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  רישוי עסקים ואכיפת הוראות דיני רישוי עסקים -החרמון מועצה אזורית מבואות   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

   מועצה אזורית מבואות החרמון

  

  

  רישוי עסקים ואכיפת הוראות דיני רישוי עסקים

  תקציר

  רקע כללי

המועצה) משתרעת על פני אצבע הגליל,  -המועצה האזורית מבואות החרמון (להלן 

לבנון, מהירדן במזרח ועד הרי נפתלי במערב. שטחה מצפון הכינרת ועד גבול 

 13תחום) שלה  -ק"מ. בתחום השיפוט (להלן  70דונם ואורכה המרבי  104,000

יישובים, עשרה מהם באזור עדיפות א' ושלושה באזור עדיפות ב'
1

 2013. בדצמבר 

(מתוך  6בתי אב. המועצה מדורגת ברמה  1,900-, בכ6,900- היה מספר תושביה כ

הכלכלי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה- ) בדירוג החברתי10
2

.  

, זו 2002מובחר, מכהן בתפקידו מנובמבר - ראש המועצה הנוכחי, מר בנימין בן

  תקופת הכהונה השלישית ברציפות.

יישובים, תשעה מהם מושבים שיתופיים וארבעה יישובים  13בתחום המועצה 

בי המועצה הם תיירות (בתחום קהילתיים. מקורות פרנסתם העיקריים של תוש

  המועצה פועלים חדרי אירוח רבים), חקלאות וגידול בעלי חיים (בעיקר עופות).

  

__________________ 
 אזור עדיפות לאומית הוא אזור שממשלת ישראל הכריזה עליו אזור מועדף וכפועל יוצא מכך, מוענקים   1

ליישובים הנמצאים בגבולותיו תמיכה, סיוע, הנחות, הטבות ותמריצים שונים כדי למשוך אליו 
  תושבים, יזמים ועוד.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדרגת את הרשויות המקומיות באחת מעשר דרגות, לפי המצב    2
  כלכלי של אוכלוסיותיהן. הדרגה העשירית היא הגבוהה ביותר.- החברתי



  דוחות על הביקורת בשלטון המקומי  528

  רישוי עסקים ואכיפת הוראות דיני רישוי עסקים -מועצה אזורית מבואות החרמון   שם הדוח:
  2015הביקורת בשלטון המקומי לשנת דוחות על   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

  פעולות הביקורת

בדק משרד מבקר המדינה את אופן  2015עד פברואר  2014בחודשים אוקטובר 
טיפול המועצה ברישוי העסקים הפועלים בתחומה, את הפיקוח עליהם ואת אופן 

הוראות החוק על מפריו. בדיקות השלמה נערכו בוועדה המקומית לתכנון אכיפת 
הוועדה המקומית), שאחראית לענייני התכנון והבנייה  - ולבניה הגליל העליון (להלן 

מחוז הצפון תחנה אזורית גליל  - בתחום המועצה, ברשות הארצית לכבאות והצלה 
צפת, במשרד להגנת  רשות הכבאות), בלשכת הבריאות של נפת -גולן (להלן 

 -מחוז הצפון (להלן  - מחוז הצפון ובמשרד החקלאות ופיתוח הכפר  -הסביבה 
  משרד החקלאות).

  

   הליקויים העיקריים
  מאגר מידע בלתי מעודכן

החוק) והתקנות והצווים שהותקנו על  -(להלן  1968- חוק רישוי עסקים, התשכ"ח
שונים וקובעים בין השאר אילו עסקים פיו מסדירים את נושא רישוים של עסקים 

טעוני רישוי, מהם התנאים למתן רישיונות ומי המורשים לקביעתם, וכן מהן 
הדרכים לאכיפת החוק על מי שמנהלים עסק טעון רישוי ללא רישיון או שלא על פי 
התנאים שנקבעו. על פי החוק ראש המועצה או מי שהוסמך על ידו לכך משמש 

הטיפול בבקשות לרישיון עסק ולצורך הוצאת הרישיונות (להלן רשות רישוי לצורך 
  רשות הרישוי). - 

עסקים טעוני רישוי,  192פעלו בתחום המועצה  2014לפי נתוני המועצה, באוקטובר 
  ) ללא רישיון עסק.62%- (כ 120מתוכם 

במאגר הממוחשב של המועצה לעניין רישוי העסקים לא היה מידע על כל העסקים 
הרישוי שפעלו בתחומה. בבדיקה שעשה משרד מבקר המדינה לגבי עסקים טעוני 

עסקים שלא היו רשומים במאגר המידע של  307הפועלים בתחומים אחדים, נמצאו 
עסקי מזון.  13- עסקי אירוח ו 29לולים, ארבע תחנות דלק,  261המועצה, כלהלן: 

ופיקוח על  מידע על כל העסקים שפועלים בתחום המועצה דרוש לצורך בקרה
  העסקים ולצורך אכיפת החוק והתקנות והצווים שהותקנו על פיו.

  



  529  מועצה אזורית מבואות החרמון

  רישוי עסקים ואכיפת הוראות דיני רישוי עסקים -מועצה אזורית מבואות החרמון   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

  הטיפול בבקשות לרישיון עסק

בחוק נקבע כי רשות הרישוי לא תיתן רישיון לעסק טעון רישוי אלא אם כן ניתן 
לכך אישורם של משרדי הממשלה הנוגעים בדבר ושל גורמים אחרים, לפי סוג 

  העסק.

רשות הרישוי לא וידאה כי הבקשות לרישיונות העסק הבדיקה העלתה כי 
  שהעבירה לגורמים השונים אכן הגיעו ליעדן, ולא עקבה אחר קבלת תשובותיהם.

  

  עסקים לגידול עופות

לולים), שלפעילותם  -במרבית יישובי המועצה יש עסקים לגידול עופות (להלן 
לחלחל למי התהום, השפעה על איכות הסביבה, היות שפסולת הלולים עלולה 

  לזהם את מקורות המים ובכך לסכן את בריאות הציבור.

לולים  261נמצא שהמועצה לא אכפה את הוראות החוק על בעלי הלולים, וכי 
פועלים ללא רישיון עסק וללא אישור של כל הגורמים  262בתחום המועצה מתוך 

). המועצה גם המוסמכים, לרבות השר לאיכות הסביבה (כיום השר להגנת הסביבה
לא טיפלה בפסולת של העופות ולא נקטה אמצעים למניעת חלחולה למי התהום 
ולאגן ההיקוות. כתוצאה מכך עלולים להיפגע בין היתר, איכותם של מי הכינרת 

  ושל מי השתייה המסופקים מבארות שבתחום המועצה.

  

  תחנות דלק

הדלק שאינם מופיעים הבדיקה העלתה כי בתחום המועצה ארבעה עסקים בתחום 
במאגר המידע של המועצה ופועלים ללא אישור השר לאיכות הסביבה (כיום השר 
להגנת הסביבה), השר לביטחון הפנים, שר העבודה והרווחה (כיום שר הכלכלה), 

  הוועדה מקומית ורשות הכבאות.

  

  ברכות שחייה

רישיון עסק, המועצה אכפה את חובת הרישוי על ברכה אחת בתחומה שפעלה ללא 
  ואילו על ברכה נוספת שפעלה ללא רישיון לא אכפה את חובת הרישוי.
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  רישוי עסקים ואכיפת הוראות דיני רישוי עסקים -מועצה אזורית מבואות החרמון   שם הדוח:
  2015הביקורת בשלטון המקומי לשנת דוחות על   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

עסקי אירוח -השכרת חדרים על בסיס יומי או שבועי 
3

  

הבדיקה העלתה כי המועצה לא אכפה את חובת הרישוי על עסקי אירוח בתחום 
היה יישוביה, ורבים מהם פעלו ללא אישור מטעם רשות הכבאות. למועצה גם לא 

  מידע על כל עסקי האירוח ביישוביה, ובכלל זה מקומם ושמות בעליהם.

הפעלת עסקי אירוח ללא אישור רשות הכבאות עלולה לחשוף את האורחים 
  לסכנות בטיחות.

  

  עסקים בתחום המזון

עסקי מזון טעוני  47 2014במאגר המידע של המועצה היו רשומים באוקטובר 
היה רישיון עסק. הבדיקה העלתה כי המועצה לא מהם  20- רישוי, ואולם רק ל

כתבי  2014אכפה את חובת הרישוי על כל העסקים בתחום המזון, והגישה בשנת 
אישום רק נגד שבעה מהעסקים שפעלו ללא רישיון עסק (פסק דין לגביהם ניתן 

). למועצה לא היה מידע על עסקי מזון נוספים שפעלו בתחומה ללא 2014בנובמבר 
ל כל הגורמים המוסמכים, לרבות אישור שר הבריאות, אף שעסקי מזון אישור ש

  לא מאושרים עלולים לסכן את בריאות הציבור.

  

  פיקוח על עסקים

 שהםעל העסקים שבתחומה כדי לוודא  פיקחההעלתה כי המועצה לא  הבדיקה
 לעקוב אחר יכולתהב לא היהכן  ועל, והצווים התקנות, החוק הוראות את ממלאים

  .עסק רישיון ללא הפועלים עסקים

מזון  בעסקי כלשהן תברואה ביקורות ערכההעלתה כי המועצה לא  הבדיקה
  .שלה המידע במאגר שהופיעו באלהלא  גם בתחומה,

נמצא כי המועצה לא טיפלה בתלונות שהגיעו אליה בנוגע לעסקים שפעלו ללא 
  רישיון עסק.

  

__________________ 
  ), עמ' 2009- (פורסמו ב Ï ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘‰ ÏÚ ˙¯Â˜È· ˙ÂÁÂ„2008˘ ˙ מבקר המדינה, ראו גם    3

424-385.  
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  רישוי עסקים ואכיפת הוראות דיני רישוי עסקים -מועצה אזורית מבואות החרמון   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

  היעדר אכיפה

האכיפה שהקנה לה החוק ולא פעלה נגד עסקים המועצה לא ניצלה את אמצעי 
הפועלים ללא רישיון, למעט נגד עשרה עסקים שהגישה נגדם כתב אישום ביוני 

  ).2014(פסק הדין לגביהם ניתן בנובמבר  2014

המועצה לא נקטה צעדים שבסמכותה גם כאשר התבקשה לעשות כן נגד עסקים 
  לחיי אדם. שרשות הכבאות מצאה בהם ליקויים המהווים סכנה

  

  העיקריותהמלצות ה

על המועצה לנהל מאגר מידע מעודכן שיופיעו בו כל העסקים הפועלים בתחומה, 
ולוודא שיש להם רישיון עסק כדין. כמו כן עליה לפעול לאכיפת דיני רישוי העסקים 
על כל העסקים הפועלים בתחומה, כדי לשמור על רווחת תושביה, על בריאותם ועל 

  חייהם.איכות 

  

  סיכום

ממצאי הביקורת מצביעים על ליקויים רבים ומתמשכים בפעולות המועצה 
האזורית מבואות החרמון בתחום רישוי העסקים ואכיפת דיני הרישוי. הזנחת 
הטיפול ברישוי העסקים, במיוחד ברישוי הלולים, תחנות הדלק, עסקי האירוח 

הציבור, לסכן את בטיחותו ולגרום ועסקי המזון, עלולה לגרום פגיעה בבריאות 
מפגעים סביבתיים. על המועצה להגביר את השימוש באמצעי האכיפה העומדים 
לרשותה ולהפעיל את סמכויותיה נגד בעלי העסקים הפועלים בתחומה ללא 

  רישיון עסק.

ראוי שמשרד הפנים, המופקד לפי החוק על הפיקוח על הרשויות המקומיות, 
כיפה שהוקנו לו בחוק ויעקוב באופן שוטף אחר פעולות יפעיל את סמכויות הא

  המועצה כדי למנוע את הישנות הליקויים שנמצאו בביקורת.

  

♦ 
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  רישוי עסקים ואכיפת הוראות דיני רישוי עסקים -מועצה אזורית מבואות החרמון   שם הדוח:
  2015הביקורת בשלטון המקומי לשנת דוחות על   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

  מבוא

תחום המועצה האזורית מבואות החרמון משתרע על פני אצבע הגליל, מצפון הכינרת ועד גבול 
ק"מ.  70ואורכה המרבי דונם,  104,000לבנון, מהירדן במזרח ועד הרי נפתלי במערב. שטחה 

היה  2013יישובים, עשרה מהם באזור עדיפות א' ושלושה באזור עדיפות ב'. בדצמבר  13בתחומה 
) 10(מתוך  6בתי אב. המועצה מדורגת בדרגה  1,900-נפש, בכ 6,900- מספר תושבי המועצה כ

  כלכלי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.- בדירוג החברתי

, זו תקופת הכהונה 2002מובחר, מכהן בתפקידו מנובמבר - בנימין בןראש המועצה הנוכחי, מר 
  השלישית ברציפות.

עם יישובי המועצה נמנים תשעה מושבים שיתופיים וארבעה יישובים קהילתיים. מקורות הפרנסה 
העיקריים של תושבי המועצה הם תיירות (בתחום המועצה פועלים חדרי אירוח רבים), חקלאות 

  ם (בעיקר עופות), שלגידולם השפעה על איכות הסביבה.וגידול בעלי חיי

  

  

  טיפול ברישוי עסקים ואכיפת הוראות דיני רישוי העסקים

מטרת חוק רישוי עסקים היא הבטחת איכות נאותה של הסביבה, מניעת סכנות לשלום הציבור, 
  שמירה על בטיחותם של הנמצאים במקומות העבודה והבטחת בריאות הציבור.

רישוי העסקים, הפיקוח עליהם והפעלת סמכויות האכיפה הם כלים חשובים שניתנו בידי הסדרת 
  הרשות המקומית לשם שמירה על רווחת תושביה, על בריאותם ועל איכות חייהם.

החוק, התקנות והצווים שהותקנו על פיו מסדירים את נושא רישוי העסקים. בין השאר נקבע בהם 
סוגי הרישיונות הנדרשים להפעלת כל עסק, מהם התנאים למתן  אילו עסקים טעוני רישוי, מהם

הרישיונות, מי המורשים לקביעתם וכן הדרכים לאכיפת החוק על בעל עסק טעון רישוי המפעיל 
  אותו ללא רישיון או שלא על פי התנאים שנקבעו.

ון. עוד נקבע (א) לחוק, שר הפנים רשאי לקבוע בצווים לאילו עסקים נדרש להוציא רישי1לפי סעיף 
שהוצאת הצווים טעונה התייעצות עם השר הנוגע בדבר, בהתאם למטרות הרישוי: צו שמטרתו 

טעון התייעצות עם השר לאיכות  - הבטחת איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים 
הסביבה (כיום השר להגנת הסביבה); צו למטרת מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד 

מחייב התייעצות עם השר לביטחון הפנים; צו שנועד לשמור על בטיחותם של  -תפרצות וה
יש להיוועץ קודם בשר העבודה והרווחה (כיום שר  -הנמצאים במקום העסק או בסביבתו 

הכלכלה); צו למניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ולמניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, 
דרש לו שר החקלאות (כיום שר החקלאות ופיתוח הכפר); צו להבטחת יי - בדשנים או בתרופות 

שר הבריאות; וצו להבטחת קיום הדינים הנוגעים  - בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים 
לכבאות יצריך היוועצות עם השר לביטחון הפנים. מטרה נוספת שנקבעה בחוק היא לוודא 

  כנון ולבנייה.שהעסקים יקיימו את הדינים הנוגעים לת

 1995-רשימת העסקים טעוני הרישוי פורטה בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה
צו רישוי עסקים  2013בנובמבר  5- צו הרישוי הישן), אשר בוטל ובמקומו נכנס לתוקף ב - (להלן 

העסקים  צו הרישוי החדש), שגם בו פורטה רשימת - (להלן  2013- (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג
טעוני הרישוי. בחלק ניכר מסוגי העסקים לא חל שינוי בין הצו הישן לחדש. הצו הישן יוזכר רק 
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  רישוי עסקים ואכיפת הוראות דיני רישוי עסקים -מועצה אזורית מבואות החרמון   שם הדוח:
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במקרים שהדין השתנה בצו החדש. בצו הרישוי נקבע כי העסקים האמורים טעונים רישוי גם 
  למטרת קיום הדינים הנוגעים לשירותי כבאות, לתכנון ולבנייה.

רשות הרישוי לעסק טעון רישוי בתחום רשות מקומית היא ראש  ) לחוק נקבע כי1(א)(5בסעיף 
(א) לחוק, רשות 6רשות הרישוי). על פי סעיף  - הרשות המקומית או מי שהוסמך על ידו לכך (להלן 

אישור מוקדם) מאת  - הרישוי לא תיתן רישיון לעסק טעון רישוי, אלא אם כן ניתן לכך אישור (להלן 
עמם בקשר לקביעתו של עסק כטעון רישוי, או מאת מי שהשרים השר או השרים שיש להתייעץ 

(ב) לחוק נקבע כי הבקשה לרישיון תוגש לרשות 6נותני אישורים). בסעיף  - הסמיכו לכך (להלן 
  תעביר אותה לנותני האישורים לקבלת אישורם המוקדם. -אם לא החליטה לדחותה  -הרישוי, וזו 

 או הרישיוןונותני האישורים רשאים להתנות את מתן  קובע כי רשות הרישוי לחוק(א) 7 סעיף
האישור המוקדם בתנאים שיש לקיימם (קודם למתן הרישיון או לאחריו), וכי הם רשאים להוסיף 

  תנאים לרישיון שניתן כדי לקדם את מטרות הרישוי.

י מובחר, משמש רשות הרישוי של יישוב-ראש המועצה האזורית מבואות החרמון, מר בנימין בן
המועצה. לרישוי העסקים בתחום המועצה אחראי מזכיר המועצה, ובפועל מטפלת בהליך מתן 

  המדור). -רישיונות העסק בתחום המועצה מנהלת מדור רישוי עסקים (להלן 

תפקידו של המדור להבטיח את מילוי דיני רישוי העסקים ואת מילוי התנאים למתן רישיונות עסק 
  המקומית, רשות הכבאות או נותני האישורים. הרישוי, הוועדה שקבעו רשות

  47עסקים טעוני רישוי. מתוכם  192פעלו בתחום המועצה  2014לפי נתוני המדור, באוקטובר 
  40) היו עסקים בתחום המזון כגון בתי קפה, מסעדות ומזנונים, שישה היו תחנות דלק, 24%-(כ
 מהעסקים האמורים  120כות שחייה. חדרי אירוח להשכרה על בסיס יומי, ושש בר -) 20%-(כ
  ) פעלו ללא רישיון עסק.62%-(כ

  

  

  פעולות הביקורת

בדק משרד מבקר המדינה את אופן טיפול המדור  2015עד פברואר  2014בחודשים אוקטובר 
ברישוי העסקים הפועלים בתחום המועצה, את הפיקוח עליהם ואת אופן אכיפת החוק על מפריו. 

ברשות הכבאות, בוועדה המקומית, בלשכת הבריאות נפת צפת, במשרד בדיקות השלמה נערכו 
  מחוז הצפון ובמשרד החקלאות. להלן ממצאי הבדיקה העיקריים: - להגנת הסביבה 

  

  

  החזקת מאגר מידע בלתי מעודכן

תיק  -לכל עסק טעון רישוי שבעליו מגיש בקשה לרישיון עסק פותחת מנהלת המדור תיק (להלן 
מתויקים המסמכים הנוגעים לאותו עסק. במקביל הנתונים מוזנים למאגר מידע הרישוי), ובו 

  כרטיס העסק). -מאגר המידע), לכרטיס על שם אותו עסק (להלן  -ממוחשב (להלן 

לצורך מילוי הוראות החוק, התקנות והצווים שהותקנו על פיו המועצה נדרשת לפקח על העסקים 
סקר לגבי מספרם, סוגיהם ותכליתם ולנהל מאגר מידע המתנהלים בתחומה וכן לערוך מדי פעם 

  מעודכן שיופיעו בו כל העסקים טעוני הרישוי הפועלים בתחומה.
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  רישוי עסקים ואכיפת הוראות דיני רישוי עסקים -מועצה אזורית מבואות החרמון   שם הדוח:
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  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

הבדיקה העלתה כי המועצה לא פיקחה באופן יזום על העסקים בתחומה וכי לא היו לה נתונים 
לה חלקי ובלתי עדכניים בנוגע למספרם, לסוגיהם ולתכליתם, ועקב כך היה המידע במאגר המידע ש

  עדכני.

מעיון במסמכים ובמסדי נתונים אחרים של המועצה, כמו נתוני מחלקת הארנונה, סקר של עמותת 
סקר עמותת התיירות),  - לגבי עסקי תיירות במועצה (להלן  2013מפברואר  4התיירות האזורית

חום המועצה, תכתובת בין המועצה לרשות הכבאות וסיורים שערכו עובדי משרד מבקר המדינה בת
עסקים טעוני רישוי, היה חלקי ולא  192עולה כי מאגר המידע שניהל המדור, ולפיו בתחום המועצה 

שלם, וכי בפועל היו בתחום המועצה עסקים רבים שלמדור לא היה מידע עליהם. בבדיקה שעשה 
י שלא עסקים טעוני רישו 307משרד מבקר המדינה לגבי עסקים הפועלים בתחומים אחדים נמצאו 

עסקי מזון.  13-עסקי אירוח ו 29לולים, ארבע תחנות דלק,  261הופיעו במאגר המידע של המועצה: 
המועצה לא קבעה כללים להעברת מידע רלוונטי באופן שוטף ממחלקותיה השונות למדור, 

   והמחלקות לא העבירו למדור מידע שהיה בידיהם על אודות העסקים.

 ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È ÂÚË ÌÈ˜ÒÚ‰ ÏÚ ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· Á˜ÙÏ ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ
 ÔÎ„ÚÏÂ Ì‰È‚ÂÒ ˙‡Â ÌÈ˜ÒÚ‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ ÌÚÙÏ ÌÚÙÓ ¯Â˜ÒÏ ÔÎÂ ,‰ÓÂÁ˙· ÌÈÏÚÂÙ‰ ÈÂ˘È¯‰
 ÈË ÂÂÏ¯ Ú„ÈÓ ˙¯·Ú‰Ï ÌÈÏÏÎ ÚÂ·˜Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ ÔÎ ÂÓÎ .Ì‡˙‰· ‰Ï˘ Ú„ÈÓ‰ ¯‚‡Ó ˙‡

‰È‰È ¯Â„Ó‰ È„È·˘ È„Î ,¯Â„ÓÏ ˙Â Â˘‰ ‰È˙Â˜ÏÁÓÓ ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡·  ‡Â‰˘ È„ÎÂ ‡ÏÓ Ú„ÈÓ
.‰ÓÂÁ˙· ÌÈÏÚÂÙ‰ ÌÈ˜ÒÚ‰ ÏÚ Á˜ÙÏ ÏÎÂÈ  

ציינה המועצה כי הנחתה את המדור לפקח באופן שוטף על העסקים טעוני  2015בתשובתה ממאי 
הרישוי, ולבצע מפעם לפעם סקר לגבי העסקים הפועלים בתחומה ולעדכן את מאגר המידע שלה. 

ור לתאם את אופן העברת המידע ממחלקות המועצה עוד צוין בתשובה כי המועצה הנחתה את המד
כך שיתאפשר לו לבצע בקרה ומעקב בכל הנוגע להשלמת תהליך הרישוי של כל העסקים הפועלים 

  בתחומה.

  

  

  הטיפול בבקשות לרישיון עסק

תקנות הרישוי),  -(להלן  2000-לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס"א 4בתקנה 
התנאים בין היתר בנושאים הבאים: כיצד תוגש בקשה לרישיון או להיתר זמני מפורטים ההוראות ו

ואילו מסמכים יש לצרף לבקשה; סמכות רשות הרישוי שלא לקבל בקשה שחסרים בה מסמכים 
שתקנות הרישוי מחייבות את צירופם, ומתן אישור בכתב על קבלת הבקשה לרישיון. בתקנות נקבעו 

העברת בקשה בידי  (א)   הסמכות לשנות מועדים אלה ולהאריכם:  המועדים לפעולות הבאות, וכן
מתן החלטה של רשות   (ג)  מתן תשובה של נותן האישור;  (ב)   רשות הרישוי לנותן האישור; 

הרישוי בבקשה; וכן חובת הנמקה של רשות הרישוי במקרה שהיא מסרבת להעניק רישיון או היתר 
  זמני.

יים העלתה כי בכולם לא נמצא אישור המועצה על קבלת הבקשה תיקי רישוי אקרא 150בדיקת 
  לרישיון עסק, ולא נמצאו תכניות העסק הכוללות פרטים על פי תקנות הרישוי.

__________________ 
עמותת התיירות "ארץ הגליל", שבין מטרותיה העיקריות לפעול לפיתוח התיירות ושירותי התיירות    4

  באצבע הגליל.
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מנהלת המדור רושמת בכרטיס העסק פרטים לגבי הליכי הרישוי הנוגעים לו, כגון מועד ההעברה 
משך רושמת את תשובותיהם של הגופים לנותני האישורים, לוועדה המקומית ולרשות הכבאות, ובה

האמורים וכן אם ניתן רישיון עסק ואת תוקפו. המידע שבכרטיס העסק אמור להתאים למידע 
  ולמסמכים שבתיק הרישוי.

הבדיקה העלתה כי תהליך הרישוי במועצה היה לקוי בכל הנוגע להעברת בקשות לרישיון אל 
התאמה בין הרישום בכרטיס העסק לבין - יהגופים המעורבים בתהליך הרישוי, וכי קיימת א

כרטיסי עסק אקראיים העלתה כי צוין בהם כי הם הועברו  150המסמכים בתיק הרישוי: בדיקת 
למשרדי הממשלה שאמורים לתת את האישורים, לוועדה המקומית ולרשות הכבאות, אולם בתיק 

  ברו הבקשות.הגופים שאליהם הוע שמות העסק לא נמצא תיעוד של מועד ההעברה ושל

עוד העלתה הבדיקה כי מנהלת המדור לא וידאה שהבקשות ששלחה לגורמים השונים אכן הגיעו 
ליעדן ולא עקבה אחר קבלת תשובותיהם. ביקורת משלימה שערך משרד מבקר המדינה בגופים 

בנוגע למרבית  המעורבים בתהליך הרישוי העלתה כי כמה מהבקשות כלל לא התקבלו אצלם, וכי
  להלן). ותשובות (ראנשלחו למועצה ת שקיבלו, הבקשו

 ÌÈÎÓÒÓ‰ ÏÎ ˙‡ ÌÈ˜ÒÚ‰ È˜È˙· ˜ÈÈ˙Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 Ì‰È˙Â·Â˘˙ ˙‡ ,ÈÂ˘È¯‰ ÍÈÏ‰˙· ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÙÂ‚Ï ‰¯·Ú‰‰ È¯Â˘È‡ ˙‡ ,‰˘˜·Ï ÌÈÚ‚Â ‰

 ÈÂ˘È¯‰ ˙Â˘¯ ˙ÂËÏÁ‰ ˙‡Â- · ÏÂÙÈË‰ È·Ï˘ ¯Á‡ ·Â˜ÚÏ ¯Â„ÓÏ ¯˘Ù‡Ï È„Î.˙Â˘˜·  

כי הנחתה את המדור לתייק בתיקי העסקים את כל המסמכים  2015המועצה ציינה בתשובתה ממאי 
הנוגעים לבקשה, לרבות אישורי ההעברה לנותני האישורים, תשובותיהם והחלטות רשות הרישוי, 

  לצורך מעקב אחר שלבי הטיפול בבקשות.

  

  

  הבטחת בריאות הציבור -משרד הבריאות 

הרישוי לא יינתן רישיון עסק לעסקים שונים הטעונים גם אישור משרד הבריאות, אלא אם על פי צו 
  שר הבריאות או מי שהוא הסמיך לכך אישר את הבקשה.

המועצה מעבירה לנפת צפת של משרד הבריאות באופן שוטף את הבקשות לרישיון עסק שצו 
  הרישוי מחייב לקבל עבורם אישור מוקדם של משרד הבריאות.

יום  30(א) לתקנות הרישוי נקבע כי על נותן האישור לתת את תשובתו לרשות הרישוי בתוך 7קנה בת
  מיום שקיבל את הבקשה מרשות הרישוי, או לבקש מטעמים מיוחדים להאריך את המועד.

 2014לנובמבר  2008בדיקת התיעוד במאגר המידע של המדור העלתה כי בתקופה שבין נובמבר 
בקשות של עסקים, ואולם עד  30ר מוקדם של נפת צפת במשרד הבריאות העביר המדור לאישו

  .2008- לא קיבל את תשובתה לבקשות אלה, גם לא לאלה שנשלחו ב 2015ינואר 

הבקשות האמורות (כרבע  30בדיקת ההשלמה שנערכה במשרד הבריאות העלתה כי שבע מתוך 
  מהן) לא נמצאו במשרד ואינן רשומות במאגריו.

כי מבירור שערך עם המועצה עולה כי המועצה לא  2015ות מסר בתשובתו ממאי משרד הבריא
  העבירה אליו שלוש מתוך שבע הבקשות, וכי ארבע בקשות אחרות לא התקבלו אצלו.
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  רישוי עסקים ואכיפת הוראות דיני רישוי עסקים -מועצה אזורית מבואות החרמון   שם הדוח:
  2015הביקורת בשלטון המקומי לשנת דוחות על   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

 ÔÙÂ‡· ÌÂ˘¯Ï ¯Â„Ó‰ ˙Ï‰ Ó ˙‡ ˙ÂÁ ‰Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ „¯˘ÓÏ ‰¯È·ÚÓ ‡È‰˘ ˙Â˘˜·‰ ˙‡ ÔÓÈ‰ÓÂ ˜ÈÂ„Ó ,ÌÈ¯˘‡Ó‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÏÎÏÂ ˙Â‡È¯·

.Ì‰È˙Â·Â˘˙ ˙Ï·˜ ¯Á‡ ·Â˜ÚÏÂ  

המועצה ציינה בתשובתה כי הנחתה את המדור לרשום בצורה מדויקת ומהימנה את הבקשות שהוא 
  מעביר למשרד הבריאות ולכלל הגורמים המאשרים ולעקוב אחרי קבלתן.

באיחור ניכר, לאחת לאחר  הבדיקה העלתה כי משרד הבריאות נתן את תשובתו לגבי שתי בקשות
  (א) לתקנות הרישוי.7ימים, בלי שביקש לקבל ארכה כנדרש בסעיף  53יום ולשנייה לאחר  60

משרד הבריאות ציין בתשובתו כי האיחור נבע ממצוקת כוח אדם, וכן עקב מורכבות הסוגיות 
  והתקנות והצורך בהתייעצות עם גורמים נוספים. 

„¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó  È·‚Ï ‰ˆÚÂÓÏ ·È˘‰Ï „ÈÙ˜‰Ï ÂÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ˙Â‡È¯·‰
 ÏÂÙÈË· ·ÂÎÈÚ ÚÂ ÓÏ È„Î ,ÈÂ˘È¯‰ ˙Â ˜˙· Ú·˜ ˘ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù· ˜ÒÚ‰ ˙Â ÂÈ˘È¯Ï ˙Â˘˜·‰

.‰Î¯‡ ˘˜·Ï ÂÈÏÚ ‰È‰ Í¯Âˆ‰ ‰¯˜Ó·Â ,˙Â ÂÈ˘È¯Ï ˙Â˘˜··  

  

  

  קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבנייה

ווים עסקים טעוני רישוי ולהגדירם, כדי (א) לחוק נקבע: "שר הפנים, רשאי לקבוע בצ1בסעיף 
  ) קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבנייה".6להבטיח בהם מטרות אלה או מקצתן: ... (

מטרת קיום בצו הרישוי נקבע כי כל העסקים המפורטים בתוספת כטעוני רישוי, טעונים רישוי גם ל
  לבנייה ולשירותי הכבאות.ו הדינים הנוגעים לתכנון

שות הרישוי לבדוק אם המבנה שיפעל בו העסק המבוקש נבנה על פי היתר בנייה לפיכך על ר
ובהתאם לתנאיו, ואם השימוש בו תואם את התכניות החלות על השטח, ולהביא בחשבון את 

  תוצאות הבדיקה בעת ההחלטה בדבר מתן רישיון.

  ועדה המקומית.כחלק מהליכי האישור לרישיון העסק, המדור מעביר את הבקשות לרישוי עסק לו

לאישור הוועדה המקומית  2014-2011הבדיקה העלתה כי לפי רישומי המדור הועברו על ידו בשנים 
  בקשות של עסקים, אולם בכרטיסי העסק במאגר המידע אין תיעוד לתשובת הוועדה. 39

 19הבקשות האמורות,  39בבדיקה שערך משרד מבקר המדינה בוועדה המקומית נמצא כי מתוך 
  מהבקשות לא התקבלו בוועדה ואינן רשומות במאגריה.

עוד העלתה הבדיקה כי עד מועד סיום הביקורת טרם העבירה הוועדה את התייחסותה לחמש 
  מהבקשות האמורות.

 ˙Â˘˜·‰ Ï˘ ˜ÈÂ„Ó ÌÂ˘È¯ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Â˘˜·‰ ÈÎ ‰„ÚÂÂ‰ ÌÚ ‡„ÂÂÏÂ ,‰„ÚÂÂÏ ˙Â¯·ÚÂÓ‰ ÏÂÙÈË ¯Á‡ ·Â˜ÚÏ ,‰Ïˆ‡ ÂÏ·˜˙‰ ˙

.„ÚÂÓ· ‰˙·Â˘˙ ˙Ï·˜ ÏÚ „ÂÓÚÏÂ ‰„ÚÂÂ‰  
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  רישוי עסקים ואכיפת הוראות דיני רישוי עסקים -מועצה אזורית מבואות החרמון   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

המועצה ציינה בתשובתה כי הנחתה את המדור לדאוג לרישום מדויק של הבקשות שהוא מעביר 
  לוועדה, לוודא עמה כי הבקשות התקבלו אצלה ולעמוד על קבלת תשובתה במועד.

„¯˘Ó ¯˜·Ó ‰ È„Ó‰  ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚÓ ˙Ï·˜Ó ‡È‰˘ ˙Â˘˜·‰ ÏÎ ÏÚ ·È˘‰Ï
 ˙Â˘‚ÂÓ‰ ˙Â˘˜·· ÏÂÙÈË· ·ÂÎÈÚ ÚÂ ÓÏ È„Î ,ÈÂ˘È¯‰ ˙Â ˜˙· ÂÚ·˜ ˘ ÌÈ„ÚÂÓ· ‰ˆÚÂÓ‰Ó

.‰ˆÚÂÓÏ  

  

  

  קיום דינים הנוגעים לשירותי הכבאות

להבטיח את קיום הדינים הנוגעים  היא העסקים) לחוק נקבע כי אחת ממטרות רישוי 7(א)(1 בסעיף
בין היתר  הכבאות, על רשות 2012- "בהתשע, והצלה לכבאות הארצית ותהרשחוק  פי על. לכבאות

  .ולכיבוין דלקות למניעת הדרושים הסידורים כל את לתאם

(ג) לצו הרישוי נקבע כי עסק מן המפורטים בתוספת הוא טעון רישוי גם כדי לוודא קיום 2בסעיף 
  דינים הנוגעים לתכנון ולבנייה ולשירותי הכבאות.

לרשות הכבאות את בקשותיהם של מבקשי רישיון עסק לצורך קבלת אישורה כי המדור מעביר 
  קיימים בעסק הסידורים הדרושים למניעת דלקות.

העביר המדור לרשות  2014עד נובמבר  2012הבדיקה במועצה העלתה כי בתקופה שמינואר 
בתחילת מבקשי רישיונות עסק, אולם עד מועד סיום הביקורת  39הכבאות את בקשותיהם של 

לא שלחה לו רשות הכבאות תשובות לגביהן. בעקבות הביקורת קיבלה המועצה  2015פברואר 
  בקשות אלו. 39מתוך  20, את התייחסותה לגבי 2015מרשות הכבאות, בפברואר 

 ˙Â˘¯ Ï˘ ‰È˙Â·Â˘˙ ˙‡ Ï·˜˙˘ ‡„ÂÂÏ ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.˜ÂÁ· ÚÂ·˜‰ „ÚÂÓ· ˙Â‡·Î‰  

ה ציינה בתשובתה כי הנחתה את המדור לעקוב אחר קבלת תשובת רשות הכבאות ולוודא המועצ
  שתשובותיה יתקבלו במועד שנקבע בחוק.

 ˙Â˘˜·‰ ÏÎÏ ·È˘‰Ï „ÈÙ˜‰Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ˙Â‡·Î‰ ˙Â˘¯Ï ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.ÈÂ˘È¯‰ ˙Â ˜˙· ÂÚ·˜ ˘ ÔÓÊ‰ È˜¯Ù· ‰ˆÚÂÓ‰ ‰ÈÏ‡ ‰¯È·Ú‰˘  

  

  

  לולים - עסקים לגידול עופות 

בתחום המועצה תשעה מושבים שיתופיים ואחד ממקורות הפרנסה של התושבים המתגוררים בהם 
  הוא גידול עופות למאכל ולהטלת ביצים.
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  רישוי עסקים ואכיפת הוראות דיני רישוי עסקים -מועצה אזורית מבואות החרמון   שם הדוח:
  2015הביקורת בשלטון המקומי לשנת דוחות על   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

לגידול העופות השפעה על איכות הסביבה מאחר שהוא כרוך בייצור פסולת שעלולה לחלחל למי 
ור. הסכנה לסביבה חמורה יותר התהום, לזהם את מקורות המים והקרקע ולסכן את בריאות הציב

  בחורף, עקב הגשמים שעלולים לגרור חלחול של פסולת העופות לקרקע ואת פיזורה.

נקיטת צעדים לטיפול במפגעים אלה כחלק מהליך רישוי העסקים נועדה למנוע זיהום של מקורות 
ם להיגרם המים והקרקע, להפחית את הפגיעה בבריאות הציבור ולצמצם נזקים סביבתיים שעלולי

  בעטיים של המפגעים.

על פי הוראות צו הרישוי, עסק לגידול עופות הוא טעון רישוי ומתן הרישיון מותנה באישור מוקדם 
של השר להגנת הסביבה ושל שר החקלאות, וכן בקיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבנייה ולשירותי 

ולקבוע מועד לביצועם, או לקבוע הכבאות. כל אחד מהגורמים האמורים רשאי להתנות תנאים 
תנאים מוקדמים שעל מבקש הרישיון למלא לפני שיינתן הרישיון. כמו כן בתקנות רישוי עסקים 

תקנות לרישוי משקי עופות ולולים),  - (להלן  1981- (תנאים לרישוי משקי עופות ולולים), התשמ"א
מירה מפני מפגעים, לסילוק נקבעו תנאים להפעלת משק עופות, הכוללים בין היתר הוראות לש

  .5פסולת, להדברת מזיקים ולסילוק פגרים

אף על פי שגידול עופות הוא מקור פרנסה עיקרי במרבית יישובי המועצה והוא טעון רישיון עסק, 
מספרם, מיקומם ופרטי בעלי העסקים  - לא היה בידי המועצה מידע לגבי הלולים הפועלים בתחומה 

  ם לא נכללו במאגר המידע של המדור.וממילא ה - המחזיקים בהם 

הבדיקה העלתה כי המועצה לא אכפה על הלולנים את חובת הרישוי והם לא הגישו למועצה בקשות 
הידועים למשרד החקלאות, מנוהלים  2626לולים בתחום המועצה מתוך  261לרישיון עסק, ועקב כך 

פי החוק, לרבות אישור השר  זה שנים רבות ללא רישיון עסק וללא כל האישורים הדרושים על
  להגנת הסביבה. 

על פי נתוני משרד החקלאות בשמונה מהמושבים השיתופיים שבתחום המועצה קיימים משקים 
עופות בשנה  264,000לגידול עופות, כמפורט להלן: בשני מושבים קיימות מכסות לגידול של 

לולים, ובשישה יישובים עוסקים בגידול עופות למאכל בהיקף שנתי  126- ב 7להטלת ביצי מאכל
  לולים. 136- ב 8מיליון עופות בשנה 1.15כולל של 

המשרד) מסר למשרד מבקר המדינה עולה כי כל  -על פי מידע שהמשרד להגנת הסביבה (להלן 
תחום המועצה מהווים יישובי המועצה ממוקמים באגן ההיקוות של הכינרת, וכי מאגרי מי התהום ב

חלק ממקורות המים העיקריים בארץ. בנוסף לכך בתחום המועצה קיימות כמה בארות מים 
  שמספקות מי שתייה לתושבי המועצה ולאזור.

לתקנות רישוי משקי עופות ולולים קובעת כי הזבל המצטבר במשק עופות יסולק מהלול,  9תקנה 
  ווה סיכון לתברואה או מטרד לבני אדם.לאחר כל גידול להקה, למקום ובאופן שלא יה

מהביקורת במשרד עולה כי הלולים הפועלים במרחב המועצה מייצרים זבל גולמי שנזרק לסביבה, 
מחלחל לקרקע ומזהם את מי התהום, וכי הלולים הוקמו בלי לקיים את הנחיות המשרד. המועצה גם 

ולה למי התהום, לוואדיות לא טיפלה בפסולת של העופות ולא נקטה אמצעים למניעת חלח
ולנחלים. כתוצאה מכך עלולים להיפגע איכותם של מי הכינרת ושל מי השתייה המסופקים 

  מהבארות שבתחומה.

__________________ 
נקבעו כמה  2013-התשע"גבתקנות רישוי עסקים (תנאים לרישוי משקי עופות ולולים) (הוראת שעה),    5

  הקלות, אך אין הן נוגעות לעניינים המפורטים בקטע.
 לול אחד במושב מרגליות מחזיק ברישיון עסק.   6
 עופות בשנה. 2,000-מכסות, כל אחת ל 132   7
 עופות בשנה. 25,000- מכסות, כל אחת ל 46   8
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  רישוי עסקים ואכיפת הוראות דיני רישוי עסקים -מועצה אזורית מבואות החרמון   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

הבדיקה העלתה כי במשרד ובמשרד החקלאות התקבלו תלונות רבות על מפגעים סביבתיים כגון 
עילות הלולים במושב מרגליות. זבובים, פגרי עופות פזורים, פליטת עשן וריחות רעים שנגרמו מפ

  להלן דוגמאות:

למזכיר המושב צוין כי בסיור שערכו עובדיו וליו"ר ועד האגודה  2011במכתב ששלח המשרד במאי 
באותו חודש נמצאו פגרי עופות רבים פזורים בשולי הכביש ליד הגדר המקיפה את היישוב, וכן 

וריח רע. במכתב האמור התריע המשרד  נמצאה משרפה מאולתרת לשרפת פגרי עופות שפלטה עשן
כי הטיפול הרשלני בפגרי העופות והשלכתם לתחום היישוב מושכים תנים וזאבים, ואלה מסכנים 
את התושבים בכלבת. במכתב האמור דרש המשרד מהיישוב לפנות את פגרי העופות ולמנוע את 

 שרפתם במשרפות מאולתרות.
המשרד למושב מרגליות, ליו"ר הוועד ולמזכיר צו  הוציאה מנהלת מחוז הצפון של 2012במאי 

לשמירת הניקיון, ודרשה מהם לפנות את זבל העופות שהושלך לשטחים חקלאיים בתחום המושב 
  משאיות. 16בכמות המוערכת כתכולה של 

המושב התבקש על ידי המשרד לפנות לאלתר את הפסולת ולהעבירה לאתר לעיבוד זבל בעלי חיים 
משרד, וכן לחרוש את הקרקע שהושלך עליה הזבל, כדי למנוע המשך מטרדים מאושר על ידי ה

  סביבתיים.

במושב מרגליות לבדיקת ביצוע הצו  2012בסיור נוסף שקיימו עובדי המשרד בסוף חודש מאי 
לשמירת הניקיון האמור, התברר כי לא רק שהמושב לא סילק את הפסולת אלא נוספו עוד ערמות 

בים התעצם באופן משמעותי. המשרד מסר כי היישוב לא נקט צעד כלשהו זבל רבות ומפגע הזבו
הועבר הטיפול בנושא זה למשטרה הירוקה  2012למילוי דרישותיו וכי בחודשים יוני ויולי 

 שבמשרד.
לולים הפועלים בתחום המועצה נבדקו על ידי רשות  262בביקורת נמצא כי רק שבעה מתוך 

ן אישור הרשות, מתוכם לול אחד במושב מרגליות המחזיק הכבאות וכי רק לארבעה מהם נית
ברישיון עסק. היתר לא נבדקו על ידי רשות הכבאות וממילא לא קיימו את הדינים הנוגעים לשירותי 

 הכבאות. לכן במקרה שתפרוץ שרפה הם עלולים לסכן את ריכוזי האוכלוסייה הסמוכים להם.
‰ ÏÂ„È‚ ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ·¯ ¯ÙÒÓ· ‰ÓÂÁ˙·˘ ÌÈ·Â˘ÈÈ· ˙ÂÙÂÚ

 ,ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰Ó ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ¯Â˘È‡‰ ÂÏ·˜˙‰˘ ‡Ï·Â ˜ÒÚ ˙Â ÂÈ˘È¯ ‡ÏÏ ÌÈÏÂÏ
 ˙¯ ÈÎ‰ Ï˘ ˙ÂÂ˜È‰‰ Ô‚‡· ÌÈÓ‰ ˙Â¯Â˜Ó ˙‡ ÌÈ ÎÒÓ‰ ÌÈÈ˙ÂÚÓ˘Ó ÌÈÚ‚ÙÓ ÌÂ¯‚Ï ÏÂÏÚ

.ÌÈ¯ÂÓÁ ÌÈÈ˙ÂÁÈË·Â ÌÈÈ˙·È·Ò ÌÈÚ‚ÙÓ ÌÂ¯‚Ï ÏÂÏÚ ÔÎÂ ,Â˙Â‡È¯·Â ¯Â·Èˆ‰ ÌÂÏ˘ ˙‡Â  

 ˙Â˘˜· ˙ÂÙÈÁ„· ‰Ï ˘È‚‰Ï ˙ÂÙÂÚ ÏÂ„È‚Ï ÌÈ˜ÒÚ‰ ÈÏÚ·Ó ¯˙Ï‡Ï ˘Â¯„Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ
.ÔÂÈ˘È¯‰ ˙Ï·˜· ‰Ï‡ ÌÈ˜ÒÚ Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÙ Í˘Ó‰ ˙‡ ˙Â ˙‰ÏÂ ˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯Ï  

לפעול לאלתר לקבלת פרטיהם של כל "כי הנחתה את המדור  2015המועצה ציינה בתשובתה ממאי 
כך שיגישו לו בדחיפות בקשות לרישיון עסק, וכן מגדלי העופות ביישובי המועצה" ולעמוד על 

  "להתנות את המשך תפקודם של עסקים אלה בקבלת רישיון עסק כאמור".

התקבלו  2012ציין המשרד להגנת הסביבה כי ביולי  2015בתשובתו למשרד מבקר המדינה מיוני 
מרגליות, וכי אצלו תלונות מתושבי קריית שמונה על ריח חזק עקב פיזור זבל מלולים במושב 

הוציאה מנהלת המחוז במשרד מכתב התראה לראש המועצה וליו"ר הוועד ולמזכיר  2013באפריל 
  מושב מרגליות ובו הם התבקשו לפנות את זבל העופות לאתר מאושר.

למשרד מבקר המדינה כי ענף ההטלה (עופות להטלת  2015משרד החקלאות ציין בתשובתו מיוני 
ג מהותי במטרה לתת פתרון למגוון נושאים כגון איכות הסביבה ובריאות ביצים) נמצא לקראת שדרו
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  רישוי עסקים ואכיפת הוראות דיני רישוי עסקים -מועצה אזורית מבואות החרמון   שם הדוח:
  2015הביקורת בשלטון המקומי לשנת דוחות על   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

הציבור, וכדי להביאו לעמוד בדרישות החוק לרישוי עסקים. עוד ציין המשרד בתשובתו כי בזמן 
  הקרוב יתקיים דיון בנושא עם גורמים הנוגעים בדבר לשם מציאת פתרונות תקציביים.

מכתב ששלח  2015ירף לתשובתו להערות הביקורת מיוני יו"ר ועד האגודה ויו"ר ועד המושב צ
למהלת מחוז הצפון במשרד להגנת הסביבה ולפיו חברי המושב פינו את פסולת העופות  2012ביולי 

מאותם שטחים חקלאיים שצוינו על ידי המשרד. כמו כן צירף היו"ר לתשובתו מכתב ששלח לחברי 
כל האמצעים כדי למנוע השלכת פסולת העופות  ובו ביקש מהם שינקטו את 2012האגודה ביוני 

לשטחים החקלאיים. הוא ציין בתשובתו גם כי המושב מפנה את פסולת העופות באמצעות קבלן 
  באופן מסודר וקבוע.

  

  

  תחנות דלק

על פי צו הרישוי, תחנות דלק ותדלוק וכן אחסון דלק בכמויות המפורטות בתקנות רישוי עסקים 
טעונים אישור של הגורמים הבאים: השר לאיכות הסביבה (כיום השר  1976-התשל"ז(אחסנת נפט), 

לשם אבטחת איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים; אישור השר  - להגנת הסביבה) 
למניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות; אישור שר העבודה  -לביטחון הפנים 

לשם הבטחת בטיחותם של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו, וכן  - כלה) והרווחה (כיום שר הכל
אישור של הוועדה המקומית ושל שירותי הכבאות כי קוימו הדינים הנוגעים לתכנון ולבנייה 

(תכנית המתאר  18ולשירותי הכבאות. כמו כן נדרש אישור של משרד התחבורה מכוח תמ"א 
  כי הגישה מרווחות ובטוחות דיין ללקוחות.הארצית לתחנות הדלק), כדי להבטיח שדר

(א) כי מתן רישיון למתקן 3נקבע בסעיף  1976-בתקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), התשל"ז
המוגדר בתקנות אלה ככולל בין היתר תחנת דלק פנימית (אתר לאחסנת נפט לתדלוק רכב לצריכה 

(אתר לאחסנת נפט למכירה לציבור מ"ק) ותחנת דלק ציבורית  100עצמית ובכמות שאינה עולה על 
מ"ק), מותנה בכך שיאשר את המתקן המפקח הראשי שמינה שר העבודה  100בכמות שעולה על 

  .1954-והרווחה (כיום שר הכלכלה) או סגנו על פי חוק ארגון ופיקוח על העבודה, התשי"ד

לאופן התקנת בתקנות אלה נקבעו הוראות בקשר לחומרי הבנייה של המבנים לאחסנת המכלים ו
  המכלים, וכן הוראות בנוגע לבטיחות המתקנים והעובדים בהם ובנוגע לתחזוקת חוות המכלים.

לפי נתוני המדור, בשטח המועצה פועלים שישה עסקים בתחום הדלק. לארבעה מהם רישיון עסק, 
עסק אחד פועל ללא רישיון עקב חריגות בנייה במבנה, והעסק השני שבעליו הגיש בקשה לרישיון 

  , עד מועד סיום הביקורת בקשתו עדיין הייתה בטיפול.2014בסוף אוקטובר 

הביקורת במועצה העלתה כי פועלות בתחומה ארבע תחנות דלק נוספות, שאינן מופיעות במאגר 
המידע של המדור ושלא קיבלו את אישור הגורמים המוסמכים: שלוש מהן תחנות דלק גדולות 

 8,000עית באחד המושבים היא תחנת תדלוק עצמי בנפח של בשלושה מושבים, והתחנה הרבי
  ליטר.

כתב אישום נגד אחת מתחנות הדלק ללא  2014הבדיקה העלתה עוד כי המועצה הגישה בשנת 
מושב עובדים, וכי  -רישיון עסק, שמופעלת ברמות נפתלי על ידי האגודה השיתופית קדש נפתלי 

ש"ח והוצא צו  5,000הדין הוטל על האגודה קנס בסך . בפסק 2014פסק דין לגביה ניתן בנובמבר 
  , אם לא יוצא לתחנה רישיון עסק עד המועד האמור.20.11.15- סגירה שייכנס לתוקף ב

  נגד שלוש התחנות האחרות לא נקטה המועצה צעדים כלשהם.

  עסקים אלה יוצרים מפגעים שונים, כמפורט להלן:
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  רישוי עסקים ואכיפת הוראות דיני רישוי עסקים -מועצה אזורית מבואות החרמון   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

ראויה של דרכי הגישה אליהן ושל היבטי  מפגעי תחבורה: עקב הקמת התחנות ללא בחינה .1
 תחבורה אחרים;

מפגעי סביבה: משום שהוקמו שלא על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה, ועל כן לא ברור אם  .2
 ננקטו בתחנות אמצעים למניעת חלחול של חומרים מזהמים לקרקע; 

ודות מפגעי בטיחות: משום שהוקמו שלא בהתאם לכללים לשמירת מרחקי בטיחות מהנק .3
הרגישות (מצבורי גז, מבני מגורים, בתי ספר וכו'), ומשום שאין התחנות פועלות על פי 
הוראות רשות הכבאות, ועל כן קיים חשש שאין בהן אמצעי כיבוי אש, או שציוד כיבוי האש 

 אינו ראוי מבחינת סוגו, מבחינת כמותו ומבחינת אופן פריסתו.
‰È‰ ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó  ÂÈ‰È ‰ÓÂÁ˙· ˜Ï„‰ ˙Â Á˙˘ ÍÎÏ ‚Â‡„Ï ‰ÈÏÚ

 Âˆ·Â ˜ÂÁ· ÂÚ·˜ ˘ ˙Â¯ËÓ‰ ÈÂÏÈÓ ˙‡ ÁÈË·‰Ï È„Î ,ÂÈ‡ ˙Ï Ì‡˙‰· ÂÏÚÙÈÂ ÔÂÈ˘È¯·
.Â˙ÂÁÈË··Â ¯Â·Èˆ‰ ÌÂÏ˘· ‰ÚÈ‚Ù ÚÂ ÓÏ È„ÎÂ ÈÂ˘È¯‰  

למשרד מבקר המדינה כי בביקורת שערך  2015המשרד להגנת הסביבה ציין בתשובתו מיוני 
מועצה נמצאו ליקויים באטימות שני מכלים וניתנו הנחיות הדלק במתחנות באחת  2013בפברואר 

  להמשך חקירה וניטור.

המועצה ציינה בתשובתה כי הנחתה את המדור לפנות לכל תחנות הדלק שבתחום המועצה ולפעול 
  לכך שיסדירו קבלת רישיון עסק ויפעלו בהתאם לתנאיו.

תלי כי היא נמצאת בשלבים מתקדמים להוצאת ציינה אגודת מושב רמת נפ 2015בתשובתה ממאי 
  האישורים המתאימים לצורך קבלת רישיון עסק לתחנת הדלק.

  

  

  ברכות שחייה

על פי צו הרישוי, הפעלת ברכת שחייה טעונה אישורם של השר לביטחון הפנים, כדי למנוע סכנות 
לשם הבטחת בריאות לשלום הציבור וכדי להבטיח אותה מפני שוד והתפרצות, ושל שר הבריאות 

הציבור על ידי בדיקה כי מתקיימים בה תנאי תברואה נאותים. כן נדרשים להפעלת הברכה אישורים 
של הוועדה המקומית ושל שירותי הכבאות כי מתקיימים הדינים הנוגעים לתכנון ולבנייה ולשירותי 

  הכבאות.

ללא רישיונות עסק. ברכת  בביקורת נמצא כי שתיים משש ברכות השחייה בתחום המועצה פועלות
שחייה אחת במושב דישון מופעלת על ידי אגודת היישוב ללא רישיון עסק מאחר שחדר המכונות 

  נבנה ללא היתר בנייה כחוק. לברכה השנייה במושב רמות נפתלי יש רק אישור מרשות הכבאות.

ת מושב דישון בגין נמצא כי המועצה לא נקטה הליכי אכיפה עקב הפרת חוק רישוי עסקים נגד אגוד
נקטה המועצה הליכים והגישה כתב  2014הפעלת ברכת השחייה ללא רישיון עסק, ואילו ביוני 

מושב  - אישום בגין הפעלת ברכת השחייה ללא רישיון נגד מזכיר האגודה השיתופית קדש נפתלי 
  יכנס לתוקף ש"ח וצו סגירה שי 5,000והוטלו בו קנס בסך  2014עובדים. פסק דין ניתן בנובמבר 

  , אם האגודה לא תוציא רישיון עסק עד המועד האמור.20.11.15- ב
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  רישוי עסקים ואכיפת הוראות דיני רישוי עסקים -מועצה אזורית מבואות החרמון   שם הדוח:
  2015הביקורת בשלטון המקומי לשנת דוחות על   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

 ÈÂ˘È¯ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰ ˙ÙÈÎ‡Ï ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ÏÚ ‰È‰ ÔÎ ÂÓÎ .˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯ ‡ÏÏ ˙ÏÚÂÙ˘ ÔÂ˘È„· ‰ÈÈÁ˘‰ ˙Î¯· ÈÏÈÚÙÓ ÏÚ ÌÈ˜ÒÚ

‚ ,‰ÈÈÁ˘‰ ˙ÂÎ¯·· ‰‡Â¯·˙‰ ·ˆÓ ÏÚ Á˜ÙÏ ‰ˆÚÂÓ‰ ˜Â„·ÏÂ ,ÔÂÈ˘È¯· ˙ÂÏÚÂÙ˘ ‰Ï‡ Ì
 Ô˙ÂÁÈË· ˙‡ -  ˙Â¯˘Ú Ì‚ ‡Ï‡ ÌÈ·Â˘ÈÈ‰ È·˘Â˙ ˙‡ ˜¯ ‡Ï ˙Â˘Ó˘Ó ‰Ï‡ ˙ÂÎ¯·˘ „ÂÁÈÈ·

.Ì‰· ÌÈÁ¯‡˙Ó˘ ÌÈ˘ÙÂ   

כי הנחתה את המדור לפעול לאכיפת הוראות חוק רישוי  2015המועצה ציינה בתשובתה ממאי 
ת ללא רישיון עסק וליזום פיקוח על עסקים על מפעילי כל ברכות השחייה בתחום המועצה שפועלו

  מצב התברואה והבטיחות של כל ברכות השחייה.

ציינה אגודת מושב דישון כי הנהלת המושב פועלת  2015בתשובתה להערות הביקורת ממאי 
  להוצאת היתר בנייה לחדר המכונות.

להוצאת  כי היא נמצאת בשלבים מתקדמים 2015אגודת מושב רמות נפתלי ציינה בתשובתה ממאי 
  האישורים המתאימים לרישיון עסק לברכת השחייה.

  

  

עסקי אירוח -השכרת חדרים על בסיס יומי או שבועי 
9

  

אזור המועצה משמש מוקד משיכה תיירותי. התיירות הכפרית מקדמת יישובים בפריפריה  .1
מבחינה כלכלית וחברתית, וכדי לנצל את פוטנציאל הנוף ואיכות החיים באזור זה כמקור 

  פרנסה חלופי לחקלאים, הקימו תושבים רבים חדרי אירוח להשכרה על בסיס יומי או שבועי.

, עסקים להשכרת חדרים על בסיס 5.11.13- על פי הוראות צו הרישוי החדש שנכנס לתוקף ב
עסקי אירוח), שמספר יחידות האירוח המיועדות בהם להשכרה עולה  -יומי או שבועי (להלן 
רישוי והפעלתם מותנית באישור מוקדם של משרד הבריאות, של רשות על ארבע, הם טעוני 

הכבאות ושל הוועדה המקומית. לפי צו הרישוי הישן, שהיה בתוקף עד המועד האמור, חלה 
חובת הרישוי על עסק להשכרת חדרים על בסיס יומי או שבועי כאשר מספר החדרים עלה על 

  שלושה.

ה מידע מדויק ומעודכן לגבי מספר יחידות האירוח נמצא כי במועד הביקורת לא היה למועצ
טעונות הרישוי שפעלו בתחומה ולגבי בעלי העסקים המחזיקים בהן. על פי מאגר המידע 

  עסקי אירוח טעוני רישוי. 40שניהל המדור, פעלו בתחום המועצה 

הבדיקה העלתה כי המועצה לא אכפה את חובת הרישוי על בעלי עסקי האירוח הרשומים 
העסקים האחרים במאגר המידע של המדור  29מהם היה רישיון עסק;  11- ור, וכי רק לבמד

  פעלו ללא רישיון עסק.

עסקי אירוח מתוך  18בדיקת השלמה שערך משרד מבקר המדינה ברשות הכבאות העלתה כי 
  שלא החזיקו ברישיון עסק, פעלו ללא אישור רשות הכבאות. 29-ה

 63עולה כי בתחום המועצה פעלו באותו מועד  2013ואר מעיון בסקר עמותת התיירות מפבר
  מתוכם לא הופיעו במאגר המידע של המועצה. 29עסקי אירוח טעוני רישוי, וכי 

__________________ 
  ), עמ' 2009- (פורסמו ב Ï ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘‰ ÏÚ ˙¯Â˜È· ˙ÂÁÂ„2008˘ ˙ ראו גם מבקר המדינה,    9

424-385. 
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  רישוי עסקים ואכיפת הוראות דיני רישוי עסקים -מועצה אזורית מבואות החרמון   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

האמורים פעלו  63- עסקי אירוח מתוך ה 23עוד עלה מהבדיקה כי על פי מסמכי רשות הכבאות, 
מתוכם שלושה עסקים  -  מהם כלל לא הופיעו במאגר המידע של הרשות 15ללא אישורה וכי 

  שבכל אחד מהם שמונה חדרי אירוח וחמישה עסקים שבכל אחד מהם שישה חדרי אירוח.

 ˙Â‡·Î‰ ˙Â˘¯ ¯Â˘È‡ ‡ÏÏ ÁÂ¯È‡‰ È˜ÒÚ ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.˙ÂÁÈË· ˙Â ÎÒÏ ÌÈÁ¯Â‡‰ ˙‡ ÌÈÙ˘ÂÁ  

והבנייה) קובע כי חוק התכנון  - (להלן  1965- (ב) לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה145סעיף  .2
הבנייה בתחום כל יישוב תיעשה לפי ההוראות והתנאים שנקבעו בתכנית המתאר המאושרת 

(א) לחוק התכנון והבנייה נקבע בין היתר כי כל עבודה או שימוש 145החלה על שטחו. בסעיף 
בקרקע טעונים היתר מהוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, וכי אין לעשותם אלא לפי תנאי 

  תר.ההי

מבדיקת משרד מבקר המדינה בוועדה המקומית עלה כי חמישה עסקי אירוח נבנו ללא היתר 
חדרי אירוח.  5חדרים ובכל אחד מהשלושה האחרים  6חדרי אירוח, בשני  8בנייה: באחד מהם 

; אחד 3חדרים במקום  8שלושה עסקי אירוח נוספים נבנו בחריגה מההיתר: אחד מהם בנה 
  .4במקום  6חד בנה , וא3במקום  5בנה 

עסקי אירוח המפעילים ברכות שחייה  22בבדיקה מדגמית באינטרנט נמצאו בתחום המועצה 
וג'קוזי לשימוש הנופשים, שאינם מופיעים במאגר המידע של המועצה וממילא לא קיבלו 

  אישור להפעלתם.

ם נבנו עסקי אירוח העלתה כי בתשעה מה 22בדיקת השלמה בוועדה המקומית בנוגע לאותם 
  ברכות שחייה ללא היתר בנייה כנדרש בחוק התכנון והבנייה.

לוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה הוקנו בפרק י' בחוק התכנון והבנייה האמצעים לאכיפת 
הוראותיו, וביניהם הוצאת צווים מינהליים להפסקת בנייה בלתי חוקית או להריסתה, וכן הגשת 

יגות בנייה בעוד מועד יאפשר אפוא לוועדה המקומית לתכנון כתבי אישום נגד מפריו. גילוי חר
  ולבנייה להפעיל את הסמכויות שהוקנו לה בחוק האמור.

מהבדיקה עלה כי הוועדה המקומית לא נקטה צעדים כלשהם נגד שמונה בעלי עסקי האירוח שבנו 
רכות שחייה חדרי אירוח ללא היתר או בחריגה מההיתר, ונגד תשעה בעלי עסקי האירוח שבנו ב

  ללא היתר.

„¯˘Ó ¯˜·Ó ‰ È„Ó‰  ÌÈÚˆÓ‡‰ ÏÎ ˙‡ ËÂ˜ Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚÓ
 È˜ÒÚ· ˙È˜ÂÁ È˙Ï·‰ ‰ÈÈ ·‰ ÈÚˆ·Ó „‚  ‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ ˜ÂÁ ÁÂÎÓ ‰˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰

.¯˙È‰ ‡ÏÏ Ô˙Â‡ Â ·˘ ‰ÈÈÁ˘‰ ˙ÂÎ¯· ÈÏÚ· „‚ Â ,ÁÂ¯È‡‰  

מים אחר המשמש לשחייה ולנופש מים הם טעוני  על פי צו הרישוי הישן, ברכת שחייה וכל מאגר
רישיון עסק, המותנה באישורים מוקדמים של השר לביטחון הפנים, של שר הבריאות, של הוועדה 

  הייתה הפעלת ג'קוזי טעונה רישוי. הישן הצו פי מקומית ושל רשות הכבאות. יצוין כי גם על

יחידות אירוח למטרת נופש, טעונה  על פי צו הרישוי החדש, ברכת שחייה המשמשת מעל ארבע
רישיון עסק המותנה באישור השר לביטחון הפנים ובאישור שר הבריאות, וכן באישור הוועדה 
המקומית ורשות הכבאות. הפעלת ברכת ג'קוזי טעונה גם כן רישיון עסק ומותנה באישורים מטעם 

  שר הבריאות, מטעם הוועדה המקומית ומטעם רשות הכבאות.
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העלתה כי בעלי תשעה עסקי אירוח בתחום המועצה, שבכל אחד מהם מעל ארבעה חדרי הביקורת 
עסקי אירוח מפעילים ביחידות האירוח ג'קוזי. נמצא  15אירוח, מפעילים גם ברכת שחייה, וכי בעלי 

כי הם מפעילים את ברכות השחייה והג'קוזי ללא רישיון עסק וללא אישור של שר הבריאות ושל 
  רשות הכבאות.

בדק משרד מבקר המדינה בכמה רשויות מקומיות, וביניהן במועצה, את אופן  2008כאמור בשנת 
  .2009פיקוחן על יחידות האירוח במרחב הכפרי, ותוצאות הבדיקה פורסמו בדוח בשנת 

בדוח האמור ציין משרד מבקר המדינה כי במאגר המידע של המועצה לא היה מידע על כל יחידות 
רישוי שפעלו בתחומה, וכי יחידות האירוח שהופיעו במאגר המידע פעלו ברובן האירוח טעונות ה

המכריע ללא רישיון עסק. עוד צוין בדוח כי למועצה לא היה מידע על ברכות השחייה שהעמידו 
בעלי יחידות האירוח לרשות הנופשים, וכי בעלי יחידות האירוח לא הגישו בקשות לרישוי עסק 

ילא לא קיבלו אישור של כל הגורמים המוסמכים. בדוח צוין גם כי עבור ברכות השחייה וממ
  המועצה לא אכפה את חובת הרישוי על יחידות האירוח.

הביקורת הנוכחית העלתה כי לא חל שיפור בהתנהלות המועצה בנושא חובת אכיפת הרישוי על 
  הפעלת יחידות האירוח שבתחומה.

ÓÓ‰ ÁÎÂ  ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÓ ÁÂ„· ÌÈ‡ˆ -2009 ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È ,
 Ì‚ ÍÎÂ ,˜ÒÚ ˙Â ÂÈ˘È¯ ‡ÏÏ Ì·Â¯· ÌÈÏÚÂÙ ÔÈÈ„Ú ‰ÓÂÁ˙· ÁÂ¯È‡‰ È˜ÒÚ ÈÎ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡
 „¯˘Ó ¯Â˘È‡ ‡ÏÏ Ì‚ ÏÂÚÙÏ ÌÈÎÈ˘ÓÓ ‰Ï‡ ÏÎ .Ì‰·˘ ÈÊÂ˜'‚‰ ˙ÂÎ¯·Â ‰ÈÈÁ˘‰ ˙ÂÎ¯·

ÎÒÏÂ ÌÈÈÂ˜Ï ‰‡Â¯·˙ È‡ ˙Ï ÌÈÁ¯Â‡‰ ˙‡ ÛÂ˘ÁÏ ÏÂÏÚ‰ ¯·„ ,˙Â‡·Î‰ ˙Â˘¯Â ˙Â‡È¯·‰ ˙Â 
 ÁÂ¯È‡‰ È˜ÒÚ ÏÎÏ ˜ÒÚ ˙Â ÂÈ˘È¯ ˙¯„Ò‰Ï ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÏÂÚÙÏ ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ .˙ÂÁÈË·

.‰ÓÂÁ˙· ÌÈÏÚÂÙ‰  

כי הנחתה את המדור לפעול לאכיפת הוראות חוק רישוי  2015המועצה ציינה בתשובתה ממאי 
עסקים על מפעילי חדרי אירוח שפועלים ללא רישיון עסק, ובכלל זה לאכוף הוצאת אישור מטעם 

  הכבאות. רשות

  

  

  עסקים בתחום המזון

על פי צו הרישוי לא יינתן לעסקים העוסקים בתחום המזון רישיון עסק אלא בין היתר באישור שר 
הבריאות או מי שהוסמך על ידו לכך. תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים ברוכלות מזון), 

  , לאופן הצגתו למכירה ועוד.קובעות הוראות לשמירה על המזון, לאופן אחסונו 2009-התשס"ט

  עסקי מזון טעוני רישוי. 47היו רשומים במאגר המידע של המועצה  2014באוקטובר 

 20- הבדיקה העלתה כי המועצה לא אכפה את חובת הרישוי על כל עסקי המזון בתחומה, וכי רק ל
  מהם היה רישיון עסק. יתר העסקים פעלו ללא רישיון.

רשומים במאגר המידע שפעלו ללא רישיון עסק העלתה כי לתשעה העסקים הנותרים ה 27בדיקת 
מהם לא היה אישור משרד הבריאות, ביניהם ארבע מסעדות ושני מזנונים, שתי חנויות לממכר מזון 

העסקים, לאחר  27הגישה המועצה כתבי אישום נגד שבעה מתוך  2014ובית קירור, וכי ביוני 
והוטלו בהם קנסות וצווי סגירה  2014אוקטובר ובנובמבר ששלחה להם התראות. פסקי דין ניתנו ב
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  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

חודשים ממועד פסק דין, היה ובעלי העסקים לא יוציאו בינתיים רישיונות  8-ל 6לתקופות שבין 
  עסק. מהמדור נמסר כי אחד העסקים נסגר וכי היתר ממשיכים בהליכים להוצאת רישיונות עסק.

של המועצה ועל פי סקר עמותת התיירות, בתחום  על פי רשימת משלמי הארנונה במאגר הגבייה
עסקים נוספים בתחום המזון, ביניהם שבעה יקבים ושתי מסעדות, שאינם רשומים  13המועצה 

  במאגר המידע של המדור ופועלים ללא אישור הגורמים המוסמכים, לרבות אישור שר הבריאות.

 È˜ÒÚ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ ¯„ÚÈ‰ ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ì˙ÂÏÈÚÙÂ ‰ÓÂÁ˙· ÔÂÊÓ
 ˙Â‡È¯· ˙‡ ÔÎÒÏ ÌÈÏÂÏÚ ,˙Â‡È¯·‰ ¯˘ ˙Â·¯Ï ,ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ Ï˘ ¯Â˘È‡ ‡ÏÏ
 ˙Â˘È¯„ ˙‡ Â‡ÏÓÈ ÔÂÊÓ‰ ÌÂÁ˙· ÌÈ˜ÒÚ‰ ÈÏÚ·˘ ÍÎÏ ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÔÎ ÏÚÂ ,¯Â·Èˆ‰

.˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯ ˙Ï·˜ ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ Â¯È„ÒÈÂ ˜ÂÁ‰  

ור לפעול לכך שבעלי העסקים בתחום כי הנחתה את המד 2015המועצה ציינה בתשובתה ממאי 
המזון יסדירו קבלת רישיון עסק לאלתר ושכל בעלי עסקי המזון בתחום המועצה ימלאו את דרישות 

  החוק.

  

  

  מתקנים להפקת מי שתייה של חברת מקורות

חברת מקורות)  - בתחום המועצה ארבעה קידוחי מי שתייה של מקורות חברת המים בע"מ (להלן 
  יישובי המועצה והאזור.המספקים מים ל

על פי צו הרישוי הישן מתקנים להפקת מי שתייה והטיפול בהם היו טעונים רישוי, והרישוי היה 
לשם הבטחת בטיחותם של  - מותנה באישור משרד העבודה והרווחה (כיום משרד הכלכלה) 

על ידי לשם הבטחת בריאות הציבור  - הנמצאים במתקנים או בסביבתם, באישור משרד הבריאות 
  שמירה על תנאי תברואה נאותים, באישור הוועדה המקומית ובאישור רשות הכבאות.

לפי צו הרישוי החדש, מתקן להפקת מי שתייה ולטיפול בהם הוא טעון רישוי ומותנה באישורים 
  מטעם משרד הבריאות, מטעם הוועדה המקומית ומטעם רשות הכבאות.

כבאות ובמועצה נמצא כי שלושה מתוך ארבעת מתקני בבדיקה שנערכה במשרד הבריאות, ברשות ה
  הקידוח של חברת מקורות בתחום המועצה פועלים ללא רישיון עסק, כמפורט להלן:

" פועלים ללא אישור של אף גורם, ואילו קידוח 3" ו"שדה אליעזר 2הקידוחים "שדה אליעזר 
  ות." פועל ללא אישור הוועדה המקומית וללא אישור רשות הכבא7"חולה 

 È ˜˙Ó ÏÚ ÈÂ˘È¯‰ ˙·ÂÁ ˙‡ ÛÂÎ‡Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.¯Â·Èˆ‰ ˙Â‡È¯· ˙‡ ÁÈË·‰Ï È„Î ,˜ÂÁ· ˘¯„ Î ˙Â¯Â˜Ó Ï˘ ÁÂ„È˜‰  

כי הנחתה את המדור לפעול לאלתר לאכיפת הוראות חוק  2015המועצה ציינה בתשובתה ממאי 
  ות, כנדרש בחוק.רישוי עסקים על מתקנים להפקת מים של חברת מקור

כי מרחב הצפון של החברה, שבתחום אחריותו  2015חברת מקורות ציינה בתשובתה ממאי 
הקידוחים האמורים, משקיע מאמצים רבים ומפנה משאבים כספיים ניכרים לצורך הסדרת רישוי 
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מתקניו, לרבות הקמת צוותים ייחודיים לנושא, ביצוע עבודות רבות במתקנים, התקשרות עם 
  ים מומחים בתחומים שונים וניהול מעקב שוטף.גורמ

„¯˘Ó ¯˜·Ó ‰ È„Ó‰  ÈÎÈÏ‰ ˙ÓÏ˘‰Ï ÏÂÚÙÏ ÍÈ˘Ó‰Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ˙Â¯Â˜Ó ˙¯·ÁÏ ¯ÈÚÓ
 ˙‡Â ¯Â·Èˆ‰ ˙Â‡È¯· ˙‡ ÁÈË·‰Ï È„Î ,‰ˆÚÂÓ‰ ÌÂÁ˙·˘ ÌÈÓ ˙˜Ù‰Ï ÌÈ ˜˙ÓÏ ÈÂ˘È¯‰

.˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ÏÂ ‰ÈÈ ·ÏÂ ÔÂ Î˙Ï ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈ È„· ÌÈ ˜˙Ó‰ ˙„ÈÓÚ  

  

  

  עסקיםפיקוח על ה

פיקוח הרשות המקומית על עסקים בתחומה נועד לאתר עסקים טעוני רישוי הפועלים ללא רישיון 
ולהסדיר את פעילותם כדין. על הגוף המפקח ברשות המקומית לבקר בעסקים בתדירות סבירה כדי 

הגוף לפקח על מילוי תנאי הרישיון, להתריע על ליקויים ולעקוב אחר תיקונם. אם התגלו עברות, על 
  המפקח להגיש למועצה דוח לצורך נקיטת צעדים מינהליים ומשפטיים.

הבדיקה העלתה כי המועצה לא מינתה מפקחים, ולכן אינה מפקחת כלל על העסקים הפועלים 
בתחומה כדי לוודא שהם ממלאים את הוראות חוק רישוי העסקים ואת התקנות והצווים שהותקנו 

  קוב אחר עסקים הפועלים ללא רישיון עסק.מכוחו, ועל כן לא היה ביכולתה לע

  

  

  פיקוח תברואה בעסקי המזון

פקודת הבריאות או  -(להלן  1983- לפקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש], התשמ"ג 4בסעיף 
הפקודה), נקבע כי "מפקח רשאי... להשיג בדרך שנקבעה בתקנות כל דוגמת מזון" וכן "להיכנס 

כדי להשיג דוגמאות לאנליזה או כדי לברר אם מפירים שם פקודה זו או  לחצרים שמוכרים בהם מזון
  תקנות שלפיה".

בפקודת הבריאות הוגדר מפקח בין היתר כ"תברואן או מפקח של רשות מקומית שמועצתה הסמיכה 
  אותו לגבי החצרים שבתחומה".

הוא עלול להזיק (ד) לפקודה נקבע: "נתגלה מתוך בדיקה או אנליזה כאמור כי מזון כלש8בסעיף 
לבריאותו של אדם, או שאינו ראוי למאכל האדם, מחמת רקב, הזדהמות או כל סיבה אחרת, רשאי 
רופא ממשלתי לפסול את המזון ולצוות להשמידו או למנוע באופן אחר את השימוש בו למאכל 

של  האדם; הודעה על כך תישלח לבעל המזון לפני ביצועו של הצו או לאחריו לפי ראות עיניו
  הרופא".

רופא ממשלתי מוגדר בפקודה כ"רופא, או רופא וטרינרי, שהוא עובד המדינה או עובד רשות 
לפקודה נקבע כי "רשות מקומית תורה לפקידיה ליטול דוגמאות מפעם לפעם  9מקומית". בסעיף 

  לפי הצורך, כדי להבטיח מכירת מזון טהור ואמיתי".

אף שעסקי מזון עשויים לסכן את בריאות הציבור אם אינם מקפידים על תנאי התברואה בהם ועל 
ההיגיינה, ועל אף החשיבות העליונה שבפיקוח נאות על פעילותם, העלתה הבדיקה כי המועצה לא 
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  רישוי עסקים ואכיפת הוראות דיני רישוי עסקים -מועצה אזורית מבואות החרמון   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

עסקי המזון  47קיימה פיקוח תברואה כלשהו על עסקי המזון הפועלים בשטחה, גם לא על 
  ר המידע שלה.הרשומים במאג

 ‰ÓÂÁ˙· ÌÈÏÚÂÙ‰ ÔÂÊÓ‰ È˜ÒÚ ÏÚ Á˜ÙÏ ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.¯Â·Èˆ‰ ˙Â‡È¯·Ï ˙Â ÎÒ ÚÂ ÓÏ È„Î  

  

  

  פיקוח על עסקים אחרים 

 עסקים של חוקית בלתיעל פעילות  תלונות
הרישוי על הבדיקה העלתה כאמור כי המועצה לא פיקחה על העסקים בתחומה ולא אכפה את חובת 

בעליהם. עוד נמצא כי המועצה לא נקטה פעולות פיקוח גם כאשר קיבלה תלונות על עסקים שפעלו 
  בתחומה ללא רישיון עסק. להלן דוגמאות:

שלחו תושבים ממושב א' תלונה אנונימית למועצה ובה קבלו על הפעלת  2014באפריל  .1
עש מכוניות ושל זיהום אוויר, צמיגייה (פנצ'רייה) באותו מושב שלטענתם יצרה מטרד של ר

  וביקשו מהמועצה שתפעל להפסקת הפעילות בעסק.

הבדיקה העלתה כי המועצה לא בדקה את תלונת התושבים ולא ניסתה לאתר את העסק, וכי אין 
  לה מידע לגביו וממילא גם לא נקטה צעד כלשהו נגד מפעיליו.

ות תלונה ובה ציין כי בארבעה לרשות הכבא 2013אחד התושבים ממושב ב' הגיש בחודש מאי  .2
לולים באותו מושב פועלים ללא רישיונות עסק שתי נגריות, מפעל לייצור נייר טואלט ומחסן 
לחומרי בניין, וכן שני מבנים ניידים המחוברים לחשמל בחיבורים בלתי חוקיים. עוד צוין 

שלהם בלתי בתלונה כי העסקים האמורים פועלים ללא אמצעי כיבוי וכי חיבורי החשמל 
חוקיים ואין הם מחוברים לתשתית המים. המתלונן התריע על סכנה ממשית של תקלות חשמל 
בעסקים בלולים שעשויות לגרום שרפות ונזק לרכוש. העתק מהמכתב נשלח לראש המועצה 

 ולמשרד מבקר המדינה.
יינה , שעותק ממנו נשלח גם למשרד מבקר המדינה, צ2013במכתבה לראש המועצה מסוף מאי 

רשות הכבאות כי בדקה את התלונה האמורה ומצאה כי מתקיימות פעילויות מסחריות בלתי 
חוקיות של עסקים בכמה לולים באותו מושב. במכתב האמור ביקשה רשות הכבאות מהמועצה 
לאכוף את חובת הרישוי על בעלי העסקים האמורים ולפנות לכל הגורמים המוסמכים, לרבות 

  ת פעילותם.רשות הכבאות, להסדר

צוין כי המועצה העבירה את הטיפול  2013בתשובת המועצה למשרד מבקר המדינה מיולי 
בתלונה לוועדה המקומית. מהבדיקה עולה כי למועצה לא היה מידע על העסקים שפועלים 
בלולים באופן בלתי חוקי, והיא אף לא בדקה את המידע שהעבירה רשות הכבאות, לא פעלה 

מורים וממילא לא נקטה צעדים נגד בעליהם. הוועדה מסרה כי מפקחת לאיתור העסקים הא
מטעמה ביקרה בשטח ואיתרה את מפעיליהם של שניים מהעסקים, כי נערך להם שימוע וכי 

  החומר הועבר לבחינתה של תובעת הוועדה.
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  רישוי עסקים ואכיפת הוראות דיני רישוי עסקים -מועצה אזורית מבואות החרמון   שם הדוח:
  2015הביקורת בשלטון המקומי לשנת דוחות על   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

 ‰˙ÂÓÏÚ˙‰ ˙‡Â ‰˙ÂÏ‰ ˙‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‡Â‰ ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙‰ ˙Â ÂÏ˙ÓÈ‡ ˙‡Â ,˙Â‡·Î‰ ˙Â˘¯ ˙ ÂÏ˙ÓÂ ÌÈ·˘Â- ÌÈÏÚÂÙ‰ ÌÈ˜ÒÚ‰ „‚  ÌÈ„Úˆ‰ ˙ËÈ˜ 

.˜ÒÚ ˙Â ÂÈ˘È¯ ‡ÏÏ ‰ÓÂÁ˙·  

  

  

  אכיפה

לחוק קובע כי "לא יעסוק אדם בעסק טעון רישוי אלא אם יש בידו רישיון, היתר זמני... לפי  4סעיף 
  הוראותיו:חוק זה ובהתאם לתנאיו". החוק נותן בידי רשות הרישוי אמצעים לאכיפת 

לחוק נקבע כי "היה לממונה על המחוז... או לראש הרשות  20בסעיף  - צו הפסקה מינהלי  .1
, רשאי הוא לצוות בכתב על 1410המקומית יסוד סביר להניח שנעברה בעסק... עבירה לפי סעיף 

הפסקה ארעית של העיסוק בעסק, אם בסגירת החצרים ואם בכל בדרך אחרת הנראית לו 
צו הפסקה  - ת הענין כדי להביא לידי הפסקה של ממש בעיסוק (להלן מתאימה בנסיבו

יום, וניתן להאריך את  30-לחוק תוקפו של צו הפסקה מינהלי הוא ל 21מינהלי)". על פי סעיף 
יום נוספים אם הוגש לבית המשפט כתב אישום על עברה ששימשה עילה להוצאת  30-תוקפו ב

  הצו.

 רשות, לפתיחתו ההכנות בשלב רישיון ללא עסק של פתיחתו למנוע כדי - פעולות מניעת צו .2
"נעשו  כי הקובע לחוק,א 22הרישוי מוסמכת להגיש בקשה לצו מניעת פעולות בהתאם לסעיף 

או  בחצרים ,לשימוש במבנים או, במקום פלוני פעולות הכנה לניהול עסק או לפתיחתו
 מרישיון בסטייה או... זמני היתר או רשיוןבמקרקעין לצורך ניהול עסק טעון רישוי בלי שניתן 

..... צו ליתן מקומיים, ניניםמשפט לעהרשאי בית משפט השלום או בית  כאמור היתר או
 נודעת חשיבות מיוחדתצו זה ללהימנע מפעולה באותו מקום במבנים, בחצרים או במקרקעין". 

  בטיחות. מפגעכאשר העסקים עלולים להוות מטרד לסביבתם או 

לחוק מפרט כאמור עברות שניתן להגיש בגינן כתב אישום, כגון  14סעיף  - אישום  הגשת כתבי .3
  קיום תנאי רישיון או היתר זמני.- הפעלת עסק טעון רישוי ללא רישיון או ללא היתר זמני ואי

עסקים  120העסקים הרשומים במאגר המועצה,  192הבדיקה העלתה כאמור כי מתוך   .א
אף על פי כן למעט משלוח התראות לא ניצלה רשות  מתנהלים ללא רישיון עסק מטעמה.

הרישוי את אמצעי האכיפה העומדים לרשותה נגד אותם עסקים, והגישה כתבי אישום רק 
  ).2014(פסקי דין לגביהם ניתנו בנובמבר  2014נגד עשרה עסקים ואף זאת רק ביוני 

מינהלי לעסקים הבדיקה העלתה כי רשות הכבאות דרשה מהמועצה להוציא צו הפסקה   .ב
ללא רישיון עסק ולהעמיד לדין בעלי עסקים שבעסקיהם התגלו ליקויי בטיחות חמורים, 
אולם המועצה לא עשתה כן ולא נקטה נגד בעלי העסקים האמורים צעדים כלשהם. להלן 

  דוגמאות:

דרשה רשות הכבאות מהמועצה לפעול לסגירת עסק שמשמש  2013עד  2009בשנים  )1(
ן ולהוציא נגדו צו הפסקה מינהלי, היות שבביקורות שערכה חנות לחומרי בניי

 בשנים אלו באותו עסק התגלו ליקויים המהווים סיכון לחיי אדם.
__________________ 

קיום תנאים ברישיון או בהיתר זמני או -מתייחס לעיסוק ללא רישיון או ללא היתר זמני, לאי 14סעיף    10
  קיום הוראות מסוימות שנקבעו בתקנות לפי החוק.- לאי
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  רישוי עסקים ואכיפת הוראות דיני רישוי עסקים -מועצה אזורית מבואות החרמון   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

שלחה רשות הכבאות למועצה שני מכתבים ודרשה  2013ואוגוסט  2012בנובמבר  )2(
ממנה להוציא לבית קירור צו הפסקה מינהלי, ולהעמיד את בעליו לדין מאחר 

התגלו ליקויים המהווים סיכון לחיי אדם. יצוין כי עסק זה אינו  שבעסק האמור
 מופיע במאגר המידע של המועצה ובעליו לא הגישו בקשה לרישיון עסק.

   2012ציין בעל בית הקירור כי בשנים  2015בתשובתו למשרד מבקר המדינה ממאי 
הייתה הייתה ברשותו סככה למיון פירות ללא חדרי קירור וכי תכניתו  2013-ו

להרחיב את הסככה ולהוסיף לה שני חדרי קירור, ועל כן ביקש מרשות הכבאות 
להמתין להתקנת אמצעי כיבוי אש עד לסיום הבנייה. בתשובה צוין עוד כי בשנת 

אכן הורחבה על ידו הסככה ונוספו לה שני חדרי הקירור, וכי הוא נמצא  2014
  התקן.בשלבים מתקדמים לתכנון מערכת כיבוי אש על פי 

שלחה רשות הכבאות לבעל מלונית מכתב ודרשה ממנו לסגור את  2014באוקטובר  )3(
ועל פי הוראות  18המלונית שהוא מפעיל במתחם תחנת דלק, היות שעל פי תמ"א 

נציב הכבאות חל איסור להפעיל עסקים המשמשים למלונאות בסמוך לתחנות דלק. 
  .רשות הכבאות שלחה עותק מהמכתב האמור גם למועצה

מבירור שנערך במועצה עולה כי לא ננקטו על ידה צעדים כלשהם נגד בעלי 
 המלונית.

È‡ ·˜Ú Ì„‡ ÈÈÁÏ ˙Â ÎÒ‰ ÁÎÂ  ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó - ÌÈ˜ÒÚ‰ ˙„ÈÓÚ
 ‰ÓÂÁ˙· ÈÂ˘È¯‰ È ÂÚË ÌÈ˜ÒÚ‰ ÏÏÎ ÈÎ ‡„ÂÂÏ ‰ÈÏÚ ‰È‰ ,˙Â‡·Î‰ ˙Â˘¯ È‡ ˙· ÌÈ¯ÂÓ‡‰

 Ì‡˙‰·Â ˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯ ÈÙ ÏÚ ÌÈÏÚÂÙ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈ¯˜Ó·Â ,ÂÈ˙Â‡¯Â‰Ï
.ÌÈ˜ÒÚ‰ ˙¯È‚ÒÏ ÏÂÚÙÏ ‰Ê ÏÏÎ·Â ‰„È·˘ ‰ÙÈÎ‡‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ 

 ÌÈÏÚÂÙ‰ ÌÈ˜ÒÚ‰ Ï˘ ·¯‰ Ì¯ÙÒÓ ÁÎÂ  ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ
 ÏÚ .ÌÈ˜ÒÚ‰ ÈÂ˘È¯ È È„ ˙ÙÈÎ‡Ï ˙‡˘ ¯˙È· ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ ‰È‰ ,˜ÒÚ ˙Â ÂÈ˘È¯ ‡ÏÏ ‰ÓÂÁ˙·

 Ïˆ Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÈÂÂˆÂ ˙Â‡¯˙‰ ˙‡ˆÂ‰ ÔÂ‚Î ,‰˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈÈÏ‰ ÈÓ‰ ÌÈÚˆÓ‡‰ ÏÎ ˙‡
 ˙‡ ÛÂÎ‡ÏÂ ‰˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈÈËÙ˘Ó‰ ÌÈÚˆÓ‡‰ ˙‡ Ïˆ Ï ÔÎÂ ,ÌÈÈÏ‰ ÈÓ ‰˜ÒÙ‰

.˜ÒÚ ˙Â ÂÈ˘È¯ ‡ÏÏ ÌÈÏÚÂÙ‰ ÌÈ˜ÒÚ‰ ÈÏÚ· ÏÚ ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰  

עסקים,  15גד הגישה כתבי אישום נוספים נ 2015כי במרץ  2015המועצה ציינה בתשובתה ממאי 
  .2015וכי מועד הדיון בהם בבית המשפט נקבע ליוני 

המועצה ציינה עוד כי הנחתה את המדור ואת היועץ המשפטי שלה (המשמש גם תובע) לנצל את כל 
האמצעים המינהליים והמשפטיים העומדים לרשות המועצה, ולפעול לאכוף את הוראות החוק על 

  ק.בעלי עסקים הפועלים ללא רישיון עס

למשרד מבקר המדינה ציין משרד הפנים כי כחלק מהבקרה השוטפת של  2015בתשובתו ממאי 
  מחוז הצפון במשרד הוא יפעל עם המועצה לשיפור מצבה בתחום רישוי העסקים.

  

  

  תיקון ליקויים

, שמטרתה לבחון 2015יצוין כי במסגרת בדיקת מעקב שעשה משרד מבקר המדינה בסוף חודש יולי 
ת שנקטה המועצה בעקבות הביקורת, העבירה המועצה למשרד מבקר המדינה מסמכים את הפעולו
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  רישוי עסקים ואכיפת הוראות דיני רישוי עסקים -מועצה אזורית מבואות החרמון   שם הדוח:
  2015הביקורת בשלטון המקומי לשנת דוחות על   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

בנקיטת הליכים משפטיים נגד תשעה בעלי עסקים  2015שמהם עולה, כי המועצה החלה במאי 
בעלי עסקים נוספים  87- נוספים שאין להם רישיון עסק, וכי מנהלת המדור שלחה מכתבי התראה ל

ישוי עסקיהם. במקביל פנתה המועצה למינהל הדלק והגז לקבלת מידע על מנת שישלימו את הליך ר
על תחנות הדלק שבתחומה, ולמועצה לענף הלול לקבלת מידע על כל הלולים שבתחומה (כאמור 

לולים, ורק לאחד מהם יש רישיון עסק). כמו כן, מזכיר המועצה כתב למזכירויות של  262- מדובר ב
ביקורת המועצה נדרשת להגיש תביעות משפטיות נגד כל עסק כל יישובי המועצה, כי בעקבות ה

  שמתנהל ללא רישיון עסק.

יש לציין לחיוב את פעולות הפיקוח והאכיפה שנקטה המועצה בעקבות הביקורת ובטרם פורסם 
  הדו"ח, כמפורט במסמכים שהעבירה למשרד מבקר המדינה, הגם שהדבר נעשה באיחור.
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 ÌÈÚÈ·ˆÓ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ ˙Â‡Â·Ó ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙ÂÏÂÚÙ· ÌÈÎ˘Ó˙ÓÂ ÌÈ·¯ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÏÚ
 ,ÌÈ˜ÒÚ ÈÂ˘È¯· ÏÂÙÈË‰ ˙Á Ê‰ .ÌÈ˜ÒÚ‰ ÈÂ˘È¯ È È„ ˙ÙÈÎ‡Â ÌÈ˜ÒÚ‰ ÈÂ˘È¯ ÌÂÁ˙· ÔÂÓ¯Á‰
 ‰ÚÈ‚Ù ÌÂ¯‚Ï ‰ÏÂÏÚ ,ÔÂÊÓ È˜ÒÚÂ ÁÂ¯È‡ È˜ÒÚ ,˜Ï„ ˙Â Á˙ ,ÌÈÏÂÏ ÈÂ˘È¯· „ÁÂÈÓ·Â

·Ò ÌÈÚ‚ÙÓ ¯Â¯‚ÏÂ Â˙ÂÁÈË· ˙‡ ÔÎÒÏ ,¯Â·Èˆ‰ ˙Â‡È¯·· ˙‡ ¯È·‚‰Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ .ÌÈÈ˙·È
 ÌÈ˜ÒÚ‰ ÈÏÚ· „‚  ‰È˙ÂÈÂÎÓÒ ˙‡ ÏÈÚÙ‰ÏÂ ‰˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ‰ÙÈÎ‡‰ ÈÚˆÓ‡· ˘ÂÓÈ˘‰

.˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯ ‡ÏÏ ‰ÓÂÁ˙· ÌÈÏÚÂÙ‰  

 ˙‡ ÏÈÚÙÈ ,˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ÏÚ ˜ÂÁ‰ ÈÙÏ „˜ÙÂÓ‰ ,ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯
 ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ·Â˜ÚÈÂ ˜ÂÁ· ÂÏ Â ˜Â‰˘ ‰ÙÈÎ‡‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ ÚÂ ÓÏ È„Î ,‰ˆÚÂÓ‰ ˙ÂÏÂÚÙ ¯Á‡

.˙¯Â˜È·· Â‡ˆÓ ˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ Ï˘ ˙Â ˘È‰  

  

  


