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מטרות הקורס

ממשלת ישראל קבעה מהלכים חוקתיים לרגולציה חדשה בתחום רישוי עסקים בשיתוף פעולה עם 
רשויות מקומיות ומשרדי ממשלה המהווים גורם מאשר. כתולדה מחקיקה זו נוצרו בשנים האחרונות 

שינויים מרחיקי לכת בצו רישוי עסקים. בשל שינויים אלו נוצר הצורך להכשיר את עובדי רישוי עסקים 
בכל התפקידים להבנת השינויים ובעיקר הכרה של תיקון 34 לחוק. זאת על מנת לצמצם את הפער בין 

הפרסומים לבין היכולת ליישם באופן יעיל את השינויים ובכך להפחית את הנטל מבעלי העסקים.
כמו כן קורס הנו קורס חובה לעובדי הרשויות בנושאי רישוי עסקים 

הרפורמה בחוק רישוי עסקים תיקון 34 דגשים ומשמעויות. 
הקניית ידע מעשי והבנה של השינויים שנעשו בחוק רישוי עסקים.

ניתוח והבנה את מסלול הכבאות על יסוד תצהיר.
הכרת הבסיס החוקי והארגוני לפעולת הרשות המקומית .

פיתוח דרכי חשיבה ומיומנויות לעבודה של הרשות המקומית מול הגורמים המאשרים.
הקניית ידע והבנה את דרישות הגורמים המאשרים.
הבנת חוק התכנון והבניה בהיבט של רישוי עסקים.

הקניית ידע בדיני רישוי עסקים )חוק רישוי עסקים, תקנות רישוי עסקים, צו רישוי עסקים, פסיקה( בהתאמה 
לחקיקה רלוונטית לעבודת הרישוי.

הקניית ידע בנוגע להוצאת רישיונות עסק וטיפול בעסקים המתנהלים ללא רישיון.

אוכלוסיית היעד
הקורס מיועד לעוסקים ברישוי עסקים ברשויות שטרם עברו את קורס שלב א’, 

מנהלי רישוי עסקים חדשים ברשויות שטרם עברו את הקורס שלב א’
עובדי רישוי עסקים באיגוד ערים ומשרדי ממשלה

ניהול אקדמי
טפסר/מ )בדימוס( שמעוני יצחק, לשעבר 

מפקד בית ספר הארצי לכבאות והצלה וראש 
מחלקת חקיקה תקינה ורגולציה )נציג איגוד 

רישוי עסקים ושילוט ארצי(

מתכונת הלימודים
היקף השעות בקורס: 112 שעות )16 מפגשים( 
יום הלימודים: יום ב’ בין השעות 9:00 – 15:15

מקום הלימודים: בתאריכים: 21.02, 28.03, 11.04, 13.06, 20.06,  
27.06 – המפגשים יתקיימו פרונטאלי במרכז השלטון המקומי, 
רח’ הארבעה 28, מגדל חאג’ג צפוני, קומה 7, ת”א )במרחק הליכה 

מתחנת רכבת השלום, ת”א(
בתאריכים: 28.02, 7.03, 14.03, 21.03, 4.04, 2.05, 9.05, 

16.05, 23.05, 30.05 - המפגשים יתקיימו בלמידה מקוונת 
ZOOM באמצעות אפליקציית

מועד פתיחת הקורס: 21 בפברואר 2022
מועדי הקורס: 21.02, 28.02, 7.03, 14.03, 21.03, 28.03, 4.04, 
27.06 ,20.06 ,13.06 ,30.05 ,23.05 ,16.05 ,9.05 ,2.05 ,11.04

• במסגרת הקורס יערך סיור מקצועי )מועד יעודכן בהמשך(

הכשרה בסיסית ברישוי עסקים )שלב א'( 
והסמכת מפקחי רישוי עסקים

בשיתוף איגוד רישוי עסקים ושילוט ברשויות המקומיות

2,990 ₪ שכר הלימוד לעובדי השלטון 
המקומי ) מחיר מסובסד(
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במידה והינך זקוק/ה להנגשה מכל סוג שהיא אנא פנה/י לילנה נוי, 
 elena@masham.org.il :סגנית ראש ללימודים מוניציפאליים במייל

או בטל’ 03-6844254

חובות הקורס

נושאי הקורס

התעודה מותנית בנוכחות של 85% משעות הקורס ועמידה במבחן מסכם. העומדים בדרישות הקורס יקבלו 
תעודה המזכה בשעות לגמול השתלמות בכפוף להנחיית ועדת גמול ההשתלמות. 

הקורס יוכר כקורס שלב א’ ברישוי עסקים )קורס חובה(. 

מבוא לרישוי עסקים
דיני רישוי עסקים

תהליך הרישוי
תכנון העסק והכנת תכנית

שינוי יעוד בעסקים טעוני רישוי
תיקון 34 בחוק רישוי עסקים

ביקורת בעסקים
כיבוי אש כגורם מאשר
משטרה כגורם מאשר

אכיפה ובקרה על חוק רישוי עסקים 
קידום מערכות דיגיטליות ותהליכי עבודה לאכיפה ורישוי

המשרד להגנת הסביבה כגורם מאשר
משרד הבריאות כגורם מאשר

משרד החקלאות כגורם מאשר
משרד העבודה והרווחה כגורם מאשר

נגישות בחוק רישוי עסקים
היתרים מתוקף חוקי עזר

שירות בעולם רישוי עסקים- תפיסת השירות 
הכנת תכניות עבודה ליחידות רישוי עסקים כולל הגדרת מטרות ויעדים

נוהלי הוצאת רישיונות עסק וטפול בעסקים המתנהלים ללא רישיון
הכרת כלי עבודה לצמצום התמודדות עם עסקים הפועלים ללא רישיון

סיור מקצועי
מבחן מסכם

* ייתכנו שינויים

הנחיות להרשמה
www.masham.org.il :להרשמה יש להיכנס לאתר האינטרנט של מרכז השלטון המקומי

במסך הראשי בחר/י ב“תחומי פעילויות” את “univercity - מנהל ללימודים מוניציפאליים”
  register@masham.org.il :במידה שדרושה עזרה בתהליך ההרשמה בלבד, אנא פנו במייל

או בטל’ 03-6844248/253
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