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    ").").").").החברההחברההחברההחברה " " " "----::::להלןלהלןלהלןלהלן((((מ מ מ מ """"ת תנובה בעת תנובה בעת תנובה בעת תנובה בעערעור המדינה כנגד זיכויה של חברערעור המדינה כנגד זיכויה של חברערעור המדינה כנגד זיכויה של חברערעור המדינה כנגד זיכויה של חבר

במסגרתו של אותו עסק מפעילה החברה במסגרתו של אותו עסק מפעילה החברה במסגרתו של אותו עסק מפעילה החברה במסגרתו של אותו עסק מפעילה החברה . . . . ןןןןברישיוברישיוברישיוברישיוהחברה מנהלת עסק להפצת מוצריה באמצעות משאיות החברה מנהלת עסק להפצת מוצריה באמצעות משאיות החברה מנהלת עסק להפצת מוצריה באמצעות משאיות החברה מנהלת עסק להפצת מוצריה באמצעות משאיות 

החברה אינה גובה החברה אינה גובה החברה אינה גובה החברה אינה גובה . . . . מיתקן לשטיפת מכוניות המשמש את צורכי החברה בלבד לשטיפת משאיות אלומיתקן לשטיפת מכוניות המשמש את צורכי החברה בלבד לשטיפת משאיות אלומיתקן לשטיפת מכוניות המשמש את צורכי החברה בלבד לשטיפת משאיות אלומיתקן לשטיפת מכוניות המשמש את צורכי החברה בלבד לשטיפת משאיות אלו

 עסק  עסק  עסק  עסק ןןןןלרישיולרישיולרישיולרישיוהיה נזקק היה נזקק היה נזקק היה נזקק , , , , י מאן דהוי מאן דהוי מאן דהוי מאן דהולו היה מופעל על ידלו היה מופעל על ידלו היה מופעל על ידלו היה מופעל על יד, , , , מתקן כאמורמתקן כאמורמתקן כאמורמתקן כאמור. . . . תשלום כלשהו בגין שטיפה זותשלום כלשהו בגין שטיפה זותשלום כלשהו בגין שטיפה זותשלום כלשהו בגין שטיפה זו

בשילוב עם פעילותו של בשילוב עם פעילותו של בשילוב עם פעילותו של בשילוב עם פעילותו של , , , , האם הפעלתו של המתקן בתוככי המפעלהאם הפעלתו של המתקן בתוככי המפעלהאם הפעלתו של המתקן בתוככי המפעלהאם הפעלתו של המתקן בתוככי המפעל: : : : והשאלהוהשאלהוהשאלהוהשאלה. . . . לצולצולצולצו' ' ' ' גגגג    8.68.68.68.6בהתאם לפריט בהתאם לפריט בהתאם לפריט בהתאם לפריט 

 .... של המפעל של המפעל של המפעל של המפעלןןןןמרישיומרישיומרישיומרישיוהיא רישוי המיתקן בנפרד היא רישוי המיתקן בנפרד היא רישוי המיתקן בנפרד היא רישוי המיתקן בנפרד ----מחייבת אףמחייבת אףמחייבת אףמחייבת אף, , , ,  מפעילות זו מפעילות זו מפעילות זו מפעילות זוייייאינטגראלאינטגראלאינטגראלאינטגראלהמפעל וכחלק המפעל וכחלק המפעל וכחלק המפעל וכחלק 

ש קבע שם זאת לאור ש קבע שם זאת לאור ש קבע שם זאת לאור ש קבע שם זאת לאור """"בימבימבימבימ. . . . כתה החברהכתה החברהכתה החברהכתה החברהזוזוזוזו, , , , תתתת""""ש לעניינים מקומיים בפש לעניינים מקומיים בפש לעניינים מקומיים בפש לעניינים מקומיים בפ""""בפני בימבפני בימבפני בימבפני בימ, , , , בערכאה הראשונהבערכאה הראשונהבערכאה הראשונהבערכאה הראשונה

ומכאן ומכאן ומכאן ומכאן , , , , העובדה כי הפעלת המתקן נעדרת כל צביון מסחרי וכי אין הוא אלא חלק טפל של העסק העיקריהעובדה כי הפעלת המתקן נעדרת כל צביון מסחרי וכי אין הוא אלא חלק טפל של העסק העיקריהעובדה כי הפעלת המתקן נעדרת כל צביון מסחרי וכי אין הוא אלא חלק טפל של העסק העיקריהעובדה כי הפעלת המתקן נעדרת כל צביון מסחרי וכי אין הוא אלא חלק טפל של העסק העיקרי

 .... עסק לעצמו עסק לעצמו עסק לעצמו עסק לעצמוןןןןלרישיולרישיולרישיולרישיוהנצרך הנצרך הנצרך הנצרך " " " " עסקעסקעסקעסק""""שאינו שאינו שאינו שאינו 

, , , , ש השלוםש השלוםש השלוםש השלום""""בניגוד להכרעתו של בימבניגוד להכרעתו של בימבניגוד להכרעתו של בימבניגוד להכרעתו של בימ, , , , הרוב קבעוהרוב קבעוהרוב קבעוהרוב קבעו. . . . ש המחוזי נחלקו דעות השופטיםש המחוזי נחלקו דעות השופטיםש המחוזי נחלקו דעות השופטיםש המחוזי נחלקו דעות השופטים""""בערעור המדינה לבימבערעור המדינה לבימבערעור המדינה לבימבערעור המדינה לבימ

רכב בנסיבות העניין אינה רכב בנסיבות העניין אינה רכב בנסיבות העניין אינה רכב בנסיבות העניין אינה ----פעילות שטיפת כליפעילות שטיפת כליפעילות שטיפת כליפעילות שטיפת כלי, , , , ואולםואולםואולםואולם, , , ,  הוא הוא הוא הואןןןןרישיורישיורישיורישיושל שטיפת מכוניות עסק טעון של שטיפת מכוניות עסק טעון של שטיפת מכוניות עסק טעון של שטיפת מכוניות עסק טעון כי עסק כי עסק כי עסק כי עסק 

עוד קבעו כי ניתן להוסיף תנאים עוד קבעו כי ניתן להוסיף תנאים עוד קבעו כי ניתן להוסיף תנאים עוד קבעו כי ניתן להוסיף תנאים . . . .  עסק נפרד עסק נפרד עסק נפרד עסק נפרדןןןןרישיורישיורישיורישיווככזאת אינה מצריכה וככזאת אינה מצריכה וככזאת אינה מצריכה וככזאת אינה מצריכה , , , , אלא טפלה לעסק ההפצהאלא טפלה לעסק ההפצהאלא טפלה לעסק ההפצהאלא טפלה לעסק ההפצה

יש לראות יש לראות יש לראות יש לראות שופט המיעוט קבע כי שופט המיעוט קבע כי שופט המיעוט קבע כי שופט המיעוט קבע כי , , , , מנגדמנגדמנגדמנגד. . . .  העסק הקיים על מנת להבטיח פיקוח על פעילות מתקן זה העסק הקיים על מנת להבטיח פיקוח על פעילות מתקן זה העסק הקיים על מנת להבטיח פיקוח על פעילות מתקן זה העסק הקיים על מנת להבטיח פיקוח על פעילות מתקן זהןןןןברישיוברישיוברישיוברישיו

 .... עסק עסק עסק עסקןןןןלרישיולרישיולרישיולרישיואת מתקן השטיפה כבעל צביון מסחרי ומכאן שנדרש הוא את מתקן השטיפה כבעל צביון מסחרי ומכאן שנדרש הוא את מתקן השטיפה כבעל צביון מסחרי ומכאן שנדרש הוא את מתקן השטיפה כבעל צביון מסחרי ומכאן שנדרש הוא 

     ? ? ? ? עסק מהו עסק מהו עסק מהו עסק מהו 

נועד לתאר פעילות נועד לתאר פעילות נועד לתאר פעילות נועד לתאר פעילות " " " " עסקעסקעסקעסק""""בפי הבריות בפי הבריות בפי הבריות בפי הבריות . . . . בחוק אין הגדרה למונח זהבחוק אין הגדרה למונח זהבחוק אין הגדרה למונח זהבחוק אין הגדרה למונח זה? ? ? ? """"עסקעסקעסקעסק""""האם מתקן השטיפה מהווה האם מתקן השטיפה מהווה האם מתקן השטיפה מהווה האם מתקן השטיפה מהווה 

ה ה ה ה נתקשנתקשנתקשנתקש, , , , ואילו פעילות שלא נועדה לצורכי רווחואילו פעילות שלא נועדה לצורכי רווחואילו פעילות שלא נועדה לצורכי רווחואילו פעילות שלא נועדה לצורכי רווח, , , , לראות בה רווחלראות בה רווחלראות בה רווחלראות בה רווח, , , , ככללככללככללככלל, , , , בעלת אופי מסחרי המיועדתבעלת אופי מסחרי המיועדתבעלת אופי מסחרי המיועדתבעלת אופי מסחרי המיועדת
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תכלית זו תכלית זו תכלית זו תכלית זו . . . . לא כן הוא בשוותנו נגד עינינו את תכלית החוקלא כן הוא בשוותנו נגד עינינו את תכלית החוקלא כן הוא בשוותנו נגד עינינו את תכלית החוקלא כן הוא בשוותנו נגד עינינו את תכלית החוק, , , , כך הוא בלשון היומיוםכך הוא בלשון היומיוםכך הוא בלשון היומיוםכך הוא בלשון היומיום". ". ". ". עסקעסקעסקעסק""""לקרוא לה לקרוא לה לקרוא לה לקרוא לה 

, , , , ומטרתו לשמור ולהגן על ערכים שונים הנתפשים בחברתנו כערכים חשוביםומטרתו לשמור ולהגן על ערכים שונים הנתפשים בחברתנו כערכים חשוביםומטרתו לשמור ולהגן על ערכים שונים הנתפשים בחברתנו כערכים חשוביםומטרתו לשמור ולהגן על ערכים שונים הנתפשים בחברתנו כערכים חשובים, , , ,  לחוק לחוק לחוק לחוק1111נקבעה בסעיף נקבעה בסעיף נקבעה בסעיף נקבעה בסעיף 

פעלתו של פעלתו של פעלתו של פעלתו של ולקיומם של ערכים אלה נכונים אנו לצמצם את חופש העיסוק על דרך הטלתן של הגבלות להולקיומם של ערכים אלה נכונים אנו לצמצם את חופש העיסוק על דרך הטלתן של הגבלות להולקיומם של ערכים אלה נכונים אנו לצמצם את חופש העיסוק על דרך הטלתן של הגבלות להולקיומם של ערכים אלה נכונים אנו לצמצם את חופש העיסוק על דרך הטלתן של הגבלות לה

----על בתיעל בתיעל בתיעל בתיוווו" " " " עסקיםעסקיםעסקיםעסקים""""פיקוח על פיקוח על פיקוח על פיקוח על : : : : משמעיות של החוקמשמעיות של החוקמשמעיות של החוקמשמעיות של החוק----הברורות והחדהברורות והחדהברורות והחדהברורות והחד, , , , אלו הן תכליותיו המוצהרותאלו הן תכליותיו המוצהרותאלו הן תכליותיו המוצהרותאלו הן תכליותיו המוצהרות". ". ". ". עסקעסקעסקעסק""""

עצם קיומו והפעלתו של עסק עלול לסכן ולפגוע עצם קיומו והפעלתו של עסק עלול לסכן ולפגוע עצם קיומו והפעלתו של עסק עלול לסכן ולפגוע עצם קיומו והפעלתו של עסק עלול לסכן ולפגוע . . . . עסק להגנה על מטרות חברה וסביבה אלו ואחרותעסק להגנה על מטרות חברה וסביבה אלו ואחרותעסק להגנה על מטרות חברה וסביבה אלו ואחרותעסק להגנה על מטרות חברה וסביבה אלו ואחרות

נהג דרכיו כך נהג דרכיו כך נהג דרכיו כך נהג דרכיו כך יייי" " " " עסקעסקעסקעסק""""וווו" " " " עסקעסקעסקעסק""""ובאמצעות החוק מבקשים אנו לוודא כי כל ובאמצעות החוק מבקשים אנו לוודא כי כל ובאמצעות החוק מבקשים אנו לוודא כי כל ובאמצעות החוק מבקשים אנו לוודא כי כל , , , , בעניינים החשובים לכללבעניינים החשובים לכללבעניינים החשובים לכללבעניינים החשובים לכלל

 ....שאותם ערכים לא ייפגעו ולא יינזקושאותם ערכים לא ייפגעו ולא יינזקושאותם ערכים לא ייפגעו ולא יינזקושאותם ערכים לא ייפגעו ולא יינזקו

, , , , """"עסקעסקעסקעסק""""בבוחננו את התכליות בחוק וקיומן לא עולה כלל השאלה של רווחיות כתנאי להיות מקום מוגדר כבבוחננו את התכליות בחוק וקיומן לא עולה כלל השאלה של רווחיות כתנאי להיות מקום מוגדר כבבוחננו את התכליות בחוק וקיומן לא עולה כלל השאלה של רווחיות כתנאי להיות מקום מוגדר כבבוחננו את התכליות בחוק וקיומן לא עולה כלל השאלה של רווחיות כתנאי להיות מקום מוגדר כ

חברתי או תכליתי לצמצם את חברתי או תכליתי לצמצם את חברתי או תכליתי לצמצם את חברתי או תכליתי לצמצם את , , , , אין כל הצדק פרשניאין כל הצדק פרשניאין כל הצדק פרשניאין כל הצדק פרשני, , , , בחוק רישוי עסקיםבחוק רישוי עסקיםבחוק רישוי עסקיםבחוק רישוי עסקים" " " " עסקעסקעסקעסק""""ולעניין פירושו של מושג הולעניין פירושו של מושג הולעניין פירושו של מושג הולעניין פירושו של מושג ה

 ....לרווחלרווחלרווחלרווחאך לעסקים שנועדו אך לעסקים שנועדו אך לעסקים שנועדו אך לעסקים שנועדו " " " " עסקיםעסקיםעסקיםעסקים""""הההה

 .... לחוק לחוק לחוק לחוק32323232ברוח זו אף נחקקה הוראת סעיף ברוח זו אף נחקקה הוראת סעיף ברוח זו אף נחקקה הוראת סעיף ברוח זו אף נחקקה הוראת סעיף 

השופט חשין כי ההלכה שנקבעה בעניין הגושרים ואסולין ראויה לעיון השופט חשין כי ההלכה שנקבעה בעניין הגושרים ואסולין ראויה לעיון השופט חשין כי ההלכה שנקבעה בעניין הגושרים ואסולין ראויה לעיון השופט חשין כי ההלכה שנקבעה בעניין הגושרים ואסולין ראויה לעיון ' ' ' ' לאור דברים אלו קבע אף כבלאור דברים אלו קבע אף כבלאור דברים אלו קבע אף כבלאור דברים אלו קבע אף כב

 ....שכן מנוגדת לאמור כאןשכן מנוגדת לאמור כאןשכן מנוגדת לאמור כאןשכן מנוגדת לאמור כאן, , , , נוסףנוסףנוסףנוסף

 עסק בתוך עסק

נו נו נו נו או עסק הפועל בתוך עסק שאיאו עסק הפועל בתוך עסק שאיאו עסק הפועל בתוך עסק שאיאו עסק הפועל בתוך עסק שאי, , , ,  לחוק נותן מענה לשאלה מה דינו של עסק בתוך עסק אחר לחוק נותן מענה לשאלה מה דינו של עסק בתוך עסק אחר לחוק נותן מענה לשאלה מה דינו של עסק בתוך עסק אחר לחוק נותן מענה לשאלה מה דינו של עסק בתוך עסק אחר33333333סעיף סעיף סעיף סעיף 

אינו מאבד מצביונו ככזה רק מהטעם שהוא מהווה חלק מעסק אינו מאבד מצביונו ככזה רק מהטעם שהוא מהווה חלק מעסק אינו מאבד מצביונו ככזה רק מהטעם שהוא מהווה חלק מעסק אינו מאבד מצביונו ככזה רק מהטעם שהוא מהווה חלק מעסק " " " " עסקעסקעסקעסק""""סעיף זה קובע כי סעיף זה קובע כי סעיף זה קובע כי סעיף זה קובע כי . . . . שיון עסקשיון עסקשיון עסקשיון עסקיייימצריך רמצריך רמצריך רמצריך ר

ואין זה משנה אם ואין זה משנה אם ואין זה משנה אם ואין זה משנה אם , , , , עיקרי אחר או בשל העובדה שהוא נחוץ לשם סיוע בהשגת מטרה של עסק עיקרי אחרעיקרי אחר או בשל העובדה שהוא נחוץ לשם סיוע בהשגת מטרה של עסק עיקרי אחרעיקרי אחר או בשל העובדה שהוא נחוץ לשם סיוע בהשגת מטרה של עסק עיקרי אחרעיקרי אחר או בשל העובדה שהוא נחוץ לשם סיוע בהשגת מטרה של עסק עיקרי אחר

 ....העסק העיקרי טעון רישוי אם לאוהעסק העיקרי טעון רישוי אם לאוהעסק העיקרי טעון רישוי אם לאוהעסק העיקרי טעון רישוי אם לאו

אלא שקבע מפורשות כי אלא שקבע מפורשות כי אלא שקבע מפורשות כי אלא שקבע מפורשות כי , , , , אם לאואם לאואם לאואם לאו" " " " עסקעסקעסקעסק"""" מדובר ב מדובר ב מדובר ב מדובר בהשופט חשין עמד על מבחני משנה לבחון באםהשופט חשין עמד על מבחני משנה לבחון באםהשופט חשין עמד על מבחני משנה לבחון באםהשופט חשין עמד על מבחני משנה לבחון באם' ' ' ' כבכבכבכב

כאשר תמיד יעמוד לנגד עינינו הוראת כאשר תמיד יעמוד לנגד עינינו הוראת כאשר תמיד יעמוד לנגד עינינו הוראת כאשר תמיד יעמוד לנגד עינינו הוראת , , , , מבחנים אלו יהיו כלי עזר בלבד לבחינת מערכת עובדות נתונהמבחנים אלו יהיו כלי עזר בלבד לבחינת מערכת עובדות נתונהמבחנים אלו יהיו כלי עזר בלבד לבחינת מערכת עובדות נתונהמבחנים אלו יהיו כלי עזר בלבד לבחינת מערכת עובדות נתונה

מבחן מבחן מבחן מבחן :  וכל המבחנים יהיו תמיד כפופים כולם לתכלית החוק ולשכל הישר וכל המבחנים יהיו תמיד כפופים כולם לתכלית החוק ולשכל הישר וכל המבחנים יהיו תמיד כפופים כולם לתכלית החוק ולשכל הישר וכל המבחנים יהיו תמיד כפופים כולם לתכלית החוק ולשכל הישר33333333החוק המפורשת בסעיף החוק המפורשת בסעיף החוק המפורשת בסעיף החוק המפורשת בסעיף 

תכליתו של חוק רישוי תכליתו של חוק רישוי תכליתו של חוק רישוי תכליתו של חוק רישוי """"מבחן מבחן מבחן מבחן וווו, , , , """"ההיקף והתדירותההיקף והתדירותההיקף והתדירותההיקף והתדירות""""בחן בחן בחן בחן ממממ, """"הרווחהרווחהרווחהרווח""""מבחן מבחן מבחן מבחן , """" הפנימית הפנימית הפנימית הפנימיתתתתתהאינטגראליוהאינטגראליוהאינטגראליוהאינטגראליו""""

  """"עסקיםעסקיםעסקיםעסקים

כי , ויתר השופטים קיבלו את עמדתו, השופט חשין' פסק כב,  ניתוח מעמיקאחרל

. שיון עסקיהוא מקבל את הערעור ומרשיע את חברת תנובה בניהול עסק ללא ר

תן ש לעניינים מקומיים שם נגזר עונשה של הנאשמת וני"התיק הוחזר לבימ

 .כנגדה צו סגירה דחוי

  לגבי בריכות  שחייה"תנובה"ד "השלכות פס

ד הנותן מענה סופי לשאלות השנויות במחלוקת בדבר הצורך בהוצאת "המדובר בפס

כאשר חברות גדולות , ד התואם את רוח התקופה"זהו פס. עסק בעסקים שוניםמתרישיונו

ג קורתם עסקי עזר וכן מתקנים כמעט בכל הערים בארץ מחילות תחת ג) לרבות קיבוצים(

תחנות : בין מתקנים אלו ניתן למנות. שונים המהווים שיפור תנאים סוציאליים לעובדיהם



 ופשיחבסגנון

 מ"יעוץ כלכלי בע. ל.ד. א-לבקוביץ  . מקבוצת ד
 לאתרי רחצה וי ייעוץ בטיחות וריש,  הוצאה לאור,  מיזמיםופיקוחניהול תכנון , רגולציה

 הים והבריכה, ס הארצי למקצועות המים"ביה
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, התקנת אביזרי רכב, מוסכים, חדרי כושר, חדרי אוכל, מתקני שטיפה, תדלוק פנימיות

 .ב"בריכות שחייה וכיו, )כדוגמת מחסן צינורת המשמש את חברת מקורות(מחסנים שונים 

למרות גם קודם ניתן היה לעשות למרות גם קודם ניתן היה לעשות למרות גם קודם ניתן היה לעשות למרות גם קודם ניתן היה לעשות ((((המופק ממתקנים אלו המופק ממתקנים אלו המופק ממתקנים אלו המופק ממתקנים אלו " " " " הרווחהרווחהרווחהרווח""""בשל הקושי להגדיר את בשל הקושי להגדיר את בשל הקושי להגדיר את בשל הקושי להגדיר את , , , , ד זהד זהד זהד זה""""עד לפסעד לפסעד לפסעד לפס

ולאחר שבתי המשפט השונים זיכו החברות באספקלריה זו שאין צורך ולאחר שבתי המשפט השונים זיכו החברות באספקלריה זו שאין צורך ולאחר שבתי המשפט השונים זיכו החברות באספקלריה זו שאין צורך ולאחר שבתי המשפט השונים זיכו החברות באספקלריה זו שאין צורך , , , , ))))כימות כספי להטבות האמורותכימות כספי להטבות האמורותכימות כספי להטבות האמורותכימות כספי להטבות האמורות

 ....מקרים אלומקרים אלומקרים אלומקרים אלו עסקים ב עסקים ב עסקים ב עסקים בתתתתרישיונורישיונורישיונורישיונובחרו הרשויות המקומיות שלא לדרוש הוצאת בחרו הרשויות המקומיות שלא לדרוש הוצאת בחרו הרשויות המקומיות שלא לדרוש הוצאת בחרו הרשויות המקומיות שלא לדרוש הוצאת , , , ,  בשל עובדה זו בשל עובדה זו בשל עובדה זו בשל עובדה זוןןןןברישיוברישיוברישיוברישיו

 על מנת לעמוד במטרות החוק ולמנוע פגיעה  על מנת לעמוד במטרות החוק ולמנוע פגיעה  על מנת לעמוד במטרות החוק ולמנוע פגיעה  על מנת לעמוד במטרות החוק ולמנוע פגיעה תתתתרישיונורישיונורישיונורישיונוד זה יש לפעול להוצאת ד זה יש לפעול להוצאת ד זה יש לפעול להוצאת ד זה יש לפעול להוצאת """"בעקבות פסבעקבות פסבעקבות פסבעקבות פסשששש, , , , נראהנראהנראהנראה, , , , כיוםכיוםכיוםכיום

    .... והשכל הישר והשכל הישר והשכל הישר והשכל הישרןןןןההיגיוההיגיוההיגיוההיגיוי י י י """"יש לפעול במקרים אלו עפיש לפעול במקרים אלו עפיש לפעול במקרים אלו עפיש לפעול במקרים אלו עפ, , , , השופט חשיןהשופט חשיןהשופט חשיןהשופט חשין' ' ' ' בהתאם לדברי כבבהתאם לדברי כבבהתאם לדברי כבבהתאם לדברי כב, , , , כמובןכמובןכמובןכמובן    ....בציבורבציבורבציבורבציבור

 
 
 
 

 יועץ מומחה לאתרי רחצה, י דוד לבקוביץ"תקציר פסק הדין הוכן ע
 חברי הפורום המקצועי באתר יוכלו לקבל את פסק הדין המלא


