
:כללי

כי לא יעסוק אדם בעסק טעון  , חוק רישוי עסקים קובע
היתר זמני או היתר מזורז  , רישוי אלא אם יש בידו רישיון

.ובהתאם לתנאיו

כי העסק יופעל באופן  , של רישיון עסק היא להבטיחמטרתו 
איכות  : תקין לטובת הציבור הרחב ובעל העסק מבחינת

מניעת מחלות  , בטיחות העסק, שלום הציבור, הסביבה
.וקיום דיני התכנון והבניה

,  משרדי ממשלה, החוק קובע מספר נותני אישורים
.  המאשרים מבחינתם את מתן רישיון לעסק

מחלקת רישוי עסקים במועצה אמונה על ניהול מערך הרישוי  
.מזכירה ופקח רישוי, מנהל: בתחומי המועצה וכוללת כיום

.עסקים במחלקה685-רשומים כ, למועד הדוח

רישוי עסקים



העיקרייםהביקורתדוחממצאי

ללאפועלים,עסקיםרישויבמחלקתהרשומיםמהעסקים30%-כ
.כחוקעסקרישיון

אינה,בתחומההפועליםעסקיםאחרמעקבמנהלתאינההמועצה
הפועליםעסקיםכנגדאישוםכתבימגישהואינהעסקיםקונסת

.כחוקרישיוןללא

העסקיםכלשלומדויקשוטףרישוםמנהלתאינההמועצה
רשומיםאינםרביםעסקיםכי,עולהומבדיקתנושבתחומה

.עליהםפיקוחאיןולמועצהעסקיםרישויבמחלקת

ללאהפועליםעסקיםאחרלפיקוחעבודהתכניתקבעהלאהמועצה
.אלהעסקיםעלושיטתיסדורפיקוחקיימהולאעסקרישיון

לקצרשנועדההרפורמההוראותאחרלמלאהקפידהלאהמועצה
.הרישויתהליכיאת

רישוי עסקים



עיקריותהמלצותריכוז

תקפותאחרהמעקב,עסקיםלרישויבבקשותטיפול:לנוהללערוך•
.הרישיוןתנאיעלושמירהעסקרישיונות

.עסקיםרישויבנושאהאכיפהלהסדרתנוהללערוך•

.המועצהבתחוםהפועליםהעסקיםכלשלמיפוילערוך•

ופיקוחמעקבולקייםשוטףבאופןהמידעמערכתנתוניאתלעדכן•
מתחוםבעסקים,ובעיקררישיוןללאהעסקיםשלפעילותםאחר

.המזון

משלוחכוללעסקבתישלהרישוימצבעלתקופתייםדוחותלהפיק•
.העסקלבעליהודעות

עסקיםרישוינושאבכלבשלביםלטיפולעבודהתכניתלערוך•
.לביצועהזמניםלוחולקבוע

.המועצהעלהחליםעסקיםברישויהרפורמהמרכיביאתליישם•

רישוי עסקים



המועצתיתהביקורתועדתהמלצת

,הביקורתבדוחדנה16/10/2017-ו10/9/2017מהתאריכיםבישיבותיההביקורתועדת•

:המלצותיהלהלן

מחלקת רישוי עסקים תערוך תכנית עבודה מפורטת לתיקון ליקויים שנמצאו בדוח  1)

מיפוי של כל עסקים בתחומי  : את הנושאים, בין היתר, הביקורת הפנימית ותכלול

.עסקהמועצה והגדלת מספר העסקים שיתחילו בתהליך הוצאת רישיון 

.לביצועתקבע לוח זמנים התכנית 2)

.הציבורתיתן עדיפות לטיפול בעסקים שמסכנים את התכנית 3)

התכנית תקבע יעדים כמותיים תוך הבחנה בין עסקים המסכנים את בריאות הציבור  4)

:ובין עסקים אחרים

.להגדלת מספר העסקים בעלי רישיון עסק•

.להגדלת מספר העסקים שהחלו בתהליך להוצאת רישיון לעסק•

רישוי עסקים



טיפול המועצה בממצאי הדוח

ישיבות עבודה בהשתתפות ראש המועצה והיועץ  2התקיימו 
:  המשפטי  והוחלט

מדיניות המועצה היא לסייע ולעודד עסקים בהתאם להוראות  •
.החוק

לקבוע ביעדי תכנית העבודה של מחלקת רישוי עסקים למפות •
.  את כל העסקים הפועלים בתחום המועצה

.לקבוע לוח זמנים לביצוע•

. להגדיל את מספר העסקים הפונים לקבלת רישיון עסק•

נקבעה תכנית עבודה של מחלקת רישוי עסקים ליישום  •
.המלצות

רישוי עסקים



רישוי עסקים

מועד סיוםפירוט משימה

ביצוע מיפוי ראשוני של כל העסקים טעוני רישיון עסק  

.  בתחומי המועצה האזורית עמק יזרעאל

. המועצהל "יועבר המיפוי לעיונו  של מנכ, עם השלמתו

עד לתאריך  

6/11/2017

שליחת מכתבים וביצוע פנייה ישירה לכל העסקים טעוני  

.הרישויהרישוי להתחלת הליך 

עד סוף חודש  

2018פברואר 

על ביצוע מעקב ואכיפה על ידי פקח מחלקת רישוי עסקים 

.העסקהמשך הליך רישוי מנת לוודא 

.באופן שוטף

מחלקת רישוי עסקים2017–2018תכנית עבודה לשנת 
תכנית עבודה של  מחלקת רישוי עסקים ליישום המלצות ועדת הביקורת המועצתית  מיום  •

.ל המועצה "וכהמשך לתוכנית העבודה שהוגשה למנכ10/9/2017

יינתן דגש בטיפול בעסקים טעוני רישוי הנחשבים  , במהלך יישום תכנית העבודה•

תחנות דלק  , מכבסות, בתי מלאכה, מפעלים, מסעדות: כגון" כמסוכנים לבריאות הציבור"

.'וכו


