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המועצה האזורית גזר
רישוי עסקי
תקציר
תחו השיפוט של המועצה האזורית גזר )להל  המועצה( משתרע על כ130,000
דונ ,ויש בו  25יישובי .לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,בסו $שנת 2010
התגוררו בתחו שיפוטה של המועצה  21,800תושבי .בעת הביקורת כיה מר פטר
וייס כראש המועצה.

פעולות הביקורת
בחודשי נובמבר  2011עד פברואר  2012בדק משרד מבקר המדינה את רישוי
העסקי שבתחו שיפוטה של המועצה .הביקורת נעשתה במחלקת התברואה
ובמחלקת רישוי העסקי .בדיקות השלמה נעשו בשירות הווטרינרי של המועצה,
במשרד הבריאות ,באיגוד ערי לשירותי כבאות והצלה אזור איילו )להל  שירות
הכבאות( ובוועדה המקומית לתכנו ולבנייה גזר.

עיקרי הממצאי
 .1מחלקת רישוי העסקי לא ניצלה את מאגרי המידע הקיימי במועצה ,כגו זה
של מחלקת הגבייה ,לש איתור עסקי ,ולכ לא היה בידיה מידע על כל העסקי
שפעלו בתחו שיפוטה של המועצה :כ 330עסקי פעלו בלא שמחלקת רישוי
העסקי ידעה את פרטיה ,וה פעלו ללא רישיו.
 .2רק ל 40מבי  140העסקי שלגביה נוהלו תיקי במחלקת רישוי העסקי,
היו רישיונות עסק תקפי .רוב העסקי שהמועצה טיפלה במסמכי רישוי פעלו ללא
רישיו עסק ,זאת נוס $על מאות העסקי ללא רישיו שלא נכללו במאגר המידע של
מחלקת רישוי העסקי .מספר של כל העסקי שפעלו ללא רישיו הגיע לכ430
לפחות .להל דוגמאות:
)א( שבעה יקבי שבתחו שיפוטה של המועצה פעלו ללא רישיו עסק; שישה
מה א $לא הגישו בקשה לקבלת רישיו ,והמועצה לא אכפה עליה לפעול לקבלתו.
)ב( במתח מסחרי שבמערב תחו שיפוטה של המועצה פועלי בתי מסחר
ששטח הבנוי הכולל הוא כ 10,000מ"ר .המתח נמצא על קרקע שסומנה בתכנית
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בניי ערי תקפה כ"שטח חקלאי מיוחד" שיועד ל"בית אריזה לפרי הדר בלבד".
נמצא כי כל העסקי במתח פעלו ללא רישיו עסק.
)ג( בתחו השיפוט של המועצה פועלי לפחות שבעה אולמי שמחות וגני אירועי.
שישה מה פעלו ללא רישיו עסק ,וארבעה א $חסרו אישור של שירות הכבאות
להפעלת.
)ד(  19עסקי הגישו בקשות לרישיו עסק לרפת או למחלבה או לשתיה .נמצא כי
רק לשניי מאות עסקי היה רישיו עסק; כל  17האחרי פעלו ללא רישיו עסק.
 .3בשלוש השני שבה התמקדה הביקורת ) (20112009לא נקטה המועצה צעדי
מינהליי או משפטיי נגד העסקי שפעלו בתחו שיפוטה ללא רישיו עסק ,והיא
הסתפקה  לעתי  במשלוח מכתבי התראה למקצת העסקי.

סיכו והמלצות
משרד מבקר המדינה רואה בחומרה את איהעמידה של המועצה האזורית גזר
בהוראות חוק רישוי עסקי ,התשכ"ח.1968
על המועצה לפעול לאלתר לאיתור כל העסקי בתחו שיפוטה שפועלי ללא רישיו
עסק ,לאכו $עליה לקיי את הוראות חוק רישוי עסקי ולפעול לסגירת של
עסקי שלא יעמדו בתנאי לקבלת רישיו עסק.

♦
מבוא
תחו השיפוט של המועצה האזורית גזר )להל  המועצה( משתרע על כ 130,000דונ ,ויש בו 25
יישובי 15 :מושבי 5 ,קיבוצי ו 5יישובי קהילתיי .לפי נתוני הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ,בסו %שנת  2010התגוררו בתחו שיפוטה של המועצה  21,800תושבי ,ודירוגה
החברתיכלכלי היה  .16בעת הביקורת כיה מר פטר וייס כראש המועצה ,ובמליאתה היו  31חברי.
בסעי)63 %א( לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,התשי"ח ,1958נקבעו סמכויותיה של
מועצה אזורית ,ובה (7)" :להסדיר או להגביל את הקמת של עסקי ,מלאכות ותעשיות או של כל
סוג שבה (8) ...לקבוע סדרי ,להטיל איסורי והגבלות ,לאחוז באמצעי ולחייב תושבי ,בעלי
ומחזיקי שה יאחזו באמצעי  כדי להבטיח את בריאות הציבור ,את הסדר ואת הבטחו; למנוע
הופעת והתפשטות של מחלות ונגעי ...למנוע דליקות ...לסלק מפגעי ולמנוע תקלות."...
חוק רישוי עסקי ,התשכ"ח) 1968להל  חוק רישוי עסקי( ,והתקנות והצווי שהותקנו על פיו
מסדירי את נושא רישוָי של עסקי .בחוק נקבע ,כי שר הפני רשאי לקבוע בצווי אילו עסקי
__________________

1

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדרגת את הרשויות המקומיות לפי המצב החברתיכלכלי של
אוכלוסיותיה .בסיווג עשר דרגות ,ובה  10היא הגבוהה ביותר.
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טעוני רישוי ולהגדיר כדי להבטיח את השגת המטרות שקבע החוק .2הוצאת הצווי טעונה
שלשמה מוצא הצו .החוק קובע ג כי רשות הרישוי
התייעצות ע השר הנוגע בדבר בעניי המטרה ִ
לעסק טעו רישוי בתחו השיפוט של רשות מקומית )להל  תחו השיפוט( היא ראש הרשות
המקומית או מי שהוא הסמיכו לכ ..לא תית רשות רישוי רישיו עסק לעסק שהקביעה כי הוא טעו
רישוי נעשתה בהתייעצות ע שר אחד או יותר ,אלא א כ נית לכ .אישור מוקד מאת השר או
השרי שעמ התקיימה ההתייעצות או מאת מי שה הסמיכו לכ) .להל  נותני האישורי(.
עוד נקבע בחוק כי רשות הרישוי ונותני האישורי רשאי להתנות את מת הרישיו או האישור ,לפי
העניי ,בתנאי שיש לקיימ )קוד מת הרישיו או האישור או לאחריו( ,וכי ה רשאי להוסי%
תנאי לרישיו שנית  הכול על מנת לקד את מטרות הרישוי.
בצו רישוי עסקי )עסקי טעוני רישוי( ,התשנ"ה) 1995להל  צו הרישוי( ,שהוציא שר הפני
מכוח סמכותו האמורה ,פורטו העסקי טעוני הרישוי לפי מטרות הרישוי העיקריות שלה .בצו
נקבע כי העסקי האמורי טעוני רישוי ג למטרת קיו הדיני הנוגעי לתכנו ולבנייה ולשירותי
כבאות.
תקנות רישוי עסקי )הוראות כלליות( ,התשס"א ,2000קובעות כי בקשה לרישיו עסק תוגש
לרשות הרישוי ,וא החליטה זו שלא לדחותה  תעבירה לנותני האישורי ותבקש את אישור
למת רישיו עסק או היתר זמני.
חוק רישוי עסקי קובע ,שעיסוק בעסק טעו רישוי ללא רישיו או היתר זמני או ללא קיו תנאי
מתנאי הרישיו או ההיתר הזמני או ללא קיו תקנה מהתקנות לעסקי טעוני רישוי שהתקינו שרי
הפני ,הבריאות ,איכות הסביבה )כיו השר להגנת הסביבה( ,המשטרה )כיו השר לביטחו
הפני( ,העבודה )כיו שר התעשייה ,המסחר והתעסוקה  התמ"ת( והחקלאות )כיו שר החקלאות
ופיתוח הכפר(  עיסוק כזה הוא עבירה.
במועצה האזורית גזר ראש המועצה הוא רשות הרישוי .במועצה פועלת מחלקת רישוי עסקי,
שתפקידה להבטיח את מילוי הוראות חוק רישוי עסקי והתקנות והצווי שהותקנו על פיו ואת
מילוי התנאי שנקבעו למת רישיו לעסקי השוני.
בחודשי נובמבר  2011עד פברואר  2012בדק משרד מבקר המדינה את רישוי העסקי שבתחו
המועצה .3הביקורת נעשתה במחלקת התברואה ובמחלקת רישוי העסקי .בדיקות השלמה נעשו
בשירות הווטרינרי של המועצה ,במשרד הבריאות ,באיגוד ערי לשירותי כבאות והצלה אזור
איילו )להל  שירות הכבאות( ובוועדה המקומית לתכנו ולבנייה גזר )להל  הוועדה המקומית(.

ניהול מאגר נתוני עסקי
 .1ריכוז מידע על כלל העסקי הפועלי בתחו המועצה הוא תנאי בסיסי לפיקוח נאות על
העסקי החייבי ברישיו ולאכיפת הוראות החוק על בעלי עסקי שהפרו אותו.
__________________

2
3

חוק רישוי עסקי מפרט שש מטרות :איכות נאותה של הסביבה ,מניעת סכנות לשלו הציבור ,בטיחות
של הנמצאי במקו העסק ,מניעת סכנת הידבקות ומחלות בעלי חיי ,בריאות הציבור וקיו הדיני
הנוגעי לתכנו ולבנייה ולשירותי הכבאות.
ממצאי ביקורת של מבקר המדינה בתחו רישוי העסקי פורסמו לאחרונה ב„˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ
·˘ ,(2010) ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏבפרק העוסק במועצה המקומית כפר יונה  "טיפול בהקמת ג אירועי
ובהפעלתו" ,עמ' .771769
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)א( במועד סיו הביקורת היה למחלקת רישוי העסקי במועצה מידע מתועד במסמכי על 140
עסקי שפעלו בתחו המועצה.
על פי נתוני מחלקת הגבייה של המועצה ,בינואר  2012פעלו בתחו המועצה  432עסקי החייבי
לכאורה ברישיו עסק ,בעיקר בתחומי המסחר ,התעשייה והמלאכה; בה ג עסקי מזו ,אולמי
אירועי ואתרי תיירות וקיט המשרתי קהל מבקרי גדול שמגיע ג מחו 0לתחומי המועצה.
כ 80מהעסקי האלה משתרעי על שטח גדול מ 1,000מ"ר ,בה  16עסקי גדולי מאוד,
ששטח גדול מ 5,000מ"ר .עוד פעלו בתחומי המועצה לפחות  40עסקי שאינ כלולי במאגר
המידע של מחלקת הגבייה )כ 30עסקי לפחות לגידול בעלי חיי ו 10מקוואות( .דהיינו ,מספר
של העסקי החייבי ברישיו עסק הסתכ בכ 470לפחות.
Ï˘ ‰Ê ÔÂ‚Î ,‰ˆÚÂÓ· ÌÈÓÈÈ˜‰ Ú„ÈÓ‰ È¯‚‡Ó ˙‡ ‰ÏˆÈ ‡Ï ÌÈ˜ÒÚ‰ ÈÂ˘È¯ ˙˜ÏÁÓ˘ ‡ˆÓ
ÂÏÚÙ˘ ÌÈ˜ÒÚ‰ ÏÎ ÏÚ Ú„ÈÓ ‰È„È· ‰È‰ ‡Ï ÔÎÏÂ ,ÌÈ˜ÒÚ ¯Â˙È‡ Ì˘Ï ,‰ÈÈ·‚‰ ˙˜ÏÁÓ
·˙,Ì‰ÈË¯Ù ˙‡ ‰Ú„È ÌÈ˜ÒÚ‰ ÈÂ˘È¯ ˙˜ÏÁÓ˘ ‡Ï· ÂÏÚÙ ÌÈ˜ÒÚ 330-Î :‰ˆÚÂÓ‰ ÌÂÁ
.ÔÂÈ˘È¯ ‡ÏÏ ÂÏÚÙ Ì‰Â
בתשובתה ממאי  2012הודיעה המועצה למשרד מבקר המדינה כי קבעה ש"יהא קשר רצי %ושוט%
בי מחלקת הגביה למחלקת רישוי עסקי ועדכו דוכווני בי שתי המחלקות" .עוד הודיעה
המועצה כי מליאתה החליטה בישיבתה בינואר  2012שמנהל מחלקת רישוי העסקי בשיתו%
מחלקת הגבייה ינהלו מיפוי של בתי העסק בתחו המועצה.
)ב( אחת ממטרותיו של חוק רישוי עסקי היא "בטיחות של הנמצאי במקו העסק או
בסביבתו" ,ובהתא להוראות סעי (6)1 %לחוק נקבע בצו הרישוי בסעי)2 %ג( כי "עסק מ
המפורטי בתוספת ]לצו[ טעו רישוי ג למטרת קיו הדיני הנוגעי ...לשירותי כבאות".
מאחר שמחלקת רישוי העסקי לא איתרה את רוב העסקי שבתחו המועצה ,היא ג לא יידעה את
שירות הכבאות בדבר קיומ ולא ביקשה ממנו לבחו את מצב הבטיחות מפני אש בה .כתוצאה
מכ .פועלי בתחו המועצה עסקי רבי שלא נבדקו בידי שירות הכבאות .מנתוני שירות הכבאות
מפברואר  2012עולה בי היתר כי לא היה לו מידע על  6מבי  16העסקי הגדולי )ששטח גדול
מ 5,000מ"ר( וממילא הוא לא בדק אות.
ÌÂÁ˙· ÔÂÈ˘È¯ ‡ÏÏ ÌÈÏÚÂÙ‰ ÌÈ˜ÒÚ‰ ¯Â˙È‡-È‡ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÈÂ˘È¯Ï ,‰ÓÂÁ˙·˘ ÌÈ˜ÒÚ ÏÚ Ú„ÈÓ‰ ¯‚‡Ó ˙ÓÏ˘‰Ï ¯˙Ï‡Ï ÏÂÚÙÏ ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ .‰ˆÚÂÓ‰
‰ÈÏÚ ÍÎ ÍÂ˙· .ÔÂÈ˘È¯ ‡ÏÏ ÏÂÚÙÏ ÂÎÈ˘ÓÈ˘ ÌÈ˜ÒÚ Ì˙Â‡ „‚ ÌÈ„Úˆ ˙ËÈ˜ÏÂ ÂÏ‡ ÌÈ˜ÒÚ
Ì‰Ï ¯˘Ù‡Ï È„Î ÌÈ˜ÒÚ‰ ÌÂÈ˜ ÏÚ ,˙Â‡·Î‰ ˙Â¯È˘ Ì‰·Â ,ÌÈ¯Â˘È‡‰ È˙Â ˙‡ „ÈÓÚ‰Ï
.Ì˙¯È‚Ò ÏÚ ıÈÏÓ‰Ï ÔÈÙÂÏÁÏÂ Ì˙ÏÚÙ‰Ï ÌÈ‡˙ ÚÂ·˜Ï
 .2לצור .ריכוז המידע על העסקי שבתחו המועצה ניהלה מחלקת רישוי העסקי תיק רישוי
לכל עסק שהגיש בקשה לרישיו ,ובו תויקו כל המסמכי הרלוונטיי .בד בבד ניהלה המועצה מאז
שנת  2007מאגר מידע ממוחשב ,ובו נרשמו הבקשות לרישיו עסק .מנהל מחלקת רישוי העסקי
היה אחראי לעדכו המידע הנוגע לפעילות שנעשתה בתחומי העסקי הללו.
מאגר מידע ממוחשב יכול לשמש כלי ניהולי טוב למעקב אחר עמידת העסקי בתנאי הרישיו
ולאכיפת הוראות החוק.
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‰È‰ ÌÈ˜ÒÚ‰ ÈÂ˘È¯ ˙˜ÏÁÓ Ï˘ ˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓ· Ú„ÈÓ‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓÓ
ÌÈ˜ÒÚ· ÏÂÙÈË‰ ÈË¯ÙÂ ,Â· ÂÏÏÎ ÌÈ˜È˙ Ì‰Ï ÂÁ˙Ù˘ ÌÈ˜ÒÚ‰ ÏÎ ‡Ï :ÔÎ„ÂÚÓ ‡ÏÂ È˜ÏÁ
˘˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯Ï ‰˘˜·‰ ˙˘‚‰ È„ÚÂÓ ˙‡ ¯˜ÈÚ· ÂÏÏÎÂ ,¯˙ÂÈ· ÌÈÈ˜ÏÁ ÂÈ‰ Â· ÂÏÏÎ
˙Â„Â‡ ÏÚ ÌÈÈÓÊ ÌÈÊÎÂ¯Ó ÌÈÂ˙ Ú„ÈÓ‰ ¯‚‡Ó· Â¯ÒÁ .ÌÈ¯Â˘È‡‰ È˙ÂÏ ‰˙¯·Ú‰Â
‰ÊÎ˘ ÊÂÎÈ¯ ;ÔÂÈ˘È¯ Ô˙Ó ÌÈÚÂÓ˘ ,ÔÂÈ˘È¯‰ È˘˜·Ó ÌÈ˜ÒÚ‰Ó „Á‡ ÏÎ· ÌÈÓÈÈ˜‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰
‡.˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙ÙÈÎ‡Ï ·Â˘Á ÈÚˆÓ‡ ‰ÓˆÚÓ ‰ˆÚÂÓ‰ ‰Ú¯‚ ÍÎ·Â ,˙È„È ‰˘Ú ‡Ï Û
המועצה ציינה בתשובתה כי בשיטת העבודה שנהגה עד כה עודכ מאגר המידע שלא בסמו .למועד
קבלת הנתוני ,והודיעה כי "לאור הערות המבקר המועצה הנחתה את מחלקת הרישוי להזי
תשובות נותני האישור מיד ע קבלת".
ÌÈÈÎ„ÚÂ ÌÈ‡ÏÓ ÌÈ‡ ÂÈÂ˙˘ ·˘ÁÂÓÓ Ú„ÈÓ ¯‚‡Ó˘ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡‡ÂÏÓ ˙‡ ‰Ï˘ Ú„ÈÓ‰ ¯‚‡Ó· ÏÂÏÎÏ ‚‡„˙ ‰ˆÚÂÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .Â„ÂÚÈÈ ˙‡ ‡ÏÓÓ ÂÈ
.ÔÂÈ˘È¯· ÌÈ·ÈÈÁ‰ ÌÈ˜ÒÚÏ ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈË¯Ù‰

אכיפה
מרישומי המועצה עולה כי מבי  140העסקי שלגביה נוהלו תיקי במחלקת רישוי העסקי ,רק
ל (28%) 40היו רישיונות עסק תקפי )מה  22רישיונות עסק לצמיתות ,והיתר רישיונות
מתחדשי והיתרי זמניי( .4תיקי העסקי שקיבלו רישיונות עסק נפתחו כול לפני שנת ,2011
ורוב העסקי שהמועצה טיפלה במסמכי רישוי פעלו ללא רישיו עסק ,זאת נוס %על מאות
העסקי ללא רישיו שלא נכללו במאגר המידע של מחלקת רישוי העסקי ,כאמור לעיל .מספר
של העסקי שפעלו ללא רישיו הסתכ בכ 430לפחות.
חוק רישוי עסקי נות בידי רשות הרישוי כמה אמצעי לאכיפת הוראותיו .החמור שבה הוא
הגשת כתב אישו בגי ניהול עסק ללא רישיו או היתר זמני ,או בגי איקיו הוראות ותנאי
שנקבעו ברישיו או בהיתר .בחוק נקבעו העונשי שבית המשפט רשאי להטיל על בעלי העסק או
מפעיליו ,ובית המשפט א %הוסמ .לצוות על סגירת העסק.
שני אמצעי נועדו להפסיק את הפעלת העסק חסר הרישיו סמו .למועד תחילת הפעלתו ,עוד
בטר הוגש כתב אישו:
 .1בסעי22 %א לחוק רישוי עסקי בנוסחו בעת הביקורת 5נקבע" :נעשו במקו פלוני פעולות
הכנה לניהול עסק או לפתיחתו ,או לשימוש במבני ,בחצרי או במקרקעי לצור .ניהול עסק טעו
רישוי ,מבלי שנית רשיו או היתר זמני ,או בסטיה מ הרשיו או ההיתר הזמני ,רשאי בית משפט...
לית צו ...להימנע מפעולה באותו מקו."...
__________________

4
5

המועצה פעלה מדי שנה בשנה למת רישיונות עסק זמניי לקייטנות ולאירועי ציבוריי שהתקיימו
בתחומה .תחו רישוי זה לא נכלל בביקורת.
סעי( 22א לחוק תוק בתיקו התשע"א ,ובהוראת המעבר לתיקו נקבע כי ייכנס לתוקפו ביו 18.5.11
או ביו כניסת לתוק( של תקנות שהותקנו לפי סעי( 7ג)1ב( לחוק ,כנוסחו בסעי(  12לתיקו התשע"א
 המאוחר שבה .התיקו טר נכנס לתוקפו במועד סיו הביקורת ,שכ טר נכנסו לתוקפ התקנות
האמורות.
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 .2בסעי 20 %לחוק רישוי עסקי נקבע" :היה לממונה על המחוז ,לממונה על איכות הסביבה,
לרופא מחוזי או לראש הרשות המקומית יסוד סביר להניח שנעברה בעסק או לגביו עבירה לפי סעי%
] 14עיסוק ללא רישיו או היתר זמני ואיקיו הוראות ותנאי[ ,רשאי הוא לצוות בכתב על הפסקה
ארעית של העיסוק בעסק ,א בסגירת החצרי וא בכל דר .אחרת הנראית לו מתאימה בנסיבות
העני כדי להביא לידי הפסקה של ממש בעיסוק )להל  צו הפסקה מינהלי(" .צו הפסקה מינהלי
תק %ל 30יו ,ומי שנתנו רשאי להארי .את תוקפו עוד ב 30יו ,א הוגש לבית המשפט כתב
העברה ששימשה עילה להוצאת הצו.
אישו בשל ֵ
ÌÈ„Úˆ ‰ˆÚÂÓ‰ ‰Ë˜ ‡Ï (2011-2009) ˙¯Â˜È·‰ ‰„˜Ó˙‰ Ô‰·˘ ÌÈ˘‰ ˘ÂÏ˘· ÈÎ ‡ˆÓ
- ‰˜Ù˙Ò‰ ‡È‰Â ,˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯ ‡ÏÏ ‰ÓÂÁ˙· ÂÏÚÙ˘ ÌÈ˜ÒÚ‰ „‚ ÌÈÈËÙ˘Ó Â‡ ÌÈÈÏ‰ÈÓ
.ÌÈ˜ÒÚ‰ ˙ˆ˜ÓÏ ‰‡¯˙‰ È·˙ÎÓ ÁÂÏ˘Ó· - ÌÈ˙ÚÏ
המועצה הודיעה בתשובתה כי היא "מקבלת את עיקר דברי הביקורת בעניי זה והיא א %הציבה את
נושא הגברת האכיפה והפיקוח על עסקי טעוני רישוי הפועלי שלא כדי בתחומה בתוכנית
העבודה לשנת  ."2012בהתא לכ .קבעה מליאת המועצה בישיבתה בינואר  2012כי ירועננו
ההנחיות בתחומי הפיקוח והאכיפה וכי ינוהל תיק פיקוח מפורט .עוד קבעה כי "תובע המועצה
בהיוועצות ע מנהל מחלקת רישוי עסקי ,יגדירו אמות מידה סבירות ושוויוניות להפעלת מדיניות
אכיפה בתחו רישוי עסקי".
ע זאת הסבירה המועצה בתשובתה" :לחלק משמעותי מהעסקי בהיקפי גדולי אשר צוינו
בממצאי המבקר ,ננקטו הליכי במישור של דיני התכנו והבניה .המועצה מבקשת לציי כי
משיקולי של יעילות ובמסגרת שיקול הדעת המסור לה ,כאשר ננקטי הליכי במישור של תכנו
ובניה וכל עוד הוגשה בקשה לקבלת רישיו עסק ,לא תיטה המועצה למהר ולנקוט הליכי א%
בנתיב של רישוי עסקי ‰È·‰Â ÔÂÎ˙‰ ÈÈ„ ¯Â˘ÈÓ· ‚È˘‰Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ˙˘˜·Ó Â˙Â‡ „ÚÒ‰ ¯˘‡Î
)ˆÈÎ Ì‡) ,ÌÈ˜ÒÚ ÈÂ˘È¯ ˜ÂÁ Ï˘ ¯Â˘ÈÓ· Û‡ ˙ÈÏÎ˙‰ ˙‡ ‡ÏÓÓ ('„ÎÂ ˘ÂÓÈ˘ ˙˜ÒÙ‰ ,‰ÒÈ¯‰ Â
) "(ÂÙÂ‚Ï ÔÁ·ÈÈ ‰¯˜Ó ÏÎההדגשה במקור(.
˙ÁË·‰ ˙‡ ÈÂ˘È¯ ˙Â˘¯ ÏÚ ÏÈË‰ ÌÓ‡ ÌÈ˜ÒÚ ÈÂ˘È¯ ˜ÂÁ ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˜˙ÁË·‰Î ˙Â¯ËÓ ‚È˘‰Ï ˘˜·Ó ‡Â‰ ‰Ê „ˆÏ ÌÏÂ‡ ,‰ÈÈ·ÏÂ ÔÂÎ˙Ï ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈÈ„‰ ÌÂÈ
·¯Â„È˜Ù˙· ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ˘‡¯ ÏÚ ÔÎÏ .¯Â·Èˆ‰ ÌÂÏ˘Ï ˙ÂÎÒ ˙ÚÈÓÂ ¯Â·Èˆ‰ ˙Â‡È
Ì‡ Ì‚ ,˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯ ‡ÏÏ ÌÈÏÚÂÙ‰ ÌÈ˜ÒÚ „‚ ÌÈÈËÙ˘Ó ÌÈÚˆÓ‡ ËÂ˜Ï ÈÂ˘È¯ ˙Â˘¯Î
‰˘È‚‰˘ ‰ÚÈ·˙ ˙Â·˜Ú· ÔÎ Ì‡ ‡Ï‡ - ÈËÙ˘Ó‰ ¯Â˘ÈÓ· Ì„‚ ‰ÏÚÙ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰
,ÏÚÂÙ· ÈÎ ÔÈÂˆÈ .Â· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙˜ÒÙ‰ Â‡ ‰·Ó‰ ˙ÒÈ¯‰ ¯·„· ÔÈ„ ˜ÒÙ Ô˙È ‰„ÚÂÂ‰
·Ì˙Â‡ Ï˘ Ì˙ÏÚÙ‰ ˙˜ÒÙ‰Ï ÂÓ¯‚ ‡Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÏÂÚÙ ˙¯Â˜È·· ÂÏÏÎ˘ ÌÈ˜ÒÚ
.ÔÈ„Î ‡Ï˘ ÂÏÚÙ˘ ÌÈ˜ÒÚ
ÈÓÂÁ˙·˘ ÌÈ˜ÒÚ‰ ·Â¯ - ÌÈ˜ÒÚ ˙Â‡Ó˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.ÌÈ˜ÒÚ ÈÂ˘È¯ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰ ˙ÙÈÎ‡Ï ‰ÏÚÙ ‡Ï ‰ˆÚÂÓ‰Â ,˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯ ‡ÏÏ ÂÏÚÙ - ‰ˆÚÂÓ‰
È„Î ‰˙Â˘¯Ï ˜ÂÁ‰ „ÈÓÚ‰˘ ÌÈÈËÂÙÈ˘‰Â ÌÈÈÏ‰ÈÓ‰ ÌÈÚˆÓ‡· ˘Ó˙˘‰Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ
.Â˙Â‡ ÌÈ¯ÙÓ‰ ÏÚ ÂÈ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ÛÂÎ‡Ï
להל דוגמאות לעסקי שפעלו במש .שני ללא רישיו עסק ובלא שמילאו את התנאי שהציבו
לה נותני האישורי .אימילוי התנאי לא רק נוגד את החוק ,אלא עלול לגרו להיווצרות של
מפגעי תברואה וסביבה ומפגעי בטיחות.

המועצה האזורית גזר
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יקבי
על פי נתוני המועצה מגדלי בכרמי שבתחומה בשטח של כ 7,000דונ ענבי מאכל ובשטח של
כ 3,000דונ ענבי ליי .במועד הביקורת פעלו בתחומה שבעה יקבי לפחות.
על פי צו הרישוי ,רישיו ליקב מותנה ,נוס %על קיו הדיני הנוגעי לתכנו ולבנייה ולשירותי
כבאות ,ג בקבלת אישורי המשרד להגנת הסביבה ,משרד הבריאות ומשרד החקלאות ופיתוח
הכפר.
(·˜È‰ - ÔÏ‰Ï) Ì‰Ó „Á‡ ˜¯ ;˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯ ‡ÏÏ ÂÏÚÙ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ·˜È‰ ˙Ú·˘ ÏÎ ÈÎ ‡ˆÓ
ÂÈÙÏ Â·ˆÂ‰˘ ˙Â˘È¯„· „ÓÚ ‡Ï˘ ¯Á‡Ó ‰Ú ‡Ï ‡Â‰Â ,ÔÂÈ˘È¯ ˙Ï·˜Ï ‰˘˜· ˘È‚‰
:ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ
·˜È‰
היקב פועל מאז שנת  ,2000ועל פי נתוני מחלקת הגבייה של המועצה שטחו כ 48,200מ"ר .על פי
נתוני היקב הוא מעבד כ 7,000טונות ענבי לשנה ומפיק יינות ומשקאות חריפי.
- 2004 ˙˘Ï ÈÓÊ ˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯ ËÚÓÏ - ˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯ ‡ÏÏ ·˜È‰ ÏÚÂÙ Â˙Ó˜‰ Ê‡Ó ÈÎ ‡ˆÓ
.ÌÈ˜ÒÚ ÈÂ˘È¯ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰ ˙ÙÈÎ‡Ï ÌÈ„Úˆ ÂÈÏÈÚÙÓ „‚ ‰Ë˜ ‡Ï ‰ˆÚÂÓ‰Â
 .1במכתב מפברואר  2002הודיע המשרד להגנת הסביבה כי הוא מסרב לתת את אישורו הנדרש
לש מת רישיו עסק ליקב ,ודרש מהמבקשי להשלי "תכנית סניטארית של המפעל שתכלול...
סימו קווי ניקוז נגר עילי ,קווי ביוב ,פירוט יחידות המתק לטיפול בשפכי ,נקודת החיבור לביוב
העירוני ו/או צורת סילוק השפכי".
 .2ממסמכי מחלקת רישוי העסקי עולה כי מאז אוגוסט  2002סירב משרד הבריאות לאשר את
הבקשה לרישיו עסק ,מאחר ש"מאגר הביוב של היקב אינו יכול לקלוט את שפכיו".
רק באוקטובר  ,2010לאחר פעילות של כעשר שני ,הגיש היקב תכנית טיפול בשפכי .מהתכנית
עולה כי כמות השפכי של המפעל נאמדת בכ 20,700מ"ק לשנה .בדצמבר  2010הגיש היקב
בקשה נוספת לרישיו עסק .באפריל  2011הסכי משרד הבריאות לתת את אישורו הנדרש לש מת
הרישיו ,א .התנה את אישורו בכמה תנאי ,ובה ביצוע בדיקות שפכי ביקב ,עמידה בדרישות
בדבר איכות השפכי בהתא לחוק העזר של המועצה ומניעת זרימה חוזרת.
לדברי המהנדסת המחוזית לבריאות הסביבה בלשכת הבריאות נפת רמלה" ,התכנית שהוגשה נבחנה
ונמצא כי אי בה פתרו לאיכות השפכי" .משרד הבריאות הודיע בתשובתו מאפריל  2012כי
התנאי שבה התנה את אישורו טר מולאו .עד מועד סיו הביקורת לא הגיש היקב תכנית
מתוקנת לפתרו בעיית השפכי.
דלקות שהכי שירות הכבאות בפברואר 2011
 .3מדוח ביקורת תקופתית לבדיקת סדרי מניעת ֵ
עולה כי נמצאו ביקב ליקויי הנוגעי לבטיחות ולמניעת דלקות.
המועצה הודיעה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי ארבעה מהיקבי שבה עוסקת הביקורת "לא
היו מוכרי" לה .בעקבות פניית משרד מבקר המדינה "תיער .ביקורת במקו וככל שימצא כי
עסקינ בעסקי טעוני רישוי ,תוצא לחשודי התראה טר נקיטת הליכי משפטיי ויינקטו הליכי
בהתא ...בכוונת המועצה לנקוט הלי .דומה א %ביחס ליקבי האחרי אשר אוזכרו] ...בפניית
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משרד מבקר המדינה[ וזאת לאחר מת התראה ומת הזדמנות לבעלי העסק להוציא רישיו בפרק
זמ סביר".
מתח מסחרי
·È˙· ÌÈÏÚÂÙ Â·Â È¯ÁÒÓ ÌÁ˙Ó ÌÈÈ˜ ,Â"ÏÈ· ˙ÓÂˆÏ ÍÂÓÒ ,‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ‰ÁË˘ ·¯ÚÓ
˙ÈÎ˙· ‰ÓÂÒ˘ Ú˜¯˜ ÏÚ ‡ˆÓ ÌÁ˙Ó‰ .¯"Ó 10,000-Î ‡Â‰ ÏÏÂÎ‰ ÈÂ·‰ ÌÁË˘˘ ¯ÁÒÓ
·ÈÎ ‡ˆÓ ."„·Ï· ¯„‰ È¯ÙÏ ‰ÊÈ¯‡ ˙È·"Ï „ÚÂÈ˘ "„ÁÂÈÓ È‡Ï˜Á ÁË˘"Î 6‰Ù˜˙ ÌÈ¯Ú ÔÈÈ
ÌÂÈ˜ ˙‡ Ì‰ÈÏÚ ÛÂÎ‡Ï ‰ÏÚÙ ‡Ï ‰ˆÚÂÓ‰Â ,˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯ ‡ÏÏ ÂÏÚÙ ÌÁ˙Ó· ÌÈ˜ÒÚ‰ ÏÎ
:‰Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï .ÌÈ˜ÒÚ ÈÂ˘È¯ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰
ÏÂÎ¯Ó
העסקי שבמתח מרוכזי בשני מבנני  צפוני ודרומי .במבנ הצפוני פועל זה כשבע שני
מרכול ששטחו )על פי נתוני מחלקת הגבייה של המועצה( כ 8,000מ"ר .בעלי המרכול הגישו
למועצה במאי  2005בקשה לקבל רישיו עסק .נמצא כי נותני האישורי הציבו תנאי למת
הרישיו ,ואלו לא מולאו עד מועד הביקורת:
 .1משרד הבריאות דרש במאי  2006להגיש "תוכנית סניטארית מפורטת ומאושרת ע"י ועדת בני
ערי" .ממסמכי משרד הבריאות וממסמכי המועצה עולה כי עד מועד הביקורת לא הוגשה התכנית
המבוקשת.
 .2המרכול פעל בניגוד לשימוש המותר במתח ,למעט בשנת  ,2006שבה נית לו אישור
ל"שימוש חורג".
יצוי כי בישיבתה במר 2007 0סירבה הוועדה המחוזית לתכנו ולבנייה מחוז המרכז לאשר תכנית
מפורטת שבאמצעותה ביקשה הוועדה המקומית לשנות את ייעודו של המתח ל"שטח מסחרי".
בעקבות הבקשה שונה ייעודו של חלק מ השטח .הוועדה המחוזית קבעה כי "המגרש הצפוני" של
המתח ,הכולל את המבנ הצפוני ובתוכו המרכול ,ייוותר בייעודו הקיי כפי שהוא ,דהיינו שטח
"לאחסנה ולאריזה" .באפריל  2008ערערו המועצה וחוכרי המתח על החלטה זו ובקשו שג
המבנ הצפוני ייועד ל"שטח מסחרי" ,א .באוקטובר  2008דחתה ועדת המשנה לעררי את הערר.
,ÌÈ˜ÒÚ ÈÂ˘È¯ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰ ˙ÙÈÎ‡Ó ‰˙ÂÚÓÈ‰ ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ .˜ÂÁÏ „Â‚È· ÏÂÚÙÏ ÌÈ˜ÒÚ ÈÏÚ· „„ÂÚÏ ‰ÏÂÏÚ ,ÌÈÏÂ„‚ ¯ÁÒÓ È˙· ÏÚ „ÂÁÈÈ
.˜ÂÁ‰ ˙Â˘È¯„· ÌÈ„ÓÂÚ ÌÈ‡˘ ÌÈ˜ÒÚ Ì˙Â‡ ˙¯È‚ÒÏÂ ÌÈ˜ÒÚ‰ ÈÂ˘È¯Ï ÏÂÚÙÏ

__________________
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אולמי אירועי
משרד מבקר המדינה התייחס בעבר להפעלת גני אירועי בתחומי רשויות מקומיות ללא רישיו
עסק.7
בתחומי המועצה פועלי לפחות שבעה אולמי שמחות וגני אירועי )להל  אולמי אירועי(.
אולמי האירועי  להוציא אחד  פועלי במבני קשיחי ,ה מצויי במתחמי גדולי שגודרו,
ובה מבני עזר ,חניות וגני פתוחי ובחלק ג ברכות נוי .הפעלת אולמי האירועי כרוכה
באירוח אלפי אנשי בשנה ,בהכנת מזו ,באחסונו ובהגשתו וכ בהשמעת מוזיקה .על אולמי
האירועי לעמוד בדיני הנוגעי לרישוי עסקי.
הוצאת רישיו עסק לאול אירועי כרוכה בעמידה בתנאי הוועדה המקומית ובתנאי שירות
הכבאות ,ונדרשי ג רישיו המשטרה ואישורי משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה .דרישות
משרד הבריאות נוגעות בי היתר להכנת תשתיות מתאימות לאול האירועי :מטבח ,שירותי,
מחס ,חיבור למערכת ביוב מרכזית ואספקת מי הראויי לשתייה .דרישות המשטרה נוגעות בי
היתר לגידור ג האירועי ולקיומ של תאורת ביטחו ,פתחי יציאה ומגרש חנייה .דרישות שירות
הכבאות נוגעות בי היתר לבניית המבני מחומרי עמידי באש ,להתקנת מערכות לגילוי דלקות
ולכיבוי ולאספקת מי המתאימה ללח 0הדרוש בברזי שרפה.
Â¯ÒÁ Û‡ Ì‰Ó ‰Ú·¯‡Â ,˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯ ‡ÏÏ ÂÏÚÙ ÌÈÚÂ¯È‡‰ ÈÓÏÂ‡ ˙Ú·˘Ó ‰˘È˘ ÈÎ ‡ˆÓ
‡ÏÚ ÌÈ˜ÒÚ ÈÂ˘È¯ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ‰ÙÎ‡ ‡Ï ‰ˆÚÂÓ‰ .Ì˙ÏÚÙ‰Ï ˙Â‡·Î‰ ˙Â¯È˘ Ï˘ ¯Â˘È
‡:‰Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï .˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯ ‡ÏÏ ‰ÓÂÁ˙· ÂÏÚÙ˘ ÌÈÚÂ¯È‡‰ ÈÓÏÂ
‡ÌÈÚÂ¯È‡ ÌÏÂ
אחד מאולמי האירועי פועל מאמצע שנות התשעי של המאה העשרי .לפי נתוני מחלקת הגבייה
של המועצה ,שטחו כ 10,200מ"ר ,מזה כ 1,250מ"ר שטח האול.
נמצא כי אול האירועי פועל מאז הקמתו ללא רישיו עסק ובלא שמילא את דרישות נותני
האישורי:
 .1האול הוק על קרקע חקלאית מוכרזת ב"אזור פיתוח כפרי" ,שייעודה )לפי תמ"מ (3/21
"נו %כפרי פתוח" .באוגוסט  1998נתנה הוועדה המקומית למחזיקי הקרקע היתר לבניית חממה
ששטחה כ 1,550מ"ר .בספטמבר  2006הגישו המחזיקי ,בדיעבד ,בקשה לשימוש חורג במבנה
"החממה ובית צמחיה ואריזה" כ"ג אירועי" ,ששטחו הבנוי הכולל כ 2,050מ"ר .הבקשה
נדחתה ,והוועדה המקומית נקטה אמצעי משפטיי לסגירת אול האירועי .במועד סיו הביקורת
)פברואר  (2012הוסי %האול לפעול.
 .2מדוחות ביקורת של משרד הבריאות עולה כי אול האירועי פועל במש .שני רבות בתנאי
תברואה ירודי:
)א( בדוח מדצמבר  2004נכתב" :המבנה על כל מרכיביו ,אינו מתאי לשימוש המתקיי בפועל,
הפעלת העסק הינה בתנאי תברואה ירודי ביותר" .באותו מועד כתבה לבעלי העסק המפקחת
הנפתית על בריאות הסביבה" :המבנה ותפעולו הינ בניגוד לחוק ,ועלולי לסכ את בריאות
הציבור] ...בעלי העסק[ נדרשי להפסיק לאלתר כל פעילות של הכנת והגשת מזו בעסק".
__________________
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מבקר המדינה" ,(2005) ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„ ,טיפול מועצות אזוריות באזור השרו
בגני אירועי שבתחומ" ,עמ'  281והערת שוליי  3עמ' .772761
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)ב( בשנת  2008סירב משרד הבריאות לאשר תכנית סניטרית לאול האירועי ,בי היתר מכיוו
שהיא חסרה "פתרו מאושר לחיבור למערכת ביוב מרכזית" .בדוח ביקורת מפברואר  2012צוי כי
"לא ברור פתרו לסילוק שפכי מהעסק למערכת מרכזית לאיסו %וטיפול בשפכי".
)ג( בדוח מינואר  2010שהופנה לראש המועצה נכתב" :אנו ]משרד הבריאות[ רואי בחומרה
את המצב התברואי הירוד בעסק ,העסק אינו עומד בדרישות המפורטות בתנאי תברואה נאותי
לבתי אוכל .נא פעולת .לסגירת העסק בהתא לנדרש בחוק".
במאי  2010התקיי במשרד הבריאות דיו בעניינו של אול האירועי .רופא הנפה קבל על כ.
ש"העסק פועל ...בתנאי תברואה ירודי" .המפקחת הנפתית על בריאות הסביבה ציינה בדיו כי
"העסק פועל הרבה שני ללא רישיו ...המקו לא עומד בדרישות החוק ,לא בתשתית ולא בתפעול.
העסק פועל בתנאי שעלולי לסכ את בריאות הלקוחות".
)ד( לשכת הבריאות נפת רמלה דרשה במכתבי ממר 0ומאוקטובר  2010שהופנו לראש המועצה
ולבעלי העסק ,לסגור את העסק ,א .דרישתה לא נענתה.
)ה( בדיו שהתקיי במשרד הבריאות בפברואר  2012קבע רופא נפת רמלה" :תפעול המקו לא
עונה על דרישות הפעלת עסק ,ובאופ התפעול כעת קיי חשש לבריאות הסועדי .בפנינו עומדת
האפשרות להפסיק את פעילות העסק לאלתר ,להשמיד מזו שאינו ראוי לאכילה וא %לפרס
בעיתונות" .מתשובת משרד הבריאות מאפריל  2012עולה כי חלק מהליקויי שנמצאו באול
האירועי תוקנו ,והאול חייב לפעול בפיקוח משרד הבריאות.
˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰ ˙ÙÈÎ‡Ï ÏÂÚÙÏÓ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙ÂÚÓÈ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯˙Â‡¯Â‰ ˙¯Ù‰ ÍÂ˙ ˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯ ‡ÏÏ ÌÈ˘ ‰Ê ÏÚÂÙ‰ ,ÌÈÚÂ¯È‡‰ ÌÏÂ‡ ÏÚ ÌÈ˜ÒÚ ÈÂ˘È
ÌÈ¯˜·Ó‰ ˙Â‡È¯· ˙‡ ÔÎÒÏ ÌÈÏÂÏÚ˘ ‰‡Â¯·˙ È‡˙·Â ,1965-‰"Î˘˙‰ ,‰È·‰Â ÔÂÎ˙‰ ˜ÂÁ
·‡ÏÏ Â˙ÏÂÚÙ ˙‡ ¯˘Ù‡Ï ‡ÏÂ ˜ÒÚ‰ ˙¯È‚ÒÏ ‰È˙ÂÈÂÎÓÒÏ Ì‡˙‰· ÏÂÚÙÏ ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ .Â
¯.˜ÒÚ ÔÂÈ˘È

רפתות ומחלבות
ברפתות שבתחומי המועצה כ 1,700ראשי בקר ,מזה כ 1,200ראשי בקר לחלב וכ 500ראשי בקר
לבשר .על פי הוראות חוק רישוי עסקי וצו הרישוי ,עסק לגידול בעלי חיי וטיפול בה כרפת
ועסק לייצור מזו ,עיבודו ,אריזתו ואחסונו כמוצרי חלב )להל  מחלבה( טעוני רישוי .כדי לקבל
את רישיו העסק על בעליה של רפתות ומחלבות לקבל אישור מוקד מהשר להגנת הסביבה ומשר
הבריאות ,ולגבי רפתות ג משר החקלאות ופיתוח הכפר; זאת נוס %על קיו הדיני הנוגעי
לתכנו ולבנייה ולשירותי הכבאות.
לדעת המשרד להגנת הסביבה עסקי לגידול בעלי חיי עלולי לסכ את איכות הסביבה ואת
בריאות הציבור .השפכי והאשפה שבעלי החיי מייצרי עלולי לחלחל למי התהו ולגרו
זיהומי חמורי במקורות המי ובקרקע .פיקוח בעתו ,המלווה בנקיטת צעדי למניעת מפגעי או
לטיפול בה ,דרוש כדי למנוע או לצמצ נזקי סביבתיי קיימי או אפשריי ,כגו סכנה למקורות
המי ולבריאות הציבור.
·Â‡ ˙Ù¯Ï ˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯Ï ˙Â˘˜· Â˘È‚‰˘ ÌÈ˜ÒÚ 19-Ï ÌÈ˜È˙ ÂÁ˙Ù ÌÈ˜ÒÚ‰ ÈÂ˘È¯ ˙˜ÏÁÓ
ÌÈ¯Á‡‰ 17 ÏÎ ;˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯ ‰È‰ ÌÈ˜ÒÚ Ì˙Â‡Ó ÌÈÈ˘Ï ˜¯ ÈÎ ‡ˆÓ .Ô‰È˙˘Ï Â‡ ‰·ÏÁÓÏ
:‰Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï .ÌÈÏÚ·‰ „‚ ÌÈ„Úˆ ‰Ë˜ ‰ˆÚÂÓ‰˘ ‡Ï· ,˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯ ‡ÏÏ ÂÏÚÙ
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‰·ÏÁÓ‰
זה כעשר שני פועלי רפת חליבה ומפעל לייצור גבינות ששטח כ 3,000מ"ר .הרפת והמפעל
פועלי ללא רישיו עסק ובלא שמילאו את דרישות נותני האישורי ,שדרשו להפסיק את הפעלת
העסק.
במר 2003 0ביקשו בעלי העסק לקבל רישיו עסק לרפת .בקשת לא אושרה מאחר שלא עמדו
בדרישות החוק .בנובמבר  2010הגישו הבעלי בקשה חדשה לרישיו עסק .בעקבות זאת ביצעו
נותני האישורי ביקורות בעסק והציבו תנאי אחדי למת האישור.
.1

בביקורות שביצע משרד הבריאות במחלבה בשנת  2011נמצאו ליקויי כלהל:

)א( בעקבות בדיקה שביצע משרד הבריאות בינואר  2011הוא כתב למועצה" :מצב תברואי
טכנולוגי ירוד ביותר ועלול לסכ בריאות הסועדי" .באותו החודש קיי משרד הבריאות שימוע
לבעל העסק ,ובו הוא "התחייב לסגור את המחלבה לייצור מיידית" .בד בבד ביקש משרד הבריאות
מהמועצה לפעול לסגירת העסק.
בדצמבר  2011בדק משרד הבריאות שנית את המצב התברואתי במחלבה והתריע שוב על הסכנה
לבריאות הציבור .בתשובתו למשרד מבקר המדינה באפריל  2012הודיע משרד הבריאות כי
בביקורת שקיי במחלבה בדצמבר " 2011הושמדו כ] 300ק"ג[ מוצרי חלב וכ 800ליטרי של
מוצרי בתהלי ..בעקבות הביקורת התבצעה פניה נוספת למועצה לגבי סגירת העסק .נגד העסק
הוגש ]בידי משרד הבריאות[ כתב אישו והתבצעו מספר הקראות א .טר הוכרע הדי".
)ב( בעקבות ביקורות שעשה וטרינר המועצה במחלבה בפברואר  2011הוא כתב לבעלי:
"בצורה שהינ .מייצר כעת אינ .יכול להמשי .ועלי .להפסיק את היצור לאלתר ,ולא להעמיד את
בריאות הציבור בסכנה" .במכתב ששלח וטרינר המועצה במר 0אותה שנה למנהל מחלקת רישוי
העסקי נכתב" :המלצתי היא לפעול לסגירה מיידית של המחלבה".
 .2במר 2011 0סיירו נציגי המשרד להגנת הסביבה ברפת ,ולאחר מכ התריעו לפני הבעלי על
כ .ש"הזרמת זבל על גבי קרקע חשופה ללא תשתיות מתאימות מהווה עבירה לכאורה לפי סעי20 %ב
לחוק המי ,התשי"ט ...1959המש .פעילות העסק ללא רישיו מהווה א %היא עבירה לכאורה על
חוק רישוי עסקי" .בפניית ציינו ג" :המצב המתואר לעיל מצביע על כ .שהרפת מהווה
פוטנציאל לזיהו קרקע ומקורות מי .בנוס %לכ .שהרפת מהווה מפגע סביבתי ותברואי" .המשרד
להגנת הסביבה דרש מהבעלי לבצע פעולות לתיקו המצב.
נמצא כי על א %הממצאי החמורי של נותני האישורי לא פעלה המועצה לאכיפת הוראות החוק
על בעלי העסק.

✯
המועצה הודיעה בתשובתה כי בתכנית העבודה לשנת  2012שהוצגה להנהלתה נכללו היעדי
"הגברת הפיקוח על העסקי ואכיפה יעילה בתחו רישוי עסקי" ,וכי מליאת המועצה דנה בנושא
וקבעה ג ש"יתקיימו ישיבות מעקב רבעוניות ...בד בבד לאמור לעיל ,ער .מנהל מחלקת רישוי
עסקי ,המשמש ג כמפקח מוסמ .מטע המועצה ,דוחות ביקורת בשורה של בתי עסקי והוצאו
התראות טר נקיטת הליכי .בנוס %יאמר כי בימי אלה מגבשת המועצה נוהל עבודה פנימי הנוגע
לעבודת מחלקת רישוי עסקי אשר יבטא את המפורט לעיל ויכלול ,בי היתר את הממשק בי
מחלקת הגביה למחלקת רישוי עסקי והסנכרו ביניה ,את אופ ומועד הזנת הנתוני למערכת
המחשוב ,את הממשק בי הפיקוח ובי התביעה העירונית ועוד".
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