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כ"זאדרתשע"ח 
14מרץ 2018

לכבוד 
מנכ"ל/מזכיר 
מנהלאגף/מנהלמחלקתרישויעסקים 

א.ג.נ ,

קורס הכשרה מחויבת לעוסקים ברישוי עסקים
(שלב א')
הקדמה:
חוק רישוי עסקיםמטילעלהרשותהמקומיתאחריותוחובתרישויופיקוחעלעסקים.מטרת
החוקלהבטיחאיכותחייםוסביבה,תנאיבטיחותובריאותנאותיםלשלוםתושביהרשות.משרד
הפניםממונהעלחוקרישויעסקיםוהרשויותהמקומיותאחראיותעלהוצאתרישיונותעסק
בהתאם.מעצםטבעו,תחוםרישויעסקיםמורכבביותר .
הכשרה לעוסקים ברישוימטרתהלהכירלעוסקיםברישויעסקיםאתעבודתהרישויהמורכבת
ומסובכת,בדרישהשכלהוראותהחוקימולאובצורהנכונה .


במהלך השנים  2010-2012מערכתהמפעמיםבשיתוףהאגףלרישויעסקיםואתרירחצהבמשרד
הפניםהחלובבנייתהכשרהייעודיתלמנהלירישויעסקיםברשויותהמקומיות.במהלך2012
קיימנואתהקורסהראשוןלמנהלירישויעסקיםותיקיםבמתכונתשלהכשרהמחויבת.התכנית
מהווהחלקמפרויקטהכשרותמחויבותלבעליתפקידיםבכיריםבשלטוןהמקומי.
הקורס הנוכחיהינוחלקממערךהכשרותמפעםגלילמערביברישויעסקיםבובוצעההתאמה
לאורדרישותההכשרההמחייבתוהואמיועדלעובדיםחדשים,לעובדיםשטרםעברוהכשרה
בסיסיתזו,וכןלמנהליםחדשיםכתנאילהשתלבותםבקורסהייעודילמנהלירישויעסקים. 


מטרת הקורס:







הקניית ידעבדינירישויעסקים(חוקרישויעסקים,תקנותרישויעסקים,צורישוי
עסקים,פסיקה)בהתאמהלחקיקהרלוונטיתלעבודתהרישוי.
לימודנוהליהוצאתרישיונותעסקוטפולבעסקיםהמתנהליםללארישיון.
הכרת העבודהעםנותניהאישורבמשרדיהממשלה,גורמיהאישורברשותהמקומית,
בעליהעסקיםוהתושבים,
הטמעת תפיסתהתפקידלקידוםהעסקיםושיפורהשרות. 
הכרת הדרכיםהמקצועיותלצמצוםמספרהעסקיםהפועליםללארישיון.
תרגול תהליכי העבודה והנחייה לאופן הטמעתם ברשות.
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אוכלוסיית היעד:
העוסקיםברישויעסקיםאשרטרםעברואתקורסשלבא'.
מנהלירישויעסקיםחדשיםשטרםעברואתקורסשלבא' .
עובדירישויעסקיםבאיגודיעריםומשרדיממשלה.
עובדיםבכיריםהאחראיםלנושאהרישויבמפעליםוחברות .


מסגרת הלימודים:
16מפגשים,אחתלשבועבימי שניביןהשעותהתכנסות:8:30,שעותהלימוד:
9:00–15:30 
ההכשרהתכלול:הרצאות,דיונים,תרגולים,מבחניםוהגשתעבודתסיום.
ביקוריםבמחלקותרישויעסקיםברשויותהמקומיות.
המשתתפיםיקבלומקבץדינירישויעסקיםוחומרעזרחיונילעבודתם.

דרישות הקורס:
היקףהקורסהינוכ112-שעותלימוד.
על המשתלמים לעמוד בנוכחות של  100%בקורס.
הלומדיםיחויבולעמודבדרישותהמפעם,כתנאילקבלתהתעודה.
בוגריהקורסאשרעמדובחובתנוכחותועמידהבהצלחהבדרישותהקורס,
תוענקתעודה מטעם משרד הפנים ומפעם גליל מערבי 
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פרטי ההכשרה:

מועדיושעותהקורס: 9/4/18עד  23/7/18בין השעות.09:00-15:30 :
הקורסיתקייםב:מכללת מגמות ,דרך אם המושבות  ,94פתח תקווה.
מספר מפגש

יום

מפגש 1
מפגש 2
מפגש 3
מפגש 4
מפגש 5
מפגש 6
מפגש 7
מפגש 8
מפגש 9
מפגש 10
מפגש 11
מפגש 12
מפגש 13
מפגש 14
מפגש 15
מפגש 16

ב'
ב'
ב'
ב'
ב'
ב'
ב'
ב'
ב'
ב'
ב'
ב'
ב'
ב'
ב'
ב'

תאריך
9/4/18
16/4/18
23/4/18
30/4/18
7/5/18
14/5/18
21/5/18
28/5/18
4/6/18
11/6/18
18/6/18
25/6/18
2/7/18
9/7/18
16/7/18
23/7/18

*סילבוס מפורט עם נושאי הקורס יימסר לאחר ההרשמה.



במפגש אחד יערך סיור.

עלותהקורסכוללתשכרלימוד,כיבודקלוארוחתצהריים.
עלות למשתתף מרשות מקומית או ממשרד ממשלתי₪ 4,800 :
עלות למשתתף מהסקטור הפרטי:5,200₪
מדיניות ביטולים:
ביטול השתתפות פחות מ 7-ימים לפני פתיחת הקורס –
יחויב ב 30%-מעלות הקורס.
ביטול השתתפות לאחר תחילת הקורס – יחויב ב 50%-מעלות הקורס.
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 ישלמלאאתהטופסהמצורףולהעבירואלינובפקסאובדוא"ל.
 ניתןלשלםבכרטיסאשראי,בהמחאהאובהעברהבנקאית.
 לאנוכללאפשרהשתתפותללאהסדרתהתשלוםעדל5/4/18-
אתההמחאהישלרשוםלפקודתמועצהאזוריתמשגב :
מעןלמשלוח:מפעםגלילמערבי,מ.א.משגב,ד.נ.משגב,מיקוד20179 
אולהביאהמחאהביוםפתיחתהקורס .



פקס:9904105-04



מייללמענהעלשאלות:avigal@misgav.org.il

 טלפון9904100/7:–04(רכזתהקורסמטעםמפעםגלילמערבי–אביגלשטרן-נזרי).

נשמח להצטרפותכם,
פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים .
בכבודרב ,

אבילנגבהיים 

 



  
מנהלמפעםגלילמערבי 
עמקזבולוןומורדותהכרמל 
 

העתקים:









מררועידהן-מנהלאגףבכירלפיתוחההוןהאנושי,משרדהפנים,ירושלים .
אשרגרנר,יו"רהוועדההבינמשרדיתלרישויעסקים .
ממוניםעלהמחוזות,משרדהפנים.
ממונירשויות,משרדהפנים.
מרנפתליקייקוב,יו"ראיגודמנהלירישויעסקיםומנהלאגףרישויעסקים,עיריית
נתניה
חבריהועדההביןמשרדיתברישויעסקים.
מנהלימפעמים.
מראלחנןמשי,מנהלאקדמי,מנהלרישויעסקיםלשעבר,עירייתתלאביב .
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לכבוד ,
מזכירותמפעםגלילמערבימ.א.משגב 
ד.נ.משגב 20179
פקס: 04-9904105
דוא"ל:



טופס הרשמה – קורס הכשרה מחויבת לעוסקים ברישוי עסקים (שלב א')
פתיחה  9/4/18מכללת מגמות ,פתח תקווה
הריני מאשר/ת את השתתפותי בקורס ברישוי עסקים -הכשרה מחויבת לעוסקים ברישוי
עסקים (שלב א') ומתחייב/ת להסדיר את התשלום עבורו.
מדיניות ביטולים:
 ביטולהשתתפותפחותמ7-ימיעבודהלפניפתיחתהקורס–יחויב ב 30%-מעלות
הקורס.
 ביטולהשתתפותלאחרתחילתהקורס–יחויב ב 50%-מעלות הקורס.
פרטי הלומד:
שם משפחה 

שם פרטי

ת.ז(__/__/__/__/__/__/__/__/__.נאלהקפידעל9ספרות) 
כתובת פרטית 
טלפון בעבודה

טלפון נייד :

כתובת מייל :@
מקום העבודה:
תפקיד :

ותק בתפקיד (מס'שנים/מס'חודשים) :

השכלה:

תפקיד קודם :

אופן התשלום (סמן את אופן התשלום הרצוי):
 המחאהבסך ₪ 5,400 / ₪ 4,800(מחקאתהמיותר)לפקודתמועצהאזוריתמשגב.
 תשלוםהרשותהמקומית.ישלצרףאישורהגזברבספחהמצורףלמטה.
 תשלוםבאמצעותכרטיסאשראי,₪ 5,400 / ₪ 4,800(מחקאתהמיותר).מלאאת
הפרטיםבספחהמצורףבעמודהבא.
* ידוע לי כי אם לא יוסדר התשלום עד המפגש השלישי של הקורס לא אוכל להמשיך
ולהשתתף בקורס.
במידה ונשלחת התחייבות מטעם רשות ,ההתנהלות היא מול הגוף הנ"ל והוא נדרש לעמוד
בהתחייבות עד  45יום מהעברת ההתחייבות למפעם או מיום תחילת הקורס – המאוחר
מביניהם.

מפעם גליל מערבי ,זבולון ומורדות הכרמל מ.א .משגב  20179טל04-9904100/7 .
www.mifam.org.il
avigal@misgav.org.il
פקס04-9904105 :

משרד הפנים
המינהל לשלטון מקומי
האגף לרישוי עסקים

ספח התחייבות לתשלום על-ידי הרשות:
הרשותהמקומית:_____________________תשתתףבעלותקורסאירועיםהמוניים 

עבור(שםהמשתתף):__________________________________ 
בסכוםבגובה: ₪ 4,800ההשתתפותתועברישירותלמועצהאזוריתמשגב(עבורמפעםגליל
מערבי) .
חתימתהגזברוחותמתהרשות__________________________________________ 
שימו לב :יש להסדיר את התשלום עד ל 5/4/18-
חתימתהמשתתף:_________________________

ספח תשלום בכרטיס אשראי בסך ₪ 5,400 / ₪ 4,800(מחקאתהמיותר)
(לתשלוםבאמצעותכרטיסאשראי,מלאאתהפרטיםהבאים):
סוגהכרטיס____________________ 
מס'הכרטיס 









/



 





/

 







/

 







תוקף
 
 
מס'תשלומים:רגיל/3-18בקרדיט____________ 
3ספרותאחרונותבגבהכרטיס__________ 
ת.ז.שלבעלהכרטיס__ __/__/__/__/__/__/__/__/ 


חתימתבעלהכרטיס_______________ 








/



הכרטיס
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הוראות הגעה למכללה:


למגיעים עם רכב:ניתןלהכניסבwaze"מכללתמגמות"-נמצאתבמתחםשנקרא
"פארקעופר".פנייהימינהאחתלפניהמתחםשל"מכללתמגמות"אשרנמצאת
ב"פארקעופר",קייםמגרשחנייהבחינם-אשרנמצאבצומתמרטיןגהלודרךאם
המושבות,ישלחצותאתהכבישולהיכנסלמתחם.



למגיעים עם רכבת:ישלרדתבתחנת"קריתאריה",פתחתקווה.ניתןמהרכבתללכת
ברגל/לקחתקו46אשרמגיעעד"מפעלדובק",הנמצאבעברהשנישלאםהמושבות
(צריךלחצותאתהכבישכדילהגיעלמכללה)/לקחתמוניתל"פארקעופר-מכללת
מגמות".



במתחם עצמו:כשנכנסיםמהמפללעלותעםהשבילמצדשמאללמפל,עדסוףהנחל-
המכללהנמצאתבצדשמאל,כשהולכיםלאורךהשביל,לשיםלבשמסעדת"אלפרדו"
לימינכם. 
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