
 
 

 

 
  

 

 

 91.99.91 :  תאריך
   

 לכבוד

         ר קהילה"יו/מנהל קהילה/מזכיר

 ר עסקי"יו/מנהל עסקי/מרכז משק

 ,שלום לכם

 בעקבות פסק דין בעניין רמת יוחנן -רישוי עסקים בקיבוצים   :הנדון

 01.00.01אנו מבקשים להביא לתשומת ליבכם את הקביעות העקרוניות בפסק דין שניתן ביום 

רישוי  קביעות אשר עשויות להשפיע על נושא –בעניין בריכת השחייה בקיבוץ רמת יוחנן 

 .ובעניין בריכות בפרט, (ראו להלן–לאו דווקא בריכות שחיה ) העסקים בקיבוצים בכלל

 רקע

דיני רישוי )"והתקנות והצווים שהותקנו מכוחו  9191 -ח "חוק רישוי עסקים התשכ .9

רישיון , מטבע הדברים. מחייבים עסקים המוגדרים בדין בקיומו של רישיון עסק"( עסקים

תברואה , כיבוי אש, בריאות)בנקל ומחייב עמידת העסק בסטנדרטים שונים יתן נעסק אינו 

 (.ב"וכיו

, כמו כן. אלא על רשימה המוגדרת בדין, החובה להחזיק ברישיון עסק אינה חלה על כל עסק .2

 ".עסק"והחובה חלה רק על עיסוק המוגדר כ" עסק"לא כל עיסוק מוגדר כ

כאשר , נושא רישוי העסקים בקיבוצים התעורר בפסיקת בתי המשפט סביב בריכות השחייה .3

 בקיבוץהשאלה אשר עמדה במוקד כל פסקי הדין שעסקו בנושא הינה האם בריכת שחיה 

הינה ( בניגוד לבריכות שחיה מסחריות שלא בקיבוצים לגביהן השאלה כלל לא מתעוררת)

וזאת בשל האופי הייחודי של בריכות השחיה בקיבוצים , לצורך דיני רישוי העסקים" עסק"

ואינן מתנהלות "( משפחה מורחבת)"ילדיהם ואורחיהם , המשרתות ככלל את חברי הקיבוץ

 . למטרות רווח

 סקירת הפסיקה עד פסק דין רמת יוחנן

הנושא הגיע להכרעת בית המשפט לראשונה בשנות השבעים בעניין הבריכה בקיבוץ  .4

ולכן אינה טעונת " עסק"פסק כי בשל האופי הייחודי כאמור הבריכה אינה הגושרים ואכן נ

ניתן פסק דין בעניין שעלבים אשר ככלל קיבל את העיקרון הקבוע בפסק  9111בשנת  .רישוי

אך במקרה הספציפי קבע כי בריכת השחיה טעונת רישוי שכן היא , הדין בעניין הגושרים

תשלום שלא נועד )לום על הכניסה לבריכה משמשת גם תושבים בקיבוץ מהם נגבה תש

ז הוגדר על ידי בית המשפט כפעולה בעלת השלכה "ובכ, למטרות רווח אלא לכיסוי הוצאות

ניתן פסק דין בעניין אסולין  2009בשנת (. מסחרית ההופכת את הבריכה לעסק טעון רישוי

על אף שהעלה  ,אשר ככלל תמך בפסק דין הגושרים( עסק בכמה בריכות שחיה בקיבוצים)

ל ניתנו בבית משפט מחוזיים ומכאן אינם הלכה "הדין הנ יודגש כי כל פסקי. ספקות לגביו

שכן )המשפט העליון בנושא בהעדר הכרעה של בית , עם זאת. מחייבת אלא מנחה בלבד

ל היוו את התשתית המשפטית שהנחתה "פסקי הדין הנ, (להכרעתו עד כה הדבר לא הובא

 . את הקיבוצים
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התייחס בית  המשפט העליון לפסק הדין בעניין הגושרים , ד בעניין תנובה"בפס, 2004שנת ב .1

בריאות הציבור )וקבע כי הוא ראוי לעיון נוסף וזאת בשל הרציונאלים של דיני רישוי עסקים 

אך לא היוותה , בעניין רמז עבה באשר לעמדת בית המשפט העליוןקביעה זו כללה (. ב"וכיו

באופן  כן סוגיית הבריכות בקיבוצים לא הובאה להכרעת בית המשפטהלכה מחייבת ש

 . ישיר

משרדנו חזר והדגיש בפני לקוחותיו אשר , לאור הרמז אשר עלה מפסק הדין בעניין תנובה .9

ישנו מספר רב של קיבוצים שממילא פתח בהליכי ) טרם פתחו בהליכי רישוי של הבריכה

שעלבים , פות פסקי הדין בעניין הגושריםכי תק( רישוי עקב הפיכת הבריכה למסחרית

ל "בסבירות גבוהה לא ירחק היום והקביעות של פסקי הדין הנבספק וכי  תמוטלואסולין 

בריאות ) הקושי להצדיק אי החלת הרציונאלים של דיני רישוי העסקיםוזאת בשל  יתהפכו

עם . ורחיהםילדיהם וא, חברי הקיבוץ, על הבריכות בקיבוצים( ב"בטיחות וכיו, הציבור

ניתן ( העדר צביון מסחרי בבריכות)תוו באותם פסקי דין וכל עוד נשמרו הכללים שה, זאת

 .מת על אותם פסקי דיןיסוהיה עדיין להסתמך ברמת בטחון מ

 פסק הדין בעניין רמת יוחנן

. בקיבוץ רמת יוחנן ניתן פסק דין בבית משפט השלום בעניין בריכת השחיה 2091במאי  .7

בפסק דין זה זיכה בית המשפט את הקיבוץ וקבע כי הבריכה אינה טעונת רישוי וזאת בשל 

בית משפט הגיע למסקנתו על אף . אותם נימוקים אשר עלו בפסקי הדין הגושרים ואסולין

שהבריכה משמשת גם תושבים ועל אף שמתקיימים בה חוגים בהם משתתפים מי שאינם 

 . או ילדיהם חברי הקיבוץ

בעניין רמת יוחנן הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי  של בית משפט השלום על פסק הדין .1

הערעור וקבע כי בריכת השחיה  קיבל אתבערעור אשר  ניתן פסק הדין 90.99.91 –וביום 

משמשת גם תושבים ולקיום דה שהיא בוולו בשל הע, ברמת יוחנן היא עסק טעון רישוי

ועל אף שהתושבים אינם נדרשים לתשלום , חבר הקיבוץ או ילדו ומכאןלמי שאינו  חוגים

 . פיון המיוחד של בריכת שחיה בקיבוץלא מתקיים עוד הא, ספציפי בעבור השימוש בבריכה

מדגיש בית המשפט בסופו של יום , כל נימוקי פסק הדין ופרשנויות החוקפרט את מבלי ל .1

ההכרח לספק את ההגנה שהם נותנים גם את הרציונאלים של דיני רישוי עסקים ואת 

את החלת החוק מקום בו  "צריך עיון"בשלב זה בית המשפט השאיר ב. בקיבוץ לתושבים

ואולם הן בשל הרציונאלים שפורטו , הבריכה באמת משרתת רק את חברי הקיבוץ וילדיהם

אנו ( ן פרשנות רכיב בצו רישוי עסקיםיבעני)מעלה והן בשל נימוק נוסף של בית המשפט 

קבע כי גם בריכה המשרתת יכי בעתיד י( וודאותלא אם כי ) סבורים שישנה סבירות גבוהה

 . רק את חברי הקיבוץ ילדיהם ואורחיהם הינה עסק טעון רישוי

יודגש כי גם פסק הדין האחרון הינו פסק דין של בית משפט מחוזי ועל כן אינו מהווה הלכה  .90

מובן כי אם יוגש נדווח  –עדיין לא ידוע האם יוגש ערעור לבית המשפט העליון )מחייבת 

 .אנו ממליצים לא להקל בו ראש, בשל כל שפורט מעלה םואול( ויתובעתיד על תוצא

 



 

3 

 

 

 מסקנות והמלצות

שאמנם היה ניתן לצפות  מסמן שינוי כיווןרמת יוחנן עניין ן אשר ניתן בערעור בפסק הדי .99

, על אף שמדובר בפסק דין של בית משפט מחוזי. כמפורט לעיל ואולם עד כה לא התממש

אנו סבורים כי יש לתת לו משקל בעת בחינת שאלת החובה להחזיק ברישיון עסק לבריכה 

 .בקיבוץ

עם זאת ברצוננו . אנו מודעים לעובדה כי הליך הרישוי עשוי לטמון בחובו עלויות גבוהות .92

בשל העדר רישוי הן על  הטלת אחריות פליליתלהדגיש כי דיני רישוי עסקים מאפשרים 

החל מסגירת הבריכה דרך  –וזאת בצד סנקציות נוספות )הקיבוץ וכן על בעלי תפקידים בו 

 .יש לשקול את אופן הפעולה בכובד ראשולכן ( סנקציות כלכליות

שכן ממילא ) לא רק בשל סוגיית בריכות השחייהביקשנו לתאר את כל האמור לעיל  .93

בשל ההשפעה שיכולה להיות אלא ( בקיבוצים רבים הבריכה כבר מחזיקה ברישיון עסק

להתפתחות הפסיקה בסוגיית רישוי עסקים על עיסוקים שונים בקיבוצים שאינם בריכת 

 .ואנו ממליצים בחום להיוועץ בנו בעניין זהייה השח

 מיכל ינאיד "המעוניינים מוזמנים לפנות לעו .לשם התייעצות אנו עומדים לרשותכם .94

 .את הטיפול בנושא תהמרכז

או תחליף לעיון ובחינה קפדנית /אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני ו .91

 .רה לגופומקכל של 
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 עורכי דין ומגשרים', שלמה כהן ושות      


