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 כללי  – א'  פרק

 

 מבוא .1

היה  "(החוק)להלן: " 1968 בעת הביקורת, חוק רישוי עסקים התשכ"ח 

חוק הופץ עדכון מורחב לחוק:  19.7.2018 -בתוקף. לאחר הביקורת, ב

ועל המועצה לבחון כיצד   -  2018, התשע"ח  (  34תיקון מס'  )רישוי עסקים  

 עדכון זה משפיע על פעילותה.

ל במספר תחומים החוק מסדיר את נושא רישוי עסקים במדינת ישרא

ומסמיך את "רשות הרישוי" העירונית להעניק רישיונות עסק ולפקח על 

עמידת העסקים בתנאי הרישיון במטרה להבטיח את האינטרס הציבורי 

ואת שלום הציבור ובריאותו. יש לציין כי החוק מטיל עונשי קנס ומאסר 

ורג לאדם המפעיל עסק הטעון רישוי ללא רישיון בתוקף או באופן הח

 מתנאי הרישיון שניתן לו.

"לא יעסוק אדם בעסק טעון רישוי אלא אם בידו רישיון החוק קובע כי 

 .או היתר זמני לפי חוק זה ובהתאם לתנאיו"

 

 להלן עיקרי מטרות החוק והגורמים הציבוריים המטפלים ביישומו:

הבטחת איכות נאותה של הסביבה לרבות מניעת מפגעים  .א

 בטיפול המשרד להגנת הסביבה. –ומטרדים 

 –מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה בפני שוד והתפרצות  .ב

 בטיפול המשרד לביטחון פנים/משטרת ישראל.

בטיפול משרד   –בטיחות של הנמצאים במקום העסק או סביבתו   .ג

 הכלכלה והתעשייה.

הדבקות במחלות לבעלי חיים ומניעת זיהום  מניעת סכנות .ד

בטיפול משרד   –מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים ובתרופות  

 החקלאות ופיתוח הכפר.
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בטיפול  –הבטחת בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים  .ה

 משרד הבריאות.

בטיפול הוועדה המרחבית  –קיום דינים הנוגעים לתכנון ובנייה  .ו

 לתכנון ובניה.

בטיפול המשרד לביטחון   –קיום הדינים הנוגעים לשירותי כבאות   .ז

 פנים/הרשות הארצית לכבאות והצלה.

להלן מספר מאפיינים לרישוי עסקים במועצה )מתוך תכנית עבודה של 

 מחלקת רישוי עסקים(:

ות היישוב נמצא בתנופת בניה ואיכלוס מואצים ובכלל זה כמ .א

 העסקים ביישוב הולכת וגדלה.

בנוסף לעסקים הפזורים ברחבי היישוב, מרוכזים עסקים רבים  .ב

במתחמים כגון: אזור התעשייה, מתחם השוק הסיטונאי, מרכז 

 יעקב".-מסחרי ישן, "אלמוג סנטר", "אסף סנטר" וקניון "באר

בקרוב יבנו מרכזים מסחריים חדשים, כמרכז המסחרי המתוכנן  .ג

מיליון מ"ר של  1.3ונה החדשה. כמו כן, מתוכננים ...... בשכ

 מסחר ותעשייה בשטח מחנה צריפין ובשטחים נוספים ביישוב.

החוק חל על העסקים המפורטים בצו רישוי עסקים )עסקים טעוני 

שפרסם שר הפנים, אשר מגדיר את התנאים  2013 –רישוי(, תשע"ג 

קבוצות  10 -למתן רישוי ואת העסקים הטעונים רישוי בחלוקה ל

 כדלקמן:

בריאות, רוקחות וקוסמטיקה )כולל: בתי מרקחת,  – 1קבוצה  .א

קוסמטיקה, מספרה, ניקוב חורים בגוף האדם לצורך ענידת 

 תכשיטים, מעבדת שיניים(.

 דלק ואנרגיה )כולל: תחנות דלק(. – 2קבוצה  .ב
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חקלאות ובעלי חיים )כולל: הדברה, מזון לבעלי  - 3קבוצה  .ג

 חיים(.

ת מזון ומשקאות, וכל מזון )כולל: בתי אוכל, מכיר - 4קבוצה  .ד

 מי שמטפל בבשר, עופות, דגים וכד'(.

מים ופסולת )כולל: מתקנים להפקת מי שתיה, אתר   –  5קבוצה   .ה

 סילוק פסולת(.

מסחר ושונות )מקום המיועד לאחסון ששטחו מעל  – 6קבוצע  .ו

מ"ר לפחות, מכבסה   800מ"ר, חנות ששטח המכירה בה הוא    50

 וניקוי יבש, קניון(.

עינוג ציבורי, נופש וספורט )כולל: אירוח ולינה, בית   –  7קבוצה   .ז

אבות, בריכת שחיה, מקווה, מכון כושר, משחקים, קולנוע, 

 דיסקוטק, יריד מזון, קייטנה(.

רכב ותעבורה )כולל: הובלה, הסעות נוסעים, תחנה  – 8קבוצה  .ח

מרכזית, תחנת מוניות, מכירה והשכרת כלי רכב, חניון 

 רחיצת רכב, מוסך(.מ"ר,  500בתשלום מעל 

שירותי שמירה ואבטחה, נשק ותחמושת )כולל:  – 9קבוצה  .ט

 מכירה ותיקון נשק, מטווח ירי(.

תעשיה, מלאכה, כימיה ומחצבים )כולל: ליטוש  – 10קבוצה  .י

יהלומים, בית דפוס, מתפרה, ייצור רהיטים, חומרים 

 מסוכנים(.
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 קיימים ארבעה סוגי רישיון עסק:

רישיון שהוא בתוקף מיום הוצאתו ועד בכלל,   –  רישיון לצמיתות .א

לאחר הרפורמה כבר אין כל עוד לא ביטלה אותו רשות הרישוי. )

 (רישיון לצמיתות

רישיון הניתן לתקופה מוגדרת של שנה  - רישיון תקופתי .ב

אחת/שלוש שנים/חמש שנים, והוא מיועד לסוגי עסקים שבהם 

 ן.מתקיים הליך חידוש רישוי בתום תקופת הרישיו

היתר לעסוק בעסק טעון רישוי לתקופה שלא תעלה  – היתר זמני .ג

על שנה אחת שיינתן לפני מתן רישיון, וזאת באישור נותני 

 האישור.

רישיון שניתן לעסק שהוא זמני מטבעו )לדוגמה:  – רישיון זמני .ד

קרקס, קייטנה, דוכני יום עצמאות(. תוקף הרישיון הזמני הינו 

 ים ספורים ואף ליום אחד(.פחות משנה )לעיתים לחודש

 

 בתהליך קבלת רישיון עסק קיימים שישה שלבים מרכזיים, כדלקמן:

טיפול טרם פתיחת  –קבלת מידע מוקדם והכנת מסמכי הבקשה  .א

 העסק )חוות דעת מקדימה(.

הגשת הבקשה )על ידי המעוניין לפתוח עסק בתחום הרשות  .ב

 המקומית( למחלקת רישוי עסקים ותשלום אגרה.

 בחינת הבקשה ע"י מחלקת רישוי עסקים. .ג

העברת הבקשה לאישור גורמי ונותני אישור )וועדת התכנון  .ד

ובניה, כבאות, איכות הסביבה, משטרה, משרד הבריאות, משרד 

 הכלכלה, משרד החקלאות(.
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 ע"י מחלקת רישוי עסקים. –בחינת הזכאות לרישיון/היתר זמני  .ה

 קת רישוי עסקים.ע"י מחל –הנפקת רישיון עסק/היתר זמני  .ו

על פי הנחיות משרד הפנים, זמן הנפקת רישיון אמור לערוך בין חודשיים 

לשישה חודשים. לגבי רישיון עסק קיים, הטיפול של הרשות המקומית 

 יום טרם פקיעת הרישיון הקיים. 90בחידוש הרישיון אמור להתחיל 

וי "( אחראית מחלקת רישהמועצהבמועצה מקומית באר יעקב )להלן: "

( על יישום החוק. זו היחידה "המחלקה"עסקים ושילוט )להלן: 

 שמטפלת ברמה הטכנית ברישוי עסקים. 

 276עסקים, מתוכם ידוע על  590, ביישוב קיימים 2017נכון לסוף שנת 

עסקים נפתחו תיקים במחלקת  270-עסקים המחייבים רישוי, מתוכם ל

 בתוקף.   עסק ( קיים רישיון80%) 215 רישוי עסקים, מתוכם ל

 הגורמים המעורבים מתן רישיון העסק הם:

בכל רשות מקומית קיימת "רשות רישוי"  – רשות הרישוי .א

 שבסמכותו להוציא רישיון לעסק.

גורמים ברשות המקומית שהסכמתם, המותנית  – גורמי רישוי .ב

בתנאים ודרישות מקצועיות ספציפיות, נדרשת לצורך קבלת 

הרישיון. כגון: יחידת ההנדסה, הגנת הסביבה, פיקוח עירוני, 

 מים , ביוב ותברואה. ועדת התכנון והבניה.

גורמים מקצועיים במשרדי הממשלה שהוסמכו  – נותני אישור .ג

בדבר לתת אישור מטעמם לרישיון והם: ע"י השרים הנוגעים 

משרד הבריאות, המשטרה, משרד הכלכלה, המשרד להגנת 

 הסביבה, משרד החקלאות.
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גורמים מקצועיים נוספים שנותנים אישור  – גורמים  נוספים .ד

שירותי הכבאות והיחידות הסביבתיות לאיכות   –לרשות הרישוי  

 הסביבה. 

 ברישוי עסקים:קיימם מספר מסמכים שמסייעים לעוסקים 

עבודת  –פרק ד'  –( 2013מדריך של משרד הפנים לנבחרים ) .א

מסביר לנבחרי הציבור על פעילות  –הוועדות ברשות מקומית 

 וועדת רישוי עסקים.

פורסם על ידי  – 2014חוברת עזר מעודכנת לרישוי עסקים משנת  .ב

האגף לרישוי  –מינהל שלטון מקומי  –מפעם ומשרד הפנים 

מפרט: הסבר בעניין הכניסה ההדרגתית  –עסקים ואתרי רחצה 

, עד 1968 –של הרפורמה לתוקף, חוק רישוי עסקים, התשכ"ח 

כולל, תקנות רישוי עסקים )הוראות כלליות(,  29תיקון 

(, צו רישוי עסקים 2012 –)כולל תיקון התשע"ג  2000-התשס"א

 .2013 –)עסקים טעוני רישוי(, התשע"ג 

פורסם על ידי מפעם ומשרד  –חוברת מידע בנושא רישוי עסקים  .ג

האגף לרישוי עסקים ואתרי רחצה והאגף למינהל  –הפנים 

 מוניציפאלי.

להטמעת הרפורמה ברישוי עסקים ברשות  –מדריך יישומי  .ד

 מפעם ומשרד הפנים. – 2014מקומית 

בא להבטיח כי נעשו כל האמצעים והסידורים  – העסק רישיון

מתאימים להפעלתו התקינה של העסק, עפ"י מטרות החוק לטובת ה

 הציבור הרחב. החוק מחייב להציג את רישיון העסק במקום בולט בעסק.

מעבר לחוק רישוי עסקים והתקנות, העסקים כפופים לחוקי עזר של 

חוק עזר לבאר יעקב )מניעת מפגעים ושמירת המועצה. במועצה קיים 
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בחוק העזר פרקים אשר מתייחסים . 2006-הסדר והניקיון(, התשס"ו

 לפעילות עסקים בעלי רישיון עסק, לדוגמה:

 פרק ט"ו: רוכלים .א

 פרק ט"ז: פתיחת בתי עסק וסגירתן .ב

 מטרות הביקורת  .2

נאותות הטיפול של המועצה בתהליך מתן רישיונות לעסקים לבחון את 

 הטעונים רישוי ופיקוח ואכיפה בנושא.

 

 הביקורת היקף .3

הביקורת התמקדה בעסקים טעוני רישוי שהיו פעילים בתקופת 

 .2018בחציון הראשון של שנת  –הביקורת 

 

 שיטת הביקורת –מתודולוגיה  .4

 הביקורת נקטה בפעולות הבאות:

 ראיונות עם מנהל מחלקת רישוי עסקים ושילוט. .א

 שיחות עם היועצת המשפטית ועם מנהל מחלקת הפיקוח העירוני. .ב

 בתיקי רישוי עסקים.עיון  .ג

 ניתוח קבצים שנגזרו מתוך מערכת רישוי העסקים.  .ד

 עיון במסמכים רלוונטיים כגון: מכתב התראה. .ה

 עיון באתר האינטרנט של המועצה. .ו

התקבלו התייחסויות ממחלקת  –טיוטת הדוח הופצה להתייחסות 

 הדוח עודכן בהתאם. –רישוי עסקים, הגזברות והשירות הווטרינרי 

נערכה על פי תקני ביקורת מקובלים ובהתאם לכך ננקטו הביקורת 

 אותם נהלי ביקורת שנחשבו לדרושים בהתאם לנסיבות.
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 תמצית ממצאים  –' ב פרק

 

 ארגון וניהול

המועצה לא ערכה נהלי עבודה כתובים בתחום רישוי עסקים ולא  .1

 (1.2)עגנה את תהליכי העבודה הרצויים בכתב. 

מחלקת  2018ובחמישה החודשים הראשונים לשנת  2017בשנת  .2

רישוי עסקים לא קיבלה את התמיכה הנדרשת לצורך ביצוע אכיפה 

ם בתחום התביעה העירונית ובתחו  -כנגד עסקים ללא רישיון 

היועצת המשפטית  2018הפיקוח ותברואה. יצוין כי בחודש יוני 

 (1.3) החלה לפעול כתובעת עירונית.

רצוי שהמועצה תבחן האם משאבי כוח האדם במחלקה )מנהל  .3

מחלקה ומזכירה בחצי משרה שמטפלים גם ברישוי עסקים וגם 

 (1.3) בשילוט( מאפשרים לה לתת מענה לגידול המואץ של היישוב.

ת רישוי עסקים לא מונה נציג ציבור כפי שנקבע ע"י משרד בוועד .4

 (1.4) הפנים.

, הוועדה לא התכנסה 2014מאז הקמת וועדת רישוי עסקים בשנת  .5

 25.11.2015 -ב –בתדירות הנדרשת, היא התכנסה פעם אחת בלבד 

 (1.4) שנים(. 2.5-)לפני כ

 התקבלו מספר החלטות על  2015למרות שבישיבת הוועדה מנובמבר   .6

היא לא התכנסה שוב ולא נערך מעקב אחר ביצוע  –המשך פעילות 

ההחלטות, ובפועל רוב החלטותיה לא יושמו. )לא הוכן מסמך 

מדיניות, לא נכתבו נהלי עבודה, לא התכנסה וועדת בהשתתפות 

 (1.4) מנהלים שקשורים לנושא(.

אינה מספיק  2018-ו 2017תכנית העבודה של המחלקה לשנים  .7

כנית העבודה של המחלקה חסרים מטרות ויעדים מפורטת: בת

כמותיים אשר מגדירים את ההישגים הנדרשים בתחום; תכנית 

בתחום רישוי העסקים הינה כללית מדי וחסר  2018העבודה לשנת 

 (1.5) בה פירוט.

מנהל מחלקת רישוי עסקים אינו נדרש להציג ביצוע מול תכנון תכנית  .8

 (1.5) עבודה.
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שבמערכת המידע לא נמצא כל החומר ברוב תיקי העסקים  .9

נדרש  –ההיסטורי שלהם. במידה שרוצים לעיין בחומר היסטורי 

 (1.6.1) לעיין בתיקים פיזיים.

במחלקה לא מנהלים טבלה מרוכזת של כלל הפעילות למול כל עסק  .10

כדי לברר מה  –לא בתיקים הפיזיים ולא במערכת המידע  –ועסק 

 (1.6.1)  רש לדפדף בתיקים הפיזיים.היו הפעילויות מול כל העסק, נד

אצל מרכזת המכרזים וההתקשרויות במועצה לא נמצא העתק  .11

במחלקת )תכנת רישוי העסקים(;  מההסכם עם "רמה מערכות"

 (1.6.2) בלבד. 2012רישוי עסקים נמצאה התקשרות משנת 

, לאחר סיום הביקורת, חל עדכון מורחב לחוק רישוי 19.7.2018ביום   .12

 לבחון מהן ההשלכות מבחינת המועצה )כללי(. עסקים. נדרש

 הטיפול בעסקים שמבקשים רישיון עסק

חסר מידע חיוני בנושא רישוי עסקים:   המועצהבאתר האינטרנט של   .13

אין אפשרות להפיק חומר הסברה לרבות: תהליך הוצאת רישיון 

העסק; חסר באתר התייחסות לנושא הנגישות בעסקים שטעונים 

רישיון עסק; חסר באתר מידע אודות אגרות רישוי עסקים; חוק 

רישוי עסקים ותקנות או לפחות קישור לאתר משרד הפנים בנושא 

 (2.2. )וי עסקיםריש

דף המידע שמועבר למעוניינים בפתיחת העסק, למרות שהוא מפורט,  .14

ולא הצו המעודכן משנת  1995מתייחס לצו רישוי עסקים משנת 

2013. (2.3) 

לדעת הביקורת לא נעשה שימוש מספק ב"חוות דעת מקדמית"  .15

)בתשלום(, דבר שעשוי לחסוך לבעלי עסקים כסף רב, בעקבות חוסר 

 (2.4) .של בעלי עסקים לנושא המודעות

במועצה לא מונה גורם שאליו ניתן להגיש השגות. יצוין כי מנהל  .16

מחלקת רישוי עסקים מסר לביקורת כי בתקופתו בתפקיד לא היו 

 (2.5) .השגות

במועצה טרם מונה "מורשה לנגישות השירות" כנדרש בחוק, ולא  .17

עסקים נערך כל פעולה מצד מחלקת רישוי עסקים כדי לוודא ש
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 .שמבקשים רישיון עסק עומדים בדרישות החוק בתחום הנגישות

(2.6) 

( מחלקת ההנדסה אישרה 2015ברוב העסקים הוותיקים )מלפני שנת   .18

את הרישיונות מבחינת תכנון ובניה, למרות שזה לא בסמכותה, 

 (2.7) .במקום הוועדה לתכנון ובניה שהיא הגורם שצריך לאשר

המועצה פונה לוועדת התכנון והבניה לצורך  – 2015החל משנת  .19

קבלת אישור תכנון ובניה, אך לרוב אינה זוכה להתייחסות. כתוצאה 

מחלקת רישוי  –מאי קבלת התייחסות מהוועדה, בחלק מהמקרים 

עסקים מחליטה לאשר את הבקשה ללא אישור הוועדה; במקרים 

 ישיון.ומבקש רישיון העסק נותר ללא ר –אחרים היא אינה מאשרת 

(2.7) 

בדוח אגרות רישוי שהופק על ידי מחלקת הגביה לבקשת הביקורת  .20

לא קיים מידע מלא לגבי בתי העסק ששילמו את האגרה; ברוב 

המקרים התשלום מופיע תחת השם "מועצה" או "מועצה מכרזים", 

 .וכדי לבדוק מי שילם את האגרה בפועל נדרש לעיין בהעתקי הקבלות

(2.8) 

נות הזמניים וההיתרים הזמניים במערכת נמצאו מבדיקת הרישיו .21

הפערים הבאים: קיימים מקרים בהם רישיונות זמניים בגין אירוע 

קצר מועד עדיין פעילים במערכת זמן רב לאחר סיום האירוע; נמצאו 

מספר עסקים שההיתר הזמני שלהם פג תוקף )עברה שנה(, אך לא 

אישור הוועדה לתכנון ניתן להנפיק להם רישיון קבוע עקב עיכובים ב

 (2.9) .ובניה. )ראו פרק על תכנון ובניה(

 חוק עזר איכות הסביבה

במועצה אין מדיניות כתובה אשר מתייחסת, בין היתר, שמאחר  .22

לנושא הרוכלות ומאחר שלא צריך אישור של גורם נוסף מחוץ 

למועצה כדי להנפיק רישיון עסק לרוכל, אין כללים מוגדרים באילו 

 (3.2) יקים לו רישיון עסק.תנאים מנפ

להם רישיון עסק, שניים אינם  שאושר עסקי רוכלותמתוך שמונה  .23

 (3.2) פעילים, אך במערכת הם מופיעים כפעילים.
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 –לחוק העזר "איכות הסביבה"  83פועל בניגוד לסעיף  א'הרוכל  .24

ימים בשבוע,  7שעות ביממה,  24משאית הרוכלות מחנה במקום 

 (3.2)עבר לשעות התעסוקה. איסור החניה מלמרות 

מבין בתי העסק שטעונים רישוי, ישנם בתי עסק שפועלים מעבר  .25

, מבלי שהמועצה אוכפת ג' וחנות ב'לשעות הפעילות, לדוגמה חנות 

במוקד  אף התקבלה תלונה חנות ב'את חוק העזר. יצוין כי לגבי 

 (3.3) העירוני שלא טופלה.

שהועברו לטיפול מחלקת רישוי עסקים פניות במוקד  18מבדיקת  .26

( 28%פניות בלבד ) 5, נמצא כי 2018עד לסוף מאי  2016מינואר 

 (3.4) נסגרו.

מנהל מחלקת רישוי עסקים מסר לביקורת כי "תלונות רבות טופלו 

זה מכבר, אך לא נסגרו במוקד וכן תלונות רבות שאינן קשורות 

נציגת המוקד וערכנו למחלקת רישוי עסקים... בכל מקרה ישבתי עם 

 ."סדר בפניות

 הטיפול בעסקים ללא רישיון

בחמש השנים האחרונות, המועצה אינה מצליחה לצמצם את מספר  .27

העסקים שפועלים ביישוב ללא רישיון עסק  בתוקף; שיעור העסקים 

. התחומים בהם שיעור העסקים ללא 24% - 15%ללא רישיון נע בין 

הם: "בריאות, רוקחות  2017רישיון היה הגבוה ביותר בשנת 

 (4.2) (.26.5%( ומזון )71.4%וקוסמטיקה" )

המחלקה אינה מבצעת פעילות יזומה לאיתור עסקים חדשים  .28

שנפתחו ביישוב ושלא הגישו בקשה לפתיחת עסק; המידע מגיע 

 (4.3) למחלקה באופן אקראי.

 –( 11.2016למרות שעברה כשנה וחצי מאז הפצת מכתבי התראה ) .29

ת הביקורת לא ננקטו הליכים משפטיים כנגד תשעה עד לתחיל

עסקים שטרם תיקנו את הליקויים. המועצה לא נקטה בצעדים 

החלטיים כנגד כל העסקים אשר פועלים ללא רישיון . )יצוין כי 

 , המועצה התחילה לטפל בנושא(.2018במהלך הביקורת, בחודש יוני  

(4.4) 
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ת רישוי עסקים, אך נמצא כי ישנם עסקים שנפתח להם תיק במחלק .30

אינם פועלים כנדרש להשלמת הטיפול בהוצאת רישיון עסק ושלא 

לא הוזמנו  –ננקטה פעולה כלשהי מטעם המועצה כדי לטפל בהפרה 

לשימוע, לא יצא מכתב התראה מתובע עירוני וכד'. )יצוין כי לאחר 

יולי התובעת העירונית הוציאה -הביקורת, במהלך החודשים יוני

 (4.5) ה(.מכתבי התרא

המחלקה אינה יוזמת ביקורות בעסקים שתאריך חידוש רישיון  .31

העסק אינו מתקרב; היא מבצעת ביקורות בעסקים קיימים במסגרת 

תהליך חידוש הרישיון בלבד.  ללא ביקורות יזומות בעסקים לא ניתן 

 לדעת האם הם עדיין פועלים בהתאם לתנאי הרישיון והאם בעקבות

 (4.6) קיימת חשיפה. כך

הביקורת פנתה לווטרינרית לצורך קבלת נתונים אודות ביקורות  .32

 היא לא העבירה נתונים לביקורת. –שהיא מבצעת בעסקים 

 הרפורמה ברישוי עסקים

המועצה טרם ישמה את הרפורמה בתחום רישוי עסקים בסעיפים  .33

 (5) שבאחריותה.
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   המלצות -פרק ג' 

 ארגון וניהול

כתובים בתחום רישוי עסקים, אשר מגדירים לערוך נהלי עבודה  .1

 תהליכי עבודה ואחריות וסמכות.

בהתייחסותה לטיוטת הדוח הגזברות מסרה לביקורת כי בימים 

הקרובים המועצה תתחיל בכתיבת ספר נהלים, בו יהיו גם נהלים 

 בנושא רישוי עסקים.

לבחון את מערך כוח האדם שאמור לתת מענה לנושא רישוי העסקים  .2

צה, לרבות עובדי המחלקה, וגורמים תומכים כגון תברואה במוע

 ופיקוח עירוני.

בנוסף לחמישה חברי מועצה שחברים בוועדת רישוי עסקים, יש  .3

 למנות גם נציג ציבור, כפי שנקבע ע"י משרד הפנים.

על וועדת רישוי העסקים להתכנס בתדירות הנדרשת )לפחות ארבע  .4

 שוי העסקים במועצה.פעמים בשנה( במטרה לקדם את נושא רי

מנובמבר  וועדת רישוי עסקיםלהשלים את הביצוע של החלטות  .5

2015. 

לדרוש ממחלקת רישוי עסקים להכין תכנית עבודה מפורטת הכוללת  .6

 מטרות, יעדים, משימות ומדדי ביצוע.

 לדרוש ממחלקת רישוי עסקים להציג ביצוע מול תכנון תכנית עבודה. .7

שקשורים לעסקים הטעונים רישוי לנהל את כלל המסמכים  .8

באמצעות תכנת רישוי עסקים; במסגרת זו, לסרוק למערכת גם את 

 המסמכים ההיסטוריים אודות העסקים הפעילים.

לנהל טבלה עם רישום כרונולוגי של הפעילויות שבוצעו מול כל אחד  .9

מבעלי העסקים, רצוי באמצעות מערכת המידע )הכולל תאריך, סוג 

פתיחת תיק, תוצאות ביקורת, הוצאת התראה,  כגון –הפעולה 

 שימוע  וכד'(.

להקפיד שבמחלקת המכרזים והתקשרויות ובמחלקת רישוי עסקים  .10

 יש העתק מכלל ההסכמים של המועצה.

לחוק רישוי עסקים, משנת  34לבחון את המשמעויות של תיקון  .11

2018. 
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 הטיפול בעסקים שמבקשים רישיון עסק

האינטרנט של מחלקת רישוי עסקים, תוך הוספת לשדרג את דף  .12

 מידע חשוב אודות רישוי עסקים במועצה.

להקפיד שדף המידע שמחולק למעוניינים בפתיחת עסק יכלול מידע  .13

 מעודכן בכל עת.

 ,לעודד עסקים להשתמש באופציה של קבלת חוות דעת מוקדמת .14

 טרם פתיחת עסק ביישוב.

ה כדי שיטפל בהשגות בעלי על המועצה למנות גורם "השגה" במועצ .15

 עסקים בנוגע לתנאי רישיון עסק.

להתנות מתן/חידוש רישיון עסק בעמידת העסק בדרישות חוק שוויון  .16

 .1998 –זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 

לבחון יחד עם הוועדה לתכנון ובניה כיצד לטפל בעסקים שלגביהם  .17

ובניה ואושרו על התחום ההנדסי לא הועברו לאישור הוועדה לתכנון  

 ידי מחלקת ההנדסה במועצה ללא סמכות.

לבצע עמ"ט למול הוועדה לתכנון ובניה, בשיתוף מחלקת הנדסה, כדי  .18

 לשפר את המענה שלהם בתחום רישוי עסקים.

מחלקת הגביה תבחן כיצד לרשום את אגרות הרישוי במערכת כך  .19

מו שניתן להפיק ממערכת הגביה דוח עם פירוט שמות עסקים ששיל

 את האגרה.

להקפיד על סגירת רישיונות זמניים במערכת לאחר תום האירוע  .20

 רישיון.השבגינו הונפק 

 חוק עזר איכות הסביבה

 לבחון הקמת וועדה מקצועית לבדיקת בקשות לרישיון רוכלות.  .21

להימנע מלאשר בקשות נוספות בתחום הרוכלות עד לקביעת  .22

 מדיניות בנושא.

 לרוכלים שאינם פעילים.לבחון ביטול רישיונות עסק  .23

שעליו לפנות את המשאית בסוף כל יום ובמידה  לרוכל א'להודיע  .24

 שלא יעשה זאת, לבטל את רישיון העסק.

על המועצה לקבל החלטה כיצד לפעול בנוגע לעסקים שפועלים מעבר  .25

 לשעות הפעילות הקבועות בפרק טז לחוק העזר "איכות הסביבה".
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טיפול וסגירת פניות שפתוחות על מחלקת רישוי עסקים לדאוג ל .26

 במוקד העירוני זמן רב.

 הטיפול בעסקים ללא רישיון

במסגרת תכנית העבודה של מחלקת רישוי עסקים, להגדיר יעד  .27

לצמצום מספר העסקים שפועלים ביישוב ללא רישיון עסק; מומלץ 

 לתת דגש לתחום המזון ולתחום "בריאות רוקחות וקוסמטיקה".

יזומה שוטפת לאיתור עסקים שפועלים ללא המחלקה תבצע פעילות   .28

 רישיון עסק ביישוב.

לפעול באופן נמרץ כנגד עסקים שלמרות שקיבלו התראה, לא פועלים  .29

 לעמידה בתנאים הנדרשים כדי להוציא רישיון עסק.

לפעול באופן נמרץ כנגד עסקים טעוני רישיון עסק שאינם פועלים  .30

 להוצאת הרישיון.

וטרינרית הרשותית לבצע ועסקים בשיתוף עם העל מחלקת רישוי  .31

פיקוח גם על עסקים קיימים ובמידה שהם מפרים את תנאי רישיון 

 העסק, לפעול לביטול הרישיון.

 הרפורמה ברישוי עסקים

לפעול להטמעת הרפורמה ברישוי עסקים במועצה, לרבות קביעת  .32

 מדיניות בתחום.
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 הממצאים פירוט -' ד פרק

 

 וניהולארגון  .1

 

 כללי .1.1

כדי שהמענה של המועצה בתחום רישוי עסקים יהיה מיטבי, חשוב שיהיו 

נהלים עבודה כתובים, מבנה ארגוני מתאים, וועדת רישוי עסקים פעילה, 

 ותכנית עבודה שנתית מפורטת.

 

 נהלי עבודה .1.2

נהלי העבודה בארגון הם כלי שנועד להבטיח תפעול שוטף שלו באופן 

מראש על פי חוק ועל פי הכללים המוסכמים ועקרונות קבוע וידוע 

המדיניות של המועצה, תוך שמירה על המשכיות עסקית והמתאם 

 הנדרש בין אחריות לסמכות.

המועצה לא ערכה נהלי עבודה כתובים בתחום רישוי עסקים ולא עגנה 

את תהליכי העבודה הרצויים בכתב. העדר הגדרות ברורות ובכתב, 

ים כתובים, לגבי תהליכי העבודה והסטנדרט הנדרש המעוגנות בנהל

 בתחום, עלול להביא לביצוע הפעילות באופן שאינו אחיד ואינו מיטבי.

התובעת העירונית הפיצה לגורמים במועצה מסמך  2.11.2016יצוין כי ב 

שנתית מערך התביעה העירונית -בשם "גיבוש נוהל עבודה ותכנית חצי

זה לא הוצג בפני הביקורת על ידי  . נוהלבשיתוף מחלקת רישוי עסקים"

מחלקת רישוי עסקים כנוהל שעל פיו עובדים. מסמך זה יכול להוות 

 בסיס לנוהל של המועצה.

בהתייחסותה לטיוטת הדוח הגזברות מסרה לביקורת כי בימים 

הקרובים המועצה תתחיל בכתיבת ספר נהלים, בו יהיו גם נהלים בנושא 

 רישוי עסקים.
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 תפקידים בתחום רישוי עסקיםבעלי  .1.3

במחלקת רישוי עסקים ושילוט עובדים מנהל מחלקה במשרה מלאה 

 ומזכירת מחלקה בחצי משרה.

בהתאם לתיאור עיסוקים של משרד הפנים, תפקיד מנהל יחידת רישוי 

 עסקים כולל:

 ניהול היחידה לרישוי עסקים. .א

 ניהול הליך קבלת רישיון עסק. .ב

התאם להוראות הדין הקיימות ולחוקי עזר פיקוח על פעילות העסקים ב .ג
 עירוניים.

בנוסף לבעלי התפקידים הקבועים, המחלקה מקבלת שירותים מגורמים 

 נוספים במועצה, כדלקמן:

 (.1היועצת המשפטית )כיום משמשת גם כתובעת העירונית .א

נושאים שקשורים בעלי חיים  –הרופאה הווטרינרית היישובית  .ב
 ומוצרי מזון.

 ח רישוי עסקים.התברואן ופק .ג

מחלקת רישוי   2018ובחמישה החודשים הראשונים לשנת    2017בשנת  

עסקים לא קיבלה את התמיכה הנדרשת לצורך ביצוע אכיפה כנגד 

בתחום התביעה העירונית ובתחום הפיקוח   -עסקים ללא רישיון 

היועצת המשפטית החלה לפעול  2018ותברואה. יצוין כי בחודש יוני 

 ת.כתובעת עירוני

התובעת העירונית הוציאה מכתב בה היא  13.6.2016כי בתאריך  יצוין

מחלקת רישוי עסקים מתנהלת ללא מפקח צמוד ויש בכך טענה כי "

 

 

למועצה הייתה תובעת עירונית חיצונית נפרדת. עם סיום  2018לתחילת שנת עד  1
 תפקידה במועצה, תפקיד התביעה העירונית עבר ליועצת המשפטית.
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, אשר אכיפתו 1968 –לפגוע באכיפת חוק רישוי עסקים, התשכ"ח 

 .באחריות המועצה, והדבר למעשה פוגע גם בפעילות התביעה העירונית"

רצוי שהמועצה תבחן האם משאבי כוח האדם במחלקה )מנהל מחלקה 

( שמטפלים גם ברישוי עסקים וגם בשילוט ומזכירה בחצי משרה

 מאפשרים לה לתת מענה לגידול המואץ של היישוב.

 

 וועדת רישוי עסקים  .1.4

שפרסם משרד הפנים,   2013פי המדריך לנבחר ברשות מקומית משנת    על

וועדת רישוי עסקים הנה וועדת רשות אשר אמורה לטפל בסוגיות 

מהותיות בתחום, קביעת המדיניות העירונית ובמתן גיבוי למסגרת 

המטפלת בנושא. הוועדה אמורה להבטיח שכל הוראות החוק שיש להן 

 בצורה נכונה.נגיעה לרישוי עסקים ימולאו 

או מחזיק על פי הנחיית משרד הפנים, בראש הוועדה עומד ראש הרשות  

תיק רישוי עסקים ברשות, וחבריה הם חברי מועצת ונציגי ציבור. 

ישיבות הוועדה מוזמנים בקביעות נציגי הלשכה המשפטית, ההנדסה, ל

 הכבאות והיחידה לאיכות הסביבה.

המועצה, וועדת רישוי עסקים אשר מונתה על ידי מליאת  2014בשנת 

 מורכבת מהבאים:

 סגן ומ"מ ראש המועצה –יו"ר הוועדה  .א

 ארבעה חברי מועצה מסיעות שונות .ב

ע"י משרד בוועדת רישוי עסקים לא מונה נציג ציבור כפי שנקבע 

 .הפנים

לא התכנסה  , הוועדה2014מאז הקמת וועדת רישוי עסקים בשנת 

 25.11.2015 -ב – עם אחת בלבדפהתכנסה  בתדירות הנדרשת, היא

  .שנים( 2.5-)לפני כ
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התקבלו מספר החלטות על  2015למרות שבישיבת הוועדה מנובמבר 

היא לא התכנסה שוב ולא נערך מעקב אחר ביצוע  –המשך פעילות 

ההחלטות, ובפועל רוב החלטותיה לא יושמו. )לא הוכן מסמך מדיניות, 

לא נכתבו  נהלי עבודה, לא התכנסה וועדת בהשתתפות מנהלים 

 שקשורים לנושא(. 

השתתפו  25.11.2015בישיבת וועדת רישוי עסקים שהתקיימה בתאריך 

ך חמישה(, היועצת המשפטית, מבקר המועצה שלושה חברי וועדה )מתו

ומ"מ מנהל מחלקת רישוי עסקים )כיום מנהל מחלקת רישוי עסקים 

ושילוט(. הטבלה שלהלן מפרטת את החלטות הוועדה ואת סטטוס 

 :2018ביצוען נכון ליוני 

 סטטוס ביצוע  הלטההח מס"ד

היועצת המשפטית בשיתוף עם  1
מ"מ מנהל מחלקת רישוי עסקים 
יכינו הצעה למסמך מדיניות ונוהל 

 כתוב בנושא רישוי עסקים.

 בוצע חלקית

הוכנה הצעת  •
 מסמך מדיניות.

טרם הוכן נוהל  •
 כתוב.

מ"מ מנהל המחלקה ייפגש עם  2
מספר עמיתים ברשויות מקומיות 
אחרות כדי ללמוד על הפעילות 

 .31.12.2015עד  –שלהם בתחום 

מנהל המחלקה   -בוצע  
נפגש עם מספר 
עמיתים ברשויות 

 מקומיות.

תכונס וועדה בהשתתפות מנהלים  3
 –שקשורים לנושא רישוי עסקים 

טרינרית, מנהל מחלקת וכגון הו
פיקוח עירוני, תבראון ומהנדסת 
המועצה, כדי לקבל את המשוב 

 שלהם בנושא המדיניות.

 לא בוצע.

היועצת המשפטית תבדוק האם יש  4
ך להכין חוקי עזר בנושא צור

העמדת כסאות ושולחנות מחוץ 
 לבין קפה/מסעדות.

יועצת המשפטית 
 הכינה נוהל בנושא.

תזומן  2015לקראת סוף דצמבר  5
 ישיבת המשך בנושא.

 לא בוצע.



 רישוי עסקים – 2018/3
 

114 
 

 תכניות עבודה בתחום רישוי עסקים  .1.5

תכנית עבודה הכוללת מטרות, יעדים ומדדי ביצוע מהווה אמצעי לשיפור 

ההתנהלות ואיכות השירותים העירוניים בכל תחום. מנהל מחלקת 

רישוי העסקים מסר לביקורת כי המטרה העיקרית של המחלקה בתחום 

 רישוי עסקים היא "צמצום מספר העסקים ללא רישיון".

 – 2018 – 2017לשנים הביקורת עיינה בתכנית העבודה של המחלקה 

 ביצוע שלה.בתחום רישוי העסקים. ובדקה את סטטוס ה

וסטטוס  2017 לשנת עבודהההטבלה שלהלן מציגה את עיקרי תכנית 

 ביצוע:ה

 הערות סטטוס  הנושא מס"ד

עריכת ביקורות  1
תברואן/פיקוח 

והוצאת מכתבי 
 התראה משפטיים.

 לא בוצע
 

בוצע בסוף שנת 
, אך לא היה 2016

המשך בשנת 
2017. 

 2018)גם בשנת 
 לא בוצע(

קידום נושא  2
הרפורמה )ברישוי 

 עסקים(.
 

לא התקיים דיון  לא בוצע
על מדיניות רישוי 
העסקים; לא 
הוקמה עמדת 

 מידע לציבור.
 2018)גם בשנת 
 לא התקיים(

בלה בברכה ק 3
וטיפול יעיל ומהיר 
בעסקי הקניון 

 החדש.

המחלקה טיפלה  בוצע
בעסקים חדשים 
בעיקר בקניון 

 החדש.

 

 2018להלן עיקרי תכנית העבודה לשנת 

המשך נמצאה משימה אחת כללית בלבד: " 2018בתכנית העבודה לשנת 

מכלל  20%-הליכי אכיפת עסקים ללא רישיון עסק כדין, המהווים כ

  ."העסקים ביישוב
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אינה מספיק   2018-ו  2017נמצא כי תכנית העבודה של המחלקה לשנים  

 מפורטת: 

מטרות ויעדים כמותיים  חסריםקה בתכנית העבודה של המחל .א
 אשר מגדירים את ההישגים הנדרשים בתחום. 

מדי הינה כללית בתחום רישוי העסקים  2018תכנית העבודה לשנת  .ב
 .וחסר בה פירוט

כמו כן, מנהל מחלקת רישוי עסקים אינו נדרש להציג ביצוע מול תכנון 

 תכנית עבודה.

 -יצוין כי תקציב הוצאות מחלקת רישוי עסקים ושילוט מסתכם לכ

ההוצאה העיקרית היא  –ש"ח לשנה )לא כולל עלויות כוח אדם(  12,000

אחזקת תכנת רישוי העסקים "רמה מערכות" ורכש טובין. כמו כן, 

 -₪ בשנה בגין כ  11,000  -למחלקה הכנסות מאגרות רישוי עסקים בסך כ

 ות.עסקים משלמי אגר 30

 

 מערכות מידע ותיעוד .1.6

המחלקה מתעדת את המסמכים שקשורים להוצאות רישיונות עסק 

בתיקים פיזיים ובאמצעות מערכת "רמה מערכות". המחלקה מנהלת 

תיק פיזי לכל עסק הטעון רישוי ואשר פנה באופן רשמי לפתיחת עסק. 

 התיקים מצויים בארונות שבמשרדי המחלקה. 

באמצעות תכנת רישוי עסקים "רמה  בנוסף, נעשה מעקב ותיעוד

מערכות" שהנה תכנה לניהול רישוי עסקים אשר נפוצה ברשויות 

פתיחת   -מקומיות רבות. המערכת משמשת לניהול העסקים טעוני רישוי  

תיקי רישוי, עדכון פרטי העסק, מעקב אחר סטטוס העסק ותהליך 

 הרישוי.

 

 



 רישוי עסקים – 2018/3
 

116 
 

 תיעוד 1.6.1

 בתיקים הפיזיים ובמערכת המידע.הביקורת בחנה את התיעוד 

בתיקים הפיזיים של העסקים מתויקים כל החומרים ההיסטוריים 

ברוב תיקי העסקים שבמערכת שקשורים לאותם עסקים. יחד עם זאת,  

המידע לא נמצא כל החומר ההיסטורי שלהם. במידה שרוצים לעיין 

 נדרש לעיין בתיקים פיזיים. –בחומר היסטורי 

ים טבלה מרוכזת של כלל הפעילות למול כל עסק במחלקה לא מנהל

כדי לברר מה היו  –לא בתיקים הפיזיים ולא במערכת המידע  –ועסק 

 הפעילויות מול כל העסק, נדרש לדפדף בתיקים הפיזיים.

הביקורת מעירה כי ניהול טבלה מרכזת של כלל הפעילות למול כל עסק 

ן, השלמות נדרשות, הפניה של העסק, מועדי מתן רישיו מועד)לרבות: 

התראות, שימועים וכד'( עשוי לסייע בניהול השוטף של מחלקה מול 

 העסקים.

 מערכת מידע 1.6.2

עם "רמה מערכות" לשימוש בתכנת ניהול למועצה קיימת התקשרות 

, ₪ בגין 4,500 -רישוי עסקים. מדי שנה המועצה מעבירה סכום של כ

 דרך האינטרנט(.תחזוקת התכנה. )ההתחברות למערכת היא 

 –הביקורת ביקשה לעיין בהתקשרות עם "רמה מערכות" 

נמצא כי אצל מרכזת המכרזים וההתקשרויות במועצה לא נמצא העתק 

 מההסכם עם "רמה מערכות". 

בלבד. מנהל  2012במחלקת רישוי עסקים נמצאה התקשרות משנת 

 2013מחלקת רישוי עסקים מסר לביקורת כי קיים מסמך גם משנת 

למעשה בהסתמך על ההסכם החתום משנים והוא ינסה לאתר אותו. 

כמו כן,  , מוציאים כל שנה הזמנות עבודה טרם התשלום.2013-2012

ה לא קיימים מסמכי התקשרות מסר לביקורת כי במועצ  מנהל המחלקה

 .2017 – 2014עם הספק בשנים 
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 הטיפול בעסקים שמבקשים רישיון עסק .2

 

 חומר שמחולק למי שרוצה לקבל רישיון עסק .2.1

המחלקה מטפלת בפניות של בעלי עסקים טעוני רישוי. הטיפול כולל 

העמדת המידע הנדרש לציבור ומילוי בקשות לפתיחת עסק. יצוין כי 

קיימת אפשרות שבעל עסק יבקש חוות דעת מקדימה ובכך יכול להיערך 

בצורה טובה יותר. כמו כן, על פי החוק קיים תהליך "השגות" למי שלא 

 עסק.  מאושר לו רישיון

לאחר פתיחת הבקשה לרישיון עסק, המועצה מעבירה פניה לגורמים 

מאשרים מחוץ למועצה כגון וועדת התכנון והבניה, משרד הבריאות, 

משטרת ישראל, כיבוי אש וכד'. גורמים אלה מחזירים תשובה למחלקה 

אשר מעדכנת את בעל העסק האם הבקשה מאושרת או שנדרשות 

ורמים הרלוונטיים מאשרים שהעסק עומד השלמות. רק לאחר שכל הג

בדרישות שלהם ולאחר שבעל העסק שילם את אגרת הרישוי, ניתן 

 להנפיק לו רישיון עסק.

יצוין כי במקרים מסוימים ניתן להנפיק לעסק היתר זמני )עד שנה(, זאת 

במידה שהוא עמד בחלק מהדרישות ושקיים צפי שישלים את הטיפול 

 בפערים תוך שנה.

רישוי הרגיל לעסק מתמשך, המועצה נותנת רישיון זמני לעסקים מעבר ל

שפועלים לטווח קצר, לדוגמה קייטנות, דוכני יום עצמאות, אירועים חד 

 פעמים וכד'.

 

 אתר האינטרנט של המועצה .2.2

האינטרנט של המועצה מהווה מקור מידע חשוב בכל התחומים אתר 

של המועצה קיים  הנוגעים למועצה, לרבות תחום רישוי עסקים. באתר

 דף בשם "מחלקת רישוי עסקים שילוט ופרסום".
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, חסר מידע חיוני בנושא רישוי עסקים המועצהבאתר האינטרנט של 

 :לדוגמה

באתר אין אפשרות להפיק חומר הסברה לרבות: תהליך הוצאת  .א
 רישיון העסק.

חסר באתר התייחסות לנושא הנגישות בעסקים שטעונים רישיון  .ב
 עסק.

 באתר מידע אודות אגרות רישוי עסקים.חסר  .ג

חוק רישוי עסקים ותקנות או לפחות קישור באתר לא נמצא עותק מ .ד
 .בנושא רישוי עסקים לאתר משרד הפנים
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 להלן המידע שנמצא באתר:

 !יזמים ובעלי העסקים שלום רבל
כלכליות, יעקב שמה דגש מיוחד על עידוד ותמיכה ביוזמות  -המועצה המקומית באר

 .בהקמתם והרחבתם של העסקים בישוב
 מתפקידנו לשרת את האזרח במתן שירות אדיב, אמין ומהיר

יעקב, פועלת מתוקף: חוק רישוי -מחלקת רישוי עסקים, שילוט ופרסום בבאר
 .2006עזר לבאר יעקב )שילוט( התשס"ו  , ולפי חוק1968עסקים התשכ"ח 

 עסקים  רישוי
עסקים: להבטיח ניהול עסק במבנים המיועדים לכך עפ"י חוק מטרת חוק רישוי 

 .תכנון ובנייה, בריאות הציבור ושמירה על בטחונו וכמובן על תנאי איכות הסביבה
 .מחלקת רישוי עסקים עומדת לרשות האזרח וזאת על מנת להקל את הליך הרישוי

תחילתו מתפקידה של מחלקת הרישוי לרכז עבור האזרח את כל תהליך הרישוי מ
 .ועד סופו

לאזרח הרוצה לפתוח עסק בישוב, מומלץ לפנות למחלקת הרישוי לשם קבלת 
 .תדרוך יעוץ והכוונה ללא כל תמורה

בפנייתכם למחלקת הרישוי במועצה, טלפונית או ביקור במשרדי מחלקת הרישוי 
 ......לכן מומלץ ליצור קשר עם מנהל המחלקה,    במועצה, הינכם חוסכים זמן וכסף,

 מחלקת רישוי העסקים בישוב פועלת לפי ערכי איכות החיים של תושבי הישוב,
 כערך מרכזי בשירות ובניהול, בתהליכי העבודה ובקיום תרבות של שיפור מתמיד,

 .יעקב כמרכז של מסחר ותרבות-תוך שמירה על מרכזיותה של באר
 : מטרת המחלקה

שיון העסק, ביעילות ובהליך לקיים את חוק רישוי העסקים ותקנותיו עד להוצאת רי
 .אפקטיבי

לקיים את חוק העזר לשילוט, בשמירה על ערכי איכות החיים של התושבים ושיפור 
 .פני העיר והאחדות שבפרסום

אנו רואים במחויבותנו לאמנת שירות איכותי, תוך מתן שירות אדיב ומהיר, המכוון 
 .ללקוח

 .15:00 -08:00המחלקה פועלת בימים א' עד ה', בין השעות 

 .קבלת קהל בתיאום טלפוני

 

 
 

 מידע למי שמעוניין לקבל רישיון עסק .2.3

מחלקת רישוי עסקים העבירה לביקורת העתקי דפי מידע אותם היא 

מעבירה למי שמעוניין לפתוח עסק ביישוב. דף המידע כולל את הפרטים 

 הבאים:

 "פתיחת עסק בבאר יעקב". מכתב .א

 במידה שמדובר בבית אוכל(.טופס פרשה טכנית לבית אוכל ) .ב
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במסמך מוסבר כי העסק המחייב רישיון עסק על פי חוק רישוי עסקים 

 . כמו כן, מוסבר כי על המעוניין1995וצו רישוי עסקים משנת    1968משנת  

₪ ולמלא טופס בקשה.  320לפתוח עסק הטעון רישוי לשלם אגרה בסך 

 לטופס הבקשה עליו לצרף:

 בעל העסק המבקש רישיון.צילום תעודת זהות של  .א

 יפוי כוח )במידה שהמבקש איננו בעל העסק(. .ב

 חוזה שכירות או אישור בעלות. .ג

 תעודת עוסק מורשה. .ד

 תעודת התאגדות + רשימת מורשי חתימה מטעם התאגיד. –לתאגיד  .ה

תכנית עסק כולל תכנית סניטרית, ערוכה וחתומה על ידי  .ו
 העתקים.מהנדס/אדריכל וגרמושקה בחמישה 

 פרשה טכנית. –לעסקי מזון  .ז

מסמכים נוספים במידה שידרשו ע"י המחלקה או גורמי הרישוי  .ח
 השונים בהמשך לתהליך.

כמו כן, במסמך מוסבר כי הבקשה לרישיון תשלח לגורמי הרישוי 

המאשרים כגון: משרד הבריאות ,כיבוי אש, משטרת ישראל, הוועדה 

וד גורמים על פי הצורך, שיגיעו לתכנון בניה, המשרד להגנת הסביבה וע

 לערוך ביקורת בעסק ולאשרו.

 

דף המידע שמועבר למעוניינים בפתיחת העסק, למרות שהוא מפורט, 

 . 2013ולא הצו המעודכן משנת  1995מתייחס לצו רישוי עסקים משנת 

 

 

 

 



 רישוי עסקים – 2018/3
 

121 
 

 חוות דעת מקדמית .2.4

 למי שמעוניין לפתוח עסק הטעון רישוי ביישוב קיימת אפשרות לפנות

למחלקה כדי לקבל חוות דעת מקדמית )תמורת תשלום( ובכך הוא עשוי 

 לחסוך כסף רב בעתיד.

 להלן ציטוט מחוק רישוי עסקים:

רשות הרישוי או נותן האישור יתנו, לבקשת  א() ה.6

פונה, חוות דעת מקדמית, על התאמת עסק מוצע 

ם של  תלדרישות החוק והתקנות אשר בתחום סמכו

רשות הרישוי או נותן האישור, ועל התנאים המוקדמים  

שיש לקיימם לפני שיינתן אישור, רשיון או היתר זמני, 

 לעסק המוצע. 

לבקשה לחוות דעת מקדמית, יצורפו   (1) ב() 

ב; ואולם רשאים  6המפורטים בסעיף  המסמכים

ר לפטור פונה רשות הרישוי או נותן האישו

ב, אם אינו דרוש 6מהגשת מסמך לפי סעיף 

 למתן חוות הדעת המקדמית;  

רשות הרישוי או נותן האישור רשאים   (2)

לדרוש מסמכים נוספים, הדרושים להם לצורך 

 מתן חוות הדעת המקדמית.  

 

מנהל המחלקה מסר לביקורת כי במקרים בהם בעלי עסקים פונים לקבל 

מפנה אותם לגורם הרלוונטי )מחוץ למועצה(, חוות דעת מקדמית הוא 

כאשר הגורם המשמעותי הוא משרד הבריאות )מאחר שבד"כ נדרשות 

 השקעות משמעותיות כדי לעמוד בדרישות שלה(.

 "מקדמיתלדעת הביקורת לא נעשה שימוש מספק ב"חוות דעת 

חוסר  בעקבות )בתשלום(, דבר שעשוי לחסוך לבעלי עסקים כסף רב,

 המודעות של בעלי עסקים לנושא.
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 גורם השגה .2.5

 על פי החוק לעסקים קיימת אפשרות להגיש השגה. להלן ציטוט מהחוק:

 

המבקש רישיון, היתר זמני או היתר  )א( .5ג7

מזורז לפי חוק זה או בעל רישיון או היתר כאמור, 

הרואה את עצמו נפגע ממסמך או מתנאי שדרשו 

הרישוי או נותן אישור לפי חוק זה, ממנו רשות 

תנאי   לרבות תנאי שנקבע במפרט האחיד, ולמעט

או מסמך שנקבע בחיקוק, רשאי להגיש השגה על 

ב לתת לו רישיון או היתר לרשות כך או על סירו

 הרישוי או לנותן האישור, לפי העניין.

הגשת השגה כאמור בסעיף קטן )א( אינה  )ב( 

מתלה את תוקפה של ההחלטה, כל עוד לא החליטו 

 רשות הרישוי או נותן האישור אחרת, לפי העניין.

שר הפנים יקבע הוראות לעניין השגה  )ג( 

יין אופן הגשתה, הגורם לפי סעיף זה, ובכלל זה לענ

ברשות הרישוי או אצל נותן האישור המוסמך לדון 

בה, סדרי הדיון בה והמועדים למתן ההחלטה 

 בהשגה.

שר הפנים, בהסכמת שר האוצר ובאישור  )ד( 

ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, רשאי 

לקבוע אגרות לעניין הגשת השגה לפי סעיף זה, 

ומועד תשלומה,  לרבות שיעורי האגרה, אופן

 הצמדתה ודרכי גבייתה.
 

מנהל יצוין כי . שאליו ניתן להגיש השגותבמועצה לא מונה גורם 

לא היו בתקופתו בתפקיד מחלקת רישוי עסקים מסר לביקורת כי 

 השגות. 
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 נגישות לאנשים עם מוגבלויות .2.6

מדינת ישראל עוברת מהפיכה ביחסה אל אנשים עם מוגבלות, הכוללת 

מהלך של התאמת המרחב הציבורי בעבורם. זאת במטרה שכל אדם, 

ללא קשר למוגבלותיו יוכל להנות מהשירותים הניתנים על ידי כל גוף, 

 באופן שוויוני, עצמאי, בטיחותי ומכובד.

"עסק טעון  –( 1968בחוק רישוי עסקים התשכ"ח ) 8בהתאם לסעיף 

רישוי שנקבעה לו חובת רישוי בחיקוק אחר, רשאית רשות הרישוי שלא 

לתת לו את הרישיון או ההיתר הזמני לפי חוק זה כל עוד לא הורשה 

ג' מפנה לחוק שוויון זכויות   8במסגרת זו, סעיף  .  העסק לפי חיקוק אחר"

בו הוטלה חובה על ביצוע  1998 –גבלות, התשנ"ח לאנשים עם מו

התאמות נגישות בעסקים שמספקים שירותים לציבור )על פי כללים 

 שנקבע( כדלקמן:

אוגוסט   1  -בתי עסק המצויים בבניין חדש )שהיתר הבנייה לפני ה .א
 ( חייבים להיות נגישים באופן מלא מרגע פתיחתם.2009

 1 -ר הבניה ניתן לפני הבתי עסק שמצויים בבניין קיים )שהית .ב
( חייבים בנגישות באופן הדרגתי, לפי לוחות זמנים 2009אוגוסט 

 כמוגדר בתקנות הנגישות לפי חוק שוויון זכויות.

, שבהן 2נכנסו לתוקף גם תקנות נגישות השירות 25.10.2013ביום 

הוראות נוספות המתייחסות לתכנון פנים, ריהוט ושירות, וכן התאמתו 

 ם עם מוגבלות ראייה, שמיעה, שכלית ונפשית.בעבור אנשי

על הרשות המקומית לבחון באמצעות  מורשה נגישות השירות מטעמה, 

או לחידושו, עומד בדרישות אם העסק המגיש בקשה לקבלת רישיון עסק  

 הנגישות בהתאם לחוק.

 

 

 –תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות לשירות(, התשע"ג  2
2013 . 
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טרם מונה "מורשה לנגישות השירות" כנדרש בחוק, ולא נערך   במועצה

לקת רישוי עסקים כדי לוודא שעסקים שמבקשים כל פעולה מצד מח

 רישיון עסק עומדים בדרישות החוק בתחום הנגישות.

 

 אישור הנדסי .2.7

כאמור, אישור רישיון עסק מחייב אישור הנדסי ע"י הוועדה לתכנון 

 הביקורת בחנה את אישורי התכנון ובניה.ובניה. 

ההנדסה אישרה ( מחלקת 2015ברוב העסקים הוותיקים )מלפני שנת 

את הרישיונות מבחינת תכנון ובניה, למרות שזה לא בסמכותה, במקום 

 הוועדה לתכנון ובניה שהיא הגורם שצריך לאשר.

המועצה פונה לוועדת התכנון והבניה לצורך קבלת  – 2015החל משנת 

. כתוצאה מאי זוכה להתייחסותאינה לרוב , אך ישור תכנון ובניהא

מחלקת רישוי עסקים  –, בחלק מהמקרים המהוועד קבלת התייחסות

מחליטה לאשר את הבקשה ללא אישור הוועדה; במקרים אחרים היא 

 .ללא רישיוןנותר ומבקש רישיון העסק  –אינה מאשרת 

עסקים מסר לביקורת כי כשנכנס לתפקיד בשנת מנהל מחלקת רישוי 

, למד מקודמו והונחה על ידי המנכ"ל דאז שמפנים את הבקשות 2010

למחלקת ההנדסה ומהנדס המועצה חותם על האישור. כמו כן, הוא מסר 

 20)מעל  תקופתובתיקים עוד הרבה לפני לביקורת כי על פי התיעוד 

אכן יש אישורים של מהנדס  .בתפקיד ושנים(, זה הנוהל בו עבדו קודמי

, 2014בשנת  על תכניות העסק כאישור להנפקת רישיון. המועצה דאז

שהתהליך אינו תקין, העלתה  מבקרת מטעם מבקר המדינהלאחר ש

לשלוח את הבקשות את המחלקה שיש היועצת המשפטית הנחתה 

  ובניה, וכך הוא נוהג מאז. לוועדה המקומית לתכנון

ימה ישיבה בין נציגי המועצה לבין יועמ"ש הועדה התקי 8.9.2016ביום 

במסגרתו סוכם כי יועמ"ש הועדה יעדכן מיהו הגורם המטפל בבקשתו 

לרישוי עסקים בוועדה. כמו כן, סוכם כי מחלקת רישוי עסקים 
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באמצעות התובעת העירונית תעביר ליועמ"ש הועדה ריכוז של בקשות 

 .3לרישוי עסקים

ברו מעל שנה וחצי מאז הפגישה עם הביקורת מעירה שלמרות שע

עדיין קיים עיכוב במתן אישורים על ידי הועדה, דבר יועמ"ש הועדה, 

 שפוגע ביכולת להנפיק רישיונות עסק.

 

 אגרת רישוי עסקים .2.8

מתן רישיון עסק מותנה בתשלום אגרת הרישוי על ידי מבקש הרישיון. 

להציג את התשלום מבוצע במחלקת הגביה, ובאחריות בעל העסק 

 אישור התשלום במחלקת רישוי עסקים.

בהמשך לבקשת הביקורת, מחלקת הגביה העבירה לה דוח המפרט 

 תשלומים אגרת רישוי עסקים. 

בדוח אגרות רישוי שהופק על ידי מחלקת הגביה לבקשת הביקורת לא 

קיים מידע מלא לגבי בתי העסק ששילמו את האגרה; ברוב המקרים 

שם "מועצה" או "מועצה מכרזים", וכדי לבדוק התשלום מופיע תחת ה

 מי שילם את האגרה בפועל נדרש לעיין בהעתקי הקבלות.

 

 רישיונות זמניים והיתרים זמניים .2.9

לדוגמה  –המועצה מנפיקה רישיון זמני לעסקים שפועלים זמן קצוב 

קייטנות, אירועי יום עצמאות/פורים ואירועים חד פעמים אחרים, 

והיתר זמני לעסק שנמצא בתהליך קבלת רישיון קבוע, אך עדיין צריך 

 –לעסק ניתן היתר זמני  בחלק מהמקריםלהשלים פעילות בנושא. 

 .מותנה בקבלת היתר זמני מהגורמים המקצועיים

 

 

 .13.9.2018מכתב התובעת העירונית מתאריך  3
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 היתרים זמניים במערכת נכון להטבלה שלהלן מפרטת את הרישיונות/

13.5.2018: 

מספר  מס"ד
 תיק

 הערות סטטוס  ת. פקיעה מהות העסק

 תחנת דלק 02/004 1
 ותדלוק

פג  31.12.2014
 תוקף

עדיין אין 
אישור 
תכנון 
  ובניה.

אינו 
מופיע 

בעסקים 
ללא 

 רישיון.

מזנון; בית  04/144 2
 אוכל

פג  22.4.2018
 תוקף

קיבל 
היתר 
זמני 

מהכבאות 
אך לא  –

סופי. 
מנהל 

מחלקת 
רישוי 

עסקים 
יבדוק את 

הנושא 
עם 

 הכבאות.

ממתין  בתוקף 31.12.2018 קיוסק 04/175 3
לאישור 

וועדת 
תכנון 
 ובניה

פג  26.3.2018 מסעדה 04/180 4
 תוקף

לא 
התקבלה 

תגובת 
הוועדה 
לתכנון 

 –ובניה 
הוציא 

תזכורות 
, 3.7.17ב 
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מספר  מס"ד
 תיק

 הערות סטטוס  ת. פקיעה מהות העסק

 -ו  10.8.17
13.9.17. 

  בתוקף 31.12.2018 רוכלות מזון 06/015 5

פג  1.5.2017 יריד מזון 06/016 6
 תוקף

הרישיון 
לא נסגר 

בטעות. 
מדובר 

באירוע 
 חד פעמי.

ממתינים  בתוקף 31.12.2018 אחסנה 06/025 7
לתשובה 

מהוועדה 
לתכנון 

 ובניה

קולנוע  07/003 8
 תאטרון

התחייבו  בתוקף 31.12.2018
להחליף 

את 
הכסאות 
)מבחינת 

 כיבוי אש(

עריכת אירוע  07/013 9
תחת כיפת 

 השמיים

פג  18.4.2018
 תוקף

בטעות 
 לא נסגר

פג  8.8.2015 מחנה נוער 07/030 10
 תוקף

בטעות 
 לא נסגר

אירוע עריכת  07/032 11
תחת כיפת 

 השמיים

פג  24.3.2016
 תוקף

בטעות 
 לא נסגר

עריכת מופעים  07/033 12
 וירידים

פג  27.6.2016
 תוקף

בטעות 
 לא נסגר

אמפיתאטרון;  07/036 13
מקום לעריכת 

 אירועים

פג  12.3.2017
 תוקף

בטעות 
 לא נסגר

אמפיתאטרון;  07/043 14
מקום לעריכת 

 אירועים

פג  9.10.2017
 תוקף

בטעות 
 לא נסגר

עריכת מופעים  07/044 15
 וירידים

פג  2.3.2018
 תוקף

בטעות 
 לא נסגר
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מספר  מס"ד
 תיק

 הערות סטטוס  ת. פקיעה מהות העסק

פג  31.12.2013 תחנת מוניות 08/008 16
 תוקף

העסק 
כבר לא 

קיים. 
בטעות 

לא נסגר 
 במערכת.

כלי רכב;  08/028 17
מכירה; 

השכרה; 
 תיווך

פג  31.8.2016
 תוקף

אין 
תשובה 

מהוועדה 
לתכנון 

 ובניה

 –חומרי בנייה  10/014 18
אחסונים; 

 מכירתם

פג  31.8.2014
 תוקף

העסק 
כבר לא 

קיים. 
בטעות 

לא נסגר 
 במערכת.

 

 נמצאו במערכת מבדיקת הרישיונות הזמניים וההיתרים הזמניים

 הפערים הבאים:

קיימים מקרים בהם רישיונות זמניים בגין אירוע קצר מועד עדיין  .א

 רב לאחר סיום האירוע.פעילים במערכת זמן 

)עברה  פג תוקףשלהם מספר עסקים שההיתר הזמני  נמצאובנוסף,  .ב

ובים באישור כרישיון קבוע עקב עילהם , אך לא ניתן להנפיק שנה(

 )ראו פרק על תכנון ובניה(. הוועדה לתכנון ובניה.
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 חוק עזר "איכות הסביבה" .3

 

 
 כללי .3.1

טעוני רישוי, כפופים לחוק כאמור העסקים במועצה, ביניהם עסקים 

העזר "איכות הסביבה". הביקורת בחנה את העמידה בחוק בתחומי 

הרוכלות ושעות הפתיחה. יצוין כי מדי פעם ישנן פניות למוקד העירוני 

 בקשר לעסקים ביישוב.

 

 רוכלות .3.2

 כל רשות מקומית, כחלק מהמדיניות שלה, מחליטה האם יפעלו רוכלים

רשויות מקומיות שהחליטו שביישוב שלהם לא יפעלו בתחומה. ישנן 

רוכלים; ברשויות מקומיות אחרות נותנים רישיונות לרוכלים בהתאם 

למדיניות שנקבעה. רוכלים נדרשים לחדש את רישיון העסק שלהם מדי 

 שנה.

בבאר יעקב ישנם תשעה רוכלים שקיבלו רישיון עסק לרוכלות. הטבלה 

 ת:שלהלן מרכזת את עסקי הרוכלו

מהות  מס"ד
 העסק

רחוב 
 העסק

מס' 
 תיק

סטטוס  
 התיק

מהות 
 העסק

רוכלות  1
 מזון

הרב 
שפירא 

פינת 
 האלונים

מכירת  שמתחד   06/003
 אבטיחים

רוכלות  2
שאינה 

 מזון

מכירת  מתחדש   06/007 דרך צה"ל
שעונים 

ליד מחנה 
 צריפין

רוכלות  3
שאינה 

 מזון

מכירת  מתחדש   06/014 -
פרחים 

 בצמתים
רוכלות  4

 מזון
"אוטו  מתחדש   06/015 -

גלידה" 
שמסתובב 

 ביישוב
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מהות  מס"ד
 העסק

רחוב 
 העסק

מס' 
 תיק

סטטוס  
 התיק

מהות 
 העסק

רוכלות  5
 מזון

מכירת  מתחדש   06/017 -
 דברי מזון

רוכלות  6
 מזון

חניון עפר 
תחנת 

 הרכבת

 לא פעיל מתחדש   06/018

רוכלות  7
 מזון

שמחה  
 הולצברג

 לא פעיל מתחדש   06/022

רוכלות  8
 מזון

רבי מאיר 
 הנסבעל 

מכירה  מתחדש   06/024
בעגלה 
ניידת 

ברח' רבי 
מאיר בעל 

 – 9הנס 
מזון 

ושתיה 
באריזות 

 סגורות.
רוכלות  9

שאינה 
 מזון

 הירדן
)כתובת 

 –הבית 
 לא העסק(

עציצים,  בטיפול   06/026
דברי 

 –מתיקה 
המכירה 

ליד גן 
ציבורי 

 בצאלון.

 

במועצה אין מדיניות כתובה אשר מתייחסת, בין היתר, לנושא שמאחר  

מועצה כדי להרוכלות ומאחר שלא צריך אישור של גורם נוסף מחוץ 

 באילו תנאים מנפיקים  מוגדרים, אין כללים  לרוכל  להנפיק רישיון עסק

 רישיון עסק. לו

שאושר להם רישיון עסק, שניים אינם  רוכלות מתוך שמונה עסקי

 במערכת הם מופיעים כפעילים. , אךפעילים
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בחוק עזר לבאר יעקב )מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והניקיון(, 

 קיימת התייחסות לנושא הרוכלות כדלקמן: 2006 –התשס"ו 

 איסור רוכלות

לא יעסוק אדם ברוכלות בגן, אלא אם כן הדבר הותר לו במפורש   .32
 זה.ברישיון הרוכלות שניתן לו לפי חוק עזר 

 

 (ראה נספחרוכלים מתייחס לנושא הרוכלות ) –כמו כן, פרק ט"ו 

 

הביקורת ביקשה לבחון עמידת הרוכלים בחוק עזר איכות 

 הסביבה. הטבלה שלהן מציגה את תוצאות הבדיקה:

הסעיף  מס"ד

בחוק 

 העזר

 הערות מהות הסעיף

איסור לפעול  82 1

מטר מגני  20בתחום 

 ילדים

מנהל המחלקה מסר 

לביקורת שהרוכלים 

 עומדים בסעיף זה.

איסור חניה שלא  83 2

 בשעות התעסוקה

נמצא כי רוכל א' פועל 

 בניגוד לחוק העזר.

מקום אחזקת עגלה  84 3

ואיסור קשירה 

 למבנה

מנהל המחלקה מסר 

לביקורת שהרוכלים 

 עומדים בסעיף זה.

מנהל המחלקה מסר  סור גרימת מטרדיא 85 4

שהרוכלים לביקורת 

 עומדים בסעיף זה.

תבניתן של עגלות,  86 5

 וסידור טובין

כאמור המועצה טרם 

סיכמה מדיניות 

 בנושא רישוי עסקים.
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לחוק העזר "איכות הסביבה"   83פועל בניגוד לסעיף    א'הרוכל  נמצא כי  

ימים בשבוע,  7שעות ביממה,  24משאית הרוכלות מחנה במקום  –

בפועל הוא צריך לפנות לשעות התעסוקה. למרות איסור החניה מעבר 

 את כלי הרכב בסוף כל יום עבודה.

 שעות פתיחת בתי עסק וסגירתן  .3.3

מתייחס לנושא "פתיחת בתי  "איכות הסביבה" פרק ט"ז בחוק העזר

. על פי חוק העזר חל איסור להפעיל עסק בימי מנוחה, עסק וסגירתם"

ניתן לפתוח בית אוכל ובית עינוגים בתנאים מגבילים. כמו כן, חוק העזר 

אסור להפעיל בית עסק בין  –קובע מגבלות לשעות הפעילות: בימי ה' 

 20:00ד' בין השעות    –למחרת בין ימי א'    06:00עד לשעה   21:00השעות  

 למחרת. 06:00עד 

רישוי, ישנם בתי עסק שפועלים מעבר  שטעוניםמבין בתי העסק 

, מבלי שהמועצה חנות ב' וחנות ג'לשעות הפעילות, לדוגמה חנות 

אף התקבלה תלונה במוקד  חנות ב'. יצוין כי לגבי אוכפת את חוק העזר

 העירוני שלא טופלה.

 
 המוקד העירוני .3.4

העירוני בנושא "רישוי הביקורת בחנה את הטיפול בפניות למוקד 

 18. בתקופה זו היו 2018-2016עסקים" או "עסקים" במהלך השנים 

 פניות בנושא, מתוכן חמש בלבד סגורות במערכת המוקד.

הטבלה שלהלן מציגה את הפניות והסטטוס בחלוקה לשנים )עד לסוף 

 (:2018מאי 

סך  השנה מס"ד
 פניות

אחוז  סגורות 
 סגורות 

נושאי הפניות 
 ושלא נסגר

העדר שלט רחוב,  34% 2 6 2016 1
בירור האם לבסטה 
יש רישיון עסק, 
מסכים בכיכר בשא 

הרב שפירא -נס
מפריעים, בירור 
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סך  השנה מס"ד
 פניות

אחוז  סגורות 
 סגורות 

נושאי הפניות 
 ושלא נסגר

לגבי דוכן ליד 
 הרכבת.

ללא נושא, שכן  17% 1 6 2017 2
פתח בית מלאכה 
בחצר, חנות ב' 
פתוחה עד מאוחר  
ומפריעה לשכנים 
)פעמיים(, בקשה 
לפתיחת חנות 

 ירקות. 

3 2018 
עד 

5.2018 

בית במקור הפך  34% 2 6
לעסק לחומרי בניה 
ומהווה מטרד, 
עסק של 
האבטיחים חונה 
שלא בטאבו. גן 
ילדים מפריעה, 
שכן מדליק בכל 
יום מעשנת ריח 

 מטרת עסק.ל

  28 5 18 סה"כ 4

 

פניות במוקד שהועברו לטיפול מחלקת רישוי עסקים  18מבדיקת 

 ( נסגרו.28%פניות בלבד ) 5, נמצא כי 2018עד לסוף מאי  2016מינואר 

 להלן התייחסות מנהל מחלקת רישוי עסקים לנושא:

לונות רבות טופלו זה מכבר, אך לא נסגרו במוקד. וכן תלונות רבות ת"

עסק שאינו צריך  –שאינן קשורות לרישוי עסקים )כדוגמת גן ילדים 

רישיון עסק(. בכל מקרה, ישבתי עם נציגת המוקד, ערכנו סדר בפניות. 

 פניות בלבד." 4כיום לדעתי מופיעות 
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 עסקים ללא רישיון .4

 

 כללי .4.1

אחראית לפעול  כדי שכלל העסקים ביישוב שטעונים רישיון המועצה 

עסק יהיו עם רישיון עסק בתוקף. במסגרת זו נדרש, מצד אחד לעודד את 

העסקים להוציא רישיון עסק ומצד שני לפעול בתוקף למול עסקים 

 שאינם מוציאים רישיון עסק.

ל המועצה בהיותה "רשות רישוי" על פי חוק רישוי עסקים, אחראית ע

בחוק(:  1קיום ואכיפת הוראות החוק אשר בין מטרותיו )לפי סעיף 

בריאות הציבור, איכות הסביבה, בטיחות, מניעת סכנות שלום הציבור 

ועוד. מימוש אחריותה של המועצה בא לידי ביטוי בתהליך מתן רישיון 

העסק לראשונה וצריך לבוא לידי ביטוי גם בנקיטת אמצעי פיקוח ובקרה 

קיימים וזאת כדי להבטיח כי הנם עומדים בתנאי הרישיון גם על עסקים  

במהלך פעולתם השוטפת ובעת חידוש הרישיון. במסגרת זו, המועצה 

 צריכה לנקוט בפעולות הבאות:

 איתור עסקים ללא רישיון. .א

פיקוח על פעילותם של עסקים שקיבלו רישיון כדי לוודא שפועלים על פי  .ב
 תנאי הרישיון.

 יפה כנגד עסקים המפרים את החוק.נקיטת פעולות אכ .ג

, על המועצה 26.12.20164על פי הנחיות מחלקת יעוץ וחקיקה )פלילי( מה  

באמצעות יחידת התביעה לשלוח לחשוד בניהול עסק שלא כדין הודעה 

בכתב על כוונה להגיש נגדו כתב אישום בציון עיקרי העובדות המהוות 

יצוין כי החשוד רשאי,  העבירה וסעיפי העבירה בה הוא חשוד. במכתב

יום  מקבלת ההודעה.  30אך לא חייב, לשלוח בכתב את טענותיו תוך 

 

 

-803. סימוכין 26.12.2016 –מחלקת ייעוץ וחקיקה )פלילי( מה  –המשפטים משרד  4
99-2016-066068 
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יום ניתן יהיה להגיש נגדו כתב אישום )אין  30ובמידה שלא  ענה תוך 

מניעה שגרסת החשוד תימסר לרשות בעל פה אך לא בפני הפקח בעת 

 מסירת ההודעה(.

גבת האכיפה ברישוי עסקים בנושא "ה  24.8.2008  -מ  6/2005חוזר מנכ"ל  

 ברשויות מקומיות" כתוב:

ברשויות  2006דוח ביקורת מעקב בנושא רישוי עסקים לשנת  .א
המקומיות הינו דוח חמור המציע על אחוז גבוה של עסקים ללא 
רישיון עסק, ובפועל מבטא כי רשויות מקסויימות אינן מפעילות 

ר לציין את את חובתן לאכוף את חוק רישוי עסקים כנדרש. למות
הסכנות הנובעות מכך, ואת העובדה כי הדבר הינו בניגוד למינהל 

 שלטון תקין.

החל מפרסום הנחיה זו, רשויות בהן קיים אחוז גבוה של עסקים  .ב
ללא רישיון עסק, משרד הפנים ימנה להן ועדת חקירה ברשות, 
ראש הרשות הרלוונטית ייקרא לשימוע, וייעצרו תקציבי פיתוח 

 ומענקים שונים.

כל רשות תעביר דו"ח שנתי דרך מערכת האינטרנט, כפי שנעשה עם  .ג
הדו"ח של הגזברות ברשויות המקומיות. דו"ח זה יהיה חלק 

 מהנתונים שהרשות מחוייבת להעביר.

 

 שיעור עסקים ללא רישיון .4.2

קיומם של עסקים חייבי רישוי הפועלים ללא רישיון מנוגד לחוק ועלול 

הציבור, בבטיחותו או באיכות החיים. על כן, בין  לפגוע בבריאות

מטרותיה העיקריים של המועצה בתחום, צריכה להיות מטרה לפעול 

 לצמצום התופעה של עסקים הפועלים ללא רישיון עסק בתוקף ביישוב.

מהעסקים ביישוב   20%על פי הדיווח השנתי של המועצה למשרד הפנים,  

בחמש השנים האחרונות, המועצה פועלים ללא רישיון עסק בתוקף. 

אינה מצליחה לצמצם את מספר העסקים שפועלים ביישוב ללא רישיון 

. התחומים 24%  -  15%עסק  בתוקף; שיעור העסקים ללא רישיון נע בין  

הם:  2017ללא רישיון היה הגבוה ביותר בשנת בהם שיעור העסקים 

 (.26.5%( ומזון )71.4%"בריאות, רוקחות וקוסמטיקה" )
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כפי  2017 – 2010הטבלה שלהלן מציגה את דוח מצב העסקים לשנים 

 שדווח ע"י המועצה למשרד הפנים )נתוני סוף שנה(:

שנת  הנושא  מס"ד 
2010 

שנת 
2011 

שנת 
2012 

שנת 
2013 

שנת 
2014 

שנת 
2015 

שנת 
2016 

שנת 
2017 

סה"כ   1
 עסקים 

184 214 218 230 236 242 252 270 

מספר   2
עסקים  

 ללא רישיון

74 79 62 45 46 36 62 55 

אחוז בעלי   3
 רישיון

60% 63% 72% 80% 81% 85% 76% 80% 

 

 

 

לפי קבוצות   2017בטבלה שלהלן מציגה נתוני העסקים ללא רישיון בשנת  

 עסקים:

מספר  קבוצת עסקים מס"ד
עסקים 
חייבי 
 רישוי

מספר 
עסקים 

ללא 
 רישיון

אחוז 
העסקים 

ללא 
 רישיון

בריאות, רוקחות  1
 וקוסמטיקה

7 5 71.4% 

 - - 4 דלק ואנרגיה 2

חקלאות, בעלי  3
 חיים

5 1 20% 

 26.5% 41 155 מזון 4

 - - 2 מים ופסולת 5

 7.1% 1 14 מסחר ושונות 6

ציבורי, נופש עינוג  7
 וספורט

23 3 13% 

 9% 4 44 רכב ותעבורה 8
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מספר  קבוצת עסקים מס"ד
עסקים 
חייבי 
 רישוי

מספר 
עסקים 

ללא 
 רישיון

אחוז 
העסקים 

ללא 
 רישיון

שירותי שמירה  9
 ואבטחה

1 - - 

תעשיה, מלאכה,  10
 כמיה ומחצבות

15 - - 

 20% 55 270 סה"כ 11

 

 

 איתור עסקים ללא רישיון .4.3

מאחר שחלק מהעסקים המחויבים ברישיון עסק נפתחים בלי שמוגשת 

למחלקה בקשה לקבלת רישיון עסק או חוות דעת מקדימה, על המחלקה 

 לבצע פעילות יזומה לאיתור עסקים הפועלים ללא רישיון. 

לאיתור עסקים חדשים שנפתחו המחלקה אינה מבצעת פעילות יזומה 

סק; המידע מגיע למחלקה באופן ביישוב ושלא הגישו בקשה לפתיחת ע

 .אקראי

 

 עסקים ללא רישיון עסק שיצאה להם מכתב התראה .4.4

 מכתבי התראה, הוציאה , התובעת העירונית דאז 16.11.2016בתאריך 

מכתב ב  פועלים ללא רישיון.בפועל  , אך  עסק  רישיוןשמחויבים בלעסקים  

יא כתבה יום להסדרת הרישוי. כמו כן, ה  60היא נתנה לעסקים ארכה בת  

במידה ולא תפעל להסדרת רישיון העסק כנדרש, נאלץ לנקוט נגדך כי "

 בהליכים משפטיים".

 ראו נספח ב'. -לפירוט עסקים שקיבלו מכתבי התראה 

עד  –( 11.2016מכתבי התראה )כשנה וחצי מאז הפצת  שעברהלמרות 

עסקים תשעה ננקטו הליכים משפטיים כנגד  לתחילת הביקורת לא
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המועצה לא נקטה בצעדים החלטיים כנגד   תיקנו את הליקויים.  שטרם

כל העסקים אשר פועלים ללא רישיון . )יצוין כי במהלך הביקורת, 

 , המועצה התחילה לטפל בנושא(.2018בחודש יוני 

הביקורת סבורה שקיימת חשיבות רבה לקיום פיקוח נמרץ ויעיל על 

עסקים אשר אינם עומדים בתנאי הרישיון ובפרט בתחומים כגון 

בריאות ובטיחות. הוצאת מכתבי התראה בלבד )הכוללים בד"כ דרישה 

לטיפול מיידי ברישוי וכן "איום" בנקיטת צעדים משפטיים( אינה צעד 

נוספים במשך שנים לאחר מכן פוגמת מספק, ואי נקיטת צעדים 

 באמינות המועצה ובהרתעת בעלי עסקים המפירים את החוק. 

בפועל, בעת הביקורת, במועצה לא קיימת כלל פעילות משפטית כנגד 

 עסקים הפועלים ללא רישיון ושקיבלו התראה.

 

 עסקים ללא רישיון עסק שלא ננקטו כנגדם צעדים בכלל .4.5

להם תיק במחלקת רישוי עסקים, אך  כי ישנם עסקים שנפתחנמצא 

אינם פועלים כנדרש להשלמת הטיפול בהוצאת רישיון עסק ושלא 

לא הוזמנו  –ננקטה פעולה כלשהי מטעם המועצה כדי לטפל בהפרה 

להלן פירוט לשימוע, לא יצא מכתב התראה מתובע עירוני וכד'. 

 העסקים הנ"ל:

 הערות סטטוס  מספר תיק מס"ד

אין אישור בניה ואין אישור  בטיפול 04/134 1
 כבאות.

אין אישור כבאות, משטרה  נדחה 04/142 2
 .ובניה

אין אישור בניה, בריאות  בטיפול 04/145 3
 .וכבאות

אין אישור בניה, בריאות,  בטיפול 04/148 4
 .כבאות, משטרה

אין אישור בניה, בריאות,  נדחה 04/150 5
 .כבאות, משטרה
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 הערות סטטוס  מספר תיק מס"ד

 .אין אישור בניה, כבאות נדחה 01/005 6

 .אין אישור בניה וכבאות בטיפול 01/011 7

 .אין אישור בניה וכבאות נדחה 01/014 8

 

 .אין אישור כבאות נדחה 02/003 9
)יצוין כי לאחר הביקורת, במהלך החודשים יוני יולי התובעת העירונית  

 הוציאה מכתבי התראה(.

 

 קיימיםפיקוח ובקרה על עסקים  .4.6

כדי לשמור על בריאות ובטיחות הציבור, חשוב שהמחלקה תוודא לאורך 

זמן שעסקים שקיבלו רישיון עסק ממשיכים לפעול בהתאם לתנאי 

ג בחוק, רשאית רשות רישוי לבטל רישיון עסק 7הרישיון. על פי סעיף 

 שניתן אם סברה כי העסק אינו עומד בתנאי הרישיון.

גורמי ונותני האישור להיכנס למקום העסק על מנת החוק מאפשר לכל 

 לבדוק אם מולאו הוראות החוק ועל בעל העסק להתיר כניסה זו.

הביקורת מדגישה כי לצורך מימוש אחריותה של המועצה כ"רשות 

רישוי" קיימת חשיבות לקיום פיקוח ובקרה שוטפים על עמידתם של 

ומכאן יש חשיבות   העסקים בתנאי הרישיון במשך כל תקופת פעילותם

רבה לכך שהביקורות ייערכו על פי תכנית עבודה מסודרת אשר תקיף 

 באופן מחזורי את כל העסיקם החייבים רישוי.

הביקורת נכחה כי המחלקה אינה נוהגת לבטל רישיונות קיימים 

הביקורת מעירה כי השימוש  לעסקים ומסתפקת באי חידוש הרישיון.

יונות לעסקים שאינם עומדים בתנאי בסמכותה של המועצה לבטל ריש

הרישיון עשוי להיות אמצעי יעיל להרתעה מפני הפרת תנאי הרישיון 

על ידי עסקים וכן לקצר את משך פעולתו של העסק תוך הפרת תנאי 

 הרישיון.

 



 רישוי עסקים – 2018/3
 

140 
 

 רישוי עסקים ומדיניותהרפורמה ברישוי עסקים  .5

 

קף ונכנסה לתו 2010הרפורמה ברישוי עסקים אושרה בכנסת בשנת 

. מטרת הרפורמה, שאותה 2013באופן הדרגתי, החל מחודש נובמבר 

הוביל משרד הפנים, נועדה בראש וראשונה להסיר חסמים בפני בעלי 

עסקים בהוצאת רישיון עסק, ולהביא למינופן. הערכים בבסיס 

 הרפורמה הם: יעילות, שקיפות, הוגנות, זמינות.

ישום הרפורמה במספר כניסת הרפורמה לתוקף מחייבת את המועצה לי

 תחומים.

המועצה טרם ישמה את הרפורמה בתחום רישוי עסקים בסעיפים 

 שבאחריותה.

הטבלה שלהן מציגה את התחומים בהם נדרש לבצע רפורמה ואת 

 סטטוס הביצוע כפי שהוצג ע"י מנהל המחלקה:

 סטטוס  התחום מס"ד

קביעת מדיניות רישוי  1
 עסקים ברשות.

החל תהליך  – טרם בוצע
אך לא  2015בנושא בשנת 

 הושלם.

מהווה חלק  –  טרם בוצע כתיבת מפרט אחיד יישובי. 2
 מהמדיניות.

 –מינוי גורם השגה ביישוב  3
  חבר מועצה

  טרם בוצע.

לא היו  פועלביצוין כי 
ולכן לא היה צורך  השגות

 מעשי בגורם השגה.

 –  בוצע באופן חלקי ביותר העסקת תברואן 4
קיים תברואן, אך הוא לא 

 זמין לרישוי עסקים.

עבודה בסביבה ממוחשבת  5
 ומקוונת

המועצה עובדת עם   –  מבוצע
מערכת "רמה מערכות" 
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 סטטוס  התחום מס"ד

אשר נותנת מענה לצרכי 
 המחשוב.

הטמעת השינויים בצו רישוי  6
 עסקים

באמצעות מערכת  – בוצע
 המידע.

אכיפה והטלת  –פיקוח  7
 קנסות 

 טרם בוצע

הקמת עמדת עיון  8
 ממוחשבת

 טרם בוצע

פרסום המדיניות באתר  9
 האינטרנט

כאמור טרם  – טרם בוצע
 נקבעה מדיניות

 

 להלן דוגמאות לתחומי קביעת מדיניות אפשריים בתחום רישוי עסקים:

 לפי סוג עסק ואזורים גאוגרפים. –שעות פעילות עסקים מותרות  .א

לפי סוגי עסקים וגביית  –הצבת שולחנות וכסאות מחוץ לעסק  .ב
 אגרות בהתאם.

 דרישות מחלקת המים וביוב לסוגי עסקים רלוונטיים. .ג

 דרישות לפינוי אשפה, פסולת מחזור, הצבת מתקנים וכו'. .ד

 הנחיות בנוגע לשמירת הניקיון במרחב הציבורי הסמוך לעסק. .ה

 הנחיות ותקנות בנוגע להצבת שילוט ופרסום. .ו

 אישור/מניעת פתיחת סוגי עסקים בהתאם לאזור גאוגרפי. .ז

 לפי סוגי עסקים וגביית אגרות בהתאם. –קירוי חורף  .ח

 לדוגמה מנועי מזגן המצוי בשכונת מגורים. –מניעת רעש  .ט

 מדיניות בנושא הפעלת רוכלות, ירידים, אירועים המוניים וכו'. .י
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   מסקנותו סיכום .6

 
בשנים האחרונות המועצה לא פעלה בצורה מספקת כדי לקדם את נושא 

רישוי עסקים ביישוב, אשר אמור לשמור על בריאות ובטיחות הציבור. 

 בין היתר נמצאו הממצאים הבאים:

טרם נקבעה מדיניות בנושא רישוי עסקים וטרם נערכו נהלים  •

 כתובים בתחום.

ם הנדרש כדי לקדם את המועצה אינה מעמידה את כוח האד •

 הטיפול ברישיונות העסק.

התיעוד אודות עסקים טעוני רישיון טרם הוזן במלואו למערכת  •

"רמה מערכות". בנוסף, חסרה טבלה מרכזת בה מתועד הטיפול 

 למול עסקים טעוני רישוי.

וועדת רישוי עסקים אשר אמורה לקדם את נושא רישוי העסקים  •

 (.2015שהוקמה )התכנסה בנובמבר התכנסה פעם אחת מאז 

במועצה לא קיימת תכנית עבודה מפורטת הכוללת, מטרות, יעדים  •

ומשימות, לקידום נושא רישוי העסקים ביישוב. כמו כן, מנהל 

 המחלקה אינו נדרש להציג ביצוע מול תכנון תכנית עבודה.

חסר מידע איכותי למי שמעוניין לפתוח ביישוב עסק המחויב  •

המידע באתר האינטרנט של המועצה אינו מספק ודפי  –ברישיון 

המידע אינם מעודכנים. כמו כן, לא נעשה שימוש מספק בחוות דעת 

 מקדמית.

נמצא כי המועצה לא פעלה בצורה החלטית כנגד עסקים שפועלים  •

 ביישוב לאורך זמן ללא רישיון עסק ובניגוד לחוק העזר.

ם שקיבלו רישיון המועצה אינה מבצעת פעילות בקרה כנגד עסקי •

עסק, כדי לוודא שהם ממשיכים לפעול בהתאם לתנאים שברישיון 

 העסק.



 רישוי עסקים – 2018/3
 

143 
 

בעבר ניתנו  –נמצאו ליקויים בכל מה שקשור לאישור הנדסי  •

רישיונות עסק למרות שלא התבקש אישור מהועדה לתכנון ובניה; 

ובתקופה האחרונה המועצה אינה מקבלת מענה מהוועדה לתכנון 

 ובניה לבקשות לרישיון עסק.

רוב הפניות למוקד העירוני בנושא רישיון עסק היו פתוחות זמן רב.  •

 )הנושא טופל בעקבות הביקורת(.

ת מתן רישיון עסק בכך שהעסק יהיה נגיש המועצה אינה מתנה א •

 לאנשים עם מוגבלויות.

המועצה אינה פועלת להתאמת הפעילות שלה לרפורמה ברישוי  •

 עסקים.
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 חוק עזר "איכות הסביבה"  –  נספח א'

 פרק ט"ו: רוכלים 

 הגדרות

 -בפרק זה   .79

 שולחן או כלי אחר המשמשים להחזקת טובין לשם מכירתם; - "דוכן"

כלי הובלה, הנסחב או הנדחף בכוח מכני, בידי אדם או באמצעות בעל   -  "עגלה"
 חיים;

 אדם שעיסוקו רוכלות; - "רוכל"

עיסוק בקניה, במכירה או בהצעת שירותים או מלאכה לציבור, שלא   -  "רוכלות"
 בתוך מבנה של קבע.

 ק ברוכלותרישיון עיסו

 )א( לא יעסוק רוכל בעיסוקו אלא על פי רישיון.  .80

 תוקפו של רישיון הוא עד למועד שנקבע בתנאי הרישיון. )ב(

 בקשת רישיון תוגש בכתב לראש המועצה. )ג( 

ראש המועצה רשאי ליתן רישיון, להתנותו או לבטלו, וכן רשאי  )ד(
 , לשנותם או לבטלם. לקבוע ברישיון תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם

 שטחים אסורים ברוכלות

לא יעסוק רוכל בעסקו בין באמצעות עגלה או כלי רכב ובין בצורה   .81
 -אחרת 

 ברשות הרבים באופן שהתעסקותו מהווה מכשול לרבים; ( 1)

 בכניסה לבנין או במעבר בין בנינים.  ( 2)

 איסור חניה

ום להעמיד או להניח לא יעמיד רוכל ולא יניח, ולא ירשה ולא יגר  .82
מטר מגן ילדים, מבית  20עגלה, כלי רכב, דוכן, תבנית, מגש או טובין בתחומי 

 ספר, ממגרש משחקים, מגינה אי מגן.

 איסור חניה שלא בשעות התעסקות

לא יעמיד רוכל ולא יניח, ולא ירשה ולא יגרום לאחר להעמיד או   .83
ש או טובין שלא בשעת עיסקו או להניח ברחוב או ברשות הרבים עגלה, דוכן, מג

 כשאיננו נמצא במקום.

 מקום החזקת עגלה ואיסור קשירה במבנה

)א( לא יקשור רוכל עגלה, דוכן, תבנית או מגש, בכל צורה שהיא   .84
 לבנין, לגדר, לעמוד או למבנה אחר.
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רוכל יחזיק את עגלתו או כלי רכבו בצדו הימני של הרחוב, קרוב  )ב(
 המדרכה הימנית, ובתנאי שהדבר מותר על פי כל דין.לשפתה של 

 איסור גרימת מטרד

)א( לא יכריז רוכל על טובין או על אומנותו במכשיר הגברה או בכל   .85
 אופן אחר הגורם לרעש.

 לא ילכלך רוכל ולא יגרום שילכלכו את השטח שליד מקום עיסוקו. )ב(

 .18:00לבין  9:00לא יעסוק רוכל בעיסוקו אלא בשעות שבין  )ג( 

ראש המועצה רשאי, לפי שיקול דעתו ובתנאים שיקבע, להתיר  )ד(
 .18:00לרוכל לעסוק בעיסוקו גם לאחר השעה 

 לא יעסוק רוכל בעיסוקו בימי מנוחה. )ה(

 תבניתן של עגלות, וסידור טובין

)א( אם אין הוראה אחרת בפקודת התעבורה או בתקנות שהותקנו   .86
המועצה לדרוש שכל עגלה תתאים לתבנית שאושרה על ידו  על פיה, רשאי ראש

 ושהוצגה במשרד המועצה.

רוכל המשתמש בעגלה או כלי רכב לצורך עיסוקו, יסדר את  )ב(
 הטובין באופן שימנע את בליטתם מקצות העגלה או כלי הרכב לכל עבר.

 סילוק ותפיסה

את )א( ראש המועצה או מפקח, רשאים לצוות על רוכל לסלק   .87
עגלתו, כלי רכבו, דוכנו, תבניתו, מגשו או הטובין שלו, אם הם מוצגים או עומדים 

 בניגוד להוראות חוק עזר זה.

לא סילק רוכל את עגלתו, כלי רכבו, דוכנו, תבניתו, מגשו או  )ב(
הטובין שלו לאחר שנצטווה לכך בהתאם לסעיף קטן )א(, רשאי ראש המועצה או 

העגלה, כלי הרכב, הדוכן, התבנית, המגרש, או הטובין )להלן המפקח לסלק את 
חפצי הרוכל(, בין בעצמו ובין על ידי אחרים, וכן לתפסם ולהחזיקם בכפוף  -

 .90עד  88להוראות סעיפים 

 החזרת חפצים שנתפסו

 30נתפסו חפצי הרוכל ולא הגישה המועצה לבית משפט, בתוך   .88
תב אישום נגד הרוכל על העבירה ששימשה ימים מיום שנתפסו חפצי הרוכל, כ

 עילה לתפיסה, תחזיר המועצה לרוכל את החפצים שנתפסו על ידה.

 בקשה לביטול תפיסה

רוכל הרואה עצמו נפגע בשל תפיסת חפציו וטרם הוגש נגדו כתב   .89
אישום, רשאי לבקש מבית המשפט המוסמך לדון בעבירה שבשלה נתפסו 

וגש כתב אישום, רשאי הרוכל לבקש ביטול החפצים ולבטל את התפיסה; ה
 התפיסה מבית המשפט המוסמך.

 דין חפצי הרוכל
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)א( חפצי רוכל שנתפסו יישמרו בידי המועצה על חשבון הרוכל עד   .90
אשר יקבע בית המשפט מה ייעשה בהם; למועצה תהיה זכות עיכבון בחפצים 

להוצאות על פי  כערובה לתשלום הוצאות התפיסה והשמירה, והיא תהא זכאית
 קביעתו של בית המשפט.

זוכה הרוכל בפסק דין חלוט או שבוטל כתב האישום נגדו, יוחזרו  )ב(
 לו חפציו שנתפסו על ידי המועצה.

נתפסו חפצים פסידים של רוכל, רשאית המועצה או מי שהיא  )ג( 
המכירה; הסמיכה לכך למכרם במכירה פומבית או במחיר של שוק חופשי ביום 

דמי המכר, בניכוי הוצאות התפיסה, השמירה והמכירה יבואו, לכל ענין, במקום 
 החפצים.



 רישוי עסקים – 2018/3
 

147 
 

רישיון עסקעסקים ללא בחינת  –נספח ב'   
 

תיק  מס"ד

 עסק

תאריך  סטטוס 

 הגשה

תאריך 

סטטוס  

 אחרון

סיבת אי 

 אישור

 הערות

 עסק ישן  נדחה 04/020 1

24/5/2005 

8.12.2014 

 
 בריאות •
 כבדאות •
 בניה •

היועמ"ש שלח  •
 2013 -מכתב ב

לא הגיש תכנית  •
 בניה )גרמושקה(.

 - 20.2.2011 בטיפול 04/052 2

 חידוש

11.1.2017 

 
 כיבוי אש •

בניה )אי  •
התייחסות 

 הוועדה(
 משטרה •

 -היה רישיון עסק ב •
1997 

היועמ"ש שלח  •
 2013 -מכתב ב

 

חידוש  נדחה 04/017 3

 –רישיון 

28.8.2013 

  בריאות • 16.3.2016

לא הגיש  7.2008 2008 בהמתנה 04/021 4

 מסמכים

 



 רישוי עסקים – 2018/3
 

148 
 

תיק  מס"ד

 עסק

תאריך  סטטוס 

 הגשה

תאריך 

סטטוס  

 אחרון

סיבת אי 

 אישור

 הערות

 – 20.5.2010 נדחה 04/010 5

 עסק ישן

 בריאות • 18.1.2016
 כבדאות •

הבינוי של אישור 

המהנדס ולא של 

 הוועדה.

חידוש  נדחה 04/016 6

 –רישיון 

8.1.2014 

 בריאות • 22.1.2018

 כבדאות •

 בניה •

לא מעודכן 

 במערכת

שינוי בעלים  נדחה 04/006 7

– 21.3.2010 

בנה מרפסת לא  בניה • 24.10.2013

 חוקית

חידוש  נדחה 04/004 8

 –רישיון 

15.11.2012 

 בריאות • 25.5.2013

 כבדאות •

בניה אושרה 

מאחר שלא 

התקבלה תשובה 

 מהוועדה.
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תיק  מס"ד

 עסק

תאריך  סטטוס 

 הגשה

תאריך 

סטטוס  

 אחרון

סיבת אי 

 אישור

 הערות

 בניה • 23.12.2004 23.12.2004 נדחה 04/003 9
 כבאות •

לא הגיש מסמכים 

 בנושא כבאות

 –עסק חדש  בטיפול 08/031 10

27.8.2014 

 כבאות • 27.8.2014

 משטרה •

נשלח  –בניה 

לוועדה, אך אין 

 תגובה

לא בוצעו   –כבאות  

 הוראות כיבוי

חידוש  נדחה 01/006 11

 –רישיון 

31.12.2012 

 בניה בטיפול כבאות • 26.10.2015

לא  –כבאות  

בוצעו הוראות 

 כיבוי אש

 –עסק חדש  נדחה 04/140 12

7.1.2016 

צריך אישור  בריאות • 20.3.2016

 בריאות בלבד.
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תיק  מס"ד

 עסק

תאריך  סטטוס 

 הגשה

תאריך 

סטטוס  

 אחרון

סיבת אי 

 אישור

 הערות

עסק חדש   בטיפול 04/126 13

10.2.2014 

 כבאות • 11.1.2017
 משטרה •

לא מופיע פניה 

לוועדת תכנון 

 ובניה

לא הגיש תצהירים 

למשטרה ולכיבוי 

 אש

עסק חדש  נדחה 04/133 14

14.5.2015 

 בריאות  • 27.11.2016

 כבאות •
 משטרה •

לא הגיש תצהיר 

למשטרה שאינו 

מגיש אלכוהול; 

לא עובד בתנאי 

משרד הבריאות; 

לא תיקן ליקויים 

 שלכבאות. 
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תיק  מס"ד

 עסק

תאריך  סטטוס 

 הגשה

תאריך 

סטטוס  

 אחרון

סיבת אי 

 אישור

 הערות

עסק חדש  נדחה 04/123 15

14.1.2014 

 בריאות • 27.5.2014
 כבאות •

 משטרה •

לא מחובר לביוב 

לכן לא יכול לקבל 

אישור משרד 

הבריאות. זומן 

מספר פעמים 

לשימועים במשרד 

 הבריאות.

עסק חדש  בטיפול 04/091 16

1.12.2010 

 לא הגיש מסמים  26.1.2017

שינוי בעלים  בטיפול 04/073 17

11.5.2015 

 בריאות • 5.3.2017

 משטרה •

 

עסק חדש  נדחה 04/076 18

25.10.2015 

 היה בשימוע כבאות • 26.1.2017
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