בפרט
במקום"חוקשירותיתיירות,התשת"ו-76ו1"יבוא"חוקשירותיתיירות,התשע"ח-2018"ע

תיקוןהחוק
תמניעתמפגעי

אסבסטואבקמזיק

בחוקתמניעתמפגעיאסבסטואבקמזיק,התשע"א-252011,בסעיף2,בהגדרה"מקום83ע
ציבורי",במקוםפסקה)4(יבוא:

מיתקןמתונאיכהגדרתובחוקשירותיתיירות,התשע"ח-2018,וכןמקוםאירוח )4("
הכותת11יחידותאירוחכפרי)צימר(תפחותכהגדרתןבחוקהאמור;"ע

תיקוןחוקשירותי
תעופה)פיצוי

וסיועבשתביטות
אושינויבתנאיה(

בחוקשירותיתעופה)פיצויוסיועבשתביטותאושינויבתנאיה(,התשע"ב-84,262012ע
בסעיף1,בהגדרה"שירותיסוכנותנסיעות",במקום"כהגדרתםבחוקשירותיתיירות,
שבחוקשירותי בהגדרה"שירותנסיעות" המנויים "שירותים יבוא התשת"ו-76ו1"

תיירות,התשע"ח-2018"ע

פרק י': תחילה והוראות מעבר

תחיתתושתחוקזהשישהחודשיםמיוםפרסומו)תהתן-יוםהתחיתה(ע85עתחיתה

הוראותמעבר
תענייןעיסוק
בהוראתדרך

מישבידוערביוםהתחיתהרישיוןארצישנתןתוהממונהתפיתקנותשירותיתיירות86ע )א(
)מורידרך(,התשכ"ז-67ו271)בסעיףזה-תקנותמורידרך(,יראואותוכמורהדרךעדתום
תקופתתוקפושתהרישיוןשבידו,אתאאםכןבוטתאוהותתההרישיוןקודםתכןתפי
הוראותחוקזה;מישרואיםאותוכמורהדרךתפיסעיףקטןזההמבקשרישיוןהוראת

דרךתפיחוקזהיחותותגביוההוראותהחתותעתחידושהרישיוןתפיסעיףוע

מישבידוערביוםהתחיתהרישיוןמקומיאומחוזישנתןתוהממונהתפיתקנות )ב(
מורידרך,יראואותוכמורהדרךהמוסמךתתתשירותהוראתדרךבהתאםתרישיון
המקומיאוהמחוזישבידו,תפיהעניין,עדתוםשנת2021,אתאאםכןבוטתאוהותתה
הרישיוןקודםתכןתפיהוראותחוקזה;מישרואיםאותוכמורהדרךתפיסעיףקטןזה
המבקשרישיוןהוראתדרךתפיחוקזהעדיוםכ"ובכסתוהתשפ"ב)30בנובמבר2021(,
רשאיהממונהעתהוראתדרךתתתתורישיוןכאמורבהתקייםתגביוהתנאיםשבסעיף
5)1(עד)3(,גםאםתאמתקייםבוהאמורבסעיף5)4(ו–)5(,ובתבדשעברהכשרהשהכיר
בההממונהעתהוראתדרךתענייןזהועמדבהצתחהבבחינהשערךהממונה;השר

יקבעהוראותתענייןהכרהבהכשרהותענייןהבחינותשייערכותפיסעיףקטןזהע

שאושרובאותהשנהוכןאתרשימתבתיהעסקשאישורם
תענייןזהבוטתבאותהשנהע"

מוצעתקבועכיתחיתתושתהחוקתהיהבתום סעיף 85
שישהחודשיםמיוםפרסומו,זאתכדיתאפשרהיערכות

תיישוםההוראותהקבועותבוע

רישיונות תעניין מעבר הוראת תקבוע מוצע  סעיף 86
דרךע מורי תכ־7,000 הקיים החוק תפי שניתנו 
סוגי שתושה יש דרך מורי תתקנות ו תקנה תפי כיום,
רישיונותתמוריהדרך-ארצי,אזוריומקומיעתפיהחוק
המוצעתאיהיויותרסוגיםשוניםשתרישיונות,ורישיון

הוראתדרךיהיהרישיוןארציתכתשטחהמדינהע

מוצעעתכןתקבועכימישבידוערביוםהתחיתה
רישיוןארצייראואותוכמורהדרךתענייןחוקזהעדתום

תקופתהרישיוןשבידו,ותאחרמכןיוכתתחדשאתרישיונו
בהתאםתהוראותסעיףוהמוצעע

תגבימישבידוערביוםהתחיתהרישיוןמקומיאו
מחוזימוצעתקבועכייראואותוכמורהדרךהמוסמךתתת
שירותיהוראתדרךעתפיהרישיוןהמקומיאוהמחוזי
שבידותמשךכ־4שנים)עדתוםשנת2021(עבעתרישיון
מקומיאומחוזיכאמורשיגישבקשהתרישיוןהוראתדרך
תפיהחוקהמוצע,במועדיםהקבועיםבסעיףהמוצע,יהיה
רשאיתקבתרישיוןהוראתדרךתפיהחוקהמוצע)שהוא
כאמוררישיוןארצי(אףאםתאיעמודבדרישותההכשרה
ו–)5(תחוקהמוצעובתבדשיעבור )4(5 הקבועותבסעיף
הכשרהייחודיתויעמודבבחינהייחודיתשיערוךהממונה

עתהוראתדרךתענייןזהע

ס"חהתש"ס0ו1;התשע"ח,עמ'7ע 24

ס"חהתשע"א,עמ'4ו6ע 25

ס"חהתשע"ב,עמ'414ע 26

ק"תהתשכ"ז,עמ'1156ע 27
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הוראותמעבר
תענייןביתמתון

מיוחד

עתאףההגדרה"ביתמתוןמיוחד"שבסעיף35)א(,תענייןתכניתכהגדרתהבסעיףהאמור87ע
שאושרהתפנייוםהתחיתה)בסעיףזה-תכניתישנה(יראוכביתמתוןמיוחדכתבית
מתוןשתפיהתכניתהישנההחתהעתיוניתןתהעבירזכותבעתותאוזכותחכירהתדורות

ביחידתאירוחבואותהתחייבתהעבירזכותכאמורע

הוראותמעבר
תענייןדירוגבית

מתון

ביתמתוןשנקבעהתודרגהתפיתקנותשירותיתיירות)בתימתון(,התשע"ג-88,282013ע
והדרגהבתוקףערביוםהתחיתה,יראואותוכמישנקבעהתודרגהתפיסעיף36)א(עד

תוםתקופתתוקפהשתהדרגהשבידו,אתאכןבוטתהקודםתכןע

הוראותמעבר
תענייןעסקמאושר

תתייר

מישניתןתואישורתעסקמאושרתתיירתפיתקנותשירותיתיירות)עסקמאושרתתייר(,ו8ע
התשע"ב-2012ו2,והאישורבתוקףערביוםהתחיתה,יראואותוכמישניתןתואישור
תעסקמאושרתתיירחוץתפיסעיף73)א(עדתוםתקופתתוקפושתהאישורשבידו,

אתאאםכןפקעאובוטתקודםתכןע

עתאףההגדרה"ביתמתוןמיוחד"שבסעיף35)א(,תענייןתכניתכהגדרתהבסעיףהאמור87ע
שאושרהתפנייוםהתחיתה)בסעיףזה-תכניתישנה(יראוכביתמתוןמיוחדכתבית
מתוןשתפיהתכניתהישנההחתהעתיוניתןתהעבירזכותבעתותאוזכותחכירהתדורות

ביחידתאירוחבואותהתחייבתהעבירזכותכאמורע

הוראותמעבר
תענייןביתמתון

מיוחד

ביתמתוןשנקבעהתודרגהתפיתקנותשירותיתיירות)בתימתון(,התשע"ג-88,282013ע
והדרגהבתוקףערביוםהתחיתה,יראואותוכמישנקבעהתודרגהתפיסעיף36)א(עד

תוםתקופתתוקפהשתהדרגהשבידו,אתאכןבוטתהקודםתכןע

הוראותמעבר
תענייןדירוגבית

מתון

מישניתןתואישורתעסקמאושרתתיירתפיתקנותשירותיתיירות)עסקמאושרתתייר(,ו8ע
התשע"ב-2012ו2,והאישורבתוקףערביוםהתחיתה,יראואותוכמישניתןתואישור
תעסקמאושרתתיירחוץתפיסעיף73)א(עדתוםתקופתתוקפושתהאישורשבידו,

אתאאםכןפקעאובוטתקודםתכןע

הוראותמעבר
תענייןעסקמאושר

תתייר

בהמשךתהוראותסעיף35המוצעותהגדרת"בית  סעיף 87
מתוןמיוחד"הקבועהבסעיףקטן)א(שבו,מוצע 
תקבועכייראוכביתמתוןמיוחד,תענייןתכניותתפיחוק
התכנוןוהבנייהשאושרותפנייוםהתחיתה,כתביתמתון
שתפיהתכניתהחתהעתיוניתןתהעבירבוזכותבעתותאו
זכותחכירהתדורותביחידתאירוחאותהתחייבתהעביר

זכותכאמור)ר'בהרחבהדבריהסברתסעיף35המוצע(ע

מוצעתקבועכיביתמתוןשניתנהתודרגהתפי  סעיף 88
תקנותשירותיתיירות)בתימתון(,התשע"ג-2013, 
ערביוםהתחיתה,יראואותוכמישנקבעהתודרגהתפי
שת תוקפה תקופת תום עד המוצע, תחוק 36)א( סעיף

חדשהתדירוגאותהארכתתוקף, הדרגהשבידועבקשה
תהיהבהתאםתתקנותהחדשותשיותקנומכוחסעיף36)א(

האמורע

מוצעתקבועכיביתעסקשניתןתואישורתפי  סעיף 89
תתייר(, מאושר )עסק תיירות שירותי תקנות 
התשע"ב-2012,ערביוםהתחיתה,יראואותוכמישניתן
תואישורתעסקמאושרתתיירחוץתפיסעיף73)א(תחוק
המוצע,עדתוםתקופתתוקפושתהאישורשבידועבקשה
החדשות תתקנות בהתאם תהיה אישור, תמתן חדשה

שיותקנומכוחסעיף73)א(האמורע

ק"תהתשע"ג,עמ'532ע 28

ק"תהתשע"ב,עמ'260 ו2
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התשת"ו-76ו1, תיירות, שירותי חוק נוסח תהתן
שמוצעבסעיף76תבטתו:

פרק א': פרשנות

הגדרות

בחוקזה- 1ע

"ביתמתון"-תרבותפנסיון,ביתמרגוע,ביתאירוחוכת
מקוםכיוצאבאתהשבומספקיםאומציעיםתספק,
בתמורה,שירותיתינהתתשעהאנשיםאויותרבעת

ובעונהאחת;

"חוקזה"-תרבותתקנותשהותקנותפיו;

שבו שדה בתנאי תתינה שהוכשר שטח - "חניון"
מספקיםאומציעיםתספק,בתמורה,שירותיתינה

תתשעהאנשיםאויותרבעתובעונהאחת;

"משרדתתיור"-)נמחקה(;

"סוכנותנסיעות"-)נמחקה(;

"סיור"-ביןבמסתותקבועוביןבמסתותשאינוקבוע,
תרבותטיותותמעטהסעהשתנוסעיםממקוםתמקום
בקונסיעהקבועו"ארגוןסיור"-תרבותביצועסיור

והצעהאוהסכמהתבצעו;

"שירותיסוכנותנסיעות"-כתאחדמאתה:

ארגוןומכירהשתסיורתישראתאותמדינות )1(
חוץאוהזמנתשירותיםתצורכיסיורכאמור;

או נסיעה כרטיסי שת מכירה או הזמנה )2(
שוברינסיעהאתמחוץתישראת,תמעטהזמנה
הזמנת כותתת היא אם אף מכירהכאמור, או
ישירות המבוצעת מתון, בבתי תינה שירותי

בחברתתעופה;

הזמנתשירותיתינהבבתימתוןבישראתאו )3(
מחוץתישראת;

או שהייה כניסה, אשרות בהשגת טיפות )4(
יציאהתצורכיסיוראונסיעהכאמור;

כאמור ענין בכת מקצועי ייעוץ מתן )5(
בפסקאות)1(עד)4(;

"השר"-שרהתיירות;

"תיירחוץ"-מישנכנסתישראתויושבבהעתפירשיון
תישיבתביקוראותישיבתמעבר,כמשמעותםבחוק
או צו פי עת או תשי"ב-52ו1, תישראת, הכניסה

היתרשניתןמכוחסעיף17תחוקהאמורע

פרק ב': הסדר שירותי תיירות

שירותי תיירות מה הם

אתהשירותיתיירות: 2ע

ביתמתון,תרבותשירותהניתןבוועסקהנמצא )1(
בתחומוומיועדבעיקרתאורחיו:

)נמחק(; )1א(

חניון; )2(

)נמחק(; )3(

)נמחק(; )4(

הניתניםבידי מורהדרךבתמורהאו שירותי )5(
שת בקבוצה שמשתתף מי בידי או בתמורה מסיע

תייריחוץאומתתווהאתיה,בכתאחדמאתה:

סיור; )א(

אתראומוסדשישבועניןתתיירחוץ,תמעט )ב(
הדרכהבתחוםמוסדשניתנתמטעמו;

סמינרים, כינוסים, בארגון קבע דרך עיסוק )6(
סימפוזיוניםוקבוצותתימוד,שמשתתפיםבהםבעיקר

תייריחוץ,תרבותעיסוקבשירותמתורגמנותתאתה;

)נמחק(ע )7(

הסדרת שירותי תיירות

הכנסת, שת הכתכתה ועדת באישור רשאי, השר 3ע
שירות שת ניהותו ודרכי פעותתו את בתקנות תהסדיר

תיירות,וביןהשארתקבוע-

דרישותומבחניםתענין- )1(

מתון בית תמעט תיירות, שירותי רישוי )א(
וחניון;

סיווגםשתשירותיתיירות; )ב(

סידוריםומיתקניםנאותיםתמשתמשיםבשירות; )2(

חובתושתעוסקבשירותתיירותתבטח,בדרך )3(
שתיקבע,אתהמשתמשיםבשירותואתרכושם;

הוראותבדברפרסומיםשתשירותיתיירות; )4(

אגרותבעדרישויאופעותהאחרתמכוחחוקזהע )5(

)בוטת(ע 3אע

מתן שירותים באמצעות בעלי מקצוע

השררשאיתקבועבתקנות- )א( 4ע

חובהששירותתיירותפתונייינתןעתידי )1(
בעתיכשירותמקצועית;

- והרווחה העבודה שר עם בהתייעצות )2(
הסדריםבעניןהכשרהוכשירותשתמורהדרך,

כהגדרתובתקנותע

סמכות העבודה תשר מעניק שחיקוק מקום )ב(
תהסדיראתההכשרהוהכשירויותשתמקצועותתיירות
והפיקוחעתיהם,ישתמששרהעבודהבסמכותזותאחר
התייעצותעםשרהתיירות;חובתההתייעצותתאתחות
עתסמכויותתפיחוקהחניכות,תשי"ג-53ו1,תמעטבענין

תכניותשתבחינותהנערכותעתפיוע
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קביעת מחירים ופרסומם

הכנסת, שת הכתכתה וכעדת באישור רשאי, השר 5ע
תקבועבתקנות-

)נמחק(; )1(

מחירימינימוםתמורהדרך; )2(

חובהתהציגמחירים,דרכיהצגתםופרסומםע )3(

איסור לסרב מתן שירות או להתנותו

6עמישעוסקבשירותתיירותתאיסרבסירובתאסבירתספק
שירותשבתחוםעיסוקו,ותאיתנהאתהספקתהשירות

בתנאיםשתאהותרובתקנותע

)בוטת(ע 7ע

)בוטת(ע 8ע

)בוטת(ע וע

עסק מאושר לתיירים

השררשאי,בדרךשיקבעבתקנות,תהעניקתשירותי 10ע
תיירות,וכןתמפעתיםושירותיםאחריםתפיבקשתם,תואר,
ציוןאוסמתשתעסקמאושרתתייריחוץאותוארכיוצא
בזה;ורשאיהואתהסדיראתאופןהשימושבתואר,בציון

אובסמתשייקבעוודרכיביטותםע

סמכויות משלימות

כתעניןשהשררשאיתהסדירתפיחוקזה,רשאי )א( 11ע
הואתאסור,תחייב,תהגבית,תהטיתעתיופיקוחאותפטור
ממנו,ורשאיהואתעשותזאתביןבדרךכתתוביןתפיסוגים,

דרגותאוסניפיםשתשירותיתיירותע

משתימהוכת כתהוראה תהורות השררשאי )ב(
הוראתתוויהדרושותתביצועסמכויותתפיחוקזה,תרבות

דרכיאכיפתןשתהוראותכאמורע

סמכויות לענין רשיונות

מישמוסמךתיתןרשיוןאותעודהאחרת)תהתן )א( 12ע
-רשיון(תפיחוקזה,רשאיתסרבתתיתואותסרבתחדשו
אותהתנותנתינתו,בתנאיםמוקדמיםאותקבועבותנאים;
ורשאיהואתבטתו,תשנותואותשנותתנאיםשנקבעותגביו

אםאירעהאחתמאתה:

נשתנונסיבותשעתפיהןניתןהרשיון; )1(

הופרוהוראותחוקזהאותנאיםשנקבעו )2(
מכוחו;

הנוגע בענין הרשיון בעת שת מחדתו או מעשהו )3(
תשירותיתיירותישבו,תדעתהשר,כדיתפסתומתהיות

בעתרשיוןאוסוגאודרגהשניתנותו;

בעתהרשיוןהורשעבעבירהשישעמהקתון )4(
אובעבירהעתחיקוקהנוגעתעיסוקו;

עמד תא הרשיון בעת כי תשר הוכח )5(
בהתחייבויותיוכתפיתקוחותאוספקיםשבתחום

עיסוקואותאיוכתתעמודבהןע

החתטהתפיסעיףזהיכותשתהיהבהגבתתזמן )ב(
אותתאהגבתהאושתיכנסתתקפהאםבעתהרשיוןתא

מיתאתנאישנקבעבהע

בוטתרשיוןאונשתתהדרגהשתאבידיהשר, )ג(
רשאיבעתהרשיוןתערורתפניהשר,בדרךובמועדשנקבעו

בתקנותע

תאיבוטתרשיוןאתאאםניתנהתבעתהרשיון )ד(
הזדמנותסבירהתהשמיעאתטענותיוע

היהשירותתיירותחייבברישויהןעתפיחוק )ה(
זהוהןעתפיחוקרישויעסקים,תשכ"ח-68ו1,תאיינתןתו
רישויעתפיחוקזהאתאתאחרשניתןתוהרשיוןעתפי

החוקהאמור.

פרק ב'1: שירותי סוכנות נסיעות - חובת הבטחת כספי 
לקוחות וגילוי נאות

הבטחת כספי לקוחות המקבלים שירותי סוכנות נסיעות

הנותן,בתמורהאושתאבתמורהאךדרךקבע, )א( 12אע
שירותמשירותיסוכנותנסיעות)בחוקזה-נותןשירותי
סוכנותנסיעות(חייבתהבטיחאתכספיהתקוחותהמקבתים
ממנושירות)בפרקזה-תקוחות(תמקרהשהואנעשהחדת
פירעוןאותמקריםנוספים,שקבעהשר,בהתייעצותעםשר

האוצרובאישורועדתהכתכתהשתהכנסתע

הבטחתכספיתקוחותתהיהבאחתמאתה: )ב(

תקוחות כספי תהבטחת בקרן חברות )1(
הפועתתבהתאםתהוראותסעיף12ב;

שהוציא ביטוח פותיסת באמצעות ביטוח )2(
מבטחכהגדרתובחוקהפיקוחעתעסקיביטוח,
תשמ"א-81ו1)בפרקזה-חוקהפיקוח(;השריקבע
הוראותוכתתיםתעניןהביטוח,תרבותהסכומיםאו

השיעוריםשעתפותיסהכאמורתכסותע

כספיםהמצוייםבקרן,כאמורבסעיףקטן)ב()1(, )ג(
אינם זה, סעיף תפי תקוחות כספי תהבטחת המיועדים
קבע תהעברה,אתאאםכן או תשעבוד תעיקות, ניתנים

השראחרתבתקנות,ובדרךשקבעכאמורע

עת דיווח חובת בדבר הוראות יקבע השר )ד(
הבטחתכספיתקוחותתפיסעיףזהובדברדרכיהדיווחע

קרן להבטחת כספי לקוחות

קרןתהבטחתכספיתקוחות)תהתן-הקרן(היא )א( 12בע
קרןשהקיםארגוןשתנותנישירותיסוכנותנסיעותאוקרן
אחרת,שאושרהבדרךשקבעהשר;הוראותחוקהפיקוח

תאיחותועתקרןכאמורע

שירותי שנותן מי כת בה כחבר תקבת הקרן )ב(
סוכנותנסיעות,בתנאיםשוויוניים,אףאםאינוחברבארגון

נותנישירותיסוכנותהנסיעותשהקיםאתהקרןע

סירבה שהקרן נסיעות, סוכנות שירותי נותן )ג(
תקבתוכחברבה,רשאיתערורעתכךתפניהשר,אותפנימי
שהשרהסמיכותכךמביןעובדיהמדינהשבמשרדו,בתוך

תקופהשיקבעהשרע



 284

השר,בהתייעצותעםשרהאוצרובאישורועדת )ד(
הכתכתהשתהכנסת,יקבעאתסדריהפעתתהקרן,תרבות

תנאיםודרכיםתתשתוםכספיםמהקרןע

חובת גילוי נאות

השר,תאחרהתייעצותעםהממונהכהגדרתובחוק 12גע
הגנתהצרכן,תשמ"א-81ו1,יקבעבתקנותחובהעתנותן
הנוגע ענין בכת מידע תגתות נסיעות סוכנות שירותי
תשירותיםשהואנותן,ורשאיהואתקבועמהועניןמהותי
פרטי את השר יקבע כאמור בתקנות 13)ה(; סעיף תענין
המידעאשרישחובהתגתותם,וכןאתדרכיהעמדתהמידע

תרשותהציבורע

עיצום כספי

השרימנהעובדמביןעובדיהמדינהשבמשרדו, 12דע)א(
אשריהיהממונהעתהטתתעיצוםכספיתפיסעיףזה)בפרק

זה-הממונה(ע

סוכנות שירותי נותן אדם כי הממונה )1(מצא )ב(
נסיעות,והיהתויסודסבירתהניחכיאותואדם
תו יודיע תהתן, המפורטות מהחובות חובה הפר
בכתבכינמצאשהואנותןשירותיסוכנותנסיעות
וכיהפרחובהמהחובותהמוטתותעתיו,וכיאםתא
ימתאאתהחובהבתוךשתושיםימיםמיוםקבתת

ההודעהיוטתעתיועיצוםכספי;

חובהתהבטיחאתכספיהתקוחותכאמור )א(
בסעיף12א)א(ו–)ב(;

סעיף הוראות תפי שנקבעה דיווח חובת )ב(
12א)ד(;

חובתגיתוימידעשנקבעהתפיהוראתסעיף )ג(
12ג;

את הנסיעות סוכנות שירותי נותן קיים תא )2(
רשאי ,)1( בפסקה כאמור התקופה בתוך החובה
הממונהתהטיתעתיועיצוםכספיבשיעורהמפורט
תהתןובתבדשנתןתוהזדמנותתהשמיעאתטענותיו:

)ג( או )1()א( בפסקה כאמור חובה תענין )א(
61)א()3(תחוק -בשיעורהקנסהאמורבסעיף

העונשין,תשת"ז-77ו1)תהתן-חוקהעונשין(;

תעניןחובהכאמורבפסקה)1()ב(-בשיעור )ב(
כפתהקנסהאמורבסעיף61)א()1(תחוקהעונשיןע

כפת תאגיד עת תהטית רשאי הממונה )ג(
העיצוםהכספיהאמורבסעיףקטן)ב(ע

בהפרהנמשכתייווסףעתהעיצום )1( )ד(
כספי עיצום הפרה תאותה הקבוע הכספי
בשיעורהחתקהחמישיםשתותכתיוםנוסףשבו

נמשכתההפרה;

בהפרהחוזרתייווסףתעיצוםהכספישניתן )2(
הפרהראשונה, אםהיתה בשתה תהטית היה
סכוםהשווהתמחציתהעיצוםהכספיכאמור;
תעניןזה,"הפרהחוזרת"-הפרתחובהכאמור

שהוטת מיום שנתיים בתוך )ב(, קטן בסעיף
עיצוםכספיעתההפרההראשונהע

עיצוםכספיישותםתפידרישתהממונה, )ה(
בתוך30ימיםמיוםקבתתהע

עיצוםכספייהיהתפיסכומוהמעודכןביום )ו(
הדרישהתתשתומו;הוגשערעורוביתהמשפט
הדןבערעורהורהעתעיכובתשתומו-יהיה
העיצוםהכספיתפיסכומוהמעודכןביוםמתן

ההחתטהבערעורע

תאשותםהעיצוםהכספיבמועד,ייתוספו )ז(
עתיו,תתקופתהפיגור,הפרשיהצמדהוריבית
תפיחוקפסיקתריביתוהצמדה,תשכ"א-61ו1
)בפרקזה-הפרשיהצמדהוריבית(,עדתשתומוע

עתגבייתעיצוםכספיתחותפקודתהמסים )ח(
)גביה(ע

עתדרישהתתשתוםעיצוםכספיניתן )1( )ט(
תערערתפניביתמשפטשתום,בתוךשתושים
תתשתום הדרישה שנמסרה מהיום ימים

העיצוםהכספי;

תגרוע כדי זה סעיף בהוראות אין )1( )י(
אישום כתב תהגיש תובע שת מסמכותו
כאמורבסעיף13)ה(אםהואסבורשהנסיבות

מצדיקותזאת;

הוגשנגדאדםכתבאישוםעתעבירה )2(
13)ה(,תאיחויבבשתהבתשתום תפיסעיף
סכום תו יוחזר שיתם ואם כספי, עיצום
וריבית הצמדה הפרשי בתוספת העיצום

מיוםתשתומוועדיוםהחזרתוע

סמכויות הממונה

כדיתהבטיחביצועההוראותתפיפרקזה,הסמכויות 12הע
המסורותתמבקרתפיהוראותסעיףו1יהיונתונותתממונה,

תגבימישנותן,תהנחתדעתו,שירותיסוכנותנסיעותע

פרק ג': עבירות, שפיטה ועונשין

עבירות ועונשין

אתהדינםקנס10,000תירות,ואםהיהתאגיד- )א( 13ע
קנס40,000תירות:

אדםשעברעתתקנות,כתתיםאוהוראות )1(
תפיסעיפים10,4,3או24,אםתאנקבעבתקנה,

בכתתאובהוראהעונשאחר;

אדםשהפריעתמבקרבמיתויתפקידו,אותא )2(
נענהתדרישותיותפיסעיףו1ע

מישהפעיתשירותתיירותתתארישויכנדרש )ב(
מכוחהוראותסעיף3)1()א(,דינו-קנס20,000תירותאו
מאסרששהחדשים,ואםהיהתאגיד-קנס80,000תירות;
המשיךתהפעיתותאחרשקיבתהתראהמאתמישהשר
מינהותעניןזהאותאקייםתנאישנקבעבה,דינו,נוסףעת
העונשתפיסעיףקטןזה-קנס1,000תירותאומאסרשבעה
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ימיםתכתיוםשבונמשכתהעבירה,ואםהיהתאגיד-קנס
4,000תירותתכתיוםכאמורע

פרטים או כוזבת הודעה ביודעין שמסר מי )ג(
כוזביםתשאתותיושתמבקרתפיסעיףו1,דינו-קנס20,000
קנס - תאגיד היה ואם חדשים, ששה מאסר או תירות

80,000תירותע

עתאדםשעברעתהוראותסעיף6אועתתקנות )ד(
סוג תאותו שנקבע העונש יוטת ,5 סעיף תפי שהותקנו
עבירהעתפיסעיףו3תחוקהפיקוחעתמצרכיםושירותים,

תשי"ח-57ו1ע

העושהאחתמאתה,דינו-מאסרשישהחודשים: )ה(

אינומבטיחכספיתקוחות,בניגודתהוראות )1(
סעיף12א)א(ו–)ב(;

אינומקייםחובתגיתוימידעשנקבעהתפי )2(
הוראותסעיף12ג,בעניןמהותיכפישנקבעתפי

אותןהוראותע

אחריות לעבירה

נעברהעבירהתפיחוקזהבידיחבר-בני-אדם, )א( 14ע
יאשםבעבירהגםכתאדםאשרבשעתביצועהעבירההיה
מנהתפעית,שותף-תמעטשותףמוגבת-אועובדבכיר
האחראיתאותותחום,אםתאהוכיחשהעבירהנעברה
שתאבידיעתוושהואנקטכתהאמצעיםהסביריםתהבטחת

שמירתושתחוקזהע

נעברהעבירהתפיחוקזהבידיעובדאושתוח )ב(
כשהואפועתבתחוםתפקידיו,יאשםבעבירהגםמעבידו
אושותחושתהעבריין,זותתאםהוכיחשהעבירהנעברה
תהבטחת הסבירים האמצעים ושנקטכת בידיעתו שתא

שמירתושתחוקזהע

חובת הראיה

הטועןשבידורשיוןתפיחוקזה-עתיוהראיהע 15ע

הפסקת שירות תיירות

הוגשאישוםנגדאדםשהפעיתשירותתיירות 16ע)א(
תתארישויכנדרשמכוחהוראותסעיף3)1()א(,רשאיהשר
תרבות השירות, במתן ארעית הפסקה עת בכתב תצוות
סגירתהמקוםשבוניתןאומוצעהשירות,ובתבדשהפסקה
כאמורתאתעתהעתששיםיוםמיוםשניתןהצואועד
בית אותם יותר; המוקדם המועד תפי פסק-דין, תמתן
המשפטרשאי,תבקשתהנפגע,תבטתאתהצואותאשרו
עםאובתישינויים;צוכאמורייכנסתתקפוחמישהימים
אחרינתינתואםתאצוייןבומועדמאוחרמזהאואםתא

בוטתתפניאותומועדע

בית רשאי זה, חוק עת בעבירה אדם הורשע )ב(
עיסוקו הפסקת עת תצוות עונש, כת עת נוסף המשפט,
בשירותתיירות,תרבותסגירתחצרים,אותצוותעתכת
דרךאחרתהנראיתתומתאימהתהפסקתהעיסוקאותצוות
עתהנשפטתהימנעבאותועסקמכתפעותהשיפרטבצו

תתקופהשיקבעע

מישאינומקייםצותפיסעיףקטן)ב(,דינו- )ג(
קנס100,000תירותאומאסרשנה,ואםהיהתאגיד-קנס
400,000תירות,וקנס3,000תירותאומאסרארבעה-עשר
ימיםתכתיוםשבונמשכתהעבירהאחריהמצאתהצו,ואם

היהתאגיד-קנס12,000תירותתכתיוםכאמורע

מישאינומקייםצותפיסעיףקטן)א(,דינו-קנס )ד(
20,000תירותאומאסרששהחדשים,ואםהיהתאגיד-
קנס80,000תירות,וקנס1,000תירותאומאסרשבעהימים
תכתיוםשבונמשכתהעבירהאחריהמצאתהצו,ואםהיה

תאגיד-קנס4,000תירותתכתיוםכאמורע

הורשעאדםתפיסעיףקטן)ג(או)ד(,יהיותבית )ה(
המשפטכתהסמכויותהנוספותשתפיסעיףקטן)ב(ע

ביצוע צו

17עבצותפיסעיף16)א(ו–)ב(מותרתהורותתמשטרה
אותמבקרשפורשבותהיכנסתחצריםשעתיהםניתןהצו,
ומותרתנקוטכתאמצעים,תרבותשימושבכוחבאופןסביר

הדרושבנסיבותהענין,כדיתהבטיחציותתהוראותהצוע

שמירת דינים

שוםדברבחוקזהתאיתפרשכאיתובאתגרוע 18ע
מסמכותושתבית-המשפטתפיפקודתבזיוןביתהמשפט,
אךתאישאאדםבאחריותגםתפיחוקזהוגםתפיהפקודה

האמורהע

פרק ד': הוראות שונות

סמכויות מבקר

ו1עמבקרשמינהתכךהשריהיהרשאי,אםשוכנעשהדבר
עת תמנועעבירה זהאו חוק ביצוע תהבטיח דרושכדי

הוראותיו-

תחקוראדםהעוסקבשירותתיירותותדרוש )1(
ומסמכים, זה חוק פי עת רשיון תפניו תהציג ממנו
ותמסורתוידיעותוהודעותשתדעתהמבקרישבהן

כדיתהראותשבוצעהעבירהתפיחוקזה;

תהיכנסבכתעתסבירהתכתמקוםשניתנים )2(
בושירותיתיירות,תבדוקכתציודומיתקןשבווכת
חיפוש בו תערוך זה, חוק תפי בו הנעשית פעותה
ותדרושכתדברשתדעתהמבקרישבוכדיתהראות
עתביצועעבירהתפיחוקזה,ובתבדשבביתמתוןתא

ייכנסתחדראירוחבשעהשנמצאבואורחע

מינויים וקביעת תפקידים

השררשאי,באישורועדתהכתכתהשתהכנסת, 20ע)א(
תהתקיןתקנותבדברמינויווקביעתתפקידיושתכתאדם,

כפיהדרושתדעתותביצועושתחוקזהע

תעניןחוקזהיתקיןהשר,באישורועדתהכתכתה )ב(
שתהכנסת,תקנותבדברמינוימועצותוועדותמייעצות

שתנציגיציבורועובדיהמדינהע
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תחולה על נאות מרפא

21עהאמורבסעיפים15,12ו–ו1יחותתגבישירותתיירות
מרפא, נאות רשות בחוק כמשמעותה מרפא בנאת
תשת"ג-73ו1,וכןתגביעבירותתפיהחוקהאמורהנוגעות
השר שסמכויות ובתבד מרפא, בנאת תיירות תשירות
הבריאות, שר בהסכמת האמוריםיופעתו הסעיפים תפי
וסמכויותתפיסעיף12יופעתובידימישמוסמךתיתןרשיון

עתפיהחוקהאמורע

בתוספתהשניהתחוקהתכנוןוהבניה,תשכ"ה-65ו1- 22ע

בסעיף1,במקום"חמישה"יבוא"ששה"; )1(

2,אחרי"שרהבטחוןימנהנציגאחד" בסעיף )2(
יבוא"ושרהתיירותימנהנציגאחד";

בסעיף7,במקום"חמישה"יבוא"ששה"ואחרי )3(
"שרהתחבורה"יבוא"שרהתיירות"ע

שמירת דינים

פקודת בהוראות יפגע תא זה בחוק האמור 23ע)א(
העתיקותופקודתהעתיקות)חצרים(,35ו1ע

הוראותחוקזהבאותתהוסיףעתהוראותחוק )ב(
גניםתאומייםושמורותטבע,תשכ"ג-63ו1,ותאתגרועמהןע

ביצוע

24עהשרממונהעתביצועחוקזהורשאי,באישורועדת
הכתכתהשתהכנסת,תהתקיןתקנות,נוסףעתהאמורות

בחוקזה,בכתעניןהנוגעתביצועע

ביטול

25עפקודתמוריהדרך-בטתהע

תחילה

26עתחיתתושתחוקזהבתוםששהחדשיםמיוםפרסומוע
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