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 מבוא

בעזרת  נערכה ביקורת במחלקת רישוי עסקים 2015פברואר  - 2014דצמבר במהלך החודשים 

 " ביקורת ואבטחת מידע. THISחברת "

פעלו עסקים  725טעוני רישיון בבני ברק,  עסקים 1,673, מתוך 2014מנתוני הדוח עולה כי בשנת 

שיעור העסקים ללא  2011-2013בדוחות למשרד הפנים מהשנים . 43%שיעור של  -ללא רישיון 

 .35%-34%רישיון עמד על 

בעקבות  .2013סקים טעוני רישוי(, תשע"ג צו רישוי עסקים )ע נכנס לתוקפו 5.11.13בתאריך 

 הוסבר כפי ש. פריטים חדשים נדרשו לרישוי 13 -פריטים  ו  34 -הרפורמה בוטל הצורך ברישוי ל 

אך מאחר  -ים טעוני הרישוי לביקורת השינויים הנובעים מהרפורמה לא השפיעו על מספר העסק

   .ירדרישיון השיעור העסקים בעלי  - בהוראות חדשות ונדרשת תקופת למידה ומדובר

עסקים הפועלים ללא  באכיפה  לגביבמסגרת הביקורת נבדקה פעילות מחלקת רישוי עסקים 

. רישיונות תקופתיים שתוקפם פקערישיון, לרבות גופים עירוניים ותאגיד מי ברק, וכן לגבי חידוש 

נושאי מחשוב שונים ו לויותהיערכות העירייה לנגישות עסקים לבעלי מוגבנבדקו כמו כן, 

 . במחלקה

 

על הסיוע  נציג החברה לאוטומציה בעירייהכן לו והתברואן למנהל המחלקהברצוננו להודות 

 בהכנת הדוח.
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 המלצות העיקרי הממצאים ו .1

 בעקבות הרפורמהשיון קיטון בהיקף העסקים בעלי רי - 2014

-לבהשוואה  2014בשנת  אש"ח 368 :הכנסות רישוי עסקים - ירידה 50%הכנסות רישוי עסקים 

  . 2013 - תיקים 199 -ו  2014 - תיקים 104 -גביית קנסות ב ירידהמ כתוצאה ,2013 - אש"ח 733

עסקים ללא  725, עסקים טעוני רישוי 1,673מתוך  ,27.10.14בתאריך  - עסקים ללא רישיון 43%

 מהעסקים ללא רישיון. 35%-34% למשרד הפנים 2011-2013 בדוחות .43%שיעור של  -רישיון 

 69תוספת  -מזון  :2013 - בהשוואה ל 27.10.14 -ללא רישיון  בעסקיםגידול  - תעשייהורכב  מזון,

  עסקים. 9  תוספת - תעשיה ,עסקים 53של  תוספת - רכב עסקים,

 - 2011לשנת  בהשוואה 2014בשנת  במספר התביעות שהוגשו לבית המשפט 50%קיטון של 

 .2011בשנת  147 - כתבי אישום בנושא רישוי עסקים בהשוואה ל 74הוגשו  2014בשנת 

 ג"תשע(, רישוי טעוני עסקים) עסקים רישוי צו לתוקפו נכנס 2013 בשנת -םהרפורמה ברישוי עסקי

. לרישוי נדרשו חדשים פריטים 13 - ו  פריטים 34 ל ברישוי הצורך בוטל הרפורמה בעקבות .2013

 , הרישוי טעוני העסקים מספר על השפיעו לא מהרפורמה הנובעים השינויים ,לביקורת שהוסבר כפי

 .רישיון בעלי העסקים שיעורירד  - למידה בתקופת ומדובר מאחר אך

 החל בהן העסקים קבוצות על בדגש, רישיון בעלי מספר להגדלת תוכנית תכין המחלקה כי מומלץ

                                                                                  .רישיון בעלי עסקים של תהעיקרי הירידה

אודות סטאטוס הרישוי של כלל העסקים הפועלים כין דיווח תקופתי מרכז המחלקה תכי מומלץ 

 .האכיפה הננקטותפעולות פירוט ללא רישיון ו

 

 עיכובים באכיפה

 - מעל שנה רישוי בתהליך עסקים 514 מתוך 358 - לשנה מעל - רישוי בתהליך מהעסקים 70%

 . שנים 5 מעל -120

 289 בגין לתובע חומר הוגש טרם - העירוני לתובע חומר הוגש טרם - רישיון ללא מהעסקים 40%

 .רישיון ללא מהעסקים 725 מתוך

 . הרישיון פקיעת לאחר שנים 3.5 לתובע חומר הוגש - 1' מס עסק*   -מדגם  - באכיפה עיכובים

 8 - 8מס'  עסק*  בפועל לא בוצע כל מעקב. .סוכם על מעקב 12.3.13מתאריך שימוע ב - 7עסק מס'  *

 עסק. * התראה מכתב אחרי כשנתיים הוגש העירוני לתובע חומר - 9 'מס עסק*  .רישיון ללא שנים

סופר  - 11עסק מס'  * .לתובע חומר הוגש טרם, הדין פסק פי על סגורה מועד לאחר שנה - 10 'מס

  .שנים ללא רישיון 6 מרקט פועל

 הנדרשים הזמנים לוחות לגבי  פירוט אין הנלוות ובתקנות עסקים רישוי כי בחוק הביקורת מציינת

                                                                 .המקומיות הרשויות י"ע נקבעת האכיפה מדיניות .השונים האכיפה שלבי בין

  נים לנקיטת פעולות האכיפה השונות.טווחי זמ הכולל נוהל בשיתוף התובע העירוני,לקבוע מומלץ 

 .שננקטופעולות האכיפה ואודות סטאטוס עסקים ללא רישיון דיווח תקופתי  לערוךמומלץ 
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 לאשר מתן רישיון סוגית סירוב אגף ההנדסה 

  לפינוי.עסקים באזור המיועד ון  סיבות: בניה ללא רישיוני שאשר מתן רישיון מאינו מ אגף הנדסה

לגבי  בינמשרדיתבודה  בשיתוף אגף ההנדסה ליישום הבנות ישיבת הועדה הלקבוע נהלי ע מומלץ

 הגשת כתבי אישום והנחיות להסדרת הרישיון.

 .התעשייה באזור לפינוי המיועדים לעסקים הרישוי מדיניות לגבי משפטי יעוץ לקבל מומלץ

עסקים אשר קיבלו את בגין כי יועבר על ידי המחלקה דיווח תקופתי מרכז לתובע העירוני מומלץ 

 מכוח חוקי התכנון והבנייה.  נקיטת הליכים משפטיים  מעקב אחר סירוב אגף הנדסה, לצורך

  

 רישוי מקוואות - 2004המדינה משנת  דוח מבקר

 10 .המקוואות העירוניים פועלים ללא רישיון  

   .לא קיים מיפוי של מקוואות פרטיים הפועלים בעיר 

 לרישוי כלל המקוואות העירוניים. מידייכי הנהלת העירייה תפעל באופן  מומלץ

 .לאיתור מקוואות פרטיים ברחבי העירכי המחלקה תפעל  מומלץ

 

 שנים 6 -פעילות ללא רישיון כ - נשק של אגף הביטחון ושירותי חירוםמחסן 

 ללא שנים 6המחסן פועל ו 31/12/2008פקע בתאריך  העירוני מחסן הנשקשל  תקופתי רישיון

 בוצעו.  טרםטרם ניתן אישור כיבוי אש בשל דרישות ש .רישיון

 רישיון.הלביצוע דרישות כיבוי אש וחידוש  כי אגף הביטחון יפעל  מומלץ

 

 שנים 3.5ללא רישיון  - ברק -בארות של תאגיד מי 

 פועלים ללא רישיון. ו סטאטוס בתהליך רישויב ברק מסווגים-בארות של תאגיד מי 6

  הבארות. רישיונות תהסדרוביצוע דרישות כיבוי אש  תעקוב אחר המחלקהכי  מומלץ

 

 

  מורשי נגישות  

מחייבים מינוי שני מורשי נגישות: מורשה  ,רישוי עסקיםו מוגבלותוויון זכויות לאנשים עם ש יחוק

 כנדרש בחוק.טרם מונו מורשי נגישות  .תשתיות וסביבה לנגישות השרות ומורשה לנגישות מבנים,

 . בהקדם שני מורשי נגישות כנדרשכי העירייה תמנה מומלץ 

 

 

 מחשוב

 .אינם נשמרים הפנים למשרד לדווח השנתי  מבססים  ממוחשבים דוחות - אי שמירת דוחות

 .אלה דוחות יישמרו מעתה הביקורת הערת בעקבות, כי המחלקה תברואן ידי על נמסר לביקורת

 מעקב לצורכי המופק עבור הדיווח למשרד הפנים בדו"ח שימוש נעשה לא - בקרה דוחות העדר

  .מעקב לצרכי נוספים דוחות מפיקה אינה המחלקה כן כמו .ובקרה

 כמו כן  מעקב ובקרה. לצורכי שונים בחתכים תקופתיים דוחות הפקת המחייב נוהל לקבוע מומלץ

 .המחלקה עובדיל רלוונטיות מקצועיות להשתלמויות  לדאוג יש
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נתי נתונים בגין הסיבה להעדר רישיון בדו"ח הש - בתיקים פרטניים בלבד -סיבות להעדר רישיון 

 עובדי המחלקה בקשרשל  ידעהעדר  עקבפרטנית  תיקיםלמשרד הפנים מבוססים על בדיקת 

 .מערכת הממוחשבת לשימוש ב

 .בגין הסיבות להעדר רישיון ח ממוחשבלקבל הדרכה מהחברה לאוטומציה לצורך הפקת דו"מומלץ 

 

 .בעסקים הביקורות מועדי של 'ביקורת' שדהב אין רישום - אי רישום תאריכי ביקורת

  .והבקרה המעקב ייעול לצורך הממוחשבת במערכת יתועדו בעסקים הביקורות מועדי כי מומלץ

 

הגשת כתבי אישום, מתן צו שיפוטי או מנהלי וכן  נתוני אכיפה: - רישום נתוני אכיפה במסך הערות

 .בדוח מרכז הנתוניםעריכת שמוע נרשמים במסך הערות בלבד ואין אפשרות להפקת 

 .                                        ממוחשבת במערכת ינוהלו במחלקה האכיפה נתוני כי מומלץ

  

נתונים מועברים בין מח'  -ף ההנדסה גהעדר ממשק ממוחשב בין המחלקה לתובע העירוני וא

 רישוי לאגף ההנדסה והתובע העירוני ללא מעקב ממוחשב.

 ההנדסה. ואגף העירונילהטמיע ממשק ממוחשב בין המחלקה לתובע  מומלץ

 

ני ודרישות הרישוי אינם מתפרסמים באתר האינטרנט העיר -פרסום מידע ממוחשב לציבור העדר 

מנהל המחלקה מסר כי נושאים אלה   הוצבה עמדת עיון ממוחשבת בעירייה כנדרש בחוק. ולא

 .נמצאים בשלבי עבודה

כי המחלקה תפעל בהקדם לפרסום דרישות הרישוי באתר האינטרנט העירוני ולהצבת עמדת  מומלץ

 עיון לטובת הציבור. 
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 נתונים כספיים וכמותיים   .2

 ת רישוי עסקים מחלק הכנסות

 משני מקורות:נובעות  מחלקת רישוי עסקים הכנסות

  בתעריף שנקבע בחוק. אגרההמבקש או המחדש רישיון משלם  -אגרות 

 בית המשפט ע"י, נפסקים קנסות שעברו על חוק רישוי עסקים יםבעלי עסקל - קנסות 

  .לעניינים מקומיים בני ברק

 

 2014בשנת  50%של  ירידה -הכנסות 

  ,אש"ח בהשוואה  368-הכנסות רישוי עסקים הגיעו ל 2014בשנת מנתוני הטבלה להן עולה כי

 .2013אש"ח בשנת  733-ל

 301-ל 2014שהגיע בשנת קנסות בסעיף ה 55%של  ירידהמ תבהכנסות נובע ירידהעיקר ה 

הגביה התבצעה רובה  2013-14יש לציין כי בשנים  .2013אש"ח בשנת  665-אש"ח בהשוואה ל

 .(1גביה )ראה נספח ככולה ע"י חברת 

 * 2013-2014 -ש"ח אהכנסות רישוי עסקים 

 קנסות אגרות סה"כ שנה

2013 733 68 665 

2014 368 67 301 

 -55% -3% -50% 2013-14שינוי 

 

 

 

 2014בשנת  48%ירידה של  -תיקים בהם נגבו קנסות 

 48% -נמוך ב  במספר התיקים בהם בוצעה גביית קנסות 2014בשנת  עולה כיהלן מנתוני הטבלה ל

 .  2013בשנת  199 - בהשוואה ל 2014בשנת תיקים  104  - 2013בהשוואה לשנת 

ש"ח                  1,000-5,000בין  65% ,ש"ח 1,000קנס עד  25% :2014התפלגות סכומי הקנסות בשנת 

 .2013שנת במהותית מנתוני התפלגות הקנסות ה שונה אינ . ההתפלגותש"ח 5,000מעל  10%- ו
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  2013-2014 - גבית קנסות

 

 הערת הביקורת

פסקי  199 - ואה לופסקי דין וזאת בהש 104קנסות בגין  בגבייתחברת הגביה טיפלה  2014שנת ב

 .2013דין בשנת 

האחראית על  ,ת בית משפטמחלקת גביי הכנת דיווח חודשי ע" המחייבלקבוע נוהל  מומלץ

התיקים יכלול פרוט ויועבר למחלקת רישוי עסקים ולגזברות  אשר ,03/2015מחודש  הגבייה

                                                                  סכומי הגבייה בפועל.  ו בהם נפסק קנס על ידי בית המשפט הפליליים

 

 27.10.14- רישיון ללא עסקים 43%

  טעוני רישיון בבני ברק,  עסקים 1,673מתוך  27.10.14בתאריך מנתוני הטבלה להלן עולה כי

 .43%שיעור של  -עסקים פעלו ללא רישיון  725

 35%-34% עמד על שיעור העסקים ללא רישיון 2011-2013שנים בדוחות למשרד הפנים מה. 

 

 

 *  2011-2014 -שיעור העסקים ללא רישיון 

 בעלי עסקים סה"כ  שנה
 רישיון

 ללא עסקים
 רישיון

 ללא העסקים שיעור
  כ"סהמ רישיון

2011 1,479 956 523 35% 

2012 1,707 1,105 602 35% 

2013 1,667 1,100 567 34% 

 2014 1,673 948 725 43% 

 

 2*ראה נספח 

 סכומי קטגוריית
 ח"בש לתיק הגבייה

2014 2013 

 תיקים מספר 
 בוצעה בהם

 גבייה

 שיעור
 כ"מסה

 תיקים מספר
 בוצעה בהם

 גבייה

 כ"מסה שיעור

1,000 - 0 26 25% 43 22% 

1,000 - 5,000 68 65% 129 65% 

 14% 27 10% 10 5,000 מעל 

 100% 199 100% 104 כ"סה
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 27.10.14 -עסקים ללא רישיון  725

 210, עבור 27.10.14עסקים לא רישיון, נכון לתאריך  725מנתוני הטבלה להלן עולה כי מתוך 

 בתהליך רישוי. עסקים נוספים היו 514 שה בקשה כללעסקים לא הוג

 

 * 27.10.14 - שיעור העסקים ללא רישיון

 100% 1,673 רישוי טעוני עסקים כ"סה

 57% 948 רישיון בעלי עסקים כ"סה

 31% 514 רישוי בתהליך

 13% 211 בקשה הוגשה לא

 43% 725 רישיון ללא עסקים כ"סה

 3.1* ראה נספח 

 

 בתהליך מעל לשנה -מהעסקים בתהליך רישוי  70%

עסקים  156 , 27.10.14עסקים בתהליך רישוי בתאריך  514מתוך  מנתוני הטבלה להלן עולה כי,

עסקים נמצאים בתהליך הרישוי מעל שנה,  358נמצאים בתהליך במשך תקופה של פחות משנה. 

  שנים. 5מעל  -עסקים  120מתוכם 

  27.10.14 -קופה מאז הגשת הבקשה הת -עסקים בתהליך רישוי 

 הבקשה הגשת ממועדתהליך הרישוי )משך 
 (27.10.14 לתאריך ועד לרישיון

 כ"מסה שיעור רישיונות מספר

 30% 156 שנה עד

 46% 238 שנים 5 עד משנה

 23% 120 שנים 5מעל 

 70% 358 שנה מעל

 100% 514 כ"סה

 

 

 27.10.14 -עיקר הגידול בשיעור העסקים ללא רישיון  - והמים המזון, הרכבעסקי 

  ,הינן  הגדולות ביותרקבוצות העסקים  27.10.14נכון לתאריך מנתוני הטבלה להן עולה כי

                                                                                                                         עסקים. 277 - רכבו 346 - , תעשייהעסקים 708 - מזוןהקבוצת 

  27.10.14נכון לתאריך  עסקים ללא רישיוןהשיעור: 
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  27.10.14שיעור העסקים ללא רישיון נכון לתאריך: 

 של המים תאגיד", ברק מי" של מהעסקים ללא רישיון מרביתם  בארות 91%  - ופסולת מים

 ,בעיקר אולמות שמחה ,מהעסקים ללא רישיון  71% -  וספורט נופש ,ציבורי עינוג .ברק בני

 .ללא רישיון 60% -  חיים ובעלי חקלאות

 27.10.14תאריך בבשיעור העסקים ללא רישיון  העיקרי גידולהחל  ןבה העסקים קבוצות 

עסקים  53תוספת של  - רכב  ,עסקים ללא רישיון 69 של תוספת -מזון : 2013שנת בהשוואה ל

 עסקים ללא רישיון. 9נוספו  - תעשיהללא רישיון ו

  2013-2014 -קה לקבוצות העסקים רישיון בחלו שיעור העסקים ללא

גידול  2013 2014 קבוצת עסקים 
בעסקים 

ללא 
 רישיון 

גידול 
% 

עסקים  סה"כ
ללא 

 רישיון

ללא  %
 רישיון

עסקים  סה"כ
ללא 

 רישיון

ללא  %
 רישיון

 9%+  69 33% 227 689 42% 296 708 מזון 1

תעשייה,  2
 מלאכה

346 128 37% 393 119 30% 9 
 

 +7% 

  13%+ 53 43% 103 238 56% 156 277 רכב ותעבורה 3

 5%+ 5 32% 44 137 37% 49 132 מסחר ושונות 4

בריאות,  5
 רוקחות 

101 28 28% 106 21 20% 7 +8% 

 7%+ 7 64% 42 66 71% 49 69 עינוג ציבורי 6

 4%+ 1 23% 3 13 27% 4 15 דלק ואנרגיה 7

 46%+ 6 44% 4 9 91% 10 11 מים ופסולת 8

שמירה  9
 ואבטחה

9 2 22% 11 1 9% 1 +13% 

 0% 0 60% 3 5 60% 3 5 חקלאות  10

 9%+ 158 34% 567 1,667 43% 725 1,673 סה"כ 

 

 הערת הביקורת

בנוכחות נציגי העירייה ונותני   7.7.14בישיבה בינמשרדית בנושא רישוי עסקים שנערכה בתאריך 

בתחום רישוי עסקים מאז שנת  התקדמה משמעותיתעיריית בני ברק צוין כי,  אישורים שונים

 721עסקים ללא רישיון,  39%על שיעור של דיווחה המחלקה  2006בשנת  .(2.5)ראה נספח  2007

 (.2.3)ראה נספח  2013בשנת  34%שיעור של ל  בהשוואה עסקים 1,837ך מתו
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 בהשוואה 26%  - גבוה ב 27.10.14העסקים ללא רישיון נכון לתאריך  שיעורהביקורת מציינת כי 

 . 2013בשנת  567 -בהשוואה ל 2014בשנת  725, 2013שנת ל

 

 יםנותני אישור

, בהתאם חוץ ופנים עירוניים שונים לאישורם של נותני אישור או חידושו כפוף רישיון עסק מתן

                                         . 2013 -למפורט בצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, תשע"ג 

הכולל פרוט העסקים ללא רישיון והסיבה להעדר למשרד הפנים  שנתי העיריה נדרשת להכין דווח

ן אישור אחד נותבעסק אחד קיים יותר מ עיתיםיש לציין כי ל .(2.1 - 2.3 ראה נספחים)הרישיון 

שרות לסמן סיבה אחת בלבד לכל הפנים אפהמסרב לאשר מתן רישיון לעסק, אך בדווח משרד 

 עסק. לביקורת לא נמסר כיצד מדווחת העיריה על סיבת העדר הרישיון במקרים כגון אלה.

 

 אגף הנדסה וכיבוי אש -נותני האישור העיקריים המונעים מתן רישיון  - 2011-2014

 הרשות הארצית אגף ההנדסה בעירייה ו 2011-2014שנים מנתוני הטבלה להלן עולה כי, ב

 הינם נתוני האישור העיקריים שעיכבו מתן רישיונות עסק. כיבוי אש( -)להלן לכבאות והצלה

  היה חסר אישור אגף הנדסה. 2011-2014מהעסקים ללא רישיון בשנים  30%-10%עבור 

  היה חסר אישור כיבוי אש. 2011-2014מהעסקים ללא רישיון בשנים  32%-18%עבור 

 * 2011-2014  -סיבת העדר רישיון  -ללא רישיון עסקים 

 האישור נותן
 חסר שאישורו

2014 ** 
 

2013 2012 2011 

 % מספר % מספר % מספר % מספר

 24% 126 30% 181 28% 160 10% 62  הנדסה אגף

 31% 162 28% 166 32% 182 18% 117 אש כיבוי

 3% 17 4% 25 4% 20 8% 49 איכות הסביבה

 1% 3 2% 14 2% 11 4% 24 ישראל משטרת

 0% 2 2% 12 2% 9 4% 24 ת"התמ משרד

 3% 14 3% 20 3% 17 1% 9 שירות ווטרינרי

 7% 37 3% 20 7% 41 9% 56 משרד הבריאות

 31% 162 27% 164 22% 127 48% 311 לא הגישו בקשה

 100% 523 100% 602 100% 567 100% 652 סה"כ

 א'.2*ראה נספח  
 . קיים פער בין מספר העסקים ללא רישיון על 04/2015לחודש  נערכו על  ידי המחלקה נכון 2014**הנתונים עבור שנת  

 (.725) 27.10.14( לבין מספר העסקים ללא רישיון על פי קובץ הרישוי 652פי נתונים אלה )
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האישור היחיד  לביקורת נמסר על ידי מנהל המחלקה כי, במקרים רבים אגף הנדסה הינו נותן

 תוכניותשאישורו חסר לצורך מתן רישיון, כאשר סירובו נובע בעיקר מבניה בלתי חוקית או 

. עוד הוסבר כי, קיימים מקרים בהם אגף הנדסה מוסר למחלקה אישור באזורפיתוח ובינוי 

 .המוגבל לשנה, לעיתים ללא הנמקה בכתב

ים רבים נתקלים בקשיים ליישם את לגבי העדר אישורי כיבוי אש נמסר לביקורת כי, עסק

 הדרישות המוצגות בפניהם על ידי כיבוי אש.    

 

 תקופתייםרישיונות 

מתחדש  רישיון - בסטאטוס עסקים 224שומים עולה כי ר 27.10.14תאריך ל רישויהמקובץ 

 ותעל  פי התקופ, וכו' שנים לחמש, שנים לשלוש, אחת לשנה המוגבלים רישיונות תקופתי,

  .(3.1)ראה נספח  עסקים רישוי בצו ותהקבוע

  לא בתוקף - תקופתייםמהרישיונות ה 30%  - 27.10.14

    :27.10.14לתאריך תקופתיים עיקר נתוני סטטוס רישיונות 

 156  פתיים בתוקףמהרישיונות התקו 70% - 224מתוך.  

 68  בתוקף לא היו תקופתייםמהרישיונות ה 30%  -224מתוך. 

 36  בתוקף מעל לשנה. לא היו תקופתייםמהרישיונות ה 16%  -224מתוך 

 

 27.10.14 - תקופתייםסטאטוס רישיונות 

  לתאריך נכון מצב הרישיונות
27.10.14 

רישיונות  מספר
 תקופתיים

 כ"מסה שיעור
 
 
 
 
 
 
 
 

 100% 224 סה"כ רישיונות תקופתיים

 70% 156 רישיונות תקופתיים בתוקף

 14% 32 פחות משנה בתוקף לא

 16% 36 שנה מעל בתוקף לא

 30% 68 רישיונות תקופתיים לא בתוקף

 
 
 
 
 ללא רישיון  עסקיםב כיפת חוק רישוי עסקיםא

עסקים במטפלים באכיפת חוק רישוי עסקים  בשיתוף התובע העירוני רישוי עסקיםמחלקת 

 של המחלקה למשרד הפנים במסגרת הדיווח השנתינתוני אכיפה מפורטים הפועלים ללא רישיון. 

 .המחלקהשהופקו על ידי מעקב  בנתוניו
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 2011 - 2014תביעות ב 50%של  ירידה  

  108 - לתובע העירוני מ התיקים שהוגשוחלה ירידה במספר  להלן עולה כימנתוני הטבלה 

במספר  50%בשיעור של  חלה ירידה 2014בשנת  כמו כן. 2014בשנת  65 -ל  2011בשנת 

 . 2011תביעות בשנת  147 - ו  2014תביעות בשנת  74 ,2011שנת ל בהשוואה התביעות

בשיעור העסקים  26%במקביל לגידול של  נמשכהבמספר התביעות  ירידההמגמת יצוין כי 

 . (2)ראה נספח  2013 בהשוואה לשנת 27.10.14ללא רישיון בתאריך 

 רישויצו  החלת בעקבות עסקים ברישוי הרפורמה ישום להשפעת עדים אנו 2014 בשנת

 פריטים 13 - ו פריטים 34 - ל ברישוי הצורך בוטל הרפורמה בעקבות. מעודכן העסקים

כך שלמרות שאין שינוי בסך העסקים טעוני רשוי מספר עסקים בעלי , לרישוי נדרשו חדשים 

 קטן. רישיון

 במספר עלייהמ תנובע התביעות במספר הירידה כי המחלקה מנהל ידי על נמסר לביקורת

 עסקים בעלי עם ותהליך עבודה הרפורמה בעקבות רישוי בתהליכי המתחילים העסקים

 .משפטיים הליכים נקיטת בטרם

  בשנת  1,686  - במספר הביקורות שבוצעו בעסקים 34%חל קיטון בשיעור של  2014בשנת

 .2011-13ת בשנים וקוריב 2,548בהשוואה לממוצע  2014

  במספר העסקים שנסגרו בעקבות צווי סגירה שיפוטיים או מנהליים.לא חל שינוי מהותי 

 * 2011-2014 - צעדי אכיפה

 2014 2013 2012 2011 

 108 128 81 65 43לתובע העירוני קוד  שההג

 ע"ילבית המשפט  שהוגשו תביעות
 כנגד עסקים ללא רישיוןהתובע 

74 80 109 147 

 אין נתונים אין נתונים 33 37 שימועים 

צו סגירה  בעקבות שנסגרו עסקים
 שיפוטי של בית המשפט 

 אין נתונים אין נתונים 9 9

 7 7 9 11 מנהלי סגירה צו

 2,497 2,758 2,390 1,686 ביקורות 

 .6*ראה נספח         

  טרם הוגש חומר לתובע העירוני  -מהעסקים ללא רישיון  40%

מהעסקים  40% בגיןטרם הוגש חומר לתובע  27.10.14נכון לתאריך  מנתוני הטבלה להלן עולה כי

בתהליך רישוי נמצאים לא הגישו בקשה לרישיון ו/או מהעסקים  207 .725מתוך  289 ,ללא רישיון

                                                                                                                 .מעל שנה

בשל  בלבד אישור אגף הנדסה חסרעסקים בהם בלביקורת נמסר על ידי מנהל המחלקה כי  

חוק ולא מכוח בניה חוקי התכנון והתביעות מכוח להגיש  העירייה היא  בנייה, מדיניות עבירות

 רישוי עסקים.



 
 

12 
 

רישיון, אשר לא הגישו כלל בקשה לרישיון  ללא מהעסקים 725מתוך  334הוגש חומר לתובע בגין  

 או שהגישו בקשה לרישיון  ולא הייתה אפשרות לתת להם רישיון. 

 מהעסקים ללא רישיון הגישו בקשה לרישיון לאחר הגשת חומר בגינם לתובע.   14%

 הביקורתהערת 

 ע"י אגף ההנדסה. למחלקת רישוי עסקים לא הועבר כל מידע בגין הגשת כתבי אישום  

 לקבוע נוהל המחייב העברת מידע מרוכז תקופתי ע"י אגף ההנדסה בקשר לכתבי אישום  מומלץ 

 ע מהם אישור רישוי עסקים בגין עבירות בניה.נעסקים שנמ בגיןשהוגשו 

 

 

 * 27.10.14 - הגשת חומר לתובע העירוני סטאטוס -עסקים ללא רישיון 

 כ"מסה שיעור עסקים מספר 

 תובע העירוניל  חומר הוגש לא
 עסקים שלא הגישו בקשה לרישיון 

 שנה מעל רישוי בתהליך או

207 29% 

 לתובע העירוני  חומר הוגש לא
 משנה פחות רישוי בתהליך עסקים

82 11% 

 40% 289 לתובע העירוני חומר הוגש לא - כ"סה

עסקים שלא הגישו  - עירוניהלתובע  חומר הוגש
 ולא קיבלואו הגישו בקשה לרישיון 

334 46% 

עסקים שהחלו בתהליך רישוי לאחר שהוגש 
  בגינם חומר לתובע

102 14% 

 100% 725  כ"סה

    .7*ראה נספח 

 הערת הביקורת

                מהעסקים ללא רישיון. 40%עסקים המהווים  289לא הוגש חומר לתובע העירוני בגין 

 בתהליך רישוי מעל שנה. אלה מעסקים 207כי יש לציין 

 

 טרם ניתן פסק דין  -מהעסקים שהוגש בגינם חומר לתובע  57%

 189 -ב ,מהעסקים שהוגש בגינם חומר לתובע העירוני 57%לגבי ה כי מנתוני הטבלה להלן עול 

 . ידי בית המשפט טרם ניתן פסק דין עלתיקים  334מתוך 

  ניתן פסק דיןמהעסקים שהוגש בגינם חומר לתובע העירוני  43% -334מתוך  145לגבי.  

לביקורת נמסר על ידי מנהל המחלקה, כי קיימים תיקים בהם התובע מגיע להבנות/סיכומים 
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עם בעלי העסקים לגבי תיקון הליקויים הקיימים בהם בטרם הגשת כתב אישום, באופן 

 עסקים ללא רישיון. במספר התביעות המשפטיות  המפחית את

 

 *27.10.14דין  יסטאטוס פסק -עסקים ללא רישיון שהוגש בגינם חומר לתובע העירוני 

 כ"מסה שיעור עסקים מספר דין פסק סטאטוס

 57% 189 דין פסק ניתן טרם

 43% 145 דין פסק ניתן

 100% 334 כ"סה

 .   7*ראה נספח 
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 . מסגרת חוקית 3

 עסקים טעוני רישוי

, נקבע כי, "לא יעסוק אדם בעסק 4סעיף  1968 -בחוק רישוי עסקים תשכ"ח  - םחוק רישוי עסקי

 טעון רישוי אלא אם יש בידו רישיון או היתר זמני לפי חוק זה ובהתאם לתנאיו".

עסקים )עסקים טעוני החוק מחייב את כל העסקים המפורטים בצו רישוי  - צו רישוי עסקים 

 צועל  בהתבסספעלו  2013עד לשנת  .בקבלת רישיון עסק לפתיחתו וניהולו 2013 - רישוי(, תשע"ג

 .1995  -רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, התשנ"ה 

(, רשות הרישוי ברשות מקומית הינה ראש העיר או מי 1)א()5בהתאם לחוק רישוי עסקים, סעיף 

ראש העיר מינה את מנהל מח' רישוי עסקים כראש רשות  1999נת בששהוא הסמיכו לכך. 

 הרישוי.

איכות )א(, מפורטות מטרות החוק, כדלהלן: 1בחוק רישוי עסקים, סעיף  -מטרות רישוי עסקים 

בטיחות הנמצאים ;  מניעת סכנות לשלום הציבורם; נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדי

 בריאות הציבור; מים בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מחלות מניעת סכנות של; עסק וסביבתוב

 . כבאותהשמירת דיני תכנון ובניה ושירותי ו

צו רישוי עסקים מחלק את העסקים טעוני הרישוי לעשר קבוצות עסקים,  -עשר קבוצות עסקים 

חקלאות ובעלי חיים; מזון; מים  דלק ואנרגיה; רוקחות וקוסמטיקה; כדלהלן: בריאות;

שירותי שמירה, אבטחה,   סולת; מסחר ושונות; עינוג ציבורי; נופש וספורט; רכב ותעבורה;ופ

 נשק ותחמושת; תעשיה, מלאכה, כימיה ומחצבים. 

כל אחת מעשר קבוצות העסקים בצו  -עסק טעון רישוי יכול לכלול יותר מפריט רישוי אחד 

רישיון. ייתכן ועסק עסקיות הטעונות ר סוגי פעילויות רישוי עסקים כוללת "פריטי רישוי", כלומ

אחד יכלול יותר מפריט רישוי אחד, כאשר כל אחד מהפריטים מחייב רישיון. לדוגמה, 

ב'( וכן 4.7סופרמרקט בו מתקיימות שתי פעילויות עסקיות: ממכר מזון ומוצרי צריכה )פריט 

                                                                                                                                                           ג'(. 4.7איטליז )פריט 

 

 נותני אישור

 כרוכה בקבלת אישורים מגורמים שונים, כדלהלן: ע"י מח' רישוי עסקים הנפקת רישיון עסק

  השירות משטרת ישראל, המשרד להגנת הסביבה, משרד התמ"ת,  -נותני אישור חיצוניים

ומשרד הבריאות. צו רישוי עסקים מציין לגבי כל פריט  (משרד החקלאות)מטעם  הווטרינרי

 רישוי מיהם נותני האישור החיצוניים שרישיון העסק כפוף לאישורם. 

תקנות רישוי  -)להלן 2000 - (, תשס"א)ד( בתקנות רישוי עסקים )הוראות כלליות6מכוח סעיף 

עסקים(, המסמיך את רשות הרישוי לקבוע גורמי אישור נוספים מעבר לאלה הנזכרים בצו, 

בצו רישוי  )ג( 2ראה ס. ) כיבוי אשמתן רישיון עסק לכלל פריטי הרישוי כרוך גם באישור 

  עסקים(.
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 פריטי לכלל עסק רישיון מתן, עסקים רישוי לתקנות( ד)6 סעיף מכוח - פנימיים אישור נותני 

 שהוסבר כפי(. עסקים רישוי בצו( ג) 2. ס ראה) בעירייה הנדסה אגף באישור כרוך הרישוי

 ,ןאישור אגף הנדסה נדרש רק בהנפקת הרישיון הראשו .המחלקה תברואן ידי על לביקורת

 .למעט מקרים בהם חלים שינויים הנדסיים בעסק

 ,כגון אולמות שמחה עסק לפריטי רישוי מסוימיםבהתאם לשיקול דעת המחלקה, רישיון בנוסף, 

)ד( בתקנות נקבע כי לרשות הרישוי 6בסעיף  .גם לאישור מחלקת איכות הסביבה בעירייה ףכפו

   סמכות להעביר בקשה לרשיון לגורמים נוספים מעבר לנותני האישור שנקבעו בצו רישוי עסקים.

 לאיכות רדהמש את עידל יש כי נקבע, שמחות אולם' א 7.9 רישוי פריט הישן עסקים רישוי בצו

מיצגת לצורך נושא   בעירייה הסביבה לאיכות היחידה .שמחה לאולם רשיון מתן בעניין הסביבה

 .( 3.7ראה נספח )זה את המשרד 

     א(, נקבע כי, נותני 1ג7בחוק רישוי עסקים, סעיף  - מפרט אחיד של נותני האישור החיצוניים(

מטעמם האישור החיצוניים יפרסמו מפרט אחיד הכולל את כל המסמכים והתנאים הנדרשים 

משרד הפנים פורסמו  שללפי סוגי העסקים השונים. באתר אינטרנט  לחוק  7 -ד ו6לפי סעיפים 

פריטי הרישוי בצו  200וך סך של פריטי רישוי בלבד מת 13לגבי  מפרוט אחידעד כה טיוטות 

 רישוי עסקים.

 לצמיתות רישיונות לתת להמשיך ניתן(, 1()ה)  10 סעיף, עסקים רישוי לצו בהתאם, זאת עם יחד

 .אחיד מפרט לגביהם פורסם שטרם רישוי לפריטי ,הקודם עסקים רישוי צו פי על

 

 סוגי רישיונות

 כדלהלן:ניתן להנפיק רישיונות עסק מסוגים שונים, 

  תוקף רישיון לעסק מן העסקים )א(, נקבע כי 21שוי עסקים, סעיף בתקנות רי -רישיון תקופתי

נים, לעשר שנים או המפורטים בצו רישוי עסקים יהיה לשנה אחת, לשלוש שנים, לחמש ש

 , כקבוע בצו.לחמש עשרה שנה

שלאחר בשנה בדצמבר  31 -תוקף רישיון תקופתי יסתיים ב ,לתקנות )ב(21בהתאם לסעיף 

 השנה בה ניתן אלא אם נקבע בצו אחרת.

פקיעת הרישיון התקופתי, על רשות הרישוי לפעול לחידושו בהתאם לכללים שנקבעו לקראת 

 בפרק ח' בתקנות רישוי עסקים. 

  נקבע כי רישיון לצמיתות הינו בתוקף                     1בתקנות רישוי עסקים, סעיף  -רישיון לצמיתות ,

 מהמועד שנקבע בו וכל עוד לא ביטלה אותו רשות הרישוי. 

רישיונות  ,נקבע כי (2012לפני תיקונן בשנת ) לתקנות רישוי עסקים 20של סעיף  קודםה בנוסח

צו  -)להלן (1995 -בצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, התשנ"ה  (יינתנו לעסקיםלצמיתות 

  ולא מצוין לגביהם תוקף.  הקודם(רישוי עסקים 
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 לצמיתות ועל פי קיימים שבעבר ניתנו רישיונות נקבע כי,  2012בשנת  20תיקון סעיף במסגרת 

שרשות הרישוי כאן, מ שנים, ימשיכו להיות לצמיתות. 15הינו צו רישוי עסקים החדש תוקפם 

 לצמיתות.  חדשים לתת רישיונות עסקעקרונית  כבר אינה מוסמכת

על לצמיתות  רישיונותתת המשיך לניתן ל(, 1)ה()10סעיף בהתאם לצו רישוי עסקים, , כאמור

 פורסם לגביהם מפרט אחיד. צו רישוי עסקים הקודם לפריטי רישוי שטרם פי 

  נקבע כי תוקף רישיון זמני לא יפחת משנה 22בתקנות רישוי עסקים, סעיף  -רישיון זמני ,

 בדצמבר.  31 -ום תקופתו לפני ה אחת, כאשר רשות הרישוי רשאית לקבוע את סי

   נקבע כי לעסק שהוא זמני 23בתקנות רישוי עסקים, סעיף  -רישיון שהוא זמני מטבעו ,

קצרה משנה. לדוגמה: אירוע חד פעמי כגון  מטבעו רשאית רשות הרישוי לקבוע תקופת תוקף

 פסטיבל. 

  א(, נקבע כי תוקף היתר זמני לא יעלה על שנה 24בתקנות רישוי עסקים, סעיף  -היתר זמני(

( כ"שלב מקדים" לרישיון, כשבמהלך 1אחת. ככלל, היתר זמני ניתן בשני מצבים עיקריים: )

( עסק שתוקף רישיונו 2) פעילות העסק.הגורמים המאשרים לבחון את תקופת ההיתר יכולים 

 .)א( לתקנות רישוי עסקים28פג ולא קיבל מרשות הרישוי הודעה על החלטתה כנדרש בסעיף 

 

 תוקף רישיונות 

סעיף ,בצו רישוי עסקים  -לגבי שני סוגי פריטים בלבד  - צו רישוי עסקיםלפי  הרישיון תוקף

 יחול לגבי שני סוגי פריטי רישוי, כדלהלן:(, נקבע כי תוקף רישיונות כמפורט בצו 2)ב()9

 13פורסם מפרט אחיד לגבי  שפורסם לגביהם מפרט אחיד )נכון למועד הביקורת רישוי פריטי 

 ד(.פריטי רישוי בלב

 13 הקודםחדשים שלא צוינו בצו רישוי עסקים  רישוי פריטי. 

סעיף רישוי עסקים בצו   -יתר סוגי הפריטים  -הקודם רישוי עסקים לפי צו  הרישיון תוקף

הקודם רישוי עסקים כי רישיונות הניתנים לפריטי רישוי שכבר היו קיימים בצו נקבע (, 1)ה()10

 תוקפם יישאר כמפורט בצו הקודם.  -פורסם לגביהם מפרט אחיד  טרםו/או 

  צו הפסקה שיפוטי/מנהליאכיפת חוק רישוי עסקים באמצעות 

 על חוק רישוי עסקים: קיימות מספר סוגי עבירות עיקריות

  עיסוק ללא רישיון או הפרת תנאי הרישיון. - 14עבירה לפי סעיף 

  אי קיום צו הפסקה של בית המשפט.  - 18עבירה לפי סעיף 

 רשות הרישוי מוסמכת לפעול בשני מישורי אכיפה כנגד עסק העובר על אחת מהעבירות לעיל:

  לבית ום כתב איש -הגשת כתבי אישום והוצאת צו הפסקה שיפוטי על ידי בית המשפט

כנגד על ידי התובע העירוני בית המשפט( מוגש  -המשפט לעניינים מקומיים בני ברק )להלן

. כפי שהוסבר לביקורת על ידי לחוק רישוי עסקים 18או  14עסקים העוברים על סעיפים 

המחלקה להעביר לתובע העירוני חומר בגין  אישום, עלכתב המחלקה, לצורך הגשת  תברואן

 ביקורות בעסק וכיוצ"ב. דוחות העסק הכולל בין היתר העתקי מכתבי התראות, 
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, להוציא 16בנוסף לעונשי מאסר ו/או קנס, רשאי בית המשפט מכוח חוק רישוי עסקים, סעיף 

   ו.צו הפסקה שיפוטי המורה על הפסקת העיסוק בעסק או סגירת

  ראש רשות מקומית רשאי להוציא צו 20על פי חוק רישוי עסקים, סעיף  -צו הפסקה מנהלי ,

להורות למשטרה  מאפשרלחוק רישוי עסקים. הצו  14עסק העובר על סעיף להפסקה מינהלי 

להיכנס לחצרים של נשוא הצו ולהרחיק מהם כל טובין, לחוק  24וס' 20ס'ט באו לכל מי שפור

 לרבות שימוש בכוח באופן סביר, כדי להבטיח ציות לצו., אמצעי קוט בכלנל מאפשרו

,  נתינתו מיום יום שלושים תקף מנהלי הפסקה , צו21בהתאם לחוק רישוי עסקים, סעיף 

 לא בוטל לפני כן על ידי ראש הרשות המקומית או על ידי בית המשפט. ו במידה

 

 אגרות

 זמני או  רבקשה לרישיון עסק והית אגרה בגיןיש לשלם ,34בהתאם לתקנות רישוי עסקים, סעיף 

אגרת  2014באוקטובר  1 -על ידי משרד הפנים. החל מנקבע בקשה לחידוש רישיון. תעריף האגרה 

 .ש"ח 324רישוי עסקים עומדת על 

עוד נקבע כי לא יהיה תוקף לרישיון או ההיתר זמני אם לא שולמה אגרה בעד הבקשה לרישיון או 

 ידוש הרישיון.היתר או אגרה לח

 

 

 מחשוב

, נקבע כי המסמכים 3ג7בחוק רישוי עסקים, סעיף  -פרסום דרישות הרישוי באתר אינטרנט 

הנדרשים מטעם רשות הרישוי, התנאים הנדרשים מטעמה וכל החלטה או הוראה אחרת מטעמה 

 לפי חוק רישוי עסקים, יפורסמו באתר האינטרנט של רשות הרישוי. 

יעמידו עותק רשויות הרישוי  א)ז(, נקבע כי11בתקנות רישוי עסקים, סעיף   -עמדת עיון ברשות 

במדריך משרד  בעמדה ממוחשבת הנגישה לציבור. במשרדיהם הציבורשל המפרט האחיד לעיון 

הפנים נקבע כי עיקרי ההיערכות הנדרשת ברשות לצורך יישום תקנה זו הינם הכנת תשתית 

 ., הקמת עמדת עיון ותחזוקתהעיון, מחשב, חיבור לאינטרנט וכו'לעמדת 

 בנושא מחשוב. ראה בפרק  ,ת החוק בנושא מחשוב טרם בוצעודרישוהביקורת מציינת כי  

 מוגבלותלבעלי עסקים ות נגיש

הינה להגן על כבודו וחירותו של  1998 -מטרת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 

 אדם עם מוגבלות ולעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים. 

ב)ב(, נקבע כי: "רשות הרישוי לא תיתן רישיון, היתר זמני או היתר 8עסקים, בסעיף בחוק רישוי 

מזורז לעסק טעון רישוי שהוא מקום ציבורי או שירות ציבורי, אלא אם כן מצאה רשות הרישוי 

לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, על סמך חוות  1כי קוימו הוראות הנגישות לפי פרק ה'

 .ה לנגישות השירות וחוות דעת של מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה"דעת של מורש

 ראה פרק בנושא נגישות עסקים לבעלי מוגבלות. ,הוראות החוק טרם יושמוהביקורת מציינת כי 
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  נוהל מתן רישיון. 4

  :להלן תהליך מתן רישיון עסק

 המחלקה ומבררים עםת קהל של מגיעים בשעות קבלבעלי עסקים חדשים  -בקשה לרישיון  .1

                                       מעובדי המחלקה האם העסק חייב ברשיון על פי צו רישוי עסקים.אחד 

עובד המחלקה מזין את פרטי העסק במערכת רישוי עסקים  ,במידה והעסק חייב ברשיון

                                                                                                                                .(3.2נספח ראה )ומפיק מהמערכת טופס אישור הגשת בקשה לרשיון הנמסר לבעל העסק 

המסמכים השונים  לאחר מכן התברואן מדריך את בעל העסק לגבי התנאים לקבלת רישיון,

 וכיוצ"ב.הנדרשים 

ב, דרישות הרישוי טרם פורסמו באתר האינטרנט של העירייה,  כפי שצוין בפרק בנושא מחשו

 .לא ניתן למלא בקשה לרישיון דרך האתר אלא רק בשעות קבלת קהלו

 הערת הביקורת

 אין אפשרות לבעל עסק לקבל טופס בקשה לרשיון באינטרנט בנגוד למקובל בעיריות אחרות

 .(3.3)ראה נספח  בחוק וכנדרש

  לפעול להוספת טופס בקשה לרשיון עסק לאתר העירייה כנדרש בחוק. מומלץ

המחלקה פועלת לאיתור עסקים חדשים אשר  -איתור עסקים חדשים שלא הגישו בקשה  .2

עסקים מתבצע האיתור . דרישה להתחיל בתהליך רישוי ושולחת מכתביאינם פונים למחלקה 

 במספר דרכים:

 ביקורות של פקח המחלקה. 

 בעסקים שביצעו ביקורות יזומות חיצוניים נותני אישורביקורות הנשלחים על ידי  דוחות ,

ודוח ביקורת המחלקה לאיכות  3.4ראה דוגמאות: דו"ח ביקורת כיבוי אש בנספח 

 .3.5הסביבה בנספח 

 פרסומות בעיתונות המקומית. 

 3.6, ראה דוגמא בנספח תלונות תושבים .  

טיפול בבקשה כחלק מתהליך ה -ת בקשה לרישיון תשלום אגר -תנאי לבדיקת הבקשה  .3

עם סכום אגרת הבקשה. האגרה משולמת  שובר המחלקה מפיקה לבעל העסק לרישיון,

גם מודול רישוי הכוללת בקופת העירייה ונתוני התשלום מוזרמים למערכת האוטומציה, 

 תשלום אגרת הבקשה ללאפיס רישיון עסק ממערכת רישוי עסקים עסקים. לא ניתן להד

 הראשונית.

הגשת בקשה במסגרת בהתאם לפרק ה' לתקנות רישוי עסקים,  -דרישות מקדמיות מהעסק  .4

  ת:תוכנית לניהול עסק הכולל למחלקה כל עסק נדרש להגיש לרישיון

  1:2,500תרשים סביבה בקנה מידה. 

  1:250מפה מצבית של המגרש בקנה מידה של. 

  1:100מידה של בקנה תוכנית קומת העסק. 

המחלקה שולחת את בקשת העסק לבדיקת נותני האישור   -הפניית הבקשה לנותני אישור  .5

)כיבוי אש,  ( והחוץ עירוניים הרלוונטייםאגף הנדסה, מחלקת איכות הסביבההעירוניים )
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במידה ולא מתקבל תשובה תוך פרק זמן , משרד הבריאות, משטרה וכו'(. השירות הווטרינרי

 המחלקה שולחת תזכורת. - של כחודש

 וכלל נותני האישור מוסרים את אישורםבמידה  -לתיקון פקת רישיון או הצבת דרישות נה .6

פיקה לעסק רישיון. במידה וישנם נותני אישור המסרבים לאשר נ, המחלקה מושולמה אגרה

את הרישיון ו/או מתנים אותו בקיום דרישות שונות, המחלקה שולחת לבעל העסק מכתב 

 ולל את פירוט הדרישות והגדרת פרק זמן לתיקון הליקויים, לרוב כחודש. הכ

 לאחר פרק הזמן שהוגדר - ושימוע לפני הגשת כתב אישום שליחת מכתבי התראהוביקורת  .7

תברואנים, פקח ומנהל( מבצע ביקורת בעסק.  2לתיקון הליקויים, אחד מעובדי המחלקה )

ובמידת הצורך מזמנת  במידה והליקויים טרם תוקנו, המחלקה שולחת מכתבי התראה לעסק

 . את בעל העסק לשימוע בטרם הגשת כתב אישום
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 חידוש רישיון נוהל .5

 נהלי עבודה

  חידוש רישיונות תקופתיים:ן תהליך להל

חודש ספטמבר המחלקה פותחת בתהליך חידוש רישיונות תקופתיים שתוקפם אמור לפקוע ב .1

 . , כמתחייב מפרק ח' בתקנות רישוי עסקיםבסוף השנה הקלנדרית

 .לנותני האישור הרלוונטייםבקשות לחידוש רישיונות  בדוארהמחלקה שולחת  .2

 אישורים מכלל נותני האישור ניתן להפיק רישיון תקופתי מעודכן. ה עם קבלת .3

במידה וחלק מנותני האישור מסרבים לאשר את הבקשה ו/או מתנים את אישורם בקיום  .4

המחלקה שולחת לבעל העסק מכתב הכולל את פירוט הדרישות והגדרת פרק דרישות שונות, 

 זמן לתיקון הליקויים, לרוב כחודש. 

, שהוגדר לתיקון הליקויים, אחד מעובדי המחלקה מבצע ביקורת בעסק לאחר פרק הזמן .5

 . לעיתים בשיתוף עם נציגי נותן האישור החיצוני

במידה והליקויים טרם תוקנו, המחלקה שולחת מכתבי התראה לעסק ובמידת הצורך מזמנת  .6

 את בעל העסק לשימוע בטרם הגשת כתב אישום. 

 

 תוקף מעל שנהבלא  -מהרישיונות התקופתיים   16%

 מהרישיונות התקופתיים אינם 16%, 27.10.14נכון לתאריך  ,להלן מנתוני הטבלהכפי שעולה 

 בתוקף מעל שנה.

 

 27/10/14-פתיים שאינם בתוקף מעל שנהרשיונות תקו

 רשיונות לא בתוקף מעל שנה % רשיונות לא בתוקף מעל שנה סה"כ רשיונות תקופתיים

224 
36 16% 

 בעלי רישיון תקופתי לא בתוקף מעל לשנה 3מדגם 

 עסקים בעלי רישיון תקופתי שפקע כמפורט בטבלה להלן. 3הביקורת ערכה מדגם של 

 * 27.10.14 - שפקעו רישיון תקופתיעסקים בעלי  3מדגם 

 רישוי פריט רישיון מספר 'מס
 רישוי בצו

  עסקים

 פריט תאור
 רישוי

 פקיעת תאריך
רישיון בקובץ 

 הרישוי

שנים ממועד 
 פקיעת הרישיון

 4 31/12/10 לדגים חנות 'ג4.7 100009000 1

 3 31/12/11 מרכול  'ב4.7 101068002 2

 3 31/12/11 איטליז  'ג4.7 101068 2

 3 31/12/11  שמחות אולם 7.9 100190002 3

 12ראה נספח *
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  ג'(4.7)פריט רישוי  דגיםחנות  -  100009000רישיון  - 1עסק מס' .1

  31/12/2010 בתאריך פקעתוקף הרישיון רישוי עולה כי המקובץ  -שנים  4פקיעת רישיון לפני 

 ולא שולמה , אך היות31/12/2011עד לתאריך חודש . בפועל, הרישיון (1שורה , 12)ראה נספח 

  שנים. 4 -כ העסק פועל ללא רישיון ,כלומרקף. ולא נכנס לתחידוש ה ,אגרת חידוש רישיון

  הווטרינרי השירות ג' מותנה באישור 4.7על פי צו רישוי עסקים, חידוש רישיון בפריט רישוי

 אישור כיבוי אש.  נדרשבנוסף, . ומשרד הבריאות

  כיבוי ו השירות הווטרינרי דחו 2014לקראת סוף שנת  -וכיבוי אש  יהשירות הווטרינרסירוב

 העסק בדרישות שונות.הרישיון, בשל אי עמידת לחידוש  המחלקהאש את בקשת 

  כשנה , 12/02/2013בתאריך  -שימוע לבעלי העסק כשנה וחודשיים לאחר פקיעת הרישיון

בו סוכם כי תוגש תוכנית עסק  ,לבעל העסק שימועודשיים לאחר פקיעת הרישיון, בוצע וח

 .השירות הווטרינריליקויים שנמצאו על ידי ויתוקנו מעודכנת 

 ביקורת שנערכה לבתיק העסק תיעוד נמצא לא  -השימוע  העדר מעקב אחר יישום החלטות

  בעסק על ידי המחלקה לצורך בדיקת יישום ההחלטות שהתקבלו בשימוע. 

 הליכים מנתוני קובץ  - שנים לאחר פקיעת הרישיון 3.5 -הגשת חומר לתובע העירוני כ

(, 1שורה , 12)ראה נספח  20/07/2014בתאריך  עולה כי, הוגש חומר לתובע העירוני משפטיים

מכתב התראה נשלח  15/12/2014בתאריך פקיעת הרישיון. יצוין כי שנים לאחר  3.5 -כלומר כ

 .לבעל העסק

כתב אישום בגין העדר פועל שלוש פעמים בשבוע בלבד וכי העסק כי,  מסר המחלקה תברואן

  .השתנו הבעלים באםבדיקה ו בעסק להשלמת ביקורתרישיון יוגש בכפוף 

 1מס' עסק  -ת הביקורתוהער

 חנות  לאחר מועד פקיעת רישיון של שנים 3.5 -כ 20/07/14בתאריך  לתובע העירוני הוגש חומר

 .31/12/10דגים בתאריך 

  יש לי כבר  "ללא רישיון בו בעל העסק מסר: לבעלי חנות דגיםנערך שימוע  12/02/13בתאריך

לא נמצא בתיק העסק תיעוד  .הליקויים"תכנית מעודכנת ותוך שבועיים ושליש נתקן את כל 

 למעקב אחר ביצוע הנאמר בשימוע. 

 

 ג'(4.7 -ב' ו4.7)פריטי רישוי מרכול ואיטליז  - 101068002רישיון  - 2עסק מס'  .2

  רישוי עולה כי תוקף הרישיון פקע בתאריך המנתוני קובץ  -שנים  3פקיעת רישיון לפני

 שנים. 3 -העסק פועל ללא רישיון ככלומר,  .(2שורה , 12)ראה נספח  31/12/2011

 השירות ג' מותנה באישור 4.7  -ב' ו4.7  על פי צו רישוי עסקים, חידוש רישיון בפריטי רישוי

 אישור כיבוי אש.  בנוסף, נדרש ומשרד הבריאות הווטרינרי
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חידוש הרישיון  היות וחלו בעסק שינויים פנימיים המחלקה, תברואןכפי שהוסבר על ידי 

 מותנה גם באישור אגף הנדסה.

  פסק  ניתן 03/01/2013בתאריך  - יםבטיחותיליקויים תברואתיים וצו סגירה שיפוטי בשל

 יתתברואאישור על מצב יומצא תוך ארבעה חודשים אלא אם  יש לסגור את העסק, על פיו דין

או כדין לקבלת רישיון נוספים עד חודשים יידחה צו הסגירה בארבעה ובטיחותי תקינים ואז 

 .סגירת העסקלחלופין 

 השירות הווטרינרית ומביקור -טרם תוקנו ליקויים  - דיןפסק לאחר המועד לביצוע  כשנה 

 .עולה כי נותרו בעסק ליקויים תברואתיים 10/2014 -ו 12/2013מחודשים 

  חידוש הרישיון עקב אי לאשר את אגף הנדסה סירב  25/01/2015בתאריך  -סירוב אגף הנדסה

 .ן שימוש בשטח למסחרתשלום היטל השבחה בגי

  16/02/2015בתאריך  -נגד הבעלים החדשים  חומר לתובע העירוניהגשת  אי -שנה כבמשך 

 .רישיון על ידי הבעלים החדש של העסקל ההוגשה בקש

, וזאת כפי שעולה מפרוטוקול שימוע מחודש 2014הבעלות בוצע כבר בשנת  בפועל, שינוי

בנוסף לזימון לשימוע, נשלחו  .בו נרשם כי הבעלים החדש לא התייצב לשימוע 05/2014

 .התראות לבעלים החדש

לצורך נקיטת חומר לתובע העירוני הוגש  לביקורת לא ברור מדוע במהלך תקופה של כשנה, לא

   .(2שורה , 12נספח ) הליכים משפטיים

 2מס' עסק - הערת הביקורת     

ניתן פסק דין  03/01/13. בתאריך 31/12/11רישיון העסק של מרכול ואיטליז פקע בתאריך 

 2014כנדרש. בשנת  באם לא יומצאו אישורי תברואה ובטיחות המורה על סגירת העסק

 ננקטו הליכים כנדרש.לא  - לא תוקנולמרות שהליקויים  .התחלפה הבעלות של העסק

 (7.9)פריט רישוי  אולם שמחות - 100190002רישיון  - 3עסק מס'  .3

   עולה כי תוקף הרישיון פקע בתאריך  הרישוימנתוני קובץ  -שנים  3פקיעת רישיון לפני

 שנים.  3 -. כלומר, העסק פועל ללא רישיון כ(3שורה , 12)ראה נספח  31/12/2011

   מותנה באישור המשטרה ומשרד  7.9על פי צו רישוי עסקים, חידוש רישיון בפריט רישוי

 הבריאות בנוסף, נדרש אישור כיבוי אש. 

גם  באולמות שמחה מועברות לחידוש רישיון ותהמחלקה, בקש תברואןכפי שהוסבר על ידי 

 למחלקת איכות הסביבה בעירייה כנותן אישור נוסף. 

 סירבה הסביבה איכותהמחלקה ל 19/01/2014בתאריך  -ות הסביבה סירוב המחלקה לאיכ 

 .מסמכים הגשת ואי בתנאים עמידה אי לאשר את חידוש הרישיון בשל

  מחוזי למזון במשרד  מפקחמכתב על ידי  נשלח 30/09/2014בתאריך  -סירוב משרד הבריאות

 האחרון פקע רישיוןהבריאות, בו ציין כי העסק פועל ללא רישיון לייצור מזון היות ותוקף ה

 .31/12/2012 תאריךב
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  דרישות חידוש הרישיון בשל לאשר את  סרב אש כיבוי 5/10/2014בתאריך  -סירוב כיבוי אש 

 .שלא בוצעו על ידי העסק

  תיעוד בתיק העסק למכתב התראה ו/או לפעולות אכיפהלא קיים  -העדר פעולות אכיפה  

 . 2012-2014כנגד העסק בשנים 

 

 3עסק מס'  - הערת הביקורת

, משרד בעירייההמחלקה לאיכות הסביבה  .31/12/11פועל ללא רישיון מתאריך  שמחות אולם .1

ש הרישיון בשל אי עמידת האולם בתנאים ור את חידורשות הכיבוי סרבו לאש, אותריהב

 שנדרשו.

 . 2012-2014על ללא רישיון בשנים הפו שמחותכל פעילות אכיפה בגין אולם לא ננקטו  .2

 

 רישיונות תקופתייםחידוש  המלצות לפרק

עסקים הפועלים  בגיןטווחי זמנים לנקיטת פעולות אכיפה  הקובענוהל עבודה, לקבוע מומלץ     

התראה, ביצוע שימוע  משלוחהנוהל יתייחס לטווח הזמן לביצוע ביקורת,  .בתוקף ללא רישיון

 הנוהל יעשה בשיתוף התובע העירוני.והעברת חומר לתובע העירוני. גיבוש 

 להנהלת העירייהו לתובע העירוני כזמרדיווח תקופתי כי יקבע נוהל המחייב הגשת מומלץ     

פעולות האכיפה כן את ו בתוקף ללא רישיוןעסקים הפועלים כלל סטאטוס הרישוי של  אודות

 על ידי המחלקה.  נדוןבהננקטות 
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 ללא רישיון עסקים .6

 נהלי עבודה

  :בנושא עסקים ללא רישיון אכיפההלהלן תהליך 

 שני סוגי עסקים עיקריים ללא רישיון:

 אך בשל אי קבלת אישורם של כלל נותני האישור  - עסקים אשר הגישו בקשה לרישיון

 הרלוונטיים עודם פועלים ללא רישיון.

 עסקים אשר לא הגישו למחלקה בקשה לרישיון. 

המחלקה שולחת  - עסקים אשר הגישו בקשה לרישיון אך אינם עומדים בדרישות נותני האישור

לבעל העסק מכתב הכולל את פירוט הדרישות והגדרת פרק זמן לתיקון הליקויים, לרוב כחודש. 

לאחר פרק הזמן שהוגדר לתיקון הליקויים, אחד מעובדי המחלקה מבצע ביקורת בעסק. במידה 

 והליקויים טרם תוקנו, נשלחים מכתבי התראה.

 התראה. יהמחלקה מבצעת ביקורת בעסק ושולחת מכתב - עסקים אשר לא הגישו בקשה לרישיון

המחלקה מגישה לתובע העירוני חומר לצורך הגשת כתב אישום כנגד  -העברת חומר לתובע עירוני 

ים, המתעלמים ממכתבי ההתראה ואינם פועלים להגשת בקשה לרישיון ו/או לביצוע עסקבעלי 

 דוחות ביקורת ומכתב התראה.  2 תלפחו הינו הנדרש להגשההחומר  דרישות נותני האישור.

בעל העסק מוזמן לשימוע בנוכחות התובע ונציגי המחלקה בטרם הגשת כתב  לעיתים -שמוע 

  אישום. 

, יכול לכלול קנס ו/או צו סגירה שיפוטילענינים מקומיים  פסק דין של בית המשפט -פסק דין 

  .המורה על סגירת העסק תוך פרק זמן מסוים

ם מפסקי הדין. במידה ופסק הדין כולל צו התובע העירוני מעביר למחלקה העתקי -צו סגירה 

  סגירה שיפוטי, עובדי המחלקה מזינים למערכת רישוי עסקים את התאריך לביצוע הצו. 

ובמידה והעסק ממשיך לפעול,  צווי הסגירה השיפוטייםאחר ביצוע המחלקה עוקבת  -אי קיום 

 בגין אי קיום צו בית משפט.  ר נוסףממוגש לתובע העירוני חו

האחריות לגביית הקנסות הייתה של חברת הגבייה  02/2015עד לחודש  -קנסות רישוי עסקים 

מהקנסות שנגבו. תשלום הקנסות התבצע בחברת הגבייה  15% היה בשיעורשכר טרחה  .החיצונית

 או בבנק הדואר. 

גביית כלל קנסות העירייה, לרבות קנסות רישוי עסקים, הועברה לאחריות  03/2015החל מחודש 

את תשלום מחלקה עירונית חדשה בשם "מחלקת גבייה בית משפט" הכפופה לתובע העירוני. 

  הקנסות ניתן לבצע מול עובדת המחלקה, בבנק הדואר או בקופת העירייה. 
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 עסקים בתהליך רישוי 

 רישוי מהעסקים בתהליך 31%

 .1,673מתוך  514 ,בעיר הינם בתהליך רישוי מהעסקים 31%, מנתוני הטבלה להלןכפי שעולה 

  .514מתוך  358 ,מעל לשנהבתהליך  נמצאיםמהעסקים בתהליך רישוי מרבית 

 * 27/10/2014עסקים בתהליך רישוי 

 100% 1,673 סה"כ עסקים טעוני רישוי

 31% 514 עסקים בתהליך רישוי

 21% 358 בתהליך רישוי מעל שנהעסקים 

 3.1 ראה נספח*

 עסקים בתהליך רישוי. 4מדגם 

עסקים בתהליך רישוי במשך תקופה ארוכה עקב העדר אישורים מאגף  4הביקורת ערכה מדגם של 

 ההנדסה וגורמים נוספים כמפורט בטבלה להלן.

 

 27/10/2014  -בתהליך רישוי מדגם עסקים 

 מספר עסק שם 'מס
 רישיון

 פריט
 בצו רישוי

 רישוי
  עסקים

 פריט תאור
 רישוי

 תאריך
 בקשת
 רישיון

 

 זמן משך
 ללא פעילות
 נכון רישיון

 למועד
 הביקורת

אישורים 
חסרים 
לצורך 
קבלת 
 רישיון

 ג. 4
 חניונים

 מעל חניון 'ב8.6 100590000
 ר"מ  500

 הנדסה,  שנים  3.5 05/06/11
 כבוי אש
 משטרה

5  
 עסק ב'

 הנדסה שנים  7 03/02/08  לבניה 'א10.7 101009001

 אולם 7.9 100211004 ג'אולם  6
  שמחות

הנדסה,  שנה חצי 28/08/14
 כבוי אש

 מ.בריאות

רכבת  7
 ישראל

101233001 
 

 תחנת 'א2.2
 תדלוק

, הנדסה * שנים 4 25/03/14
, אש כיבוי

 המשרד
 להגנת

, הסביבה
, משטרה

 משרד
 ת"התמ

רכבת  7
 ישראל

 

101233003 
 

 'ב8.3
 

 שנים * 4 25/03/14 הובלה

רכבת  7
 ישראל

101700000 
 

 'ב8.4
 

 תחנת
 רכבת

 שנים * 4 25/03/14

רכבת  7
 ישראל

הרכבת  'ו10.14 101233004
 מתכתמ.

 שנים * 4 25/03/14

 2010 -בשנת ני ו* הוגש חומר לתובע העיר
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 ב'(8.6מ"ר )פריט רישוי  500חניון מעל  -א' חניונים  - 100590000רישיון  - 4עסק מס'  .1

 רישוי עולה כי, העסק הגיש בקשה לרישיון המנתוני קובץ  -שנים  3.5 -פעילות ללא רישיון כ

 .  (4, שורה 13)ראה נספח שנים  3.5 -כהעסק פועל ללא רישיון  , כלומר05/06/2011בתאריך 

 בנוסף,  .מותנה באישור המשטרהב' 8.6רישיון בפריט רישוי  מתן, על פי צו רישוי עסקים

 כיבוי אש. ו י אגף הנדסהאישור יםנדרש

  על ידי המחלקה בקשות לקבלת רישיון נשלחו -העדר אישורי משטרה וכיבוי אש בתוקף 

וכיבוי אש, אך נכון למועד הביקורת  משטרהאמנם התקבלו אישורי  .2011לנותני האישור בשנת 

 .תוקפם פקע

 מסר אגף הנדסה את סירובו להנפקת  2011בשנת  -ר היתר בנייה סירוב אגף הנדסה בשל העד

 .רישיון בשל העדר היתר בנייה לעסק

 . באזורבנייה עתידי תכנון נובע מ האגף סירוב כי, מסר המחלקה תברואן

  עסקלהתראה  ימכתב ו שנינשלח 2015בשנת  - והגשת חומר לתובע פעולות אכיפההעדר רצף. 

הליכים מעבר לכך, לא נמצא בתיק תיעוד לפעולת אכיפה נוספות. כמו כן, לא נרשם בקובץ 

 .(4, שורה 13)ראה נספח  הועבר חומר לתובע העירוניבקבצי מעקב של המחלקה כי ו משפטיים

 -הצטמצם ביחס לשטחו המקורי  מ"ר  1,150 -הנוכחי, כ עסקשטח ה מבירור הביקורת עולה כי

 , היותאינו ברור עסקכי סטאטוס ה עלה חניוןה בעליבפגישה עם  לביקורת נמסר כי . מ"ר 2,356

את  שתבהירת מעודכנעסק ת תוכני למחלקה דרושהמיועד לפינוי. אי לכך, וחלקו  נמכרו חלקו

חלה עליו עדיין חובת וכפועל יוצא האם  מ"ר( 500 -מ מצבו העדכני )יותר או פחותשטחו ו

 רישיון. 

 4מס' עסק ל הביקורתת והער

 עקב סירוב אגף ההנדסה  שנים 3.5על ללא רישיון במשך ומ"ר פ 500 - עסק של חניון מעל ל

 .רישיוןלאשר מתן 

  לוועדה בניה באגף ההנדסה ציין כי יש להגיש בקשה להיתרמהנדס הרישוי  2011בשנת 

 .המקומית

  אכיפה. אך לא ננקטו אמצעי -נשלחו שתי מכתבי התראה  2015במהלך שנת    

 

 א'(10.7חומרי גלם לבניה )פריט רישוי  -עסק ב'  - 101009001רישיון  - 5עסק מס'  .2

 עולה כי, העסק הגיש בקשה לקבלת  הרישוימנתוני קובץ  -שנים  7 -פעילות ללא רישיון כ

 (. 5שורה ,13שנים ללא רישיון )ראה נספח  7 -העסק פועל כ, כלומר 03/02/2008רישיון בתאריך 

  כפוף לאישורי המשרד להגנת הסביבה א' 10.7על פי צו רישוי עסקים, מתן רישיון בפריט רישוי

 אישורי אגף הנדסה וכיבוי אש.  ומשרד התמ"ת. בנוסף, נדרשים

  סרב , אשראגף הנדסהמ למעט שנתבקשוהאישורים  התקבלו 2013בשנת  -סירוב אגף הנדסה 

 .בשל העדר היתר בניה
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  הליכים משפטייםמנתוני קובץ  -שנים לאחר הבקשה לרישיון  3 -הגשת חומר לתובע העירוני 

הגשת שנים לאחר  3 -, כ 29/03/2011לראשונה בתאריך , חומר לתובע העירוני הוגש עולה כי

  (. 5, שורה 13רישיון )ראה נספח הבקשת 

  לסגור את  פסק דיןהתקבל  21/06/2012בתאריך  - דין של בית המשפט גזריאי יישום שני

אי קיום צו על ידי התובע העירוני בגין הוגש כתב אישום נוסף  2013בשנת . חודשים 6העסק תוך 

קנס או ימי בבעל העסק חוייב  בו פסק דיןהתקבל  31/10/2013בתאריך בית משפט, כאשר 

 .מאסר

 בתקופה שחלפה מאז  -לא הוגש חומר לתובע העירוני  -האחרון  פסק הדיןאז למעלה משנה מ

ונשלח מכתב התראה  31/08/2014, בוצעה ביקורת בתאריך 31/10/2013מתאריך  פסק הדין

לא נמצא תיעוד להעברה חוזרת של חומר לתובע העירוני לצורך המשך  .17/02/2015בתאריך 

 ההליכים המשפטיים כנגד העסק.

במסגרת  חברה הכלכליתבין העסק ל ,הסכם פינוי קיים הליך לקראתכי, מסר המחלקה  תברואן

  התעשייה. אזור ב ופיתוח בנייהפרויקט פינוי עסקים 

   5 מס'עסק ל הערת הביקורת

האחרון, מהווה  פסק הדיןלמעלה משנה מאז במשך הגשה חוזרת של חומר לתובע העירוני עדר ה

 כנגד עסקים הפועלים ללא רישיון. פגיעה ביכולת ההרתעה של העירייה

 

 (7.9)פריט רישוי  ג' םאול - 100211004רישיון  - 6עסק מס'  .3

  רישיון לעולה כי, העסק הגיש בקשה  הרישוימנתוני קובץ  - כחצי שנהפעילות ללא רישיון

  (. 6, שורה 13ללא רישיון )ראה נספח  כחצי שנההעסק פועל כלומר  ,28/08/2014בתאריך 

המחלקה מסר כי, בפועל מדובר באולם שמחות הפועל עשרות שנים ללא רישיון ומבצע מנהל 

על ידי דרישות הרישוי בתיקון בשנים האחרונות חלה התקדמות  הרחבה מתמדת של שטחו.

 - 23/06/2014כתוצאה, העסק קיבל היתר זמני לתקופה  .תברואן פרטי צמודליווי ל העסק הודות

 .יםים זמניים של נותני האישורעל סמך אישור 23/06/2013

  מותנה באישור המשטרה ומשרד  7.9רישיון בפריט רישוי  מתןהחדש, על פי צו רישוי עסקים

 כיבוי אש. ו י אגף הנדסהאישור יםבנוסף, נדרש. הבריאות

בקשות לרישיון באולמות שמחה מועברות גם למחלקת איכות הסביבה בעירייה  ,כפי שצוין

 כנותן אישור נוסף. 

  לאחר 28/08/2014בתאריך  -טרם התקבלו אישורי אגף הנדסה, משרד הבריאות וכיבוי אש ,

למעט אישור משטרה,  יםלנותני האישור ת רישיוןהעבירה המחלקה בקשפקיעת ההיתר הזמני, 

 .יתר האישוריםטרם התקבלו 

  עוד לשליחת תזכורת לא נמצא בתיק העסק תי -אי שליחת תזכורות לנותני אישור שלא ענו

 אישור שלא החזירו את התייחסותם למחלקה. נוספת לנותני 
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  בתאריך  -במהלך שנות פעילות העסק פעולות אכיפה לא קיים תיעוד ל -למעט הזמנה לשימוע

בקובץ הליכים משפטיים וכן בקבצי המעקב הוזמנו בעלי העסק לשימוע בעירייה . 19/02/15

כנגד העסק במהלך שנות  להעברת חומר לתובע העירוניתיעוד  הפנימיים של המחלקה לא קיים

 . (6שורה , 13)ראה נספח  פעילותו

 

א', 2.2טי רישוי )פרי כבת ישראלר - 101700000, 101233001/3/4 תרישיונו - 7עסק מס'  .4

 ו'(10.14 -ב' ו8.4ב', 8.3

 רישוי עולה כי, העסק הגיש בקשה לקבלת המנתוני קובץ  -שנים  4 -פעילות ללא רישיון כ

העבירה  2010. מנתוני קובץ הליכים משפטיים עולה כי, בשנת 25/03/2014רישיון בתאריך 

(. 7שורה , 13ראה נספח המחלקה לתובע העירוני חומר בגין העסק לצורך הגשת כתב אישום )

 שנים ללא רישיון.   4 -כלומר, העסק פועל כ

  צו רישוי עסקים: מיכל סולר עילויות הטעונות רישיון עסק על פי מתקיימות מספר פבעסק

ב'(, תחנת 8.3)פריט  מכולות הובלתא'(, מתחם 2.2באמצעותו מתודלק ציוד מכני הנדסי )פריט 

 .( 7שורה  13)ראה נספח  ו'(10.14הרכבת חוליות מתכת של מסילות )פריט ו ב'(8.4רכבת )פריט 

  המשרד להגנת מתן רישיון לפריטי הרישוי לעיל מותנה באישור צו רישוי עסקים, על פי

 בנוסף, נדרשים אישורי אגף הנדסה וכיבוי אש.  התמ"ת. המשטרה ומשרדהסביבה, 

 מהעסק קביעת דרישות בלבד ללא הנמקה מפורטת או הגבלת אישור אגף הנדסה לשנה- 

לשנה בלבד אך הגביל  שורו לפריט הרישוי של תחנת הרכבת, נתן אגף הנדסה את אי 2014בשנת 

ניתן הסבר לא יצוין כי,  .החלה במקום 572את אישורו ליתר פריטי הרישוי בשל פיתוח תב"ע 

לא פורטו באישור דרישות/תנאים של אגף לבין התב"ע וכן  הגבלת הרישיון לשנה קשר ביןל

 .להסדרת הרישיון הנדסה מהעסק

  טרם התקבלו אישורי כיבוי אש, המשרד להגנת הסביבה,  -יתר נותני האישור העדר אישור של

   .כיבוי אש הציב בפני העסק דרישות שונות אשר טרם הוכח ביצוען משטרה ומשרד התמ"ת.

 במסגרתו  לעסקהתקיים שימוע  12/03/2013בתאריך  -סיכום השימוע לעסק  העדר מעקב אחר

וע והמשרד להגנת הסביבה. הוחלט כי הרכבת תמציא בתוך שבדרישות כיבוי אש בדנו בעיקר 

 . יתר פריטי הרישוילהתייחסות ו מכתב סטאטוס עבור תחנת התדלוק

בפועל, לא בוצע מאז השימוע מעקב על ידי המחלקה אחר  .כמו כן, הוחלט לקיים סיור בשטח

 התקדמות הרישוי של העסק, בהתאם להחלטות שהתקבלו בשימוע.

העירייה החליטה שלא לנקוט בהליכים משפטיים כנגד העסק בשל מנהל המחלקה מסר כי, 

 אפשרות עתידית לפיתוח שטחים הנמצאים בבעלות רכבת ישראל. 
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 ערת הביקורתה

אישורים מכלל רישיון עסק עקב העדר ללא  ,תחנת רכבתו חותמאולם שמתן אפשרות להפעלת  

וחושפת את  לקהל הרחב פוטנציאליים בטיחותיים בחובה סיכוניםטומנת  ,הגורמים הרלוונטיים

 . לתביעות משפטיותהעירייה 

)ביקורות,  בהם פערי זמן בלתי סבירים בין שלב אכיפה אחד למשנהו עסקים הביקורת, במדגם

כי, בחוק רישוי עסקים ובתקנות הנלוות קיים ואקום  מציינתהביקורת  .התראות, כתב אישום וכו'(

 הנדרשים בין שלבי האכיפה השונים. לגבי לוחות הזמנים   חקיקתי

  'העדר היתר בנייהבשל  לתת אישור לצורך רשיון עסק סרב ההנדסה  אגף 4-5בעסקים מס. 

הנמקה מפורטת או  ללאמתוכננת במקום, תב"ע בשל הוגבל האישור לשנה בלבד  7בעסק מס' ו

 פירוט דרישות/תנאים מהעסק.

סוכמו מספר הבנות לגבי ממשק  07/07/2014תאריך מבישיבה בינמשרדית בנושא רישוי עסקים 

   (:2.5העבודה בין מחלקת רישוי עסקים לבין אגף הנדסה )ראה נספח 

רישיון עליו לנקוט בהליכים משפטיים ת בקשכאשר אגף הנדסה מסרב לתת את אישורו ל .1

 כנגד בעל העסק.ולהגיש כתב אישום לפי חוק התכנון והבנייה 

קצרה רישיון או קובע תקופת תוקף ת כאשר אגף הנדסה מסרב לתת את אישורו לבקש .2

מתוקף הרישיון בחוק, עליו לנמק בכתב למחלקת רישוי עסקים באופן ברור ומפורט 

 ובמידת הצורך להוסיף הנחיות/דרישות/תנאים במידה וניתן להסדיר את הרישיון.

לקבוע נהלי עבודה בשיתוף אגף ההנדסה ליישום ההבנות מישיבת הועדה ובנימשרדית  מומלץ

 . 7.7.14מתאריך  

טווחי זמנים לנקיטת פעולות האכיפה  בגיןנוהל עבודה, בשיתוף התובע העירוני,  לקבועמומלץ 

השונות כנגד עסקים הפועלים ללא רישיון )התראות, ביקורות, העברת חומר לתובע העירוני 

 כיוצ"ב(.ו

כי במידה ונותני אישור אינם מעבירים את התייחסותם לבקשות לרישיון, המחלקה תנהל  מומלץ

 תהליך הרישוי. ב עיכוביםמעקב ותשלח תזכורות חוזרות, לצורך מניעת 

 ולדרג ניהולי בכיר בעירייהלתובע העירוני  רכזכי יועבר על ידי המחלקה דיווח תקופתי ממומלץ 

 עסקים הפועלים ללא רישיון ופעולות האכיפה הננקטות. ה אודות סטאטוס הרישוי של 

ולדרג  לתובע העירוני מרכזדיווח תקופתי  תיקבע נוהל בתאום אגף ההנדסה בגין העברכי מומלץ 

לאשר מתן רישיון עסק.  עסקים אשר קיבלו את סירוב אגף הנדסהה אודות  ניהולי בכיר בעירייה

 לצורך נקיטת הליכים משפטיים כנגד עסקים אלה מכוח חוקי התכנון והבנייה.  דווח זה ישמש 

קפיד על הנמקה מפורטת במקרי סירוב לבקשות להאגף הנדסה המחייב את  לקבוע נוהל מומלץ

   דרישות/תנאים מהעסק לצורך הסדרת הרישיון.   ופירוטרישיון עסק ובמידת הצורך 
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 עסקים שלא הגישו בקשה לרישיון

 מהעסקים לא הגישו בקשה לרישיון 13%

לא הגישו  בי הרישויחיימהעסקים  13% 27/10/14מתאריך כפי שעולה מניתוח קובץ הרישוי, 

   . 1,673מתוך  210  - למחלקה בקשה לרישיון עסק 

 *27/10/14 - עסקים שלא הגישו בקשה לרישיון ב

 אחוז עסקים שלא הגישו בקשה עסקים שלא הגישו בקשה רישיוןעסקים טעוני 

1,673 210 13% 

 3.1* ראה נספח  

 

 עסקים בסטאטוס "לא הוגשה בקשה" 3מדגם 

עסקים הפועלים ללא רישיון ולא הוגשה בגינם בקשה כמפורט בטבלה  3הביקורת ערכה מדגם של 

 להלן.

 *27/10/14  - עסקים בסטאטוס "לא הוגשה בקשה"  3מדגם 

  שם 
 עסק

 פריט רישיון מספר
 רישוי

 בצו
 רישוי

  עסקים

 תאור
 רישוי פריט

 /תאריך
 חומר הגשת שנת

 העירוני לתובע

 תאריך
 דין פסק

 שנות
 פעילות

 ללא
  רישיון

עסק  8
 א'

 גלם חומרי 'ב10.7 100664000
, אחסונם - לבניה

 מכירתם

- - 5   

עסק  9
 ב'

   4 16/05/13 06/09/12 מתכת אחסנת 'ה10.14 101560000

עסק  10
 ג'

 גלם חומרי 'א10.7 101007000
 הכנתם, - לבניה

 עיבודםייצורם, 

17/10/12   
 2014  -ו

20/12/12 3   

 14*ראה נספח מס' 

 

 ב'(10.7חומרי גלם לבנייה )פריט רישוי  - עסק א' - 100664000רישיון  - 8עסק מס'  .1

 נפתח במערכת רישוי עסקים בתאריך  א'לעסק תיק  -שנים  8 -פעילות ללא רישיון כ

 שנים. 8 -כ , העסק פועל ללא רישיון02/08/2007

  קובץ לא קיים תיעוד להגשת חומר לתובע העירוני בגין העסק על פי  -העדר פעולות אכיפה

. כמו כן, לא (8שורה , 14או קבצי המעקב הפנימיים של המחלקה )ראה נספח הליכים משפטיים 

 העסק תיעוד למכתבי התראות או דוחות ביקורת בעסק.בתיק נמצא 
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בעסק התחלפו הבעלים וכי לאחר ביקור בשטח לצורך הגדרה  ,מסר כיהמחלקה  תברואן

 מדויקת של מהות ושטח העסק, תשלח התראה ויוחלט לגבי המשך צעדי האכיפה.

 8הערת הביקורת לעסק מס' 

נכון לתאריך  .לפני כשמונה שנים 02/08/2007נפתח בתאריך  ,חומרי גלם לבניה  - תיק לעסק א'

לביקורת נמסר כי בעסק  .לא ננקטו כל הליכי אכיפההביקורת אין לעסק רישיון כנדרש וכמו כן 

 שלח התראה.תהתחלפו הבעלים ולאחר ביקור בשטח 

 

 ה'(10.14אחסנת דוודים )פריט רישוי  - עסק ב'  - 101560000רישיון  - 9עסק מס'  .2

 ב'לעסק תיק העסק נפתח במערכת רישוי עסקים  -שנים  4.5 -פעילות ללא רישיון למעלה מ 

 שנים. 4.5 -מעלה מלכלומר העסק פועל ללא רישיון , 01/09/2010בתאריך 

  לעסק   נשלח מכתב התראה - מכתב ההתראהכשנתיים אחרי  -הגשת חומר לתובע העירוני

המחלקה הגישה לתובע העירוני חומר בגין העסק  - יותרשנתיים מאוחר כ. 01/09/2010בתאריך 

 .( 9, שורה 14)ראה נספח  06/09/2012בתאריך 

  העסק עדיין פעיל וטרם הוגש חומר נוסף לתובע - פסק הדיןלביצוע שנה לאחר התאריך-  

חודשים,  8, המורה לסגור את העסק תוך פסק דיןעל ידי בית המשפט  ניתן 16/05/2013תאריך ב

 .17/01/2014כלומר עד לתאריך 

 

, בנוסף. נכון למועד הביקורת כפי שנמסר לביקורת על ידי תברואן המחלקה, העסק טרם נסגר

 ת חומרהגשתועדה מעקב הפנימיים של המחלקה, לא קובץ הליכים משפטיים וקבצי ה נתוניב

 .המשפטיים נוספת לתובע העירוני לצורך המשך ההליכים

 

הסכם פינוי בין העסק לחברה הכלכלית במסגרת  ושגההאם  נבדקכי, המחלקה מסר  תברואן

עוד נמסר כי, מתוכננת  .בו פועל העסק באזור פינוי עסקים ופיתוח בנייה, הכוללת 566תב"ע 

הכלכלית לגבי העסקים המיועדים לפינוי וההשלכות  החברה לביןהתובע העירוני פגישה בין 

 סקים.הנגזרות מפרויקט זה על תחום רישוי ע

 

 א'(10.7בית מלאכה לעיבוד שיש )פריט רישוי  - עסק ג' - 101007000רישיון   - 10עסק מס'  .3

 נפתח במערכת רישוי עסקים בתאריך  ג'עסק לתיק  -שנים  11 -פעילות ללא רישיון כ

 שנה. 11 -, כלומר העסק פועל ללא רישיון כ24/05/2004

  מנתוני קובץ הליכים משפטיים עולה כי, המחלקה הגישה לתובע  -הגשת חומר לתובע העירוני

 .(10, שורה 14)ראה נספח  06/09/2012העירוני חומר בגין העסק בתאריך 

  התקבל  20/12/2012בתאריך  - פסק הדיןלאחר המועד לביצוע כשנה  -המשך פעילות אכיפה

כלומר עד לתאריך ים לסגור את העסק תוך שמונה חודשלפיו יש  ,בית משפטשל  פסק דין

 11/06/2014משרד  התמ"ת   מתאריך      בפועל, העסק  טרם  נסגר  ועל  פי  מכתב . 21/08/2013
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          פעילותו מסכנת את בטיחותם ובריאותם של העובדים המועסקים בו ושל הנמצאים במפעל "   

 ."ובסביבתו

אישום על אי קיום צו בית משפט הוגש וכתב   08/09/2014מכתב התראה נשלח לעסק בתאריך 

 .פסק הדיןכלומר רק כשנה לאחר המועד לביצוע , 11/2014בחודש 

תברואן המחלקה מסר כי, נבדק האם הושג הסכם פינוי בין העסק לחברה הכלכלית במסגרת 

 , הכוללת פינוי עסקים ופיתוח בנייה באזור התעשייה של העיר.566תב"ע 

 9-10' לעסקים מס הערות הביקורת

קיימת בעייתיות בהסדרת רישיונות של עסקים כפי שהוסבר לביקורת על ידי מנהל המחלקה, 

ן כ . כמוחוקי תכנון ובנייהשל ת ופלישות לשטחים עירוניים או הפרעקב  עירבהתעשייה  יבאזור

היות לדעת הביקורת,   .ים אלהאזורהחברה הכלכלית במסגרת פיתוח ע"י מתוכננים הסכמי פינוי 

, יש להסדיר את ממועד החתימה על הסכם פינוי ועד למועד הפינוי בפועל יםדולויש מרווחי זמן ג

 הסידורים הבטיחותיים והתברואתיים הנדרשים. והבטחתעסקים הנושא רישוי 

טווחי זמנים לנקיטת פעולות האכיפה באשר לנוהל עבודה, בשיתוף התובע העירוני,  לקבועמומלץ 

 .עברת חומר לתובע העירוני וכיוצ"בהתראות, ביקורות, ה: הפועלים ללא רישיוןעסקים בהשונות 

לקבוע נהלי עבודה בשיתוף אגף ההנדסה לגבי מדיניות רישוי העסקים באזורים המיועדים  מומלץ

 לפיתוח.

 

 מ"ר 800מעל  בשטחללא רישיון  חנויות 4מדגם 

מ"ר לפחות חייבת ברישיון עסק )פריט רישוי  800 חנות ששטח המכירה בה ,על פי צו רישוי עסקים

 .(, בכפוף לאישור המשטרה וכן לאישורי אגף הנדסה וכיבוי אש6.2

 *27.10.14מ"ר  800 מעלשטח בחנות  -עסקים  4מדגם 

תאריך/שנת הגשת  מספר רישיון שם עסק מס'

 חומר לתובע העירוני

ת פעילות ללא רישיון ושנ

 נכון למועד הביקורת

 שנים 6 17/09/2014 100071010 סופרמרקט א' 11

 שנים  1.5 - 100578003 ב' מוצרי קרמיקה 12

 חודשים 10 - 101705000 ג' חומרי בנין 13

 שנה 1 2014 101718000 ד' מוצרי תינוקות 14

 17* ראה נספח 
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 א'סופרמרקט  - 100071010רישיון  - 11עסק מס'  .1

  העסק הגיש בקשת רישיון עולה כי  מנתוני קובץ הרישוי -שנים  6 -כ -פעילות ללא רישיון

 6 -כלומר פועל ללא רישיון כ ,17/03/2009. בפועל העסק נפתח בתאריך 09/01/2013בתאריך 

 שנים. 

 היות והעסק כולל מכירת בשר ודגים שאינם   -תברואתיים ובעיות תכנון ובניה ליקויים

כפי שעולה מכתב . והשירות הווטרינריקפואים, רישיון העסק כפוף גם לאישורי משרד הבריאות 

בעסק ליקויים תברואתיים בעמדת משלוחי המזון באמצעות  קיימים, 09/10/2014 ת.פ. אישום

האינטרנט, כגון: אחסון משלוחים ללא קירור במשך שעות והובלתם בכלי רכב ללא מערכות 

הנדסה לגבי היטל השבחה האגף עם בנוסף, קיימת מחלוקת כספית   קירור כנדרש וכיוצ"ב.

 .בשל הרחבת שטח העסק

  המחלקה הגישה חומר לתובע  -שנים לאחר פתיחתו  5.5 -כ -הגשת חומר לתובע בגין העסק

 (.11שורה  17)ראה נספח  שנים לאחר פתיחתו 5.5 -, כ17/09/2014העירוני בתאריך 

 

 מוצרי קרמיקה - ב' – 100578003רישיון  - 12עסק מס'  .2

  רישיון ל ץ הרישוי עולה כי, העסק הגיש בקשהמנתוני קוב -כשנה וחצי -פעילות ללא רישיון

 (.12, שורה 17, כלומר פועל ללא רישיון כשנה וחצי )ראה נספח 23/07/2013בתאריך 

  לעסק חסרים אישורים מכיבוי אש וכן מאגף הנדסה בשל  -תכנון כיבוי אש והנדסה בעיות

 כתב הגשתפועלת למחלקה הכי  מסר לביקורת תברואן המחלקה . העדר היתר לשימוש חורג

 כנגד העסק. אישום

 

 חומרי בניין - ג' – 101705000רישיון  - 13עסק מס'  .3

  רישוי עולה כי העסק הגיש בקשהמנתוני קובץ ה -כעשרה חודשים -פעילות ללא רישיון 

, שורה 17, כלומר פועל ללא רישיון כעשרה חודשים )ראה נספח 07/05/2014רישיון בתאריך ל

13.) 

 בתאריך . עסקסירוב המשטרה למתן רישיון להתקבל  2014בשנת  - תהליך רישוי מול המשטרה

   .שלחה המחלקה מכתב למשטרה לצורך קידום הליך הרישוי 13/04/2015

  לא נמסר לביקורת תיעוד למכתבי התראה/דו"חות ביקורת  -העדר תיעוד לפעילות אכיפה

 .במהלך תקופת פעילותו ללא רישיון שבוצעו בעסק

 

 רשת למוצרי תינוקות  -ד'  – 101718000רישיון  - 14עסק מס'  .4

 כלומר פועל כשנה ללא רישיון02/2014העסק נפתח בחודש  - ללא רישיון כשנה פעילות ,. 

  שהועברו  םנתונימ -טרם הוכרעה  -מחלוקת לגבי שטח המכירה בין העסק לבין העירייה

מ"ר, דבר המחייב  800מעל  המכירה בחנות הינוכי שטח  עלהעל ידי מחלקת שומה  למחלקה

 . מ"ר 800 -מ  קטןהמכירה  מודד מטעם העסק עולה כי שטחע"י מנתוני מדידה שנמסרו רישיון. 
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העבירה המחלקה למחלקת שומה בקשה להתייחס לנתוני המדידה מטעם  17/01/2015בתאריך 

 טרם התקבלה תשובה.  .העסק

ת רישוי בין מחלק ק עבודהעסק, יוטמע ממשהרישוי תלויה בשטח הבעסקים בהם חובת כי מומלץ 

והתייחסות לערעורי עסקים  עדכנייםלצורך קבלת נתוני מדידה עסקים לבין מחלקת השומה 

 במידת הצורך. 
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 ברק -ותאגיד מי  עירונייםגופים . 7

 -המים של תאגיד המים והביוב של בני ברק "מי גופים עירוניים וכן בארות מספר בקובץ הרישוי 

 .(18)ראה נספח  פועלים ללא רישיוןועל פי צו רישוי עסקים הטעונים רישיון עסק ברק", 

 מקוואות  .1

  דוח מבקר המדינה מ -המקוואות העירוניים  10  - העדר רישוי - 2004דוח מבקר המדינה

בנושא "פיקוח רשויות מקומיות על פעולות למניעת מפגעי בטיחות ותברואה  2004שנת ל

ולא הסדירה את מקוואות  עשרהעיריית בני ברק הפעילה  כי, עלהבמקוואות שבתחומן" 

 רישיונם. 

 27.10.14 - שמונה , 27.10.14 על פי קובץ רישוי -עירוניים המקוואות טרם הוסדר רישוי ה

, 18סטאטוס "לא הוגשה בקשה" )ראה נספח בפועלים ללא רישיון עסק מקוואות עירוניים 

, חפץ חיים, קריית הרצוג, ( )רמת אלחנן, אחיה השילוני, שיכון ג', דנגור, הרב קלישר1שורה 

  וויזניץ ונווה אחיעזר.  - בקובץ הרישוי לגבי מקוואותשיכון ה'(. לא קיים רישום 

  התריע בפני מנהל מח' המקואות המחלקה מנהל   - אין תוצאות בשטחהמחלקה התריעה אך

ושוב במכתב  11/01/2006במכתב מתאריך המקוואות העירוניים  רישויהעדר וראש העיר על 

פרצה ברחוב מהרש"ל במקווה חפץ חיים  צוין כי 2014 -מ. במכתב 15/06/20014מתאריך 

  חשש לפגיעה בחיי אדם. קייםו נושא כיבוי האש לא הוסדרדליקה, כאשר 

מנהל מחלקת מקוואות כי תוגשנה תוכניות  עםלביקורת נמסר על ידי מנהל המחלקה כי, סוכם 

 הליך רישוי. של המקוואות העירוניים לצורך פתיחת ת

  לא אותרו מקוואות פרטיים כצעד ראשון לאכיפת רישוי עסקים  - 2004דוח מבקר המדינה- 

ברק פועלים מקוואות פרטיים  בתחום עיריית בני עוד כיצוין  2004בדוח מבקר המדינה משנת 

בתיקי העירייה לא היה כל מידע על מספרם  כאשרמהם אותרו על ידי משרד המבקר,  24רבים, 

 . החוקכצעד ראשון לאכיפת  םומקומם והעירייה לא פעלה לאיתור

 2014 -  27.10.14 לתאריך רישויהקובץ מ -טרם קיים רישום מקוואות פרטיים בקובץ הרישוי  

כי  ,לביקורת נמסר על ידי מנהל המחלקהבעיר. מקוואות פרטיים  לא קיים רישום שלכי  ,עולה

נקיטת הליכים כנגד מקוואות פרטיים ללא רישיון בטרם הוסדר רישיון המקוואות העירוניים 

 הינו מצב של איפה ואיפה. 

 הערת הביקורת

מקוואות  24מקוואות עירוניים וכן  10כי בבני ברק פועלים  צוין 2004מבקר המדינה לשנת  בדו"ח

פרטיים שאותרו ע"י משרד המבקר, הפועלים ללא רישיון. מנהל מח' רישוי עסקים התריע על כך 

. עד לתאריך 15/06/2014  -ו  11/01/2006ומנהל למח' מקואות בתאריכים במכתבים לראש העיר 

  ון הליקויים שהועלו.הביקורת לא ננקטו צעדים הנדרשים לתיק

 רישוי כלל המקוואות העירוניים. מנהל מח' מקואות יפעל להסדרתכי  מומלץ
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תפעל לאיתור מקוואות פרטיים ברחבי העיר, לצורך הכנסתם לתהליך מח' רישוי עסקים כי  מומלץ

 רישוי.

 אגף הביטחון ושירותי חירוםמחסן נשק של  .2

  הטעון רישיון. מחסן נשק אגף הביטחון מפעיל ברחוב נפחא -שנים  6 -כ -פעילות ללא רישיון 

עובדי עירייה, כגון עובדי השיטור העירוני, קציני ביטחון של  של כלי נשקבמחסן נשמרים 

פקע שהיה רישיון תקופתי , למחסן 27.10.14 רישוימוסדות חינוך וכו'. על פי נתוני קובץ 

 שנים. 6 -(, כלומר המחסן פועל ללא רישיון כ2 מס', 18)ראה נספח  31/12/2008בתאריך 

  כמו כן,  אישור משטרה. נדרש מחסן הנשקל, על פי צו רישוי עסקים -העדר אישור כיבוי אש

בשל  רואת אישו אך כיבוי אש טרם נתןאישור המשטרה  ניתן יצוין כי נדרש אישור כיבוי אש.

 .דרישות שלא בוצעו

 המחלקה שלח מנהל  13/11/2014בתאריך  -בוי אש מעקב המחלקה אחר ביצוע דרישות כי

עדכן אגף הביטחון את המחלקה כי  31/12/2015בתאריך . בנושא זהמנהל אגף הביטחון למכתב 

 .מטופלותדרישות כיבוי אש 

 הערת הביקורת

 ללא רישיון עקב אי מילוי תנאי כיבוי אש. 2009מחסן הנשק של אגף הביטחון בעירייה פועל משנת 

 כי אגף הביטחון יפעל באופן מיידי לביצוע דרישות כיבוי אש ולחידוש רישיון העסק. מומלץ

 ברק -מי  המים בארות מים של תאגיד .3

  עולה כי, קיימים  27.10.14 מנתוני קובץ רישוי -שנים  3.5 -כ -בארות ללא רישיון  6פעילות של

 3.5 -, כ11/09/2011 תאריךמסטאטוס "בתהליך רישוי" בברק  -בארות מים של תאגיד מי 6

 (. 3 מס', 18שנים )ראה נספח 

  אישור משרד הבריאות נדרשבארות המים לעל פי צו רישוי עסקים,  -העדר אישור כיבוי אש. 

 כיבוי אש. ו י אגף הנדסהאישור יםכמו כן, נדרש

אך טרם התקבל , ( ואגף הנדסה18.3.2אישורי משרד הבריאות )ראה נספח  נתקבלו יצוין כי

 .אישור כיבוי אש בשל דרישות שלא בוצעו

 

לביקורת נמסר על ידי המהנדס הראשי של תאגיד המים כי התאגיד פועל להשלמת דרישות 

הרישיונות אמורים  הדרכת עובדים וכי על פי הערכת התאגידכיבוי אש, לרבות ציוד עדכני ו

 .להתקבל בעוד כחודש

 הערת הביקורת

 מסווגים בסטאטוס בתהליך רישוי ופועלים ללא רישיון.ברק  -בארות של תאגיד מי  6

יבוי אש תאגיד מי ברק לגבי ביצוע דרישות כמפורט מכי הנהלת העירייה תדרוש דיווח  מומלץ

 רישיונות העסק.בבארות המים, לצורך הסדרת 
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 נגישות עסקים לבעלי מוגבלות .8

 רקע

היתר זמני לעסק  ב)ב(, נקבע כי רשות הרישוי לא תיתן רישיון או8שוי עסקים, סעיף בחוק רי

, אלא אם כן מצאה , כגון אולמות שמחה ומרכזים מסחרייםשהוא מקום ציבורי או שירות ציבורי

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ל 1הוראות הנגישות לפי פרק ה' העסק קיים את כי

 שני מורשי נגישות:ל , על סמך חוות דעת ש1998 - התשנ"ח

  מורשה לנגישות השירות 

 מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה 

 

ב)א( לחוק רישוי עסקים,  על שני 8סעיף  על פי -חובת העירייה  -מימון פעילות מורשי הנגישות 

סוגי מורשי הנגישות להיות עובדי רשות הרישוי או יועצים חיצוניים שרשות הרישוי התקשרה 

 ין זה. עימם לעני

 

בישיבה בינמשרדית  -מכיסם טרם מונו מורשי נגישות על ידי העירייה והעסקים מממנים זאת 

נקבע כי על העירייה למנות מורשה נגישות )ראה נספח  07/07/2014בנושא רישוי עסקים בתאריך 

נגישות על ידי  (. בפועל, כפי שנמסר לביקורת על ידי תברואן המחלקה, טרם מונו מורשי2.5

עסקים מממנים בדיקות נגישות על ידי מורשי נגישות וה העירייה כנדרש בחוק רישוי עסקים

מוסמכים.  עוד נמסר על ידי מנהל המחלקה כי, המחלקה פנתה בנושא ללשכת ראש העיר, אך 

 העניין טרם טופל. 

 הערת הביקורת

וכן מורשה לנגישות מבנים, תשתיות העיריה טרם מינתה מורשי נגישות: מורשה לנגישות השרות 

 וסביבה על פי חוק רישוי עסקים.

 כי העירייה תמנה בהקדם מורשי נגישות כנדרש בחוק רישוי עסקים. מומלץ 
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 מחשוב  .9

 מערכת רישוי עסקים 

של  נתוני הרישוי של העסקים בעיר מנוהלים על ידי המחלקה באמצעות מערכת רישוי עסקים

 . ניתן להפיק מהמערכת נתונים שונים, כדלהלן:החברה לאוטומציה

 

, לרבות: מספר רישיון, נתונים ברמת עסק בודד  9831 - 9834מסכים ב -בודד נתונים ברמת עסק 

סטאטוס רישיון "קוד תוקף", תאריך פקיעת רישיון, תאריך פתיחת התיק במערכת, שם בעלים 

ישוי עסקים, מסלול הרישוי לרבות סטאטוס אישורים מנותני וזיהוי משלם, מספר פריט בצו ר

 .האישור וכיוצ"ב

                                                                                                 

  בשתי רמות: של כלל העסקים על פי פילוחים שוניםלהפיק דוחות ניתן   - מרכזיםדוחות 

 רישוי. ירמת פריט • .עסק נותרמת רישיו •

פריטי רישוי באותו  למספרלהינתן  יכולאחד רישיון עסק  שצוין בפרק המסגרת החוקית,כפי 

מקום לממכר ו אולם שמחות  -שני פריטי רישוי יכול לכלול  רישיון לאולם שמחות :דוגמאעסק, ל

  משקאות משכרים.

 פילוחים שונים, כגון: עסק על פי רישיונות של ת דוחו ניתן להפיק  - סטטיסטיקות - 9840מסך ב

 לא הוגשה בקשה, תשובה חיובית/שלילית  :הרישוי קבוצות עסקים שלבי רישיוןסטאטוס

ברמת רישיונות  דוחותניתן להשתמש בכי  יש לציין  (. 21מנותני האישור וכיוצ"ב )ראה נספח 

דיווח למשרד הפנים, הדורש לקבל את הדיווח ברמת  מטרתלצורך בקרה פנימית אך לא לעסק 

   (.20 פריט רישוי )ראה נספח

לסטאטוס הרישיון פריטי רישוי על פי פילוח  שלניתן להפיק דוח  - דוחות מכוונים - 9815ממסך 

טווח פריטי הרישוי הרצוי, כאשר הדוח המרכז מופק את  מגדירים  9815במסך  (.22.1 )ראה נספח

  (.22.2 התפלגות לפי פריט )ראה נספח , 9846ממסך 

 

ברמת פריטי  בעיר מרכז של כלל העסקיםניתן להפיק מהמערכת קובץ  - קובץ רישוי עסקים

 הפקת הקובץ.  מועדנכון להעסקים נתונים שונים לגבי כל אחד מ , הכוללרישוי

עבורה  אקסל שהופקרישוי עסקים בפורמט הביקורת ניתחה קובץ , הכנת דו"ח זהלצורך 

 . מחלקת רישוי עסקים על ידי 27.10.14בתאריך מהמערכת 

רישיון, כתובת, שם מהעסקים נתונים שונים, לרבות: מספר קובץ הרישוי מפרט לגבי כל אחד 

בעלים ומשלם, מספר פריט רישוי בצו רישוי עסקים, מהות העסק, סטאטוס הרישיון, תאריך פסק 

 (. 25 )ראה נספח  דין וכו'
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  למשרד הפנים לדווח מבססיםמקור י נתונ רת אי שמי

 .אינם נשמרים -דוחות המופקים כביסוס לדיווח השנתי למשרד הפנים 

המוצגים בדוח  2011-2013נתוני הרישוי לשנים  -מאחר והדוחות שהופקו מהמערכת לא נשמרו 

  .(2.1-2.3  -ו  2 ים)ראה נספח למשרד הפניםשנתיים הדיווחים המתבססים על זה 

 הערת הביקורת

השנתיים למשרד  לדיווחיםמחלקת רישוי עסקים לא שמרה דוחות ממוחשבים המהווים בסיס 

 דוחות אלה.יישמרו  מעתה ,הביקורת בעקבות הערתכי  נמסרלביקורת  הפנים.

 

 הפנים למשרד לדיווח המשמש דוח למעטודוחות בקרה  םקבצי מהמערכת לא מופקים

לצורך  9815של פריטי הרישוי לפי סטאטוס הרישיון ממסך דוח , המחלקה מפיקה פעם בשנה 

. הביקורת מצינת כי דו"ח זה מספר העסקים ללא רישיון בגיןלמשרד הפנים  השנתי דיווחה

 כמו בו שימוש נוסף לצורכי מעקב ובקרה.משמש להכנת הדו"ח המרכז למשרד הפנים ולא נעשה 

 . מעקבלצרכי  נוספים התפלגותחות המחלקה אינה מפיקה קבצי רישוי עסקים ו/או דו כן

  הערת הביקורת

 .הנהלת המחלקה אינה מפיקה דוחות מרכזים ממערכת רישוי לצורכי מעקב ובקרה

שונים ממערכת רישוי עסקים כים תחב לקבוע נוהל המחייב הפקת דוחות תקופתיים מומלץ

 עובדי המחלקה.ללהשתלמויות מקצועיות רלוונטיות  לצורכי בקרה ומעקב. לצורך כך יש לדאוג 

 

  ידנית ללא תיעוד בדיקת תיקיםמבוסס על  -רישיון סיבות  להעדר דיווח 

יבה להעדר הס עסקים ללא רישיון לפילגבי התפלגות ההדיווח השנתי של המחלקה למשרד הפנים 

  .במחלקה םשל תיקיפרטנית  בדיקהעל  בוססמא'(, 2רישיון )ראה נספח 

 -ממתן אישור אחד המסרב לאשר מתן רישיון לעסק יש לציין כי לפעמים בעסק אחד קיים יותר 

לא נמסר כיצד  לביקורת שרות לסמן סיבה אחת בלבד לכל עסק.אך בדווח משרד הפנים אפ

 מדווחת העיריה על סיבת העדר הרישיון במקרים כגון אלה.                                

 הערת הביקורת 

 .פרטנית דיווחים מרכזים לגבי הסיבות להעדר רישיון מבוססים על בדיקת תיקים

לפנות למשרד הפנים על מנת לקבל הנחיות ברורות באשר לשיטת הדיווח כאשר מדובר מומלץ 

ולא רישוי לפריטים דרושי המתייחס יתכן ויש ליצור טופס  .מסיבה אחת להעדר רישיוןביותר 

 קים טעוני רישוי.עס
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 מועדי הביקורות בעסקים אינם מתועדים במערכת

, המאפשר להזין את מועדי הביקורות בעסקים )ראה קיים שדה  'ביקורת' במערכת רישוי עסקים

 .אינה עושה שימוש בשדה זה , אך(23נספח 

  הערת הביקורת

במערכת הממוחשבת המאפשר להזין את מועדי  המחלקה אינה עושה שימוש בשדה 'ביקורת'

 הביקורת בעסקים.

 כי מועדי הביקורות בעסקים יתועדו במערכת לצורך ייעול המעקב והבקרה.מומלץ 

 

 במסך הערותנתוני האכיפה רישום 

*הגשת חומר לתובע  המשפטיים הבאים: הליכים במערכת רישוי עסקים מנוהלים נתונים בגין

שא רישוי עסקים, מזכירת התובע בנו( *נתוני פסקי דין 24 - נספח מס' )ראה 43בקוד העירוני 

קובץ  -25העירוני מעבירה העתקי פסקי דין ועיקרי הנתונים מוקלדים למערכת )ראה נספח מס' 

   נתוני תאריך פסקי דין ותאריך סופי לביצוע(. 27.10.14רישוי עסקים 

.פ. ת - תח בגינם תיק בית משפטשנפאישום המחלקה מקבלת דיווח מהתובע העירוני בגין כתבי 

דו"ח מרוכז.  הפיקאין אפשרות לומערכת רישוי עסקים בנתונים אלה מוזנים למסך הערות 

  ..פ. שנפתח בדו"ח המנוהל בוורדתהמחלקה רושמת את נתוני  2010, החל משנת בנוסף

נרשמים במסך הערות  לעסקים שימועיםו בעקבות צווים שיפוטיים או מנהליים שנסגרועסקים 

 מרכז נוסף. מעקב ואין כל ( 26)ראה נספח 

 הערת הביקורת

נתוני אכיפה בגין הגשת כתבי אישום, מתן צו שיפוטי או מנהלי וכן עריכת שימוע נרשמים במסך 

 הערות בלבד ואין אפשרות להפקת נתונים אלה בדוח מרכז.

 וישמשו לצורך מעקב ע"יבמערכת ממוחשבת  ירשמוכלל נתוני האכיפה במחלקה כי מומלץ 

 המחלקה.הנהלת 

 

נתונים המועברים בין  -בין המחלקה לבין התובע העירוני ואגף הנדסה  ממשק ממוחשבהעדר 

וכן נתונים המועברים  עסקים ללא רישיוןלהגשת כתבי אישום  לגביהמחלקה לבין התובע העירוני 

 מועברים באופן ידני בלבד.  ,מאגף הנדסה למחלקה לגבי אישור רישיונות

יצוין כי מדובר בהיקפי חומר משמעותיים, אשר העברתם באמצעות ממשק ממוחשב ו/או 

גיליונות ממוחשבים מרכזים הייתה תורמת לחיסכון בזמן, ייעול המעקב ואפשרות למשוב חוזר 

 ונוח בין הגורמים השונים. 

 הערת הביקורת

 לאגף ההנדסה והתובע העירוני ללא מעקב ממוחשב. נתונים מועברים בין מח' רישוי עסקים
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מעקב אחר לצורך  בין המחלקה לבין התובע העירוני ואגף הנדסהלהטמיע ממשק ממוחשב  מומלץ

 מידע המועבר.

 

 אינטרנט העירוני הטרם פורסמו דרישות הרישוי באתר 

, נקבע כי המסמכים הנדרשים מטעם רשות הרישוי, התנאים 3ג7בחוק רישוי עסקים, סעיף 

הנדרשים מטעמה וכל החלטה או הוראה אחרת מטעמה לפי חוק רישוי עסקים, יפורסמו באתר 

 האינטרנט של רשות הרישוי. 

הגיע דרישות הרישוי באתר האינטרנט העירוני ועל בעלי עסקים ל העירייה אינה מפרסמת את

לשעות קבלת קהל במחלקה לצורך קבלת הסבר בנדון. מנהל המחלקה מסר כי, הנושא נמצא 

 בשלבי עבודה.

 

 עמדת עיון ברשות טרם הוצבה

 האחיד הרישוי מפרטעותק של  תעמידת הרישוי רשו א)ז(, נקבע כי11בתקנות רישוי עסקים, סעיף 

בפועל, טרם הוצבה עמדת עיון  בעמדה ממוחשבת הנגישה לציבור. הציבורלעיון  של משרד הפנים

 כנדרש. מנהל המחלקה מסר כי, הנושא נמצא בטיפול. 

 הערת הביקורת

  חוק רישוי עסקים קובע כי יש לפרסם באתר האינטרנט של רשות הרישוי מידע כפי

 שנקבע בחוק.

  לציבורלפי תקנות רישוי עסקים יש להציב עמדת רישוי ממוחשבת נגישה.  

 בתחומים אלה כנדרש.עיריית ב"ב טרם פעלה             

כי המחלקה תפעל בהקדם לפרסום דרישות הרישוי באתר האינטרנט העירוני ולהצבת מומלץ 

 עמדת עיון לטובת הציבור. 
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 רשימת נספחים

 נתונים כספים - 2013-14 נתוני חברת הגביה  גבית קנסות רישוי עסקי - 1נספח 

 12/2014חודש  - רישוי עסקים דוגמה לדיווח חברת הגבייה בגין קנסות - 1.1.1-1.1.2 יםנספח

  2011-2014 -שיעור העסקים ללא רישיון  - 2נספח 

   2011-2014 -סיבת העדר רישיון  -עסקים ללא רישיון  -א' 2נספח 

 2011-2013 - עסקים ללא רישיון עסק  - הפניםדיווחים שנתיים למשרד  - 2.1-2.3נספחים 

 2014 -עסקים ללא רישיון עסק -נתוני המחלקה לדיווח השנתי למשרד הפנים  - 2.3.1נספח 

 07.07.14  -פרוטוקול ישיבה בינמשרדית בנושא רישוי עסקים  - 2.5נספח 

 27.10.14 -עסקים טעוני רישוי לפי קבוצת עסקים   - 3.1נספח 

 רישיוןלאישור הגשת בקשה  - 3.2נספח 

 טופס בקשה לרישיון עיריית תל אביב - 3.3נספח 

 עסק שאותר בעקבות דוח ביקורת כיבוי אש  - 3.4נספח 

 המחלקה לאיכות הסביבה עסק שאותר בעקבות דוח ביקורת - 3.5נספח 

 עסק שאותר בעקבות תלונות תושבים - 3.6נספח 

 הסמכת היחידות הסביבתיות כנציגות המשרד להגנת הסביבה    - 3.7נספח 

 2011-2014  -דיווח  למשרד הפנים ונתוני המחלקה  -אכיפת חוק רישוי עסקים  - 6נספח 

 מחלקהונתוני ה 27.10.14קובץ רישוי נתוני  -הגשת חומר לתובע  -עסקים ללא רישיון  - 7נספח 

 27.10.14 רישוי קובץ - בעלי רישיונות תקופתיים שפקעו עסקים 3 מדגם - 12נספח 

 27.10.14 רישויקובץ  - בסטאטוס בתהליך רישוי עסקים 4מדגם  - 13נספח 

 27.10.14 רישויקובץ  - שהלא הוגשה בקבסטאטוס עסקים  3מדגם  - 14נספח 

 27.10.14 רישוי קובץ - לפחות ר"מ 800מכירה  שטחב חנות-6.2 פריט עסקים 4 מדגם - 17נספח 

 27.10.14 רישוי קובץ - רישיון ללא - תאגידים עירוניים/  עירונייםדות מוס מדגם - 18נספח 

 וי עסקים באמצעות מערכת האינטרנטדווח ריש -מכתב משרד הפנים  - 20נספח 

  9840מסך  -מערכת רישוי עסקים  -דוחות בקרה ברמת רישיונות עסק  - 21נספח 

 9815, 9846מסכים  -מערכת רישוי עסקים  -דוח בקרה ברמת פריטי רישוי  - 22.1,22.2נספח 

 9832מסך  -מערכת רישוי עסקים  - 'ביקורת'שדה  - 23נספח 

 43הגשת חומר לתובע העירוני קוד  - 24נספח 

 27.10.14קובץ רישוי עסקים  - 25נספח 

 מסך הערות - 26נספח 



1נספח 

20142013

26,45464,404ינואר

55,78062,974פברואר

31,712106,508מרץ

54,26838,801אפריל

14,04541,728מאי

20,50833,177יוני

17,50050,183יולי

7,93145,796אוגוסט

7,90065,739ספטמבר

34,19138,671אוקטובר

11,74038,127נובמבר

14,11735,046דצמבר

296,146621,153כ"סה

.לפי דוחות חודשיים של חברת הגביה*שוממקום

 *2013-14נתוני חברת הגבייה  - גביית קנסות רישוי עסקים 

ח"סכום שנגבה בשחודש

graf
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1.1.1נספח 

מחלקהזכות שקלמפתח חשבוןתאריך ערךתאריךקבלהתיקמחיצהמקור

רישוי עסקים88710748302/11/1422/12/14572001,500.00חובש"בימ

רישוי עסקים81710743420/10/1408/12/1457200717.25חובש"בימ

רישוי עסקים86412009024/12/1428/12/14572003,000.00חובש"בימ

רישוי עסקים82112013031/12/1423/12/1457200500.00חובש"בימ

רישוי עסקים88310736922/09/1407/12/14572001,000.00חובש"בימ

רישוי עסקים75310706324/06/1430/12/1457200500.00חובש"בימ

רישוי עסקים72212010828/12/1428/12/1457200500.00חובש"בימ

רישוי עסקים88812013231/12/1428/12/14572001,000.00חובש"בימ

רישוי עסקים88510755318/11/1408/12/14572002,500.00חובש"בימ

רישוי עסקים87812008116/12/1411/12/1457200300.00חובש"בימ

רישוי עסקים86410756125/11/1408/12/14572001,000.00חובש"בימ

רישוי עסקים88412007816/12/1409/12/14572001,000.00חובש"בימ

רישוי עסקים87712005311/12/1402/12/1457200600.00חובש"בימ

14,117.25כ"סה

12/2014חודש - דוגמה לדיווח חברת הגבייה בגין קנסות רישוי עסקים 
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1.1.2נספח 

לכבוד 

ערית בני ברק

מחלקת רשוי עסקים

לידי דבורה לוין מנהלת בית המשפט

סך גביה בגין תיקי רשוי עסקים:             הנידון

14להלן נתוני הגביה לחודש דצמבר 

 14,117.25      ₪ דצמבר

       14,117.25₪כ"סה

,בברכה

רחל כרמל

ח"מנה

               ,    .      

Cahgai p. cohen, Law Office 

Chagai P. cohen, Adv  "   ,    .      

1 David Ben Gurion st. Beni Brak 51201            '  1         51201 

Tel: 03 – 6141123 Fax: 03 –6180638   :'  6141123 – 03  :   6180638 – 03 
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2נספח 

*  20111,47995652335%2.1

*   20121,7071,10560235%2.2

*   20131,6671,10056734%2.3

 **  27.10.141,673           94872543%

ממוצע לשנים
 2011-2014

1,632           1,027        604           37%

.2011-2013הנתונים  מדיווחים שנתיים של המחלקה למשרד הפנים אודות מצב הרישוי לשנים * 

נתוני  קובץ אקסל שהופק עבור הביקורת על ידי מחלקת רישוי עסקים ממערכת רישוי עסקים בתאריך **
.25ראה נספח . - 27.10.14

הביקורת חישבה את שיעור העסקים ללא רישיון בהתאם לסטאטוס הרישיון המופיע , 3.1כפי שיובהר בנספח 
. בקובץ וזאת בדומה לאופן החישוב שבוצע על ידי המחלקה במסגרת הדיווחים למשרד הפנים

לביקורת הועבר על ידי מחלקת רישוי עסקים בתאריך , יצוין כי לאחר סיום הכנת טיוטת דוח הביקורת
ראה נספח ) 2014 טיוטת הדיווח השנתי האמור להישלח למשרד הפנים אודות מצב הרישוי לשנת 16.04.2015

. 41%-  הגיע ל2014שיעור העסקים ללא רישיון בשנת , על פי טיוטת הדיווח השנתי. (2.3.1

נספח

2011-2014- שיעור העסקים ללא רישיון 

עסקים שנה
טעוני רישוי

עסקים 
ללא רישיון

עסקים 
בעלי רישיון

שיעור העסקים ללא 
כ העסקים "רישיון מסה

טעוני הרישוי

graf
Text Box
46



'א2נספח 

עסקים ללא 
רישיון

עסקים ללא כ"שיעור מהסה
רישיון

עסקים ללא כ"שיעור מהסה
רישיון

עסקים ללא כ"שיעור מהסה
רישיון

כ"שיעור מהסה

6210%16028%18130%12624%אגף הנדסה

11718%18232%16628%16231%כיבוי אש

498%204%254%173%מחלקת איכות הסביבה בעירייה/המשרד להגנת הסביבה

244%112%142%31%משטרת ישראל

244%92%122%20%ת"משרד התמ

91%173%203%143%(בשם משרד החקלאות)השירות הווטרינרי 

569%417%203%377%משרד הבריאות

31148%12722%16427%16231% *****(עסקים שלא הגישו בקשת רישיון)אחר 

652100%567100%602100%523100%כ עסקים ללא רישיון"סה

.2013דיווח המחלקה למשרד הפנים אודות מצב הרישוי לשנת . - 2.3ראה נספח ***

. 04/2015נערכו על ידי המחלקה על סמך נתונים נכון לחודש  - 2014נתוני המחלקה לקראת הדיווח למשרד הפנים אודות מצב הרישוי לשנת  - 2.3.1ראה נספח ****
.(725) 27.10.14לעומת מספר העסקים ללא רישיון על פי קובץ הרישוי  (652)קיים פער בין מספר העסקים ללא רישיון על פי נתונים אלה , אי לכך

  2011-2014- סיבת העדר רישיון - עסקים ללא רישיון 

.בדיווחים למשרד הפנים כוללת את העסקים אשר כלל לא הגישו בקשה לרישיון" אחר"כי הקטגוריה , לביקורת נמסר על ידי תברואן מחלקת רישוי עסקים***** 

.2011דיווח המחלקה למשרד הפנים אודות מצב הרישוי לשנים  - 2.1ראה נספח *

 ****2014 שנת נותן האישור שאישורו חסר למתן רישיון ***2013שנת  **2012שנת  *2011שנת 

.2012דיווח המחלקה למשרד הפנים אודות מצב הרישוי לשנת . - 2.2ראה נספח **
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 2.1נספח 
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 2.2נספח 
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 2.3נספח 
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 2.3.1נספח 
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 5.2נספח 
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 5.2נספח 
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 5.2נספח 
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 2.5.1נספח 
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 3.1נספח 
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 3.2נספח 
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3.3נספח 
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 3.4נספח 
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 3.5נספח 
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 3.5נספח 
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 3.6נספח 
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 3.7נספח 
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6נספח 

2014201320122011
ח פנימי"דו

  ***108  ***128  ***81  ***65הגשת חומר לתובע העירוני

י התובע "תביעות שהוגשו לבית המשפט ע
כנגד עסקים ללא רישיון

74**  80*  109*  147*  

שימועים לבעלי עסקים ללא רישיון לפני 
הגשת תביעות

 עסקים  37-  שימועים ל7
**

 עסקים  33-  שימועים ל7
**

אין נתוניםאין נתונים

עסקים שנסגרו בעקבות צו סגירה שיפוטי 
של בית המשפט

אין נתוניםאין נתונים  **9  **9

בעקבות צו סגירה מנהלי  עסקים שנסגרו
של העירייה

11**  9*  7*  7*  

  *2,497  *2,758   *2,390   **1,686ביקורות בעסקים על ידי המחלקה

2011-2014-  דיווח למשרד הפנים ונתוני המחלקה  - אכיפת חוק רישוי עסקים 

.2011-2012הכולל גם נתונים עבור השנים  , 2013נתוני דיווח המחלקה למשרד הפנים אודות מצב הרישוי לשנת * 

בהמשך למסמך שהיה קיים במחלקה עם פתיחת הביקורת וכלל נתוני אכיפה נכון לתאריך , 31.12.14הנתונים נערכו לבקשת הביקורת על ידי תברואן המחלקה נכון לתאריך ** 
 הופק על ידי המחלקה לצורך דיווח פנימי בעירייה  וכי לא קיימים מסמכים 1.12.14המסמך עם נתוני האכיפה נכון לתאריך , לביקורת נמסר על ידי תברואן המחלקה כי . 1.12.14

. מקבילים משנים קודמות

הליכים ")" 43" קוד 2002ומפרט את כל העסקים לגביהם הוקלד במערכת מאז שנת , 04/01/2015שהופק ממערכת רישוי עסקים בתאריך  (43קוד )נתוני קובץ הליכים משפטיים *** 
.24ראה נספח . - קוד זה מוזן במערכת על ידי המפקחים במחלקה לגבי עסקים שהוגש בגינם חומר לתובע העירוני בגין עסקים ללא רישיון. ("משפטיים

2013ח למשרד הפנים "דו
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7נספח 

כ"שיעור מסהמספר עסקים*סטאטוס הגשת חומר לתובע העירוני 

20729%או בתהליך רישוי מעל שנה/לגבי עסקים שלא הגישו בקשה לרישיון ו- לא הוגש חומר 

8211%לגבי עסקים בתהליך רישוי של פחות משנה- לא הוגש חומר 

28940%לא הוגש חומר- כ ביניים "סה

33446%או הגישו בקשה לרישיון/לגבי עסקים שלא הגישו ו- הוגש חומר 

10214%עסקים שהחלו בתהליך רישוי לאחר שהוגש בגינם חומר לתובע

725100%כ כללי"סה

כ"שיעור מסהמספר עסקים**סטאטוס פסק דין - עסקים שהוגש בגינם חומר לתובע העירוני 

18957%טרם ניתן פסק דין

14543%ניתן פסק דין

334100%כ"סה

הגשת חומר לתובע העירוני- עסקים ללא רישיון 
 ונתוני המחלקה27.10.14נתוני קובץ רישוי 

:באמצעות מספר נתונים העסקים ללא רישיון 744הביקורת ריכזה את נתוני סטאטוס הגשת חומר לתובע העירוני לגבי * 
המפרט לגבי העסקים בעיר את סטאטוס הרישיון , (קובץ רישוי) 27/10/2014קובץ אקסל שהופק לבקשת הביקורת ממערכת רישוי עסקים בתאריך . 1

.(במידה וניתנו)ואת תאריכי פסקי הדין של בית המשפט 
 2002ומפרט את כל העסקים לגביהם הוקלד במערכת מאז שנת , 04/01/2015שהופק ממערכת רישוי עסקים בתאריך  (43קוד )קובץ הליכים משפטיים . 2

קוד זה מוזן במערכת על ידי המפקחים במחלקה לגבי עסקים שהוגש בגינם חומר לתובע העירוני בגין עסקים ללא . ("הליכים משפטיים")" 43"קוד 
. מוזן תאריך הגשת החומר, כמו כן. רישיון

הקבצים כוללים רק שנת ) 2010-2014קבצי וורד פנימיים המנוהלים על ידי המחלקה ומפרטים את העסקים לגביהם הוגש חומר לתובע העירוני בשנים . 3
.(הגשה ולא תאריך הגשה

כפי , של הגשת חומר לתובע העירוני לגבי כל עסקהמועדים העדכניים ביותר הביקורת הצליבה את נתוני קובץ הרישוי עם , לצורך ריכוז הנתונים
. 2-3שמופיעים בקבצים בסעיפים 

. (במידה וקיים)המפרט לגבי כל עסק את תאריך פסק הדין , 27/10/2014סטאטוס פסק הדין מבוסס על על פי קובץ הרישוי מתאריך **
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12נספח 

פריט ביתרחוב העסקמספר רישיוןשם עסק'מס
רישוי בצו 

רישוי 
עסקים 
החדש

תאריך קבוצת עסקיםתאור פריט רישוי
פקיעת 
רישיון

שנים שחלפו 
ממועד פקיעת 
הרישיון ועד 

לתאריך 
27/10/2014

שנת הגשת חומר /תאריך
*לתובע העירוני 

31/12/2010420/07/2014מזוןחנות לדגים'ג84.7הר סיני100009000חנות דגים1

מכירת פירות )מרכול 'ב4.7מרכול ואטליז
(סופר,וירקות

-31/12/20113מזון

, מכירת  בשר-איטליז'ג4.7מרכול ואיטליז
או דגים, עופות

-31/12/20113מזון

דמשק 100190002אולם שמחות3
אליעזר

אולם או גן לשמחות 147.9
ולאירועים

, עינוג ציבורי
נופש וספורט

31/12/20113-

: נתוני שני סוגי קבצים*
קוד זה מוזן במערכת על . ("הליכים משפטיים")" 43" קוד 2002ומפרט את כל העסקים לגביהם הוקלד במערכת מאז שנת , 04/01/2015שהופק ממערכת רישוי עסקים בתאריך  (43קוד )קובץ הליכים משפטיים . 1

. מוזן תאריך הגשת החומר, כמו כן. ידי המפקחים במחלקה לגבי עסקים שהוגש בגינם חומר לתובע העירוני בגין עסקים ללא רישיון
.(הקבצים כוללים רק שנת הגשה ולא תאריך הגשה) 2010-2014קבצי וורד פנימיים המנוהלים על ידי המחלקה ומפרטים את העסקים לגביהם הוגש חומר לתובע העירוני בשנים . 2

27.10.14קובץ הרישוי -  עסקים בעלי רישיונות תקופתיים שפקעו 3מדגם 

11עזרא2101068002
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13נספח 

רחוב מספר רישיוןשם עסק'מס
העסק

פריט רישוי בית
בצו רישוי 

עסקים 
החדש

קבוצה עסקית תאור פריט רישוי
לפי צו רישוי 
עסקים החדש

תאריך 
בקשת 
רישיון 

משך זמן 
פעילות ללא 
רישיון נכון 

למועד  
הביקורת

נותני האישור 
הנדרשים

נותני האישור 
שאישורם חסר

שנת /תאריך
הגשת חומר 

לתובע 
*העירוני 

תאריך פסק 
דין

, אגף הנדסה שנים05/06/20113.5רכב ותעבורהר" מ500חניון ששטחו מעל 'ב68.6בר כוכבא100590000חניונים' א4
, כיבוי אש

משטרה

, אגף הנדסה
, כיבוי אש

משטרה

--

, אחסונם- חומרי גלם לבניה 'א4310.7הירקון101009001'עסק ב5
מכירתם

, מלאכה, תעשייה
כימיה ומחצבים

, אגף הנדסה שנים03/02/20087
, כיבוי אש

המשרד להגנת 
משרד , הסביבה

ת"התמ

29/03/201121/06/2012אגף הנדסה

אולם או גן לשמחות 137.9הרב מלצר100211004'אולם ג6
ולאירועים

נופש , עינוג ציבורי
וספורט

, אגף הנדסהכחצי שנה28/08/2014
, כיבוי אש

משרד , משטרה
הבריאות

, אגף הנדסה
כיבוי אש 

ומשרד הבריאות

--

דלק ואנרגיהתחנת תדלוק'א2.2י"לח101233001

רכב ותעבורההובלה'ב8.3י"לח101233003

רכב ותעבורהתחנת רכבת מרכזית'ב8.4מבצע קדש101700000

- מוצריה ,מתכת'ו10.14י"לח101233004
הרכבתם,עיבודם

, מלאכה, תעשייה
כימיה ומחצבים

 

27.10.14קובץ הרישוי " - בתהליך רישוי" עסקים בסטאטוס 4מדגם 

: נתוני שני הקבצים*
קוד זה מוזן במערכת על ידי המפקחים במחלקה לגבי עסקים שהוגש בגינם . ("הליכים משפטיים")" 43" קוד 2002ומפרט את כל העסקים לגביהם הוקלד במערכת מאז שנת , 04/01/2015שהופק ממערכת רישוי עסקים בתאריך  (43קוד )קובץ הליכים משפטיים . 1

. מוזן תאריך הגשת החומר, כמו כן. חומר לתובע העירוני בגין עסקים ללא רישיון
.(הקבצים כוללים רק שנת הגשה ולא תאריך הגשה) 2010-2014קבצי וורד פנימיים המנוהלים על ידי המחלקה ומפרטים את העסקים לגביהם הוגש חומר לתובע העירוני בשנים . 2

, אגף הנדסהרכבת ישראל7
, כיבוי אש

המשרד להגנת 
, הסביבה

משטרה משרד 
ת"התמ

אגף הנדסה 
למעט אישור )

, ('ב8.4לפריט 
, כיבוי אש

המשרד להגנת 
, הסביבה
משרד , משטרה

ת"התמ

2010- כשנה25/03/2014
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14נספח 

פריט רישוי ביתרחוב העסקמספר רישיוןשם עסק'מס
בצו רישוי 

עסקים 
החדש

קבוצה עסקית לפי צו תאור פריט רישוי
רישוי עסקים החדש

משך זמן 
פעילות ללא 
רישיון נכון 

למועד  
*הביקורת 

שנת /תאריך
הגשת חומר 

לתובע 
**העירוני 

תאריך פסק 
דין

מוצרי , חומרי גלם לבניה'ב8810.7בוטינסקי'ז100664000'עסק א8
, אחסונם- בניה מוגמרים 

למעט אולם , מכירתם
תצוגה בלבד שאין בו מלאי

כימיה , מלאכה, תעשייה
ומחצבים

-- שנים5

כימיה , מלאכה, תעשייהאחסנת מתכת'ה5810.14הירקון101560000'עסק ב9
ומחצבים

06/09/201216/05/2013 שנים4

מוצרי , חומרי גלם לבניה'א2610.7החשמונאים101007000'עסק ג10
, הכנתם- בניה מוגמרים 

עיבודם, ייצורם

כימיה , מלאכה, תעשייה
ומחצבים

 17/10/2012 שנים3
2014ושנת 

20/12/2012

27.10.14קובץ רישוי -  עסקים בסטאטוס לא הוגשה בקשה 3מדגם 

. פ על ידי תברואן המחלקה"הנתונים נמסרו לביקורת בע*

: נתוני שני סוגי קבצים**
קוד זה מוזן במערכת . ("הליכים משפטיים")" 43" קוד 2002ומפרט את כל העסקים לגביהם הוקלד במערכת מאז שנת , 04/01/2015שהופק ממערכת רישוי עסקים בתאריך  (43קוד )קובץ הליכים משפטיים . 1

. מוזן תאריך הגשת החומר, כמו כן. על ידי המפקחים במחלקה לגבי עסקים שהוגש בגינם חומר לתובע העירוני בגין עסקים ללא רישיון
.(הקבצים כוללים רק שנת הגשה ולא תאריך הגשה) 2010-2014קבצי וורד פנימיים המנוהלים על ידי המחלקה ומפרטים את העסקים לגביהם הוגש חומר לתובע העירוני בשנים . 2
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17נספח 

סטאטוס הרישיון לפי ביתרחוב העסקמספר רישיוןשם עסק'מס
קובץ הרישוי

תאריך בקשת 
רישיון 

תאריך פקיעת 
רישיון

משך פעילות ללא 
רישיון נכון למועד 

הביקורת

שנת /תאריך
הגשת חומר 

*לתובע העירוני 

סטאטוס הרישיון נכון למועד ביצוע 
**הביקורת 

העסק )כשש שנים 09/10/2013בתהליך רישוי68מבצע קדש100071010'סופרמרקט א11
(17/03/2009- פעיל מ

קיימות . 11/2014הוגש כתב אישום בחודש 17/09/2014
.בעיות תכנון ובניה ובעיות תברואתיות

סירוב אגף הנדסה בשל העדר היתר -כשנה וחצי23/07/2013בתהליך רישוי31י"לח100578003מוצרי קרמיקה- ' ב12
.לשימוש חורג

בתהליך רישוי מול המשטרה-כעשרה חודשים07/05/2014בתהליך רישוי58מבצע קדש101705000חומרי בנין' ג13

העסק פעיל )כשנה לא הוגשה בקשה56מבצע קדש101718000מוצרי תינוקות' ד14
(02/2014מחודש 

תהליך בירור לגבי שטח העסק2014

27.10.14קובץ רישוי - ר לפחות " מ800חנות ששטח המכירה בה  - 6.2 עסקים בפריט רישוי 4מדגם 

: הנתונים הינם משני סוגי קבצים*
קוד זה מוזן במערכת על ידי המפקחים במחלקה לגבי עסקים שהוגש בגינם . ("הליכים משפטיים")" 43" קוד 2002ומפרט את כל העסקים לגביהם הוקלד במערכת מאז שנת , 04/01/2015שהופק ממערכת רישוי עסקים בתאריך  (43קוד )קובץ הליכים משפטיים . 1

. מוזן תאריך הגשת החומר, כמו כן. חומר לתובע העירוני בגין עסקים ללא רישיון
.(הקבצים כוללים רק שנת הגשה ולא תאריך הגשה) 2010-2014קבצי וורד פנימיים המנוהלים על ידי המחלקה ומפרטים את העסקים לגביהם הוגש חומר לתובע העירוני בשנים . 2

.הנתונים מבוססים על מסמכים מתיקי העסק או מנתונים שנמסרו לביקורת בעל פה על ידי תברואן המחלקה** 
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18נספח 

מספר פריט בעל העסקביתרחוב העסקמספר רישיוןשם עסק'מס
רישוי על פי צו 
רישוי עסקים 

החדש

מועד פקיעת סטאטוס רישיוןקבוצה עסקיתתאור פריט רישוי
הרישיון

מועד הגשת 
הבקשה

נספחים

לא הוגשה בקשהנופש וספורט, עינוג ציבורימקווה'ד7.4עיריית בני ברק13אבני נזר    101160000רמת אלחנן

לא הוגשה בקשהנופש וספורט, עינוג ציבורימקווה'ד7.4עיריית בני ברק4אחיה השילוני101161000אחיה השילוני

לא הוגשה בקשהנופש וספורט, עינוג ציבורימקווה'ד7.4עיריית בני ברק7בארי        101166000'שיכון ג

לא הוגשה בקשהנופש וספורט, עינוג ציבורימקווה'ד7.4עיריית בני ברק10דנגור       101159000דנגור

לא הוגשה בקשהנופש וספורט, עינוג ציבורימקווה'ד7.4עיריית בני ברק14הרב קלישר    101158000הרב קלישר

לא הוגשה בקשהנופש וספורט, עינוג ציבורימקווה'ד7.4עיריית בני ברק7חפץ חיים    101157000חפץ חיים

לא הוגשה בקשהנופש וספורט, עינוג ציבורימקווה'ד7.4עיריית בני ברק15נויפלד      101165000קרית הרצוג

לא הוגשה בקשהנופש וספורט, עינוג ציבורימקווה'ד7.4עיריית בני ברק13תורה ועבודה 101163000'שיכון ה

 31/12/2008מתחדש תקופתינשק ותחמושת, שירותי שמירה ואבטחהכלי נשק ותחמושת'א9.1עיריית בני ברק8יצחק נפחא   100595000מחלקה לביטחון ושירות2

11/09/2011בתהליך רישוימים ופסולתמי שתיה'ב5.2מי ברק תאגיד המים 62חזון איש    101591000'באר ח

11/09/2011בתהליך רישוימים ופסולתמי שתיה'ב5.2מי ברק תאגיד המים 15קובלסקי     101592000'באר ט

11/09/2011בתהליך רישוימים ופסולתמי שתיה'ב5.2מי ברק תאגיד המים 5אהרן דב פוקס101590000'באר ז

11/09/2011בתהליך רישוימים ופסולתמי שתיה'ב5.2מי ברק תאגיד המים 100הרב כהנמן   101589000'באר ו

11/09/2011בתהליך רישוימים ופסולתמי שתיה'ב5.2מי ברק תאגיד המים 55בוטינסקי  'ז101588000'באר ה

11/09/2011בתהליך רישוימים ופסולתמי שתיה'ב5.2מי ברק תאגיד המים 12יואל        101587000'באר ב

1

3

27.10.14קובץ רישוי - תאגידים עירוניים ללא רישיון / מדגם מוסדות עירוניים 

18.3.2
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24נספח 

סוג רשומהרישיוןביתרחוב העסקתוקף רישיוןקוד תוקף רישיוןמספר רישיוןפעילות הגורםקוד תאריך 

401002360051י        "לחמבוטל10023600530תהליך משפטי17/11/201343

401002360061י        "לחמבוטל10023600630תהליך משפטי17/11/201343

1141005020061בוטינסקי  'זמבוטל10050200630תהליך משפטי17/11/201343

161006750021שלמה המלך   בתהליך רישוי10067500240תהליך משפטי21/11/201343

191005050001י        "לחבתהליך רישוי10050500040תהליך משפטי24/11/201343

51014400021יצחק נפחא   לא הוגשה בקשה1014400023תהליך משפטי25/11/201343

671001070001בוטינסקי  'זלא הוגשה בקשה1001070003תהליך משפטי14/01/201443

671001260011בוטינסקי  'זמבוטל10012600130תהליך משפטי14/01/201443

91013650001אבו חצירא ישלא הוגשה בקשה1013650003תהליך משפטי26/01/201443

551012300011מבצע קדש    לא הוגשה בקשה1012300013תהליך משפטי16/02/201443

131009070041בן גוריון דומבוטל10090700430תהליך משפטי25/02/201443

61016930001מצדה        לא הוגשה בקשה1016930003תהליך משפטי04/03/201443

61016940001מצדה        לא הוגשה בקשה1016940003תהליך משפטי06/03/201443

331001680001השלושה      לצמיתות1001680001תהליך משפטי10/03/201443

1371008950021רבי עקיבא   מבוטל10089500230תהליך משפטי11/03/201443

61014810001שד רבי טרפוןבתהליך רישוי10148100040תהליך משפטי12/03/201443

671011810001הירקון      בתהליך רישוי10118100040תהליך משפטי13/03/201443

741006920011המכבים      בתהליך רישוי10069200140תהליך משפטי18/03/201443

741012620041הירקון      בתהליך רישוי10126200440תהליך משפטי25/03/201443

491007610001רבי עקיבא   מבוטל10076100030תהליך משפטי31/03/201443

231016120011הרב קוק     בתהליך רישוי10161200140תהליך משפטי02/04/201443

1311015420001רבי עקיבא   לצמיתות1015420001תהליך משפטי06/04/201443

311001400021הקישון      מבוטל10014000230תהליך משפטי07/04/201443

1221002280051רבי עקיבא   לא הוגשה בקשה1002280053תהליך משפטי23/04/201443

91005750001החשמונאים   מבוטל10057500030תהליך משפטי28/04/201443

781008320001הירקון      לא הוגשה בקשה1008320003תהליך משפטי30/04/201443

41014840001ברוך הירש   מבוטל10148400030תהליך משפטי04/05/201443

961016550001אברבנאל     לא הוגשה בקשה1016550003תהליך משפטי05/05/201443

411015710011ירושלים     בתהליך רישוי10157100140תהליך משפטי07/05/201443

761003590001הירקון      לא הוגשה בקשה1003590003תהליך משפטי11/05/201443

181010640001רבי עקיבא   מבוטל10106400030תהליך משפטי20/05/201443

491002890011רבי עקיבא   בתהליך רישוי10028900140תהליך משפטי25/05/201443

91008050001בוטינסקי  'זהיתר זמני10080500050תהליך משפטי11/06/201443

61005370001מעיינה של תומבוטל10053700030תהליך משפטי17/06/201443

61000110001מעיינה של תומבוטל10001100030תהליך משפטי17/06/201443

61014180011מעיינה של תומבוטל10141800130תהליך משפטי17/06/201443

61006210031מעיינה של תובתהליך רישוי10062100340תהליך משפטי17/06/201443

1141005020081בוטינסקי  'זבתהליך רישוי10050200840תהליך משפטי19/06/201443

1581000970041בוטינסקי  'זהיתר זמני10009700450תהליך משפטי19/06/201443

151013580001הקישון      בתהליך רישוי10135800040תהליך משפטי23/06/201443

21006190031הר סיני     בתהליך רישוי10061900340תהליך משפטי24/06/201443

 43קוד - הגשת חומר לתובע העירוני 
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סוג רשומהרישיוןביתרחוב העסקתוקף רישיוןקוד תוקף רישיוןמספר רישיוןפעילות הגורםקוד תאריך 

 43קוד - הגשת חומר לתובע העירוני 

781017080001חזון איש    לא הוגשה בקשה1017080003תהליך משפטי30/06/201443

681004910001מבצע קדש    לא הוגשה בקשה1004910003תהליך משפטי30/06/201443

551016730001הירקון      בתהליך רישוי10167300040תהליך משפטי30/06/201443

81000090001הר סיני     מתחדש תקופתי10000900055תהליך משפטי20/07/201443

171005690001הקישון      לא הוגשה בקשה1005690003תהליך משפטי21/07/201443

271000000021אור החיים   מתחדש תקופתי10000000255תהליך משפטי11/08/201443

11008400031תורת חיים   לא הוגשה בקשה1008400033תהליך משפטי11/08/201443

541005660041הרב כהנמן   לא הוגשה בקשה1005660043תהליך משפטי19/08/201443

101014910001יוחנן הסנדלרלא הוגשה בקשה1014910003תהליך משפטי19/08/201443

251016070001י        "לחבתהליך רישוי10160700040תהליך משפטי20/08/201443

311007910011י        "לחבתהליך רישוי10079100140תהליך משפטי25/08/201443

651010840041בן גוריון דולא הוגשה בקשה1010840043תהליך משפטי25/08/201443

81000820021שניר        בתהליך רישוי10008200240תהליך משפטי31/08/201443

381015520011הירקון      לא הוגשה בקשה1015520013תהליך משפטי01/09/201443

81013450001שניר        בתהליך רישוי10134500040תהליך משפטי02/09/201443

781011730041בוטינסקי  'זבתהליך רישוי10117300440תהליך משפטי02/09/201443

671013570021בוטינסקי  'זלא הוגשה בקשה1013570023תהליך משפטי08/09/201443

371009480011סוקולוב     בתהליך רישוי10094800140תהליך משפטי09/09/201443

681000710101מבצע קדש    בתהליך רישוי10007101040תהליך משפטי17/09/201443

391012370011הירקון      בתהליך רישוי10123700140תהליך משפטי17/09/201443

681000710111מבצע קדש    בתהליך רישוי10007101140תהליך משפטי17/09/201443

111008740011ברוך הירש   בתהליך רישוי10087400140תהליך משפטי18/09/201443

101011440021החלוצים     לא הוגשה בקשה1011440023תהליך משפטי21/09/201443

1421006620001בוטינסקי  'זלא הוגשה בקשה1006620003תהליך משפטי21/09/201443

301006500021ירושלים     בתהליך רישוי10065000240תהליך משפטי28/09/201443

81002180011הרצל        לא הוגשה בקשה1002180013תהליך משפטי11/11/201443

311002510031הקישון      בתהליך רישוי10025100340תהליך משפטי12/11/201443

241013140021הרב קוק     לא הוגשה בקשה1013140023תהליך משפטי23/11/201443

131017270001גרונר       לא הוגשה בקשה1017270003תהליך משפטי02/12/201443

1481015770001בוטינסקי  'זלא הוגשה בקשה1015770003תהליך משפטי14/12/201443

graf
Text Box
78



25נספח 

תאריך סופי לביצועתאריך פסק דיןתאריך פקיעת רישיוןתאריך תחילת פריטתאריך בקשת רישיוןתוקף רישיוןקוד תוקף רישיוןמהות עסקתאור פריטמספר פריטביתמספר רישיון

28/04/201028/04/2010בתהליך רישוי40אולמי שמחותאולם שמחות10093700087090100

16/01/200210/02/201110/08/2011לא הוגשה בקשה3ר" מ05>מחסן כלי ביתמקום המיועד לאחסנה ששטחו-אחסנה101472000166010100

04/08/2009לא הוגשה בקשה3ל לזגגות"ביממכשיר או חלקיו ש,מוצר,חומר גלם1015240002110090000

15/03/201002/01/201431/12/201719/01/201219/06/2012מתחדש תקופתי55חנות לדברי מאפה עם אמשקאות וחומרי גל,מזון ומרכיביו100387002214060200

16/06/201419/06/201431/12/2014היתר זמני50בית מרקחתבית מרקחת10159500141010000

07/09/2014בתהליך רישוי40בית מרקחתבית מרקחת10159500241010000

26/11/200801/03/201201/07/2012לא הוגשה בקשה3מסעדהבית קפה, מסעדה10144700054020100

31/01/201308/10/2002בתהליך רישוי40בית מאפה50 בית מאפה עם ייצור העולה על 10052100274060101

01/07/200117/09/200717/03/2008בתהליך רישוי40ייצור כלי כסףצי,יציקתם,ייצורם- מוצריה ,מתכת100470000910140100

03/07/201403/07/2014בתהליך רישוי40מוסך למכונאות רכבמכונאות כללית- מוסך 10134500088090100

03/07/201403/07/2014בתהליך רישוי40מוסך למכונאות רכבחשמלאות- מוסך 10134500088090200

03/07/201403/07/2014בתהליך רישוי40מוסך לפחחות וצבעמכונאות כללית- מוסך 10008200288090100

11/02/200728/06/2004לא הוגשה בקשה3ר" מ005מחסן עד מקום המיועד לאחסנה ששטחו-אחסנה10093900086010100

30/04/200618/01/200731/12/2099לצמיתות1ה-מכשירים אלקטרונייםמכשיר או חלקיו ש,מוצר,חומר גלם1010000011610090000

20/08/199802/12/200231/12/2099לצמיתות1תחנת מוניותתחנת מוניות100103000348040300

09/01/201409/03/201431/12/2014היתר זמני50מכירת כלי רכב פולקסותווך, השכרתם, מכירתם- כלי רכב 101695000308060100

02/12/201222/01/2012בתהליך רישוי40חנות רהיטיםמקום שעיקר עיסוקו מכירת ר- עץ 1014820001610160400

15/10/201305/03/201431/12/2019מתחדש תקופתי55ר" מ005חניון מעל ששטחו,חניון מקורה או תת קרקעי 101686000308060700

14/04/200827/10/201331/12/2099לצמיתות1מכירת רהיטיםמקום שעיקר עיסוקו מכירת ר- עץ 1013990001410160400

06/04/200623/03/200931/12/2099לצמיתות1מכירת אבני חןמקום למכירתם ש-יהלומים,אבני חן1012210001610010200

09/01/201409/03/201431/12/2014היתר זמני50אודי- מכירת כלי רכב תווך, השכרתם, מכירתם- כלי רכב 101696000308060100

15/12/200309/12/201209/12/2013היתר זמני50,מכירת אביזרי אמבטיהחומרי גלם לבניה מוצרי בניה מוג1009570001610070200

09/01/201409/03/201431/12/2014היתר זמני50סקוד- מכירת כלי רכב תווך, השכרתם, מכירתם- כלי רכב 101697000308060100

18/09/2005בתהליך רישוי40מכירת רהיטיםמקום שעיקר עיסוקו מכירת ר- עץ 1011550001610160400

18/09/2005לא הוגשה בקשה3מקווהמקווה101163000137040400

09/02/2011לא הוגשה בקשה3מינימרקטסופר,מכירת פירות וירקות)מרכול 10084000314070200

15/01/201201/01/2001בתהליך רישוי40אטליזאו ד, עופות, מכירת  בשר-איטליז1002100004070300

15/03/2011לא הוגשה בקשה3חנות רהיטיםמקום שעיקר עיסוקו מכירת ר- עץ 1000280007710160400

08/11/201208/11/201231/12/2015מתחדש תקופתי55מזנון פלאפלמזנון פלאפל100399003264020202
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