שרותי הכבאות

התקבל מכתב מטעם שירותי הכבאות המופנה
למועצה בו היא נדרשת לסגור את העסק.

אם במכתב מפורטות
נסיבות המצביעות על
סכנה מיידית  -תוציא
המועצה צו מנהלי
לסגירת העסק באופן
מידי.

התובע העירוני יגיש
כתב אישום נגד בעל
העסק בהתאם לשיקול
דעתו.

אם לא מפורטות במכתב נסיבות
המצביעות על סכנה מיידית  -תוציא
המועצה מכתב לבעל העסק הנותן
ארכה של עד  7ימים לתיקון
הליקויים.

התקבל מכתב משירותי הכבאות הדורש מבעל
העסק לתקן ליקויים תוך  30יום.

תוציא המועצה מכתב לבעל העסק על מנת שיעביר
דיווח על תיקון הליקויים תוך  30יום.

במידה ולא תוקנו הליקויים  -תוציא
המועצה צו מנהלי לסגירת העסק
באופן מידי.

במידה ולא תיקן בעל העסק את הליקויים או לא
קיבל ארכה משירותי הכבאות  -תוציא המועצה צו
סגירה מנהלי\שיפוטי נגד בעל העסק ,בהתאם
לשיקול דעת התובע.

התובע העירוני יגיש כתב אישום נגד
בעל העסק ,בהתאם לשיקול דעתו.

תובע המועצה יגיש כתב אישום נגד בעל העסק,
בהתאם לשיקול דעתו.

משרד הבריאות

במידה וקיימים בתיק מכתבים ממשרד הבריאות
המצביעים על ליקויים שלא תוקנו.

התקבל מכתב ממשרד הבריאות המתריע על סכנה
מיידית לבריאות הציבור

יערוך תברואן המועצה ביקורת לבחינת מצב הליקויים

תוציא המועצה צו סגירה מנהלי /שיפוטי מיידי ,כנגד
בעל העסק ,בהתאם לשיקול דעת התובע.

במידה בדיקת התברואן
הראתה כי הליקויים
אינם מהווים סכנה
מידית לבריאות הציבור
 תוציא המועצה מכתבדרישה לתיקון הליקויים
תוך  30יום.

במידה ובדיקת התברואן
הראתה כי הליקויים
מהווים סכנה מידית
לבריאות הציבור  -תוציא
המועצה צו סגירה
מנהלי\שיפוטי נגד בעל
העסק ,בהתאם לשיקול
דעת התובע.

במידה ובעל העסק לא תיקן את
הליקויים או לא קיבל ארכה
ממשרד הבריאות לתיקון הליקויים
 תוציא המועצה צו סגירהמנהלי\שיפוטי נגד בעל העסק.

התובע העירוני יגיש כתב
אישום נגד בעל העסק,
בהתאם לשיקול דעתו.

התובע העירוני יגיש כתב אישום נגד
בעל העסק ,בהתאם לשיקול דעתו.

התובע העירוני יגיש כתב אישום נגד בעל העסק,
בהתאם לשיקול דעתו.

הועדה לתכנון ובניה

במידה והתקבל מכתב מהועדה לתכנון ובניה ובו
התנגדות למתן רשיון עסק.

ינקטו הפעולות הבאות:
 .1ישלח מכתב לועדה המבקש לקבל את נימוקי
הסירוב.
 .2המועצה תדרוש מבעל העסק הצגת אישור מהנדס
קונסטרוקטור המצביע על כך שהמבנה מתאים
לניהול העסק הספציפי המתנהל במקום.

במידה והעסק יהווה מטרד שחוקי התכנון והבניה נועדו
למנוע אותו  -תיבדק התלונה ע"י המועצה והתאם
לתוצאות הבדיקה תישקל האפשרות להוצאת צו הפסקה
מנהלי /שיפוטי ע"פ שיקול דעת התובע.

במידה ויגיש בעל העסק אישור מהנדס קונסטרוקטור
ויש לו את כל האישורים מגורמי הרישוי האחרים -

תובע העירוני יגיש כתב אישום נגד בעל העסק ,בהתאם
לשיקול דעתו.

תוכל המועצה בהתאם לשיקול דעתה  ,להנפיק לבעל
העסק אישור זמני עד שנה ,בדרישה להסדרת הליקויים
מול הועדה תוך שנה.

משטרה

במידה והתקבל מכתב מהמשטרה הדורש מהמועצה
לסגור את העסק

תיתן המועצה בהתאם לשיקול דעתה ארכה של עד  7ימים
להשיג את אישור המשטרה.

במידה ולא יציג בעל העסק את אישור המשטרה בזמן
שנקבע ,תוציא המועצה לבעל העסק צו סגירה מנהלי/
שיפוטי.

יגיש התובע העירוני ,בהתאם לשיקול דעתו כתב אישום
נגד בעל העסק

נוהל עבודה ברישוי עסקים.
עסק לפני חידוש רישיון

 90יום לפני תום הרישיון תשלח
המועצה מכתב לחידוש הרישיון לכל
הגורמים המאשרים (כבאות,
משטרה ,משרד הבריאות ,ועדה וכו')

במידה ואין התנגדות
לאף אחד מהגורמים
הנ"ל או שלא
נתקבלה תגובתם -
יחודש רשיון העסק
בכפוף לתשלום
האגרה.

במידה וישנה התנגדות
לאחד או יותר
מהגורמים הנ"ל -
תשלח המועצה לבעל
העסק מכתב הדורש את
תיקון הליקויים כתנאי
להארכת הרישיון.

בקשה חדשה

במידה ויתקבל
מכתב המפרט
ליקויים ,יטופל
בהתאם לנוהל.

עסק שפועל ללא רישיון ולא
נמצא בתהליך

המועצה תשלח לבעל העסק
מכתב המסביר את שינוי
המדיניות ודרישה להגשת בקשה
לרשיון עסק תוך  30יום.

במידה ובעל העסק לא יגיש
בקשה לרשיון עסק תוך  30יום -
יגיש התובע העירוני ,צו הפסקה
מינהלי/שיפוטי/כתב אישום כנגד
בעל העסק ,בהתאם לשיקול
דעתו.

