
רישוי עסקים- תוכנית עבודה 

שותפיםרבעוןמדד תוצאהמשימותמטרה

יישום והטמעה של הרפורמה ברישוי עסקים
 מתהליך הרפורמה על פי 100%השלמת 

המפרט האחיד
שנתי

פיקוח רישוי , ש"יועמ

עסקים

ליווי בעלי העסקים בתהליך הגשת הבקשה עד לקבלת 

רישיון העסק

עמידה בזמני התקן כפי שהוגדרו באמנת 

השירות
ש"יועמ, מלווה יישוביםשנתי

, כיבוי אש, משטרה)תיווך בין גורמי אישור רגלוטוריים 

לבין בעלי העסקים עד לקבלת אישור  (משרד הבריאות

עמידה בזמני התקן כפי שהוגדרו באמנת 

השירות
ש"יועמ, משרדי ממשלהשנתי

אגרת רישוי עסקים
 100%- גביית אגרת רישוי עסקים ל

EPR- מהבקשות כולל ממשק ל
מחלקת גבייהשנתי

קידום ופיתוח תחום רישוי 

העסקים במועצה

שיתוף פעולה - קידום נושא הנגישות באירועים ועסקים 

ופגישות שוטפות עם יועצת הנגישות
רכזת נגישותשנתיפגישה עם יועצת הנגישות לפחות אחת לרבעון

 ומעל 500רישוי וליווי אירועים פנים מועצתיים קטנים עד 

מתן רישיון עסק לאירועים.  נפשות500
שנתימתן רישיון עסק לאירועים

ש"יועמ2פרסום המדיניות באתר המועצה ועבודה על הטמעת מדיניות רוכלות מזון

שנתילפחות מפגש אחד עם ההנהגה בכל יישובחיזוק שיתוף הפעולה בין הנהגות היישובים למחלקה
, הנהגות היישובים

מלווה יישובים, ש"יועמ

עדכון האתר . מעבר לטפסים מקוונים- בוט /דיגיטציה

פרסום הרפורמה, בנהלי רישוי עסקים

עדכון שוטף .  תהליכים דיגיטליים2הכנה של 

לפי הצורך ובהתאם לפרסומים של משרדי 

ממשלה

2
ממונה , חברה חיצונית

תוכן ואתר המועצה

ניהול המחלקה באופן מיטבי 

מתן מענה מקצועי , ומקדם

ואיכותי בהתאם לצרכים 

המשתנים במחלקה ובמתן 

השירות לתושב

השתלמויות והכשרות בתחום העיסוק

השתתפות בלפחות אחד מהארועים 

למידת עמיתים ברשויות , כנסים: השנתיים

אתרים מקצועיים, אתרי חוק ומשפט, אחרות

מנהלת משאבי אנוששנתי

תקנה , אישור ופרסום התיקון לחוק עזר פינוי פסולת

בעסקים" אשפה עודפת"הנוגעת ל

פרסום מדיניות המועצה בהתאם לתיקון חוק 

העזר לבני שמעון
3

מנהלת מחלקת , ש"יועמ

תברואן, ה"שפ

תקנה , אישור ופרסום התיקון לחוק עזר פינוי פסולת

בעסקים" אשפה עודפת"הנוגעת ל
3ביצוע תחשיב וחיוב בהתאם, מיפוי בתי העסק

מנהלת מחלקת , ש"יועמ

תברואן, ה"שפ

ביקורות שנתיות בעסקים על מנת לבדוק את ההתאמה 

י חוק רישוי "שלהם לתכנית עסק וקיום כלל התנאים עפ

ביקורות ב , מעקב על תכנית העבודה לביצוע

 מהעסקים לפחות75%
שנתי

, פיקוח רישוי עסקים

תברואן

ש"יועמ1התחלת עבודה עם המרכז לגביית קנסותמעקב אחר מתן קנסות בהתאם לחוקי העזראכיפה ורגולציה

ש"יועמ1רכש של ערכת מסופון נוספתמעקב אחר מתן קנסות בהתאם לחוקי העזר

, הסרת מפגעים סביבתיים באמצעות מתן צווי ניקיון

י בעליהם"טיפול בפניות לניקיון מגרשים שלא מטופלים ע
שנתיטיפול ומענה בפניות המוקד

פיקוח רישוי עסקים 

ואיכות הסביבה

תוכנית עבודה חצי שנתית- יחידת אכיפה מועצתית 
תוכנית עבודה מתואמת מול המשרד לבטחון 

הפנים
שנתי

שיטור )מפקד החבל 

מנהל אגף , (מועצתי

תפעול


