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רישוי עסקי וארנונה כללית
תקציר
רישוי עסקי ואכיפת דיני רישוי עסקי
בחוק רישוי עסקי  ,התשכ"ח ) 1968להל החוק( נקבע ,כי רשות הרישוי לעסק
הטעו רישוי היא ראש הרשות המקומית בתוק תפקידו או מי שהוא הסמי לכ .
במועד הביקורת היה מר שלמה לוי ראש המועצה האזורית מרו הגליל.
בנובמבר  2004פעלו בתחו המועצה האזורית מרו הגליל )להל המועצה( 374
כ  90%פעלו ללא
עסקי שהיה ידוע למועצה שה טעוני רישוי 334 .מה
רישיו עסק.
 .1במאגר המידע הממוחשב של המועצה בתחו רישוי העסקי לא היה מידע על
כל העסקי שפעלו בתחומה .מידע זה דרוש לצור בקרה ופיקוח ולנקיטת אמצעי
אכיפה.
 .2בחוק נקבע כי רשות רישוי לא תית רישיו לעסק טעו רישוי אלא א כ נית
לכ אישור של משרדי הממשלה הנוגעי בדבר ושל גורמי אחרי לפי סוג
העסק.
הבדיקה העלתה כי רשות הרישוי לא טיפלה בבקשות לרישיו עסק שהוגשו לה
כנדרש על פי דיני רישוי עסקי  ,ולא העבירה את הבקשות למשרדי הממשלה
ולגופי אחרי לצור קבלת אישור .
 .3בתחו המועצה פועלי עסקי שלפעילות יש היבטי סביבתיי ,
תברואתיי ובטיחותיי  ,שהמועצה לא אכפה עליה את חובת הרישוי וה פועלי
ללא רישיו עסק ,כמודג להל :
במרבית יישובי המועצה יש עסקי של גידול בעלי חיי )לולי  ,רפתות,
)א(
דירי ( שלפעילות יש השפעה על איכות הסביבה ,מאחר ששפכיה עלולי לחלחל
למי התהו ולזה את מקורות המי ולסכ את בריאות הציבור.
יישובי המועצה נמצאי בתחו אג ההיקוות של הכנרת שממנה נשאבי רוב מי
המוביל הארצי .נמצא כי המועצה לא אכפה את הוראותיו של החוק על עסקי של
גידול בעלי חיי ולא טיפלה בשפכי ממקומות הגידול של בעלי חיי ולא נקטה
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אמצעי למניעת חלחול של שפכי בעלי החיי למי התהו  ,ולאג ההיקוות .כתוצאה
מכ עלולי להיפגע איכות של מי הכנרת.
בתחו המועצה הוקמו בשני האחרונות חדרי אירוח רבי להשכרה על
)ב (
בסיס יומי או שבועי .על פי הוראות החוק ,בעל עסק שמחזיק חדרי אירוח שמספר
גדול משלושה )להל יחידת אירוח( חייב ברישיו עסק; מת הרישיו טעו בי
היתר אישור של משרד הבריאות ושל שירותי הכבאות לש הבטחת מטרות שנקבעו
בחוק.
הבדיקה העלתה כי המועצה לא אכפה את חובת הרישוי על יחידות האירוח שפעלו
ביישוביה .נמצא כי רבות מה פעלו ללא רישיו עסק וללא אישור משרד הבריאות
ושירותי הכבאות .למועצה ג לא היה מידע על מספר יחידות האירוח שפעלו
ביישוביה ,מקומ ושמות בעליה  .הפעלת יחידות אירוח ללא האישורי האמורי
עלולה לחשו את האורחי לתנאי תברואה לקויי ולסכנות בטיחות כגו שריפות.
המועצה לא אכפה את חובת הרישוי על שלושה עסקי לאחסו דלק שפעלו
)ג(
ללא רישיו עסק .הפעלת עסקי אלה טעונה ,בי היתר ,אישור של המשרד לאיכות
הסביבה לש הבטחת איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעי ומטרדי
ואישור של השר לביטחו הפני  ,ואלה אמורי להודיע לרשות הרישוי על התנאי
שיש להתנות ברישיו או על סירוב מנומק לתת רישיו  .בהיעדר אישור מהגורמי
האמורי עסקי אלה עלולי ליצור בי היתר מפגעי סביבתיי ובטיחותיי .
המועצה הדתית מרו הגליל הפעילה  19מקוואות טהרה .לפי החוק מקווה
)ד (
הוא עסק טעו רישוי ,ומטרת הרישוי היא הבטחת בריאות הציבור לרבות תנאי
תברואה נאותי במקווה .רישוי מקווה טעו בי היתר אישור של משרד הבריאות
ושל שירותי הכבאות .המועצה לא אכפה את חובת הרישוי על המקוואות ,והפעלת
עלולה לגרו למפגעי תברואתיי ובטיחותיי .
 .4המועצה פיקחה על עסקי מזו א לא הכינה רשימה של עסקי המזו טעוני
הפיקוח שבתחומה ותכנית לביקורת סדירה כנדרש .בעסקי אחרי לא עשתה
המועצה פעולות פיקוח המתחייבות מהסמכות הנתונה בידיה ולא בדקה א ה
ממלאי את הוראות החוק והתקנות.
המועצה לא השתמשה באמצעי האכיפה שהקנה לה החוק ולא פעלה נגד עסקי
המנוהלי ללא רישיו  .למרות דרישות משרד הבריאות לא פעלה המועצה נגד עסקי
מזו שנוהלו ללא רישיו ומשרד הבריאות מצא בה ליקויי תברואתיי .

ארנונה כללית
בתקנות הסדרי במשק המדינה )ארנונה כללית ברשויות המקומיות בשנת ,(2000
התש"ס  ,2000שבה כלולות ג הוראות לגבי שנת  ,2004נקבע כי מועצה רשאית
להטיל ארנונה לגבי בנייני וקרקעות בתחומה ,תפוסי או פנויי  ,לרבות אדמה
חקלאית .הנחות בארנונה יינתנו לפי כללי ותנאי שקבע שר הפני בתקנות מכוח
חוק הסדרי במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( ,התשנ"ג .1993
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בחישוב ארנונה על דירות מגורי בתחומה הביאה המועצה בחשבו רק  75%משטח
הדירה במקו שטחה המלא .פעולה זו אינה מתיישבת ע ההסדר בחוק שלפיו
מועצה לא תפחית תשלומי ארנונה כללית אלא לזכאי הנקובי בתקנות ,בשיעורי
ובתנאי המפורטי בתקנות .המועצה לא חייבה את תושביה בארנונה בעד אדמות
ומבני חקלאיי המשמשי למשק בעלי חיי )לול ,רפת ,דיר( ,א שקבעה את
סכומי הארנונה הכללית על נכסי אלה ,ובכ ויתרה בכל שנה על הכנסות ניכרות.
המועצה לא טיפלה במש שנה וחצי בעררי שהגישו שלוש חברות בנושא הארנונה
שהוטלה על עסקיה  ,וטיפלה בערר של מפעל בדר של פשרה שלא תאמה בפרטיה
את התנאי שנקבעו בתקנות ההסדרי במשק המדינה )הנחה מארנונה( ,התשנ"ג
.1993
המועצה לא איפשרה לחברה קבלנית שמנהלת את מחלקת הגבייה לטפל בביצוע
פסקי די שהוצאו נגד  167חייבי  ,ולא שילמה לה עבור אגרת פתיחת תיקי
בלשכת הוצאה לפועל לביצוע פסקי די נגד  337חייבי אחרי .

♦
המועצה האזורית מרו הגליל )להל המועצה( הוקמה בשנת  1950וכלולי בה  23יישובי 20 :
מושבי  ,שני כפרי וקיבו" אחד .שטח השיפוט של המועצה משתרע על כ  190,000דונ ,
ואוכלוסייתה מנתה בשנת  2002כ  11,000תושבי בכ  2,350בתי אב.
מקורות הפרנסה העיקריי של התושבי ה חקלאות לרבות גידול בעלי חיי  ,ותיירות כפרית
)השכרת חדרי אירוח(.
בתפקיד ראש המועצה ויו"ר הוועדה המקומית לתכנו ולבנייה מרו הגליל )להל הוועדה
המקומית( כיה עד ינואר  2004מר אהרו מעתוק .החל מפברואר  2004מכה בתפקידי האמורי
מר שלמה לוי ,אשר נבחר בבחירות בינואר אותה שנה .במועצה  40חברי .
בחודשי נובמבר  2004פברואר  2005בדק משרד מבקר המדינה את דר) הטיפול של המועצה
בנושא רישוי עסקי ואכיפת דיני רישוי עסקי  .ביקורת משלימה נעשתה ברשות הכבאות ,בוועדה
המקומית ,במשרד הבריאות ובמשרד לאיכות הסביבה .עוד בדק משרד מבקר המדינה את טיפול
המועצה בענייני ארנונה כללית חיוב נכסי בארנונה ,גביית חובות והטיפול בעררי .

רישוי עסקי ואכיפת דיני רישוי עסקי
חוק רישוי עסקי  ,התשכ"ח ) 1968להל החוק( ,התקנות והצווי שהותקנו על פיו מסדירי את
נושא רישוי של עסקי  .נקבעו בה  ,בי השאר ,העסקי טעוני הרישוי ,סוגי רישיונות העסק,
התנאי למת רישיונות והמורשי לקביעת  ,וכ הדרכי לאכיפת החוק על מי שמנהלי עסק
טעו רישוי ללא רישיו או שלא על פי התנאי שנקבעו בו.
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בחוק נקבע כי שר הפני רשאי לקבוע בצווי אילו עסקי יהיו טעוני רישוי ולהגדיר  ,כדי
להבטיח את קיו המטרות שקבע החוק .עוד נקבע ,שהוצאת הצווי טעונה התייעצות ע השר
הנוגע בדבר על פי מטרות הרישוי :בעניי צו שמטרתו הבטחת איכות סביבה נאותה ומניעת
מפגעי ומטרדי יש להתייע" ע השר לאיכות הסביבה; מניעת סכנות לשלו הציבור ואבטחה
מפני שוד והתפרצות שר המשטרה )כיו השר לביטחו הפני (; הבטחת בטיחות של הנמצאי
במקו העסק או בסביבתו שר העבודה והרווחה )סמכות זו הועברה לשר התעשייה ,המסחר
והתעסוקה( ;1מניעת מחלות של בעלי חיי ומניעת זיהו מקורות מי בחומרי הדברה ,בדשני
שר
או בתרופות שר החקלאות; הבטחת בריאות הציבור ,לרבות תנאי תברואה נאותי
הבריאות .מטרות נוספות שנקבעו בחוק ה קיו הדיני הנוגעי לתכנו ולבנייה ולשירותי
כבאות.
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
הרישוי נקבע כי העסקי האמורי טעוני רישוי ג למטרת קיו הדיני הנוגעי לתכנו ולבנייה
ולשירותי כבאות.
בחוק נקבע כי רשות הרישוי לעסק טעו רישוי בתחו רשות מקומית היא ראש הרשות המקומית
או מי שהוא הסמיכו לכ) .על פי החוק ,לא תית רשות רישוי רישיו לעסק טעו רישוי ,אלא א כ
נית לכ) אישור מאת השר או השרי שעמ יש להתייע" בקשר לקביעתו של עסק כעסק טעו
רישוי בצו הרישוי ,או מאת מי שהשרי הסמיכו לכ) )להל נותני האישורי ( .הבקשה לרישיו
עסק תוגש לרשות הרישוי ,וזו א לא החליטה לדחותה תעביר אותה לנותני האישורי לקבלת
אישור .
עוד נקבע בחוק ,כי רשות הרישוי ונותני האישורי רשאי להתנות את מת הרישיו או האישור
לפי העניי  ,בתנאי שיש לקיימ )קוד מת הרישיו או לאחריו( ,וה רשאי להוסי -תנאי
לרישיו שנית הכול כדי לקד את מטרות הרישוי.
ראש המועצה האזורית מרו הגליל משמש רשות רישוי .לרישוי עסקי בתחו המועצה אחראי
האג -לאיכות הסביבה שבמועצה )להל האג .(-מתפקידו של האג -להבטיח את מילוי הוראות
החוק ,התקנות והצווי שהותקנו על פיו ,ואת מילוי התנאי למת רישיונות עסק שקבעו הוא או
הוועדה המקומית האחראית לענייני התכנו והבנייה בתחו המועצה ,או איגוד ערי לשירותי
כבאות הגליל העליו המזרחי והגול  ,האחראי לשירותי כבאות בתחו המועצה )להל רשות
הכבאות( ,או נותני האישורי .
לפי נתוני האג ,-בנובמבר  2004פעלו בתחו המועצה  374עסקי טעוני רישוי ,מה 137
)כ  (37%בתחו המזו  ,ובה מפעלי לייצור מזו ועיבודו ,חנויות לממכר מזו  ,מסעדות
ומזנוני ;  60עסקי )כ  (16%של השכרת חדרי אירוח שמספר החדרי בה עולה על שלושה;
 4תחנות דלק;  4בריכות שחייה ו  3מחצבות.

__________________
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הטיפול בבקשות לרישיו עסק
תקנות רישוי עסקי )הוראות כלליות( ,התשס"א ) 2000להל תקנות הרישוי( ,מפרטות הוראות
ותנאי  ,בי היתר ,בנושאי אלה :אופ הגשת הבקשה לרישיו או להיתר זמני והמסמכי שיש
לצר -לבקשה; סמכות רשות הרישוי שלא לקבל בקשה שחסרי בה מסמכי ; מת אישור בכתב
על קבלת הבקשה וחובתה של רשות הרישוי לנמק סירוב להעניק רישיו או היתר זמני; קציבת
מועדי לפעולות אלה (1) :העברת הבקשה מרשות הרישוי לנות האישור; ) (2מת תשובתו
של נות האישור; ) (3מת ההחלטה של רשות הרישוי בדבר הבקשה ,וכ חובת ההנמקה של
רשות הרישוי כאשר היא מסרבת להעניק רישיו או היתר זמני.
האג -מנהל תיק רישוי לכל עסק טעו רישוי שבעליו מגיש בקשה לרישיו  ,ובו מתויקי מסמכי
הנוגעי לאותו עסק ,ומזי את הנתוני למאגר המידע שהוא מנהל .כמו כ  ,לגבי כל עסק שבעליו
הגיש בקשה לרישיו מנהל האג -כרטיס עסק ממוחשב ,ובו הוא רוש  ,בי היתר ,פרטי הנוגעי
לעסק ולהלי) הרישוי ,כגו מועד העברת הבקשה לנותני האישורי  ,לוועדה המקומית ולרשות
הכבאות ,וא -מתעד את תשובותיה של הגופי האמורי  .המידע בכרטיס העסק אמור להתאי
למידע ולמסמכי הנמצאי בתיק הרישוי.
Ì‰˘ ,ÌÈ˜ÒÚ 334 ˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯ ‡ÏÏ ÂÏÚÙ 2004 ¯·Ó·Â · ,Ú„ÈÓ‰ ¯‚‡Ó· ÌÈ Â˙ ‰ ÈÙ ÏÚ
.Û‚‡Ï ÌÈÚÂ„È ÂÈ‰˘ ÌÈ˜ÒÚ‰Ó 90%-Î
הבדיקה העלתה כי למועצה לא היה מידע על כל העסקי שפעלו בתחומה :השוואה שעשה משרד
מבקר המדינה בי רישומי מחלקת הארנונה ,ובי מאגר המידע של האג -העלתה כי לאג -לא היה
מידע על  22עסקי טעוני רישוי שצוינו ברישומי מחלקת הארנונה ,וכול פעלו ללא רישיו .
ÏÚ ÛËÂ˘ Ú„ÈÓ ˙¯·Ú‰Ï ÌÈÏÏÎ Ú·˜˙ ‰ˆÚÂÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÌÈÏÚÂÙ‰ ÌÈ˜ÒÚ‰ ÏÚ Á˜ÙÏ ÏÎÂÈ˘ È„Î Û‚‡Ï ˙Â Â˘‰ ‰È˙Â˜ÏÁÓÓ ÈÂ˘È¯ È ÂÚË ÌÈ˜ÒÚ
·˙.‰ÓÂÁ
משרד מבקר המדינה בדק  125תיקי רישוי )כשליש מהתיקי ( ו  210כרטיסי של עסקי שפעלו
ללא רישיו עסק.
הבדיקה העלתה כי במרבית תיקי הרישוי שמנהל האג -אי עדות לכ) שבעלי עסקי הגישו
בקשות לרישיו  .א -לא נמצאו בה אישורי המועצה על קבלת בצירו -תכניות העסק הכוללות
פרטי הנדרשי על פי תקנות הרישוי.
עוד העלתה הבדיקה ,כי תהלי) הרישוי במועצה היה לקוי בכל הנוגע להעברת הבקשות לרישיו
אל הגופי המעורבי בתהלי) הרישוי .אמנ ב  100כרטיסי עסק צוי  ,שהבקשות לרישיו
הועברו לנותני האישורי  ,לוועדה המקומית ולרשות הכבאות ,אול בתיקי הרישוי לא נמצאו
מסמכי הנוגעי להעברת הבקשות לגופי האמורי  .זאת ועוד ,בדיקה שעשה משרד מבקר
המדינה בגופי האמורי העלתה כי המועצה לא העבירה אליה את מרבית הבקשות )ראו להל (.
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ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÙÂ‚Ï ¯È·ÚÈ Û‚‡‰˘ ‡„ÂÂÏ ‰ÈÏÚ ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·˙ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÎÓÒÓ‰ ˙‡ ÈÂ˘È¯‰ È˜È˙· ¯ÂÓ˘ÈÂ ÔÂÈ˘È¯Ï ˙Â˘˜·‰ ˙‡ ÈÂ˘È¯‰ ÍÈÏ‰
.ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÙÂ‚‰ Ï˘ Ì‰È˙Â·Â˘˙ ˙Ï·˜ ¯Á‡ ·Â˜ÚÏ ÏÎÂÈ˘ È„Î ,‰¯·Ú‰Ï
להל תמצית הממצאי שהועלו בבדיקת רישומי בכרטיסי העסק והמסמכי בתיקי הרישוי
ובבדיקה שעשה משרד מבקר המדינה במשרדי הממשלה נותני האישורי ובגופי חו" עירוניי
שיש לה נגיעה לרישוי עסקי במועצה:
קיו הדיני הנוגעי לתכנו ולבנייה
בסעי)1 -א( לחוק נקבע" :שר הפני רשאי לקבוע בצווי עסקי טעוני רישוי ולהגדיר  ,כדי
להבטיח בה מטרות אלה או מקצת  (6) ... :קיו הדיני הנוגעי לתכנו ולבנייה ולשירותי
כבאות".
סעי)2 -ג( לצו הרישוי קובע" :עסק מ המפורטי בתוספת הראשונה טעו רישוי ג למטרות קיו
הדיני הנוגעי לתכנו ולבנייה ולשירותי כבאות" .בתוספת מפורטי העסקי טעוני הרישוי לפי
מטרות הרישוי העיקריות שלה .
לפיכ) על רשות הרישוי לבדוק א המבנה שבו ינוהל העסק נבנה על פי היתר בנייה ובהתא
לתנאיו ,וא השימוש בו תוא את התכניות החלות על השטח על פי די  ,ועליה להביא בחשבו
את תוצאות הבדיקה בעת ההחלטה בדבר מת הרישיו .
˙˜È„·Ï ÈÂ˘È¯Ï ˙Â˘˜·‰ ˙‡ ¯È·ÚÓ Û‚‡‰ ˜ÒÚ‰ ÔÂÈ˘È¯ ¯Â˘È‡ ÈÎÈÏ‰ ˙¯‚ÒÓ· .1
ÈÎ ÔÈÂˆ ÌÈÒÈË¯Î 55-·˘ ‰˙ÏÚ‰ ˜ÒÚ‰ ÈÒÈË¯Î 210-Ó 100 ˙˜È„· .˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰
˙Â·Â˘˙ ÂÓ˘¯ ‡Ï ÌÈÒÈË¯Î· ÌÏÂ‡ ,˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ÔÂÈ˘È¯Ï ‰˘˜·‰ ˙‡ ¯È·Ú‰ Û‚‡‰
.˙Â˘˜·‰ ˙¯·Ú‰ „ÚÂÓÓ ÌÈ ˘ Ú·¯‡Ï ‰ ˘ ÔÈ· ÂÙÏÁ˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰
,Û‚‡‰ ÁÏ˘˘ ˙Â˘˜·‰ ÏÎÏ ‰·È˘‰ ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ‰¯ÒÓ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰
‡.˙Â·Â˘˙‰Ó ÌÈ˜˙Ú‰ Â‡ˆÓ ‡Ï ‰È˜È˙· ÌÏÂ
‰È˙Â·Â˘˙ ˙‡ ·˙Î· „Ú˙˙ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
¯È·Ú‰Ï ÂÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ Û‚‡Ï ¯ÈÚ‰ Ì‚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .‰¯˜·Â ·˜ÚÓ Í¯ÂˆÏ Û‚‡Ï
ÏÎÂÈ˘ È„Î ,·˙Î· ‰˙·Â˘˙ ˙Ï·˜Ï ‚Â‡„ÏÂ ˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯Ï ˙Â˘˜·‰ ˙‡ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ
.ÔÂÈ˘È¯Ï ˙Â˘˜·‰ ˙‡ ÏÂ˜˘Ï
פרק י' לחוק התכנו והבנייה ,התשכ"ה ) 1965להל חוק התכנו והבנייה( ,מקנה לוועדה
המקומית אמצעי לאכיפת הוראות החוק ,ובה הוצאת צווי הריסה מינהליי והגשת כתבי אישו
נגד עברייני בנייה.
¯˙È‰ ‡ÏÏ ÂÓ˜Â‰ Â˜„· ˘ ÌÈ˜ÒÚ‰ 100-Ó 85 ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ· ‰˜È„·‰ .2
· .˙Â‡ÂÂ˜Ó 11-Â ÈÂ˘È¯ È ÂÚË ÁÂ¯È‡ È¯„Á ˙¯Î˘‰ È˜ÒÚ 25 Ì‰· ,‰ÈÈ
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הביקורת העלתה שהוועדה המקומית לא השתמשה בסמכויות שמוקנות לה בחוק התיכנו
והבנייה ,לאכיפת דיני התכנו והבנייה על מי שעסקו בעסק טעו רישוי במבנה שהוק ללא היתר
בנייה.
‰· ˘È ‰Ï˘ ‰ÙÈÎ‡‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ ˙ÏÚÙ‰-È‡ ÈÎ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.‰ÈÈ · ˙Â‚È¯Á „Â„ÈÚ ÌÂ˘Ó

קיו דיני הנוגעי לשירותי הכבאות
כאמור נקבע בחוק כי אחת ממטרות רישוי העסקי היא להבטיח את קיו הדיני הנוגעי
לשירותי כבאות .על פי חוק שירותי כבאות ,התשי"ט  ,1959על רשות הכבאות ,בי היתר,
להבטיח ,לקיי ולתא את כל הסידורי הדרושי למניעת דליקות ולכיבוי  .החוק הסמי) את שר
הפני להתקי תקנות לעסקי טעוני רישוי או לסוגי מה כדי להבטיח סידורי נאותי
למניעת דליקות בחצרי העסק ובסביבותיה ולכיבוי  ,ובכלל זה לחייב להחזיק ציוד ,מתקני
וחומרי לכיבוי דליקות.
סעי)6 -ד( לתקנות הרישוי קובע כי א מת רישיו לעסק טעו בדיקה של גור נוס ,-תעביר לו
רשות הרישוי את הבקשה ואת המסמכי שציר -לה המבקש .האג -היה אמור אפוא להעביר
לרשות הכבאות את הבקשות לרישיו עסק של כל העסקי טעוני הרשוי לצור) קבלת אישורה.
הביקורת העלתה כי האג -לא העביר לרשות הכבאות את רוב המכריע של הבקשות לרישיו עסק:
בדיקת כרטיסיה של  97עסקי העלתה כי ב  67כרטיסי צוי שהאג -העביר את הבקשה
לרישיו לבדיקת רשות הכבאות .אול בדיקה שעשה משרד מבקר המדינה ברשות הכבאות
בדצמבר  2004העלתה כי בפועל העביר האג -לבדיקתה רק שלוש בקשות.
˙Â˘˜·‰ ˙‡ ˙Â‡·Î‰ ˙Â˘¯Ï ¯È·Ú‰Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘Ï˘ ‰¯ËÓ‰ ˙‡ ÁÈË·‰Ï È„Î ,·˙Î· ˙Â·Â˘˙ ‰ ÓÓ ˘˜·ÏÂ ÈÂ˘È¯‰ È ÂÚË ÌÈ˜ÒÚ‰ ÏÎ Ï
˜.˙Â‡·Î È˙Â¯È˘Ï ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈ È„‰ ÌÂÈ
עוד העלתה הבדיקה ,כי במאגר המידע הממוחשב של רשות הכבאות רשומי רק  80מ 374
העסקי טעוני הרישוי הפועלי בתחו המועצה ,ורק ל  12מה אישור בר תוק -מרשות
הכבאות .נמצא כי רוב המכריע של העסקי הכלולי ברישומי רשות הכבאות לא קיימו את
הוראות התקנות הנוגעות לשירותי הכבאות ואת דרישות רשות הכבאות ,בה עסקי שיש בה
פוטנציאל ניכר להיווצרות דליקות ולהתפשטות )רמה  4ו  ,2(3כגו מפעל מזו  ,בית קירור ואריזה
ומפעל רהיטי .
בית הקירור והאריזה הודיע למשרד מבקר המדינה ביולי  2005כי התקי מערכת לכיבוי אש
בתיאו ע רשות הכבאות והוא מקווה לסיי את כל העבודות הנדרשות לפי דרישות רשות
הכבאות בתו) שלושה חודשי .
__________________

2

ברשות הכבאות מסווגי העסקי לפי ארבע רמות סיכו )מ  1עד  ,(4שבה רמה  4היא הגבוהה
ביותר.
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מפעל הרהיטי הודיע למשרד מבקר המדינה ביוני  ,2005כי הוא נמצא "בשלבי מתקדמי
לסיו כל הדרישות כיבוי אש על מנת לקבל אישור קבוע".
¯È·Ú‰ÏÂ ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡˙ ·˜˘„ÂÈˆÏ Ú‚Â · ‰˙Ú„ ˙‡ ‰ÂÂÁ˙˘ È„Î ,˙Â‡·Î‰ ˙Â˘¯Ï ÌÈ˜ÒÚ‰ ÈÏÚ· Ï˘ Ì‰È˙Â
˘Ì‰· ˘È˘ ÌÈ˜ÒÚ˘ ˙‡˘ ¯˙È· „ÈÙ˜‰Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ .ÔÈ˜˙‰Ï Â‡ ˜ÈÊÁ‰Ï Ì‰ÈÏÚ
Ì˙¯È‚ÒÏ ÏÂÚÙÏ Â‡ ˙Â‡·Î‰ ˙Â˘¯ Ï˘ ¯Â˘È‡ ‰Ï Â‡ÈˆÓÈ ˙Â˜ÈÏ„Ï ¯ÎÈ Ï‡Èˆ ËÂÙ
.¯˙Ï‡Ï
רשות הכבאות ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה ממאי  2005כי הנחתה את מפקד השירות
לבקש מהמועצה להעביר לרשות הכבאות בקשות של עסקי טעוני רישוי לצור) קבלת אישורה.
הבטחת בריאות הציבור
על פי צו הרישוי לא יינת רישיו לעסקי שלפעילות היבטי תברואתיי  ,כגו עסקי מזו ,
מקוואות טהרה ועסקי השכרת חדרי )שמספר יותר משלושה( על בסיס יומי או שבועי ,אלא א
כ שר הבריאות או מי שהוא הסמי) אישר את מת הרישיו .
האג -אמור להעביר למשרד הבריאות בנפת צפת את הבקשות לרישיו עסק שצו הרישוי מחייב
לקבל עבור את אישור המשרד.
בדיקת כרטיסי של  43עסקי העלתה כי ב  38מה צוי שהאג -העביר את הבקשות למשרד
הבריאות בנפת צפת ,אול בדיקה שעשה משרד מבקר המדינה באותו משרד בינואר  2005העלתה
כי בפועל העביר האג -לבדיקתו רק  10בקשות.
˙Â˘˜·‰ ˙‡ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÏ ¯È·Ú‰Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÂÈ˙Â·Â˘˙ ˙Ï·˜Ï ‚Â‡„ÏÂ Â¯Â˘È‡ ˙‡ Ô¯Â·Ú Ï·˜Ï ·ÈÈÁÓ ÈÂ˘È¯‰ Âˆ˘ ˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯Ï
.ÔÂÈ˘È¯‰ Ô˙Ó ¯·„· ‰ËÏÁ‰‰ Í¯ÂˆÏ

הבטחת איכות סביבה נאותה ומניעת מפגעי ומטרדי
על פי צו הרישוי לא יינת רישיו לעסקי שפעילות משפיעה על איכות הסביבה ,וה עלולי
ליצור מפגעי ומטרדי  ,אלא א כ השר לאיכות הסביבה או מי שהוא הסמיכו לכ) אישר את
מת הרישיו  .ע העסקי האמורי נמני עסקי בתחו הדלק והאנרגיה ובתחו גידול בעלי
החיי .
האג -אמור להעביר ללשכת המשרד לאיכות הסביבה במחוז הצפו את הבקשות לרישיו עסק
שצו הרישוי מחייב לקבל עבור את אישור המשרד .ב  14כרטיסי שנבדקו באג -צוי שהבקשות
הועברו לבדיקת המשרד לאיכות הסביבה במחוז הצפו  ,ואול בדיקה שעשה משרד מבקר
המדינה באותו משרד בינואר  2005העלתה כי בפועל העביר האג -לבדיקתו רק אחת מ 14
הבקשות האמורות.
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ÏÎ ˙‡ ‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡Ï „¯˘ÓÏ ¯È·Ú‰Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÂÈÏ‡ ˙Â ÙÏÂ ‰Ê „¯˘ÓÓ ¯Â˘È‡ Ô¯Â·Ú Ï·˜Ï ·ÈÈÁÓ ÈÂ˘È¯‰ Âˆ˘ ˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯Ï ˙Â˘˜·‰
.ÔÂÈ˘È¯‰ Ô˙Ó ¯·„· ‰ËÏÁ‰‰ Í¯ÂˆÏ ÂÈ˙Â·Â˘˙ ˙Ï·˜Ï

✩
,˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ ÌÈ˜ÒÚÏ ˙Â ÂÈ˘¯ ˙‡ˆÂ‰Ï ÏÚÙ ‡Ï Û‚‡‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰˜È„·‰ È‡ˆÓÓÓ
˙˜ ,ÌÈ¯Â˘È‡‰ È ˙Â Ï ÔÂÈ˘È¯Ï ˙Â˘˜·‰Ó ˙Â·¯ ¯È·Ú‰ ‡Ï˘ ÍÎ· ,ÈÂ˘È¯‰ ÂˆÂ ÈÂ˘È¯‰ ˙Â
˙Â·È˘Á ‰ÒÁÈÈ ‡Ï ‰ˆÚÂÓ‰˘ ÍÎ ÏÚ ÚÈ·ˆÓ ¯·„‰ .˙Â‡·Î‰ ˙Â˘¯ÏÂ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ
ÂÈ‰˘ ÈÂ˘È¯‰ È ÂÚË ÌÈ˜ÒÚ‰Ó 90%-Î ˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯ ‡ÏÏ ÂÏÚÙ ÍÎ ·˜Ú .˜ÂÁ‰ „Â·ÈÎÏ
¯Â·Èˆ‰ ˙Â‡È¯··Â ‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡· ÚÂ‚ÙÏ ÌÈÏÂÏÚ‰ ÌÈ˜ÒÚ Ì‰· ,‰ˆÚÂÓÏ ÌÈÚÂ„È
.ÌÈ˙Â‡ ˙ÂÁÈË·Â ‰‡Â¯·˙ È‡ ˙ ¯„ÚÈ‰ Ï˘· Â˙ÂÁÈË··Â

עסקי שפעלו ללא רישיו עסק
גידול בעלי חיי
בתחו השיפוט של המועצה  20מושבי  .אחד ממקורות הפרנסה של התושבי המתגוררי בה
הוא גידול בעלי חיי  :עופות ,בקר וצא .
לגידול בעלי חיי יש השפעה על איכות הסביבה מאחר שהוא כרו) בייצור שפכי ואשפה,
העלולי לחלחל למי התהו  ,לזה את מקורות המי ואת הקרקע באופ חמור ולסכ את בריאות
הציבור.
על פי צו הרישוי ,עסק של גידול בעלי חיי טעו רישיו עסק ,ומת הרישיו מותנה באישור של
השר לאיכות הסביבה ושל שר החקלאות ,וכ בקיו הדיני הנוגעי לתכנו ולבנייה ולשירותי
הכבאות .כל אחד מהגורמי האמורי רשאי להתנות תנאי ולקבוע מועד לביצוע  ,או לקבוע
תנאי מוקדמי שעל מבקש הרישיו למלא לפני שיינת הרישיו .
 .1על פי המסמכי שהומצאו למשרד מבקר המדינה ,בדצמבר  2004פעלו בתחו המועצה
 877לולי ובה כ  2מיליו עופות .לפי הערכה של המשרד לאיכות הסביבה ,כמות זבל העופות
המושלכת בתחו המועצה מגיעה לכ  30,000טו בשנה .עוד פעלו במועצה במועד האמור 177
רפתות ודירי ובה כ  7,300ראשי בקר וכ  13,000ראשי צא .
ÈÏÚ· ÏÂ„È‚ Ï˘ ÌÈ˜ÒÚ ÏÚ ˜ÂÁ‰ Ï˘ ÂÈ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ‰ÙÎ‡ ‡Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰
ÌÈÓ¯Â‚‰ ¯Â˘È‡ ‡ÏÏÂ ˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯ ‡ÏÏ ˙Â·¯ ÌÈ ˘ ‰Ê ÌÈÏ‰Â Ó ‰Ï‡ ÌÈ˜ÒÚÂ ,ÌÈÈÁ
,Ì¯ÙÒÓ ,‰È·Â˘ÈÈ· ÌÈ¯È„‰Â ˙Â˙Ù¯‰ ,ÌÈÏÂÏ‰ ÏÚ Ú„ÈÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‚ ‰ˆÚÂÓÏ .ÌÈÎÓÒÂÓ‰
.Û‚‡‰ Ï˘ Ú„ÈÓ‰ ¯‚‡Ó· Ì˙Â‡ ‰ÏÏÎ ‡Ï ‡È‰ ‡ÏÈÓÓÂ ,Ì‰ÈÏÚ· ˙ÂÓ˘Â ÌÓÂ˜Ó
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עוד הועלה ,כי המועצה לא פעלה על פי דרישת המשרד לאיכות הסביבה ולא פינתה מתחומה
ערימות של זבל לולי  .לדוגמה ,במכתב ששלח המשרד לאיכות הסביבה לראש המועצה בינואר
 ,2004שכותרתו "התראה לפני הוצאת צו ניקוי" ,צוי כי בארבעה מושבי בתחו המועצה
נמצאי כמה מפגעי תברואתיי ובה ערימות של זבל לולי  ,והמועצה נדרשה לפעול לפינוי .
נמצא כי עד מועד סיו הביקורת בינואר  2005לא פעלה המועצה לסילוק המפגעי .
ÈÓ ·Â¯ ÌÈ·‡˘ ‰ ÓÓ˘ ,˙¯ ÈÎ‰ Ï˘ ˙ÂÂ˜È‰‰ Ô‚‡ ÌÂÁ˙· ÌÈ‡ˆÓ ‰ˆÚÂÓ‰ È·Â˘ÈÈ
Ï˘ ÏÂ„È‚‰ ˙ÂÓÂ˜ÓÓ ÌÈÎÙ˘· ‰ÏÙÈË ‡Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰ .Èˆ¯‡‰ ÏÈ·ÂÓ‰
·˙ÚÈ ÓÏ ÌÈÚˆÓ‡ ‰Ë˜ ‡ÏÂ ˜ÂÁ· ‰Ï Â ˜Â‰˘ ˙ÂÈÂÎÓÒ ÈÙ ÏÚ ˘¯„ Î ÌÈÈÁ‰ ÈÏÚ
ÏÁÏÁÏ ,Ì˙Â‡ Ì‰ÊÏÂ ÌÈÏÁ ÏÂ ˙ÂÈ„‡ÂÂÏ ÌÂ¯ÊÏ ÌÈÏÂÏÚ ‰Ï‡ ÌÈÎÙ˘ ÍÎ ·˜ÚÂ ,ÌÏÂÁÏÁ
.˙¯ ÈÎ‰ ÈÓ Ï˘ Ì˙ÂÎÈ‡· ÚÂ‚ÙÏÂ ÌÂ‰˙‰ ÈÓÏ Ì‰Ó
 .2מאחר שהמועצה לא אכפה את הוראותיו של החוק על העסקי לגידול בעלי חיי  ,ה לא
נבדקו על ידי רשות הכבאות וממילא לא קיימו את הדיני הנוגעי לשירותי הכבאות .פעילות
ללא רישיו עסק עלולה אפוא לסכ את ריכוזי האוכלוסייה הסמוכי לה .
ÌÂ‰˙‰ ÈÓ ÌÂ‰ÈÊÏ ‰ ÎÒ‰ ˙‡ ˙ÈÁÙ‰Ï È„Î ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·˙ÏÚ ÌÈ˜ÒÚ ÈÂ˘È¯ È È„ ˙‡ ÛÂÎ‡Ï ‰ÈÏÚ ‰È·Â˘ÈÈ· ÌÈÈ˙ÂÁÈË· ÌÈÚ‚ÙÓ ÚÂ ÓÏÂ ‰ÓÂÁ
.ÈÂ˘È¯‰ ÍÈÏ‰˙· ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ˙Â˘È¯„ ÚÂˆÈ· ÏÚ Á˜ÙÏÂ ,ÌÈÈÁ ÈÏÚ· ÏÂ„È‚Ï ÌÈ˜ÒÚ
משרד החקלאות ופיתוח הכפר ציי בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאפריל  2005כי "משרדנו
פועל להסדרת נושא רישוי העסקי החקלאיי  ,אול בשל אופי העסקי ופריסת קיי חשש
שצעדי אכיפה בלתי מבוקרי יפגעו בחקלאי הקטני אשר אינ עומדי בדרישות הרישוי
ויאלצו בשל כ) לסגור את לוליה עליה עיקר פרנסת  .לפיכ) אנו סבורי כי הסדרת רישיונות
עסק טוב שתעשה כחלק מרפורמה כוללת בענ ."-עוד ציי בתשובה כי "משרד החקלאות ומשרד
לאיכות הסביבה אישרו למועצה האזורית מרו הגליל הקמת מתק לסילוק פסולת לרבות נכונות
לסיוע כספי ,אול המועצה האזורית לא הצליחה לקד את הפרוייקט עד כה".
יחידות אירוח
האזור של יישובי המועצה משמש מוקד משיכה תיירותי .כדי לנצל את פוטנציאל הנו -ואיכות
החיי באזור זה וליצור מקור פרנסה חלופי לחקלאות ,תושבי רבי הקימו בשני האחרונות
חדרי אירוח רבי להשכרה על בסיס יומי או שבועי.
על פי הוראות צו הרישוי ,עסק של השכרת חדרי על בסיס יומי או שבועי הכולל יותר משלושה
חדרי )להל יחידת אירוח( הוא עסק טעו רישוי ,והפעלתו מותנית באישור משרד הבריאות,
רשות הכבאות והוועדה המקומית.
הועלה כי במועד הביקורת לא היה באג -ובמחלקת התיירות של המועצה מידע מדויק ומעודכÔ
על מספר יחידות האירוח הפועלות ביישובי המועצה .על פי נתוני האג ,-ביישובי המועצה פועלות
כ  60יחידות אירוח ,ורק ל  5מה הוצא רישיו עסק.
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סריקה מדגמית באתרי אינטרנט של שישה יישובי מתו) עשרי ושלושה יישובי המרכיבי את
המועצה ,שבעלי עסקי מפרסמי בה את יחידות האירוח העלתה ,כי נמצאו בה  28יחידות
אירוח ובה  130חדרי שלאג -לא היה מידע עליה  .יחידות אירוח אלה לא קיבלו אישור של כל
הגורמי הנדרשי ופעלו ללא רישיו עסק ,והמועצה לא אכפה עליה את חוק רישוי עסקי .
בבדיקה שעשה משרד מבקר המדינה ברשות הכבאות בדצמבר  2004נמצא כי המועצה העבירה
לטיפול רשות הכבאות בקשות של  35יחידות אירוח בלבד .רק ל  5יחידות אירוח היה אישור בר
תוק -מרשות הכבאות .לשאר יחידות האירוח  30במספר לא היה אישור בר תוק -של רשות
הכבאות ,כי לא מילאו את דרישות רשות הכבאות .עוד נמצא ,כי המועצה לא העבירה לרשות
הכבאות את הבקשות של שאר בעלי יחידות האירוח  25במספר ולא היה בידיה מידע א
עסקי אלה מקיימי את דרישות שירותי הכבאות.
בדיקה בוועדה המקומית העלתה כי רק  8מ  33יחידות האירוח שנבדקו קיבלו היתר בנייה ,ויתר
היחידות נבנו ללא היתר .הוועדה המקומית לא נקטה נגד הבוני אמצעי אכיפה שבסמכותה.
˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯ ÈÏ· ‰ÓÂÁ˙· ÁÂ¯È‡ ˙Â„ÈÁÈ ˙ÏÚÙ‰ ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰‡Â¯·˙ È‡ ˙Ï ÌÈÁ¯Â‡‰ ˙‡ ÛÂ˘ÁÏ ‰ÏÂÏÚ ˙Â‡·Î‰ ˙Â˘¯Â ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ¯Â˘È‡ ‡ÏÏÂ
ÌÈ˜ÒÚ ÈÂ˘È¯ ˜ÂÁ ˙‡ ÛÂÎ‡˙ ‰ˆÚÂÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .˙ÂÙÈ¯˘ ÔÂ‚Î ˙ÂÁÈË· ˙Â ÎÒÏÂ ÌÈÈÂ˜Ï
¯ÂÓ˘Ï ˙ Ó-ÏÚ ,ÈÂ˘È¯ ÔÂÚË ˜ÒÚ Ï˘ ‰¯„‚‰‰ ˙ÓÈÈ˜˙Ó Ì‰· ,ÁÂ¯È‡ È¯„Á Ï˘ ÌÈ˜ÒÚ ÏÚ
.Â˙ÂÁÈË·Â ¯Â·Èˆ‰ ˙Â‡È¯· ÏÚ

אחסו דלק
על פי צו הרישוי ,הפעלת תחנת דלק ותדלוק וכ אחסו דלק בכמויות המפורטות בתקנות רישוי
עסקי )אחסנת נפט( ,התשל"ז  ,1976טעוני האישורי האלה :אישור השר לאיכות הסביבה
לש הבטחת איכות סביבה נאותה ומניעת מפגעי ומטרדי ; אישור שר המשטרה למניעת סכנה
לשלו הציבור ואבטחה מפני שוד והתפרצות; אישור שר העבודה והרווחה לש הבטחת
בטיחות של הנמצאי במקו העסק או בסביבתו )סמכותו הועברה לשר התעשייה ,המסחר
והתעסוקה( ואישורי של הוועדה המקומית לתכנו ולבנייה ושל שירותי הכבאות ולפיה קוימו
הדיני הנוגעי לתכנו ולבנייה ולשירותי כבאות .כמו כ נדרש אישור של משרד התחבורה מכוח
תמ"א ) 18תכנית מתאר ארצית לתחנות הדלק( ,כדי להבטיח שדרכי הגישה אל התחנות מרווחות
ובטוחות דיי  .על פי תקנות אלה ,תחנת תדלוק פנימית מוגדרת אתר לאחסנת נפט ,לתדלוק כלי
רכב של בעליו ,שמאוחסני בו לא יותר מ  100קילוליטר דלק.
הבדיקה העלתה כי המועצה לא אכפה את חוק רישוי עסקי על שלושה עסקי בתחו הדלק
שפעלו ללא רישיו עסק :תחנת תדלוק פנימית ושני עסקי לאחסו דלק .לאג -לא היה מידע
בדבר עמידת של העסקי האמורי בדרישות החוק ,הצו והתקנות.
בבדיקה שעשה משרד מבקר המדינה ברשות הכבאות נמצא כי אחד משלושת העסקי אינו עומד
בדרישות רשות הכבאות ,ושני העסקי האחרי אינ כלולי ברישומי רשות הכבאות .עסקי
אלה עלולי ליצור ה מפגעי סביבתיי משו שלא הוקמו על פי הנחיות המשרד לאיכות
הסביבה ,ולכ לא ברור א ננקטו בה אמצעי למניעת חלחול של חומרי מזהמי לקרקע; וה
מפגעי בטיחותיי משו שאינ פועלי על פי ההוראות של רשות הכבאות ,ולכ יש חשש שאי
בה אמצעי כיבוי אש ,או שציוד כיבוי האש שלה אינו כנדרש מבחינת סוגו ,כמותו ופריסתו.
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אחד מבעלי העסקי לאחסו דלק הודיע למשרד מבקר המדינה ביולי  2005כי הפסיק את
הפעילות בעסקו והגיש למועצה בקשה לרישיו עסק.
עור) דינו של בעל תחנת התדלוק הפנימית הודיע למשרד מבקר המדינה באותו חודש ,בי השאר:
"תחנת הדלק הפנימית ...הוקמה ופועלת מזה עשרות שני וקיבלה ...את האישורי שנדרשו
במועד הקמתה ... .התחנה פועלת על פי הסכ ע חברה ...אשר התחייבה להשיג כל היתר הדרוש
על פי די לצור) התקנת הציוד והפעלתו".
.Û˜Â˙ ¯· ˜ÒÚ ÔÂÈ˘¯ Â˘¯Ó È„È· ˘È˘ Â˙·Â˘˙· ÔÈÈˆ ‡Ï ÔÈ„‰ Í¯ÂÚ

ÂÏÚÙÈ ˜Ï„‰ ÌÂÁ˙· ÌÈ˜ÒÚ˘ ÍÎÏ ‚Â‡„Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·˙Âˆ·Â ˜ÂÁ· ÂÚ·˜ ˘ ˙Â¯ËÓ‰ ÈÂÏÈÓ ˙‡ ÁÈË·‰Ï È„Î ,˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯ ÈÙÏ ˜¯Â Í‡ ‰ÓÂÁ
.ÈÂ˘È¯‰

מקוואות טהרה
מקוואות טהרה ה גופי טעוני רישוי על פי הוראות צו הרישוי ,ורישוי טעו אישור של שר
הבריאות או מי שהוא הסמי) לכ) ,וכ אישור של הוועדה המקומית ושל שירותי הכבאות בדבר
קיו הדיני הנוגעי לה .
המועצה הדתית מרו הגליל מפעילה בתחו המועצה זה שני  19מקוואות טהרה ללא רישיו
עסק .נמצא שהמועצה לא העבירה לרשות הכבאות את בקשות המקוואות לרישיו  ,ולפיכ) לא
בדקה רשות הכבאות את המקוואות וממילא לא נתנה את אישורה לפעילות כנדרש בחוק.
בבדיקה נמצא עוד כי משרד הבריאות לא נת את אישורו לרישיו עסק לחלק מהמקוואות ,מאחר
שמצא כי חסרי בה מכשירי לבדיקת רמת הכלור החופשי הנותר במי  ,שרמתו תאפשר המש)
פעולות החיטוי .הבדיקה חיונית מאחר שמינו הכלור בכמויות גבוהות או נמוכות מאלה שנקבעו
בתקנות עלול לסכ את בריאות הטובלי במקווה .עד אוקטובר  2004לא תיקנה המועצה הדתית
את הליקויי האמורי  ,על א -דרישות חוזרות ונשנות של משרד הבריאות.
הבדיקה בוועדה המקומית העלתה כי  11מקוואות נבנו ללא היתר בנייה בניגוד להוראות חוק
התכנו והבנייה .המועצה הדתית מרו הגליל ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מיוני 2005
כי עקב קיצוצי בתקציביה אי באפשרותה לרכוש ציוד לכיבוי אש בסכו של אלפי שקלי  ,וכי
היא רכשה מכשירי לבדיקת רמת הכלור במי ומסרה אות למקוואות.
עוד ציינה ,כי את מרבית המקוואות בנתה המועצה ,אול למרות פניותיה טר איתרה המועצה את
היתרי הבנייה .היא הוסיפה שהיא תלויה בגורמי אחרי לצור) רישוי המקוואות ,וכי הגיעה
"למבוי סתו " בעניי זה ,א) תשתדל להשלי את תהלי) הרישוי בהקד .
„¯˘Ó Ï˘ Ì¯Â˘È‡ ‡ÏÏ ‰¯‰Ë ˙Â‡ÂÂ˜Ó ˙ÏÚÙ‰ ÈÎ ,‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈÈ˙‡Â¯·˙ ÌÈÚ‚ÙÓÏ ÌÂ¯‚Ï ‰ÏÂÏÚ ˙Â‡·Î‰ ˙Â˘¯Â ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ,˙Â‡È¯·‰
˙‡ ÌÈÈ˜Ï ˙È˙„‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ ÛÂÎ‡Ï ‰˙ÂÎÓÒ ˙‡ ˘ÓÓÏ ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ ÔÎÏÂ ,ÌÈÈ˙ÂÁÈË·Â
.˜ÂÁ‰
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˙Â‡¯Â‰ ÌÂÈ˜ ˙‡ ÛÂÎ‡Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ,˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ
.˙Â‡ÂÂ˜Ó‰ ÏÚ ‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ ˜ÂÁ

✩
¯Â·Èˆ‰ ˙Â‡È¯·· ,‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡· ÚÂ‚ÙÏ ÌÈÏÂÏÚ ˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯ ‡ÏÏ ÌÈÏÚÂÙ‰ ÌÈ˜ÒÚ
˘È .„ÂÚÂ ÌÈ˘Â¯„‰ ˙Â‡·Î‰ È¯Â„ÈÒ ,ÌÈ˙Â‡ ‰‡Â¯·˙ È‡ ˙ ¯„ÚÈ‰Ó ‰‡ˆÂ˙Î Â˙ÂÁÈË··Â
ÏÂ„È‚ È˜ÒÚ· ,ÔÂÊÓ‰ È˜ÒÚ· Â˙ÂÁÈË·ÏÂ ¯Â·Èˆ‰ ˙Â‡È¯·Ï ‰ ÎÒ‰ ˙‡ „ÁÂÈÓ· ˘È‚„‰Ï
·.˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯ ‡ÏÏ ÌÈÏÚÂÙ‰ ÁÂ¯È‡‰ ˙Â„ÈÁÈ·Â ÌÈÈÁ‰ ÈÏÚ
ÂÏÚÙ ÈÂ˘È¯ È ÂÚËÎ ‰Ï ÌÈÚÂ„È ÂÈ‰˘ ,374-Ó 334 ,‰ˆÚÂÓ‰ ÌÂÁ˙·˘ ÌÈ˜ÒÚ‰Ó 90%-Î
˙‡ ‰ÁÈ Ê‰ ‰ˆÚÂÓ‰ .ÏÏÎ ‰Ï ÌÈÚÂ„È ÂÈ‰ ‡Ï˘ ÌÈ˜ÒÚÏ ÛÒÂ · ˙‡ÊÂ ˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯ ‡ÏÏ
,ÔÂÈ˘È¯Ï ˙Â˘˜·· ‰ÈÂ˜Ï ‰¯Âˆ· ‰ÏÙÈËÂ ‰ÓÂÁ˙·˘ ÌÈ˜ÒÚ‰ ÈÂ˘È¯ ‡˘Â · ÏÂÙÈË‰
˜ÂÁ ˙ÙÈÎ‡Ï ÏÂÚÙÏ ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ .ÌÈ˜ÒÚ‰ ˙ÂÏÈÚÙÏ ‰„È ˙‡ ‰ ˙ ‡È‰ ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙ÎÂ
¯˙ÂÏÈÚÙ· ‰ ÂÓË‰ ‰ ÎÒ‰Â ,˜ÒÚ ÔÂÈ˘¯ ‡Ï· ÌÏÂ‰È ·˘ ˙ÂÈ˜ÂÁ‰ È‡ ÏÏ‚· ÌÈ˜ÒÚ ÈÂ˘È
˘.ÌÈ˜ÒÚ‰ Ï

פיקוח
פיקוח הרשות המקומית על עסקי נועד לאתר עסקי טעוני רישוי הפועלי ללא רישיו ולוודא
שיפעלו רק בהתא לרישיו עסק ועל פי תנאיו .על הגו -המפקח ברשות המקומית לבקר בעסקי
בתדירות סבירה ,לפקח על מילוי תנאי הרישיו  ,להתריע על ליקויי שהועלו בבדיקה ולעקוב אחר
תיקונ  .א התגלו עבירות ,על הגו -המפקח להגיש למועצה דוח לצור) נקיטת צעדי מינהליי
או משפטיי .
ÌÈ˜ÒÚ Ì‡ ˜„· ‡ÏÂ „·Ï· ÔÂÊÓ È˜ÒÚ ÏÚ È˙‡Â¯·˙ ÁÂ˜ÈÙ ÌÈÈ˜ Û‚‡‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰
‡.˙Â ˜˙‰Â ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ÌÈ‡ÏÓÓ ‰ˆÚÂÓ‰ ÌÂÁ˙·˘ ÌÈ¯Á

פיקוח תברואתי על עסקי מזו
בסעי 4 -לפקודת בריאות הציבור )מזו ( ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ) 1983להל פקודת הבריאות(,
נקבע כדלקמ " :מפקח רשאי ...להשיג ,בדר) שנקבעה בתקנות ,כל דוגמת מזו " וכ "להיכנס
לחצרי שמוכרי בה מזו כדי להשיג דוגמאות לאנליזה או כדי לברר א מפירי ש פקודה זו
או תקנות שלפיה" .בפקודת הבריאות הוגדר מפקח בי היתר" :תברוא או מפקח של רשות
מקומית שמועצתה הסמיכה אותו לגבי חצרי שבתחומה".
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בסעי)8 -ד( לפקודת הבריאות נקבע" :נתגלה מתו) בדיקה או אנליזה כאמור כי מזו כלשהו עלול
להזיק לבריאותו של אד  ,או שאינו ראוי למאכל אד  ,מחמת רקב ,הזדהמות או כל סיבה אחרת,
רשאי רופא ממשלתי לפסול את המזו ולצוות להשמידו או למנוע באופ אחר את השימוש בו
למאכל אד ; הודעה על כ) תישלח לבעל המזו לפני ביצועו של הצו או לאחריו לפי ראות עיניו
של הרופא" .בסעי 9 -לפקודת הבריאות נקבע" :רשות מקומית תורה לפקידיה ליטול דוגמאות
מפע לפע  ,לפי הצור) ,כדי להבטיח מכירת מזו טהור ואמיתי"" .רופא ממשלתי" הוגדר:
"רופא ,או רופא וטרינרי ,שהוא עובד המדינה או עובד רשות מקומית".
הועלה כי לפי מאגר המידע של האג -פעלו בנובמבר  2004ביישובי המועצה  137עסקי בתחו
המזו  ,כ  90%מה פעלו ללא רישיו עסק.
הבדיקה העלתה כי האג -לא הכי רשימה של עסקי מזו הפועלי בתחו המועצה על פי מאגר
המידע שהיה לו ,ולא הכי תכנית לביקורת סדירה בעסקי כנדרש .לפיכ) לא היה בידיו מידע
באשר למצב התברואתי של עסקי אלה.
בפיקוח על עסקי מזו עוסק הרופא הווטרינר של המועצה .הועלה כי באג -יש דיווחי על ביקורי
פיקוח שנעשו בעסקי מזו רק מאוגוסט  2004ואיל) .לא נמצאו אסמכתאות לפיקוח על עסקי מזו
לפני אוגוסט .2004
˙Â·È˘Á ˙ÓÈÈ˜ ÔÎÏÂ ¯Â·Èˆ‰ ˙Â‡È¯· ˙‡ ÔÎÒÏ ÏÂÏÚ‰ „˜ÂÓ ÌÚ·ËÓ ÌÈÂÂ‰Ó ÔÂÊÓ È˜ÒÚ
.Ì˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ÌÈ˙Â‡ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙÏ ‰ ÂÈÏÚ
Í¯Âˆ ˘È ,ÔÂÊÓ È˜ÒÚ ÏÚ ÔÈ˜˙ È˙‡Â¯·˙ ÁÂ˜ÈÙ ÌÈÈ˜Ï È„Î ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
¯„Ò ÚÂ·˜ÏÂ È˙‡Â¯·˙ ÁÂ˜ÈÙ ÌÈ ÂÚË‰ ÌÈ˜ÒÚ‰ ˙ÓÈ˘¯ ÏÚ ˙ÒÒÂ·Ó‰ ˙¯Â˜È· ˙È Î˙ ÔÈÎ‰Ï
˙‡Â ˙¯Â˜È·‰ È„ÚÂÓ ˙‡ ¯È„Ò ÔÙÂ‡· „Ú˙Ï ˘È ÔÎ ÂÓÎ .ÌÈ˜ÒÚ· ÌÈ¯Â˜È·Ï È˙ËÈ˘ È¯ÂÊÁÓ
˙.‰È˙Â‡ˆÂ

אכיפה
סעי 4 -של החוק קובע כי "לא יעסוק אד בעסק טעו רישוי אלא א יש בידו רישיו או היתר
זמני לפי חוק זה ובהתא לתנאיו".
ה ח ו ק מ א פ ש ר לרשות רישוי לנקוט שני אמצעי לאכיפת הוראות החוק ותנאי שנקבעי
ברישיו עסק ,עוד בטר הוגש כתב אישו  (1) :לבקש מבית המשפט צו מניעת פעולות ,בי
השאר א "נעשו במקו פלוני פעולות הכנה לצור) ניהול עסק טעו רישוי מבלי שנית רשיו או
היתר זמני או בסטייה מ הרשיו או ההיתר הזמני" (2) .להוציא צו הפסקה מינהלי לעסוק בעסק
"א בסגירת החצרי וא בכל דר) אחרת הנראית ...מתאימה בנסיבות העני כדי להביא לידי
הפסקה של ממש בעיסוק" .צו הפסקה מינהלי תק -ל  30יו ונית להארי) את תוקפו ב  30יו
נוספי  ,א הוגש לבית המשפט כתב אישו בשל העבירה ששימשה עילה להוצאת הצו .אמצעי
אלה נועדו להפסיק לאלתר הפעלת עסק ללא רישיו או הכנות להפעלתו.
הבדיקה העלתה כי רשות הרישוי לא השתמשה באמצעי אכיפה אלה נגד עוסקי ללא רישיו עסק,
למעט הוצאת חמישה צווי הפסקה מינהליי בשני  2002ו .2003
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עוד העלתה הבדיקה ,כי המועצה לא פעלה על פי דרישות משרד הבריאות ולא נקטה צעדי נגד
עסקי מזו שפעלו ללא רישיו עסק ומשרד הבריאות גילה בה בביקוריו ליקויי תברואתיי .
לדוגמה ,במכתב מנובמבר  2002דרש משרד הבריאות שהמועצה תוציא צווי סגירה מינהליי
לחלק מאות עסקי  ,בה שתי פיצריות ,שלוש מסעדות ויחידת אירוח ,אול המועצה לא שעתה
לדרישות אלה.
בישיבה ב  28.3.04דנו נציגי משרד הבריאות ונציגי המועצה בהיעדר הפעולות מטע המועצה
נגד עסקי שמנוהלי ללא רישיו עסק ,לרבות עסקי מזו שהתגלו בה ליקויי  .לפי פרוטוקול
הישיבה אמר ראש המועצה בישיבה ש"הוא אינו מתכוו לפעול כנגד ]נגד עסקי [" .עוד צוי
בפרוטוקול כי היוע" המשפטי של משרד הבריאות הודיע לראש המועצה כי א הוא לא יפעיל את
סמכותו החוקית ,יפעיל משרד הבריאות את סמכותו החוקית נגד אות עסקי  ,וא -יוציא צווי
סגירה מינהליי נגד  .ראש המועצה הודיע כי הוא לא יעשה דבר בעניי זה.
נמצא כי בשנת  2004ובינואר  2005קיי משרד הבריאות מספר ביקורי בעסקי מזו שבתחו
המועצה ובעקבותיה דרש שוב מהמועצה לנקוט צעדי מינהליי ומשפטיי נגד כמה עסקי ,
אול המועצה לא פעלה בנדו  .ג משרד הבריאות לא הוציא צו הפסקה מינהלי לאות עסקי א-
על פי שבסמכותו לעשות כ .
המועצה ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מאפריל  2005כי היא החליטה לשי דגש על
תחו רישוי העסקי ומינתה לש כ) אד שיעסוק בתחו זה במשרה מלאה ויוכשר לכ) על ידי
כל הגורמי הנוגעי בדבר .עוד ציינה ,כי "בימי אלה עוסקת מחלקת רישוי עסקי בארגו
מחדש של המחלקה ולמידת הנושאי הדורשי טיפול תו) התייחסות לממצאי הדוח ]של מבקר
המדינה[" ,וכי המועצה א -הנחתה את מנהלי המחלקות לשת -פעולה זה ע זה לקידו הנושא.
Ì‰È˜ÒÚ ˙‡ ÂÏ‰È ˘ ÌÈ˜ÒÚ ÈÏÚ· „‚ ˜ÂÁ‰Ó ·ÈÈÁ˙ÓÎ ‰ÙÈÎ‡ È„Úˆ ‰Ë˜ ‡Ï ‰ˆÚÂÓ‰
ÈÏÚ· „‚ ÌÂ˘È‡ È·˙Î ‰˘È‚‰ ‡Ï ,ÌÈÈÏ‰ ÈÓ ‰˜ÒÙ‰ ÈÂÂˆ ‰‡ÈˆÂ‰ ‡Ï ;˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯ ‡ÏÏ
ÔÚÓÏ ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ˙Â‡ ‰‡Â¯·˙ È‡ ˙ ÁÈË·‰Ï È„Î ¯Á‡ „Úˆ ÏÎ ‰Ë˜ ‡ÏÂ ÌÈ˜ÒÚ‰
·¯.¯Â·Èˆ‰ ˙Â‡È
È ˙Â Ï˘ Ì¯Â˘È‡ ‡Ï· ‰ˆÚÂÓ‰ ÌÂÁ˙· ÌÈÏÚÂÙ‰ ÌÈ˜ÒÚ‰ Ï˘ ·¯‰ Ì¯ÙÒÓ ÁÎÂ
ÏÎ· ˘Ó˙˘‰Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ ,˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘Â ˙Â‡·Î‰ ˙Â˘¯ Ï˘ ,ÌÈ¯Â˘È‡‰
.˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ÛÂÎ‡Ï È„Î ‰˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈÈËÙ˘Ó‰Â ÌÈÈÏ‰ ÈÓ‰ ÌÈÚˆÓ‡‰
Â˙ÂÈ‰· ,‰ˆÚÂÓ‰ ˘‡¯ Ï˘ Â˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ¯ÒÂÁ ˙‡ ‰·¯ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡.˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ˙Â˘È¯„Ï ,ÂÓÂÁ˙· ÌÈ˜ÒÚ‰ ˙ÂÏÈÚÙÏ ‰ ÂÈÏÚ ˙ÂÎÓÒÎ ˙È˘È‡ È‡¯Á

ארנונה כללית
הרשויות המקומיות מספקות לתושביה שירותי ממלכתיי )כגו חינו) ,רווחה ובריאות(
ושירותי מקומיי )כגו תכנו עירוני ותברואה( ומממנות חלק מהוצאותיה באמצעות הכנסות
עצמיות ,בי היתר מגביית ארנונה כללית .סמכות של הרשויות המקומיות להטיל ארנונה נקבעה
בחוק הסדרי במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( ,התשנ"ג ) 1992להל חוק
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ההסדרי (; ובתקנות ההסדרי במשק המדינה )ארנונה כללית ברשויות המקומיות( אשר הותקנו
החל משנת  .1993שיעורי הארנונה נקבעי בכל שנה בידי מועצת הרשות המקומית.
המועצה הטילה ארנונה על מבני שבתחומה לפי שטח ולפי מהות השימוש בה  .בראשית שנת
 2005הגיע מספר חבי הארנונה למועצה לכ  ,2,900ושטח המבני שחויבו בארנונה הגיע לכ
 410,000מ"ר ,מזה כ  65%שטח מבני מגורי  .משנת  1995מעסיקה המועצה חברה לגביית מיסי
המנהלת את מער) הגבייה תמורת שכר טרחה המבוסס על ס) הכספי שהיא גובה.

חיוב הנכסי בארנונה
בסעי)8 -ב( לחוק ההסדרי נקבע כי שר האוצר ושר הפני יקבעו בתקנות את סוגי הנכסי וכ
כללי בדבר אופ חישוב שטחו של נכס ,קביעת שימושו ,מקומו וסיווגו לעניי הטלת ארנונה
כללית.
בתקנות הסדרי במשק המדינה )ארנונה כללית ברשויות מקומיות בשנת  ,(2000התש"ס ,2000
)להל תקנות הארנונה( ,נקבעו כללי לחישוב שטח הנכס לצור) חיוב בארנונה .סעי 81 -לחוק
המדיניות הכלכלית לשנת הכספי ) 2004תיקוני חקיקה( ,התשס"ד  ,2004קובע כי התקנות יחולו
ג בשנת ) 2004בשינויי מסוימי (.
בסעי)2 -א( לתקנות הארנונה נקבע כי "חישוב שטחו של נכס לצור) הטלת ארנונה כללית יהיה
במטרי רבועי ; הארנונה הכללית אשר תוטל על נכס תהיה בסכו המתקבל ממכפלת מספר
המטרי הרבועי של הנכס בסכו הארנונה למטר רבוע".
בסעי)12 -ג( לחוק ההסדרי נקבע" :מועצה לא תפחית תשלומי ארנונה כללית אלא א כ
נתקיימו במחזיק הנכס התנאי שנקבעו בתקנות לפי סעי -זה ובהתא לכללי ולשיעורי
שנקבעו".
בסעי 3 -לתקנות הארנונה נקבע כי מועצה רשאית להטיל ארנונה לגבי כל מטר רבוע של בנייני
וקרקעות בתחומה ,תפוסי או פנויי  ,לרבות אדמות חקלאיות .הנחות בארנונה יינתנו לפי כללי
ותנאי שקבע שר הפני בתקנות מכוח חוק הסדרי במשק במדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי
התקציב( ,התשנ"ג .1993
 .1בחישוב הארנונה על דירות מגורי הביאה המועצה בחשבו רק  75%משטח הדירה במקו
שטחה המלא .על פי חישובי משרד מבקר המדינה ,בכ) ויתרה המועצה בשנת  2004על ארנונה
בגי שטח של כ  90,000מ"ר ובכ) נגר למועצה נזק כספי בס) של כ  2.4מיליו ש"ח ברוטו
)סכו זה אינו כולל הנחות מסוגי שוני שמעוגנות בחוק(.
פעולות אלה אינ מתיישבות ע ההסדר האמור בחוק שלפיו מועצה לא תפחית תשלומי ארנונה
כללית אלא לזכאי שנקובי בתקנות ,בשיעורי ובתנאי המפורטי בה .
 .2המועצה קבעה בצווי הארנונה לשני  2004 2002תעריפי ארנונה על מבני חקלאיי
לולי  ,רפתות ודירי וכ על האדמות החקלאיות שבתחומה ,א) לא חייבה בארנונה את בעלי
המבני והאדמות האמורי  .לפי חישובי משרד מבקר המדינה ,בשנת  2004ויתרה המועצה עקב
כ) על ארנונה בס) כ  430,000ש"ח ,מזה כ  200,000ש"ח בגי  20,000דונ אדמות חקלאיות
ו  230,000ש"ח בגי  900לולי ו  177רפתות ודירי שבתחומה.
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בתשובתה למשרד מבקר המדינה מיוני  2005ציינה המועצה שהיא בוחנת אפשרות לעשות סקר
שטחי ונכסי באמצעות חברה חיצונית .עוד ציינה כדלהל " :א .נושא חיוב הארנונה על שטחי
מגורי הועלה בישיבת הנהלה משנת  1996ובה הוחלט לחייב על  75%משטח הבית )ברוטו(
ונושא זה אינו מוגדר כהנחה .ב .כל הענפי החקלאיי לא הוכנסו לחישובי הארנונה וזאת על פי
החלטת ההנהלה מבעבר מתו) שיקול של אי הכנסה מנכסי חקלאיי ".
˙ÂÚ ÓÈ‰‰Â ,ÌÈ¯Â‚Ó ˙Â¯È„ ÏÚ ˙˙ÁÙÂÓ ‰ Â ¯‡· ·ÂÈÁ‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
Ï˘ ‰˙·ÂÁ ÌÚ ÌÈ·˘ÈÈ˙Ó Ì È‡ ,˙ÂÈ‡Ï˜Á ˙ÂÓ„‡Â ÌÈÈ‡Ï˜Á ÌÈ ·Ó ÏÚ ‰ Â ¯‡· ·ÂÈÁÓ
ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙÏ ÏÂÚÙÏ ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ .ÔÈ„Î ‰Ï ÚÈ‚Ó‰ ÒÓ‰ ˙‡ ˙Â·‚Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰
ÌÈ ·Ó‰Â ˙ÂÈ‡Ï˜Á‰ ˙ÂÓ„‡‰ ÏÚ ÔÎÂ ÌÈ¯Â‚Ó‰ ˙Â¯È„ ÁË˘ ‡ÂÏÓ ÏÚ ‰ Â ¯‡ ˙Â·‚ÏÂ
.ÌÈÈ‡Ï˜Á‰

השגות ועררי על חיוב בארנונה
נושא הגשת של השגות על חיובי בארנונה ועררי על החלטות בדבר השגות מוסדר בחוק
הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית( ,התשל"ו ) 1976להל חוק הערר( ,ובתקנות
שהותקנו על פיו .בחוק הערר נקבע כי מחזיק בנכס שחויב בתשלו ארנונה כללית רשאי להשיג
עליה בתו)  90יו מיו קבלת הודעת התשלו  ,לפני מנהל הארנונה ,שהוא עובד הרשות
המקומית שמינתה לצור) זה מועצת הרשות המקומית .ואלה העילות להשגה שנקבעו בחוק
הערר :הנכס אינו נמצא באזור שנקבע בהודעות התשלו ; נפלה טעות בציו סוג הנכס ,גודלו או
השימוש בו; העורר אינו מחזיק בנכס כמשמעות המונח "מחזיק" בפקודת העיריות .בחוק הערר
נקבע כי מנהל הארנונה ישיב על השגה שהוגשה לו בתו)  60יו ממועד קבלתה.
חוק הערר קובע כי הרואה עצמו מקופח מתשובת מנהל הארנונה על השגתו יכול לערור עליה
לפני ועדת ערר בתו)  30יו מיו שנמסרה לו התשובה .לצור) זה נקבע בחוק הערר כי מועצת
הרשות המקומית תמנה ועדת ערר ,אחת או יותר ,שחבריה יהיו שלושה מבעלי הזכות להיבחר
לחברי מועצה ,וא -תמנה את יו"ר הוועדה .בתקנות הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה
כללית( )סדרי די בוועדת ערר( ,התשל"ז  ,1977נקבעו הוראות בדבר סדרי ההגשה של ערר וסדרי
הדיו בוועדת ערר .בי היתר נקבע כי מנהל הארנונה יגיש לוועדת ערר תשובה מנומקת ,והוועדה
תזמי את העורר ואת מנהל הארנונה לשמיעת טענותיה  .עוד נקבע שהחלטת ועדת ערר תהיה
מנומקת ותינת בכתב.
בחוק הערר אי הוראה בעניי תדירות ההתכנסות של ועדת ערר ,אול סדרי מינהל תקי מחייבי
שהוועדה תתכנס בתדירות סבירה כאשר מוגשי לה עררי .
ביוני  2003הגישו שלוש חברות עררי על החלטות מנהל הארנונה בעקבות השגות שהגישו על
חיובי ארנונה של עסקיה  .אול הביקורת העלתה כי עד מועד סיו הביקורת ,בפברואר  ,2005לא
התכנסה ועדת הערר וממילא לא דנה בעררי האמורי .
בתשובת המועצה למשרד מבקר המדינה מיוני  2005צוי בי השאר שהיוע" המשפטי של מחלקת
הארנונה מנהל משא ומת ע שלוש החברות לגבי העררי " ,וכאשר תתקבלנה החלטות ה
תתבצענה בהתא  ,יש לציי כי נושא התשובה לערר אינו מוגבל בזמ ".
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Í˘Ó· ÌÈ¯¯Ú· ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ÏÂÙÈË‰ ¯„ÚÈ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙˜.‰ÎÂ¯‡ ‰ÙÂ
ביולי  2003הגיש מפעל לוועדת הערר ערר על החלטה שקיבל מנהל הארנונה בעקבות השגה
שהגיש על חיובי ארנונה לשני  ;2003 1989הערר נגע ,בי היתר ,לבקשת פטור מארנונה עד מרס
 ,1991לשיעור ההנחה בארנונה מאפריל  1991עד דצמבר  1993ולשיעורי החיוב בארנונה מינואר
 1994עד סו -שנת  .2003עוד נגע הערר לסיווג נכסי המפעל ולשטח .
על פי סעי 25 -לתקנות הסדרי במשק המדינה )הנחה מארנונה( ,התשנ"ג ) 1993להל תקנות
ההנחה( ,מועצת הרשות המקומית הייתה רשאית עד  28.2.03להפחית עד  25%מחובות הארנונה
שהצטברו עד דצמבר  2001ולהפחית עד  12%מחוב הארנונה לשנת  2002בכפו -לתנאי
שנקבעו.
מליאת המועצה דנה במרס  2003בהפחתת חובות ארנונה של בעלי עסקי והחליטה להעניק הנחה
על חובות עד ס)  400,000ש"ח בלבד.
נמצא כי בעקבות הערר ולאחר החלטת מליאת המועצה הגיעה המועצה לפשרה ע המפעל ולפיה
הפחיתה את סכו החיוב בארנונה עד סו -שנת  2003בשיעור של  25%המהווי ס) של 1.38
מיליו ש"ח .הסכ הפשרה קיבל תוק -של החלטה של ועדת ערר בישיבת הוועדה באוקטובר
.2003
המועצה ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי "לגבי בקשת הערר של המפעל קיבלה
המועצה את החלטת ועדת הערר דהיינו הסכ פשרה ופעלה בהתא ".
˙ÈÁÙ‰Ï ¯¯Ú‰ ˙„ÚÂ È Ù· ‰ÚÈˆ‰˘ ‰¯˘Ù‰ ÈÎ ,‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰Á ‰‰ ˙Â ˜˙· ÂÚ·˜ ˘ ÌÈ‡ ˙‰ ˙‡ ‰ÈË¯Ù· ‰Ó‡˙ ‡Ï ÏÚÙÓ‰ Ï˘ ‰ Â ¯‡‰ ˙Â·ÂÁÓ
.‰ Â ¯‡‰ ·ÂÁ ˙˙ÁÙ‰Ï

גביית חובות
ההכנסות מארנונה ומאגרת ביוב מתוקצבות בתקציב השנתי של המועצה ומשמשות למימו
שירותי שעליה לספק לתושביה .פקודת הגבייה )מסי ( מסמיכה את המועצה לנקוט נגד
המפגרי בתשלו צעדי משפטיי כגו עיקול מיטלטלי וחשבו בנק והגשת תביעות משפטיות.
על פי הדוח הכספי המבוקר של המועצה לשנת  ,2003שיעורי הגבייה של ארנונה ושל אגרת ביוב
הסתכמו באותה שנה בכ  56%ובכ  10%בהתאמה מכלל הסכומי שעמדו לגבייה .יתרות
הפיגורי הסתכמו בסו -אותה שנה בכ  16.7מיליו ש"ח ובכ  3.5מיליו ש"ח בהתאמה.
כאמור ,משנת  1995מנהלת חברת גבייה את מחלקת הגבייה של המועצה ,והיא מגישה תביעות
משפטיות נגד המפגרי בתשלו .
מעיו במכתב ששלחה חברת הגבייה לגזבר המועצה בפברואר  2005ובו רשימה של מאות
תושבי שנגד הגישה תביעות משפטיות עולה כדלהל :
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 .1על פי הוראות המועצה עיכבה חברת הגבייה את ביצוע של פסקי די שהוצאו בשני 1993
 2004נגד  167חייבי  ,ועקב כ) לא הסדירו אות חייבי את חובותיה .
 .2לדברי חברת הגבייה המועצה לא שילמה לה עבור אגרה על פתיחת תיקי בלשכת ההוצאה
לפועל לביצוע פסקי די שהוצאו בשני  2004 1995נגד  337חייבי אחרי  ,ועקב כ) היא לא
פתחה את התיקי .
יוצא אפוא שהמועצה לא נקטה צעדי משפטיי נגד המפגרי בתשלומיה  ,כגו עיקול חשבונות
בנק של חייבי  ,ומימוש פסקי די שניתנו.
·ÎÚÏ ‰ÈÈ·‚‰ ˙¯·ÁÏ ‰ˆÚÂÓ‰ ‰ ˙ ˘ ‰‡¯Â‰‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·‡È‰˘ ÌÈÈËÙ˘Ó ÌÈ„Úˆ ËÂ˜ Ï ÏÂ˜˘˙ ‰ˆÚÂÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .ÌÈ·ÈÈÁ „‚ ÔÈ„ È˜ÒÙ ÚÂˆÈ
‰È˙ÂÒ Î‰ ˙‡ ÏÈ„‚‰ÏÂ ÌÈ·ÈÈÁÓ ‰Ï ÌÈÚÈ‚Ó‰ ÌÈÙÒÎ ˙Â·‚Ï È„Î ,ËÂ˜ Ï ˙ÎÓÒÂÓ
.ÌÈÈÓˆÚ ˙Â¯Â˜ÓÓ
בדיקת חשבונותיה האישיי של  70חייבי  ,שעד פברואר  2005צבר כל אחד מה חובות של
יותר מ  40,000ש"ח העלתה כי  17מה  ,לרבות  11בעלי עסקי  ,לא הסדירו את חובותיה
למועצה ,והמועצה לא נקטה נגד צעדי כלשה  .החובות של אחד מבעלי העסקי הגיעו
בפברואר  2005לכ  1.2מיליו ש"ח ,ושל חייב אחר לכ  1.1מיליו ש"ח .החובות של חמישה
בעלי עסקי הסתכמו בכ  90,000ש"ח עד  200,000ש"ח.
המועצה ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי "נכו להיו פועלת המועצה לגביית ומימוש
כל החובות וזה כולל תביעות נגד החייבי ופתיחת תיקי בהוצאה לפועל".

חובות חברי מועצה
הבדיקה העלתה כי כמה מחברי המועצה היו חייבי לה בפברואר  2005ארנונה ואגרת ביוב
בסכומי גדולי  ,והמועצה לא נקטה נגד צעדי כלשה .
 .1יתרת הפיגורי של חבר המועצה א' בגי עסק שבבעלותו הסתכמה במועד האמור
בכ  222,000ש"ח .נמצא כי משנת  2001הוא לא שיל עבור קרקע תפוסה המשמשת את העסק
סכו כלשהו ,ועבור המבנה לא שיל בשנת  2004סכו כלשהו .חבר המועצה האמור במכתבו
למשרד מבקר המדינה מיוני  2005הודיע כי הסדיר את חובו בשיקי דחויי  .עוד ציי בתשובתו:
"כי לא הייתה לי כל כוונה לנצל את מעמדי כחבר מליאה ,ולא לשל את החוב".
 .2יתרת הפיגורי של חבר המועצה ב' בגי עסקי שבבעלותו הסתכמה בכ  21,000ש"ח.
נמצא כי משנת  2001הוא לא שיל סכו כלשהו על חשבו אות חובות.
 .3יתרת הפיגורי של חבר המועצה ג' בגי ארנונה ואגרת ביוב של ביתו הסתכמה בכ 12,000
ש"ח .הוא לא שיל בשני  2000ו  2001ובשני  2003ו  2004סכו כלשהו על חשבו החובות.
È¯·Á ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ 2005 È ÂÈ· ‰ˆÚÂÓ‰ ‰ÚÈ„Â‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙Â·˜Ú· ÈÎ ÔÈÂˆÈ
.‰ˆÚÂÓÏ Ì·ÂÁ ˙‡ Â¯È„Ò‰ '‚-Â '· ‰ˆÚÂÓ‰
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✯
ÌÂ¯Ó ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙ÂÏÈÚÙ· ÌÈÎ˘Ó˙ÓÂ ÌÈ·¯ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ
˙Á Ê‰ .˙ÈÏÏÎ ‰ Â ¯‡ ‡˘Â ·Â ÌÈ˜ÒÚ ÈÂ˘È¯ È È„ ˙ÙÈÎ‡Â ÌÈ˜ÒÚ ÈÂ˘È¯ ÌÂÁ˙· ÏÈÏ‚‰
˙Â„ÈÁÈÂ ˜Ï„ ÔÂÒÁ‡Ï ÌÈ˜ÒÚ ,ÌÈÈÁ ÈÏÚ· ÏÂ„È‚ È˜ÒÚ· „ÁÂÈÓ· ,ÌÈ˜ÒÚ ÈÂ˘È¯· ÏÂÙÈË‰
.ÌÈÈ˙·È·Ò ÌÈÚ‚ÙÓÏ ÌÂ¯‚ÏÂ Â˙ÂÁÈË··Â ¯Â·Èˆ‰ ˙Â‡È¯·· ‰ÚÈ‚ÙÏ ÌÂ¯‚Ï ‰ÏÂÏÚ ,ÁÂ¯È‡
˙Â˜ÈÙÒÓ ˙ÂÏÂÚÙ ‰˙˘Ú ‡Ï ‰ˆÚÂÓ‰Â ÌÈÎÂÓ ÂÈ‰ ‰ Â ¯‡‰ ˙ÈÈ·‚ È¯ÂÚÈ˘ ÈÎ ‡ˆÓ „ÂÚ
.ÌÈÈÓˆÚ ˙Â¯Â˜ÓÓ ‰È˙ÂÒ Î‰ ÂÚ‚Ù ÍÎ·Â ,˙Â·ÂÁ‰ ÌÂÏ˘˙ ˙ÙÈÎ‡Ï
,˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ Ô‰È˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ÏÚ ˜ÂÁ‰ ÈÙÏ „˜ÙÂÓ‰ ,ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÏÚ
˙ÂÏÂÚÙ ¯Á‡ ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ·Â˜ÚÏÂ ˜ÂÁ· ÂÏ Â ˜Â‰˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï
.˙¯Â˜È·‰ ‰˙ÏÚ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ Ï˘ Ì˙Â ˘È‰ ˙‡ ÚÂ ÓÏ È„Î ‰ˆÚÂÓ‰
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