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 לכבוד 
 מנכ"ל משרד הבריאות -מר משה בר סימנטוב 
 מנכ"ל המשרד לביטחון פנים -מר משה )צ'יקו( אדרי 

 מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה -מר גיא סמט 
 מנכ"ל משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים -אביגדור קפלן ד"ר 

 מנכ"ל משרד החקלאות –מר שלמה בן אליהו 
 

 שלום רב,

 

  הודעה על הקמת מרכזי שירות משותפים ברשויות המקומיותהנדון:    

חוקקה הכנסת רפורמה רבת פרטים בתחום רישוי  2018כידוע לכם, במהלך יולי 
לחוק רישוי עסקים,  34"(, וזאת במסגרת תיקון מס' הרפורמההעסקים )להלן: "

 ", בהתאמה(. החוק"-" ו34תיקון מס' )להלן: " 1968-התשכ"ח

כחלק מהרפורמה נקבעה סמכותן של רשויות הרישוי להקים מרכזי שירות משותפים, 
בהם יתקיימו דיונים בשיתוף עם נציגי נותני השירותים, והכל במטרה לייעל את הליכי 

 הרישוי ולסייע לבעלי עסקים טעוני רישוי ולמבקשי רישיון או היתר לפי החוק.

 לחוק: 6ג7בחרה רשות רישוי להקים מרכז שירות משותף, הרי שבהתאם לסעיף 

על הרשות המקומית לקבוע, בשיתוף עם נותני האישורים, היקף העבודה של  .1
שות ובמספר מרכז השירות, בהתחשב במספר העסקים הפועלים בתחומה של הר

הבקשות לרישיונות או להיתרים המוגשות לרשות בכל שנה בממוצע )סעיף 
( לחוק(, כאשר במרכז השירות המשותף, שהקימה רשות מקומית 1)ה()6ג7

 12נותן האישור להשתתף לפחות  מחויב, 100,000שמספר תושביה עולה על 
 ( לחוק(. 1)ו() 6ג7פעמים בשנה )סעיף 

מיך עובד של הרשות המקומית כנותן אישור מטעמו נותן האישור רשאי להס .2
( 2( + )ו()2)ה()6ג7)א( וסעיף 6וכמשתתף במרכז השירות המשותף מטעמו )סעיף 

 לחוק(.

מרכזי שירות  9, הקימו רשויות רישוי שונות נכון למועד זההובא לידיעתנו כי 
חוק(, ואלו ( ל3)ו()6ג7משותפים, ואף שלחו על כך הודעה לשר הפנים )בהתאם לסעיף 

 הם:

 עיריית תל אביב-
 יפו  

 עיריית נתניה 
 עיריית בת ים 
 עיריית באר שבע 

  עיריית חולון 

 גן-עיריית רמת 

 עיריית יבנה 
  ,מרכז שירות משותף למועצה אזורית מנשה

מועצה מקומית זכרון יעקב, מועצה 
כרכור ומועצה מקומית -מקומית פרדס חנה

 גבעת עדה-בנימינה
 עיריית ראשון לציון 

 



 

 

 

 כמובן, ידוע לנו על כוונה להקים מרכזי שירות משותפים נוספים.

בהתאם לחוק, באחריות משרדי הממשלה, נותני האישור, לדאוג להתייצבות 
 נציגיהם במרכזי השירות המשותפים, בתדירות הקבועה בחוק.

  נבקשכם להנחות עובדי משרדיכם לפעול בהתאם.

 להעביר אלינו את שמות הנציגים אותם יש לזמן למרכזי השירות הקיימים כם נבקש

 

 

 

 

 

 בברכה,                                                                                       

 

 שלמה דולברג                                                                                    
 מנהל כללי                                                                                    

 

 
 
 
 

 : העתק
 שר הפנים - מר אריה מכלוף דרעי

יו"ר מרכז השלטון המקומי  ראש עיריית מודעין מכבים רעות ו – מר חיים ביבס
 יפו -ראש העיר תל אביב - חולדאי

 ראשת העיר נתניה - מרים פיירברגגב' 
 ראש העיר בת ים - מר צביקה ברוט

 ראש העיר באר שבע - מר רוביק דנילוביץ
 ראש העיר חולון - מר מוטי ששון
 ראש מועצת מנשה - מר אילן שדה

 ראש מועצת זיכרון יעקב - מר זיו דשא
 ראש מועצת פרדס חנה כרכור - גב' הגר פרי יגור
 ראש מועצת בנימינה גבעת עדה - מר איתי ויסברג

 ראש העיר רמת גן - מר כרמל שאמה הכהן
 ראש העיר יבנה  -מר צבי גוב ארי

 ראש העיר ראשון לציון - מר רז קינסטליך
 מנכ"ל משרד הפנים - מר מרדכי כהן
 סמנכ"ל כלכלה מרכז שלטון מקומי - מר איתי חוטר

 אגף רישוי עסקים נתניה יו"ר איגוד רישוי עסקים ומנהל - מר נפתלי קאיקוב


