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, פרק יב, נחקקה  2019כידוע, במסגרת חוק ההסדרים ותקציב המדינה לשנת 

 . 1968 -הרפורמה ברישוי עסקים, זאת על ידי תיקון לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח

אחת מאבני היסוד של הרפורמה ברישוי עסקים היא קביעת סמכותן של רשויות 

ם בדרישות לקבלת הרישוי להקים מרכזי שירות משותפים, בהם יתקיימו דיוני

רישוי עסק או היתר, בשיתוף עם נציגי נותני השירותים. מרכזים אלו ייעלו את 

הליכי הרישוי, יקלו על בעלי העסקים טעוני רישוי ועל מבקשי רישיון או היתר לפי 

 החוק, וימנעו מהם איבוד זמן יקר בכתות רגליים בין המשרדים השונים.

 12קון החוק, מחויב נותן האישור להשתתף לפחות ( לתי1(ו)6ג')7לפי האמור בסעיף 

 פעמים בשנה במרכז השירות. 

רשויות מקומיות,  9-לפני כשנה וחצי, עם הקמתם של מרכזי שירות משותפים ב

פניתי לקודמך בתפקיד בהודעה המסודרת שבסימוכין, כדי שיוכל לדאוג להתייצבות 

 הקבועה בחוק.נציגים ממשרדך במרכזי השירות המשותפים, בתדירות 

אף על פי כן, משרד החקלאות אינו שולח נציגים מטעמו למרכזי השירות שהוקמו 

 ברשויות המקומיות, בהשקעה ניכרת של משאבים, וכעת עומדים שוממים. 

החוק ובולם את יישום הרפורמה הימנע מקיום ן זה, המשרד בוחר במודע לבאופ

 החיונית לשגשוג העסקים בישראל.

נות לאלתר נציגים ממשרדך לאיוש מרכזי השירות הקיימים, אני פונה אליך למ

 לעמוד בדרישות החוק ולסייע לקידום העסקים בישראל.

 
 בברכה,

 
 שלמה דולברג

 מנהל כללי



 

 

 
 :העתק

 שר הפנים -מר אריה מכלוף דרעי 
 ראש עיריית מודיעין מכבים רעות ויו"ר מרכז השלטון המקומי -מר חיים ביבס 
 ראש העיר תל אביב יפו -מר רון חולדאי 

 ראשת העיר נתניה -גב' מרים פיירברג 
 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 
 כרכורראש מועצת פרדס חנה  -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 

 על אגף תקציבים, משרד האוצרסגן הממונה  -מר צחי דוד 
 יו"ר איגוד רישוי עסקים ומנהל אגף רישוי עסקים נתניה -מר נפתלי קאיקוב 


