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 לכבוד: 

 הגב' איילת שקד, שרת הפנים

 מר אביר קארה, סגן השר משרד ראש הממשלה

 מר יאיר הירש, מנכ"ל משרד הפנים

 מר חיים ביבס, יו"ר מרכז השלטון המקומי

 האזוריותמר שי חגג, יו"ר המועצות 

 שי ברמן, מנכ"ל איגוד המסעדות והברים

 תומר מור, מנכ"ל מסעדנים חזקים יחד 

 , מנכ"לית התאחדות בתי המלון דניאלייעל 

 רוית גרוס, התאחדות בעלי מלאכה

 שלומי דיין, יו"ר איגוד הברים והמועדונים

 

 שלום רב,

 פיילוט -בעלי עסקים לחינמית השקת 'לומדה' הנדון: 
 מסעדות , בתי קפה ומזנונים בתי אוכל,

 

צמצום לשיפור השירות לבעלי העסקים, ל ,מזה שנים רבות ,איגוד רישוי עסקים פועל ללא לאות .1

רגולציה ומזעור הבירוקרטיה בדחיפה והובלה של מרכז שלטון מקומי, מר חיים ביבס ומר שלמה 

איכר ראש -יפו, הגב' מרים פיירברג-, וראשי הערים מר רון חולדאי ראש עיריית תל אביבדולברג

 עיריית נתניה, ומר רמי גרינברג ראש עיריית פתח תקווה.

 פעלנו להקמת 'לומדה' לבתי אוכל, מסעדות, בתי קפה ומזנונים.בעבודה קשה ונמרצת  .2

התברואה והתשתית הנדרשת לניהול נכון להבנת דרישות  י בעלי העסקיםלסייע ביד 'לומדה'מטרת ה .3

 של העסק ולשמירה על בריאות הציבור.

מספקת מידע בסיסי וכללי בנושא קבלת הרישיון לניהול העסק ונותנת מענה לשאלות  'לומדה'ה .4

 נפוצות המתעוררות בקרב המעוניינים לפתוח בית אוכל.

י שבעצם כלל העובדים בעסק יוכלו ה'לומדה' הנה כלי ידידותי למשתמש ולבעל העסק והרעיון המרכז .5

 בעסק ושמירה על הכללים, לטובת כולנו. בעבודה, טוב יותר ,לצבירת ידע אישי בהלהשתמש 

 



 
 

ציבור בעלי העסקים טובת ה'לומדה' הינה כלי חינמי ופותחה במיוחד, ע"י איגוד רישוי עסקים ארצי, ל .6

 .ולעובדי הרשויות העוסקים במלאכה

 בידי העסקים להעלאת פריון העבודה וצמיחת המשק. מקווים שכלי זה יסייע .7

 http://temp.lomdda.com/rishuyasakim/story.htmlלהלן הקישור ללומדה  .8

 בהצלחה לכולם. .9

 

 בכבוד רב,

 נפתלי קאיקוב

 ארצי יו"ר איגוד רישוי עסקים ושילוט

 אגף רישוי עסקים נתניהומנהל 

 העתקים:

 יפו-מר רון חולדאי, ראש עיריית תל אביב

 איכר, ראש עיריית נתניה -גב' מרים פיירברג

  רמי גרינברג, ראש עיריית פתח תקווה מר 

 מר שלמה דולברג, מנכ"ל מרכז שלטון מקומי

 מר תומר ביטון, מנהל מינהל שלטון מקומי במשרד הפנים

 פתח תקווה ושילוט ומנהל אגף רישוי עסקים ארציכ"ל איגוד רישוי עסקים מר יגאל ספרונוב, מנ

 יפו-נהלת אגף רישוי עסקים תל אביבגב' איילת וסרמן, סמנכ"לית איגוד רישוי עסקים ומ

 מר רון לוי, ראש מטה איגוד רישוי עסקים ארצי ומנהל רישוי עסקים מועצת זבולון 

 ומנהל מחוז צפון מגזר איגוד רישוי עסקיםסכנין עימאד חמזה, מנהל רישוי עסקים מר 

  וחברת הנהלת איגוד רישוי עסקים וופא אגבריה, מנהלת רישוי עסקים אום אל פחםגב' 
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