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 2019יולי  28

 "ה תמוז תשע"טכ

 קידום ורישוי עסקיםמחלקת -נוהל עבודה פיקוח רישוי עסקים

 :רקע .1

המונה כיום  , מרכז אורבני כלכלי ותעסוקתי,קריית שמונה הינה עיר האם של מרחב הגליל המזרחי

 ת אוכלוסייתהלשלש אקריית שמונה  העיר בשני העשורים הקרובים צפויה תושבים. 23,100 -כ

יחידות  17,000 -בעיר עוד כ יתוכננו וייבנו 2040בהתאם ליעדי התכנון הממשלתיים הקובעים כי בשנת 

 תושבים בשנת היעד. 77,000-דיור כך שהעיר תמנה כ

בתי  300-)המהווים כ 60% -עסקים, מתוכם כ 500-כיום פועלים בשטחי הרשות המקומית למעלה מ

"הצו"(. סקר עסקים מקיף  -)להלן 2013-עסק( הינם עסקים טעוני רישוי לפי צו רישוי עסקים תשע"ד

בתי עסק( מתוך העסקים טעוני הרישוי  204 -)המהווים כ 68%-מצא כי כ 2018נת שבסוף שנעשה 

מתוחם על פי נתוני הרשות כלל לא פנו מעולם לעירייה  60%-כאשר כ ,בעיר פועלים ללא רישיון עסק

 "סטטוס רישוי עסקים רשותי(.  -1)ראה נספח  לבקשה לקבלת רישיון

פה בתחום רישוי העסקים בעיר ולאור כך עסקים רבים כמעט ולא ננקטו פעולות אכי 2018עד שנת 

)חדשים וותיקים( לא פעלו לקבלת הרישיון והסדרת פעילותם העסקית בהתאם לדרישות החוק. לאור 

כך ולצורך תחילת פעולות אכיפה מסודרות ומקיפות הוחלט על כתיבת מסמך מדיניות אכיפה אשר 

בעיר בנושא רישוי עסקים במטרה להביא לצמצום  יתווה שיקולים מנחים בעבודת התביעה והפיקוח

 משמעותי של פערי הרישוי בעיר.

החשובים בעשייה של הרשות המקומית, תחום אשר בכוחו רישוי עסקים הינו אחד מתחומי הליבה 

להבטיח את השמירה על שלום הציבור, לקדם את איכות חיי התושבים בה, לעלות את איכות 

כלכלי מיטבי ומקיים. ניהול עסק ללא רישיון הינו עבירה על חוק רישוי  העסקים ולהוות זרז לפיתוח

 , העלול לגרור אחרי צו סגירה, קנסות ואף רישום פלילי.1968עסקים תשכ"ח 
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  -הגדרות הנוהל .2

 כללי .2.1

והתקנות שפורסמו  1968חוק רישוי עסקים תשכ"ח שמונה פועלת בהתאם ל-עיריית קרית

נוהל זה כולל הנספחים . ( 2000 -הוראות כלליות, התשס"א - עסקיםבעקבותיו )תקנות רישוי 

 והתנאים הנדרשים המצורפים אליו יפורסם באתר האינטרנט של העירייה.

 בכל מקרה של סתירה בין האמור בנוהל זה, לבין חקיקה ראשית, תקנות וצווים מכח חוק או

 .חוקי עזר עירוניים, החקיקה גוברת

 

 מטרה .2.2

  עירב עסקיםניקיון, חזות ואיכות השמירה על. 

 בתהליכי אכיפה ופיקוח להנחות את העוסקים ברישוי עסקים. 

  לא יעסוק " והצווים הנלווים הקובעים כי: 1968לפעול עפ"י חוק רישוי עסקים תשכ"ח

היתר מזורז לפי חוק  אדם בעסק טעון רישוי אלא אם יש בידו רישיון, היתר זמני או

 "רישוי עסקים.

 

 תחולה .2.3

מחלקת קידום ורישוי עסקים, אגף הנדסה, מחלקת איכות הסביבה, לשכה משפטית, מחלקת 

 .גבייה

 

 הגדרות .2.4

 "מנהל מחלקת קידום ורישוי עסקים ברשות. – "מנהל הרישוי 

  "עובד מחלקת קידום ורישוי עסקים ברשות. – "רכז רישוי 

 ""פיקוח.עובד הרשות אשר הוסמך לבצע פעולות  -פקח רישוי עסקים 

 "עסק שפעילותו מוגדרת כטעונת רישוי, לפי צו רישוי  – "עסק טעון רישוי

 2013-עסקים טעוני רישוי(, תשע"ג) עסקים 

 "רישיון המונפק על ידי הרשות המקומית בחתימתו של ראש הרשות  – "רישיון עסק

הרישיון כולל את כל פריטי הרישוי המאושרים  ., או מי שהוא הסמיכו לכךהמקומית

שנקבעו לעסק, בהתאם לפעילותו. המוסמך לקבוע את הפריטים שצריכים להיכלל 

 ברישיון הינו מנהל הרישוי ברשות.

 "בקשה לקבלת רישיון עסק, המוגשת ע"ג טופס פתיחת בקשה )נספח  -"בקשה לרישיון

מסמכים הנדרשים לפי תקנות רישוי לנוהל רישוי עסקים העירוני(, בצירוף כלל ה 3

 לנוהל רישוי עסקים העירוני.  2עסקים, כמפורט בנספח 
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  עזר ככלי, מייעצת כוועדה לשמש נועדה רישוי ועדת  -עירונית"עסקים "ועדת רישוי 

 והרכבה סטטוטורית אינה זו ועדה.  מדיניות וקביעת החלטות גיבוש לצורך

  .בחוק נקבעו לא וסמכויותיה

  ה( לחוק רישוי עסקים, המוסמך לקבוע 7גורם כהגדרתו בס'  -מוסמך ארצי""גורם(

תנאים לרישיון ולדון בהשגות. גורם מוסמך ארצי ברשות הרישוי: "ראש הרשות או 

 .קרב עובדיה שהוא הסמיך לעניין זהעובד בכיר אחר מ

  ""הרשות המקומית שבתחומה פועל העסק. במקרה של עסק נייד – רשות הרישוי- 

 מקום פעילותו העיקרית או מיקום המטה.

 "ב( לחוק רישוי עסקים, שקביעתו כטעון רישוי 1שר מן המנויים בסעיף  -"נותן אישור(

 )א( לחוק.6נעשתה בהתייעצות עמו, או מי שהוא הסמיכו לפי סעיף 

 ישוי עסקים:ואלו הם נותני האישור, לפי חוק ר

 משטרה .1

 כיבוי אש .2

 משרד הבריאות .3

 ווטרינר מחוזי .4

 משרד העבודה והרווחה .5

 המשרד להגנת הסביבה .6

 מהנדס העיר .7

 
לכל פריט רישוי נדרש אישורם  -נותני האישור הנדרשים נקבעים לפי פריטי הרישוי שנקבעו לעסק

דרוש לכל עסק ה -של גורמים שונים, בהתאם למפורט בצו רישוי עסקים, מלבד אישור מהנדס
 שהוא.

 "לחוק רישוי עסקים. 7התנאים שקבע נותן האישור לפי סעיף  -"תנאי נותן האישור 

 

 אחריות וסמכות .2.5

 רשות רישוי -מחלקת קידום ורישוי עסקים 

o .קביעת מדיניות אכיפה 

o .ביצוע ביקורות בעסקים 

o  הרישיון.ביצוע תהליכי אכיפה כנגד עסקים הפועלים ללא רישיון או תוך הפרת תנאי 

 אגף הנדסה 

o .הוצאת סיור פיקוח לבדיקת המיקום המבוקש להפעלת העסק 

o  .בדיקת התאמת השימוש לייעוד המותר, והתאמה להיתר בנייה 

o  (7העברת חוו"ד למחלקת רישוי עסקים בהתאם לממצאים )נספח 
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o .חתימה על טופס הבקשה לקבלת רישיון עסק 

 מחלקת גבייה 

o  חדשים/ סגירת עסקים קיימים.העברת מידע לגבי פתיחת עסקים 

o  הפועלים בעקבות כתבי אישום  עסקיםעל בעלי  שהטיל בית המשפטגביית הקנסות

 בנושאי רישוי עסקים.

o  מסירת דיווח פעמיים בשנה לאגף תעשייה עסקים ותיירות על החוב לעירייה ועל פעולות

 האכיפה שננקטו.

 

 מחלקת איכות הסביבה 

o  להגנת הסביבה.פיקוח על עמידה בתנאי המשרד 

o  קביעת תנאים לשמירה על איכות הסביבה במפרטי הרישוי העירוניים, אישור עמידה

 בתנאים לשם מתן רישיון ופיקוח שוטף על קיומם מול בעלי העסקים.

o  טיפול במשימות פיקוח רישוי עסקים שוטפות, בזמנים בהם לא קיים איוש או לא עובד

סיוע למחלקת רישוי עסקים בביצוע מבצעי אכיפה בפועל פקח רישוי עסקים, או שנדרש 

 יזומים.

 

  לשכה משפטית 

o ליווי והנחיית מחלקת רישוי עסקים בביצוע תהליכי אכיפה. 

o .הגשת כתבי אישום כנגד עסקים הפועלים ללא רישיון עסק 

o  הוצאת צווים למניעה והפסקת עבודות כנגד עסקים בתהליך הקמה, במקרים בהם בעל

פעולה עם מחלקת הרישוי, או לחלופין כי כבר משלב ההקמה ניתן העסק אינו משתף 

 לצפות כי יהיו קשיים מהותיים בהנפקת הרישיון לעסק, לכשיוקם.

 

 המוקד העירוני 

o  קליטת תלונות התושבים, סיווג התלונה כשייכת לתחום רישוי עסקים והעברתה בצירוף

 פרטים מלאים באמצעות המייל למנהל, רכז ופקח הרישוי.

o  פתיחה וסגירת קריאות, עמידה בקשר מול פקח הרישוי ומעקב אחר לוחות הזמנים

 לביצוע.

 

  וועדת רישוי עסקים רשותית 

o מדיניות קידום רישוי ומדיניות אכיפהדיון ב 

o דיון בבקשות לרוכלות. 

o והחלטותיה יפורסמו באתר האינטרנט העירונירבעוןהוועדה תתכנס אחת ל , 

 השגה רשותי( גורם מוסמך ארצי )גורם בר 



 עיריית קריית שמונה

 אגף תעשייה, עסקים ותיירות

 
 

 

6 
 

o  אחראי לדון בהשגות על החלטת מחלקת רישוי עסקים, אשר יתקבלו במסגרת הליך

 אכיפה.

 

 שיטור עירוני- 

o  סיוע למחלקת רישוי עסקים בביצוע סיורי פיקוח ומעקב אחר עסקים שהוגדר לגביהם

 צורך אכיפתי מיוחד, או בהיעדר כח אדם מספיק בפיקוח רישוי עסקים.

o וצווים שניתנו לעניין רישוי עסקים.דין -מימוש פסקי 

 

  אגף הגזברות 

o  לתקציבי הכנסה של היחידות.רישוי עסקים שיוך הכנסות המגיעות מפעילות 

 

 

 מדיניות אכיפה -שיטה .3

 -מדיניות אכיפה ואופן פתיחת הליך אכיפה 3.1
מחלקת רישוי עסקים תקבע מדיניות קידום רישוי ומדיניות אכיפה, בהתייעצות עם  .א

 הרישוי וועדת הרישוי העירונית, ותפרסם אותה באתר האינטרנט של הרשות.גורמי 

בחשבון שיקולי מסוכנות, עניין ציבורי,  ומדיניות קידום הרישוי ומדיניות האכיפה ייקח .ב

)לפירוט נוסף ראה  שק"ד מקצועי של גורמי הרישוי, ואינטרסים רשותיים רוחביים

 .מסמך מדיניות אכיפה רשות רישוי(

תהליך אכיפה כנגד עסק תיעשה ע"י מחלקת רישוי עסקים ובהתאם לשיקול פתיחת  .ג

דעתה, תוך התכתבות עם מדיניות הרישוי והאכיפה ומתוך שקילת מכלול השיקולים 

לפעילות יזומה של ובין בהמשך  בין בעקבות תלונה )פניית מוקד/גורם אישור( -בעניין

 .הפיקוח

מנהל המחלקה, בתיאום מול התביעה החלטה על פתיחת תהליך אכיפה תתבצע ע"י  .ד

 העירונית.

 

 אופן עבודת הפקח .4

 בביקורת הפקח יבדוק ויתעד את הנושאים הבאים:-(1נספח ) הרישום דוח פעול 4.1

 צילום מבט חזית כולל עסקים לידו )כולל תיעוד וידאו הכולל פס קול  -צילום העסק

היושבים לקוחות ואנשים  -שצולם על ידי הפקח המתעד את הפעילות של העסק כגון

 בעסק, פעילות העסק, פריקה/טעינת סחורה ועוד(.

 נ.צ רשת ישראל. -תיעוד מיקום העסק 

 תיעוד בכתב את כלל הפעילות  -בחינתן שרשרת הפעילות בעסק ותיעוד פריטי רישוי

שראה המפקח בעסק, כולל התייחסות לקיום תנאי תברואה נאותים, עמידה בתנאי 



 עיריית קריית שמונה

 אגף תעשייה, עסקים ותיירות

 
 

 

7 
 

ה לתוכניות שהוגשו בהגשת הבקשה(, עמידה הרישיון )במידה וקיים כולל התאמ

 בדרישות מפרטי הרישוי העירוניים.

 קומה, מספר מקומות ישיבה, שטח  -תיעוד תנאי סף לכניסה למסלול תצהיר כבאות

 העסק ואי מכירת אלכוהול.

 .דרישה להצגת רישיון עסק ומסירת ידיעות ומסמכים 

 עולה:ככל ופעילות העסק טעונת רישוי יתעד הפקח בדוח הפ 

  תאריך, שעה, בעל תפקיד, תיאור הפעילות. –פירטי הביקורת 

 )ת.ז, כתובת, טל'. -פרטי בעלות העסק )מנהל פעיל 

 רחוב, מספר בית, גוש, חלקה, קומה וכיוצ"ב. -כתובת העסק 

 .לקיחת פתקית מסרט הקופה 

  יש לשמור על רצף כרונולוגי והגיוני בכתיבת טיוטת דו"ח הפעולה בשטח ולהימנע

 מ"תיקון" מצב הדברים.

  ,יש לפרט ככל האפשר בדוח הפעולה בשטח את תהליכי הפעולה, עובדות, רגשות

 נסיבות, שיקולים וכיוצ"ב. 

 

 -רישום דוח ראשי בגיבוי ממצאי דוח הפעולה 4.2

  בסיום כל ביקורת יזין הפקח את ממצאי דוח הפעולה והראיות שנאספו במערכת הניהול

של מחלקת רישוי עסקים ויפיק דוח ראשי ובו עיקרי האירוע והפעולות בלבד באופן 

 כללי וללא פירוט.  

  ,בכל תת נושא יזין המפקח הפנייה לדוח הפעולה בו יופיע פירוט מלא של כלל הנסיבות

דות, רגשות ועוד נושאים רלוונטיים לשלב באירוע בו בוצעה הפניה בדוח שיקולים, עוב

 הראשי. 

 (זכרון דברים תיק אכיפה -2נספח ) כמו כן יציין הפקח: 

  פעולות להשלמת פרטים וראיות שבוצעו שאינם מצויים בדוח הפעולה, יש

עד  -לפרט את דוח שרשרת הראיה ולתעד את בעל הסמכות ממנו התקבלה

 מומחה/תעודת עובד ציבור.  

  פעולות שבוצעות ע"י בעלי תפקידים בדרג  -תפקידים נוספיםמעורבות בעלי

מנהל או בעלי מקצוע והשליכו על הפעולות באירוע ירשמו ע"י מקור ראשון 

 ותירשם הפניה בדוח הראשי.

  .הדו"ח הראשי יסתיים לעולם בפעולה האחרונה שבוצעה בתהליך האכיפה מול העסק 
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  -הגשת דו"ח בקרה שבועי 4.3

 הפקח למנהל הרישוי רשימה עם כלל העסקים שבוקרו באותו  אחת לשבוע יעביר

השבוע, ואשר נמצא כי הם פועלים ללא רישיון ונשלח להם מכתב כאמור. פתיחת 

  לנוהל זה. 6.1קים אלו תיעשה בהתאם לאמור בסעיף תהליכי אכיפה כנגד עס

 

 הליך האכיפה רישוי עסקים  -פרק א'

 לנוהל זה. 6.1 אכיפה תיעשה בהתאם לסעיףכאמור לעיל, החלטה על פתיחה בהליך 

במידה והוחלט על פתיחת תהליך אכיפה, פקח רישוי עסקים יבצע ביקורת בעסק, ויתעד את דבר 

 פעילותו ואת סוג הפעילות בעסק. סדר האכיפה יקבע על פי סטטוס הרישוי של העסק, כלהלן:

 

 ד)ז(8דו"ח ליקויים סעיף  -הליך אכיפה כנגד עסק בעל רישיון .5

  במידה ובמהלך הביקורת בעסק מצא הפקח כי לא מתקיימים לגבי העסק תנאי או

ימים  30, ימסור הפקח לבעל העסק בתוך ההוראה כאמור בחוק ובתקנות רישוי עסקים

 (.3ספח נ -, הודעה בכתב )דו"ח ליקוייםממועד הביקור הראשון

  שאם לא יקוייםדרישה לתיקון לעורך הביקורת יודיע לבעל העסק על גבי הדוח מהווה ,

 .ניתן יהיה לנקוט נגדו או נגד העסק הליכים לפי הוראות חוק רישוי עסקיםתקוים 

 :בדו"ח יופיעו 

o תאריך קיום הביקורת 

o )שמות הנוכחים )כולל פקח ונציגי העסק 

o עמידה בהצלחה או סעיפי הליקויים שיש לתקן. -ממצאים 

o  בהם )הליקויים(.התנאים או ההוראות, לפי חוק זה, שהעסק אינו עומד 

o .המועד האחרון לתיקון הליקויים המופיעים בדוח 

o .)האמצעים שיש לנקוט בעסק עד לתיקון הליקוי )אם רלוונטי 

o ניתן לדרוש הן הגשת  -האופן שבו על בעל העסק להוכיח כי תיקן את הליקויים

 מסמכים להוכחת תיקון ובכלל זה הצהרה מאת בעל העסק על התיקון.

  הנ"ל יצוין גם כי בעל העסק רשאי להגיש בקשה לביטול/לשנוי תנאיה בדוח הליקויים

ימים מהמועד שבו נמסרה  14של הדרישה לתיקון ליקויים לגורם מוסמך ארצי בתוך 

 לו הדרישה בשל אחד מהסיבות הבאות:

o .הליקוי אינו מהווה הפרה של תנאי או הוראה 

o רישה במועדה או אינו יכול קיימות נסיבות בשלן בעל העסק אינו יכול לקיים את הד

 לקיימה באופן שנקבע. 
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  במידה ולא יעמוד בעל העסק בצעדים הנדרשים ובמסגרת הזמנים לביצוע שנקבעה לו

מותנה  -1א14יוציא הפקח לבעל העסק/העסק דו"ח ברירת משפט )צו עבירות קנס סעיף 

 בחוק רישוי עסקים(. 34בפרסום צו עבירות קנס בהתאם ליעדי תיקון 

  רשאי הפקח בהתייעצות עם מנהל האגף והמחלקה המשפטית להפעיל גם אמצעים

אחרים הקבועים בחוק כנגד אי מילוי דרישה לתיקון. החלטה זו תעשה בהתאם לסעיף 

 בנוהל זה ולאור חומרת הליקויים שתועדו.  6.1

 

 ג7ף ביטול רישיון, היתר זמני או היתר מזורז סעי -הליך אכיפה כנגד עסק בעל רישיון .6

  רשות הרישוי רשאית לבטל או להתלות רשיון הוא היתר מיוזמתה היא או מיוזמת נותן

 האישור. 

 במידה ולא יעמוד בעל העסק בצעדים הנדרשים ובמסגרת הזמנים לביצוע שנקבעה לו 

רשאית רשות הרישוי לפעול לביטול הרישיון לאחר התייעצות עם היועץ  בדוח הליקויים

האישור המופקד על קיום מטרה מן המטרות האמורות בחוק שאי המשפטי ועם נותן 

 קיומה משמש עילה לביטול.

 :במידה והוחלט לפעול לביטול רישיון יפעל הפקח באופן הבא 

o או להגשת תגובה והצעה משלו למסגרת התראה שנייה לביצוע,  הפקח ישלח

ד מנהל יום, או זמן אחר לפי שק" 14זמנים לביצוע הפעולות הנדרשות, בתוך 

 הרישוי. )ראה נספח: מכתב..(

o  יום, או מסגרת הזמנים  14אם לא הגיב בעל העסק להתראה השנייה בתוך

 שנקבע, תישלח לו הזמנה לשימוע, לפני שלילת הרישיון:

השימוע יתקיים בפני מנהל הרישוי ומנהל אגף תעשייה, עסקים  -

 ותיירות.

ובזמן המאפשר יום מיום שליחת ההזמנה,  14השימוע ייקבע בתוך  -

היערכות של בעל העסק להגעה אליו. במידת האפשר, השימוע ייקבע 

 בתיאום עם בעל העסק.

o  ,יחל תהליך אכיפה בהתאם במידה ובשימוע הוחלט על שלילת הרישיון

 .עסק ללא רישיון" הליך אכיפה כנגדלנוהל זה " 8.3לסעיפים 

o לטיפול, יחל התהליך  נוספת במידה ובשימוע הוחלט על קביעת מסגרת זמנים

 .הנ"ל 8.2סעיף לפי 

o  בשימוע ייכתב פרוטוקול, ובסופו תיעוד של ההחלטה שהתקבלה. עותק מן

הפרוטוקול יועבר לבעל/מנהל העסק אשר הופיע בשימוע, ללשכה המשפטית, 

 ולגורמי האישור הנוגעים בדבר.
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 -הליך אכיפה כנגד עסק ללא רישיון .7

 4נספח ) ראשון מכתב התראהישלח ו לרכז הרישוי יר את ממצאי הביקורתהפקח יעב- 

יום,  30לבעל העסק הדורש ממנו להגיש בקשה לרישיון עסק תוך  (מכתב התראה ראשון

)בקשה לרישיון תוגש כאמור בהתאם או לפי שק"ד מנהל הרישוי, מיום שליחת המכתב 

 להנחיות בנוהל רישוי עסקים העירוני(.

  העסק מכתב לבעל  חהפקבמידה ובעל העסק לא הגיש בקשה במועד הנקוב לעיל, ישלח

ימים ממועד  14תוך  להגיש בקשה לרישיון עסק (2התראה  -5נספח ) התראה שני ואחרון

 שליחת ההתראה.

  של בעל העסק (הזמנה לשימוע -6נספח ) הזמנה לשימועההתראה השנייה תכלול גם ,

 :הגשת כתב אישוםלפני 

o .השימוע יתקיים בפני מנהל הרישוי ומנהל אגף תעשייה, עסקים ותיירות 

o  ובזמן המאפשר היערכות ההתראהיום מיום שליחת  14השימוע ייקבע בתוך ,

של בעל העסק להגעה אליו. במידת האפשר, השימוע ייקבע בתיאום עם בעל 

 .העסק

  ימים ממועד שליחת התראה שנייה,  14במידה ובעל העסק לא הגיש בקשה גם לאחר

לתובע העירוני בצירוף כל  כנת תיק האכיפה ויעביר את הטיפולירכז רכז הרישוי את ה

 .שיםהמסמכים הנדר

 ר סטטוס הטיפול של התובע העירוני.הפקח יבצע מעקב בכל תחילת חודש אח 

  הפקח יקבל סטטוס חודשי מהמחלקה המשפטית, לאחר הגשת כתב אישום, ולהתעדכן

 בתוצאות הטיפול בתיק. 

  והשיטור העירוני לאחר קבלת פסק הדין באחריות הפקח לעדכן את הלשכה המשפטית

 על כל הפרה של החלטות פסק הדין בעסק.

  אחריות על העמידה בלוחות הזמנים הנ"ל עד להגשת כתב האישום הינה באחריות

הבלעדית של הפקח, כל חריגה תובא לידיעתם של מנהל הרישוי ומנהל האגף בכתב 

 הכולל את הנסיבות לכך. 
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 פתיחת הליכי אכיפהאופן  -פרק ב'

 אכיפה בעקבות תלונה חיצונית .8

 פעילות בעקבות פתיחת פנייה במוקד: 8.1

o  הפעלת עסק ללא  –במוקד מתקבלת פניה על מפגע הנוגע לפעילות עסקית בעיר

 רישיון, בחריגה מתנאים או בצורה תברואתית/בטיחותית לקויה.

o  המוקדן יפתח פניית מוקד וירשום את מירב הפרטים: מיקום, סוג ומהות

 ריכוז תלונות קודמות, פרטי המתלונן, פרטי העסק נשוא התלונה,, המפגע

 .ויעביר את הפניה לטיפול הפקח

o  וישלח אותו במייל למוקד העירוני רכז הרישוי ימלא טופס קבלת תלונה

 ולמתלונן.

o  הפקח יוציא מידע מרכז הרישוי על סטטוס הרישוי של העסק, כולל קבלת

שעות ממועד פתיחת הפניה, סיור בשטח  48מסמכים רלוונטיים, ויבצע תוך 

 לבדיקת מהות התלונה, למעט מקרים דחופים אשר יוגדרו על ידי מנהל הרישוי.

o  ,ומנהל הרישוי החליט כי יש בו כדי לפתוח בתהליך במידה ואכן קיים מפגע

לפי פרק א' לנוהל זה )"הליך האכיפה רישוי יחל תהליך אכיפה אכיפה, 

 גע וסטטוס הרישוי של העסק.לסוג המפבהתאם עסקים"(, 

o לא ניתן לשייך את  /או שמדובר במפגע בדרגת חומרה נמוכה במידה ואין מפגע

המפגע אינו נוגע לתחום רישוי עסקים, יסגור הפקח את , או שהמפגע לעסק

 ה אחרתהפניה במוקד ובמידת הצורך יפתח פניה חדשה במוקד עבור מחלק

 לטיפול בהסרת המפגע.

o ס שבועי למוקד העירוני ולמנהל הרישוי בדבר הטיפול הפקח יעביר סטטו

 בתלונות מוקד, וידאג לוודא את סגירת הפנייה בתום הטיפול.

 

 פעילות בעקבות פנייה של גורם אישור 8.2

התקבל מכתב התראה מנותן אישור, בדבר אי שיתוף פעולה או אי עמידה בדרישות 

 ע"י מחלקת רישוי עסקים:כחלק מהליך הרישוי, יתבצעו מספר פעולות מקבילות 

o  בצע שיחת טלפון לבעל או למנהל העסק, לברר האם הוא מעודכן ירכז הרישוי

וכיצד הוא  התקדמות העסק בהשלמת הדרישות,-ברר את סיבת איי בהתראה,

 עדכן את מנהל הרישוי.ימתקדם בתיקון הליקויים ו

o ז ע"י רכ דבר השיחה והאמור בה יעודכן בטבלאות העבודה המחלקתיות

חליט מנהל הרישוי על צעדי יבהתאם לדבריו של בעל העסק בשיחה,  .הרישוי

הפנייה למעוף למתן סיוע בכתיבת תוכניות, כתיבת מכתב תגובה לנותן  –המשך 

האישור, הדרכה לפתיחת השגה או סיוע בכניסה למסלול אבני דרך או היתר 

 כי אכיפה.זמני אל מול נותן האישור, או לחלופין החלטה על ביצוע מהל
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o ,יעביר רכז הרישוי את התיק לטיפול  במידה והוחלט על פתיחת הליך אכיפה

מכתב לבעל העסק בדבר סטטוס הרישוי הנוכחי, ההתראה  שלחי הפקח אשר 

ידוע שהתקבלה, קריאה להסדיר את רישיון העסק והצעדים הנדרשים לכך, וי

 .בדבר הסנקציות הקבועות בחוק

o  יום, ומנהל הרישוי החליט כי  14במידה ולא תתקבל תגובה מבעל העסק בתוך

פרק יחל תהליך אכיפה לפי    6.1ף לסעינדרש לפתוח בתהליך אכיפה בהתאם 

, בהתאם לסוג המפגע וסטטוס א' לנוהל זה )"הליך האכיפה רישוי עסקים"(

 הרישוי של העסק.

 

 אכיפה בעקבות פעילות יזומה .9

)רקע(,  1כאמור בס' פעילות יזומה במסגרת תוכנית העבודה לקידום הרישוי והאכיפה: 

לפקח תיקבע תוכנית עבודה לביצוע ביקורות בעסקים, בהתאם לתוכנית קידום הרישוי 

 והאכיפה השנתית.

 

 העברת התיק ללשכה המשפטית -פרק ג'

 -ההעברת תיק למחלקה המשפטית לאחר מיצוי תהליכי התראות והאכיפ .10

לאחר מיצוי תהליכי ההתראות והאכיפה כאמור במסגרת פעילות המחלקה לרישוי עסקים, יועבר 

 לחוק רישוי עסקים. 14התיק לאחריות הלשכה המשפטית, לקראת הגשת כתב אישום, לפי סעיף 

 

 העברת תיק אכיפה ללשכה המשפטית, תיעשה בצירוף המסמכים הבאים:

תיאור פעילות, כתובת, פרטים של בעל/מנהל העסק,  העסק, שם הכוללת -איתורדפית  .א

אם קיימים, פריט  -סטטוס בקשה לרישיון והיסטוריה של רישיונות והתראות לאורך השנים

דפית  -7נספח  ) הרישוי הנדרש באם לא קיים רישיון בתוקף ולא נפתחה בקשה לרישיון

 .(ראיתו

פירוט הביקורות שנערכו בעסק, פירוט המכתבים פירוט  -ח פיקוח רישוי עסקים"דו .ב

אם נערכו, תגובות שמסר בעל  המכתבים שנשלחו לבעל העסק וכן שיחות/פגישות רשמיות

 תמונות מהן ניתן להיווכח בעסק ובסוגו, וכן תיעוד פעילותו העסק, פירוט מסגרות הזמנים,

 .(דוח פיקוח -8נספח ) סיכום והמלצה של מחלקת רישוי עסקים

 תכנוני/ייעוד קרקעמידע  .ג

 .תעודת עובד ציבורבייה בצירוף מחלקת גדוח  .ד

 טאבו. נסח .ה

 מס' ............... 106תלונה מוקד  .ו

 1התראה  .ז

 2התראה  .ח



 עיריית קריית שמונה

 אגף תעשייה, עסקים ותיירות
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 בפני מנהל אגף. זימון לשימועמכתב  .ט

 חוות דעת של מנהל אגף תעשייה עסקים ותיירות .י

 מזכר בתיק + תמונה. .יא

 במידה וניתן. -( מס'20צו סגירה )סעיף  .יב

 במידה וניתן. -א'(22צו מניעת פעולות )סעיף  .יג

 00.00.19במידה וניתן. -ב'( מס'22צו הפסקה שיפוטי )סעיף  .יד

 במידה וניתן. - ז((ד)18דרישה לתיקון ליקויים  )סעיף  .טו

 במידה וניתן. -תלונה במשטרה בנושא הפרת צו מנהלי .טז

 .תיק פיקוחסיכום  .יז

 דו"ח העברת תיק פיקוח למחלקה המשפטית .יח

 

  -רלוונטי נוסף לצירוף התיק במידה וקייםידע מ

 .טפסי ביקורת רישוי ותברואה של כל הביקורות שנערכו בעסק בשנה החולפת .א

 קבלה/חשבונית מקופה רושמת של העסק .ב

 תמונות מהן ניתן להיווכח בעסק ובסוגו, וכן תיעוד פעילותו .ג

 מסמכי הגשת הבקשה לרישיון עסק .ד

 סירובים/התראות של נותני אישור .ה

 .תלונות נגד העסק בגין מטרדים ומפגעים .ו

 


