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 מבוא .1

 , נערכה ביקורת בנושא רישוי עסקים.2018במסגרת תכנית הביקורת לשנת 

 מטרת הביקורת .2

 הם:ישהוגדרו במסגרת הרפורמה בתחום רישוי העסקים, בינדה נבחנו תהליכי העבוגרת הביקורת סבמ

 .עמידה במטרות חוק רישוי עסקים .א

 עמידה ביעדי הרפורמה בתחום רישוי עסקים. .ב

 אכיפה ופיקוח. .ג

 עמידה ביעדי אמנת השירות של המועצה. .ד

 

 היקף וגבולות ביקורת .3

 הביקורת כללה שימוש בשיטות הביקורת כדלהלן:

 .סקירת הוראות החוק והנחיות שונות .א

 .סקירת תהליכי העבודה .ב

 .מנהלת מחלקת קידום ורישוי עסקיםשיחות וברורים עם  .ג

 .בחינת קיומם והלימותם של אמצעי הבקרה הפיקוח והדיווח .ד

 

 חוקיתההמסגרת  .4

 עסקים רישוי חוק

 העסקים של פעילותם את המסדירה העיקרית הסמכות הינו 1968 בשנת בכנסת שנחקק עסקים רישוי חוק

 מופקד מטרה כל על כאשר, הרחב הציבור לטובת מטרות מספר להבטיח נועד זה חוק. ישראל במדינת

 .בנושא האחראי הממשלתי המשרד

 עסקים רישוי תקנות

 העסק רישוי תהליך את למעשה הלכה המפרטות תקנות להתקין הפנים שר את מסמיך עסקים רישוי חוק

 עסקים רישוי תקנות לראשונה הותקנו 2000-א"התשס בשנת. המקומית הרשות ומול המשרדים מול

 תקנות גם תוקנו, עסקים רישוי לחוק 27 תיקון לאחר. לעיל האמור את מפרטות אשר( כלליות הוראות)

 את המפרטים פרקים כוללות החדשות התקנות. 2012-ג"התשע בשנת לתוקף נכנסו והן עסקים רישוי

 ,השגה, האחיד המפרט, זמני היתר, לרישיון בקשה, מזורז היתר, מקדמית דעת חוות :הבאים הנושאים

 שינוי, רישיון חידוש, זמני והיתר רישיון תוקף, טחונייםיב מפעלים, הבקשה להגשת הדרושים המסמכים

 .אגרותו בעלות
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 עסקים רישוי צו

 זאת, עסק ברישיון החייבים העסקים סוגי כל את בצו לפרסם הפנים שר את הסמיך עסקים רישוי חוק

 – בצו נכללים שאינם העסקים סוגי. עסקים רישוי חוק מטרות על האחראים השרים יתר עם בהתייעצות

 של לדרך צאתה עם. ועוד מרפאה, דין עורכי משרד, בגדים חנות לדוגמא כך, עסק ברישיון חייבים אינם

 ברישיון שחייבים כמי בצו נקבעו עסקים סוגי 200-כ. 2013-ג"התשע בשנת עסקים רישוי צו תוקן, הרפורמה

 '.רישוי פריטי' נקראים והם עסק

 

 כללי .5

 הרפורמה ברישוי עסקים

 הליכי את וליעל לשפר שמטרתה, עסקים רישוי בתחום רפורמה קידוםהמדינה פעלה לבשנים האחרונות, 

 כדי תוך, זאת. חדשים עסקים לפתוח המעוניינים ועל עסקים בעלי על הניתן ככל ולהקל העסקים רישוי

 .עסקים רישוי חוק מטרותמימוש  את להבטיח מנת על העסקים על הפיקוח המשך על הקפדה

 

 :הרפורמה עיקרי

 נותני הממשלה ממשרדי עסק רישיון קבלת לצורך הנדרשים והמסמכים התנאים של אחיד מפרט יצירת

 נדרש מה מראש לדעת עסק להקים למעוניינים יאפשר האחיד המפרט. באינטרנט יפורסם אשר האישור

 .שונים אישור נותני של בדרישות סתירות של או בדרישות אחידות חוסר של מצב וימנע מהם

 מועצות, עיריות) המקומיות הרישוי רשויות של והדרישות המדיניות, התנאים, המסמכים העלאת

 להקים שהמעוניינים כך, הרשות של האינטרנט לאתר מסוימים עסקים מסוגי( מקומיות מועצות, אזוריות

 .מסוגו עסקים על הרישוי רשות מטילה מגבלות ואילו מהם נדרש מה מראש לדעת יוכלו עסק

 התאריך לפי, הרישיון חידוש במועד או שנים שלוש לאחר יחולו עסקים לבעלי שייקבעו נוספים תנאים

 החלת המחייבות נסיבות קיימות או העסק על מועטה השלכה יש לשינוי כן אם אלא, הםימבנ המוקדם

 .הרישוי מטרות את להבטיח מנת-על בדחיפות התנאי

 תנאי לרבות) עסק רישיון מבקש או עסק לבעל שהוצב תנאי על בעניין הנוגע לגורם השגה להגיש אפשרות

 .רישיון שלילת או רישיון לו לתת סירוב על או (בחיקוק שנקבע תנאי ולמעט האחיד במפרט המופיע

 את מראש מגיש הרישיון מבקש במסגרתו, קטן מהם הנשקף שהסיכון לעסקים מזורז רישוי הליך

 מהגשת כחודש תוך לפעול להתחיל ויכול ,הנדרשים בתנאים עמידתו על ומצהיר הנדרשים המסמכים

 .הרישוי מרשות מזורז היתר קבלת לאחר הבקשה

 ולאחרים) הרישוי תקופת הוארכה רבים עסקים שלסוגי כך, עודכן הרישוי טעוני העסקים את הקובע הצו

 הצורך ובוטל, מהעסקים לחלק ברישיון הצורך בוטל  (,זאת מחייבים העסק מאפייני בהם במקרים קוצרה

 .האפשר במידת הכול, האישור מנותני חלק של באישור

 .העסק רישיון מתנאי תנאי מקיימים שאינם עסקים על קנסות להטיל אפשרות
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 שירות מועצתית אמנת

אישרה המועצה אמנת שירות. מטרתה העיקרית של האמנה הינה לספק קריטריונים ברורים  2017בשנת 

 ומדידים לאופן מתן השירותים לתושב על ידי יחידות המועצה, לאיכותם וללוחות הזמנים שנקבעו בנושא.

למחלקת קידום ורישוי עסקים הוגדרו קריטריונים למתן השירותים הכוללים בין השאר התייחסות לנושאי 

 ליווי העסקים, הנגשה, הפקת רישיונות, עריכת ביקורות בעסקים ועוד.  

 

 

 

 ממצאי הביקורת .6

 להלן נתונים אודות העסקים בתחום המועצה: .א

, הוגשו 2018עסקים טעוני רישוי. במהלך שנת  361בתחומי המועצה קיימים , 2018נכון לסוף  (1

 רישיונות )כולל בגין תקופות עבר(. 101בקשות חדשות לרישוי והונפקו  87

 ₪. 31,660ההכנסה השנתית מאגרות רישוי עסקים עומדת על כ  (2

 התפלגות העסקים במנשה, בהתאם לתחומי העיסוק הינה כדלקמן: (3

 

 

 

 

 

 

 

 13 בריאות,רוקחות וקוסמטיקה

 19 ואנרגיהדלק 

 58 חקלאות, בעלי חיים

 118 מזון

 15 מים ופסולת

 40 מסחר ושונות

 26 עינוג ציבורי,נופש וספורט

 24 רכב ותעבורה

 1 שרותי שמירה ואבטחה

 47 תעשיה,מלאכה,כמיה ומחצבים

 361 סך הכל
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 אתר אינטרנטפרסום ב .ב

כי יש לפרסם את תכני הרישוי במסגרת הרפורמה שאושרה בתחום רישוי העסקים, נקבע  (1

 באתר האינטרנט המועצתי.

נמצא כי אתר האינטרנט של המועצה כולל מידע הנוגע לפעילות המחלקה לקידום ורישוי  (2

מידע אודות תהליך הרישוי, סרגל זמנים, סוגי רישיונות עסקים כולל הפניה לעיקרי הרפורמה, 

 ותנאים לקבלת רישיון עסק.

 יה למסמכים ישימים להורדה לצורך רישוי וקידום עסקים.נוסף, קיימת באתר הפנב (3

 וצו והצלה כבאות נציבות, המועצה ל"מנכ, זמין ממשל באתר האינטרנט קיימת הפניה לאתר (4

)אשר נגזרים מאמנת  דעים נוספים נדרשיםנמצא כי האתר אינו כולל מי. עם זאת עסקים רישוי

השירות של המועצה( כמו מאמרים בנושא רישוי עסקים, נתונים אודות רישוי העסקים בפועל 

 במועצה, קישורים לתחומי תכנון ובניה רלוונטים ועוד. 

 המלצות (5

 העלות לאתר תכנים עדכניים בתחומי רישוי העסקים כמו מאמרים ונתונים עדכניים יש ל

 המועצה.לשימוש העוסקים ותושבי 

  בנוסף, יש להעלות לאתר ולפרסם ניוזלטר רבעוני אשר יכיל תכנים רלוונטים בתחום

 רישוי העסקים במועצה.

 

 אחידהמפרט עמידה ב .ג

 את המאחד" האחיד מפרט"ה אתפרסמה המועצה  עסקים ברישוי הרפורמה במסגרת (1

 .חידושו או עסק רישיון קבלת לשם העסק מבעל הנדרשים והתנאים המסמכים

 חוק: "להלן) 1968-ח"התשכ, עסקים רישוי חוק לדרישות בהתאם פורסם האחיד המפרט (2

(, רישוי טעוני עסקים) עסקים רישוי בצו כמפורט עסקים לסוגי ובהתייחס"( עסקים רישוי

 .2013-ג"התשע

, העסק רישיון את לחדש או לבקש בבואו הרישיון למבקש עזר כלי משמש האחיד המפרט (3

 חלק שאינה, אחרת הוראה בכל עמידתו לבחון הרישיון מבקש של ובאחריותו מחובתו כאשר

 .המבוקש העסק של כדין להפעלתו רלוונטית אשר האחיד מהמפרט

 סוגי/פריטיםת 13-עסקל רישיון לקבלת הרישוי רשות דרישות את כולל האחיד המפרט (4

 חומרי מכירת ,מטבחיים בית, ותדלוק דלק תחנת , גז מכלי ן, תיקומרקחת בית: עסקים

 , מסעדות ובתי קפה ועוד.חקלאי לשימוש רעל חומרי, הדברה
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ים עסקה כל עלהינה  האחיד המפרט חלקי כל של החלתםסקירת תהליכי העבודה העלתה כי  (5

 הדרישות בכל לעמוד רישיון מבקש כל עלוהמועצה כאשר  הממשלתיים הגורמים מטעם

 שפורטו ופורסמו.

 לא אותרו חריגים

 

 זמנים בתהליכי רישוילוחות  .ד

כפי שצוין, חלק ממטרות הרפורמה ברישוי העסקים הינן הגדרת מסגרת זמנים ברורה ותהליכי  (1

 הרישוי השונים תוך קיצור תקופת הטיפול וייעול התהליך. 

 לצורך כך, הוגדרו לוחות זמנים כדלקמן: (2

 
    

 נושא
טיפול פנימי 

 במועצה
ונותני  טיפול גורמי

 האישור
המועצה טיפול 

 סה"כ לתהליך להנפקת רישיון

 כחודשיים ימים 7 ימים 30 ימים 21 זמן מינימום   

 כשישה חודשים ימים 7 ימים 90 ימים 45 זמן מקסימום

 

יום מיום הגשת  90כחלק מאמנת השירות של המועצה, נקבע אף כי מתן רישיון עסק יבוצע תוך  (3

 האישורים מגורמי הרישוי החיצוניים.הבקשה המלאה, הכפוף להתייחסות ומתן כלל 

דה ביעדים ולוחות הזמנים שנקבעו. סקירה של פרטי הסיבות יבפועל, נמצא כי אין עמ (4

ת לאי עמידה בלוחות הזמנים נובעות מעיכובים לאיחורים העלתה כי ברוב המקרים, הסיבו

ות הסביבה, בטיפול ע"י גורמים מאשרים חיצוניים כמו הוועדה לתכנון ובניה, המשרד לאיכ

  משרד הבריאות, רשות הכבאות ומשרד החקלאות.

מתעכב בעקבות הטיפול כך לדוגמא, מופיעים במערכת עסקים טעוני רישוי אשר הטיפול בהם  (5

)קידוח מקורות  2013)מוסך בקיבוץ מצר(, יולי  2009החל בינואר מול רשויות חיצוניות ו

 )אמבר גרנות( ועוד.  2017)גידול עופות(, דצמבר  2016במענית(, ספטמבר 

עסקים טעוני רישוי אשר הטיפול בהם מתעכב בעקבות  35ממערכת הרישוי עולה כי קיימים כ  (6

  טיפול מול רשויות חיצוניות.  

 המלצות (7

  כמי שאחראית על קידום העסקים במועצה ולמרות שהאחריות לקידום רישוי העסק

מתן ההיתר, תוך סיוע מוטלת על בעל העסק, על מנהלת המחלקה לפעול ולקדם את 

 ידום פתרונות נדרשים מול הרשויות, כל זאת בהתאם לתהליך שנקבע באמנת השירות.וק
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 אכיפה ופיקוח .ה

, עסק כל ובהתאם בריאותו ואת הרחב הציבור של שלומו את להבטיח נועד עסקים רישוי חוק (1

 לקבל מנת על תנאים של ארוכה שורה לקיים נדרש ולאופיו שלו הפעילות לתחום בהתאם

 .עסק רישיון

 צוידו ובהתאם, החוק את לאכוף גם יש אלא דרישות והצבת תנאים בקביעת די אין ,זאת עם (2

 כי לוודא להן המאפשרים שונים בכלים עסקים רישוי חוק קיום על האמונות השונות הרשויות

 התנאים כל אחר ממלאים הם וכן, תקף עסק שיוןיר ללא פועלים אינם השונים העסקים

 .שיוןיבר

. המקומיות הרשויות של הפיקוח מחלקות "יע מבוצע העסקים רישוי בתחום האכיפה עיקר (3

 עסק רישיון ישנו המקומית הרשות בתחום הפועלים העסק לבתי כי לוודא אמורים הפקחים

 ללא שבוצעה חריגה כלבגין כש, ברישיון התנאים "יעפ להתנהל מקפידים הם כי וכן, בתוקף

 .נקט סנקציה באמצעות מתן דו"ח ובמקרים חריגים אף הגשת כתב אישוםיעלולה לה אישור

 הווטרינריים השירותים יצויין כי רשויות האכיפה במדינה אמורות לבצע ביקורת מטעמן כמו (4

 עסקים בעיקר בוחנים הם כן ועל) חיים בעלי ממחלות הידבקות למנוע אחריותם שבתחום

, אוויר זיהום מניעת על אמוןה הסביבה להגנת המשרד של ביקורות ,(החי מן למזון הקשורים

 הארצית והרשות ישראל משטרת של וגם וקרינה רעש מטרדי מניעתו מים ומקורות קרקע

 .והצלה לכיבוי

 .חצי משרהקידום ורישוי עסקים כוללת מנהלת מחלקה ופקח המועסק בהיקף של  תמחלק (5

 , היקפובשטח בפועל, לא קיים בסיס מידע המרכז את כלל הנתונים הקשורים בפיקוח המבוצע (6

 פעולות המשך, לוחות זמנים ועוד.

כמו כן, נמצא כי לא קיימת תכנית עבודה סדורה ומפורטת לפעילות הפקח, אשר אמורה לתת  (7

 מענה לתהליכי הפיקוח הנדרשים בעסקים אשר כוללים עסקים חדשים, ביקורות פתע וכו'.

 עסקים טעוני רישוי ללא רישיון תקף.  140בפועל, על פי מערכת המידע קיימים  (8

בפועל, בהיעדר תברואן על פי החוק, על המועצה לערוך ביקורות תברואה בעסקי מזון.  (9

המועסק ע"י המועצה, המחלקה מסתמכת על ביקורות הנערכות לעיתים רחוקות )אם בכלל( 

 לשכת הבריאות הנפתית והווטרינר העירוני של חדרה.ע"י 

 המלצות (10

  לבנות בסיס מידע המרכז את פעילויות האכיפה המבוצעות כולל התייחסות לפעולות יש

 משלימות נדרשות, לו"ז וכו'.
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  יש לבנות תכנית עבודת פיקוח ואכיפה לעסקים חדשים וקיימים, ברמה השנתית והרב

אכיפה ואיתור עסקים חדשים טעוני נית זו, צריכה לכלול התייחסות להליכי שנתית. תכ

 רישוי.

  מומלץ כי ריכוז דוחות הפיקוח, יוצגו בפני מנכ"ל המועצה ו/או ראש המועצה אחת לרבעון

 במטרה לבצע בקרה ומעקב על תהליכים אלה. 

  נדרש לוודא כי קיימת תכנית אכיפה ופיקוח לעסקים בתחום התברואה והמזון. יש לשקול

 ביצוע אכיפה בנושא באמצעות מיקור חוץ.

 

 קידום רישיונות ומיפוי .ו

. עם כניסתה, נדרשה לבנות מאגר מידע 2017מנהלת המחלקה נכנסה לתפקידה בינואר  (1

לאותו  ממוחשב של פעילות רישוי העסקים אשר יהווה בסיס רחב ואמין לפעילויות בנושא.

המועד, לא היה קיים מידע ניהולי בתחום רישוי העסקים. נושא זה טופל וכיום קיים מאגר 

 ולי לבחינת הפעילויות בתחום זה.מידע ממוחש המשמש כמצע ניה

שיון עסק יעסקים טעוני רישוי שאינם מחזיקים בר 140בהתאם מערכת המידע, קיימים כ  (2

 תקף. 

ישובים:  4נמצא כי לא בוצע מיפוי מלא של כלל העסקים בשטחי המועצה. בפועל, בוצע מיפוי ב  (3

 ברקאי, כפר גליקסון, רגבים ומצר.

. נמצא כי פעילות האכיפה בנושא זה 70%מני וקבוע( עומד על כ שיעור מחזיקי רישיון העסק )ז (4

 הכוללת שליחת התראות ונקיטת סנקציות נוספות הינה חלקית.

 כמו כן נמצא כי היקף הסיורים המבוצעים והאכיפה בשטח הינה חלקית ואינה מספקת. (5

 המלצות (6

  סיורים ואכיפה ל העסקים בשטח המועצה ויישם תכנית לביצוע לבצע מיפוי מלא שיש

 בעסקים.

 

 טיפול בנכסים בבעלות המועצה .ז

מינימרקט, ) נכסים אשר פועלים בתחומים הנדרשים ברשיון עסק 5 המועצה מחזיקה ב (1

 (.ה, מט"ש, אולם ספורט אזורי, מכון כושריקפיטר

 נכסים אשר הינם בבעלות המועצה ופועלים ללא רישיון תקף: 3במערכת הרישוי קיימים  (2

  דווח ע"י מנהלת המחלקה כי העסק נמצא בהליכי רישוי. – גווניםקפיטריה בבית ספר 

  עסק שפעל במקום נסגר ובמקומו נפתח עסק חדש אשר נמצא בהליכי  –בקציר מינימרקט

 רישוי.
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 "החל לטפל  המט"ש כל עדכון בפעילות המט"ש מחייבת בעדכון רישיון העסק. –ש עירון מט

 ון ברישיון העסק אשר נמצא בטיפול.גם בחרש ולפיכך נדרש עדכ

 חריגים.מעבר לאלה, לא אותרו  (3


