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   מועצה אזורית זבולו 
 רישוי עסקי 

 תקציר
 עסקי  שלמועצה היה ידוע כי ה  טעוני 169 פעלו בתחו  המועצה 2004בנובמבר 

במאגר המידע הממוחשב של .  פעלו בלא רישיו! עסק  75%  כ  מה  124: רישוי
המידע . המועצה בנושא רישוי עסקי  לא היה מידע על כל העסקי  שפעלו בתחומה

 .פיקוח ואכיפה, לצור' בקרה, בי! היתר, שהזה דרו
נקבע כי רשות רישוי לא תעניק , ) החוק להל!  (1968 ח"התשכ, בחוק רישוי עסקי 

רישיו! לעסק טעו! רישוי אלא א  כ! נית! לכ' אישור  של משרדי הממשלה 
 .לפי סוג העסק, הנוגעי  לעניי! ושל גורמי  אחרי 

 לא הסתיי  הטיפול 2004קורת בסו, דצמבר הבדיקה העלתה כי עד מועד סיו  הבי
עוד )  המחלקה להל! (שהוגשו למחלקת רישוי עסקי  ,  בקשות לרישיו! עסק50 ב

. מפעלי תעשייה ועסקי מזו!, תחנות דלק, לרבות בקשות לרישוי רפתות, 1999בשנת 
כדרוש , מאחר שהמחלקה לא קיבלה בעבור  את האישורי  מנותני האישורי , זאת

המחלקה לא הודיעה למבקשי הרישיו! על העיכובי  בטיפול . החוקעל פי 
 .בבקשותיה  ועל דרישותיה להשלמת הלי' הרישוי

עסקי  לגידול בעלי , במרבית יישובי המועצה פועלי  זה שני  בלא רישיו! עסק
ששפכיה  עלולי  לחלחל למי התהו  ולזה  את , )רפתות וחוות סוסי (חיי  

 .ר מטרד המסכ! את בריאות הציבורמקורות המי  וכ! ליצו
, )עסקי  טעוני רישוי(נמצא כי המועצה לא אכפה את הוראות צו רישוי עסקי  

שלרבי  מה  לא היה אישור ממשרד , על עסקי  אלו, ) הצו להל!  (1995 ה"התשנ
 ).ס" המשרד לאיכה להל! (החקלאות ומהמשרד לאיכות הסביבה 

רישיו! עסק שני מפעלי  גדולי  ששירותי בתחו  המועצה פועלי  זה שני  בלא 
מפעלי  אלו לא מילאו את דרישות שירותי . הכבאות סיווגו בדרגת סיכו! גבוהה

. ולמרות זאת המועצה נתנה לה  היתר זמני במש' שני  רבות בניגוד לחוק, הכבאות
והמועצה נתנה לאחד , ס"שלושה מפעלי  אחרי  פועלי  בלא אישור המשרד לאיכה

 .יו! עסק לצמיתות בניגוד לחוקמה  ריש
לתחנת דלק . אחת מתחנות הדלק הציבוריות בתחו  המועצה פועלת בלא רישיו! עסק

שכ! היא לא קיבלה , אחרת הוציאה המועצה רישיו! עסק לצמיתות שלא כדי!
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עוד נמצא כי בתחו  המועצה פועלות שש . ס"אישורי  מהמשטרה ומהמשרד לאיכה
 . ישיו! עסקתחנות דלק פנימיות בלא ר

, אכסניית נוער(בתחו  המועצה פועלי  זה שני  רבות ארבעה עסקי  רבי קהל 
נמצא כי א, ששני  רבות סירב . בלא רישיו! עסק) אול  ספורט ושני גני אירועי 

המאכסנת אלפי (משרד הבריאות לתת את אישורו לפעילותה של אכסניית הנוער 
ה  פועלי  זה , ושל גני האירועי , יי עקב תנאי תברואה לקו, )ילדי  במש' השנה

זמ! רב א, שהמועצה לא אכפה את סמכותה בעניינ  ולא תבעה ממפעיליה  לעמוד 
 . בדרישות החוק ולהשלי  את הלי' הרישוי

בתחו  המועצה פועלי  בלא רישיו! עסק כמה עסקי מזו! המיועדי  לקהל 
י  האלה פועלי  זמ! העסק). מאפייה ומטבח של מכללה, צרכניות(משתמשי  רחב 

מאחר שמשרד הבריאות סירב לאשר את הפעלת  בשל , רב בלא רישיו! עסק
נמצא כי המועצה לא פעלה בהתא  לפקודת בריאות הציבור . ליקויי  תברואתיי 

לא ניהלה פיקוח כדרוש ולא השתמשה נגד  , 1983 ג"התשמ] נוסח חדש) [מזו!(
  .בסמכויות האכיפה המוקנות לה בחוק

♦  
חמישה :  יישובי 12, 1950שהוקמה בשנת , ) המועצה להל  (תחו  המועצה האזורית זבולו  ב

תחו  השיפוט של . שלושה ישובי  קהילתיי  ושני יישובי  ערביי , שני מושבי , קיבוצי 
 ). בתי אב2,540 שה  כ( תושבי  10,000 וחיי  בו כ,  דונ 62,440 המועצה משתרע על כ

מפעלי  ועסקי  אחרי  , גידול בעלי חיי , יי  של התושבי  ה  חקלאותמקורות הפרנסה העיקר
 .בתחומי הקיבוצי  והמושבי 

 17במועצה . 2003שנבחר בבחירות שהתקיימו בנובמבר , ראש הרשות הוא מר שלמה חבר
 .שמונה מה  מכהני  בוועדת ההנהלה. חברי 

את הפיקוח עליה  ואת , עסקי  בדק משרד מבקר המדינה את רישוי ה2004בי  ספטמבר לדצמבר 
אצל הווטרינר , הביקורות נעשו במחלקה ובוועדה המקומית. אכיפת הוראות החוק במועצה

במשרד , בדיקות השלמה נעשו בשירותי הכבאות. הרשותי ואצל היועצת המשפטית של המועצה
וכ  , )ס" המשרד לאיכה להל  ( מרכז ענ( רישוי עסקי  ותעשיות  לאיכות הסביבה מחוז חיפה 

 ). משרד הבריאות להל  (במחלקה לבריאות הסביבה במשרד הבריאות מחוז חיפה 
התקנות והצווי  שהותקנו על פיו מסדירי  את , ) החוק להל   (1968 ח"התשכ, חוק רישוי עסקי 

, סוגי רישיונות העסק, העסקי  טעוני הרישוי, בי  השאר, נקבעו בה . תחו  רישוי העסקי 
וכ  הדרכי  לאכיפת החוק על מי שמנהלי  עסק , רישיונות והמורשי  לקביעת התנאי  למת  

 .או שלא על פי התנאי  שנקבעו, טעו  רישוי בלא רישיו  
כדי , בחוק נקבע כי שר הפני  רשאי לקבוע בצווי  אילו עסקי  יהיו טעוני רישוי ולהגדיר 

יח איכות נאותה של הסביבה בעניי  צו שמטרתו להבט. להבטיח את קיו  המטרות שקבע החוק
בעניי  צו שמטרתו למנוע ;  יש להתייע, ע  השר לאיכות הסביבה ומניעת מפגעי  ומטרדי  

כיו  השר ( יש להתייע, ע  שר המשטרה  סכנות לשלו  ציבור ולהבטיח מפני שוד והתפרצות 
   בסביבתו בעניי  צו שמטרתו הבטחת בטיחות  של הנמצאי  במקו  העסק או; )לביטחו  הפני 
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בעניי  מניעת סכנות של מחלות בעלי חיי  וזיהו  של . יש להתייע, ע  שר העבודה והרווחה
בעניי  צו ;  יש להתייע, ע  שר החקלאות בדשני  או בתרופות , מקורות מי  בחומרי הדברה

 יש להתייע, ע  שר  לרבות תנאי תברואה נאותי  , שמטרתו להבטיח את בריאות הציבור
שר הפני  רשאי לקבוע בצווי  עסקי  טעוני רישוי ולהגדיר  ג  כדי להבטיח כי . הבריאות

 .הדיני  הנוגעי  לתכנו  ולבנייה ולשירותי הכבאות יקוימו
  להל  ) ( צו הרישוי להל   (1995 ה"התשנ, )עסקי  טעוני רישוי(בתוספת לצו רישוי עסקי  

ורטו העסקי  טעוני הרישוי לפי מטרות פ, שהוציא שר הפני  מכוח סמכותו האמורה, )התוספת
בצו נקבע כי העסקי  המפורטי  בתוספת טעוני  רישוי ג  למטרת קיו  . הרישוי העיקריות שלה 

להבטיח : בתוספת לצו פורטו מטרות הרישוי. הדיני  הנוגעי  לתכנו  ולבנייה ולשירותי הכבאות
כנות לשלו  הציבור ולהבטיח את למנוע ס; איכות נאותה של הסביבה ולמנוע מפגעי  ומטרדי 

להבטיח את בטיחות  של הנמצאי  במקו  העסק או ; העסקי  מפני מעשי שוד והתפרצות
בדשני  או , למנוע סכנות של בעלי חיי  ולמנוע זיהו  של מקורות מי  בחומרי הדברה; בסביבתו
 .לרבות תנאי תברואה נאותי , להבטיח את בריאות הציבור; בתרופות
נקבע , ) תקנות הרישוי להל   (2000 א"התשס, )הוראות כלליות( לתקנות רישוי עסקי  20בסעי( 

למעט העסקי  המפורטי  בתוספת , כי תוק( רישיו  לעסק מ  העסקי  המפורטי  בצו הרישוי
בעניי  העסקי  המפורטי  . יהיה לצמיתות, ) התוספת הראשונה להל  (הראשונה לתקנות הרישוי 

, קבע בתקנות הרישוי שתוק( הרישיו  התקופתי שנית  לה  יהיה לשנה אחתבתוספת הראשונה נ
 .בהתא  לקבוע בתוספת הראשונה, לשלוש שני  או לחמש שני 

בחוק נקבע כי רשות הרישוי לעסק טעו  רישוי בתחו  רשות מקומית היא ראש הרשות המקומית 
 .או מי שהוא הסמיכו לכ.

לטיפול . רשות הרישוי היא ראש המועצה, ) המועצה להל  (בתחו  המועצה האזורית זבולו  
, ) המחלקה להל  (ברישוי העסקי  בתחו  המועצה אחראית מחלקת רישוי עסקי  של המועצה 

להבטיח את מילוי הוראות החוק והתנאי  שנקבעו בצו הרישוי למת  , בי  היתר, שמתפקידה
ד זה משמש ג  מזכיר הוועדה שנוס( לתפקי, במחלקה מועסקי  מנהל מחלקה. רישיונות עסק

שתפקידיו לאכו( את מילוי תנאי , ופקח, ) הוועדה המקומית להל  (המקומית לתכנו  ובנייה 
 להוציא  ובמידת הצור. , לאתר עסקי  הפועלי  בלא רישיונות עסק, הרישיונות הניתני  לעסקי 

ת  היתרי בנייה בוועדה הפקח הוא ג  האחראי למ). בעניי  זה ראו להל ( סגירה מינהליי  יצוו
 . והוא משמש פקח מטעמה, המקומית

לרפתות ולחוות סוסי  והפיקוח עליה  מועסק ג  וטרינר של , לצור. מת  רישוי לעסקי מזו 
 .שהוסמ. מטע  משרד החקלאות לעניי  זה, ) וטרינר רשותי להל  (המועצה 

 .  עסקי  טעוני רישיו  עסק169 פעלו בתחו  המועצה 2004בסו( נובמבר , לפי נתוני המחלקה
רפתות וחוות , לדוגמה. בטיפול בה  ובאחזקת ,  מה  עסקו בחקלאות ובגידול בעלי חיי 16% כ

, עסקי קייטרינג, מסעדות, חנויות לממכר מזו : ובה ,  מה  עסקו בתחו  המזו 27% כ. סוסי 
, משחקיות(,  לילדי מתקני משחקי : ובה ,  מה  עסקו בנופש וספורט30% כ. מזנוני  ומאפיות

,  ממפעלי התעשייה עסקו בייצור10% כ. מרכזי ספורט ומרכזי בריאות, דיסקוטקי , )קארטינג
ביניה  היו מפעלי  גדולי  שייצאו את תוצרת  . במת  שירותי  ובשיווק לחקלאות ולמלאכה

 בתחו  המועצה פועלות ג  ארבע תחנות דלק לשירות הציבור וכשש תחנות תדלוק. ל"לחו
 .פנימיות

 מהעסקי  הרשומי  75% כ( עסקי  124 ל, נמצא כי מתו. כל העסקי  שהיו רשומי  במחלקה
שבעה , לא קיבלו אישור משירותי הכבאות) 28% כ( מה  35 כ, לא היה רישיו  עסק) במחלקה
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לא קיבלו אישור ממשרד ) 5% כ(שישה מה  , לא קיבלו אישור מהמשטרה) 6% כ(מה  
עוד . לא קיבלו אישור ממשרד הבריאות) 10% כ( מה  13 וכ, רינר הרשותיהחקלאות דר. הווט

 . מתנהלי  בלא היתר בנייה) 20% כ( מה  25 נמצא כי כ
 פעלו 2004בדצמבר , ) שירותי הכבאות להל  (על פי נתוני איגוד ערי  אזור חיפה שירותי כבאות 

פעלו בלא אישור בר , )סקי  מכלל הע85% שה  כ( מתוכ  126 כ.  עסקי 149בתחו  המועצה 
יצוי  כי אי ההתאמה בי  נתוני המועצה לנתוני שירותי הכבאות יכולה . תוק( משירותי הכבאות

מ  העובדה שהאישורי  שנותני  שירותי הכבאות לעסקי  תקפי  שנה , בי  היתר, לנבוע
ישותיה  מדי שנה מקיימי  שירותי הכבאות ביקורות בבתי עסק כדי לבדוק א  דר. קלנדרית

ה  אינ  מאריכי  את תוק( הרישיו  בשנה א  בתי העסק לא קיימו את מלוא . בוצעו במלוא 
 .דרישותיה 

 2005 מסרה המועצה נתוני  המעודכני  לחודש מאי 30.5.05  ממבקר המדינהבתשובתה למשרד 
 :וכתבה כי, על עסקי  שבתחומה

מופיעי  , חלקת רישוי עסקי ברישומי המועצה הכוללי  את רישומי מחלקת הגבייה ומ"
להל  הפירוט .  יש רישיו  עסק40 מתוכ  ל.  עסקי  טעוני רישוי שה  פעילי 141כיו  

תעשיה ומלאכה , 22%  עינוג ציבורי , 29%  מזו  , 17%  חקלאות ובעלי חיי  : המבוקש
   ".לאור הביקורת נעשה מאמ, לאיתור עסקי  נוספי  שאינ  רשומי ... 13%  

 מידע הממוחשב של המחלקה ותיקי רישוי עסקי מאגר ה
מ  הראוי שהמחלקה תנהל , כדי להבטיח שכל הנתוני  הנוגעי  לעסקי  שבתחו  המועצה ירוכזו

 תיק  להל  (ובו יתויקו המסמכי  הרלוונטיי  , תיק רישוי לכל עסק שהגיש בקשה לרישיו  עסק
 ).רישוי

ובה  תויקו חלק מהמסמכי  , שיו  עסקבמחלקה תיקי רישוי למרבית העסקי  שביקשו רי
 .הרלוונטיי 

ובו נרשמי  העסקי  שידוע לה כי ה  ,  החלה המחלקה לנהל מאגר מידע ממוחשב2003בשנת 
מנהל המחלקה מעדכ  את המידע הנוגע לפעילות שנעשתה בתחו  העסקי  . פועלי  בתחומה
 .הטעוני  רישוי

מידע הממוחשב של המחלקה ממצאי הפיקוח הועלה כי בחלק מהמקרי  לא פורטו במאגר ה .1
ס והווטרינר הרשותי "המשרד לאיכה, שירותי הכבאות, שהועלו בבדיקות שעשו משרד הבריאות

היעדר המידע מנע את השלמתו של ). ראו להל (ופעולות שננקטו בעקבות הבדיקות , בבתי העסק
 .הלי. הרישוי

, 1999 פעולות הרישוי שנעשו לפני שנת עוד הועלה כי במאגר המידע לא נכללו פרטי  על .2
לפי נתוני מאגר . וההחלטות של נותני האישורי  ושל הוועדה המקומית, לרבות הטיפול בבקשות

 ואילו סוגי  של 1999המידע אי אפשר לדעת לאילו עסקי  ניתנו רישיונות עסק לפני שנת 
 ).רישיונות תקופתיי  או רישיונות לצמיתות(רישיונות ניתנו 

, ממאגר המידע הפיקה המחלקה דוחות מרוכזי  על העסקי  שלא נית  לה  רישיו  עסק .3
כגו  היעדר אישורי  מנותני , אול  בדוחות אלה לא נזכרו הסיבות שבגלל  לא נית  רישיו  העסק
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המידע דרוש למועצה ). המשטרה ומשרד הבריאות, ס"המשרד לאיכה, שירותי הכבאות(אישורי  
 . המחלקה א( לא נהגה לנהל רישו  ידני של הנתוני  האלה. קב ואכיפהמע, לצור. פיקוח

 ‡ÏÓ Ú„ÈÓ ‰˙Â˘¯· ‰È‰È ÈÎ „ÈÙ˜˙˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ÓÂÁ˙·˘ ÌÈ˜ÒÚ‰ ÏÎÏ ÌÈÚ‚Â ‰ ÁÂ˜ÈÙ‰Â ÈÂ˘È¯‰ ÈÎÈÏ‰ ÏÚ ÔÎ„ÂÚÓÂ . ÏÎÂÈ ‰Ê Ú„ÈÓ

¯·„· ˙ÂËÏÁ‰ Ï·˜ÏÂ ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ È¯Á‡ ‡ÏÓÏ ‰Ï ÚÈÈÒÏÂ˙ÙÈÎ‡Ï ÌÈ„Úˆ ˙ËÈ˜   . 
עוד הועלה כי מאגר המידע הממוחשב של המחלקה אינו קשור למאגרי מידע אחרי   .4

, לדוגמה. כגו  מחלקת הגבייה והוועדה המקומית, במועצה שה  רלוונטיי  לעניי  רישוי העסקי 
, ונהשבה  מידע על עסקי  בתחו  המועצה הדרוש לצור. חיוב בארנ,  מחלקת הגבייהימרישומ

 עסקי  169לפי נתוני המחלקה פעלו באותו מועד , כאמור.  עסקי 297 2004השתקפו בנובמבר 
וה  ,  עסקי  בתחו  המועצה128 יוצא אפוא שבידי המחלקה לא היה מידע הנוגע ל. טעוני רישוי

עסק לחיתו. , ר" מ1,677ע  עסקי  אלה נמני  רפת גדולה בשטח של . פעלו בלא רישיו  עסק
 .ר" מ1,955עסק להדברה ביתית וחקלאית ומשתלה בשטח של , ר" מ800 שיש בשטח של ואחסו 

 תשובת  להל   (11.5.05 שהתקבלה ב, ללא תארי., בתשובת המועצה למשרד מבקר המדינה
לא כל העסקי  במחלקת הארנונה הינ  טעוני רישוי ולא כל העסקי  "נכתב כי , )המועצה

מקבלת את "יחד ע  זאת ציינה המועצה כי היא ". ארנונהבמחלקת הרישוי מוגדרי  כעסקי  ב
 ".בי  המחלקות השונות' חיזוק הקשר'ההערה בדבר הצור. ב

 תשובה שניה של  להל   (30.5.05 מ, בתגובה אחרת של המועצה למשרד מבקר המדינה
א רפתות ומשתלות אינ  מופיעות במחלקת הגבייה בהגדרה של עסקי  ולכ  ל"נכתב כי , )המועצה

 ".הנושא יתוק . הופיעו ברשימות שהועברו עד כה ממחלקת הגבייה למחלקת רישוי עסקי 
העסק לחיתו. ואיחסו  שיש בכפר חסידי  נמצא כרגע בדיו  משפטי בגי  "עוד ציינה המועצה כי 

 אי  מדובר בעסק להדברה  עסק להדברה ביתית בכפר חסידי  . הפרת חוק התכנו  והבנייה
החנות , ת לצורכי חקלאות המכילה ג  מספר בקבוקי  של חמרי הדברהכלשהיא אלא בחנו

 ".נמצאת כבר בטיפול מחלקת רישוי עסקי 
 „¯˘Ó‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ÏÚ ÛËÂ˘ Ú„ÈÓ ˙¯·Ú‰Ï ÌÈÏÏÎ Ú·˜˙˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ 

˙Â˜ÏÁÓ‰ ÔÈ· ÈÂ˘È¯ È ÂÚË ÌÈ˜ÒÚ , ÌÂÁ˙·˘ ÌÈ˜ÒÚ‰ ÏÚ Ú„ÈÓ ‰È‰È ‰˜ÏÁÓÏ˘ È„Î
‰ˆÚÂÓ‰ ,˙Ó Í¯ÂˆÏÌ‰· ÂÚ·˜ ˘ ÌÈ‡ ˙‰ ÌÂÈ˜ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÂ ˜ÒÚ ˙Â ÂÈ˘È¯ Ô.   

 הגשת בקשות לרישיו  עסק
, מפה מצבית ותכנית עסק, בתקנות הרישוי נקבע כי לבקשה לרישיו  עסק יצורפו תרשי  סביבה

הקרקע , מידות שטח העסק, מיקומו של העסק בבניי  שהוא מצוי בו, בי  היתר, ובה  יצוינו
  להל  (מערכות הצנרת לשימוש העסק ומערכות כיבוי האש , לות העסקגבו, שהעסק ינוהל בה

 ).מסמכי  נלווי 
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 רשאית שלא לקבל בקשה ולא לתת אישור על קבלתה יעוד נקבע בתקנות הרישוי כי רשות הרישו
א  לא נכללו בבקשה כל הנתוני  הדרושי  ולא צורפו אליה כל המסמכי  הנדרשי  לפי תקנות 

 .הרישוי
 תיקי רישוי שהמחלקה טיפלה בה  העלתה כי רשות הרישוי נהגה לקבל 67 מתו. 32בדיקה של 

ולכמה מהמבקשי  א( נתנה , את הבקשות לרישיו  עסק בלא שצורפו אליה  מסמכי  נלווי 
 . רישיונות עסק

 ‰˘˜·‰Ó „¯Ù  È˙Ï· ˜ÏÁ Ì‰ ÌÈÂÂÏ ‰ ÌÈÎÓÒÓ‰ ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯Ï ,Ù˜‰Ï ˘ÈÂÂÙ¯ÂˆÈ˘ „È ,¯˙È‰ ÔÈ· , ‰˘ÚÈÈ ‡Ï˘ ‡„ÂÂÏ ‰È‰È ¯˘Ù‡˘ È„Î

˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯ ‰ ˙  ÈÂ˘È¯‰ ˙Â˘¯˘ ¯Á‡Ï Â· Ï‰ ˙Ó ˜ÒÚ‰˘ ‰ ·Ó· ÈÂ È˘. 
 „¯˘Ó ˙Ú„Ï‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó , ˙Â˘˜·‰ È˘È‚Ó Ï˘ Ì·Ï ˙ÓÂ˘˙ ˙‡ ·Ò‰Ï ÈÂ˘È¯‰ ˙Â˘¯ ÏÚ

ÌÈÂÂÏ ‰ ÌÈÎÓÒÓ‰ Ï˘ Ì Â¯ÒÁÏ ,ÂÙ¯Âˆ ‡Ï „ÂÚ ÏÎ ˙Â˘˜·‰ ˙‡ Ï·˜Ï ‡ÏÂ.   
 פול בבקשות לרישיו  עסקהטי

רישיו  או היתר זמני לפי חוק זה לעסק שקביעתו כעסק טעו  רישוי )  א"(,  לחוק6לפי סעי( 
 לא יינת  אלא  1נעשתה בהתייעצות ע  שר אחד או יותר לש  הבטחת המטרות כאמור בסעי( 

לעני  סעי( זה . ) נות  האישור להל  (א  כ  נת  אישור כל אחד מהשרי  או מי שה  הסמיכו לכ. 
עובד של הרשות המקומית שבתחומה נמצא העסק או עובד של , בי  היתר, רשאי  השרי  להסמי.

 .רשות מקומית אחרת
א  לא החליטה , ורשות הרישוי, הבקשה לרישיו  או להיתר זמני תוגש לרשות הרישוי ) ב(

 )".א(י לפי סעי( קט  תעבירנה לכל מי שצרי. לאשר את מת  הרישיו  או ההיתר הזמנ, לדחותה
ההיתר הזמני , עוד נקבע בחוק כי רשות הרישוי ונותני האישורי  רשאי  להתנות את מת  הרישיו 

או להתנות , בתנאי  שיש לקיימ  לפני שיינת  הרישיו  או ההיתר הזמני, לפי העניי , או האישור
. או להיתר הזמני שנית ורשאי  להוסי( תנאי  לרישיו  , את הרישיו  או ההיתר הזמני בתנאי 

 .הכול כדי לקד  את מטרות הרישוי
עליה , עוד נקבע בתקנות הרישוי כי א  רשות הרישוי קיבלה בקשה והחליטה שלא לדחותה

 ימי  מיו  אישור הגשת הבקשה 21להעבירה לנות  האישור ע  המסמכי  שצורפו לה בתו. 
 .ולבקש את אישורו למת  רישיו  עסק או היתר זמני

החליטה רשות הרישוי שלא להעביר את הבקשה לנותני האישור משו  שהיא דוחה את א  
תודיע על כ. בכתב למבקש הבקשה , הבקשה או משו  שלא סיימה את בדיקתה במועד האמור

ובכל מקרה תעביר רשות הרישוי את הבקשה או תחליט על ",  ימי  ותפרט את נימוקיה21בתו. 
 ".תה ימי  מיו  קבל45דחייתה בתו. 

 :כי, נקבע) א(8בתקנות הרישוי סעי( 
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תחליט רשות הרישוי , היה מת  רישיו  עסק או היתר זמני טעו  אישורו של נות  האישור"
) ב(, )א(7 ימי  מקבלת תשובותיה  של כל נותני האישור כאמור בתקנה 7בבקשה בתו. 

 : ותעשה אחת מאלה לפי העני, )ד( ו
 ;ירוט תנאיו ומועד ביצוע תית  למבקש היתר זמני ובו פ )א(
 ;תית  למבקש רישיו  עסק ובו פירוט תנאיו ומועד ביצוע  )ב(
 ;תודיע למבקש על תנאי  מוקדמי  שעליו למלא לקבלת היתר זמני או רישיו  )ג(
תודיע למבקש על סירוב לתת רישיו  או היתר זמני ותמסור לו את הנימוקי   )ד(

 ".לסירוב
 בקשות לרישיו  עסק שהוגשו 50 ובה  כ, תיקי  של עסקי  67משרד מבקר המדינה בדק 

.  זעירה ועסקי מזו המפעל לתעשיי, תחנות דלק, לרפתות, בי  היתר, 1999למחלקה עוד בשנת 
מאחר , 2004 בתי העסק טר  הסתיי  עד סיו  הבדיקה בדצמבר 50 הועלה כי הלי. הרישוי של כ

 .י שלא קיבלו את כל האישורי  מאת נותני האישור
המחלקה לא הודיעה למבקשי הרישיו  על תנאי  מוקדמי  שעליה  למלא לקבלת היתר זמני או 

כנדרש , על סירוב לתת רישיו  או היתר זמני ועל הנימוקי  לסירוב, במקרי  אחרי , או, רישיו 
 .בשל כ. לא הושל  הלי. הרישוי באות  תיקי  עד מועד סיו  הביקורת. בתקנות

 „¯˘Ó‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰  , ÔÂÈ˘È¯ È˘˜·ÓÏ ÚÈ„Â‰Ï ‰˙·ÂÁÓ
ÔÂÈ˘È¯ Ô˙Ó ÍÈÏ‰ ˙ÓÏ˘‰Ï ‰È˙Â˘È¯„ ÏÚ È ÓÊ ¯˙È‰ Â‡ ˜ÒÚ. 
התמשכות תהלי. "עוד ציינה כי . בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה המועצה כי העניי  יתוק 

נות שאינ  בשליטת יש עיכובי  של נותני אישור מסיבות שו... הרישוי אינה בשליטת המועצה
 ".העסקי 

להל  דוגמאות לעסקי  טעוני רישוי שהלי. הרישוי שלה  נמש. תקופה ארוכה ובמרבית  טר  
  :הסתיי  הטיפול עד סיו  הביקורת

 אחזקת  וטיפול בה , גידול בעלי חיי 
את כדי לקבל . עסק של גידול בעלי חיי  וטיפול בה  טעו  רישוי, על פי ההוראות של צו הרישוי

ולקיי  את הדיני  , ס ומשר החקלאות"רישיו  העסק עליו לקבל אישור מוקד  מ  השר לאיכה
כל אחד מהגופי  האמורי  רשאי להתנות תנאי  . הנוגעי  לתכנו  ולבנייה ולשירותי הכבאות

או לקבוע תנאי  מוקדמי  שעל מבקש הרישיו  למלא כדי לקבל את , ולקבוע מועד לביצוע 
 .אישוריה 

השפכי  ;   לגידול בעלי חיי  עלולי  לסכ  את איכות הסביבה ואת בריאות הציבורעסקי
והאשפה שבעלי החיי  מייצרי  עלולי  לחלחל למי התהו  ולגרו  זיהומי  חמורי  במקורות 

 .המי  ובקרקע
הסכנה לסביבה עלולה להיות חמורה יותר בחור( משו  שהגשמי  עלולי  לפזר את השפכי  

 .טיפול באשפה ובשפכי  יפחית את הסיכו . והאשפה בסביבה
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נקיטת צעדי  לטיפול במפגעי  אלה עשויה למנוע סכנה למקורות המי  ולבריאות הציבור 
 .ולצמצ  נזקי  סביבתיי  שה  עלולי  לגרו 

 עסקי  שהגישו בקשות לרישיו  27 פעלו בתחו  המועצה 2004בנובמבר , על פי נתוני המחלקה
נמצא כי לחמישה .  מה  פעלו בלא רישיו  עסק22). רפתות וחוות סוסי (  עסק לגידול בעלי חיי

לעשרה מה  לא היה אישור ממשרד , מהעסקי  שהתנהלו בלא רישיו  עסק לא היה היתר בניה
 .ס"ולשמונה מה  לא היה אישור מ  המשרד לאיכה, החקלאות

, 2001 1997 בשני  הבדיקה העלתה כי חמישה מבעלי הרפתות הגישו בקשה לרישיו  עסק .1
לא מילאו את התנאי  , 2004בדצמבר , אול  לא נית  לה  רישיו  עסק מאחר שעד סיו  הבדיקה

נמצא כי ארבעה עסקי  הוקמו בלא היתר בנייה מהוועדה המקומית ולא נית  לה  אישור . שנדרשו
 .וכ  כי לשני עסקי  לא נית  אישור משירותי הכבאות, ס"מהמשרד לאיכה

והמועצה לא נקטה נגד  , פעלו הרפתות בלא רישיו  עסק, 2004בדצמבר , הביקורתעד סיו  
 . צעדי  כלשה 

כל הרפתות במועצה נמצאות בתהלי. של "בתשובתה למשרד מבקר המדינה כתבה המועצה כי 
מ לעמוד בכל "מדובר ברפתות ישנות אשר משקיעות סכומי עתק ע. ... הרפורמה במשק החלב

תהלי. זה נמצא בעיצומו ובסופו יהיה רישיו  . ל המשרד לאיכות הסביבהובעיקר ש, הדרישות
 ".כל השאר ייסגרו מאליה , עסק לכל הרפתות הפעילות

 „¯˘Ó‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ‡Ï· ˙Â˙Ù¯‰ ˙ÂÏÚÂÙ ‰· ˙Î˘ÂÓÓ‰ ‰ÙÂ˜˙‰ ÁÎÂ  ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚÓ 
˜Ï ˙Â˘È¯„‰ ˙ÓÏ˘‰ ÊÂ¯ÊÏ ‡È·‰Ï Ô˙È  „ˆÈÎ ÔÁ·˙ ‰ˆÚÂÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯ ˙Ï·

ÏÚ ËÂ˜ Ï ˙Â˙Ù¯‰ ÈÏÚ·Ó ˘Â¯„Ï Ô˙È  ÌÈÚˆÓ‡ ÂÏÈ‡ ÔÁ·˙ ÔÎÂ ˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯- Â ÈË˜È˘ ˙ Ó
 „Ú˘ ‰ÙÂ˜˙‰ ÍÏ‰Ó· ˙Â˙Ù¯‰ ˙ÂÏÂÚÙÓ Ì¯‚È‰Ï ÌÈÏÂÏÚ‰ ÌÈÈ˙·È·Ò‰ ÌÈ˜Ê ‰ ˙‡

˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯ ˙Ï·˜Â ˙Â˘È¯„‰ ‡ÂÏÓ ˙ÓÏ˘‰Ï. 
ג  ללימוד וה  משמשות , לפי נתוני הווטרינר הרשותי בתחו  המועצה שלוש חוות סוסי  .2

 .החוות פועלות בלא רישיו  עסק. רכיבה
ובעליה  , 1997הועלה כי בעליה  של אחת מחוות הרכיבה הגישו בקשה לרישיו  עסק עוד ביוני 

בבדיקה נמצא כי המועצה . 2000של חוות הרכיבה השנייה הגישו בקשה לרישיו  עסק בספטמבר 
ס כדי לקבל את אישורו " לאיכהלא העבירה את בקשת  של מפעילי חוות הרכיבה למשרד

 .וממילא לא נתנה לה  רישיו  עסק, המוקד 
 .פעלו חוות הרכיבה בלא רישיו  עסק, 2004בדצמבר , עד סיו  הביקורת
 קיי  הווטרינר הרשותי ביקורת באחת מחוות הרכיבה בעקבות תלונות על 2003נמצא כי ביולי 

... הרבה לכלו., המקו  נראה מוזנח"ציי  כי בדוח שהכי  הוא . תנאי החזקה לקויי  של הסוסי 
 ".חלק מהגדרות והשערי  חלודי  ושבורי  ופעילות של ילדי  בלא השגחת מבוגר

 שלח הוועד המקומי של היישוב שחוות הרכיבה השלישית מצויה בו 2004עוד נמצא כי בפברואר 
והיא מטרד , יבוריתלונה לווטרינר הרשותי על כי פסולת רבה מחוות הסוסי  נזרקת לשטח צ

 .לתושבי 
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‰ÎÈ‡Ï „¯˘ÓÏ ˙Â˘˜·‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" Ò
Ì„˜ÂÓ ¯Â˘È‡ Ì‰Ó Ï·˜Ï È„Î ,ÈÂ˘È¯‰ ˙Â ˜˙ ÈÙ ÏÚ ·ÈÈÁ˙ÓÎ . „¯˘Ó ¯ÈÚ‰ „ÂÚ ¯˜·Ó

‰ È„Ó‰ ˙Â˘È¯„ ¯Á‡ Â‡ÏÈÓ ‡Ï˘ ÌÈÈÁ ÈÏÚ· ÏÂ„È‚Ï ÌÈ˜ÒÚ Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÙ Í˘Ó‰ ÈÎ 
˜ÂÁ‰ ,È¯‰ ˙Â ˜˙ ÌÈÏÂÏÚ˘ ÌÈÈ˙·È·Ò ÌÈÚ‚ÙÓ ˙Â¯ˆÂÂÈ‰Ï ‡È·‰Ï ÏÂÏÚ ÈÂ˘È¯‰ ÂˆÂ ÈÂ˘

ÂÓÂÏ˘ ˙‡Â ¯Â·Èˆ‰ ˙Â‡È¯· ˙‡ ÔÎÒÏ .  
 מפעלי 
רשות הרישוי תקבע תקופת תוק( להיתר זמני ורשאית היא "לחוק נקבע כי ) א('ב7בסעי( 

 ".ובלבד שס. התקופות לא יעלה על שנה אחת, להאריכה מדי פע 
בקבוצות משנה הנוגעות לחומר , וסקות בי  השאר בתעשייה ומלאכההע, בהוראות צו הרישוי

,  לגבי ייצור, שלא פורטו במקו  אחר בתוספת הראשונה לצו, מכשיר או חלקיו, מוצר, גל 
נקבע כי יש לקבל בגינ  אישור , הדפסה עליה ]ו[, השחזת , ציפויי , הרכבת , צביעת , עיבוד 

 . נוס( על אישור משירותי הכבאות, וחהס וממשרד העבודה והרו"מהמשרד לאיכה
שירותי הכבאות מסווגי  את העסקי  שהגישו בקשות לרישיו  עסק הרשומי  במאגר המידע 

 ). המסוכנת ביותר (4 עד 1 שלה  בדרגות סיכו  מ
לא קיימו את , הפעילי  זה שני  רבות בתחומי המועצה, נמצא כי כמה מפעלי  גדולי 

או את דרישותיה  של שני , ס"או את דרישות המשרד לאיכה, אותדרישותיה  של שירותי הכב
 :הגופי 

 פוצל המפעל לשניי  לפי 1998ביולי .  הוק  בתחומי המועצה מפעל לפלסטיקה1990בשנת  .1
 .ובאותה עת הוגשה בקשה לרישיו  עסק לשניה , תחומי הפעילות

י להפעלה עד סו( דצמבר הועלה כי באותה עת קיבלו המפעלי  משירותי הכבאות אישור זמנ
 למאי 6 מה... בכפו( להתחייבות מנהל המפעל ולהשלמת סידורי הכבאות במכתבנו",  בלבד1998
1998 ." 

הועלה כי א( שתוק( , אשר למפעל השני. נמצא כי לאחד המפעלי  נית  רישיו  עסק לצמיתות
 נתנה לו 1990משנת , 1998האישור שנתנו לו שירותי הכבאות היה כאמור עד סו( דצמבר 

ואיפשרה לו להסדיר את דרישות שירותי , 2004שחודש מדי שנה עד דצמבר , המועצה היתר זמני
 .הכבאות עד אותו מועד

פריסת " הודיע מפקד שירותי הכבאות לראש המועצה כי 2002בבדיקה נמצא כי עוד בנובמבר 
המפעל נדרש ... כל עניי  זה נדחה מכל ו. הביצוע הנדרש מהמפעל תהיה במהל. שלוש שני 

את תוכניות הביצוע יש להעביר לאישורנו המוקד  עד ... לביצוע מערכות כיבוי עוד לפני שנתיי 
 ".31.12.2003 ולסיי  את כלל ההתקנה עד ליו  31.12.2002ליו  

 עולה 3 במפעל שסיווגו בדרגת סיכו  2004מעיו  בדוח ביקורת שהכינו שירותי הכבאות בנובמבר 
 .דרישותיה  לא בוצעוכי רבות מ

וא( ששירותי הכבאות שלחו מדי שנה את , יש לציי  כי א( שהמפעל עוסק בחומרי  דליקי 
 שני  וחידשה אותו 14היא כאמור נתנה למפעל היתר זמני להפעלתו במש. , דרישותיה  למועצה

 .31.12.2004מדי פע  עד 
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כמי  חתומי  מול איגוד ערי  למפעל יש הס"בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה המועצה כי 
ח "עד כה השקיע המפעל יותר משני מיליו  ש. לכיבוי אש חיפה והוא עומד בה  ככתב  וכלשונ 

 ".בהתקנת מערכת כיבוי המסתיימת בימי  אלו
 „Â‚È · ‰ÎÂ¯‡ ‰ÙÂ˜˙ Í˘Ó· ÏÚÙÓÏ È ÓÊ ¯˙È‰ Ô˙Ó ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

˜ÂÁ· ÚÂ·˜Ï ,˘ Ï˘ ÁÂ„‰ ÁÎÂ  „ÂÁÈÈ·Ó ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È-2004 , ‡Ï ÏÚÙÓ‰ ÈÏ‰ Ó ÂÈÙÏ˘
˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ Ï˘ Ì‰È˙Â˘È¯„ ˙‡ ˙Â·¯ ÌÈ ˘ Í˘Ó· ÂÓÈÏ˘‰ , ÌÈ¯ÓÂÁ ¯ˆÈÈÓ ÏÚÙÓ‰Â

ÌÈ˜ÈÏ„ ,˘ÂÎ¯·Â ˘Ù · ÌÈ·¯ ÌÈ˜Ê Ï ÌÂ¯‚ÏÂ Á˜Ï˙‰Ï ÌÈÏÂÏÚ‰. 
,  הגיש המפעל בקשה רישיו  עסק1986עוד בשנת . בתחו  המועצה מפעל לייצור דודי שמש .2

, טר  מילא המפעל את דרישות שירותי הכבאות, 2004דצמבר , ד מועד סיו  הביקורתאול  ע
 .והוא פועל בלא רישיו  עסק

אנו " התריעו שירותי הכבאות במכתב שנשלח למפעל ולמועצה כי 2000הועלה כי עוד במרס 
ידה רואי  בחומרה רבה את אי ביצוע הדרישות שאות  את  נדרשי  לביצוע מזה זמ  רב וא  ובמ

 ".לא תפעלו לביצוע הדרישות בלא דיחוי נפעל נגדכ  בכל האמצעי  החוקיי  העומדי  לרשותינו
, 3שסיווגו בדרגת סיכו  ,  במפעל2004עוד הועלה כי בביקורת שקיימו שירותי הכבאות במרס 

 .וכי ה  רואי  זאת בחומרה רבה,  טר  תוקנו2000נמצא שהליקויי  שהתריעו עליה  עוד בשנת 
 מסר מנהל המפעל כי ההתקנות שדרשו שירותי 25.6.04  ממבקר המדינהובתו למשרד בתש

 . יבוצעו הבדיקות והדרכת העובדי 2005הכבאות בוצעו וכי עד סו( יולי 
 ÔÂÎÈÒ ˙‚¯„· Â‚ÂÂÈÒ ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘˘ ÏÚÙÓ ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

·˘Â˙ ˙‡ ÔÎÒÏ ÏÂÏÚ ˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯ ‡Ï· ÏÚÂÙ ‡Â‰Â ‰‰Â·‚‰·È·Ò‰ È , Ï‰˜ ˙‡Â ÂÈ„·ÂÚ ˙‡
ÂÈ¯Ú˘· ÌÈ‡·˘ ÌÈ˜ÙÒ‰Â ˙ÂÁÂ˜Ï‰ , ˙‡ ÛÂÎ‡Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÂ˘È¯ ˙ÂÎÓÒ ¯Â˙· ÈÎÂ

¯Â·Èˆ‰ ÌÂÏ˘Ï ˙Â ÎÒ ÚÂ ÓÏ È„Î ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ Ï˘ Ì‰È˙Â˘È¯„. 
הבדיקה עולה .  הוק  בתחומי המועצה מפעל לייצור עדשות פלסטיות ועיבוד 1979בשנת  .3

 מנהל המחלקה של המועצה בפני מנהל המפעל כי עליו לטפל בעניי   התריע1999כי עוד ביולי 
 .ס"אישור משירותי הכבאות ומהמשרד לאיכה, בי  היתר, רישיו  העסק ולקבל
. 1999עד סו( דצמבר ,  נתנו שירותי הכבאות למפעל אישור לחודש בלבד1999נמצא כי בנובמבר 

א( שלא התקבל מאז אישור חדש מאת , באותו חודש נתנה המועצה למפעל רישיו  עסק לצמיתות
 נמצא כי הדרישות שהעלו 2004ג  בביקורת שקיימו שירותי הכבאות במרס . שירותי הכבאות

 . טר  מולאו2001 בפני המפעל עוד ב
 נמצא כי עד אותו מועד לא 2004ס בדצמבר " במשרד לאיכהמבקר המדינהבבירור שעשה משרד 

הוא קיבל מהמועצה רישיו  עסק ,  אול  כאמור,קיבל המפעל מהמשרד אישור להפעלתו
 .לצמיתות

כל דרישות כיבוי אש מולאו במועד בו נית  "בתשובתה למשרד מבקר המדינה כתבה המועצה כי 
אישור כבאות לרישיו  עסק נית  תמיד עד תו  שנה קלנדרית ואילו רישיו  מפעל . רישיו  העסק
 ". מפורשת של הכבאות לבטלוהרישיו  מתבטל רק א  יש דרישה. הוא לצמיתות

 .1999שירותי הכבאות לא נתנו למפעל אישור לאחר שנת , נמצא כי כאמור
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 „¯˘Ó‰ ¯Â˘È‡ ˙‡ Ï·È˜ ‡Ï˘ ÏÚÙÓÏ ˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯ Ô˙Ó ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ÎÈ‡Ï" ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰ ˙Â¯ËÓ ˙‡ ÏÎÒÏ ÏÂÏÚ ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ ˙Â˘È¯„ ˙‡ ÌÈÈ˜ ‡ÏÂ Ò

‡ˆÂ‰˘ ÌÈÂÂˆ‰Â ÌÈ˜ÒÚ ÈÂ˘È¯ ˙ÚÈ ÓÂ ‰·È·Ò‰ Ï˘ ‰˙Â‡  ˙ÂÎÈ‡ ˙ÁË·‰ ÔÈÈ Ú· ÂÁÂÎÓ Â
˙Â‡·Î È˙Â¯È˘Ï ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈ È„‰ ÌÂÈ˜ ÔÈÈ Ú·Â ÌÈ„¯ËÓÂ ÌÈÚ‚ÙÓ . ÏÂ˜˘Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ

ÔÂÈ˘È¯‰ ˙‡ ÏÚÙÓÏ ÏË·Ï , ˙ÂÎÈ‡Ï „¯˘Ó‰Â ˙Â‡·Î È˙Â¯È˘ ˙„ÓÚÏ „Â‚È · ÂÏ Ô˙È ˘
‰·È·Ò‰ ,‡Ï „¯˘Ó‰Â ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ Ï˘ Ì‰È˙Â˘È¯„ ÈÂÏÈÓ ˙‡ ·Èˆ‰ÏÂ ‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ

˜ÒÚ‰ ÔÂÈ˘È¯ Ô˙ÓÏ È‡ ˙ ¯Â˙·. 
בבדיקה נמצא כי באזור התעשייה של אחד היישובי  בתחו  המועצה פועלי  שני מפעלי   .4

שהגיש בקשה לרישיו  עסק , האחד הוא מפעל לחיתו. שיש ועיבודו. בלא רישיו  עסק שני  רבות
השני הוא . יר את פינוי השפכי  בתנאי שיסד1992 וקיבל היתר זמני עד סו( יולי 1982 עוד ב

נמצא כי למפעל נית  . 1973פועל עוד משנת , שלפי רישומי המחלקה, מפעל למוצרי פלסטיק
,  בתנאי שיקיי  את דרישות הגופי  המאשרי 1997היתר זמני שחודש מדי שנה עד סו( שנת 

 . בהתא  לצו הרישוי
המחלקה ונדרשו להסדיר את רישיו   קיבלו שני המפעלי  תזכורת מ  1999עוד נמצא כי בסו( 

לא ניתנו לה  אישורי  משירותי הכבאות ומהמשרד , 2004בדצמבר , א. עד סיו  הביקורת, העסק
 .וה  פועלי  בלא רישיו  עסק, ס"לאיכה

כדי לעמוד " נכתב כי מבקר המדינה למשרד 28.6.05 בתשובת המפעל למוצרי פלסטיק מ
 זה דורש השקעה של ...  לקו מי  ראשי של מקורותבדרישות רשות הכבאות עלינו להתחבר

, להיפ., אנו לא מזהמי . אי  לנו בעיה לקבל אישור ממשרד לאיכות הסביבה... ח" ש100,000 כ
למעשה הדבר היחיד . דבר המועיל לאיכות הסביבה, אנו ממחזרי  חומרי  פלסטיק לשימוש חוזר

 היה בידנו רישיו  זמני 1997עד שנת ... . שיעכב את קבלת הרישיו  זה הבעיה ע  רשות הכבאות
למרות כל האמור לעיל . אשר משו  מה לא חודש מאז למרות שלא חל כל שינוי בייעוד המפעל

 ".יצרנו קשר לאחרונה ע  המועצה האזורית זבולו  ואנו בתהלי. של הגשה מחודשת לרישיו  עסק
ÈÎ‡ È„Úˆ· ËÂ˜ Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÌÈÏÚÂÙ‰ ÌÈÏÚÙÓ „‚  ‰Ù

ÌÈ·¯ ÌÈÈ˙·È·Ò ÌÈ„¯ËÓÏ ¯Â˜Ó ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÏÂÏÚÂ ˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯ ‡Ï· , ˙ÂÈÂÎÓÒÏ Ì‡˙‰·
˜ÂÁ· ‰Ï Â ˜Â‰˘.  

 תחנות דלק
בכמויות המפורטות בתקנות רישוי , תחנת דלק ותדלוק וכ  מקומות אחסו  לדלק, על פי צו הרישוי

טעוני  אישור של הגופי  , ) נפט תקנות אחסנת להל   (1976 ז"התשל) אחסנת נפט(עסקי  
על פי תקנות . משרד העבודה והרווחה ושירותי הכבאות, המשטרה, ס"המשרד לאיכה: האלה

 .ותוק( רישיו  העסק שנית  לה  הוא לצמיתות, תחנות דלק טעונות רישוי, הרישוי
וע זיהו  בי  היתר כדי למנ, ס הסמכות לאכו( חוקי  ותקנות הנוגעי  לתחנות דלק"למשרד לאיכה

מניעת (השר לאיכות הסביבה קבע בתקנות המי  . של המי  והאוויר בדליפות של דלק לסוגיו
תקנות למניעת זיהו  מקורות , ) תקנות המי  להל   (1997 ז"התשנ, )תחנות דלק) (זיהו  מי 
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אישור מוקד  , 1אמצעי  של הפחתת הסיכוי לזיהו  מקורות המי  ג  א  תתרחש תקלה, המי 
 . ניות להקמת תחנות הדלק ופיקוח על הקמת מתקני  בתחנותשל תכ

תחנות . 1: וה  נחלקות לשני סוגי , בתחו  המועצה פועלות תחנות דלק הטעונות רישיו  עסק
 המצויות בקיבוצי  ובמושבי  3,תחנות דלק פנימיות. 2.  המוכרות דלק לכל דורש2,דלק ציבוריות

 .ומיועדות לספק דלק לציי הרכב שלה 
. תחנת דלק אחת פועלת בצומת כפר חסידי : בתחו  המועצה שתי תחנות דלק ציבוריות .1

 פנתה המחלקה למפעילי תחנת הדלק ודרשה מה  למלא את דרישות צו 1999נמצא כי עוד ביולי 
טר  קיבלו מפעילי התחנה את אישור , 2004דצמבר , ואול  עד מועד סיו  הבדיקה, הרישוי

 .ס להפעלתה"המשטרה והמשרד לאיכה
 הוציאה המועצה לתחנת 8.4.98 מתשובה שנייה של המועצה למשרד מבקר המדינה עולה כי ב

 . הדלק רישיו  עסק לצמיתות
 ‡Ï˘ ˜Ï„ ˙ Á˙Ï ˙Â˙ÈÓˆÏ ˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯ Ô˙Ó ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

‰ÎÈ‡Ï „¯˘Ó‰Ó ¯Â˘È‡ ‰Ï·È˜"˜ÂÁÏ „Â‚È · ‡Â‰ ‰¯Ë˘Ó‰ÓÂ Ò , ÔÂÎÈÒÏ ‡È·‰Ï ÏÂÏÚÂ
¯Â·Èˆ‰ . ˙Ï·˜Ï „Ú ˜Ï„‰ ˙ Á˙Ï Ô˙È ˘ ÔÂÈ˘È¯‰ ˙‡ ÏË·Ï ÏÂ˜˘Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ ‰È‰

‰¯Ë˘Ó‰ÓÂ ‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡Ï „¯˘Ó‰Ó ¯Â˘È‡. 
, 2001היא החלה לפעול באפריל . תחנת הדלק השנייה פועלת בקיבו, יגור בלא רישיו  עסק .2

 סירבה 2001בבדיקה נמצא כי בדצמבר . ובאותו חודש הגישו מפעיליה בקשה לרישיו  עסק
 סירב משרד העבודה והרווחה 2002המשטרה לתת את אישורה להפעלת תחנת הדלק ובינואר 

עוד נמצא כי שירותי הכבאות הוציאו לתחנת הדלק אישור זמני עד סו( . לתת אישור להפעלתה
 .ומאז לא חידשו את האישור מאחר שהתחנה לא מילאה את דרישותיה , 2002שנת 

 „¯˘Ó‰ È„Ó‰ ¯˜·ÓÈÚ‰  È„Î ‰È˙ÂÈÂÎÓÒ ˙ÙÈÎ‡Ï ÌÈ„Úˆ ËÂ˜ Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯
¯Â·Èˆ‰ ÌÂÏ˘ ˙‡ ÔÎÒ˙ ‡Ï˘ È„ÎÂ ˜ÂÁ‰ ˙Â˘È¯„ ˙‡ ÌÈÈ˜˙ ˜Ï„‰ ˙ Á˙˘ ÁÈË·‰Ï. 

 . תחנת תדלוק פנימית היא מתק  טעו  רישוי, על פי תקנות אחסנת נפט
קה כלל במחל.  המועצה פועלות שש תחנות תדלוק פנימיות בלא רישיו  עסקיהועלה כי ביישוב

 .לא ידעו כי ה  טעונות רישוי וכי יש לפקח עליה 
לאחר .  נתנה הוועדה המקומית היתר בנייה להקמת תחנת תדלוק פנימית1997באפריל , לדוגמה

, 2004דצמבר , במועד סיו  הביקורת. הקמתה הופעלה תחנת התדלוק בלא שקיבלה רישיו  עסק
 .  האישורי  הנדרשי  בצו הרישויתחנת התדלוק פעלה עדיי  בלי רישיו  עסק ובלי

__________________ 
ס פועל "המשרד לאיכה. 159' עמ, 2003 על הביקורת בשלטו  המקומי מיולי מבקר המדינהראה דוח  1

"עבירות קנס( וצו סדר הדי  הפלילי 1959"ט"חוק המי  התשי, לעניי  זה מכוח חוק רישוי עסקי 
 .2001"א"התשס, )תנאי  תברואתיי  בתחנות דלק

אתר לאחסנת נפט למכירה לציבור לש  תדלוק "תחנת תדלוק ציבורית היא , לפי תקנות אחסנת נפט 2
 ".ק" מ100 לרבות תחנת תדלוק פנימית שכמות הנפט המאוחסנת בה עולה על, רכב או למטרה אחרת

אתר לאחסנת נפט לתדלוק רכב לצריכה עצמית "תחנת תדלוק פנימית היא , לפי תקנות אחסנת נפט 3
 ".ק" מ100ובכמות שאינה עולה על 
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 ÈÏ· ˙ÈÓÈ Ù ˜ÂÏ„˙ ˙ Á˙Â ˜Ï„ ˙ Á˙ ˙ÏÚÙ‰ ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯Â·Èˆ‰ ÌÂÏ˘ ˙‡ ÔÎÒÏ ‰ÏÂÏÚ ˜ÂÁ‰ ˙Â˘È¯„ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï ÈÏ·Â ˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯ , ÌÈ„¯ËÓ ¯ÂˆÈÏ

ÌÂ‰˙‰ ÈÓ ˙‡ Ì‰ÊÏÂ ÌÈÈ˙·È·Ò , ÌÂÈ˜Ï ÏÚÙ˙Â ‰˙ÂÎÓÒ ˙‡ ÏÈÚÙ˙ ‰ˆÚÂÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓÂ
‡ÂÏÓ˜ÂÁ‰ ˙Â˘È¯„  ,ËÙ  ˙ ÒÁ‡ ˙Â ˜˙Â ÈÂ˘È¯‰ Âˆ.  

 עסקי  רבי קהל
בי  . 4) עסקי  רבי קהל להל  (עסקי  רבי קהל ה  עסקי  המיועדי  לקהל רב של משתמשי  

 .אול  שמחות וגני אירועי , אול  ספורט, אכסניית נוער: העסקי  רבי הקהל בתחו  המועצה
רישיו  עסק לעסקי  טעוני רישוי בתחומי העינוג כי לש  מת  , בי  השאר, בצו הרישוי נקבע

ע  . מהמשטרה ומשירותי הכבאות, נדרשי  אישורי  ממשרד הבריאות, הנופש והספורט, הציבורי
אולמי , פנסיוני  ואכסניות, ובה  בתי מלו , עסקי אירוח ולינה, בי  השאר, העסקי  האלה נמני 

וכ  אולמי שמחות , )י  את המוסדות בלבדלמעט אולמי ספורט במוסדות חינו. המשמש(ספורט 
 .וגני אירועי 

, סדרי תברואה, מאחר שבעסקי  אלו עלולי  אנשי  רבי  להיפגע א  לא יקוימו בי  השאר
יש משנה חשיבות להקפיד בה  , בטיחות וביטחו  נאותי  וכ  סידורי  לשמירה על איכות הסביבה

 .בענייני  האלה
, כמתחייב מצו הרישוי, חו  המועצה פעלו בלא רישיו  עסקנמצא כי כמה עסקי  רבי קהל בת

 : כמפורט להל 
בתחו  קיבו, רמת יוחנ  פועלת זה כמה שני  אכסניית נוער המשמשת אלפי בני נוער  .1

ח שהכי  משרד הבריאות בעקבות ביקורת שקיי  "לפי דו).  האכסניה להל  (מתנועת הצופי  
שירותי  ציבוריי  , חדרי אירוח, ובו מטבח, שנהמדובר באתר קבוע הפועל כל ה, במקו 

 חניכי  מתנועת 2000 שמשתתפי  בו כ, בחופשת הקי, מתקיי  באכסניה מחנה קי,. ומקלחות
 . הצופי 

א. מאחר שלא ,  הגישו מנהלי האכסניה למחלקה בקשה לרישיו  עסק1999נמצא כי באוגוסט 
פעלה עד מועד סיו  הביקורת בלא רישיו  האכסניה , מילאו את דרישותיה  של נותני האישורי 

 .עסק
חוות " ה  ציינו כי 2000הבדיקה העלתה כי בביקורת שקיימו שירותי הכבאות באכסניה עוד ביוני 

... א. מרבית דרישותינו לא בוצעו, הצופי  נדרשה מזה זמ  רב להתקי  סידורי  שוני  כנגד אש
 ".עלת במקו אנו מתנגדי  לתפעול חוות הצופי  והאכסניה הפו

בי  השאר הוא ציי  כי .  כתב מזכיר הוועדה המקומית למנהל האכסניה2000עוד הועלה כי ביולי 
דומני כי מיותר לציי  עד כמה חמורה תופעה זו ובפרט "והוסי( , למבני  רבי  בה אי  היתר בנייה

 ".במתק  המשמש לפעילות בני נוער
יה כי א  לא יתקיימו דרישות המועצה לרישיו   כתב מנהל המחלקה למנהל האכסנ2000באוגוסט 

 .הוא יוציא נגד האכסניה צו הפסקה מינהלי, עסק
__________________ 

 ).419' עמ (2003שפורס  ביולי ,  רישוי פיקוח ואכיפה" על עסקי  רבי קהל מבקר המדינהדוח  4
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 בעקבות 2002 הסכימו שירותי הכבאות לתת לאכסניה רישיו  זמני עד סו( 2002נמצא כי במרס 
 .שבו התחייב למלא אחרי דרישותיה , 2002מכתבו של מנהל האכסניה ממרס 

 העבירה המשטרה למועצה ולאכסניה רשימת 2002ישוי כי עוד ביולי עוד עולה מבדיקת תיקי הר
, דרישות המשטרה לא בוצעו. דרישות שעליה  למלא כדי שהאכסניה תקבל את אישור המשטרה

 . התנגדה המשטרה לתת רישיו  עסק לאכסניה2004ולכ  ביוני 
נכתב כי , 2002 שנכתב אחרי ביקורת שקיי  המשרד באכסניה ביולי, בדוח של משרד הבריאות

לאור זאת יש להפסיק מידית קבלת מזו  ... המצב התברואתי במטבח ובמער. המזו  ירוד ביותר"
 ".וזאת כדי למנוע אפשרות של תחלואה של השוהי  במקו ... ל"מהמטבח הנ

ניכרת במקו  "הוא העיר כי , אחרי שמשרד הבריאות בדק שוב את האכסניה, 2002באוגוסט 
וחוסר מודעות וחוסר התייחסות לנושאי תברואה ... ל הנוגע לתחזוקה שוטפתהזנחה מתמשכת בכ

 ".ובריאות הציבור
)  המפקחת להל  (בביקורת תברואתית שקיימה מפקחת בריאות הסביבה מטע  משרד הבריאות 

אופ  הכנת הארוחה המאולתרת "נמצא כי ,  חניכי 650  בזמ  ששהו בה כ2004באכסניה ביולי 
עוד ציינה . בשל תנאי תברואה ירודי , " למפגע תברואתי וסיכו  בריאותי חמורהפ. את הארוחה

 ".מצב זה יכול להביא לפגיעה בבריאות הילדי  הסועדי  במקו "המפקחת כי 
בור הביוב נמצא גולש ולידו מי  " נמצא כי 2004בביקורת שקיימה המפקחת באכסניה באוגוסט 

ומבני השירותי  במצב ... רה מוצבי  על הרצפהומוצרי בשר נמצאו בשלבי הפש... עומדי 
 ".תברואי ירוד

שקלתי הוצאת " כתב רופא המחוז כי 30.5.05 בתשובת משרד הבריאות למשרד מבקר המדינה מ
בזכות התרעתנו על כ. הוסדרה הגדלה . צו הפסקה מנהלי בגלל הליקויי  הקשי  במטבח

כיו  מספק . יפורי  משמעותיי  במטבחובוצעו ש, משמעותית של נפח הקירור וההקפאה במקו 
 ".המטבח ארוחות מוכנות רק לצופי  המשתתפי  במחנה

 במשרד הבריאות התברר כי 2005 בסו( אוגוסט מבקר המדינהבבדיקת השלמה שעשה משרד 
בעקבות בקשה לחוות דעת בעניי  מת  רישיו  עסק להפעלת האכסניה השיב משרד הבריאות 

נוכל לאשר אכסניה קבועה במקו  בלא פתרו  מסודר של חיבור החווה לא ", 2004למועצה ביוני 
 ".למערכת ביוב קיימת

,  באכסניה נמצאו ליקויי  תברואתיי  רבי 2005ג  בביקורת תברואתית שערכה המפקחת ביולי 
, מטבח שממוק  במחס  קט  ואינו מתאי  לאחסו  מוצרי מזו , כגו  ביוב שיש בו סיכו  תברואתי

 .פה גדושות שהוצבו סמו. למטבח ויצרו מפגע סביבתי נוכח החו  ששרר במקו ועגלות אש
 ‰ÙÂ˜˙ Í¯Â‡Ï ÂÏÚ˘ ÌÈ¯ÂÓÁ ‰Î ÌÈ‡ˆÓÓ ÁÎÂ Ï ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯ ‡Ï· ‰È ÒÎ‡‰ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙ ÁÎÂ ÏÂ ˙Î˘ÂÓÓ , È„Úˆ ËÂ˜ ˙˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
¯Â·Èˆ‰ ˙Â‡È¯· ˙‡ ÁÈË·‰Ï È„Î ‰È ÒÎ‡‰ „‚  ‰ÙÈÎ‡,ÏÏÎ· Â˙ÂÁÈË· ˙‡Â ÂÓÂÏ˘ ˙‡  ,

Ë¯Ù· ‰È ÒÎ‡· ÌÈÁ¯‡˙Ó‰ ¯ÚÂ  È · Ï˘ ÌÓÂÏ˘Â Ì˙Â‡È¯· ˙‡Â. 
 ".יטופל בהתא  להמלצות" מסרה המועצה כי הנושא מבקר המדינהבתשובתה למשרד 

בדצמבר . במרכז הפיס הקהילתי בכפר מכבי פועל אול  ספורט אזורי בבעלות המועצה .2
נמצא .  איש500 האול  מיועד לתפוסה של כ. ו  עסק לאול  הגישה המועצה בקשה לרישי1999
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, מאותו מועד ועד סיו  הביקורת. 2002כי האול  קיבל מרשות הכבאות אישור שתוקפו עד סו( 
עוד נמצא כי באוקטובר . לא חידשו שירותי הכבאות את אישור  להפעלת האול , 2004בדצמבר 

 .משו  שדרישותיה לא בוצעו,  אול  הספורט סירבה ג  המשטרה לתת את אישורה להפעלת2001
 „¯˘Ó ˙Ú„Ï‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ÌÏÂ‡ ‰ÏÈÚÙÓ ‰ˆÚÂÓ‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È 

 ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘Ó ÌÈÈ ÂÈÁ ÌÈ¯Â˘È‡ ˙Ï·˜ ‡Ï· ·¯ Ï‰˜ ÛÒ‡˙Ó Â·˘ È¯ÂÊ‡ Ë¯ÂÙÒ
‰¯Ë˘Ó‰ÓÂ . ‰Ó‚Â„ ˘Ó˘Ï ÈÂ˘È¯‰ ˙Â˘¯ ÏÚ ˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ È¯Â·Èˆ ÛÂ‚ ¯Â˙·

 ÈÂÏÈÓÏ˜ÂÁ‰ ˙Â˘È¯„. 
.  הגיש הקיבו, בקשה לרישיו  עסק2002בינואר . בקיבו, שער העמקי  פועל אול  שמחות .3

ולכ  ,  עלו ליקויי  תברואתיי 2002נמצא כי בבדיקה שעשה משרד הבריאות באול  בפברואר 
עוד נמצא כי ג  המשטרה ושירותי הכבאות . סירב משרד הבריאות לתת אישור להפעלת האול 

 .בלא רישיו  עסק, חר( זאת אול  השמחות פועל. תנו אישורי  להפעלת האול  כנדרשלא נ
 הוא כתב כי מבקר המדינה למשרד 3.7.05 בתשובתו של מרכז המשק של קיבו, שער העמקי  מ

... ערכנו שינויי  ושיפורי . מזה תקופה אני בקשר ע  משרד הבריאות לטיפול בבקשתנו לרישוי"
בימי  אלו משלימי  את יתר ההערות הקטנות ונמצאי  בקשר ע  . סו( יוניקיבלנו את אישור  ב

 ".שאר הרשויות לקבלת אישור 
בבדיקה נמצא כי . 1997בקיבו, יגור פועל ג  אירועי  בקרבת בריכת השחייה עוד משנת  .4

.  סירבה המשטרה לתת את אישורה להפעלתו מאחר שלא קיי  את דרישותיה2001באפריל 
 .כמתחייב בחוק, לא קיבלה אישור ממשרד הבריאות להפעלת ג  האירועי המועצה א( 

 נמצא כי ג  2004 בשירותי הכבאות בדצמבר מבקר המדינהבבדיקה משלימה שעשה משרד 
 .והוא פועל בלא רישיו  עסק, האירועי  לא קיבל את אישור  להפעלתו

˜ ‡Ï˘ Ï‰˜ È·¯ ÌÈ˜ÒÚ ˙ÏÚÙ‰ ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Â˘È¯„ ˙‡ ÂÓÈÈ
¯Â·Èˆ‰ ÌÂÏ˘ ˙‡ ÔÎÒÏ ‰ÏÂÏÚ ÌÈ¯Â˘È‡‰ È ˙Â  Ï˘ Ì‰È˙Â˘È¯„ ˙‡Â ˜ÂÁ‰ , ‰ÈÏÚ ÈÎÂ

‰ÓÂÁ˙· ˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡Ï ÏÂÚÙÏ .  
✩  

 ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰˜È„·‰Ó75% ÂÏÚÙ ‰ÓÂÁ˙· ‰ˆÚÂÓÏ ÌÈÚÂ„È ÂÈ‰˘ ÈÂ˘È¯‰ È ÂÚË ÌÈ˜ÒÚ‰Ó 
˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯ ‡Ï· .Ê ¯˙È‰ Â‡ ˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯ Ì‰· ‰ ˙  ‰ˆÚÂÓ‰˘ ÌÈ¯˜Ó ÂÏÚÂ‰ „Â‚È · È Ó

ÌÈ¯Â˘È‡‰ È ˙Â  Ï˘ Ì‰È˙Â˘È¯„ ‡ÂÏÓ ÂÓÈÈ˜˙‰ ‡Ï˘ Û‡ ˜ÂÁÏ. 
 „¯˘Ó‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯ ‡Ï· ÌÈÏÚÂÙ‰ ÌÈ˜ÒÚ ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰  , ÌÈ˜ÒÚ „ÂÁÈÈ·Â

ÌÈÈÁ‰ ÈÏÚ· ÏÂ„È‚ ÌÂÁ˙· ,Ï‰˜ È·¯ ÌÈ˜ÒÚÂ ÌÈÏÚÙÓ , ¯Â·Èˆ‰ ˙Â‡È¯·· ÚÂ‚ÙÏ ÌÈÏÂÏÚ
ÌÈ˙Â‡  ‰‡Â¯·˙ È‡ ˙ ¯„ÚÈ‰ Ï˘· ,‰ ˙ÂÁÈË··Â ˙Â˘È¯„ ˙‡ Â‡ÏÈÓ ‡Ï˘ ¯Á‡Ó ¯Â·Èˆ

‰¯Ë˘Ó‰Â ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ . „¯˘Ó ¯ÈÚ‰ „ÂÚ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ 
˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯Ï ˙Â˘˜·· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ Ê¯ÊÏÂ ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙ÙÈÎ‡Ï ˙‡˘ ¯˙È·. 
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לית המשרד כי " מסרה מנכ11.05.05 ס למשרד מבקר המדינה מ"בתשובת המשרד לאיכה
 . תוכ  הדוח שהועבר למשרדהלמשרדה אי  הערות על

ר האיגוד כי לשירותי " ציי  יו29.05.05 בתשובת  של שירותי הכבאות למשרד מבקר המדינה מ
   . הכבאות אי  הערות על האמור במסמ. שהועבר לעיונו

 פיקוח
. בעלי התפקידי  העוסקי  בפיקוח על עסקי  במועצה ה  מפקח המחלקה והווטרינר הרשותי

)  פקודת בריאות הציבור להל   (1983 ג"התשמ, ]נוסח חדש) [מזו (הציבור בפקודת בריאות 
להיכנס לחצרי  שמוכרי  בה  מזו  כדי להשיג "נקבע כי מפקח רשאי , )2(4סעי( , )מזו (

בפקודה זו הוגדר ; "דוגמאות לאנליזה או כדי לברר א  מפירי  ש  פקודה זו או תקנות שלפיה
א  או מפקח של רשות מקומית שמועצתה הסמיכה אותו לגבי תברו: "בתור, בי  היתר, מפקח

 ".חצרי  שבתחומה
לאתר עסקי  טעוני רישוי הפועלי  בלא רישיו  או היתר , בי  היתר, מתפקידיו של מפקח המחלקה

 .זמני ולבדוק את טיב  של עסקי  ששינו את מהות  לאחר שקיבלו רישיו 
א  מצאו הפקח או . על עסקי  בתחו  המזו מתפקידיו של הווטרינר הרשותי לפקח , כאמור

מתפקיד  היה לדווח על כ. , הווטרינר הרשותי שהופרו ההוראות הנוגעות לרישוי עסקי 
  . למחלקה כדי שתפעל לאכיפת החוק

 פיקוח על עסקי מזו!
נתגלה מתו. בדיקה או אנליזה כאמור כי מזו  : "נקבע בי  השאר כי) מזו (פקודת בריאות הציבור 

הזדהמות או כל , מחמת רקב, או שאינו ראוי למאכל אד , הו עלול להזיק לבריאותו של אד כלש
רשאי רופא ממשלתי לפסול את המזו  ולצוות להשמידו או למנוע באופ  אחר את , סיבה אחרת

הודעה על כ. תישלח לבעל המזו  לפני ביצועו של הצו או לאחריו לפי ; השימוש בו למאכל אד 
 ". הרופאראות עיניו של
כדי , לפי הצור., רשות מקומית תורה לפקידיה ליטול דוגמאות מפע  לפע "עוד נקבע כי 

 ".להבטיח מכירת מזו  טהור ואמיתי
שהוא עובד , או רופא וטרינרי, רופא: "כ.) מזו (הוגדר בפקודת בריאות הציבור " רופא ממשלתי"

 ". המדינה או עובד רשות מקומית
 ויעיל יש להכי  תכנית שתתבסס על רשימת העסקי  טעוני הפיקוח כדי לקיי  פיקוח שיטתי
ותיקבע תדירות סבירה לביקורי  של המפקח ושל הווטרינר הרשותי , בתחו  שיפוט המועצה

עוד היה עליה להורות לפקידיה ליטול דוגמאות מזו  מפע  לפע  כדי להבטיח רמה . בבתי העסק
 .פ  סדיר את מועדי הביקורות בעסקי  ואת תוצאותיה וכ  לתעד באו, תברואתית נאותה של המזו 

, הבדיקה העלתה כי במרבית המקרי  המועצה לא הורתה לפקידיה ליטול דגימות מזו  מהעסקי 
עוד העלתה הבדיקה כי עבודת  של המפקחי  ). מזו (פי פקודת בריאות הציבור  כדרוש על
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בדיקת . דיקה שיטתית על העסקי מטע  המועצה לא התבצעה לפי תכנית תקופתית המאפשרת ב
 .דוחותיה  של המפקח ושל הווטרינר הרשותי העלתה כי הביקורי  נעשו באופ  אקראי

 .עוד נמצא כי המחלקה לא ניהלה מעקב או בקרה שיטתיי  אחרי תיקו  הליקויי 
 ‰„Â·Ú ˙È Î˙· ¯„ÒÂÓ‰ È˙ËÈ˘ ÁÂ˜ÈÙ ¯„ÚÈ‰ ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

 Ú‚ÂÙ ˙ ‚¯Â‡Ó˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ÛÂÎ‡Ï ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ‰˙ÏÂÎÈ·. 
שהמועצה לא פעלה , להל  יובאו כמה דוגמאות לעסקי מזו  המיועדי  לקהל משתמשי  רחב

 :זה זמ  רב) מזו (בעניינ  בהתא  לפקודת בריאות הציבור 
 2000ביולי .  בלא רישיו  עסק2000ביישוב כפר חסידי  פועלת צרכנייה עוד מנובמבר  .1

 .חלקה לבעליה התראה ומסרה לה כי בכוונת המועצה להוציא צו סגירה מינהלי נגד שלחה המ
סירב המשרד , 2004בינואר , נמצא כי בעקבות הביקורת האחרונה של משרד הבריאות בצרכנייה

ומשו  שסחורה " המצב התברואתי במטבחו  העסק ירוד"לתת אישור להפעלת העסק משו  ש
משרד . ייה אינה מסומנת כנדרש ואינה מופרדת מ  המזו  הטובשהוחזרה לצרכנ) שאינה תקינה(

 .הבריאות הצביע ג  על ליקויי  תברואתיי  אחרי  בצרכנייה
הועלה כי המועצה לא שלחה מפקח מטעמה שיבקר בצרכנייה בקביעות וייקח דגימות של המזו  

 .והצרכנייה מוסיפה לפעול בלא רישיו  עסק, בה
 שלחה 1999עוד בדצמבר . פועלת מסעדה בלא רישיו  עסקבמכללה שבתחו  המועצה  .2

 .המחלקה למפעיליה התראה כי המועצה מתכוונת להוציא נגדה צו סגירה מינהלי
 נמצא כי היא לא קיבלה את אישורו 1995בביקורת שקיי  משרד הבריאות במסעדה עוד באוגוסט 

ה של המזו  בה גבוהה מ  לרישיו  עסק מאחר שתנאי התחזוקה בה לקויי  ומאחר שהטמפרטור
 נמצא כי המטבח אינו נקי וכי תנאי 2004ג  בביקורת שקיי  משרד הבריאות במאי . המקובל

 .קירור המזו  בו לקויי 
כדרוש על פי , בתיק הרישוי לא נמצא כל דיווח על ביקורות שקיי  פקח מזו  מטע  המועצה

 . לא רישיו  עסקוהמסעדה הוסיפה לפעול ב, )מזו (פקודת בריאות הציבור 
שהוא מפעיל את , בי  השאר,  מסר מפעיל המסעדה14.6.05  ממבקר המדינהבתשובתו למשרד 

 . הגיש בקשה לרישיו  עסק2004וכי באוגוסט , המסעדה בשלוש השני  האחרונות
במקו  . האוכל מגיע ממטבח שלנו ע  רישיו  יצר  מסודר"עוד כתב מפעיל המסעדה כי 

כל ליקויי התברואה שהועלו בעבר . והכנת כריכי  לצריכה מקומית בלבד, מתבצעות חצאי אפיות
הגשנו שוב את בקשת רישוי העסק למרות שהמחשבה ... באו על פתרונ  למעט ליקויי תשתית

יכולה להיכלל ברישוי , בשל היותה משרתת את אוכלוסיית המכללה, בעבר היתה שהמסעדה
 ". העסק הכללי של המכללה

 „¯˘Ó„Ó‰ ¯˜·Ó‰ È ˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯ ‡Ï· ‰ÊÎ Ï„Â‚ ¯„Ò· ‰„ÚÒÓ ˙ÏÚÙ‰ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ 
Â ÈÈ Ú· ÈÂ˘È¯‰ ÂˆÂ ˜ÂÁ‰ ˙Â˘È¯„ ˙ÙÈÎ‡Ï ‰ÏÚÙ ‰ˆÚÂÓ‰˘ ÈÏ·Â. 

 .2003ביישוב כפר חסידי  פועלת מאפייה בלא רישיו  עסק מאז יולי  .3
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דבר , המבנה אינו אטו " נמצא כי 2003בביקורת שקיי  משרד הבריאות במאפייה באוגוסט 
, בשל כ. לא קיבלה המאפייה את אישור משרד הבריאות". שמהווה מקור לכניסת מזיקי  למיניה 
 .וממילא לא נית  לה כאמור רישיו  עסק

עסקי המזו  כול  נמצאי  בפיקוח צמוד של "בתשובתה למשרד מבקר המדינה כתבה המועצה כי 
 המלצותיו והנחיותיו עד י"המועצה פועלת בקשר הדוק ע  המשרד ונוהגת עפ. משרד הבריאות

 ...".כדי הוצאת צווי הפסקת פעילות
 ˘Ó˙˘‰Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÏÈÚÏ˘ ÌÈ¯˜Ó‰ ÏÎ· ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

 ¯Â·Èˆ‰ ˙Â‡È¯· ˙„Â˜Ù ÈÙ ÏÚ ‰˙ÂÎÓÒ·)ÔÂÊÓ( ,˜ÒÚ‰ È˙·Ï ÁÂÏ˘ÏÂ , ‰Ï‡Ï „ÂÁÈÈ·Â
˙ÂÁÂ˜Ï Ï˘ ·¯ Ï‰˜ ÌÈ˙¯˘Ó‰ ,ÔÂÊÓ ˙ÂÓÈ‚„ Ì‰Ó ÂÁ˜ÈÈ˘ ÌÈÁ˜ÙÓ ,Ï È„Î ÏÚ ¯ÂÓ˘

¯Â·Èˆ‰ ˙Â‡È¯·. 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙Ù˘ÂÁ ·Á¯ Ï‰˜Ï ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ÔÂÊÓ È˜ÒÚ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙Á Ê‰·

Ì˙ÚÈ„È ÈÏ· ˙ÂÈ˙Â‡È¯· ˙Â ÎÒÏ Ì‰· ÔÂÊÓ‰ È Î¯ˆÂ ÌÈ„ÚÂÒ‰ ˙‡ ‰ˆÚÂÓ‰. 
ÔÂÊÓ‰ È˜ÒÚ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ ¯È·‚˙ ‰ˆÚÂÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ , ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ˙ÂÓÂ˜Ó· „ÂÁÈÈ·

·Á¯ Ï‰˜Ï ,È¯Á‡Ó ·ÈÈÁ˙ÓÎ‰˙Â . 
ביצי  ומוצריה  תלוי בקבלת , עופות, דגי ,  לבשררבצו הרישוי נקבע כי מת  רישוי לבית קירו

 .ממשרד החקלאות וממשרד הבריאות, ס"אישור מהמשרד לאיכה
 או לעסק רבתוספת הראשונה לתקנות הרישוי נקבע כי תוק( רישיו  העסק שנית  לבית קירו

 .לממכר בשר או דגי  הוא לשלוש השני 
 לבשר ר האחד בית קירו–נמצא כי בתחו  המועצה שני עסקי  לקירור הפועלי  באותו מתח  

 . בית הקירור לבשר פועל בלא רישיו  עסק. והשני בית קירור לדגי 
 1999באוקטובר . 1999 לבשר ביקש רישיו  עסק עוד באוגוסט רהועלה כי בעליו של בית הקירו

אבל הוא לא קיבל , ת אישור הווטרינר הרשותי להפעלתוהוא קיבל את אישור משרד הבריאות וא
בדצמבר , בית הקירור פעל עד סיו  הביקורת. כנדרש בצו הרישוי, ס"את אישור המשרד לאיכה

 .א( שהמועצה לא נתנה לו רישיו  עסק, 2004
ואול  על פי תקנות , 2001 הועלה כי לבית הקירור לדגי  נתנה המועצה רישיו  לצמיתות ב

במסמכי המחלקה לא נמצאו . רישיו  לעסק מסוג זה הוא תקופתי ומוגבל לשלוש שני , הרישוי
בית הקירור ג  אינו מופיע במאגר הממוחשב . תיק רישוי ומסמכי  הנוגעי  לבית הקירור לדגי 

 .א( שידוע לה על קיומו, של המחלקה
ובביקורת שקיימה  2000בביקורת שקיימה המפקחת של משרד הבריאות בבית הקירור באוקטובר 

 נמצאו דגי  המאוחסני  בטמפרטורות גבוהות מ  המותר ודגי  טחוני  2002ש  בספטמבר 
. ג  הדגי  הטחוני  אוחסנו בטמפרטורות גבוהות בהרבה מ  המותר. שתארי. טחינת  לא צוי 

בביקורת שקיי  הווטרינר הרשותי בבית . בבית הקירור נמצאו ג  ליקויי  תברואתיי  אחרי 
 . נמצאו ליקויי  דומי  לאלה שציינה מפקחת משרד הבריאות2003קירור במרס ה

, הועלה כי למרות הדיווחי  של מפקחת משרד הבריאות ושל הווטרינר הרשותי למנהל המחלקה
ובייחוד מ  הדיווח על ממכר דגי  , ולמרות החשש לסיכו  בריאות הציבור שעולה מדיווחי  אלה
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אי  המועצה פועלת לביטול הרישיו  שנית  לעסק ,   המותרששהו בטמפרטורות גבוהות מ
 .לצמיתות

לעניי  הליקויי  " מסר בעל בית הקירור לדגי  כי 5.7.05  ממבקר המדינהבתשובתו למשרד 
כ. שככל שהיו תקלות בעניי  ,  המקררי  בחנות הדגי  הוחלפו בקטעי  שהועברו לתגובתנו 

יצויי  ... חוני  המאוחסני  בחנות מצויי  תארי. טחינת על כל הדגי  הט. ה  טופלו, הטמפרטורה
ה  מטופלות , וככל שיש לה הערות, כי וטרינרית מטע  המועצה מבקרת באופ  קבוע בחנות

נעתרה האגודה לבקשת , על א( קיומו של רישיו  לצמיתות... באופ  מיידי לשביעות רצונה
 ".יחלי( את הרישיו  לצמיתותהמועצה והגישה לפני כשבועיי  בקשה לרישיו  לשנה ש

 „¯˘Ó‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ÈÙ ÏÚ ˜ÒÚ ˙Â ÂÈ˘È¯ ‡ÈˆÂ‰Ï „ÈÙ˜‰Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ 
˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ,ÂÙ˜Â˙ ˙ÙÂ˜˙ ¯·„· ˙Â‡¯Â‰‰ ˙Â·¯Ï . „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó 

 ÂÚ·˜˘ ÌÈ‡ ˙‰ ˙‡ Â‡ÏÓÈ ÔÂÈ˘È¯‰ ˙˘˜· È˘È‚Ó˘ È„Î ÌÈ„Úˆ ËÂ˜ Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ
Â˘È‡‰ È ˙Â ÌÈ¯.   

 אכיפה
לפי , כאמור. עובר עבירה, אד  שעוסק בעסק טעו  רישוי בלא רישיו  או היתר זמני, על פי החוק

 מהעסקי  טעוני 75%שה  ( עסקי  124 פעלו בתחו  המועצה 2004בנובמבר , נתוני המחלקה
 . בלא רישיו  עסק או היתר זמני) רישוי

כיפת הוראות החוק ותנאי  שנקבעי  החוק מאפשר לרשות הרישוי לנקוט אמצעי  לא .1
 :ובי  היתר, ברישיו  של עסק

לבקש מבית המשפט צו מניעת פעולות או להוציא צו הפסקה מינהלי המצווה על הפסקה ארעית 
א  לא ביטל אותו לפני ,  יו  מיו  נתינתו30צו הפסקה מינהלי יעמוד בתוקפו . של העיסוק בעסק

 מי שנת  את צו ההפסקה המינהלי רשאי להארי. את תוקפו .כ  מי שהוציא אותו או בית המשפט
 .א  הוגש לבית המשפט כתב אישו  בשל העבירה ששימשה עילה להוצאת הצו,  יו 30בעוד 

 . מרכול גדול בלא רישיו  עסק2003באזור תעשייה בתחו  המועצה פועל עוד מנובמבר 
 בהשתתפות 2003רכול בנובמבר בדוח שהוכ  אחרי ביקורת תברואתית שקיי  משרד הבריאות במ

רב הסחורה מונחת על , הקירות מפח וגג מאסבסט בניגוד לחוק"הווטרינר הרשותי נכתב כי 
לאור המצב התברואי ". חיבורי חשמל חשופי ... העסק אינו מחובר לביוב המרכזי... הרצפה

 .הירוד של העסק התבקשה המועצה לסגור אותו
 התבקשה המועצה שנית לסגור 2004ות במרכול בסו( ינואר בעקבות ביקורת שקיי  משרד הבריא

ח הביקורת והסכנה הנשקפת לבריאות "לאור הממצאי  הקשי  המפורטי  בדו: "את המרכול
 ".פי סמכויותיכ   צרי. לפעול מידית לסגירת המקו  על הציבור במקו  

ביוני . נהלי למרכולהוציאה המועצה צו הפסקה מי, ח הביקורת האמור"בעקבות דו, 2004בינואר 
חזר משרד , לאחר שפג תוקפו של צו ההפסקה המינהלי ולאחר שהמרכול נפתח מחדש, 2004

וביקש שהמועצה , "מצב תברואתי ותחזוקתי ירודי  ביותר בעסק"ודיווח כי , הבריאות ובדק אותו
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 צו  הוציאה המועצה שוב2004בסו( יוני . תפעל לסגירת המרכול בשל סכנה לבריאות הציבור
 .הפסקה מינהלי לעסק

לא ) בתו. שבועיי (במידה והבדיקה הבאה " כתבה המועצה לבעלי העסק כי 2004באוגוסט 
לא יהיה מנוס מהוצאת צו , תגלה שיפור משמעותי לשביעות רצונו של מפקח משרד הבריאות

 ".סגירה לעסק
בסמכויות המועצה לא השתמשה , נמצא כי א( שחל( זמ  רב מאז הוצאת האזהרה האמורה

והעסק פועל עדיי  בלא אישור ממשרד הבריאות , האכיפה האחרות שלה לאכיפת הוראות החוק
 .ומשירותי הכבאות

מדובר בעסק " ציי  רופא המחוז כי 30.5.05 בתשובת משרד הבריאות למשרד מבקר המדינה מ
א פועל בלא הגישה אליו מדר. עפר מאולתרת והו. בעל אופי זמני הכולל הרחבות באמצעות פחי 

המועצה . בביקורת שעשינו ע  הווטרינרית הרשותית מצאנו תנאי תברואה ירודי  ביותר. רישיו 
. בעלי המקו  הבטיחו לבצע שינויי  ושיפורי  הכרחיי  בעסק... הוציאה שני צוי סגירה למקו 

 ".העסק החלי( מאז בעלות. שינויי  אלה בוצעו בחלק  בלבד
 „¯˘Ó‰ È„Ó‰ ¯˜·ÓÓÏ ¯ÈÚ‰  ÔÂÊÓ‰ ˙˜ÙÒ‡ ÌÂÁ˙· ÏÂÚÙÏ ÛÈÒÂÓ˘ ÏÂÎ¯Ó ÈÎ ‰ˆÚÂ

 ÌÈ Î¯ˆ‰ ¯Â·Èˆ ˙‡ ÛÂ˘ÁÏ ÏÂÏÚ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ¯Â˘È‡ ‡Ï· ÌÈ„Â¯È ‰‡Â¯·˙ È‡ ˙·
˙ÂÏÁÓÏ .˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙ÙÈÎ‡Ï ˙‡˘ ¯˙È· ÏÂÚÙÏ ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ. 

 הגישה המועצה חמישה כתבי אישו  2004בשנת , לפי נתוני היועצת המשפטית של המועצה .2
, סטודיו לצילו , וביניה  שלושה עסקי רוכלות,   טעוני רישוי שפעלו בלא רישיו  עסקנגד עסקי

 .עסק למחזור גרוטאות ותחנת דלק, גלריה לאמנות
המחלקה לא פנתה ליועצת המשפטית , מבדיקת תיקי המחלקה עולה כי להוציא המקרי  האמורי 

, עסקי מזו ,   תחנות דלקובה, בבקשה להגיש כתבי אישו  נגד עסקי  שפעלו בלא רישיו 
 .בתיקי  שנבדקו לא נרש  כל נימוק לכ.. אכסניית נוער וחווה לגידול סוסי  וללימוד רכיבה

, עוד נמצא כי למרות ההיק( המכריע של עסקי  הפועלי  בתחו  המועצה בלא רישיו  עסק
 מ  השני  למעט בארבעה מקרי , המועצה לא הוציאה צו מניעת פעולות וצווי הפסקה מינהליי 

 .  הפסקה מינהליי ישבה  ניתנו צוו, 2004  ו2003
לאחרונה הוסמכו מפקחי  "...כי , בי  השאר, בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה המועצה

 ". ה  ישולבו ג  בתחו  רישוי עסקי . נוספי  לנושא התכנו  והבנייה
ÚˆÓ‡ ‰Ë˜  ‡Ï ‰ˆÚÂÓ‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÌÈ˜ÒÚ „‚  ÌÈ

Â˙Â‡È¯· ˙‡ Â‡ ¯Â·Èˆ‰ ÌÂÏ˘ ˙‡ ÔÎÒÏ ÌÈÏÂÏÚ˘ ‰ÓÂÁ˙· , ¯ÂˆÈÏ ÌÈÏÂÏÚ˘ ÌÈ˜ÒÚ „‚ Â
·Á¯‰ Ï‰˜Ï ÌÈÈ˙ÂÁÈË·Â ÌÈÈ˙·È·Ò ÌÈ„¯ËÓ.  
✯  
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 ÈÂ˘È¯ ÌÂÁ˙· ‰ˆÚÂÓ‰ ˙ÂÏ‰ ˙‰· ÌÈÎ˘Ó˙ÓÂ ÌÈ·¯ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ
ÌÈ˜ÒÚ‰ ÈÂ˘È¯ È È„ ˙ÙÈÎ‡·Â ÌÈ˜ÒÚ . 

ÌÂÁ˙·˘ ÌÈ˜ÒÚ‰ ·Â¯˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÓ ÌÈ¯Â˘È‡ ÈÏ·Â ˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯ ‡Ï· ÂÏÚÙ ‰ˆÚÂÓ‰  ,
‰ÎÈ‡Ï „¯˘Ó‰Ó"˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ÓÂ Ò . 
 „¯˘Ó ˙Ú„Ï‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „Á‡Ï ˙Â˙ÈÓˆÏ ˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯ Ô˙Ó ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È 

˜Ï„ ˙ Á˙ÏÂ ÌÈÏÚÙÓ‰ , Â‡ÏÈÓ˘ ÈÏ·Ó ¯Á‡ ÏÚÙÓÏ ˙Â·¯ ÌÈ ˘ Í˘Ó· È ÓÊ ¯˙È‰ Ô˙ÓÂ
ÌÈ¯Â˘È‡‰ È ˙Â  ˙Â˘È¯„ ˙‡ .„ÂÚ ÔÂÈ˘È¯ ‡ÏÏ Ï‰˜ È·¯ ÌÈ˜ÒÚ ˙ÏÚÙ‰ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È 

˜ÒÚ ,¯ÚÂ  È · ÈÙÏ‡ ˙˘Ó˘Ó‰ ‰ÈÈ ÒÎ‡ ÔÎÂ ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ Ë¯ÂÙÒ ÌÏÂ‡ ¯˜ÈÚ· . Ì˙ÂÏÈÚÙ
 ˙ÂÁÈË·· ‰ÚÈ‚ÙÏ ‡È·‰Ï ‰ÏÂÏÚ ˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯ ‡Ï· ÂÏÚÙ˘ ÌÈ˜ÒÚÏ ÛÒÂ  ‰Ï‡ ÌÈ˜ÒÚ Ï˘

ÌÈÈ˙·È·Ò ÌÈÚ‚ÙÓ ¯ÂˆÈÏÂ Â˙Â‡È¯··Â ¯Â·Èˆ‰ . 
˙‡ ¯È·‚‰Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚÈÂ˘È¯‰ È ÂÚË ÌÈ˜ÒÚ‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰  , ˙ÙÈÎ‡Ï ˙‡˘ ¯˙È· ÏÂÚÙÏÂ

ÔÂÈ˘È¯ ‡Ï· ÌÈÏÚÂÙ‰ ÌÈ˜ÒÚ ÏÚ ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ , ÈÙ ÏÚ ÌÈÚˆÓ‡‰ ÏÎ ˙‡ ˙Ë˜Â  ‡È‰˘ ÍÂ˙
ÔÈ„.  



 

 


