
מבוא

אוכלוסיית היעד
עובדי הרשויות המקומיות

יעוץ וניהול אקדמי
מר משה דהאן- לשעבר מנהל רישוי עסקים 

בעיריית ירושלים 

מתכונת הלימודים
ZOOM הקורס יתקיים באמצעות תוכנת

הקורס יתקיים בשני מפגשים של 7 שעות לכל מפגש בהיקף כולל של 14 ש"א 

הכשרת מפקחי רישוי עסקים 
בשיתוף איגוד רישוי עסקים ושילוט ברשויות המקומיות

מטרות הקורס
קורס זה נועד להכשיר את עובדי  הרשויות המקומיות לצורך פיקוח ואכיפת מטרות חוק ותקנות רישוי 

עסקים עובדים אשר יעברו הכשרה זו יוסמכו לעסוק  באכיפת הוראות חוק רישוי עסקים בהתאם לסעיף 

28א לחוק רישוי עסקים התשכ"ח 1968

ביולי 2018 חוקקה הכנסת את חוק רישוי עסקים )תיקון מס' 34(, 
התשע"ח-2018.

כחלק מהרפורמה, מגדיר התיקון לחוק בסעיף 28א, תנאי הכשרה 
וסמכויות למפקחי רישוי עסקים, לצד מתן סט כלים לאכיפת הוראת 

חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968.

לפרטים והרשמה <<

مركز السلطات المحلية Federation Of Local Authorities In Israel

מחזור ב'

14 ש''א )2 מפגשים( היקף שעות של הקורס

21.09 ,22.09 מועדים

09:00-15:15 שעות

550 ₪ למשתתף  עלות הקורס

https://www.shelegcrm.com/masham/(S(3nzt3qiovpthfwoaznb0k5ly))/search_activity.aspx?event_no=677163


במידה והינך זקוק/ה להנגשה מכל סוג שהיא אנא פנ/י לילנה נוי,
סגנית ראש מינהל ללימודים מוניציפליים 

במייל :  elena@masham.org.il או בטל' 03-6844254

נושאי הקורס

• פתיחת חשבון ZOOM  על שם המשתתף הכולל שם 
פרטי ושם משפחה בעברית  )לצורך בדיקת נוכחות 

במפגשים( .
• ניתן להתחבר ל- ZOOM בטל' הנייד או במחשב. במידה 

וההתחברות מתבצעת דרך המחשב  וודאו מראש 
 שיש לכם חיבור למצלמה ולמיקרופון  )בלי זיהוי אישי 

לא תוכלו להשתתף בקורס(.
• כל עובד מחויב בזום אישי.

• לאורך כל המפגש המצלמה חייבת להיות פתוחה, עם 
נוכחות פיסית שלכם )ולא תמונה סטטית(. 

• לידיעתכם, הקורס כולו מוקלט . 
• קבלת תעודת הסמכה מותנית בנוכחות של 100% 
משעות הלימוד במפגשי ZOOM, וציון עובר של 65 

במבחן גמר )מבחן מקוון(.

דרישות למשתתף בקורס 
ותנאים לזכאות לתעודה

נוהל ביטול הרשמה
ביטול הרשמה יתקבל בכתב בלבד בדו”אל לכתובת המייל 

register@masham.org.il
•עד 6 ימי עבודה לפני תחילת הקורס -לא יגבה תשלום.

•החל מ-5 ימי עבודה לפני תחילת הקורס -ייגבו דמי ביטול 
בשיעור של 20% מעלות ההשתתפות בקורס.

•לאחר המפגש הראשון ולפני המפגש השני-ייגבו דמי ביטול 
בשיעור של 25% מעלות ההשתתפות בקורס. 

•לאחר המפגש השני -ייגבו דמי ביטול בשיעור של 30% 
מעלות ההשתתפות בקורס.

לפרטים והרשמה <<

הנחיות להרשמה
לעזרה בתהליך הרישום בלבד אנא פנו 

03-6844248/253 בטל'  או למייל
register@masham.org.il

התשתית החוקית לעבודת בפיקוח - חובות 
וזכויות המפקח כעובד ציבור , אתיקה

תפיסת תפקיד הפיקוח ברישוי עסקים, 
עקרונות בהפעלת סמכויות פיקוח ואכיפה

ביקורת שטח – רציונל ותפיסה
ביקורת שטח – אתגרים ואופן הערכות 

לביקורת
תהליך הפיקוח לדרישה למתן תיקון ליקויים

מילוי דוח דרישה לתיקון ליקויים+ תרגול 
כתיבת דו"ח בהתאם להוראות החוק

תיעוד ואיסוף ראיות, ניהול הדיון בבית משפט 
ומתן עדות

חוק סדר הדין הפלילי לעניין מתן קנסות מסוג 
ברירת משפט  

מיפוי עסקים במרחב רשות הרישוי
מבחן מסכם

https://www.shelegcrm.com/masham/(S(3nzt3qiovpthfwoaznb0k5ly))/search_activity.aspx?event_no=677163

