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 ניקיון אביב

 להקלות ושיפור הרגולציהמהלך ממשלתי מרוכז 

 
 )טבלת עבודה(פריטי המשרדים 

 
שם 

חיסכון כספי  מהות התיקון  חיקוק המשרד
 בעלויות ישירות

חסכון 
של ימי 
 המתנה 

ועדת 
כנסת 

 רלוונטית

סיווג 
 החקיקה

משרד  1
החקלאות 

ופיתוח 
 הכפר

תקנות הכלבת )חיסון(, התשס"ה 
- 2005 

הארכת תוקף חיסון כלבת לשנתיים, כיום יש 
חקיקת   כלכלה   50,000,000 ₪ לחסן בכל שנה.

 משנה

2 
משרד 

החקלאות 
ופיתוח 

 הכפר

צו היערות )פטור מרישיון( 
 2021 -תשפ"א

ביטול החובה לקבלת רישיון כריתה או 
מינים  -העתקה עבור ארבע קבוצות עצים

פולשים, עצי מטע, עצים בוגרים במשתלות 
 ועצי דקל בחצרות פרטיות. 

₪ 3,000,000 250,000 
פנים 
והגנת 
 הסביבה

חקיקת 
 משנה

3 

משרד 
החקלאות 

ופיתוח 
 הכפר

 תקנות הרופאים
הווטרינרים, )פרסומת אסורה(, 

 2002-התשס"ב

התיקון המוצע יוביל להסרת מגבלות 
מיותרות ביחס לתוכן ומתכונת הפרסומת 
שרופאים וטרינרים רשאים לפרסם בעצמם. 

האיסור על פרסומת שיש ביטול כך למשל, 
בה משום שבח למיומנותו ולכשירותו 
המקצועית, וכן את האיסור על פניה אישית 
של רופא וטרינר לבעלו של בעל חיים שאינו 

 בטיפולו, כדי לשכנעו לקבל את שירותיו.

    
חוקה, 
חוק 

 ומשפט

חקיקת 
 משנה
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4 

משרד 
החקלאות 

ופיתוח 
 הכפר

תקנות הפיקוח על יצוא הצמח 
 1974-ומוצריו )אתרוגים(, תשל"ד

לבדיקות  ביטול בדיקות האיכות והפיכתן
 וולונטריות שיבוצעו לפי דרישה.

כיום, הרגולציה קובעת כי תוצרת טרייה 
ליצוא תעבור גם בדיקות איכות וגם בדיקות 
בריאות. בדיקות בריאות משקפות את 
השמירה על האינטרס מוגן. ההתייחסות 
לסטנדרטים לעניין איכות התוצרת משתנים 
ממדינה למדינה ומהווים בעיקרם סוגיה 

 ית. מסחר

חקיקת  כלכלה   100,000
 משנה

5 

משרד 
החקלאות 

ופיתוח 
 הכפר

תקנות לפיקוח על יצוא הצמח 
ומוצריו )יצוא זרעים( )תיקון(, 

 2018-התשע"ח

ביטול חובת בדיקות נביטה בזרעי ירקות 
מיוצאים תוך אימוץ הרגולציה הנהוגה 

 באירופה ובארה"ב. 
בנוסף, הרחבת ההכרה בבדיקות של מעבדות 
ודוגמים חיצוניים לביצוע דיגום רשמי לאחר 
הכשרה ופיקוח עליון, לנוכח יוקר הבדיקות 

 וחוסר במעבדות רשמיות.

חקיקת  כלכלה   8,000,000 ₪
 משנה

משרד  6
החקלאות 

ופיתוח 
הכפר+ 
 כלכלה

צו יצוא חופשי לעניין ייצוא 
חקיקת  כלכלה 1800 1,919,000 ₪ שיון היצואן.יחובת רביטול  צמחים

 משנה

7 

משרד  
התרבות 
 והספורט

תקנות מכוני כושר )רישוי 
ופיקוח( )אימון קטינים במכון 

 .2005-כושר(, תשס"ה

הרשאים הגדלת מספר המתאמנים הקטינים 
ה ביחס למאמן תוך הבחנלהתאמן בו זמנית 

 בין גילאים שונים של המתאמנים.
הוחלט כי ניתן להגדיל את היחס תוך שמירה 

 6-14הקטינים )למשל, כיום מגיל על בטיחות 
  -מתאמנים קטינים, ולאחר התיקון 8עד 

 –12עד גיל  8מתאמנים , מגיל  12 -6-8מגיל 
 22 -14עד גיל  12מתאמנים, ומגיל  18

מתאמנים(. התיקון המוצע יוזיל עליות 
 למכוני כושר.

   בבדיקה
חינוך, 
תרבות 

 ספורטו

חקיקת 
 משנה
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8 

משרד  
התרבות 
 והספורט

תקנות הספורט )עזרה ראשונה 
ובטיחות במקום התנהלות 
פעילות ספורט מאורגנת(,  

 2017-התשע"ח

ביטול החובה הגורפת לנוכחות של אח או 
רופא או חובש בכל פעילות ספורט מאורגנת 

 .)לרבות אימון(
₪ 200,000,000   

חינוך, 
תרבות 

 ספורטו

חקיקת 
 משנה

משרד  9
הפנים 

מינהל )
 (תכנון

אסדרה של  -שינוי שימוש תקנות 
 תקנות חדשות

קביעת הליך חליפי ומקוצר לעסקים 
המבקשים שימוש חורג מהיתר אך תואם 

קיצור תהליך שלוקח יביא תכנית. התיקון 
 כשנה לחודשיים.

 11,000 בבדיקה
לא נדרש 
אישור 

 ועדה

חקיקת 
 משנה

10 

משרד 
הפנים 

מינהל )
 (תכנון

אסדרה של  -תקנות כיבוי וגילוי  
 תקנות חדשות

תקנות המפרטות את דרישות ההגנה מאש 
בתחום אמצעי הכיבוי )מתזים, מטפים וכו'( 
והגילוי )גלאי עשן ומערכות התרעת אש(, 
לשם קבלת היתרי בניה. התיקון יחליף 
הוראות נציב שונות שקובעות את התנאים 
הללו ומטרתו התאמה ככל הניתן לתקנים 

 .NFPA -האמריקאים של ה

   בבדיקה
לא נדרש 
אישור 

 ועדה

חקיקת 
 משנה

11 
משרד 

האנרגיה 
)רשות 
 החשמל(

תקנות משק החשמל )תנאים 
ונהלים למתן רשיון וחובות בעל 

 1997-רשיון(, תשנ"ח

מוצע, בכפוף לאישור מליאת רשות החשמל, 
להפחית את דרישת הוכחת הזכות בקרקע 
המוטלת כיום לפי התקנות על מי שמבקש 

 לקבל רישיון קבוע לייצור חשמל. 

₪ 4,000,000   
לא נדרש 
אישור 

 ועדה

חקיקת 
 משנה

12 

משרד 
  האנרגיה

תקנות המקרקעין )תנאים 
להינתקות ממערכת מרכזית 

 1991-תשנ"א בבית משותף(,

ביטול הצורך בקבלת אישור ממשרד 
האנרגיה להתנתקות הדייר ממערכת הסקה 

 .מרכזית
    

חוקה, 
חוק 

 ומשפט

חקיקת 
 משנה
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13 

משרד 
 האנרגיה
)רשות 
 חשמל(

-חוק משק הגז הטבעי, תשס"ב
2002 

לאישור תכנוני של  מוצע ליצור מסלול מהיר
מקטעים קצרים מאוד שנועדו לחבר תשתית 
חלוקה קיימת או מתכוננת עם מפעל של 

מטרים  200צרכן חדש המרוחק עד 
מהתשתית, במקום שחברות החלוקה 
יצטרכו לאשר תכנית עבודה לרשת חלוקה 

 עבור אותם מקטעים קצרים.

חקיקה  כלכלה 25,000 55,000,000 ₪
 ראשית

14 
המשרד 
להגנת 
 הסביבה

צו הקרינה הבלתי מייננת )תיקון 
 2021-התוספת(, התשפ"ב

וולטאים -פטור להיתר קרינה למתקנים פוטו
באופן שיקל על  ועמדות טעינה לרכב חשמלי

 יצירת עמדות טעינה לרכבים חשמליים
   בבדיקה

פנים 
והגנת 
 הסביבה

חקיקת 
 משנה

15 
המשרד 
להגנת 
 הסביבה

-התשפ"אחוק רישוי סביבתי, 
2021 

מעבר ממשטר של היתרים )היתר פליטה, 
היתר רעלים ורישוי עסקים( להיתר אחוד 
למכלול התנאים הסביבתיים, למשך תקופה 

שנים, בהתאם לעקרונות המקובלים  10של 
 באיחוד האירופאי.

500,000,000 ₪ 
   

פנים 
והגנת 
 הסביבה

חקיקה 
 ראשית

16 

רשות 
ניירות 

 ערך

משותפות  תיקון תקנות השקעות
בנאמנות )הצעת יחידות של קרן 

 2016 -חוץ(, תשע"ו

מוצע לשנות ולהרחיב את מתכונת הרישום 
הכפול של קרנות חוץ נסחרות. התיקון 
יאפשר לרשום ברישום כפול בבורסה בתל 

שרשומות למסחר בבורסות  ETFsאביב 
אחרות מאלו הקבועות היום בתוספת לחוק 
 ניירות ערך ואשר מותאמות לעולם הקרנות.

חקיקת  כספים   בבדיקה
 משנה

17 

רשות 
ניירות 

 ערך

תקנות ניירות ערך )דוחות 
 -תקופתיים ומיידיים, התש"ל

1970 

מוצע להקל בחובה לצרף דוחות סולו לדוחות 
כספיים של חברה ציבורית ולקבוע כי תאגיד 
קטן שהציע לציבור מניות בלבד יהיה פטור 
מצירוף דוח סולו. תאגיד שאינו תאגיד קטן 
שהציע לציבור מניות בלבד, יידרש להציג 
מידע כספי נפרד רק בדוח השנתי. עוד מוצע 

פי נפרד, מקום לקבוע פטור מפרסום מידע כס
בו אין בדוח הסולו תוספת מידע מהותית על 

 המידע שבדוחות הכספיים. 

חקיקת  כספים   בבדיקה
 משנה
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משרד 
 16סעיף  -תקנות החברות  המשפטים

ביטול דרישת אימות מסמכים של  א.
כיום בדיווח הראשון  –תאגידים זרים 

המוגש לגבי תאגידים זרים בחברה פרטית 
תעודת התאגדות המאומתת נדרש להגיש 

באחת מהדרכים הבאות: בידי נציג 
קונסולרי/ בידי עורך דין בעל רישיון 
בישראל/ בידי נוטריון מוסמך במדינה שבה 
הוצא הדרכון/ בידי נוטריון מוסמך במדינת 
מושבו של התאגיד הזר. מוצע לבטל את 
דרישת האימות עבור תעודת התאגדות 

הרה של לתאגידים זרים ולהחליפה בהצ
  מגיש הדיווח על אמיתות התעודה.
ב. שינוי נוסח ההצהרה של המוסמך לדווח 

כיום המוסמך לדווח בדיווח  -בדיווח מקוון 
המקוון נדרש להצהיר כי למיטב ידיעתו 
המידע המדווח הוא נכון ושלם. נוסח זה 
מהווה בעיה אתית עבור מייצגים )רו"ח 

ך, לכן בעיקר( ותורם לשיעור דיווח מקוון נמו
מוצע להתאים את נוסח ההצהרה כך 
שבמקרים שמגיש הדיווח המקוון הוא רו"ח, 

מבקר, וכן כי נושא  רו"חהוא יצהיר כי הוא 
משרה בחברה, אישר לו את הפרטים. באופן 
דומה יתוקנו התקנות בהקשר של מייצג 

 שהוא עו"ד.

₪ 12,647,250 745,070 
חוקה, 
חוק 

 ומשפט

חקיקת 
 משנה
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 חוק החברות  המשפטיםמשרד 

 -א. ביטול חובת ניהול תיק חברה במשרדי החברה 
כיום חברות נדרשות להחזיק במשרדיהן תיק חברה 
פתוח לעיון הציבור הכולל פרטים שונים על אודות 
החברה. נוסף על כך, חברות נדרשות לדווח דיווח 
דקלרטיבי לרשם החברות על פרטים אלו ועל 
 שינויים הנעשים בהם. מצב זה יוצר למעשה "כפל

מצד אחד בתיק החברה המוחזק במשרדי  –בדיווח" 
החברה ומצד שני תיק חברה המוחזק אצל רשם 
החברות. על כן, מוצע לבטל את חובת החזקת 
וניהול תיק החברה במשרדי החברה, עבור חברות 

 שיבחרו בכך, ובכך למנוע את הכפל בדיווח. 
ביטול החובה לתרגום לעברית באימות נוטריון  ב.

הדרישה כיום בעת רישום   -חברת חוץ של תקנון
חברות חוץ היא לצרף תרגום נוטריוני לשפה 
העברית של תקנון החברה.  תיקון החוק יאפשר 
הגשה לחברות חוץ של תקנון באנגלית, ללא צורך 
בתרגום לעברית, בעת רישומן ברשם החברות 
בישראל. דרישת התרגום לעברית בהקשר של תקנון 

חברות חוץ נראה כהכבדה  המוגש במסגרת רישום
שלא לצורך, ויש מקום להתאימו למצב החל לגבי 
חברות שהתאגדו בישראל, שיכולות להגיש תקנון 

 גם בשפה האנגלית. 
מהחברות  38%כיום  -ג. סמכות מחיקה מינהלית

הן עדיין רשומות  –הרשומות במרשם נזנחו בפועל 
במרשם החברות אך הפסיקו לדווח. כתוצאה מכך 

המופיע במרשם אינו מהימן ועדכני. על כן,  המידע
מוצע לתקן את חוק החברות ולאפשר מתן סמכות 
מינהלית לרשם החברות למחוק חברות מן המרשם 
יאפשר טיוב ועדכון נתוני המרשם כך שיספקו 

 לציבור ולסביבה העסקית מידע עדכני ואמין. 

97,000   
חוקה, 
חוק 

 ומשפט

חקיקה 
 ראשית
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משרד 
 המשפטים

תקנות שמאי מקרקעין )בחינות(, 
 2006-תשס"ו

הסילבוסים של הבחינות, כך  עדכון
שהתכנים יתאימו לעבודת השמאים. בנוסף, 

שתיים מהבחינות הסופיות לבחינה  איחוד
אחת. עדכון הסילבוסים גם מכוון את 
האקדמיה לאופן בו עליה לבנות את התואר 

בעתיד, כתנאי לקבלת  שיידרשהאקדמי 
הרישיון )במקום תואר כללי שניתן להציג 

 מעבר בהצלחה של בחינות רבות(. + היום

   בבדיקה
לא נדרש 
אישור 

 ועדה

חקיקת 
 משנה

21 

משרד 
 הבט"פ 

תקנות כלי היריה )תוקפם של 
 2002-רישיונות(, התשס"ג

הארכת תוקף של רישיונות ארגונים חמושים 
ועוד( שתביא לכדי )מטווחים, יצרני נשק 

הקלה רגולטורית וחסכון במשאבי הארגונים 
 החמושים לפעילות זו.

500,000 ₪    

ועדת 
החוקה, 

חוק 
 ומשפט

חקיקת 
 משנה

22 

משרד 
 הבט"פ 

תקנות מכוח חוק קביעת 
סמכויות לשם שמירה על ביטחון 

 2005 –הציבור התשס"ה 

ביטול החובה לפיה מאבטחים נדרשים 
למסור למשטרת ישראל הצהרה ואישור 

הצהרה עצמית והחלפתה ברופא מדי שנה 
ומבחן כשירות גופנית. במקרים בהם יעלה 
מההצהרה מידע אודות קיומה של בעיה 
רפואית, יידרש המאבטח להיבדק אצל רופא 
תעסוקתי לצורך קבלת אישור לעניין 

 וק במקצוע.כשירותו הגופנית לעס

₪ 3,200,000   

ועדת 
החוקה, 

חוק 
 ומשפט

חקיקת 
 משנה

23 

משרד 
 2012-חוק ציוד רפואי, התשע"ב הבריאות

המסלול הירוק למדינות נוספות הרחבת 
 .מדינות נוספות( 14יחוד האירופי )בא

ציוד רפואי הרשום ומשווק במדינה מוכרת ל
נקבע מסלול ירוק לפיו על מבקש הרישום 

רק להוכיח יהיה פטור מבדיקה ויידרש 
שאותו מוצר מותר לשיווק באותה מדינה )על 
ידי המצאת תעודת רישום באותה המדינה(. 

ארה"ב  –בין המדינות המנויות בחוק 
ומדינות שונות באיחוד האירופי כגון צרפת 

 וגרמניה. 

חקיקה  בריאות   
 ראשית



8 

 

24 

משרד 
 הבריאות

דרישות גיבוש נוהל אחיד בנושא 
הרגולציה החלות על מפעלי מזון 

 קטנים

דרישות הרגולציה בתחום המזון הפחתה ב
שחלות על מפעלי מזון קטנים )לרבות 
מחלבות קטנות, מפעלים קטנים לאריזת 

כגון דבש, מפעלים קטנים למילוי שמן זית(. 
חדרי שירות, הלבשה ואוכל בנושאים של 
 במפעלי מזון. 

₪ 40,000,000   
לא נדרש 
אישור 

 ועדה
  

25 

משרד 
 הבריאות

תקנות הרוקחים )תכשירים(, 
  1986-התשמ"ו

כיום יש לבצע חידוש רישום של תכשיר 
שנים לאחר הרישום  5בחלוף )תרופה( 

שנים  10הראשוני, ולאחר מכן,  אחת לכל 
 באופן קבוע, וכן בעת שינויים בתיק הרישום. 
מוצע לבטל את החובה לחדש רישומו של 

שנים, תוך  10בפנקס התכשירים מדי תכשיר 
הבהרת החובה )הקיימת( לעדכן את המנהל 
על כל שינוי בתיק הרישום שנעשה לאחר 

 רישום התכשיר.

חקיקת  בריאות   5,000,000 ₪
 משנה

26 

משרד 
 התחבורה

תקנות התעבורה )הוראת שעה( 
 2021 -( התשפ"א6)מס' 

ד' המחייבת התקנת מערכת 83ביטול תקנה 
עזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב. 
וכן, תיקון התוספת השישית לתקנות 

נקודות על הסעת ילד  4התעבורה המחייבים 
ברכב שלא מותקנת בו המערכת וכן, תיקון 
צו התעבורה )עבירות קנס( המחייב בקנס של 

ש"ח נהג המסיע ילד ברכב שאינו  250
 נת בו המערכת. מותק

 -מדובר בתקנה שאינה מקובלת בתקינה בין 
לאומית ולא קיימים נתונים לאפקטיביות 

 של המערכות.  

₪ 275,100,000 

 
חקיקת  כלכלה 

 משנה

27 

משרד 
 1961-תשכ"א תקנות התעבורה התחבורה

ביטול החובה להגעה פיזית ויצירת אפשרות 
רכב באופן מקוון גם עבור להעברת בעלות 

 חברות.
היום האפשרות קיימת רק להעברת בעלות 

 בין פרטיים.

חקיקת  כספים   ₪ 4,450,000
 משנה
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28 

משרד 
 הכלכלה

ת האגודות פקודל 19לפי סעיף צו 
 השיתופיות

קובע כי על כל אגודה רשומה להחזיק  החוק
אצלה רשימה של חבריה ורשימה זו תהיה 

 פתוחה לעיון הציבור. 

מתאגדים לצורך רכישת כאשר קציני צה"ל 
מגורים למשרתי קבע, נוצרת בעיה בפרסום 

  שמות הקצינים עקב תפקידים.

ת אגודות הבנייה של לפטור אלכן מוצא 
 לפרסום שמות החבריםצה"ל מהחובה 

  
לא נדרש 
אישור 

 ועדה

חקיקת 
 משנה

29 

משרד 
 הכלכלה

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה 
-תשנ"ו)ממונים על הבטיחות(, 

1996: 
 

ממונה על השנתיים לצמצום ימי ההשתלמות 
   הבטיחות כחלק מתנאי הכשירות.

עבודה 
 רווחהו

 

חקיקת 
 משנה

30 

משרד 
 הכלכלה

תקנות הסכמים קיבוציים 
  1957 –)רישום(, התשי"ז 

ותקנות הסכמים קיבוציים 
)הודעה על הסדר בכתב שאינו 

 –מסמך בר רישום(, התשל"ז 
1977 . 

החובה להגשה פיזית בלבד של ביטול 
הסכמים קיבוציים ואפשרות להגשת באופן 

 דיגיטלי.
חוק הסכמים קיבוציים מחייב את הצדדים 
להגיש לרישום מסמכים שנחתמים ביניהם 
הנוגעים לתנאי העסקה. המסמכים כוללים 
רישום הסכמים קיבוציים, שינויים 
וביטולם, טענות בדבר אי כשירות של ארגון 

 ,הסדרים בכתב שאינם ברי רישוםעובדים ו
מוגשים על ידי ארגוני עובדים, והם 

 מעסיקים וארגוני מעסיקים. 

 ₪ 86,328 5,380 
לא נדרש 
אישור 

 ועדה

חקיקת 
 משנה

 
 
 

 ₪  1,163,099,578  30 כ"סה
 

 ימי המתנה 1,038,250
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 המשתתפים במתווה פריטים לפי משרדים

 

  –בחלוקה לפי חקיקה ראשית, משנית ונהלים 

 סכום כולל נוהל חקיקת משנה חקיקה ראשית משרד
 3   2 1 משרד המשפטים

 5   5   משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 3 1 1 1 משרד הבריאות

 2   2   מינהל תכנון

 3   2 1 משרד האנרגיה

 2   2   רשות ניירות ערך

 2   2   משרד הבט"פ 

 2   2   משרד התרבות והספורט 

 2   1 1 המשרד להגנת הסביבה

 1   1   + כלכלה משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 3  3  משרד הכלכלה

 1  1  משרד התחבורה

 29 1 24 4 סכום כולל

 


