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 מתן רישיון עסק לגני אירועים 
 
 

 . כללי1
 

-שבישוב גני האירועים נתנו לרישיונות עסק שה נו אתקבד 4152במהלך חודש מרס 
 . "קדמת עדן"ו "סיטרוס"
 

את  ו בעלי העסקים להציגנדרש בו "קדמת עדן"ו "סיטרוס"מביקור שנערך בגני האירועים 
 ידי המועצה-ות עסק שהוצאו עלמסמכים הנחזים לרישיונ נמסרורישיונות העסק שלהם, 

כי  סררישוי עסקים נמ מבירור שערכנו עם פקיד "המועצה"(. –צורן )להלן -המקומית קדימה
ה ומעמדם אינו מוסדר כנדרש בוועדהעסקים הללו לא יכולים לקבל רישיון עסק הואיל 

 ."שרונים"( –המרחבית לתכנון ובניה "שרונים" )להלן 
 

, מהנדס והפקיד הקודם )שפרש( לצורך הבדיקה קיימנו שיחה עם פקיד רישוי עסקים
רישוי  , עיינו בתיקי, נציג של חברת "רמה מערכות"המועצה, מנכ"ל המועצה, ראש המועצה

כחנו בישיבה עם נציג גם אירועים , נ1גן אירועים "סיטרוס" מנהל, קיימנו שיחה עם עסקים
 ."קדמת עדן", פנינו ל"שרונים" וערכנו סיור בגני האירועים

 
 

 "קדמת עדן". 2
 

אירועים "קדמת עדן". ע"פ נתוני מחלקת הבכניסה המערבית לישוב נבנה לפני כעשור גן 
 ע"פ דברי פקיד רישוי מ"ר והוא נבנה על אדמה חקלאית. 4,,,2הגביה גודל המבנה הוא 

 עסקים לעסק זה לא הוצא רישיון עסק. מבדיקה שערכנו עלו הממצאים הבאים:
 

 עסק  הוצאת רישיון 2.1
הן בתקופתו של  ,לגן זה  הוצאומעיון בתיק העסק ביחידת רישוי עסקים עולה כי 

  , כדלקמן:, רישיונות עסקפקיד רישוי העסקים המכהןוהן בתקופתו של  פקיד הקודםה
 

 ידי הפקיד הקודם-וצאו עלרישיונות שה 1.2.2
פרטי הרישיונות להלן לרישיון עסק. הגיש בעל העסק בקשה  41.51.4115ב 

 הפקיד הקודם: ידי-שהופקו על
 

תאריך 
 הוצאה

תוקף  זהות החותם סוג רישיון
 הרישיון
 )עד ל..(

שולמה  בשנים
 אגרה

 כן שנים 4 12.,.4 פקיד רישוי עסקים רישיון עסק 22.2.2002
 לא שנה 5/4 45.54.12 פקיד רישוי עסקים  רישיון עסק 20.2.2002

 כן חודשיים 5.4.11 פקיד רישוי עסקים רישיון עסק 22.12.2002

 

. חוסר סמכותשנופקו הוצאו ב, כל הרישיונות שלעיל כפי שניתן להבין מהטבלה
ידי פקיד רישוי עסקים ולא ע"י ראש המועצה -על נופקו,הרישיונות כך נמצא כי 

דנה  52.55.4112יצוין כי בישיבת המועצה שהתקיימה  הסמכות לכך. בעלשהנו 
האצלת סמכות בתחום רישוי העסקים לתברואן המועצה, אך המועצה בנושא 

, עמ' 4111כפי שהעירה על כך הביקורת )ראה דוח מבקר המועצה בפועל, 
לדברי הפקיד הקודם, ראש המועצה  לא מהווה האצלה. החלטה הנזכרת (,54

                                                           
 הצלחנו לקיים שיחה עם נציג "קדמת עדן".. למרות ניסיונות הביקורת לא  1
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ו בטענות פועל מכוח סמכות, וכי אף אחד לא בא אלי הואקידים ידעו כי והפ
 כי המקור לאי בהירות נעוץ בהחלטת מליאת המועצה ולא בפקיד. יצוין .בנושא

שאינו עובד כיום  פקידידי -שנים רבות על הואיל ופעולות אלה נעשו לפני
 במועצה, אנו מסתפקים בציון דברים אלה.

 המכהןרישוי עסקים פקיד בתקופתו של רישיונות שהוצאו  1.2.1
ופתו של  פקיד רישוי עסקים רישיונות שהוצאו בתקוהלהלן פירוט האירועים 

כי מדובר  מסויג שאינו קובעבאופן  מצויניםהמכהן. יצוין כי נתונים אלה 
 ומכאן הניסוח הזהיר. כיוון שהמסמכים הללו לא נחתמו , זאתברישיונות

 

תאריך 
 הוצאה

תוקף  זהות החותם סוג רישיון
 הרישיון
 )עד ל..(

שולמה  בשנים
 אגרה

רישיון   21.2.2010
 עסק זמני

המסמך לא נחתם אך 
מודפס במקום 

החתימה שמו של 
 ראש המועצה

 לא שנה 5/4 41.54.4151

רישיון עסק  1.10.2011
 זמני

מודפס במקום 
החתימה שמו של 
 +פקיד רישוי עסקים 

לא ידנית חתימה 
 מזוהה

 כן חודשים 2 42.4.4154

 רישיון עסק 20.2.2012
 זמני

 לא שנה 5/4 41.1.4154 המסמך לא נחתם

רישיון עסק  22.2.2012
 זמני

המסמך חתום 
בחותמת של יחידת 

תברואה ורישוי 
עסקים + חתימה 
 ידנית לא מזוהה

 כן שנה 5/4 41.1.54

רישיון עסק  31.2.2013
 זמני

המסמך חתום 
מועצה + בחותמת 

חתימה ידנית לא 
 מזוהה

 כן חודשים 1 45.1.4152

 

 להלן הערות הביקורת:
 

תקנות ודוק, למועצה יש אומנם מכוח  הרישיונות הנ"ל הוצאו בניגוד לחוק. כל  .א

סמכות להוציא היתר זמני, אך  4111-רישוי עסקים )הוראות כלליות(, תשס"א
בפועל,  "לתקופה שלא תעלה על שנה אחת".קף רישיון זה מוגבל, בין היתר, ות

 היתרים זמניים לתקופה 1 הוצאו "קדמת עדן"כפי שניתן לראות מהטבלה, ל
 חודשים. 45מצטברת של 

 

כאשר ברישיון הזמני זהה , בכל שלושת הרישיונות הנ"ל החתימה הידנית .ב
של המודפס שמו  ביגעל  נחתמהחתימה ידנית זו  5.51.4155שהוצא ב 

 ידי אותו אדם.-על ,להניחנחתמה, יש  חתימההדהיינו  פקיד רישוי עסקים.
 

ם או תיאור תפקיד או חותמת מופיע, כל פעם, ש ובכל אחד מהרישיונות הלל .ג
 שונה, כדלקמן:

 
a.  שמו של פקיד רישוי עסקים.מופיע  5.51.4155ברישיון מה 

 
b.  תברואה ורישוי  יחידת"חותמת של  מופיעה 42.4.4154ברישיון מה

גם של קודמו בתפקיד שכיהן זו הייתה חותמת כי נראה . "עסקים

file:///C:/Users/alon_k/Downloads/p212m1_033.doc
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עובד ו/או אינו המכהן כתברואן המועצה, ואילו פקיד רישוי עסקים 
הביקורת רואה את השימוש שנעשה בחותמת מוסמך כתברואן. 

 .בחומרה האמורה
 

 בשני מקרים לא שולמה אגרה בגין הרישיון. .ד
  

 ידי ראש המועצה, שלו הסמכות לכך.-לא חתומים עלהללו הרישיונות  .ה
 

 בתיק נמצאלא ( 45.2.4154 בתוקף )זה שהוצא בכיום הרישיון שנמצא  .ו
)ראה  , אלא הוא נלקח מבית העסקרישוי עסקים במשרד מדורהעסק 

 . נספחים(
 

לכאורה, או  הוצארישיון עסק  דלעיל מעלים תמונה קשה לפיההממצאים 
הממצאים האלה  ,כך ובין אם כךאם בחוסר סמכות או שעסקינן בזיוף. בין 

או  מצביעים על כי המועצה פעלה לכאורה, או באופן אקטיבי )הוצאת הרישיון(
 רישיוןיהיה כדי שלעסק  ,באופן פאסיבי )אי בירור המקרה ונקיטה באמצעים(

פקיד רישוי עסקים העובדה ש ."שרונים"לא ניתן לכך אישור מכאשר  עסק
לכל הדעות שימוש סימני שאלה באשר להתנהלותו.  המעל דבריםמודע ל

, יכול בנסיבות הללו להצטייר "יחידת תברואה ורישוי עסקים"בחותמת של 
 והרימראה לגיטימי.  ,הנחזים לרישיונות עסק האלה,כניסיון לשוות למסמכים 

  .עותק מהרישיון הזה מצוי בתיק שבמשרדי יחידת רישוי עסקים
 

 ליקויים ברישיון שבידי בעל העסק 2.2
בעל אולם האירועים "קדמת עדן" רישיון עסק שהאגרה בגינו שולמה כאמור בידי 

 בדקנו את אוטנטיות הרישיון, ולהלן הממצאים:לקופת המועצה. 
 

 בקשות של גורמים מאשרים 1.1.2
קובעת,  4111-תקנות רישוי עסקים )הוראות כלליות(, תשס"א)א( ל,תקנה 

 12"קיבלה רשות הרישוי בקשה והחליטה שלא לדחותה, תעבירה בתוך  כדלקמן:
נותן האישור ימים מיום אישור הגשת הבקשה, בצירוף המסמכים שצורפו לה, ל

דהיינו, רשות הרישוי לא  סק או היתר זמני".עותבקש את אישורו למתן רישיון 
יכולה להעניק רישיון עסק מבלי להעביר את הבקשה לאישורם של הגורמים 

 המאשרים הרלוונטיים. 
 

 4154-צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, תשע"גב 2.1ו  2.2ע"פ פריטים 

שרונים,   אולם אירועים מחייב את אישורם של הגורמים המאשרים הבאים:
 אש ומשרד הבריאות: -משטרה, כיבוי
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יק העסק שביחידת רישוי עסקים, שהתקבל לבקשתנו, עולה כי מעיון בת
  התקבלו האישורים הבאים:

גורם 
 מאשר

מועד 
 אישור

המועד בו הרישיון 
 נופק לראשונה

אישור 
 חידוש

 הערה

 משרד 
 הבריאות

51.1.4111  
 
 
 
 

44.,.4111 
 
 

51.1.4112  

בוצע בדיקה ע"י  4.4.4154ב    כיבוי אש
איגוד כיבוי אש שהעלה כי 

 ליקויים רבים. 
 
הוציא פקיד  52.4.4154ב 

רישוי עסקים התראה על 
הפעלת עסק ללא אישור כיבוי 

 אש

 4.55.4112 45.4.4114 שרונים
האישור 

הותנה בכך 
שתב"ע 

 130הצ/
 תהיה תוקף

התקבל  4112.,.1ב 
מהוועדה מכתב ובו נקבע כי 

תן לתת כל אישור "לא ני
לקדמת עדן מאחר ולא הוסדר 

 ייעוד המקרקעין"

  51.1.4112 44.1.4111 משטרה
 

 מבדיקה שערכנו בתיק העסק עולים הבאים:

עדן" רישיון עסק למעלה משנתיים למן המועד -לראשונה הוצא ל"קדמת .5
שהתקבל על כך אישור משרונים. דהיינו, הואיל ותוקף הרישיון לעסק המגיש 

של  בתוקף משקאות אלכוהוליים הנו שנה, הרישיון הנ"ל נופק ללא אישור
וגם  ,לא שינתה את המצב "משרונים"אי קבלת האישור  ,. בפועל"שרונים"

"ידוע לך בעניין ]מכתב המתריע  "משרונים" 4112.,.1כאשר התקבל ב 
האירועים מאחר ולא הוסדר ייעוד  לא ניתן לתת כל אישור לגןבוודאי כי 

וממשיך עד משיך העסק ה[, המקרקעין בהתאם לשימוש בנעשה בפועל"
 להחזיק ברישיון.היום 

 

אישור  "קדמת עדן"מעולם לא הוצא לביחידת רישוי עסקים, ע"פ תיק העסק  .4
פקיד רישוי ועסקים כך -עלהוציא  4154מכיבוי אש. עוד עולה כי בראשית 

וש בנכס ללא אישור כבוי אש עדכני מהווה עבירה פלילית לפיה "שימ התראה
ותיקך יעבור לטיפול הלשכה המשפטית של הרשות". בפועל, למרות האמור 

 העסק מחזיק כאמור ברישיון עסק.

הביקורת רואה ממצאים אלה בחומרה ומתרשמת כי אופן שבו פעלה 
סק לא ידוע כי העשר נשלחים לגורמים מאשרים בקשות כאשר המועצה, כא

יכול לקבל רישיון עסק עקב אי התאמה לתב"ע, נועד לכאורה כדי לנצל את 
סמכותה להוצאת היתרים זמניים.  דוגמא בולטת לכך ניתן למצוא במכתבו 

ליו"ר שרונים שבו הוא הודיע כי  22.2.2002של מנהל רישוי עסקים הקודם מ 
זי יינתן א 12.2.2002אם לא יתקבל מהם מענה לבקשה שנשלחה אליהם ב 

היתר זמני, פניה שנדחתה על הסף מצד שרונים. מקרה זה אף זכה לפניה 
שהעיר על כי המועצה ניפקה  20.2.2002מקצין המחוז במשרד הפנים מה 

 .)ראה נספחים( בניגוד לחוק רישיון עסק ל"קדמת עדן"
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 חתימה לא מזוהה 1.1.1
את רישיון העסק שבתוקף )זה שהוצא ב פקיד רישוי עסקים  לפניכשהצגנו 

החתימה הידנית הלא  הוא לא מכיר את המסמך וכיכי ( הוא טען 45.2.4154
 מזוהה לא מוכרת לו. 

, במשרדומצוי מסמך שכן גם בשיסביר כיצד זה שממנו בקשנו  לאור האמור
 .אותה חתימה המופיע 5.51.4155שנופק ב רישיון הזמני 

וכי מסמך זה שבתיק הוא לא הוציא הרישיון הזה גם את בתגובה מסר הלה כי 
 ."בתיק ותושם א"והוא רק  "קדמת עדן"גן האירועים  ידי בעל-ר לו עלנמס

 הביקורת מתקשה לקבל הסברים אלה, וזאת מהטעמים הבאים:

מסמכים  4באם אכן החתימה לא ידועה כיצד זה שהיא מופיעה על  .א
 מועצה? הנחזים כמסמכי

 
מה זו מופיעה ע"ג רישיון עסק זמני הנושא את שמו של חתיזה שכיצד  .ב

 ?פקיד רישוי עסקים
 

כיצד זה שפקיד רישוי עסקים, הגורם במועצה האמון על ניהול תחום זה,  .ג
מקבל לידיו לטענתו אישור שהוא לא הוציא, הנושא חתימה לא מזוהה, 

 שםמשמע קיים חשש כבד שהמסמך מזויף, וכל מה שהוא עושה הוא 
כדי לדווח על כך לממונה עליו בכתב ויובהר כי היה עליו  אותו בתיק?

 בנושא תלונה למשטרה. שבין היתר יבחן האם יש מקום להגיש

י פקיד רישוי מצביעים יותר על המסקנה כהנ"ל לדעת הביקורת, הממצאים 
אך מעבר לכך,  כל תרחיש אחר.על , מאשר לא ביצע את הנדרשעסקים 

ידו -על נופקמקבל לידיו לדברו עותק מרישיון עסק שלא  הלההמצב בו 
משום הפרה להבנתנו יש בו וכל מה שהוא עושה הוא לתייקו,  )דהיינו מזויף(

התנהלות . מכוח הדיןעליו ובת הנאמנות וחובת הזהירות הרובצות ח של
עותק מרישיון עסק, כל שכן של  ימצאווהרי , להכשיל את המועצהשעלולה 

כי  ,ו שולמה, בתיק רישוי עסקים מעביר את הנטל ההוכחהשהאגרה בגינ
 .עצהזה הוצא בניגוד לחוק, למומסמך 

 שימוש בחותמת מועצה 1.1.3
 :כדלקמןבע, ולצו המועצות המקומיות ק 514סעיף 

)א( חוזה, כתב התחייבות או תעודה אחרת מסוג שקבע השר 
ושיש בהם התחייבות כספית מטעם המועצה, לא יחייבוה 

אם חתמו עליהם בשם המועצה, בצד חותמת המועצה,  אלא
ראש המועצה וכן גזברה; לא היתה בהם התחייבות כספית 
כאמור, לא יחייבו את המועצה אלא אם חתמו עליהם בשם 
המועצה, בצד חותמת המועצה, ראש המועצה וכן מזכירה, 

עובד אחר של המועצה, הממלא את תפקיד  -ובאין מזכיר 
 ת המועצה.המזכיר לפי החלט

 

ר לעיל ולאור העובדה שאין לפקיד רישוי עסקים סמכות לחתום ולאור האמ
 אין ולא צריכה שתהיה לו גישה לחותמת מועצה.רישיונות עסק,  לע

, נעשה שימוש בחותמת מועצה 31.2.2013ברישיון הזמני שנופק ב 
הואיל וכך, ערכנו . 22.2.2012ין הרישיון שולמה ב כאשר האגרה בג

מהסברים שקיבלנו ממנהלת מחלקת בירור בנושא במחלקת הגביה. 
הגביה ומעובדיה עולה כי פקיד רישוי עסקים נוהג ללכת למשרדי הגביה 



1, 
 

רישיונות העסק. ת באמצעות א ומטביעאת החותמת נוטל מהם ו
לכפר על העדר חתימת  שנראה כנועד לכאורה, הביקורת רואה ממצא זה

. לכל בחומרה, מראה של רישיון חוקי למסמךצה ולשוות ראש המוע
אף , שיתכן ויש בה משום נוספת לחציית קועדות  המהוו ממצא זההדעות 

 .הפרה של הנורמות המשמעתיות החלות

 גבית אגרת רישיון 1.1.4
רשות הרישוי לעסק קובע " 51,2 -רישוי עסקים, תשכ"ח ( לחוק 5)א()1סעיף 

ראש הרשות המקומית או מי שהוא  -בתחום רשות מקומית ( 2) -טעון רישוי היא 
". הואיל וראש המועצה לא הסמיך אדם לכך, לא ניתן לנפק רישיון הסמיכו לכך

 עסק ללא חתימתו.

 

בפועל, למרות שרישיון עסק אינו נושא את חתימת ראש המועצה גבתה 
תקנות רישוי ל)ג( 41מחלקת הגביה את האגרה. הואיל וכך ומכיוון שתקנה 

"לא יהיה תוקף לרישיון .. וכל עוד לא  4111-עסקים )הוראות כלליות(, תשס"א
 . חוקי נוצר מצב שגבית האגרה משווה לרישיון תוקף שולמה בעדו אגרה"

 
הגביה להידרש לכך ולוודא הביקורת מעירה כי יש לקיים בנושא בקרה. על 

וכדי  אור האמורל. כי רישיון העסק חתום ע"י ראש המועצה לפני התשלום
כי פקידי הגביה  יש לדעת הביקורת לקבוע נוהל להקטין את הסיכונים בעניין,

 יפעלו, כדלקמן:
 

את אוטנטיות החתימה, ובמידת הצורך תפעל  יש לבדוק תחילה (5
 לאמת את הדבר מול לשכת ראש המועצה.

 
אגרת רישוי עסק מבלי שהם לגבות אין כי יש להבהיר לעובדי הגביה  (4

 . זיהוי בוודאות את חתימתו של ראש המועצה
 

( לכל יחידות המועצה 42.4.4152ממצאים אלה הועברו על אתר )
 הרלוונטיות.

 

  חשד לזיוף -מסקנה  3.2
שתוקפו יפוג בסוף חודש  "קדמת עדן"נופק כאמור רישיון עסק זמני ל 45.2.4154ב 

מועצה, יש ולמרות שהוא נושא חותמת של ה . למרות שהרישיון שולם4152מאי 
 זה מזויף, כדלקמן:כי רישיון  חשדלדעתנו 

 

 עליוידי הגורם המוסמך ותחת זאת מתנוססת -אינו חתום עלהזמני הרישיון  .א
 חתימה ידנית לא מזוהה.

 

 הזמני. חודשים לאחר מועד הוצאת הרישיון 2האגרה שולמה  .ב
 

הרישיון הזמני הוצא כאשר אין בידי המועצה אישור מכל הגורמים  .ג
 המאשרים. הואיל וכך המועצה כלל לא יכול להוציא רישיון עסק.

 

לעסק היתר זמני, זאת תוך הישענות על  מנופקהטקטיקה בה כל פעם  .ד
התקנות המאפשרות למועצה לנהוג כך במצבים מסוימים, אינה עולה בקנה 
אחד עם חוק. המועצה לא יכול להוציא היתר זמני זמן רב כל כך במצטבר. 

 התנהלות זו מהווה עקיפה של החוק.
 

 עותק מרישיון העסק לא נמצא במועצה. .ה
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אך הוא בחר להתעלם. לאור כל  גן האירועיםה עם מנהל יצוין כי ניסינו לקיים שיח
הגשת תלונה  בהתאם לשקול, ולדעתנו לזמן את בעלי העסק לשימוע האמור לעיל יש

 למשטרה בגין זיוף רישיון עסק.
 
 

 "סיטרוס"גן  . 3
 

אולם נקרא "סקאי אירועים", הנו היה בבעלות גורם אחר ו 4154שעד מחצית , "סיטרוס"גן 
ה יבאזור התעשי 21-24חלקה  2142בגוש  4155מ"ר שהוקם ב  24,,4בגודל חתונות 
ע"פ  .)הוקם ללא מגרש חניה( בניהההיתר שלא בהתאם לאולם זה הוקם . בישוב המערבי

פקיד רישוי עסקים לעסק זה לא הוצא רישיון עסק. מבדיקה שערכנו עלו הממצאים דברי 
 הבאים:

 
 הגשת הבקשה 13.

מבלי שהוגשה , 42.2.4155ב צל פקיד רישוי עסקים עולה כי מעיון בתיק העסק א
והגיש בקשה  גורמים מאשרים 1 פנה פקיד רישוי עסקים ל, בקשה לרישיון עסק

, משטרה, שרונים ,כיבוי אש, משרד הבריאות) "גן אירועים סיטרוסבשם העסק "
 .(המשרד להגנת הסביבה

רישוי עסקים העביר לכאורה את שפקיד שלושה חודשים לאחר ,  41.55.4155ב רק 
בקשה  "סקאי אירועים בע"מ"הגישו בעלי העסק  ,הבקשות אל הגורמים המאשרים

 . לרישיון עסק
 

 ההתנהלות האמורה מעלה את התהיות הבאות:
 

שבעל  לפניפקיד רישוי עסקים שולח בקשות לגורמים מאשרים חודשים כיצד  .5
 )ראה צילום הבקשה בהמשך( עסק מגיש רישיון?ה

 
הבקשה נכתב מעיון בבקשות לגורמים המאשרים הנ"ל עולה כי בכולם מועד  .4

 שונה מזה שבו נרשמה הבקשה.ה בכלי כתיבה
 
ים בקשות הנושאת ם מאשרמיגור 1 כיצד פקיד רישוי עסקים שולח לתמוה  .4

ע"פ מועדם, לא זו בלבד שהעסק כונה "סקאי את השם "סיטרוס" כאשר 
מוגשת בקשה לרישיון עסק הנושא לאחר מכן חודשים  4אירועים" אלא ש 

 )ראה צילום בקשה בהמשך(. את השם "סקאי אירועים"
 

 ע"ש "סיטרוס" 20.2.11בקשה לגורם מאשר מה 
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 20.11.2011ב  "סקאי אירועים"בקשה לרישיון עסק שהגיש 

 
 

ממצאים אלה מצביעים להבנתנו על קיומם של אי סדרים בדרך ניהול תחום רישוי 
 (.4155ודוח מבקר המועצה  בהמשך 2העסקים במועצה )ראה גם סעיף 

 
 תשובות הגורמים המאשרים 23.

 העסק ביחידת רישוי עסקים עולים הממצאים הבאים:מעיון בתיק 
 

 מועד החלטה גורם מאשר

 44.2.4154 הבקשה אושרה משרד הבריאות

התראה בטרם הוצאת צו  52.5.4154ב  הוצא כיבוי אש
 סגירה הואיל והעסק פועל בניגוד לחוק

 לא אושר

אישרה הועדה בקשה להיתר  2.55.4111 -ב .א שרונים
 שנים;  4לשימוש חורג ל 

הוציא שרונים  41.2.4154וב  45.51.4155ב  .ב
לסקאי אירועים זימון  לברור עקב ביצוע 

 עבירות בניה;
 שרונים לא אישרה את הבקשה לרישיון עסק .ג

הודיעה כי העסק פועל בניגוד  5.2.4154וב 
 לדין ויש לבטל את רישיון עסק

 לא אושר

 51.1.4154 הבקשה אושרה משטרה

 
 מהממצאים שבטבלה דלעיל עולים הבאים:

 
, אלא ידי "שרונים"-לא אושרה על, לא זו בלבד שהיא הבקשה לרישיון .5

אם הוצא לו המודיע כי העסק פועל בניגוד לחוק וכי מכתב התקבל מהם 
 רישיון אזי יש לבטלו.

 ידי כיבוי אש.-ע"פ תיק העסק הבקשה לא אושרה על .4
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 רישיון ניפוק 33.
 45.2.4154שתוקפו הוא למן ה  זמניעסק בסיור שנערך בעסק הוגש עותק מרישיון 

 , כדלקמן:45.1.4152ועד ל 

 
 מעיון במסמך הנחזה לרישיון עסק עולים הבאים:

 
  .המסמך מעטרת חותמת של המועצהאת  .5
 .המסמך אינו נושא תאריך הדפסה .4
, הזהה לזו תום בחתימה שאינה מזוהה )לא של ראש המועצה(המסמך ח .4

 המופיעה על הרישיון של "קדמת עדן".
 .ר המהווה תנאי לתוקפו של הרישיוןבעל הרישיון לא שילם את האגרה, דב .2

  
מך מזיוף או שהוא הוצא בחוסר ממצאים אלה מעלים את החשד כי מדובר במס

 .סמכות. יש לדעת הביקורת להגיש בנושא תלונה למשטרה
 

 

 מערכת הרישוי הממוחשבת. 2

 –חברת רמה מערכות בע"מ )להלן תוכנה לרישוי עסקים של  עצהורכשה המ 4154במהלך 
מאפשרת מעקב, ניהול, בקרה ושליפה של המידע בצורה נוחה תוכנה זו  ."רמה מערכות"(

, הדפסת תרישיונו, הפקת תיקהקיימים בנתונים הזנה של כל ה תהיא מאפשר .וקלה לשימוש

 דו"חות(, הפקת שיון, תזכורת לחידושידחייה, הזמנה לקבלת רכגון: מכתבים לעסק או גורם )
בקשות בטיפול, בקשות שנדחו, עסקים לחידוש, עסקים ללא ) ריכוז עפ"י חתכים שונים

ביקורת לתיק עפ"י פקח/תברואן, ) פיקוח(, קיום גורם / תאריך שליחהקים עפ"י , עסןרישיו

יום  11/ 1,/  41 -אוטומטית של תיקים בכל זמן  בדיקה'בניית נושאי פיקוח, הכנסת הערות

 .ועוד ןרישיולפני שפג תוקף 



,1 
 

כלי זה חיוני בייחוד להוות כלי עבודה עבור פקיד רישוי עסקים. למעשה תוכנה זו אמורה 
)ראה דוח מבקר המועצה  עסקים 511צורן פועלים למעלה מ -עובדה שבקדימהלאור ה

4155) . 
 

 "סיטרוס"הואיל וכך בקשנו ללמוד על הנעשה מבחינת רישוי עסקים לגבי גני האירועים 
, וחיפשנו "רמה מערכות"חברת . הואיל וכך פעלנו בסיועו של איש התמיכה של "קדמת עדן"ו

עבורנו במערכת את העסקים הנ"ל, ללא הועיל. הואיל וכך בקשנו מאיש התמיכה לשלוף 
 קיימים להפתעתנו הרבה נמצא כי במערכת קים הרשומים במערכת.העס כלמהמערכת את 

 עסקים, כדלקמן: 2רק 
 

 

פקיד דתו של והביקורת רואה ממצא זה, שיש בו כדי לדעתנו כדי להעיד על אפקטיביות עב
 רישוי עסקים, בחומרה, כדלקמן:

פקיד רישוי עסקים כשנתיים ולמרות זאת רק אחוז מזערי התוכנה מותקנת במחשבו של  .א
 :כדלקמןמהתיקים הוזנו למערכת, זאת כאשר עומדים לרשותו משאבים 

 

 .הפקיד עובד במשרה מלאה .5.א
 
 שעות נוספות. 1,ו עד לאחרונה קיבל העובד לשכר .4.א
 
 ברישוי עסקים ובשילוט.הפקיד עוסק רק  .4.א
 
 משרה. 11%לרשות הפקיד עומדת פקידה ב   .2.א
 
 מחשב אישי. משרד + לרשות הפקיד .1.א

 

של פקיד  ופוגע ביכולת מערכת רישוי עסקים הממוחשבתל ניםזלא מו הנתוניםהמצב בו  .ב
 .תפקידו הגדרת רישוי עסקים למלא את החובות הרובצות עליו מכוח

 

מוזנים למערכת יוצא כי לא מתקיימת בקרה על עבודתו של הואיל וכאמור הנתונים לא  .ג
ורים וכו' הפיק פקיד רישוי פקיד רישוי עסקים. כך לדוגמא לא ניתן לדעת אילו איש

עסקים. והרי, כפי שראינו בדוח זה, גם כאשר נמצא בתיקים רישיונות אזי אין בכך כדי 
 להעיד כי אכן העסק פועל עם רישיון חוקי.

 

ה לקבל את המצב שבו במשך כשנתיים הוזנו למערכת הממוחשבת רק הביקורת מתקש
חוסר ודאות באשר יש תיקי עסקים. במצב הקיים, אין תמה שקיים חוסר סדר בתיעוד, ו 2

יש לפעול להזין לאלתר למערכת רישוי  למצב הטיפול בבקשות העסקים לרישיון עסק.
 . שבתיקיםהעסקים הממוחשבת את כל הנתונים 
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 וחשד למחיקת נתונים הביקורת תיהטעי. 2

ות שיפיק עבורו דוח פעילבמהלך הביקורת ביקש מבקר המועצה מפקיד רישוי עסקים 
. "קדמת עדן"ו "סיטרוס"של גני האירועים  המפרט את הפעולות שנעשו בתיקי רישוי עסקים

אחר ל זמן קצריש תיק במערכת הממוחשבת.  "סיטרוס"פקיד רישוי עסקים השיב כי רק ל
 שבהמשך:למבקר המועצה את פלט המחשב פקיד רישוי עסקים מסר מכן 

 

 ים הבאים:עול "רמה מערכות"מבדיקה שערכנו בסיוע נציג חברת  

" 121115". כן קיים תיק עם מספר דומה "12115לא קיים במערכת תיק שמספרו הוא " .5
 שהנו תיק רישוי עסקים של המתנ"ס המקומי. 

 
את מתעד  שאינותוכנת רישוי עסקים הנה כלי פתוח  "מערכות רמה"לדברי נציג חברת  .4

מה עלה בגורלו ים, כך שלא ניתן לדעת כגון מחיקת תיקהמבוצעות במערכת, פעולות ה
 . 2115של תיק 

 
ממצא זה מעלה חשד כי הנתונים שהיו במערכת רישוי עסקים הממוחשבת נמחקו על  .4

רישוי עסקים נועד לדעתנו כדי להטעות רקע הביקורת. בין כך ובין כך פועלו של פקיד 
 . את הביקורת

 
 (.4154)ראה דוחות מבקר המועצה  הביקורת הטעה העובד את אשתקדכי גם יצוין  .2

 

 כדלקמן:קורת רואה ממצא זה בחומרה ומעירה כי על המועצה לפעול בנושא הבי

 משמעתי עם העובד.בנושא בירור לקיים  .א
 

לעגן בתוכנת רישוי עסקים מודול המתעד את כל  "רמה מערכות"לדרוש מחברת  .ב
הפעולות המבוצעים במערכת, כך לדוגמא שניתן יהיה לאחזר פרטים במקרים של 
מחיקת נתונים. לחילופין, באם דבר זה אינו אפשרי, לשקול להחליף תוכנת רישוי 

 עסקים, לכזו העונה על האמור.

 
 

 . סיכום והמלצות2

, וכיוון . הואיל וכךבאופן טבעי סיכונים אינהרנטיים למועצהו בחובתחום רישוי עסקים תוחב 

על  (1068-05,2232-05ע"א חובת הזהירות החלה על המועצה בתחום זה רחב )ראה ש

בראי נורמות אלה ערך מבקר פיד לנהל תחום זה בהקפדה להוראות החוק. קהמועצה לה
הביקורת העלתה כי מתן רישיון המועצה ביקורת על מתן רישוי עסקים לגני אירועים בישוב. 

עסק לגני האירועים בישוב נעשה בניגוד לחוק, באופן המעלה חשש כי רישיונות עסק 
שבידי גני האירועים מזויפים. בצד דברים אלה נמצא כי פקיד רישוי עסקים, לא זו בלבד 



,4 
 

. שלא התריע על כך אלא פעל להטעות את מבקר המועצה שעה שערך בנושא ביקורת.
 להלן עיקר הממצאים שהעלתה הביקורת בעבודתה:כי הוגשה בנושא תלונה למשטרה.  יצוין

, לכאורה ( מזויפים"סיטרוס"ו "קדמת עדן"רישיונות העסק שנופקו לגני האירועים ) .א
 -ו 2.3)ראה סעיפים  נושאים חתימות לא מזוהות ובמקרה אחד מבלי שולמה אגרה

 .לעיל( 3.3
 

חותמת ואף נטל ממחלקת הגביה חותמת מועצה פקיד רישוי עסקים עשה שימוש ב .ב
ללא סמכות. חותמות אלה התנוססות על גבי רישיונות העסק החשודים בזיוף )ראה 

 .(2.2.3סעיף 
 

טיח את נאותות במערכת המחשוב רישוי עסקים אינה כוללת בקרות היכולת לה .ג
 .לעיל( 2הנתונים והשימוש בה )ראה סעיף 

 

פקיד רישוי עסקים הטעה את מבקר המועצה בכך שהגיש לאור דרישת המבקר פלט  .ד
 .לעיל( 2מפוברק )ראה סעיף כ הנראה

 

 להלן ההמלצות:
בסמוך להגשת הדוח הוגשה  –למשטרה על חשד לזיוף רישיונות עסק יש להגיש תלונה  5.,

 .תלונה למשטרה

לאחר הגשת הדוח סיים העובד את  –יש לערוך בירור משמעתי עם פקיד רישוי עסקים  4.,

 העסקתו במועצה.

יש לדרוש מחברת "רמה מערכות" לקבוע בקרות בתוכנת רישוי עסקים, ובאם הדבר לא  4.,

 לעיל(. 2ניתן לבחון רכישת מערכת חלופית )ראה סעיף 

יש להסדיר את הכללים בכל האמור לחותמות מועצה ולגביית אגרת רישוי עסק )ראה  2.,

 לעיל(. 4.4.2 -ו 4.4.4סעיפים 
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 נספחים
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 רישיון עסק "קדמת עדן"
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 פניה של קצין מחוז משרד הפנים בנושא קדמת עדן
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 תגובת גזבר המועצה
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 תגובת פקיד רישוי עסקים הקודם
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