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מפרט אחיד של מחלקת בקורת עסקים בתל אביב יפו
תפקידה של מח' בקורת עסקים הינו ביצוע ביקורת בעסק ע"י מבקר המח' ,במטרה לבדוק את:
 התאמת העסק לבקשה שהוגשה ולתוכנית המאושרת,
 קיום תנאי תברואה נאותים ע"פ חוק רישוי עסקים ותנאים נוספים בהתאם למהות העסק .
נערכים גם ביקורות נוספות ,כגון:
 ביקורת מוקדמת או חידוש רישיון תקופתי.
תהליך הטיפול בבקשה במח' ביקורת עסקים :
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לאחר אישור התכנית ביחידת תכנון הנדסי ,נשלחת הפניה לכל גורמי רישוי כולל מח' ביקורת
עסקים.
הבקשות לרישיון מועברות מהרכז למבקר ביקורת עסקים ,לצורך עריכת ביקורת בעסק.
מבקר ביקורת עסקים עורך את הביקורת במקום שבמסגרתה נבדקים מהות העסק ,התאמת
העסק לתכנית (ישנה או חדשה) תנאי תברואה נאותים ותנאים נוספים בהתאם למהות העסק .
במידה ובביקורת ימצאו ממצאים ,ישלח מכתב דרישות לביצוע עם תאריך יעד.
אם בעל העסק לא דווח על ביצוע דרישות ,ישלח מכתב תזכורת נוסף לעסק.
לאחר ביצוע הדרישות ע"י בעל העסק יש לדווח למבקר ביקורת עסקים  ,על מנת לערוך ביקורת
חוזרת במקום.
במידה ובביקורת חוזרת של המבקר נבדק שאכן בוצעו כל הדרישות בעסק ,המבקר ימליץ לאישור
סופי לבקשה.
יש לציין שאם בעל העסק לא ביצע דרישות מחלקת בקורת עסקים ,למרות המכתב והתזכורת,
מבקר ביקורת עסקים יוציא סירוב לבקשה ,אשר יגרור בהמשך תביעה משפטית ממח' התביעות
על ניהול עסק ללא רישיון.

במקרים מסויימים יתכן מצב כי כבר בביקורת הראשונה יצא סרוב לעסק עקב אי התאמה לבקשה ,או אי
התאמת העסק לתכנית ותנאי תברואה נאותים ולכן קיימת חשיבות כי העסקים יתנהלו בהתאם לבקשה
ותכנית.
שים לב! הביקורת של מחלקת בק"ע לא באה להחליף ביקורות בעסק של גורמים מקצועיים אחרים כגון:
כיבוי אש ,משטרה ,השירות לאיכות הסביבה וכדו'

טיפים לבעל העסק!
יש להשאיר טלפון זמין כולל  mailעדכני ,כדי שהמבקר ביקורת עסקים יתאם ביקורת.
מומלץ – שבעל העסק יהיה נוכח בזמן הביקורת ,כדי להבין את דרישות המבקר.
מומלץ – לקבל תדרוך מקצועי ממגיש התכנית להתאמת העסק לתכנית במידה ונדרש.

הכן עסקך לביקורת רישוי עסקים!
בעל עסק יקר! אם ברצונך להיות מוכן לבקורת של נציג אגף רישוי עסקים ,כצעד לשיפור שירות ,הכנו
עבורך מספר טפסים של צ'ק ליסט לכל סוגי העסקים בהם מפורטים הנושאים שייבדקו ע"י מבקר ביקורת
עסקים.

בהצלחה בביקורת!
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להלן הטפסים לביקורת:
טופס לבדיקת בית אוכל
טופס לבדיקת חניון
טופס לבדיקת עסק לממכר מזון
טופס לבדיקת עסק שאינו עסק מזון
טופס לבדיקת עסק של מספרה או מכון יופי
ניתן למצוא את הטפסים גם ב -מאגר טפסים מסמכים והנחיות .

מומלץ!
לעיין ב -מדריך לתנאי תברואה לבתי אוכל!

וב -מדריך רישוי לבתי אוכל המחודש

קישור לדוגמאות למדורי עבודה בבתי אוכל:
דוגמאות למדורי עבודה בבתי אוכל
קישור לדוגמאות לסוגי אחסנה בבתי אוכל ועסקי מזון:
דוגמאות לסוגי אחסנה בבתי אוכל ועסקי מזון
קישור למפרידי שומן בבתי אוכל:
דוגמאות למפרידי שומן בבתי אוכל
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