
 

  

2021/21/30 תאריך:  
 

 
 סדר יום:

 
 . סיכום שנתי לוועדת העסקים.  1
 
  הקלות הממשלה בנושא רישוי עסקים ורישיונות עסק ..  2
  

 עיקרי דברי המשתתפים:
 
 

, התכנסנו היום לוועדת העסקים הקטנים והבינוניים   שלום : אורן כהן יו"ר הוועדה פותח בדבריו
 .  2021לשנת והאחרונה   השלישית

 
  משרד הפנים ואיגוד רישוי עסקים פעלו לתיקוןברצוני לעדכן ש : רעיה סבירסקי מזכירת הוועדה

 . לעסקים קטנים ובינוניים והקלות בתהליך הנפקת רישיון הרפורמה 
עסקי מספרות וטיפולי יופי וקוסמטיקה , פדיקור מניקור ומכוני שיזוף אין צורך בהכנת תוכניות  ל

 המטרה היא למנוע בירוקרטיה וחיסכון זמן וכסף לבעל העסק  עסק 
מ"ר,   300בוטלו מס' פריטי רישוי ובוצעו הקלות בפריטי הרישוי הקיימים כגון: מעבדת שיניים עד 

מ"ר אין   500מ"ר ומרפדיה עד   300מ"ר , מספרה לבעלי חיים עד  200ד  מכירת מזון לבעלי חיים ע
 צורך ברישיון עסק . 

מכירת פרחים , צמחים ושתילים ואולפן הקלטות אודיו לא טעוני רישוי ונמחקו מצו רישוי  
 עסקים . 

. כהיום ישנם מסלולי רישוי  לבעלי עסקים טעוני רישוי בנוסף פורסמו מפרטים אחידים נוספים 
נים אחד מהם מסלול רישוי מקוצר אשר מאפשר לעסק קטן לקבל רישיון עסק במעמד הגשת  שו

הבקשה לרישיון כמובן בתנאי יעמדו בתנאי גורמי הרישוי : לשכת הבריאות , כיבוי אש , נגישות  
 . וכו' 

 . רך האתר העירוני ולא להגיע לאגף הגבייה דמהיום בעלי העסקים יכולים לשלם אגרת רישיון 
 
 
 
 
 
 

   03/2021 ישיבה: מס' וועדת עסקים הקטנים ובינוניים  :ישיבת ועדתפרוטוקול  נושא: 

   אסמכתא :   17:00  29/12/2021 נערך ביום:

 גב' רעיה סבירסקי מזכירת הוועדה  נרשם ע"י : מר אורן כהן יו"ר ועדת עסקים קטנים ובינונים   נוהל ע"י:

שמות חברי  
 הוועדה

 הנוכחים:

     לירית פיר שמש ,רעיה סבירסקי מזכירת הוועדה , אורן כהן יו"ר ועדת העסקים קטנים ובינונים , 
 אבי רוקנשטיין , אושרית בנאי, גיא פופ .

שמות חברי  
שלא   הוועדה

 :נכחו

 ערן פסקל    , ברקת, רחלי לושי  , אורית פרי , לימור חכם  , מיה  קלימי , שרי זהבי  קרן גרשון חגואל

 יעל סהר  ,  , תמיר יהודה , קובי מועלם , עמוס שטרית , ערן יוז , ברי טל נטע בר יוסף   , דינה אונרייך

 , תהילה מימון . , צביקה קוגלר , יגאל פאר  דני דפדי  , , חיים רז צבי גיא שמואלי

 וזמנים מ ותשמ
 :שנכחו

 

 העיריה,  סגן מבקר העירייה  ועדות  ת/רכזמשתתפים,  תפוצה: 



 

  

 לעסקים האלו דרוש אישור נגישות לבעלי אנשים מוגבלים ? לירית שפיר שמש : 
 

אנו דורשים מכל בעל עסק למסור לנו אישור נגישות מבעל  רעיה סבירסקי מזכירת הוועדה : 
יועץ נגישות מטעם רישוי עסקים שמגיע לעשות ביקורת בעסקים   העירייה מעסיקהמקצוע מוסמך 

 . ניתן לבעלי העסק רישיון העסק ואך ורק במידה ויש הסדרי נגישות  
 

אני הצבתי לוועדה לתת כלים לחנויות  סיכום קטן שלי על השנה החולפת ,  :הוועדה ר"יו כהן אורן
 הדיגיטלי . ובעיקר לעסקים הקטנים בכל מה שקשור למרחב  

 השקנו מס' יישומונים בהקשר הזה .  
הראשון היה יישומון הברטרים שכל בעל עסק יכול להציע את שירותיו בתמורה למטבעות  

 וירטואליים וקבל שירותים בתמורה למטבעות מבעלי העסק הרשומים ביישומון  . 
טודנטים שמלווים  השני היה שיתוף פעולה במסגרת חוג לניהול ויזמות של עסקים ע"י ס המיזם

 את בעל העסק . 
 כרגע אנו עושים בחינה של תוכנה שקשורה לכרטיסי ביקור .

לשנה הקרובה לתת עוד כלים דיגיטליים לבעלי העסקים , ייעד נוסף זה לייצור בסיס   היעדיםאחד 
נתונים שיאפשר להגיע לכל העסקים בעיר גם עסקים טעוני רישוי וגם עסקים לא טעונים , דאטה  

 בייס איכותי שנוכל לפנות לעסקים לפי חתכים וקטגוריות .
עץ חיצוני דרך קול קורא של משרד הכלכלה  בימים אלו רעיה מטפלת בשם הוועדה בגיוס של יו 

שיעזור לנו בתחומים האלו , שוחחתי עם מנכ"ל משרד הכלכלה שהפנה אותי והמליץ לי לדבר עם  
איתנו מיזמים משותפים שעיקרם זה  ם רוצים לעשות ה יזמותמרכז טיפוח  –גוף שנקרא מעו"ף 

 העסקים . קורסים והדרכות למיניהם וננסה לקדם את הנושא לטובת בעלי  
 מעו"ף גם מעדכן אותנו לגבי הטבות ומענקים שהמדינה מעניקה לבעלי העסקים .

 
 אשמח לדעת איך מקדמים את הדברים שדיברנו לגביהם בפעם הקודמת  אושרית בנאי :

) הוועדות האחרונות ( דיברנו על אירועים בפארק וגם על שיתוף פעולה לגבי ויצמן חצר השוק ם  
 יים ושיתוף פעולה בין אומנים מקומיים לאירועים בפארק העירוני בעלי העסקים המקומ

 
יכול להיות שאקשור אותו למיזם השנה  ,אני עדין לא מגובש לגבי הרעיון  אורן כהן יו"ר הוועדה :  

 . בתחום הדיגיטלי 
ברבעון הראשון של השנה נגייס את יועץ העסקם נגבש את עצמנו ננסה לעשות זאת הכי מהר  

 שאפשר .
 מאחל לכולם ערב טוב ושנה אזרחית מוצלחת , תודה לכל המשתתפים .  אני

 
 
 
 
 
  
 
 

 מר אורן כהן                                                         גב' רעיה סבירסקי 
 

 
       חתימת מזכיר /ת הועדה  חתימת יו"ר הועדה 

 
 


