
 
  

    
                                                                              

 

 הכשרת הפיקוח העירוני לאכיפת חקיקת קורונה.

 ZOOMהקורס להכשרת מפקחים לאכיפת חקיקת הקורונה, יתקיים במתכונת של למידה מרחוק, באמצעות תוכנת 

 בשלושה מחזורים כמפורט בהמשך.  ,סה"כ ש"א 14מפגשים בהיקף של  3הקורס יתקיים במסגרת של 

 

 :מתכונת הלימודים 

 3מחזור  2מחזור  1מחזור  

:היקף שעות של הקורס  מפגשים( 3)ש"א    41 

 :ועדיםמ
23.06  ,24.06 ,28.06 25.06 ,28.06 ,29.06 30.06 ,1.07 ,2.07 

 12:45 – 09:00המפגשים הראשונים  בין השעות:  2   :עותש
 13:15האחרון עד והמפגש 

 למשתתף ₪ 504 :עלות הקורס

 : תעודהבזכאות תנאים לבקורס ומשתתף דרישות ל

  פתיחת חשבון ZOOM  שם המשתתף הכולל שם פרטי ושם משפחה חייב להיות שם המשתתף בקורסעל .

 .)לצורך בדיקת נוכחות במפגשים(   בעברית

 ניתן להתחבר ל- ZOOM   וודאו מראש בטל' הנייד או במחשב. במידה וההתחברות מתבצעת דרך המחשב 

 .)בלי זיהוי אישי לא תוכלו להשתתף בקורס(   שיש לכם חיבור למצלמה ולמיקרופון 

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

 לידיעתכם, הקורס כולו מוקלט  . 

 משעות הלימוד במפגשי  100%נוכחות של מותנית ב סמכההת קבלת תעודZOOM, 

 .)מבחן מקוון( במבחן גמר 65וציון עובר של  

  : הנחיות לרישום

העברת תשלום עבור ההכשרה בקורס וכן התחייבות ללהתחייבות הרשות על מספר המשתתפים  מצ"ב לינק

 .מנהל משאבי אנוש בחתימת

https://business.masham.org.il/96/ 

משתתפים במייל קישור לרישום האליו התחייבות ישלח הלאחר רישום מנהל משאבי אנוש וחתימה על 

 בקורס, לפי מחזורים לבחירתו.

  לקישור לכניסה לפני המפגש המשתתפים יקבלו- ZOOM  במייל וב- SMS   . 

 כניסה לקישור תתאפשר לנרשמים בלבד. 

 :רישוםלתנאי השימו לב  בחתימכם

  לנרשם בהתאם לרשימת המשתתפים, זאת לא יאוחר  ₪ 450הנני מתחייב/ת בשם הרשות להעביר תשלום בסך

 יום סיום הקורס.מ

  לבטל ו/או לשנות נרשמים לאחר שליחת הטופס.ידוע לי כי לא ניתן 

 ך זה.מקראתי את הכללים וההנחיות המצ"ב והנני מתחייב/ת בשם הרשות למלא את כל התנאים הרשומים במס 

 .ידוע לי כי ללא הסדרת התשלום וללא מעבר מבחן סיום, לא תאושר לפקח/ית תעודת הסמכה   

 

 register@masham.org.il,  אנא פנו במייל: ההרשמה בלבדדרושה עזרה בתהליך במידה ו   
 לנירה  03-6844253או  -לתמיכה טכנית  -03-6844248או    

 

https://business.masham.org.il/96/
mailto:register@masham.org.il


 
  

    
                                                                              

 

 הכשרת הפיקוח העירוני לאכיפת חקיקת קורונהלהלן תוכנית 

  

  מבוא

 .2018-(, התשע"ח34חוקקה הכנסת את חוק רישוי עסקים )תיקון מס'  2018ביולי 

כלים לאכיפת סט מתן תנאי הכשרה וסמכויות למפקחי רישוי עסקים, לצד חלק מהרפורמה, מגדיר התיקון לחוק, כ
 .1968-רישוי עסקים, התשכ"ח חוקת הורא

 את תכנית ההכשרה המחייבת שאושרה ע"י שר הפנים. , בין היתר,מגדיר 06/2019חוזר מנכ"ל משרד הפנים 

, ניהלה מדינת ישראל את המשבר באמצעות והצורך בשינוי אורחות החיים הכלל עולמיבעקבות משבר הקורונה 

ובצווי בריאות העם. כחלק מהתקנות והצווים האמורים, נקבעו סמכויות בתקנות שעת חירום  תייחודיוקביעת הוראות 

 לפקחי הרשויות המקומיות, אשר עברו הכשרה מתאימה.

 מטרות 

זה נועד להכשיר את פקחי הרשויות המקומיות שלא עברו הכשרות מדינה עד כה, לצורך אכיפת עבירות קורס 
 הקורונה בתקופת משבר הקורונה.

, יוסמכו לעסוק, בתקופת משבר הקורונה ובשגרה "מפקחי רישוי עסקים"פקחים אלה, אשר יעברו הכשרה של 
 שלאחריה, גם באכיפת הוראות חוק רישוי עסקים.

 אוכלוסיית היעד

 פקחי הרשויות המקומיות

 ב(-ייעוץ וניהול אקדמי )לפי סדר א

 ימודים מוניציפליים במש"מלנהל לימהראש אילנית דהאן גדש, גב' 

 מנהלת מחלקת חברה במש"מעו"ד רות דיין מדר, 

 ראש מנהל בטחון, חרום ותפקידים מיוחדים במש"מיוחאי וג'ימה, מר 

 ראש מנהל משפט וכנסת במש"מעו"ד מירה סלומון, 

 ויו"ר איגוד מנהלי רישוי עסקים ושילוטבעיריית נתניה  , מכרזים ושילוטמנהל אגף רישוי עסקיםנפתלי קאיקוב, מר 

 קורס הנושאי 

  מטרות הקורס ותכניו –פתיחה 

 :אוריינטציה לתפקיד מפקח רישוי עסקים והתשתית החוקית לעבודתו כולל 

 ברישוי עסקיםתפיסת תפקיד הפיקוח  .1

 התשתית החוקית לעבודת הפיקוח, חובות וזכויות המפקח כעובד ציבור, אתיקה. .2

 :שימוש בסמכויות פיקוח ואכיפה 

 עקרונות הפעלת סמכויות פיקוח ואכיפה )עקרון חוקיות המינהל( .1

 שימוש בסמכויות המפקח .2

 חוק סדר הדין הפלילי לעניין מתן קנסות מסוג ברירת משפט. .3

  ברישוי עסקים, טפסיםתחומי הפיקוח 

 תהליך הפיקוח ודרישה לתיקון ליקויים  .1

 מילוי דוח דרישה לתיקון ליקויים .2

 תיעוד ואיסוף ראיות .3

 ניהול הדיון בבית המשפט ומתן עדות 

  תנאים ודרישות התו הסגול לעסקים 

 מבחן גמר וסיכום 


