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 2019הנידון: דוח מבקר המועצה לשנת 

המועצות  תקנון  , על פי  2019הנני מתכבד להגיש לך את דוח מבקר המועצה לשנת  

 (.א)ל66סעיף  1981-"א מתשאזוריות )יהודה ושומרון(, ה

 העתק דוח הביקורת יישלח לחברי הוועדה לענייני ביקורת.נקבע כי   תקנוןב

חודשים ממועד קבלת הדוח מהמבקר, עליך להגיש את הערותיך על הדוח    3בתוך  

בצירוף    המלצותיהם על הדוחלוועדת הביקורת, הם יקיימו דיון ולאחר מכן יעבירו את  

 הערותיך למליאת המועצה. 

על שיתוף  למנכ"ל המועצה  והמבוקרת    ה י היחידלהודות לעובד אני רוצה  בהזדמנות זו,  

תם את הביקורת הפנימית ככלי  סהפעולה במהלך הכנת הדוח. הדבר מבטא את תפי

חיוביות   תוצאות  זה מניב  ולייעל את הארגון. שיתוף פעולה  ניהולי שמטרתו לשפר 

ואף תיקון חלק מהליקויים עוד במהלך    רתוטיפול יעיל בכל הנושאים שמעלה הביקו

 . הכנת הדוח

 רישוי עסקים. עסק בנושא  2019הדוח השנתי לשנת 

 . מעקב אחר תיקון ליקויים מדוחות משנים קודמותבסוף הדוח השנתי, הוספתי 

והבעיות   יש לציין כי דוח ביקורת זה אינו מתיימר לאתר ולהתריע על כל הליקויים 

היא   הדוח  מטרת  שנבדק.  לכך  בעיקר  בנושא  יפעל  לגרום  עסקים  רישוי  שנושא 

 בהתאם לנהלים יעילים ומסודרים וכתוצאה מכך יהיו פחות ליקויים. 

 דוד סגל, רו"ח 

 מבקר המועצה 

 והממונה על תלונות הציבור 

 העתק:
 יו"ר וחברי הועדה לענייני ביקורת 

מנכ"ל המועצה 
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 הקדמה  .1

 והאכיפה הרישוי בעבודת מרכזי תחום  מהווה עסקים  רישוי .1.1

 עשויים רישיון  ללא  הפועלים  עסקים  ,המקומית הרשות של

, לעסקים  בהקשר שהתרחשו אירועים.  לציבור סכנה להוות

 המקומית ברשות הנושא את להסדיר שיש להבנה  הובילו

 בריאות להבטחת ברורים סטנדרטים  קביעת שיחייב באופן

 . הציבור ושלום

האמצעים   .1.2 כל  ננקטו  כי  להבטיח  נועד  עסקים  רישוי  חוק 

והסידורים להפעלתו התקינה של העסק על מנת שלא יהווה  

רישוי העסק הוא בעיקרו  סכנה לציבור ולסביבה. תכליתו של  

למטרדים   יגרמו  לא  המועצה  בתחום  שהעסקים  לוודא 

הציבור,   של  ושלומו  בריאותו  את  לסכן  העלולים  ומפגעים 

למנוע פגיעה בסביבה, להבטיח את בטיחותם של העובדים  

של   קיומם  והבטחת  העסק  בסביבת  הבאים  והלקוחות 

שירו ודיני  והבנייה  התכנון  חוק  כגון  השונים  תי  הדינים 

 הכבאות. 

עסקים   .1.3 הרישוי  נושא  ו  במישרין   קשורזהו  לשלום  לבריאות 

ו היתר,  במהותהציבור  בין  ולכן,  גבוהה  סיכון  ברמת  הינו  ו 

 נבחר כנושא לביקורת השנה. 

מהת כחלק  בה  ובנוסף,  המועצה,  של  האסטרטגית  כנית 

נת לשפר ולבסס  על מ  ,עסקים מקומייםדגש נושא קידום  הו

אכן,  הביקורת לבדוק האם  ביקשה    ,המקומית את הכלכלה  

 בנושא זה. והתקדמה השתפרה מחלקת רישוי עסקים 

ביקשה   העסקים,  ברישוי  הרפורמה  בעקבות  כן,  כמו 

 הביקורת לבחון את מידת יישום הרפורמה במועצה. 

 מטרת הביקורת  .1.5

רישוי .1.5.1 מחלקת  האם  בהתאם    לבחון  מתנהלת  עסקים 

 . תקיןלסדרי מנהל ום, לתקנות  לחוקי 

 . על דרכים לתיקון הליקויים שיימצאו להמליץ .1.5.2

ו   חון לב .1.5.3 בנושא  הרשות  מדיניות  המדיניות  האם  את 

לעסקיםל  מוכוונת שניתן  כן  ו  סייע  כמה  עד  להקל 

 במסגרת החוק, על הליך רישוי העסקים במועצה. 

 

 

חוק רישוי 

עסקים, נועד 

להבטיח בעיקר 

כי אף פעילות 

עסקית, מכל סוג 

שהוא, לא תהווה 

, סכנה לציבור

 לעובדים

 ולסביבה
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 אופן עריכת הביקורת והיקפה  .2

 שיטת הביקורת  .2.1

עובדי מחלקת רישוי עסקים, עם אחראי רישוי  עם    ישיבותקיום   .2.1.1

 רלוונטיים.נוספים גורמים וכן עם בנייה במועצה 

 . עיון בנתונים במאגרי המידע השונים  .2.1.2

 מצב רישוי העסקים במועצה. בדיקת  .2.1.3

 עיון בחוקים ובתקנות רלוונטיות.  .2.1.4

 בחינת קיומם והלימותם של אמצעי בקרה, פיקוח ודיווח.  .2.1.5

הביקו .2.2 שנת    - רת  היקף  במהלך  התבצעה  היתר, 2019הביקורת  בין   .

 נבדקו ונבחנו הנושאים הבאים: 

 

 

 

 : רקע חוקי .2.3

 .(1968-שוי עסקים )התשכ"חחוק רי .2.3.1

 . 1973-התשל"ג  (צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי  .2.3.2

 . 1979-האזוריות )יהודה ושומרון(, תשל"טמועצות  ןתקנו .2.3.3

 . 1950-תשי"אצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(  .2.3.4

 . מנכ"ל משרד הפנים י חוזר .2.3.5

נוסף לתקנון המועצות    1995בשנת    -  חלות הצו ביהודה ושומרון .2.3.6

ט' פרק  החיל    1האזוריות  האשר  הישראלית  על  התיישבות 

את חוק רישוי עסקים, לרבות חקיקת משנה  ביהודה ושומרון 

 . מכוחו

 

 

 

 

 

כח אדם העוסק  
ברישוי עסקים

מדיניות ומידע
, מנגנוני פיקוח
בקרה ואכיפה

מערכת  )איסוף מידע על עסקים 
, מחלקת הנדסה, הגבייה

('מזכירויות ישובים וכו

מוכנות המועצה  
לרפורמה ברישוי  

עסקים
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 : המלצותהממצאים והעיקרי  .3

סעיף   התייחסות    מס'

 בדוח 

הנהלת המועצה לא   1

מעודכנת  מספיק 

ואין   ברישוי העסקים 

מסמך מדיניות  

 אכיפה 

להקים ועדת רישוי עסקים שתדון  

במדיניות המועצה בכל הקשור לרישוי 

פעם בשנה  לפחות לקיים עסקים ו

ישיבה עם הנהלת המועצה בה יוצגו 

נתוני רישוי העסקים והדרכים  

 האפשריות לשיפור בנושא זה 

ההמלצה  

  יושמה

 חלקית

 ף  סעי

4.6, 

6.1 

אי עמידה בתוכנית   2

עבודה מחלקת  

 רישוי עסקים 

לקבוע יעדים ראליים ולהשקיע את  

המשאבים הדרושים על מנת לעמוד  

 ביעדים אלו

ההמלצה  

  יושמה

 חלקית

ף  סעי

4.9 

  בשטח המועצה 3

ללא  פועלים עסקים 

 רישיון עסק

להשקיע מאמץ מערכתי להגדלת היקף  

. יש למפות את כלל  הרישיונות בתוקף

העסקים במועצה בהתאם לרמת  

הסיכון ולנסות לגרום להם להתקדם  

 בהליך הרישוי 

ההמלצה  

  יושמה

 חלקית

ף  סעי

5.3, 

5.4, 

6.4 

פריטי רישוי רבים   4

מוגדרים במערכת  

 בסטאטוס לא נכון 

להקפיד על רישום נכון של סוג פריט  

 והמתאים הרישוי והסטאטוס המעודכן 

ההמלצה  

 יושמה 

ף  סעי

5.5.2 

פריטי רישוי  5

"תקועים" הרבה  ש

שנים באותו  

 סטאטוס ללא שינוי

לקיים ישיבה עם בעלי העסקים וגורמי  

הרישוי השונים על מנת למצוא דרכים  

לעזור לעסקים להתקדם בתהליך רישוי  

 העסק 

 ההמלצה

  יושמה

 חלקית

  סעיף

5.5.2 

אין פקח רישוי   6

במועצה  עסקים 

 ולכן אין כל הרתעה 

למנות פקח רישוי עסקים בהקדם  

 האפשרי 

הליקוי לא  

 תוקן

סעיף  

6.2 

המועצה מבצעת   7

עסקאות עם עסקים  

התקשרויות עם   ביצוע  לתעדף יש 

 ככל הניתן עסקים בעלי רישיון עסק  

 ההמלצה

 יושמה  לא

  סעיף

10.3 
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 מחלקת רישוי עסקים  .4

 עיקריים:  תחומים  3-לחלק לאת פעילות מחלקת רישוי עסקים ניתן  .4.1

 איתור עסקים החייבים ברישוי עסקים ברחבי המועצה.  .4.1.1

 טיפול בבקשות לרישוי עסקים והנפקת רישיון.  .4.1.2

 . פיקוח, בקרה ומעקב שוטף .4.1.3

קהל   .4.2 ושעות קבלת  רישוי    -ימי    יום   בכל   ניתנתקבלת קהל במחלקת 

)במהלך   העבודה  עסקים    (.03:15-8:30שעות  רישוי  מחלקת  בנוסף, 

הציבה עמדת רישוי עסקים ממוחשבת כך שכל מי שמעוניין בכל מידע 

יכול ל פתוחה   הגיערלוונטי,  זמן שהמחלקה  לעיין בכל המידע   ,בכל 

 הרלוונטי ולקבל את המידע המבוקש. 

 מבנה ארגוני  .4.3

הינה  י .4.3.1 במועצה  העסקים  רישוי  מחלקת  בתוך    יחידהחידת 

 במועצה. התשתיות 

עסקים   .4.3.2 ברישוי  תפקידים  לבעלי  הגדרות  פרסם  הפנים  משרד 

וכן בקובץ ניתוח עיסוקים ותיאור תפקידים    3/2004)חוזר מנכ"ל  

ברשויות מקומיות(. בהתאם להגדרות, מנהל רישוי עסקים יישא  

באחריות, בין השאר, לתחומים האלה: הניהול התקין והיעיל של  

כל הנוגע למילוי תפקידם, קביעת  יחידתו, הנחיית עובדי היחידה ב

הפועלים ללא  

 רישיון עסק

חוסר מודעות בעלי   8

העסקים לחשיבות  

 רישוי עסקים 

לערוך כנס )פיזי או וירטואלי( על מנת  

להגביר את המודעות לחשיבות הטיפול  

 ברישוי העסק 

  ההמלצה

  יושמה

 חלקית

  סעיף

10.4 

חוסר מודעות   9

הציבור לחשיבות  

 רישוי עסקים  

לפרסם מידע לתושבים על חשיבות חוק  

רישוי עסקים ומיהם העסקים הפועלים  

 במועצה עם רישיון

 ההמלצה

 יושמה  לא

סעיף  

10.5 

המחלקה קרויה   10

"קידום ורישוי 

עסקים" אך לא  

 מם פועלת לקידו

מומלץ להקים פורום או ועדת רישוי  

עסקים לסיוע בקידום העסקים בהר  

 חברון

 ההמלצה

 יושמה  לא

סעיף  

10.7 
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גיבוש תכנית   על הביצוע,  ופיקוח  ביניהם  אופן חלוקת העבודה 

המחלקות   עם  עבודה  קשרי  קיום  היחידה,  עובדי  עבור  הדרכה 

במשרדי   האישורים  נותני  ועם  המקומית  ברשות  השונות 

אכיפת   לשם  דיווח  והסדרי  פעולה  תכנית  קביעת  הממשלה, 

 של יחידתו וביצועו ביעילות.  החוק, הגשת התקציב השנתי

  חוזר המנכ"ל הנ"ל קובע את תנאי הכשירות של בעלי התפקידים  .4.3.3

בנוסף למנהל רישוי עסקים יועסקו    לפי חוזר זה, ברישוי עסקים.  

תגם   בוחן  וכן  רישוי  מפקח  רישוי,  במועצה ו כני ופקיד  רישוי.    ת 

מועסקת   חברון  הר  רישוי האזורית  עובדים    מנהלת  ואין  בלבד 

כי  נוספים.   נמצא  הביקורת  מבצעת  בבדיקת  הרישוי  מנהלת 

לכל  את  כמעט  בעצמה   שמוגדרות  התפקידים המשימות    בעלי 

למעט משימות מסוימות שמבוצעות על    האחרים בחוזר המנכ"ל 

על ידי מנהלת הרישוי בהתאם    תברואן המועצה אשר מופעלידי  

 . לצורך

לתפקיד מנהלת רישוי עסקים במועצה הגב'  מונתה    01/17  חודשב .4.3.4

דינה   אמיתי.  ועומדת  דינה  התפקיד  הבבדרישות    ם תנאי כל 

שימש   .3/04  מנכ"ל בחוזר  המנויים   שמונתה,  לפני  כי  לציין  יש 

אשר איננו עובד מועצה  ) כאחראי רישוי במועצה, תברואן המועצה  

 . אלא עצמאי הנותן שירותים למועצה(

קורס מנהלי  מנהלת רישוי עסקים השתתפה ב  -הכשרה מקצועית   .4.3.5

ב עסקים  נוספים    קורסיםב  השתתפה  וכן  12/18  תאריך רישוי 

בנוסף, היא    .בכל שנה  ( םהמפע  )באמצעות מטעם משרד הפנים  

ועדכונים חקיקה  עדכוני  )ביטאון  שונים  מקצועיים    מקבלת 

 . ומהאיגוד המקצועי ממשרד הפניםוניוזלטר( 

רפורמה ומתעדכן לעיתים  תהליך של  מכיוון שתחום זה נמצא ב

וימי עיון  קרובות, יש להקפיד על השתתפות בהדרכות מקצועיות  

 הבטחת עמידה בתנאי החוק. לצורך התעדכנות בשינויים ו 

 התנהלות המחלקה  .4.4

בצו רישוי עסקים מפורטים העסקים טעוני הרישוי. בהתאם לצו,   .4.4.1

דלק   וקוסמטיקה,  רוקחות  הבריאות,  מתחומי  ואנרגיה,  עסקים 

ר  שחקלאות ובעלי חיים, מזון, פסולת ומים וכו' חייבים לפעול כא

 ברשותם רישיון עסק.
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בקשה לרישוי עסק מחויבת קבלת אישור מגורמים חיצוניים כגון:  

הסביבה,   להגנת  המשרד  הכלכלה,  משרד  הבריאות,  משרד 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משטרת ישראל, הרשות הארצית  

והצלה   פנים  לכבאות  מגורמים  אישורים  נדרשים  בנוסף,  וכו'. 

 וכו'  לתכנון ובנייה  צתיים כגון הועדהמוע

הממשלה   משרדי  הכלומר,  אלו  ואת  הם  התנאים  את  קובעים 

מחלקת   באמצעות  המקומית  הרשות  ואילו  הנדרשים  התקנים 

יישום   על  הפיקוח,  הרישיונות,  מתן  על  אמונה  עסקים  רישוי 

 ותנאים והדרישות. 

עסק  בעל  "צ'ק ליסט" של כל הדברים שהוכן נוהל מסודר הכולל   .4.4.2

עסקים צריך   רישוי  בתהליך  באתר  הופצה  )  לעשות  ופורסמה 

לבעלי עסקים הכוללת את    ומפורטת  חוברת מסודרתהמועצה,  

 . (כל המידע הרלוונטי

 

 

 

 

 

 

 

מסודר  נוהלהוכן   .4.4.3 תהליכי    עבודה  את  מפורט  באופן  המגדיר 

ו  המחלקה  של  על  העבודה  המוטלות  רישוי    עובדיהמשימות 

יישמר,  עסקים שהידע  מנת  פספוס    על  של  תקלות  יהיו  ולא 

 . תקין משימות

לחיוב את הסדר והארגון  לציין    לנכון  האהביקורת רו  -סדר וארגון   .4.4.4

  ת לכל עסק נפתח  נמצא כיבבדיקת הביקורת  בניהול המחלקה.  

מתועדים כל האישורים, התכתובות אישורי תשלום וכו'    ייה בה תיק

כך שניתן    ה נוחבצורה    מתויקים התיקים    הקשורים לאותו עסק.

   .יעילהף נתונים ולנהל מעקב בצורה לשלו

תהליך הפקת 
רישיון עסק  

:במועצה

פניית העסק לבקשת  
מידע מוקדם

תכנון והגשת תכנית עסק

הגשת בקשה לרישוי  
העסק

העברת הבקשה לחוות  
דעת מגורמי הרישוי  

השונים
תשלום אגרות

אישור לרישוי עסק
אפשרות  , אם לא אושר

ערעור על ההחלטה
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מקצועית בתחום התברואתי בנוגע  לתת חוו"ד    : התברואןד  תפקי .4.4.5

. כלומר, לבצע  )לגבי עסקים המחויבים ברישוי)  לרישיונות עסק

בכל הקשור לרישוי העסק ובהתאם   וביקורים בבתי עסקבדיקות 

רישוי עסקים   דעתו חוואת  לממצאים, להעביר לממונה  האם    ת 

עסק. רישוי  לשנות   / לחדש   / לאשר  כי    מצאההביקורת    ניתן 

אלא   מועצה  עובד  אינו  המועצה  שירותי העצמאי  תברואן    נותן 

 לשמש כפקח מטעם המועצה.  יכול לכן לאלמועצה ו תברואה

בהתאם להגדרת התפקיד לפי משרד הפנים,  תפקיד הווטרינר:   .4.4.6

חינת בקשות לרישוי עסקים של  ב  -  מאשר  גורם להיות  תפקידו  

ו/או   החקלאות  שר  של  אישור  טעון  רישיונם  אשר  עסק  בתי 

מך למתן האישור בשמו של  הבריאות לפי העניין ושלגביהם הוס 

כניסת.  השר איננו  ,  לתוקף  הרפורמה  לאחר  כבר  הווטרינר 

נגיעה בכל הקשור לרישוי    הגורם המאשר לו כמעט  אין  ולכן 

 בעת הצורך. נדרשות והוא רק מסייע בביצוע בדיקות  עסקים

נקבע כי כל רשות   6/2008בחוזר מנכ"ל    -דיווח שנתי למשרד הפנים   .4.5

שאחרי  במרץ של השנה    31-ה עד    עביר למשרד הפנים בת להחוירישוי, מ 

דוח שנתי מקוון המפרט את העסקים טעוני הרישוי ברשות   ,שנת הדוח

   .וסטטוס הטיפול בהם

.  בהתאם לזמן שנקבעבכל שנה  נמצא כי הדיווח מועבר למשרד הפנים  

נ את כל הנתונים שנדרשו על ידי משרד צא כי הדיווח כולל  מ כמו כן 

 . תקין. הפנים

בכל שנה למשרד הפנים במייל הדיווח השנתי נשלח    -דיווח להנהלה   .4.6

 עם עותק למנכ"ל וגזבר המועצה. 

מומלץ להקים    על מנת לקדם את נושא רישוי עסקים,  לדעת הביקורת,

הוועדה   עסקים.  לרישוי  מורכבת  ועדה  עסקים  תהיה  רישוי  ממנהלת 

ציבור גםו  ונציגי  במועצה   אולי  העסקים  מבעלי  הוועדה  נציג  תדון . 

המועצה לצורך  במדיניות  הנדרשות  ומספר אחוז  גידול    והפעולות 

דוח    יוצג לוועדה לדיוןבשנה  לפחות פעם    .העסקים הפועלים ברישיון

של   עדכנית  מצב  העסקיםמצב  תמונת    הוועדה   מסקנות   . רישוי 

 . הנהלת המועצה דיון בל יועברו והמלצותיה

מידע כולל  והוא    באתר האינטרנט של המועצה, דף המחלקה מעודכן .4.7

 . ידידותי לשימושמאוד המידע רלוונטי ו רב.
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שנתית:   .4.8 עבודה  ותקציבתכנית  העבודה  תכנית  מכינה    המחלקה   את 

המחלקה   מ בשיתוף  מנהלת  מנהל  היא  חעם  לו  אשר  תשתיות  לקת 

מדידים,  ויעדים   אמורה לקבוע מטרותתכנית העבודה השנתית  כפופה.

העסקים הפועלים ללא רישוי,  או אחוז  כגון קביעת יעד להפחתת מספר  

 . תדירות ביקורות בעסקים, יעדי הכנסות וכו'

ת .4.9 לשנים  ולהלן  המחלקה  של  העבודה   2017-ו  2018,  2019כניות 

 : )בהתאמה(

 

 

 

)כולל( נושא רישוי עסקים    2016בבדיקת הביקורת נמצא כי עד שנת  

בת  נכלל  העבודה. ולא  בת  2017משנת    כניות  יעדים  כניות ונקבעו 

וכן    העבודה גידול באחוז העסקים הפועלים ברישיון  יעדים של  כולל 

יעד   2017-ב)  יעדים מדידת השיטת  ללא עקביות באך    יעדים כספיים,

יש יעד   2019-וב  לא הוגדר יעד  2018-, ב באחוזיםגידול עסקים ברישיון  

 ו. לא הושגהיעדים מגדול חלק   בפועל. (שיתווספו העסקים למספר

כולל תכנון הדרכים להשגת היעדים  מפורטת,  יש להכין תכנית עבודה  

המאמץ   את  ולהשקיע  הדרושים  שהוצבו  לעמוד והמשאבים  מנת  על 

פעמים    .אלו   ביעדים  מספר  היעדים  השגת  מידת  את  לבחון  יש  כן 

 במהלך השנה. 

הכלים    אתלמחלקה אין וכח אדם,    עקב חוסר בפקח -תגובת המבוקר 

להגדיל את כמות רישיונות העסקים מכיוון שלעסקים אין "מוטיבציה" 

בקרוב צפוי שינוי בכח אדם כך שנוכל  להתקדם בתהליך רישוי העסק.

 פר נושא זה. תשהל
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 במועצה רישוי עסקים צבמ .5

 המרכזי  השלטון  בין  פעולה בשיתוף  צורך  יש,  החוק את  לאכוף  מנת  על .5.1

 לבין ,  לעסקים  וסטנדרטים עקרונות,  תקנים,  הנורמות   את הקובע

 . ובאכיפתו החוק ביישום המטפל המקומי השלטון

הרישוי  העסקיםשל  רישוי  המצב   .5.2 שנשלח    במועצה  טעוני  דוח  )לפי 

 : למשרד הפנים( 

 

 

 

 

 קבוצת

 עיסוק 

מספר  

עסקים  ה

טעוני  

בהר   רישוי

חברון  

2019 

מספר  

עסקים  ה

ללא  

רישיון 

בהר   עסק

חברון  

2019 

אחוז  

העסקים  

ללא  

רישיון 

בהר   עסק

חברון  

2019 

אחוז  

העסקים  

ללא  

רישיון 

ביו"ש 

2019 

אחוז  

העסקים  

ללא  

רישיון 

במועצות  

אזוריות  

2019 

אחוז  

העסקים  

ללא  

רישיון 

בישראל  

2018 

 19% 20% 21% 0% 0 6 בריאות ורוקחות

 24% 25% 37% 50% 2 4 דלק ואנרגיה 

 29% 28% 38% 63% 5 8 חקלאות

 28% 28% 42% 39% 11 28 מזון

 18% 28% 27% 50% 1 2 מים ופסולת 

 27% 27% 27% 0% 0 6 מסחר ושונות 

 27% 26% 39% 50% 10 20 עינוג ציבורי

 28% 28% 26% 20% 1 5 רכב ותחבורה 

שירותי שמירה  

 ואבטחה 

3 0 0% 14% 21% 11% 

תעשייה, מלאכה,  

 כימיה ומחצבים 

21 8 38% 45% 32% 22% 

 26% 28% 38% 37% 38 103 סה"כ 

 

o   רישוי ולא מספר העסקים  פריטי המספר העסקים הרשום הוא מספר

 כל עסק יכול לכלול מספר מהויות או פריטי רישוי.  -האמתי 

o שלנתוני ה )  ם  רישוי  טעוני  העסקים  כוללים 103מספר  את   ( 

כוללים  בלבד  רשומים במערכת  העסקים ה   שלא   עסקיםואינם 

 . שלהם   טיפול בהליך רישוי העסקמועצה לל פנו
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 : ותמסקנ .5.3

בשנת    37%)  בתחום שיפוטה של המועצהרישוי  טעוני  עסקים  ישנם   .5.3.1

שיון  יעסקים הפועלים ללא רהאחוז    .פועלים ללא רישיוןה,  (2019

ו  10%-כבגבוה   הארצי  לממוצע  בביחס  אזוריות הממוצע    מועצות 

דומהומאידך  ) ביו"של   אחוז  כך    . (רשויות  להיווצר  עקב    עלולה 

 . סכנה לשלום הציבור, לבריאותו ולביטחונו

בשנים האחרונות.  במועצה וההתפתחות  נבדק מצב רישוי העסקים   .5.3.2

השאיפה היא שהפער שבין מספר העסקים חייבי הרישוי למספר  

יצטמצם כמה שיותר. בפועל, מספר    ,העסקים בעלי רישוי בפועל

העסקים חייבי רישוי הרשומים במערכת המידע של המועצה גדל  

ולכן  אך מספר העסקים שקיבלו רישוי עסק לא גדל באותו קצב  

 . (5.2גרף בסעיף בפועל, הפער רק גדל )ראה 

  תוקנו רישומים שגויים   2020יש לציין כי בעקבות הביקורת, בשנת  

הערו )ראה  בסעיף  וכפולים  יריד   (5.4.2ת  יש  במספר    ותולכן 

 . העסקים חייבי הרישוי ובמספר העסקים המחזיקים ברישיון עסק

היקף   .5.3.3 להגדלת  מערכתי  מאמץ  להשקיע  יש  הביקורת:  המלצת 

  הרישיונות בתוקף, בטווח זמן סביר וקצוב עפ"י תכנית עבודה רב 

לתקופה אחת  מומלץ  לבעלי    שנתית.  אזהרה  מכתבי  לשלוח 

העסקים שפועלים ללא רישיון עסק כנדרש בחוק. במכתב יובהר  

עליהם לפעול בדחיפות להסדרת רישיון לעסק  כי  לבעלי העסקים  

תוך   אם  וכי  לא    90שבבעלותם  מספקת  יום  התקדמות  תהיה 

רישיון, העסק עלול להיסגר בצו מנהלי. במקביל,  בתהליך קבלת ה

יידרש לנקוט בצעדים כדי  העסק,  עד שיוסדר רישוי   בעל העסק 

ם של התושבים.  יחותלמנוע ככל שניתן פגיעה בבריאותם או בבט

 . חשוב לקיים מעקב אחר התוצאות לאחר יישום הדרישות
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 הגדרת מצב רישוי העסקים:  .5.4

 : במערכת המידע  סטאטוס של פריטי הרישוי .5.4.1

 

 

 

 

 

 

המידע הוגדרו עסקים רבים  בבדיקת הביקורת נמצא כי במערכת   .5.4.2

 תוקן במהלך הביקורת:  -בסטאטוס לא נכון 

 המלצות:  

יש להקפיד על סיווג נכון של סטאטוס הבקשות על מנת לקבל   .1

 . תמונת מצב נכונה ועדכנית

על    םהרלוונטיילקיים ישיבות עם בעלי העסקים וגורמי הרישוי   .2

ולסייע   בעיות  לפתור  יצירתיות  דרכים  למצוא  לנסות  מנת 

סטאטוס   ש"תקועים" לעסקים   באותו  זמן  להתקדם  הרבה 

 (.5.5.2)ראה המלצה בסעיף   הליך הרישויולסיים את 

 
 

 סטאטוס

מספר  
פריטי 
 רישוי

מספר פריטי   הערות
רישוי לאחר  

 תיקון

 5 בהמתנה 
נמצאים באותו  לא ברור בהמתנה למה, 

 0 שנים  4-כ סטאטוס כבר

63  46 בטיפול  

בתהליך  
 4 חידוש

  3אחת מהם בתהליך חידוש כבר יותר מ 
 13 שנים! 

 13 היתר זמני 
  5שיון בתוקף ליותר מ יעם ר  7מתוכם 
 0 שנים,  

 0 כבר אין כזה דבר לצמיתות...  1 לצמיתות

 46  33 מתחדש 

רישיון 
 זמני 

17 

כלל, כולל הרבה   חלקם ללא רישיון
או    פריטים שאמורים להיכלל ב"מתחדש"

 4 שאמורים להיסגר 

 סה"כ 

119 

היו רשומים  ו כי מחקמספר פריטי רישוי נ
. כמו כן, מספר פריטי רישוי פעמיים

99 נסגרו כי לא פעילים כבר כמה שנים   

שנים  3כל פריטי הרישוי שקיבלו רישיון לטווח של יותר מ •
.ואמור להתחדש בתום התקופה מתחדש

מיועד לפריטי רישוי שתקופת הרישיון שלהם מוגדרת לזמן  •
שנים3קצוב של עד  רישיון זמני

מיועד לפריטי רישוי שהרישוי עדיין לא הוסדר באופן מלא  •
אך ניתן להם היתר על תנאי ולתקופה קצובה היתר זמני

רישיון עסק ללא הגלבת זמן•

לא ניתן ליתן רישיון לצמיתותלאחר החלת הרפורמה •
לצמיתות

פריטי רישוי שנמצאים בהליך חידוש הרישיון• בהליך חידוש

עסקים שרשומים במערכת אך עדיין לא קיבלו רישיון או  •
שלא פועלים להסדרת הרישוי בטיפול
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על    בידי .5.4.3 ומלא  מדויק  מידע  אין  עסקים  רישוי  מחלקת 

המועצה,   של  שיפוטה  בתחום  הפועלים  כלל העסקים 

אף שמידע זה הוא תנאי בסיסי לפיקוח נאות ולאכיפת  

אלו עסקים  על  החוק  מתבצעות    .הוראות  לא  בנוסף, 

לאתר ולאסוף מידע אודות  פעולות אקטיביות על מנת  

 העסקים הפועלים המועצה. 

הביקורת מתריעה כי עסקים טעוני רישוי הפועלים ללא  

רישיון וללא כל פיקוח עלולים לסכן את בריאות הציבור  

זה מסוג  עסקים  בחומרים    ,ובטיחותו.  שימוש  עושים 

אחרים   מסוכנים  בחומרים  או  חומרי   ,תרופות)רפואיים 

ואין כל בטחון כי תנאי התברואה שבהם    (הדברה וכד'

ש שםראויים,  ותקניים    משתמשים  בטוחים  בחומרים 

ושברשותם אמצעי כיבוי אש כנדרש בחוק, זאת בנוסף  

בניגוד   מגורים  בתי  מתוך  פועלים  חלקם  כי  לעובדה 

 . התכנון והבניה  ילחוק

הביקורת   העסקים   -המלצת  כלל  את  למפות    יש 

הרישוי בשטח  טעוני  בעזרת   המועצה   הפועלים 

ביותר  המעודכן  הנכסים  מסקר  נתונים    קבלת 

לבחון את   , ישלאחר מכן. ולחלקם לפי הסיווג המתאים

במועצה.   הרישוי  טעוני  העסקים  להרחיב    חשובמצב 

הניתן   עם  ככל  הפעולה  שיתוף  אחרים  את  גורמים 

קבלת  הדרוש:  המידע  את  להשיג  מנת  על  במועצה 

מועצה   הנדסה,  הגבייה,  ממחלקות  עסקים  על  נתונים 

מליאה    ,דתית חברי  ישובים,  ניתן  מזכירי  כן,  כמו  וכו'. 

וירטואליי "סיורים  באמצעות  חיפוש  ברשתות םלבצע   "

ם סיורים  חיפוש לאיתור עסקים ולקיי החברתיות ובמנועי  

פעולות נוספות לאיתור עסקים    סות לחשוב עללנויזומים  

 לעיל.  5.3ראה סעיף  ברחבי המועצה.

המבוקר   מקובלת.    –תגובת    מספר   התקיימוההמלצה 

וכן    הנדסהו   עבודה בנושא זה עם מחלקות גבייה   ישיבות

הדתית פע  קיים  .עם המועצה  מידע  שיתוף  וזרימת  ולה 

 אדם נוכל לתקן זאת.  לאחר השינוי בכח .מחלקות בין ה 
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 : סיבות לסירוב מתן רישיון במועצה  .5.5

 

 

 

 

ר מגורם  הערה: חלק מהעסקים הינם בעלי סירוב לקבלת רישיון מיות   5.5.1

ולכן סה"כ )ייתכן שגם מש' הבריאות וגם הכיבוי לא אישרו(  רישוי אחד  

גבוה ממספר העסקים הפועלים  (  71)  בגרף זהמס' עסקים ללא רישיון  

 (.38) 5.2סעיף בפועל בללא רישיון 

 : גורמי הרישוי 5.5.2

   עקב דרישות  עסקים רבים אינם יכולים לקבל רישוי עסק    -כבאות

. ישנם עסקים שנמצאים במבנים ישנים  ות של רשויות הכיבוי מחמיר

 שלא יכולים להתאים את המבנה לדרישות רשויות הכיבוי. 

   במקום שאינו תואם את התב"ע  ישנם עסקים שנפתחו    -תכנון ובניה

כגון תושב שפתח חנות  אין להם אפשרות  ולכן   רישוי עסק,  לקבל 

כי התב"ע   רישוי עסק  יוכל לקבל  לא  לעניין    .מתאימה  אינהבביתו 

 . 9.2שאינה מוסדרת, ראה בהרחבה בסעיף    ביישובים בתב"עעסקים  

   מועצה,  בהביקורת עם בעלי עסקים  שערכה  מבירור    -הבריאות  משרד

על    בעברישנם עסקים שקיבלו דרישות חדשות שלא נדרשו  כי    עלה

כבאות
23

תכנון ובנייה
13

משטרת ישראל
9

משרד הבריאות
8

ס"משרד הגנה
11

ת"משרד התמ
5

משרד החקלאות
2

אחר
0

פריטי רישוי ללא רישיון במועצה
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כמו כן, עסקים רבים טענו כי משרד הבריאות   משרד הבריאות.ידי  

ולכן הם התייאשו מהניסיון  מקשה מאוד על תהליך קבלת הרישיון  

עסק. רישיון  או    לקבל  שנים  הרבה  לפני  שקמו  עסקים  בנוסף, 

של   הדרישות החדשות  את  תואמים  שלא  ישנים  במבנים  שנמצאים 

ענו  עסקים רבים ט  משרד החקלאות, לא יכולים לקבל את אישורם.

מנגד,   הבריאות.  משרד  של  ומופרכות  מוגזמות  דרישות  קיימות  כי 

כי   לציין  הבריאות  חשוב  משרד  דרישות  כי  הסביר  המועצה  וטרינר 

היא   ודרישה  דרישה  כל  מדוע  להסביר  יכול  והוא  לחלוטין  סבירות 

 סבירה.  

כי   עסקים  נמצא  התקדמות  עשרות  כל  ללא  רישוי  בהליכי  נמצאים 

מגורמי הרישוי השונים   ( מאחד או יותר ) כבר כמה שנים עקב סירוב  

 ולא מצליחים להתקדם.

 המלצות: 

ישיבות   .1 ולקיים  העסקים  לבעלי  הרישוי  ביחד  לפנות  גורמי  עם 

מנת   על  יצירתיות  השונים  דרכים  בעיות  למצוא  לפתור  לנסות 

 ש"תקועים" הרבה זמן בסטאטוס הטיפול. ולקדם תהליכי רישוי 

לא   .2 ועדיין  הרישוי  בהליך  להתקדם  שמנסים  שעסקים  מנת  על 

להם   לתת  אפשרות  לבחון  הנדרשים,  האישורים  כל  את  קיבלו 

"היתר זמני" אם עומדים בקריטריונים שייקבעו על מנת שלא יפעלו  

 ללא רישיון. 

 פיקוח ואכיפה  .6

 ושקופה  ברורה אכיפה  מדיניות לגבש נדרשת הרישוי  רשות 6.1

 סיכוי  אחד מצד  להבטיח  כדי זאת,  שלה האינטרנט  באתר שתפורסם

 בגין משפט בבית מורשעים להיות   מבלי  עסק לרישיון להגיע  לעסקים

 שבהם  במקרים  אכיפה  לבצע  שני ומצד ,  רישיון ללא עסק ניהול 

  העסקים  רשימת על נמנה שהוא או תקין  רישוי בהליך  מצוי אינו העסק

 מדיניות בהיעדר.  מסוכנים כעסקים תגדיר המקומית שהרשות

להיווצראכיפה  עלולה   אחד מעסק השונה  שוויונית בלתי אכיפה , 

 . ושרירותית מותנית אכיפה  של ברשות תחושה ונוצרת לאחר

 . של המועצה אכיפהבבדיקת הביקורת נמצא כי אין מסמך מדיניות 
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הגדרת בתעסוק  שלהקים ועדה לקידום עסקים    -המלצת הביקורת  

וכן לקידום    לרישוי עסקים  יםהקשורההיבטים  מדיניות המועצה בכל  

 העסקים במועצה. 

על המועצה לפקח על העסקים בתחומה על מנת שיפעלו בהתאם   6.2

 לחוק רישוי עסקים. 

כי   נמצא  הביקורת  כלל בבדיקת  אכיפה  גורמי  קיימים  לא    במועצה 

.  לכן לא בוצעו כל פעולות אכיפה כנגד עסקים הפועלים ללא רישיוןו

מצב זה גורם לכך שאין לבעלי העסקים שום מוטיבציה להשקיע זמן  

 וכסף ברישוי העסק. 

יש    - המלצת הביקורת   ולכן  זה  צורך בהגברת ההרתעה בנושא  יש 

יה להיות גורם מפקח  למנות פקח )באחוז משרה כלשהו( שתפקידו יה

מועצה  ניתן להכשיר עובד  )  אכוף את חוק רישוי העסקים במועצהול

להערכת הביקורת    . (שיוכל לבצע פעולות פיקוח ואכיפה  דיכפקח כ

שבעלי העסקים ידעו שבמועצה יש פקח שעלול לבוא ולבצע עצם זה  

 פעולות פיקוח, הדבר כבר יגרום להם לפעול להסדרת רישוי העסק. 

המבוקר   לתכנון,    –תגובת  פעילות  בהתאם  את  להרחיב  מנת  על 

 ו ממחלקת תשתיות יעבר  יםבדעושני    2021בתחילת שנת  ,  המחלקה

ולאחר מכן  והשנייה  ,  יוכשר כפקח  אחד מהם   קורס ברישוי עסקים 

משרד הפנים אף אישר העברת תקציב תשמש כרכזת רישוי עסקים.  

 לצורך כך. 

ֵ צאו לקורס ככל   ורק   2021הנראה רק בתחילת שנת  עדכון: השניים י

 לאחר סיום הקורס, אחד מהם יוכשר כפקח. 

עסקים   -המלצה   6.3 בעלי  על  קנסות  השתת  של  אפשרות  לבחון 

את   ניכרת  במידה  להקטין  יכול  הדבר  עסק.  רישיון  ללא  שפועלים 

אם   בנוסף,  רישיון.  ללא  הפועלים  העסקים  ות  המלצ  ובוצעיאחוז 

)רישוי עסק כתנאי לעסקה עם    10.3מסעיף    נוספות כגון ההמלצה

רישיון   לעשות  עסקים  לבעלי  ויגרום  תמריץ  יהווה  הדבר  המועצה(, 

 עסק מכיוון ששמם יהיה רשום באתר המועצה כעסק מוסדר ורציני. 

ההמלצה מקובלת. יטופל לאחר מינוי מפקח רישוי    –תגובת המבוקר  

 . עסקים
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להגדיר את סוגי העסקים לפי רמת הסיכון שלהם ולאחר    -לצה  המ 6.4

עדיפויות ובהתאם  לפי סדר ה  והפיקוח   פעולות האכיפהמכן לבצע את  

סיכונים חומרים  )  לניהול  מאחסנים  או  המשמשים  בעסקים  טיפול 

בעסקים   טיפול  והאנרגיה,  הדלק  בתחום  בעסקים  טיפול  מסוכנים, 

 ( עלים ללא רישיוןבתחומי המזון, טיפול בכל יתר העסקים שפו

ההמלצה מקובלת. יטופל לאחר מינוי מפקח רישוי    –תגובת המבוקר  

 . עסקים

 גביית אגרות .7

הם:   7.1 לגבות  שניתן  האגרות  סוגי  לחוק,  היתר  בהתאם  חדש,  רישיון 

)זמני והשגה  היתר מזורז  חוו"ד מקדמית,  רישיון,  חידוש  ש"ח(,    321, 

 ש"ח(.  161כפל רישיון או היתר שאבד )

מתריעה על אי לא  תוכנת רישוי העסקים  בבדיקת הביקורת נמצא כי   7.2

אך רכז הועדה לתכנון ובנייה לא מאשר לפני שמקבל    ,תשלום אגרות

ניתן להפיק רישיון לעסק שלא שילם   לאלכן  ו אישור שהעסק שילם  

 את כל האגרות כנדרש.

בתעריפי   יבאופן אוטומט מתעדכנת    תעריפי האגרות: מערכת המידע 7.3

  ולכן הסיכון לטעות בתעריף האגרות נמוך הקבועות בחוק  האגרות  

 . מאוד

רישום הכנסות מרישוי עסקים: יש לרשום את כל ההכנסות מאגרות   7.4

שתהיה   כך  נפרד  התנועה בכרטיס  אחר  ובקרה  ניתוח  אפשרות 

 . ובפעילות והשינויים בהכנסות

 מערכת מידע רישוי עסקים  .8

בקרות ו  , נבדק נוגע לתכנת רישוי העסקים המשמשת את המחלקהב .8.1

 : כגוןמונעות 

 ל רישיון  תוקף  הזנת  חוסמת  המערכת  כאשר   10-האם  שנים 

סטאטוס הרישיון הוא זמני )או שהיא מתריעה(. בבדיקת הביקורת  

נמצאו פריטי רישוי עם תאריך תוקף רישוי השונה ממה שמותר  

לפני   ניתן  הרישיון  כי  נמצא  אלו  במקרים  החוק.  החלת  לפי 

ם אך מתאים  הרפורמה ולכן תוקף הרישיון שונה ממה שמותר היו

 למה שהיה מותר לפני הרפורמה. 

   נבדק גם האם המערכת נותנת להזין סטאטוס "מתחדש" כאשר

עדיין אין את כל האישורים הנדרשים. בבדיקת הביקורת נמצא כי  
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ב מהמקרים רק  הזנת חלק  של  אפשרות  חוסמת  המערכת   ,

 סטאטוס שלא תואם את השלב בו נמצא הליך הרישיון. 

   שרישיונם עומד לפוג מסומנים במערכת המידע  נמצא כי עסקים

בצבע צהוב )אם תוקפם כבר פג הם מסומנים באדום( וכן קופצות  

על מנת שמנהלת הרישוי תזכיר לבעל העסק    ,התראות על כך 

 שידאג לטיפול ברישיון העסק.

   ו הביקורת דברים  פנתה  מספר  לתקן  התוכנה  לבית  המליצה 

יה אפשרות להזין דברים  ולהקים בקרות מונעות על מנת שלא תה 

לא חוקיים או סטאטוס מצב תיק רישוי עסקים שלא תואם את  

חלק מהמלצות שהועברו תוקנו או תוקנו    השלב בו נמצא העסק. 

 חלקית על ידי בית התכנה במהלך הביקורת. 

 מוכנות המועצה לרפורמה ברישוי עסקים  .9

ם  נבנתה בשלבי ,  2010הרפורמה ברישוי עסקים אושרה בכנסת בשנת   9.1

רק  היא נכנסה לתוקף  בפועל,    אך  2014ותוכננה להסתיים בסוף שנת  

 . 2018באמצע שנת 

 מטרות הרפורמה ברישוי עסקים:  9.2

 

שנת   9.3 המפע"ם  מונה    2017בסוף  של  מטעם  יועץ   ,שעות  60בהיקף 

במועצה  הרפורמה  עד    ,להטמעת  ההטמעה  תהליך  את  ליווה  אשר 

שנת   הוא  2018אמצע  המועצה  . בתחילת התהליך  מוכנות  בחן את 

ו הוא    הטמעליך ההכתב שהציון של המועצה בהלכניסה לרפורמה 

זאת !  80  -קפץ להוא כתב שהציון    ליוויכשסיים את ה.  100מתוך    !10

שלו, הליווי  שבעזרת  בהטמעת    אומרת  מאוד  התקדמה  המועצה 

 ה אך עדיין ישנם דברים שצריך להשלים. הרפורמ 

להביא להאחדה ארצית  
של הדרישות לקבלת  

רישיון עסק

להסיר חסמים בהליך  
הרישוי

אחריות  / ביזור סמכויות 
ליחידות רישוי עסקים  

ברשויות המקומיות

סמכות  / לתת אפשרות 
ערר מנהליות להחלטות  

רשות הרישוי ועל  
החלטות נותני אישור  

(גורמי הרישוי)

להביא לשקיפות  
ונגישות של המידע

מתן אפשרות לקיצור  
המסלול  )"הליכי רישוי 
"(הירוק
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- עלה לסרים נוספים כך שהציון והביקורת הושלמו ח עקבותב 9.4

השלמת  92 לצורך  להשלים  דברים  מעט  נשארו  כלומר   ,

 . הרפורמה  הטמעת

הקשור   9.5 בכל  מאוד  התקדמה  המועצה  כי  נמצא  הביקורת  בבדיקת 

המועצה לקידום  ת  להכנה לעמידה בדרישות הרפורמה. פירוט פעולו

 : ממצאי הביקורתמטרות הרפורמה ו 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הוכן מפרט אחיד פנים מועצתי המרכז את •
מדיניות המועצה ברישוי עסקים

להביא להאחדה ארצית של 
הדרישות לקבלת רישיון 

עסק

הוסרו חלק מהחסמים•

רוב החסמים הם דרישות של גורמי רישוי  •
החקלאות  , משרד הבריאות)אחרים 
(והכיבוי

להסיר חסמים בהליך  
הרישוי

הוקמה עמדת מידע בנושא רישוי עסקים •
.  לטובת בעלי עסקים הזקוקים למידע

באתר המועצה הוסף מידע רב , בנוסף
רלוונטי

להביא לשקיפות ונגישות  
של המידע

מנהל מערכות מידע במועצה מונה כגורם  •
שאחראי על תלונות ופניות עסקים

סמכות ערר  / לתת אפשרות 
מנהליות להחלטות רשות 
הרישוי ועל החלטות נותני 

(גורמי הרישוי)אישור 

יכולים לקבל רישוי  , עסקים שמתאימים•
בהליך מזורז

אין פקח שיכול לתת מענה מהיר•
מתן אפשרות לקיצור הליכי 

"(המסלול הירוק)"רישוי 
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 שונות  .10

 נגישות לאנשים עם מוגבלות כתנאי לרישיון עסק 10.1

אין לתת  ,  1968-ב)ב( בחוק רישוי עסקים תשכ"ח8בהתאם לסעיף  

איר ציבורי  מקום  שהוא  לעסק  הוראות  שיון  בעסק  קוימו  לא  ם 

החייב   )לעסק  או  הנגישות  קהל  קבלת  בו  שיש  כלומר  בנגישות 

. מבקש הרישיון יעביר  שעובדים בו מעל כמות עובדים מסוימת וכו'( 

רשות הרישוי חוות דעת של מורשה נגישות המאשרת כי העסק   לידי

 נגיש.

כי   נמצא  הביקורת  מהבדיקות  אכן  בבדיקת  חלק  הינו  זה  נושא 

בכל עסק כחלק מהליך הרישוי ונדרש להעביר חוות דעת    המבוצעות

מנת   על  מורשה  נגישות  נגלמיועץ  העסק  כי  כמתחייב  יהוכיח  ש 

 בחוק. תקין 

 היחס בין חוק רישוי עסקים לדיני תכנון ובנייה  10.2

( בחוק רישוי עסקים, קובע כי בין היתר אחת המטרות  6)א()1סעיף

לתכנון   הנוגעים  הדינים  "קיום  היא:  החוק  כלומר  ולבניהשל   "

לכאורה בכך החוק מעגן את הזיקה שבין דיני רישוי העסקים לבין  

עסק   רישיון  תיתן  לא  הרישוי  רשות  כי  וקובע  והבניה  התכנון  דיני 

 ובנייה. לעסק שלא עומד בדיני תכנון  

האמור, השנים    למרות  במהלך  הוציא  לממשלה  המשפטי  היועץ 

)הנחיה   לפיה, 8.1151הנחיות  למרות    (  עסק  רישיון  לתת  מותר 

 בהתקיים אחד מאלה:  שהעסק לא עומד בדיני התכנון והבנייה.

( שהתובע של הרשות " זוטי דברים"בעסק חריגות בנייה קלות ) .1

אין מקום לנהל בגינן הליך  המקומית נתן דעתו עליהן, וקבע כי 

עניין לציבור בניהול הליך    לפי חוק התכנון והבניה בשל העדר

 , כלומר אין כל חשש בטיחותי לשימוש במבנה. פלילי

ישן אשר לא נמצא לו היתר בניה ותובע   .2 העסק נמצא במבנה 

לנהל    - או שאין כל כוונה    - של הרשות המקומית קבע כי לא ניתן  

 ה. ילפי חוק התכנון והבני בגין העדר ההיתר הליך

זו היא שאמנם עמידה בדיני    ,הרעיון העומד מאחורי הנחיה 

רשימת   מבין  אחת  הינה  ובנייה  חוק  ה תכנון  שקבע  מטרות 

במצב בו ישנה    כן. לרישוי עסקים אך וודאי לא העיקרית שבהן

  עסק ההיתר בנייה,  העסק יהיה ללא  שגורמת לכך שבעיה כלשהי  
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וכל המטרות האחרות של חוק רישוי עסקים  לא יהיה מפוקח כלל  

 לא ימומשו. 

נקבע   )א"ע  כן  דין  פסקי  עת"מ    8729/96במספר  כי 692/02וכן   ,)

עומד    רשאית רשות הרישוי   רישיון עסק לעסק שאינו  לסרב לתת 

 בדיני התכנון והבנייה. 

שאינם מקבלים היתר    יםשעסק  לדעת הביקורת, מומלץ,  לכן

סכנה    בנייה, יפוקחו על ידי רישוי עסקים, על מנת שלא יהוו

פיקוח על מספר רב יותר של עסקים   היהלשלום הציבור. כך י 

 . וחיזוק האכיפה שעניינה מטרות הרישוי האחרות

 רישיון עסק כתנאי לעסקה עם המועצה  10.3

המקומית   הרישוי  רשות  היא  עליה המועצה  כן  דוגמא    על  לשמש 

כן, מצופה כי היא תקפיד במיוחד להתקשר ל ומופת עבור תושביה.  

 בביצוע עסקאות עם עסקים המחזיקים ברישיון עסק בלבד. 

נמצא הביקורת  עם    ,בבדיקת  התקשרויות  מבצעת  המועצה  כי 

הסדרת   בתהליך  אינם  ואף  עסק  ברישיון  מחזיקים  שאינם  עסקים 

הביקורת,   לדעת  הרהרישיון!  בעלי  את  לתעדף  הרשות  שיון,  יעל 

דחוף בעלי עסקים להשקיע את  יממריץ והדבר יכול לשמש כגורם  

 .הנדרש על מנת לקדם את רישוי העסק שלהם 

עם    אותעסקככל הניתן על ביצוע  יד  להקפיש    -  ביקורתהמלצת ה

)ובמיוחד כתנאי סף לעמידה  בלבד  ברישיון עסק יםמחזיקה  יםעסק

 במכרז גדול(. 

לקנות מעסקים עם רישיון אך  המועצה משתדלת    -תגובת המבוקר

ן שהמועצה מעדיפה קיימות  וו מכי  במקרים רבים הדבר לא מתאפשר

מקומיים   עסקים  בעלי  לתעדף  ומשתדלת  מודעים    -כלכלית  אנו 

שיון בד בבד פועלים לסייע להם  ילתהליכים הארוכים של קבלת הר

בייחוד בשנת הקורונה    שיון מבלי לשבור את מטה לחמם,ילקבל ר

הכדאיות   בגבול  נמצאים  הקטנים  העסקים  בעלי  ככל  רוב  שכן 

 הכלכלית. 
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 חוסר מודעות לנושא זה בקרב בעלי העסקים  10.4

משיחות שנערכו במהלך הביקורת עם מספר בעלי עסקים, עלה כי  

ללא   פעילות  של  לבעייתיות  מודעים  אינם  העסקים,  מבעלי  חלק 

 . חשוב להבין כי: רישיון עסק ולסיכון שהם נוטלים על עצמם 

קים  לערוך כנס )פיזי או וירטואלי( לבעלי העס  -המלצת הביקורת  

ומה    על נושא רישוי עסקיםולהזמין מרצים שיסבירו לבעלי העסקים  

חשוב    . התהליך בצורה הטובה ביותר  צריך לעשות כדי לצלוח את

  מדוע הסברים משכנעים   נתח משמעותי מהתוכן בכנס יהיהמאוד ש

 . עשות רישיון לעסקל וחשוב  כדאי

המבוקר   מקובלת  - תגובת  פעמים    . ההמלצה  ניסינו  בעבר  מספר 

מסיבות שונות. בקרוב נקיים    כנס אך לבסוף לא יצא לפועל   לארגן

 בנוסף, פורסם מידע רב באתר המועצה.  כנס וירטואלי.

 רישוי עסקים   אדישות הציבור לנושא 10.5

וא  ודעציבור אינו ממוחלט מהרוב  הביקורת סבורה כי     ינו לחוק זה 

ב  חברתי  מכיר  כחוק  החוק  של  ותרומתו  על  החשיבותו  להגן  בא 

סביבתם  ו  והעובדים   זכויות הצרכנים ובריאותם, בטיחותם, ביטחונם  

 לבצע עסקה.   בבואוכן אינו מתנה הצגת רישיון עסק על ו

לפרסם לציבור מידע בנושא חוק זה וחשיבותו    - המלצת הביקורת  

וכן לכתוב בפרסום שרשימת העסקים בעלי רישיון עסק מופיעים  

 . באתר המועצה

בעל עסק הפועל ללא רישיון  
עובר על עבירה פלילית אשר 

העונשים עליה מפורטים בסעיף 
לחוק רישוי עסקים14

,  במקרים מסוימים
לרשות הרישוי  
ולגורמי הרישוי  

השונים יש סמכות  
להוציא צו סגירה 
מנהלי לתקופות  
הקבועות בחוק

אם אדם ניזוק מפעילות העסק ויתבע את  
הוא לא יוכל להתגונן ולמר , בעל העסק

. שעשה את כל מה שחייב לפי החוק
במקרה כזה ייתכן שהוא יגלה שגם פוליסת  
הביטוח שלו לא תקפה מכיוון שהוא פעל 

ללא רישיון

כאשר עסק רוצה למכור את  , לעיתים
הן דורשות  , מוצריו לרשתות גדולות

ממנו להציג תעודת רישוי עסק

גם בתחום דיני החוזים עלול בעל  
.  העסק למצוא את עצמו חשוף לסיכון

ד שקבעו כי אם עסקה  "ישנם פס
ייתכן והוא לא , בוטלה על ידי הלקוח

יחויב בפיצוי על ביטול העסקה וזאת 
מכיוון שהחוזה לא חוקי כי העסק  

ד אולמי "פס)פעל ללא רישיון 
(מנגינות
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 ההמלצה מקובלת.  –תגובת המבוקר 

 רישיון עסק למקוואות  10.6

מקוואות ביישובים  מספר  החל תהליך הסדרה של רישוי העסקים ל 

המועצה   עם  פעולה  ובשיתוף  הביקורת    הדתית.בתיאום  בבדיקת 

חלק מהמקוואות במועצה ללא היתרי בנייה ולכן לא ניתן    נמצא כי

, הנושא בטיפול המועצה הדתית לקידום  לקבל רישוי עסק עליהם

 היתרי הבנייה של שאר המקוואות. 

תהליך את  להרחיב  הבנייה  יש  היתר  המקוואות    ללכל  הסדרת 

 . רישוי העסק שלהם לזרז את הליךעל מנת   במועצה 

 קידום עסקים  10.7

" קרויה:  במועצה  עסקים  רישוי  עסקים"  קידוםמחלקת  .  ורישוי 

תוכנית האסטרטגית של המועצה, הושם דגש על קידום עסקים  ב

לכן מצופה כי בנוסף    .ויזמות מקומית לצורך האצת כלכלת האזור

ש העסקים    מחלקת  עובדילכך  ו   ופעל ירישוי    ו סייע יבמקצועיות 

נעימה ונוחה  מהירה,  את הליך הרישוי בצורה    צלוחלבעלי העסקים ל 

תפעל גם בתחום של קידום  המחלקה  מצופה כי    ,ככל הניתן 

 ולא רק על מנת לפקח ולבקר את העסקים.  עסקים

פורום תמיכה    ועדה לקידום עסקים אויש להקים    -המלצת הביקורת  

  וכו'   , טיפיםייעוץ, תמיכה מקצועית, שיתוף ידע  :לעסקים מקצועית  

זאת,   מנת  כל  לקדם,  על  המחלקה:  ממטרות  חלק  לעזור  לממש 

ראה סעיף    ,ולסייע להקמת ולהרחבת הפעילות העסקית במועצה 

6.1. 
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 סיכום  .11

היא  11.1 הביקורת  העסקים    התרשמות  רישוי  תהליך  שרוב 

  ם במועצה פועל בצורה תקינה ויעילה ויישום הרפורמה מתקד

בצורה טובה, אך מכיוון שאין במועצה גורמי פיקוח ואכיפה,  

עדיין רבים הם העסקים הפועלים בשטחה של המועצה ללא  

 רישיון עסק כנדרש בחוק.

מבקר המדינה כתב דוח ביקורת בנושא רישוי עסקים. הדוח    ,בעבר 11.2

רישיון   ללא  פועלים  בארץ  מהעסקים  גבוה  שאחוז  כך  על  הצביע 

חובתן לאכוף    רשויות רבות אינן מקיימות את  עסק ובפועל מבטא כי

תקין.   ולמנהל  לחוק  בניגוד  כנדרש  עסקים  רישוי  חוק  )אמנם  את 

כפי שניתן  אך    2006הדוח של משרד מבקר המדינה נכתב בשנת  

 (. ות עדיין רלוונטי מסקנותה  לראות בדוח זה,

ישנם מספר פסקי דין המורים על כך שעל הרשות המקומית   11.3

חובת   לעסקים  חלה  הקשור  בכל  ביותר  גדולה  אחריות 

לפעול   המועצה  על  ולכן  בתחומה  רישיון  ללא  הפועלים 

 לקדם את הטיפול בנושא זה.  בהקדם האפשרי על מנת

)עיריית ירושלים נ' מימוני,    1068/05ע"א    דוגמא בולטת מהפסיקה:

 ((. 14.12.2006)  4084(, 4) 2006על -תק

בגין נזיקין  תביעת  נדונה  זה,  בתאונת    בפס"ד  לניזוק  שנגרם  נזק 

 רכיבה בחווה שבתחום שיפוטה של עיריית ירושלים. 

המשפט קבע כי מאחר והחווה התנהלה ללא רישיון עסק, יש -בית

להטיל אחריות על עיריית ירושלים. זאת, למרות שרישוי עסק של  

כללי   בהסדרת  לעסוק  העיריה  על  כי  משמעו  אין  רכיבה,  חוות 

על   ההתרשלות  הרכיבה  את  מונע  היה  לא  שהרישוי  כך  סוסים, 

,  שהביאה לתאונת הרכיבה )רכיבה ללא קסדה על סוסה "חמת מזג" 

מנוסה(. כלומר, מכיוון שהעירייה לא ביצעה    שאיננו בליווי של מדריך  

לא הפעילה  כן  ש  ,היא הפרה את חובת הזהירות  ,את המוטל עליה

על מנת למנוע סכנה    את סמכויות הפיקוח והאכיפה שהוקנו לה בדין

לשלום הציבור )הצבת שלטים שהמקום פועל ללא רישיון / הטלת  

 . קנסות / סגירת החווה בצו מנהלי וכו'(
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 מעקב אחר תיקון ליקויים מדוחות ביקורת קודמים

, אחד  1979-( תשל"ט783בהתאם לצו בדבר ניהול מועצת אזוריות )יהודה ושומרון( )מס'  

"לבדוק אם תוקנו הליקויים בענייני המועצה שעליהם הצביע  מתפקידי המבקר הפנימי:  

המבקר או מי שמכהן כמבקר המדינה בישראל" כלומר על מבקר המועצה לבחון האם  

תוקנו הליקויים שנמצאו בדוחות קודמים על המועצה שנכתבו על ידי הביקורת הפנימית  

 או על ידי משרד מבקר המדינה. 

 : ביקורת פנימית משנים קודמותתיקון הליקויים בדוחות ת מעקב אחר  להלן טבל
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בתהליך   תוקן 

תוקן  /
 חלקית

לא  

 תוקן 

 הערות

 מוסדותתמיכות ב 2018
 ציבוריים

 

6 4 2 0  

ועדות הביקורת   2017

 בוועדים המקומיים

 

8 4 2 2  

יישום חוק חופש  2016

 המידע

 

8 6 1 1  

 תהליך הגבייה 2015

 

18 5 10 3  

בשנה זו לא היה       2014
מבקר במועצה  

 ולכן אין דוחות

בשנה זו לא היה       2013
  במועצהמבקר  

 ולכן אין דוחות
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 הבסיס החוקי לעבודת המבקר

הוראות   ה  תקנוןלהלן  ושומרוןהמועצות  )יהודה  בנושא    ,1981-תשמ"א  (מקומיות 

 במועצה.  ביקורת פנימית

 : מינוי מבקר וסמכויותיו4ז'פרק 

 . מינוי מבקר המועצהכ"ה66

מלאה   . א במשרה  פנימי  מבקר  תמנה  חבריה,  רוב  בהחלטת  המועצה 

שירות עובדים כהגדרתו  למועצה )להלן המבקר(, על פי הוראות צו  

 . 60בסעיף 

או יותר, רשאי    10,000  המקומית  היה מספר התושבים בתחום המועצה . ב

השר לאשר שהמבקר יכהן במשרה חלקית שלא תפחת מחצי משרה,  

ברשות  ביקורת  בעבודת  אלא  תהיה  לא  משרתו  שהשלמת  בתנאי 

ה ובאישור  אחרת  האזוריות  מקומית  המועצות  תקנון  )לפי   -ממונה 

 . יכהן המבקר במשרה מלאה(  20,000במועצה אזורית מעל 

מ  היה מספר התושבים בתחום המו  .ג , רשאי השר  10,000עצה פחות 

משרה   מרבע  תפחת  שלא  חלקית  במשרה  יכהן  שהמבקר  לאשר 

  - )לפי תקנון המועצות האזוריות    ובתנאים האמורים בסעיף קטן )ב(

 . יכהן המבקר בחצי משרה( 20,000במועצה אזורית פחות מ 

זולת תפקיד   .ד הביקורת,  נוסף על  במועצה תפקיד  ימלא  לא  המבקר 

ות הציבור או הממונה על תלונות העובדים, וזאת אם  הממונה על תלונ

תפקידו   במילוי  לפגוע  כדי  בו  יהיה  לא  כאמור  נוסף  תפקיד  מילוי 

 העיקרי. 

המבקר לא ימלא מחוץ למועצה תפקיד שיש בו או שעלול להיות בו   .ה

 ניגוד עניינים עם תפקידו כמבקר. 

 . מינוי המבקר כ"ו66

יכהן כמבקר המועצה אלא אם  לא ימונה אדם למבקר המועצה ולא   . א

 כן נתקיימו בו כל אלה: 

 הוא יחיד,  .1

 הוא תושב ישראל,  .2

 הוא לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון,  .3

או   .4 בישראל  גבוהה  להשכלה  מוסד  מאת  אקדמי  תואר  בעל  הוא 

מוסד   זה,  לעניין  בו,  שהכיר  לארץ  בחוץ  גבוהה  להשכלה  מוסד 

 חשבון,  להשכלה גבוהה בישראל או שהוא עורך דין או רואה

 הוא רכש ניסיון במשך שנתיים בעבודת ביקורת.  .5
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יכהן   . ב ולא  מועצה  אותה  למבקר  ימונה  לא  מועצה  כחבר  שכיהן  מי 

 ככזה, אלא אם כן עברו עשר שנים מתום כהונתו כחבר מועצה. 

אותה מועצה,   .ג יכהן כמבקר  לא  למועצה  בבחירות  מועמד  מי שהיה 

 מועמד לה. למשך כל תקופת כהונתה של המועצה שהיה 

על אף האמור בסעיף קטן )א( רשאי הממונה לאשר מינויו למבקר   .ד

 המועצה של אדם אשר לא נתמלאו בו: 

)א() .1 קטן  בסעיף  המנויים  התנאים  ניסיון במשך  4אחד  רכש  אם   ,)

הביקורת  בחוק  ציבורי כמשמעו  בגוף  ביקורת  בעבודת  עשר שנים 

 . 1992הפנימית, התשנ"ב 

ם עבר השתלמות מקצועית שאישר  ( א5התנאי שבסעיף קטן )א() .2

 . ממונהה

 . מועצה שלא מינתה מבקר כ"ז66

ראה הממונה כי המועצה אינה ממנה מבקר, רשאי הוא לדרוש ממנה   . א

א תוך הזמן הנקוב    139בהודעה כי תמנה מבקר כאמור בסעיף )א(  

 בהודעה. 

לא מילאה המועצה אחר ההודעה תוך הזמן האמור, רשאי הממונה   . ב

 מבקר למועצה. על המחוז למנות 

 . תפקידי המבקר כ"ח66

 ואלה תפקידי המבקר:  . א

פעולות   .1 לרבות  פעולות המועצה,  אם  ועדת תכנון  לבדוק  של 

מיוחדת ורשות רישוי מקומית לפי צו בדבר תכנון ערים.. או לפי  

פתוחים  בשטחים  היתרים  מתן  בדבר  בידי צו  כדין  נעשו   ,

המידות   טוהר  על  שמירה  תוך  לעשותם  ועקרונות  המוסמך 

 היעילות והחיסכון, 

 לבדוק את פעולות עובדי המועצה,  .2

לבדוק אם הוראות הנוהל של המועצה מבטיחות קיום הוראות   .3

דין ביטחון  כל  היעילות  ותחיקת  ועקרונות  המידות  טוהר   ,

 והחיסכון,

דרכי   .4 אם  ולבדוק  המועצה  של  החשבונות  הנהלת  את  לבקר 

ושמירתו רכושה  והחזקת  המועצה  כספי  את    החזקת  מניחות 

 הדעת, 

המועצה שעליהם   .5 ענייני  בהנהלת  הליקויים  תוקנו  אם  לבדוק 

 .בישראל  מבקר המדינהמי שמכהן כהצביע המבקר או 
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הדתית   . ב המועצה  לגבי  גם  תיעשה  )א(  קטן  סעיף  לפי  הביקורת 

שבתחום המועצה וכן לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף,  

די יותר מעשירית לגבי  אשר המועצה משתתפת בתקציבם השנתי כ

אותה שנת תקציב, או משתתפת במינוי הנהלתם )כל אחד מאלה,  

 להלן גוף מבוקר(.

בכפוף להוראות סעיף קטן )א( יקבע המבקר את תכנית עבודתו   .ג

השנתית, את נושאי הביקורת בתקופה פלונית ואת היקף הביקורת  

 לפי: 

 שיקול דעתו,  .1

 דרישת ראש המועצה לבקר עניין פלוני,  .2

ובלבד שהנושאים לביקורת לא    ועדת הביקורת  פי דרישת  על .3

 . יעלה על שני נושאים לשנת עבודה

 המבקר יקבע, לפי שיקול דעתו, את הדרכים לביצוע ביקורתו.   .ד

המבקר יכין ויגיש לראש המועצה מדי שנה הצעת תקציב שנתית   .ה

ללשכתו לרבות הצעת תקן עובדים. המועצה תדון במסגרת דיוניה  

התקצי לשכת  בהצעת  של  והתקן  התקציב  בהצעת  השנתי,  ב 

 המבקר, כפי שהגיש המבקר.

 . המצאת מידע למבקרכ"ט66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ראש המועצה וסגניו, חברי המועצה, עובדי המועצה, ראש המועצה   .1

הדתית וסגניו, חברי המועצה הדתית, עובדי המועצה הדתית, וחברים  

דרישתו, כל מסמך  ועובדים של כל גוף מבוקר, ימציאו למבקר, על פי  

שברשותם אשר לדעת המבקר דרוש לצורכי הביקורת ויתנו למבקר כל  

 בתוך התקופה הקבועה בדרישה  מידע או הסבר שיבקש

למבקר הרשות או לעובד שהוא הסמיך לכך תהיה גישה, לצורך ביצוע   .2

תפקידו, לכל מאגר מידע רגיל או ממוחשב, לכל בסיס נתונים ולכל  

 . תונים של הרשות או של גוף )עירוני( מבוקרתוכנת עיבוד נ

 

לגבי מידע החסוי על פי דין, יחולו על המבקר ועל העובדים מטעמו   .3

 .המגבלות הקבועות בחוק או לפיו לגבי המורשים לטפל במידע כאמור

צורך ביצוע תפקידו, יוזמן מבקר הרשות וזכותו להיות נוכח בכל ישיבה  ל .4
הרשות או בכל ועדה מוועדותיה או כל ועדה של גוף )עירוני(  של מועצת  

מבוקר. בישיבה שאינה סגורה, רשאי המבקר להיות נוכח אף באמצעות  
 עובד מלשכתו. 
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 . דו"ח על ממצאי הביקורתל66

הביקורת   . א ממצאי  על  דו"ח  לשנה  אחת  המועצה  לראש  יגיש  המבקר 

עדת  ו ממנו לו  שערך; בעת הגשת הדו"ח כאמור ימציא המבקר העתק

 הביקורת.

בנוסף לאמור בסעיף קטן )א( רשאי המבקר להגיש לראש המועצה   . ב

עדת הביקורת דו"ח על ממצאי ביקורת שערך בכל עת שייראה לו  וולו

 או כאשר ראש המועצה או ועדת הביקורת דרשו ממנו לעשות כן. 

המועצה   .ג ראש  יגיש  המבקר  דו"ח  קבלת  מיום  חודשים  שלושה  בתוך 

קורת את הערותיו על הדו"ח וימציא למועצה העתק מהדו"ח  ועדת הביול

 בצירוף הערותיו. 

ועדת הביקורת תדון בדו"ח המבקר ובהערות ראש המועצה עליו ותגיש   .ד

למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה בתוך חודשיים מיום שנמסרו  

לה הערות ראש המועצה כאמור בסעיף קטן )ג(; בטרם תשלים הועדה  

הצעותיה רשאית היא, אם ראתה צורך בכך, לזמן לדיוניה  את סיכומיה ו

נושאי משרה של המועצה או של גוף מבוקר כדי לאפשר להם להגיב  

 על הדו"ח. 

סיכומיה   .ה את  הביקורת  ועדת  הגישה  שבו  היום  מן  חודשיים  תוך 

אישור   בדבר  ותחליט  בהם  מיוחד  דיון  המועצה  תקיים  והצעותיה 

 ההצעות. 

האמורים בסעיף זה או את תוכנו, לפני שחלף  לא יפרסם אדם דו"ח מן   .ו

ראש   או  המבקר  רשאים  ואולם  למועצה,  להגשתו  שנקבע  המועד 

המועצה באישור הועדה, להתיר פרסום כאמור; לעניין סעיף קטן זה,  

 לרבות חלק מדו"ח ולרבות ממצא ביקורת.  -"דו"ח" 

  ;ממונה הוגש דו"ח הביקורת למועצה יעביר ראש המועצה העתק ממנו ל  . ז

 . 147לפי סעיף  ממונהאין בהוראות סעיף זה לגרוע מסמכות ה

דו"חות המבקר, חוות דעת או כל מסמך אחר שהוציא או שהכין מבקר   .ח

המועצה במילוי תפקידו, לא ישמשו ראיה בכל הליך משפטי, אך לא  

 .יהיו פסולים בשל כך לשמש ראיה בהליך משמעתי

  )ו( כך את סעיף קטן  , ומפר ב)ו(המפרסם דו"ח כהגדרתו בסעיף קטן   .ט

 . מאסר שנה  –או תנאי בהיתר שניתן לו לפי הסעיף הקטן האמור, דינו 

ל"ב. צוות תיקון ליקויים )לפי תקנון המועצות האזוריות )יהודה ושומרון( לא  66

 חל במועצות אזוריות( 


