שווקים וירידים  -ניהול ופיקוח
של רשויות מקומיות

תקציר
שווקים עירוניים שימשו עוד בימים עברו מקום שבו התרכזו חיי המסחר והחברה
בעיר .להחלטה על הקמת שוק ,מקומו או היקפו ,כמו גם לניהולו התקין והיעיל,
השלכות הנוגעות להתנהלות היומיומית של עיר ,ובכללן השלכות כלכליות.
בתחומן של חלק מהרשויות המקומיות פועלים שווקים קבועים ברציפות כל ימות
השבוע ,ובהם חנויות ודוכנים לממכר מוצרי מזון ,הלבשה ,כלי בית וסדקית .את
השווקים מנהלות בדרך כלל הרשויות המקומיות או מי מטעמן )לדוגמה מינהלה או
חברה כלכלית(.
בתחומן של רשויות מקומיות רבות מתקיימים גם ירידים שונים ,ובהם ירידי
טעימות אוכל ,אמנות ,הלבשה ומוצרים אחרים .הירידים פועלים בתדירות קבועה
)לדוגמה יום בשבוע או כמה ימים רצופים מדי שנה בשנה( בעיקר בשנים האחרונות.
בשטח היריד מוקמים דוכנים ניידים אשר עליהם מוצג הממכר .חלק מהירידים
מתקיימים תחת כיפת השמים ואחרים מתקיימים במבנים סגורים כמו קניונים
מסחריים .על פי רוב מנהלים את הירידים יזמים.
הניהול של שווקים וירידים בידי רשויות מקומיות והפיקוח עליהם כוללים תחומים
שונים ובהם ,בין היתר :תכנון ובנייה ,רישוי עסקים ,ניהול מערך של נכסים
מושכרים ,תברואה ,בטיחות וביטחון .חובותיה וסמכויותיה של רשות מקומית בכל
הקשור לניהול שווקים מוסדרות בחוקים ובתקנות ,אם בחוקים ספציפיים ,כמו
למשל סעיפים בפקודת העיריות ]נוסח חדש[ )להלן  -פקודת העיריות( ,אם בחוקי
עזר לניהול שווקים ,ואם בחוקים ובתקנות כלליים ,כמו למשל חוק רישוי עסקים,
התשכ"ח) 1968-להלן  -חוק רישוי עסקים( ,חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
)להלן  -חוק התכנון והבנייה( ופקודת בריאות הציבור )מזון( ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג-
) 1983להלן  -פקודת בריאות הציבור ]מזון[(.

פעולות הביקורת
בחודשים דצמבר  2005עד אוגוסט  2006עשה משרד מבקר המדינה ביקורת בכמה
עיריות על מנת לעמוד על הניהול והפיקוח בשווקים וירידים הפועלים בתחומן.
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הביקורת נערכה בעיריית רחובות ,עיריית באר שבע ,עיריית קריית אתא ,עיריית
חיפה ,עיריית קריית אונו ,עיריית ראש העין ועיריית ראשון לציון .בביקורת נבדקו
הנושאים האלה :ניהול נכסים ,רישוי עסקים ,תברואה ,שירותים וטרינריים ,איכות
הסביבה ,תשתיות ,כיבוי אש ,אבטחה ,הפיקוח על הבנייה ,הטיפול המשפטי,
החיוב בדמי שכירות וגבייתם ותשלומים של אגרות והוצאות אחרות .בדיקות
השלמה נעשו בשירותי הכבאות ברחובות ,בבאר שבע ובחיפה בעניין סדרי מניעת
דליקות במתחמי השווקים.

עיקרי הממצאים
ניהול הנכסים של רשויות מקומיות בשווקים
שנים רבות ניהלו רשויות מקומיות את נכסיהן בשווקים באופן כושל :עיריית
רחובות ועיריית באר שבע לא גיבשו מדיניות של הפעלת השווקים העירוניים ולא
הכינו תבחינים ברורים להשכרת חנויות ודוכנים בשווקים; במשך שנים לא פיקחה
עיריית רחובות פיקוח סדיר כדי לוודא את קיומם של התנאים להשכרת דוכנים; אף
על פי שדוכנים רבים בשוק ברחובות פעלו באמצעות שכירות משנה ,העירייה לא
נקטה כלל אמצעים משפטיים נגד שוכרים שמסרו דוכנים בשכירות משנה ללא
הסכמתה ,לפחות לא בשלוש השנים האחרונות; לפני כ 25-שנה מסרה עיריית
רחובות דוכנים למחזיקים בלי שחתמה איתם על הסכמי שכירות ,ומאז כשלה
במאמציה לעגן את ההתקשרות עמם בחוזה שכירות או לפנותם מן הדוכנים שבהם
הם מחזיקים שלא כדין; עיריית רחובות נהגה להשכיר דוכנים לצורכי שיקום ,אך
שינתה את מנהגה והחלה להשכיר דוכנים על פי כדאיות כלכלית .היא עשתה זאת
מבלי לבחון את הנושא במסגרת מדיניות כוללת של ניהול השוק; עיריית רחובות לא
פעלה בנחישות למיצוי הליכים משפטיים נגד מחזיקי דוכנים.
עיריית באר שבע העבירה לעמותה של סוחרי השוק )להלן  -העמותה( סמכויות של
ניהול והחזקה של השוק העירוני ,על פי הסכם שחתמה עמה ,והקימה מינהלת שוק
כדי לפקח על העמותה .הפיקוח של עיריית באר שבע על השוק נפגע מאחר
שמינהלת השוק שהקימה העירייה כשלה במילוי תפקידיה; אף שעיריית באר שבע
ידעה כבר בשנת  2002שהמינהלה אינה מטפלת בנושאים שהיא ממונה עליהם,
ומשום כך נמנעה מהעירייה היכולת לפקח כראוי על הפעלת השוק העירוני ,היא לא
עשתה פעולות נמרצות כדי שהמינהלה תקיים את התפקידים שהוטלו עליה.
הפיקוח של העירייה על הפעילות הכספית של העמותה )פיקוח באמצעות המינהלה(
היה לקוי.

רישוי עסקים
עיריית רחובות ועיריית קריית אתא אפשרו לעסקים טעוני רישוי לפעול ללא רישיון
עסק כ 30-שנה .בשוק של באר שבע נמצאו עסקים לממכר מזון ובתי אוכל שפעלו
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ללא רישיון עסק .באופן זה לא מילאו העיריות את חובתן לדאוג לבריאות הציבור
ולביטחונו.
להבדיל מיריד ,שוק אינו נמנה על העסקים המפורטים בצו רישוי עסקים כעסק
החייב לקבל רישיון עסק כדי לפעול ,אולם עסקים טעוני רישוי הפועלים בו חייבים
לפעול על פי חוק רישוי עסקים ועל פי התקנות והצווים שהותקנו על פיו .רשויות
מקומיות לא טיפלו באתרי השווקים מתוך ראייה כוללת הנוגעת לנושאי בטיחות,
תברואה ,ביטחון ואבטחה .כך לדוגמה ,עיריית באר שבע הקפידה למלא את התנאים
שקבעה רשות הכיבוי בחנויות שבתוך השוק ,אך לא הכינה תכנית בטיחות אש לכל
מתחם השוק .לדעת משרד מבקר המדינה ,על משרד הפנים לטפל בנושא רישוי
שווקים קבועים ,אם באמצעות הגדרת שוק כעסק הטעון רישוי ,ואם באמצעות דרך
אחרת שיבחר.

תברואה
טיפולן של רשויות מקומיות בנושא תברואה בשווקים היה לקוי :מצבם התברואתי
של השווקים ברחובות ובקריית אתא היה ירוד .זמן רב לא פיקחה עיריית רחובות על
מצב התברואה בשוק העירוני ,ולא אכפה בו את חוקי העזר ואת ההוראות של פקודת
בריאות הציבור )מזון( .העירייה לא קבעה לווטרינר העירוני תכנית ביקורת שתכלול
גם את השוק העירוני ואת העסקים הטעונים רישוי הפועלים בו .הפקחים של
עיריית קריית אתא לא רשמו במשך כמה שנים דוחות למפעילי דוכנים בשוק
העירוני ,אף שהיו בו ליקויי תברואה.

איכות הסביבה
אזבסט הוא חומר סיבי ,וכאשר הוא משחרר סיבים הוא הופך לאבק מזיק המהווה
מפגע לבריאות ומזהם אוויר .עיריית רחובות ועיריית באר שבע הזניחו את הטיפול
בגגות האזבסט של השווקים ,והם התפוררו והיו למפגע עבור המבקרים בשוק ועבור
הסוחרים בו.

תשתיות
הועלו ליקויים בטיפול רשויות מקומיות בתשתיות השווקים :עיריית רחובות
ועיריית קריית אתא לא טיפלו בנחישות בליקויי הבטיחות החמורים שבשווקים
העירוניים .עיריית רחובות לא אכפה את חוקי העזר שהתקינה בעניין הבטיחות ,ולא
פיקחה על נושא זה זמן רב; בשוק בקריית אתא נמצאו כבלי חשמל שחוברו לשוק
שלא על ידי הגורמים המוסמכים והעירייה לא פעלה במרץ להסירם .טיפולה של
עיריית באר שבע בכל הקשור לתנאי הבטיחות בשוק היה לקוי ,שכן היא ידעה ,כי
הליקויים אינם מטופלים וכי נשקפת סכנה לבאי השוק ,ובכל זאת לא טיפלה בעניין.
העירייה הייתה צריכה לוודא שהעמותה מקיימת את תנאי ההסכם הנוגעים
לבטיחות בשוק ,ובכלל זה ממנה ממונה בטיחות ומחליטה ,באמצעות המינהלה,
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כיצד יש לטפל בליקויי הבטיחות בשוק .באופן זה לא מילאו העיריות את חובתן
לספק לציבור בשוק תנאי בטיחות נאותים.

כיבוי אש בשווקים
עיריית רחובות לא מילאה את חובתה בכל הקשור להתקנת ציוד לכיבוי דליקות
בשוק ,ורק ב 2006-הכינו שירותי הכבאות בעיר דוח בטיחות אש בפעם הראשונה,
לאחר שהמשטרה דרשה זאת .עיריית באר שבע לא הכינה תכנית בטיחות אש כוללת
למתחם השוק אף על פי שבשוק פרצו שריפות רבות ,ואף על פי שהשוק מורכב
ממתחמים סגורים שהמעברים בהם צרים וצפופים ויש בהם חומרים דליקים .אף
שעיריית באר שבע ידעה שהעמותה המנהלת את השוק אינה מטפלת כלל בנושא
בטיחות אש ,היא לא נקטה את הפעולות המתחייבות כדי להבטיח את בטיחותם של
המבקרים בשוק ואת בטיחותם של העובדים בו.

אבטחת שווקים
עיריית רחובות ועיריית באר שבע לא פעלו על פי הסמכות שניתנה להן בפקודת
העיריות  -לעשות כל מעשה הדרוש לשם שמירה על הביטחון בתחומי השווקים,
ובשל כך נמצאו ליקויים באבטחת השווקים .עיריית רחובות לא קידמה זה שלוש
שנים הצעת חוק עזר שנועד להסדיר ,בין היתר ,את נושא האבטחה בשוק .עיריית
באר שבע הטילה את האחריות לנושא הביטחון בשוק על גוף אחר )העמותה( ,שטען
כי לא הופקד על הנושא .בנוסף העירייה לא קיימה את דרישת גופי הביטחון לעשות
את השיפורים המתחייבים.

טיפולן של הרשויות המקומיות והוועדות המקומיות בחריגות בנייה
בשווקים עירוניים
ליקויים נמצאו בפעולות של העיריות והוועדות המקומיות בתחום רישוי הבנייה
והפיקוח עליה:
ש ו ק ר ח ו ב ו ת :הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה לא פיקחה כלל על הבנייה
בתוך השוק ומסביבו :בשוק נמצאו חריגות בנייה שעשתה העירייה וחריגות בנייה
שעשו מחזיקי דוכנים .נמצאו בין היתר שבעה דוכנים שמעליהם הוקמה קומה ב'
)"גלריה"( .העירייה והוועדה המקומית לא עשו דבר כדי להסיר את הגלריות האלה
אף על פי שהן נשענות על מבנה הגג ומעמיסות עליו משקל נוסף העלול לסכן את באי
השוק .הוועדה המקומית לא פעלה בנחישות לאכוף את חוק התכנון והבנייה ולא
ביצעה צו הריסה שהוצא ב 2001-נגד מחזיק בית קפה ובכך היא אפשרה לבעל בית
הקפה להשתמש בנתיב של תחבורה ציבורית ובמדרכה ציבורית לצרכים עסקיים;
העירייה ,שהיא בעלת הנכס ,לא נקטה את האמצעים העומדים לרשותה נגד
המחזיק .רק לאחר שמשרד מבקר המדינה החל לבדוק את חריגות הבנייה של בית
הקפה הרסו אותן הוועדה המקומית והעירייה בפברואר .2006
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ש ו ק ב א ר ש ב ע  :בסיור בשוק ,שכלל רק את חלקו ,איתר צוות הביקורת 43
חריגות בנייה שעשו מחזיקי חנויות .החריגות כללו ,בין היתר :תוספות בנייה
לחנויות ,תוספות בנייה שנבנו על מדרכות ציבוריות ,בנייה על גג חנות והקמת סככות
וגגונים.
ש ו ק ק ר י י ת א ת א  :השוק העירוני הוקם לפני כ 30-שנה ללא היתר בנייה.
במשך שנים אפשרו העירייה והוועדה המקומית לתכנון ולבנייה להפעיל את השוק
העירוני ללא היתרי בנייה ושלא על פי ההוראות של תכנית המתאר החלה על
השטח .הוועדה המקומית לא עשתה פעולות נמרצות כדי להסדיר את בנייתו הלא
חוקית של השוק ,כגון :הסרת הבנייה הלא חוקית או הסדרת היתרי בנייה לשוק.

כספים ,חיוב וגבייה
נמצאו ליקויים חמורים בגביית כספים המגיעים לרשויות המקומיות ,ובחלק
מהמקרים הרשויות שילמו את ההוצאות במקום השוכרים .ע י ר י י ת ר ח ו ב ו ת
לא חייבה במשך  45שנים את כל מחזיקי הדוכנים בשוק לשלם ארנונה .כ 25-שנים
לא חייבה העירייה כ 20-מחזיקי דוכנים בדמי שכירות ,ארנונה ,מים וחשמל.
מחזיקי דוכנים אחרים בשוק צברו חובות בגין הוצאות חשמל ,דמי שכירות ,ארנונה
ומים; ב ע י ר י י ת ב א ר ש ב ע הפיקוח של העירייה על הפעילות הכספית של
העמותה ,באמצעות המינהלה ,היה לקוי .העירייה לא וידאה שהמינהלה דנה
במסגרת התקציבית של ניהול הפעילות בשוק ומאשרת אותה ,וכן לא וידאה שהיא
דנה בדוחות הכספיים ובגירעונות השוטפים שנצברו בניהול השוק .העירייה לא
בחנה את הכדאיות הכלכלית של ההוצאות הכספיות של העמותה ולא בדקה אם יש
בהן צורך; המינהלה ,שמתוקף תפקידה הייתה אמורה לפקח על הפעילות של
העמותה ובכלל זה על הניהול הכספי שלה ,לא דנה בפעולות הנחוצות כדי לגבות
ביעילות את החובות של מחזיקי החנויות בשוק בגין דמי שכירות ודמי החזקה,
וממילא לא עשתה פעולות כאלה; העירייה הייתה צריכה למנוע מהמינהלה לתת
למחזיקי חנויות המשלמים דמי החזקה הנחה של  10%לזמן לא מוגבל ,בלי לעשות
בדיקות שוטפות של המצב הכספי של השוק שנוהל על ידי העמותה; ע י ר י י ת
ק ר י י ת א ת א :שיעור הגבייה של אגרת השוק ושל דמי האבטחה היה נמוך ,ולכן
קופתה של העירייה נפגעה.

הקמת שוק עירוני חדש בקריית אתא
בתחילת שנות התשעים החלה העירייה לבנות שוק עירוני חדש ,שנועד להחליף את
השוק הקיים .העבודות להקמת השוק החדש נפסקו לפני כעשר שנים בטרם
נסתיימה בנייתו ובטרם אוכלס .נמצא ,כי מצבו של השוק החדש הידרדר ,וכך נגרמו
לעירייה נזקים כספיים .טיפולה של העירייה בכל הקשור לשוק הקיים ולשוק
החדש מצביע על מחדל מתמשך :השוק העירוני הקיים הוקם שלא כחוק ,הוא פועל
זה כ 30-שנה ללא היתרי בנייה ויש בו מטרדים קשים וליקויי בטיחות חמורים .כדי
לפתור בעיות אלה החלה העירייה לפני כעשר שנים להקים שוק חדש ,על מנת
להעביר אליו את הפעילות של השוק הקיים.
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ירידי אוכל
הועלו ליקויים בתחום הרישוי והפיקוח של רשויות מקומיות על ירידי אוכל שפעלו
בתחומן :בקריית אונו ,ראש העין וראשון לציון התקיימו ירידי האוכל ללא רישיון
עסק .עיריית ראשון לציון לא נקטה בצעדים נמרצים נגד ירידי האוכל למרות שהיה
ידוע לה על פעילותם .בראש העין פעל יריד בו נמכר אוכל מבושל שהוכן בבתים
פרטיים ,בניגוד להנחיות משרד הבריאות .נוכח העובדה שהירידים פעלו ללא רישיון
עסק ,ממילא עיריית ראש העין ועיריית ראשון לציון לא בדקו קיומם של התנאים
להפעלת הירידים שנקבעו בחוק רישוי עסקים ובכלל זה קיומם של תנאי תברואה
נאותים והן גם לא ביצעו את הבדיקות הנדרשות על פי פקודת בריאות הציבור )מזון(.
בהתנהלות זו כשלו עיריית ראש העין ועיריית ראשון לציון בחובתן לדאוג לבריאות
הציבור.

ירידים לממכר טובין
שישה ירידים שהתקיימו ברחובות ,בבאר שבע ובחיפה פעלו ללא רישיון עסק,
בחלקם נמכר מזון אף שמשרד הבריאות לא נתן את אישורו להפעלתם .עיריית באר
שבע ועיריית חיפה לא דאגו ,כי יריד השוק הבדואי ויריד שוק המציאות )בהתאמה(
יופעלו בהתאם להסכמים שנחתמו עם יזמים שהפעילו את הירידים.
טיפולה של עיריית חיפה ברישוי יריד טובין גדול ובקיום התנאים שיבטיחו את
בריאות הציבור וביטחונו היה לקוי :העירייה אפשרה את פעילות היריד במשך שנה
וחצי ללא רישיון עסק וללא אישור איגוד ערים אזור חיפה שירותי כבאות )להלן -
שירותי הכבאות( ובלא שנתקיימו דרישות איגוד ערים לאיכות הסביבה בדבר הכנת
נוהל חירום לפינוי היריד והכנת סקר סיכונים סביבתי בשל הימצאותם של חומרים
מסוכנים בקרבת היריד .עיריית חיפה התעלמה ביודעין מהסכנות הסביבתיות
החמורות וביקשה משירותי הכבאות מתן אישור להפעלת היריד בהתחשב רק
בסיכוני אש בתוך היריד ובהתעלם מסיכוני אש סביבתיים .העירייה לא קיימה דיון
שנועד להתוות מדיניות כוללת לעתיד האזור נוכח קרבת היריד ועסקים אחרים
למפעלים שבהם חומרים מסוכנים אף שקבעה ,כי יתקיים דיון כזה במרס .2005
אף על פי ששירותי הכבאות התריעו באופן עקבי בפני עיריית חיפה על הסיכונים
הסביבתיים שעלולים לסכן את מבקרי היריד ,שירותי הכבאות התעלמו לבסוף
מעמדתם המקצועית ונתנו את אישורם לרישיון עסק תוך התחשבות בסיכוני אש
הקיימים רק בתוך היריד )בהתאם לבקשת עיריית חיפה( .אישור זה ניתן על ידי
שירותי הכבאות בד בבד עם הערה מסייגת ש"אין מקום לפעילות השוק הנרחבת
המסכנת את כל באיה".
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מבוא
עוד בימי קדם שימשו שווקים עירוניים מרכז שסביבו התנהלו חיי החברה והמסחר בעיר.
שווקים עירוניים קבועים )להלן  -שווקים או שווקים עירוניים( קיימים ברשויות מקומיות רבות.
בשווקים נמכרים בעיקר מוצרי מזון ,בגדים ,סדקית וכלי מטבח .את השווקים מנהלות בדרך כלל
הרשויות או מי מטעמן ,כמו למשל מינהלות ,חברות כלכליות או עמותות.
ברשויות רבות נערכים תדיר בשנים האחרונות גם ירידי אוכל וירידים לממכר טובין )להלן -
ירידים( בהם נמכרים בגדים ,חפצי אמנות וכיוצא בזה .על פי רוב ,את הירידים מנהלים יזמים
פרטיים; לצורך כך מוקמים בשטח היריד דוכנים ניידים ,ובסיומו הם מפורקים.
להחלטה על הקמתו של שוק חדש ,למיקומו ולממדיו ,כמו גם לניהולם היעיל והתקין של שווקים
קיימים ,יש השלכות רבות על ההתנהלות היומיומית של העיר ,בעיקר על המסחר והעסקים.
התייחסות המייחדת לשוק מקום מרכזי בחיי המסחר בעיר ,מאפשרת לציבור לבוא בשעריו
בבטחה ,ומבטיחה לו איכות גבוהה של מוצרים במחיר נמוך יחסית ,עשוייה להקנות לשוק מקום
מרכזי ולהניע סביבו עסקים ושירותים נלווים.
תפעול שווקים ברשויות מקומיות רבות היה מלווה בעודף הוצאות על הכנסות לפיכך ההתייחסות
אליהם היתה יותר כאל נטל מאשר מנוף כלכלי ,וכתוצאה מכך שווקים עירוניים רבים הוזנחו.
התופעה אף התעצמה עם הקמתם של קניונים מסחרים בתחומן של רשויות מקומיות רבות.
בחודשים דצמבר -2005אוגוסט  2006עשה משרד מבקר המדינה ביקורת בכמה עיריות על מנת
לעמוד על ניהול שווקים וירידים בתחומן ועל הפיקוח עליהם .בעיריות באר שבע ,רחובות וקריית
אתא נבדק ניהול השווקים העירוניים; בעיריות קריית אונו ,ראש העין וראשון לציון נבדקו ירידי
מזון; בעיריות חיפה ,באר שבע ורחובות נבדקו שישה ירידים לממכר טובין .הנושאים שנבדקו
בביקורת היו :ניהול נכסים ,רישוי עסקים ,תברואה ,שירותים וטרינריים ,איכות הסביבה ,תשתיות,
כיבוי אש ,אבטחה ,הפיקוח על הבנייה ,הטיפול המשפטי ,גביית מסים והוצאות מים וחשמל.
בדיקות השלמה נעשו בשירותי הכבאות ברחובות ,בבאר שבע ובחיפה.

המסגרת הנורמטיבית
חובותיה וסמכויותיה של עירייה בכל הקשור לניהול שווקים מוסדרים בחוקים ובתקנות ,חלקם
ייחודיים וחלקם כלליים .בין השאר מוסדר הנושא בחוק רישוי עסקים ,התשכ"ח) 1968-להלן -
חוק רישוי עסקים( ,בחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה) 1965-להלן  -חוק התכנון והבנייה( ,ובפקודת
בריאות הציבור )מזון( ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג) 1983-להלן  -פקודת בריאות הציבור ]מזון[(.
בפקודת העיריות ]נוסח חדש[ )להלן  -פקודת העיריות( נקבע ,בין היתר ,כי העירייה "תסדיר
שווקים ציבוריים למכירת מצרכים ומקומות למכירה פומבית של מיטלטלין ומקרקעין ותקבע
אגרות ,דמי-שכירות ותשלומים אחרים שישולמו בעד השימוש בשווקים או במקומות למכירה
פומבית ,וכן תקים שווקים או מקומות כאמור"  .1עוד נקבע בפקודת העיריות ,כי מועצת העירייה
רשאית להתקין חוקי עזר שיאפשרו לה ,בין היתר ,לעשות פעולות שהיא נדרשת או מוסמכת
לעשותן על פי הפקודה או כל דין אחר.
__________________

1

סעיף  (1) 239בפקודת העיריות.
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יש רשויות מקומיות שחוקקו חוקי עזר בעניין שווקים .כך למשל חוקקה עיריית רחובות את חוק
עזר לרחובות )שווקים( ,התשכ"ט) 1969-להלן  -חוק עזר לרחובות שווקים( ,המסדיר ,בין היתר,
את שמירת הניקיון בשוק ואת שעות פתיחת השוק וסגירתו .כמו כן אימצה עיריית רחובות את חוק
העזר לדוגמה בדבר גידור דוכנים מטעמי בטחון ,התש"ם .1980-עיריית באר שבע חוקקה את חוק
עזר לבאר שבע )איכות הסביבה( ,התשנ"א ,1991-המסדיר בין היתר את נושא שמירת הניקיון
בשוק העירוני ואת שעות הפתיחה והסגירה שלו  .2עיריית קריית אתא חוקקה את חוק עזר לקריית
אתא )שווקים( ,התשמ"א) 1980-להלן  -חוק עזר לקריית אתא שווקים( ,המסדיר בין היתר מכירת
טובין ,היתרי כניסה ומכירה ואגרותיהם ,שמירת ניקיון השוק ,ושעות הפעילות בו.

כללי
השוק העירוני בבאר שבע הוקם על ידי העירייה בסוף שנות הששים .השוק משתרע על שטח של
כ 38-דונם ובו  622דוכנים וחנויות בבעלות העירייה .עיריית רחובות הקימה שוק עירוני בראשית
שנות החמישים ובו  130דוכנים וחנויות .בשוק העירוני בקריית אתא  66דוכנים.
השווקים העירוניים מנוהלים במספר אופנים :בידי עירייה ,בידי חברה עירונית או בידי גורם
חיצוני פרטי או מאוגד.
כך למשל ,עיריית רחובות ועיריית קריית אתא ניהלו את השווקים העירוניים בעצמן .עיריית באר
שבע ניהלה את השוק באמצעות גורם חיצוני :העירייה חתמה ביוני  2000על הסכם )להלן -
ההסכם( עם העמותה לקידום וטיפוח השוק העירוני בבאר שבע )להלן  -העמותה( ,ולפיו הועברו
אליה סמכויות הניהול וההחזקה של השוק העירוני  .3בהסכם נקבע ,כי מינהלה ) 4להלן  -המינהלה(
תפקח על פעולותיה של העמותה .במרס  2006נחתם הסכם חדש בין העירייה לעמותה )להלן -
ההסכם החדש .(5
__________________

2
3

4

5
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חוק עזר זה החליף את חוק עזר לבאר שבע )שווקים( ,התש"ל ,1970-ואת חוק עזר לבאר שבע )השוק
הבדואי( ,התשמ"ד.1983-
עד שנת  2000ניהלה את השוק העירוני החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע בע"מ ,שהבעלות המלאה
עליה נתונה בידי העירייה; בהסכם עם העמותה מיוני  2000צוין ,כי העירייה מעוניינת להעביר אליה
את סמכויות הניהול ,הפטורות ממכרז על פי סעיף  (8)3לתקנות העיריות )מכרזים( ,התשמ"ח,1987-
כיוון שלה הידע והמומחיות לנהל את השוק; עוד צוין בהסכם ,כי "סמכות הפיקוח העירוני ,גביית
מיסים ,אגרות רישוי וכל אגרה ו/או היטל ו/או מס על פי כל דין" נותרים בידי העירייה.
בהסכם נקבע ,כי תוקם מינהלה ובה שבעה חברים  -ארבעה נציגים של העירייה ושלושה נציגים של
העמותה .העמותה התחייבה לנהל את הפעילות בשוק על פי המדיניות והעקרונות אשר תתווה לה
המינהלה .עוד נקבע בהסכם ,כי המינהלה תקבע ותאשר ,בין היתר ,את המסגרת התקציבית לניהול
השוק ,ותהיה ממונה על הקשר עם העירייה .בינואר  2004החליטה מועצת העירייה להקים מינהלה
חדשה ובה  11חברים :שלושה חברי מועצת העירייה ,ובהם ראש העירייה ,חמישה נציגי ציבור
ושלושה עובדי עירייה בכירים .כמו כן הוחלט ,כי נציגים מוועד העמותה יוזמנו לישיבות המינהלה.
במרס  2001העבירה עיריית באר שבע למינהלה גם את סמכויות הניהול של יריד השוק הבדואי ויריד
"רמלה-לוד" שפעל בעיר )ראו בפרק על הירידים(.
בהסכם ההתקשרות החדש שבין העירייה לעמותה ,נקבע ,בין השאר ,כי מינהלת השווקים תבוטל
וסמכויות הניהול וההפעלה של השווקים יועברו לעמותה .הנהלת העירייה תתווה את מדיניות הפעלת
השוק ותפקח על תפקוד העמותה בניהולו .התמורה השנתית שתקבל העמותה על שירותי הניהול
שתספק לעירייה תהיה  845,000ש"ח .ב 6.2.06-אישרה מועצת העירייה את ההסכם החדש.
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מדיניות ואמות מידה בהפעלת שווקים
מדיניות הפעלתו של שוק ואמות המידה למסירת הדוכנים בו יכולה לקבוע את הצביון שיינתן לו
ולעיתים גם של רובעים אחרים בעיר.
ישנן רשויות שנוהגות למסור דוכנים בדרך של מכרז ,אחרות מקצות דוכנים לצורך שיקומם של
נכים או נזקקים  .6רשויות מקומיות רשאיות למסור את ניהול השוק לחברות חיצוניות או לנהלו
בעצמן .להחלטות בעניין זה חשיבות מכרעת ,הן על התושבים ,הן על מפעילי הדוכנים והן על חיי
המסחר בעיר .אמות מידה להשכרת דוכנים הן אפוא כלי ניהולי חשוב להפעלה יעילה ומושכלת
של השוק.
כאשר רשות מקומית מנהלת את שווקיה על בסיס כלכלי ולא חברתי ,עליה לגבש מדיניות הנוגעת,
בין היתר ,לשאלות הבאות :מה כלכלי יותר לרשות  -השכרת הדוכנים או מכירתם? האם החזקת
השוק העירוני כדאית לרשות? האם שימוש אחר בקרקע לא יהיה רווחי יותר? וכדומה.
נמצא ,כי העיריות שנבדקו לא קיבלו החלטות בדבר המדיניות הראויה להפעלת השווקים ולא
קבעו אמות מידה בהתאם.
 1.כך למשל נמצא ,כי מאז הקמת השוק ברחובות בראשית שנות החמישים ועד שנת 2000
נהגה העירייה להקצות דוכנים שהתפנו או נוספו לשיקום נזקקים ,והשכירה להם אותם על פי רוב
במחירים המקובלים .בשש השנים האחרונות ,כך מסרה העירייה למשרד מבקר המדינה ,היא
השכירה דוכנים על פי מכרז למרבה במחיר ולא רק לנזקקים .דהיינו ניהול השוק הושתת לכאורה על
כדאיות כלכלית .עוד נמסר למשרד מבקר המדינה ,כי לדיונים ולהחלטה על דרך מסירת הדוכנים היו
שותפים מנהל מחלקת הנכסים ,מנכ"ל העירייה והיועצת המשפטית שלה ,וכי לא נרשמו פרוטוקולים
של הדיונים .שינוי הנוהג הקיים להשכרת דוכנים לא הובא לידיעת מועצת העירייה.
נמצא ,כי אף שחלפו שש שנים מיום ששונתה דרך השכרת הדוכנים ,ואף שבשנים האלה
הוסיפה העירייה לשאת בהוצאות הכבדות של תפעול השוק בלי למצות את מרב התועלת
הכלכלית ממנו )ראו בהמשך( ,לא קיימה העירייה דיונים ולא קיבלה החלטות באשר
להמשך תפעול השוק במתכונת הקיימת.
עוד נמצא ,כי משהחליטה העירייה לשנות את מדיניות ההשכרה של הדוכנים ,היא לא
ערכה בדיקות כלכליות או נעזרה בחוות דעת מקצועיות .העירייה גם לא קבעה אמות מידה
להשכרת דוכנים על פי המדיניות החדשה ,וממילא לא עיגנה אותן בנהלים.
משרד מבקר המדינה העיר לעיריית רחובות ,כי השינוי במדיניות בהשכרת דוכנים עליו
החליטה התייחס רק לאחד הפרמטרים של ניהול הנכסים .על העירייה היה לדון בעניין זה
במסגרת בחינה כוללת של המדיניות בניהול השוק ,לעגן בנהלים כתובים אמות מידה
ותנאים ברורים להשכרת הדוכנים ולהביאם לדיון ולאישור מועצת העירייה.
__________________

6

בפקודת העיריות נקבע ,כי "לא תתקשר עירייה בחוזה להעברת מקרקעין...אלא על פי מכרז פומבי".
בתקנות העיריות )מכרזים( ,התשמ"ח ,1987-נכללו פטורים מחובה זו וביניהם כאשר המקרקעין
מועברים בדרך של שכירות לצורך שיקומו של נכה או של נזקק כמשמעותו בחוק שירותי הסעד,
התשי"ח.1958-
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 .2בשוק באר שבע פועלות  415חנויות המוחכרות בהסכמים ארוכי טווח .נוסף על אלה
פועלים בשוק  17חנויות ו 190-דוכנים המושכרים בהסכמי שכירות חופשית .נמצא ,כי חלק
מהנכסים הושכרו לצורך שיקומם של נזקקים תושבי העיר ,על פי המלצות של מחלקת הרווחה של
העירייה ,ואחרים הושכרו בשוק החופשי .עוד נמצא ,כי כרבע מהדוכנים אינם מושכרים כלל ,עקב
היעדר ביקוש.
בהסכם שנחתם בין העירייה לעמותה נקבע ,בין היתר ,כי המינהלה תתווה את מדיניות הפעילות
בשוק .עוד נקבע בהסכם ,כי המינהלה תתכנס לפי הצורך ,ולפחות פעם אחת בחודש ,כדי לדון,
בין היתר ,במדיניות ההפעלה של השוק העירוני.
נמצא ,כי המינהלה לא התוותה מדיניות לניהול הנכסים כנדרש בהסכם.
עוד נמצא ,כי המינהלה לא תפקדה כיוון שלא התכנסה בתדירות הדרושה ,ולכן לא התוותה
את מדיניות הפעילות בשוק )על הליקויים בתפקוד המינהלה ראו בפרק על היבטים בניהול
שווקים(.
משרד מבקר המדינה העיר לעיריית באר שבע כי מאז הקמת המינהלה בשנת  2000טרם
גובשה מדיניות להפעלת השוק העירוני .העירייה הייתה צריכה לוודא שהמינהלה מגבשת
מדיניות לניהול הנכסים ומכינה תבחינים ותנאים ברורים להשכרתם.
עיריית באר שבע מסרה בתשובתה מ ,14.8.06-כי בכל הנוגע במדיניות של הפעלת השוק העירוני
היא תפיק את הלקחים המתאימים מהערות משרד מבקר המדינה לקראת המשך ההתקשרות בינה
ובין העמותה.

רישוי עסקים בשווקים עירוניים
שווקים מהווים מוקד משיכה לציבור רב וקיימת חובה על הרשויות המקומיות שבתחומן פועלים
שווקים לנקוט בכל הצעדים שיבטיחו את שלומם ובריאותם של המבקרים.
חוק רישוי עסקים והתקנות והצווים שהותקנו על פיו מסדירים את נושא רישוים של עסקים.
בחקיקה האמורה נקבעו ,בין השאר ,העסקים טעוני הרישוי ,סוגי רישיונות העסק ,התנאים למתן
רישיונות והמורשים לתת אותם ,וכמו כן הדרכים לאכיפת החוק על מי שמנהלים עסק טעון רישוי
ללא רישיון או שלא על פי התנאים שנקבעו בו.
בצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי( ,התשנ"ה) 1995-להלן  -צו רישוי עסקים( ,פורטו העסקים
הטעונים רישוי לפי מטרות הרישוי העיקריות שלהם .בצו נקבע ,כי כל עסק כאמור טעון רישוי ,גם
למטרת קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבנייה ולשירותי כבאות.
שוק אינו נמנה על העסקים המפורטים בצו רישוי עסקים ,אולם עסקים טעוני רישוי הפועלים
בשוק חייבים לפעול על פי חוק רישוי עסקים ועל פי התקנות והצווים שהותקנו על פיו.
תפקידיו של מפקח המחלקה לרישוי עסקים ברשות מקומית הם ,בין היתר ,לאתר עסקים טעוני
רישוי הפועלים בלי רישיון או היתר זמני ,לבדוק את קיומם של עסקים ששינו את מהותם לאחר
שקיבלו רישיון ,ולבדוק אם הופרו בהם ההוראות הנוגעות לרישוי עסקים .תפקידם של מפקחי
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תברואה ברשות מקומית הוא לפקח על קיום התנאים של חוק רישוי עסקים בתחומי העיר ,ובכלל
זה בשוק העירוני .בעיריות של רחובות ,באר שבע וקריית אתא מועסקים מפקחים שתפקידם לפקח
על רישוי העסקים ועל התברואה.
נמצא ,כי עיריית רחובות ועיריית קריית אתא הזניחו במשך  30שנה את הטיפול ברישוי
עסקים בשווקים .ליקויים נמצאו גם בטיפולה של עיריית באר שבע ,כמפורט בהמשך.
ה ש ו ק ה ע י ר ו נ י ב ר ח ו ב ו ת  :במועד הביקורת פעלו בשוק העירוני ברחובות 130
עסקים ,חלקם טעוני רישוי ,ובהם עסקים לממכר דברי מאפה ודגים ,בית קפה ודוכן של מזון מהיר.
נמצא ,כי משנת  1975ועד מועד סיום הביקורת ,דהיינו יותר מ 30-שנה ,לא דרשה העירייה
ממחזיקי דוכנים אלה לקבל רישיון עסק ,וממילא אין היא אוכפת דרישה זו ,אף שמשנת 1990
כללה אותה בחוזים שערכה עם מחזיקי הדוכנים .למחלקת רישוי עסקים אין מידע על העסקים
הפועלים בשוק ובכללם עסקים הטעונים רישוי ,ואין היא מפקחת על רישוי העסקים בשוק.
ה ש ו ק ה ע י ר ו נ י ב ב א ר ש ב ע  :במתחם השוק העירוני פועלים כ 190-עסקים לממכר
מוצרי מזון .בבדיקה נמצאו  14עסקים לממכר מוצרי מזון הפועלים ללא רישיון עסק משום שלא
עמדו בדרישות הרישוי  .7תשעה מהם עסקים לממכר בשר ,עופות ודגים ,ארבעה בתי אוכל ועסק
אחד לממכר מוצרי מזון בסיטונאות.
ה ש ו ק ה ע י ר ו נ י ב ק ר י י ת א ת א  :במועד הביקורת פעלו בשוק העירוני  66עסקים,
בהם כאלה הטעונים רישוי .נמצא ,כי מאז סוף שנות השבעים ,המועד שבו הוקם השוק בקריית
אתא ועד מועד סיום הביקורת ,דהיינו כ 30-שנה ,לא דרשה העירייה ממחזיקי דוכנים אלה לקבל
רישיון עסק ,וממילא אין היא אוכפת דרישה זו.
משרד מבקר המדינה העיר לעיריית רחובות ולעיריית קריית אתא על החומרה שבמחדליהן:
הן הניחו לעסקים טעוני רישוי לפעול ללא רישיון עסק כ 30-שנה ,ובכך כשלו במילוי
חובתן לדאוג לבריאות הציבור ולביטחונו .משרד מבקר המדינה העיר לעיריית באר שבע
על טיפולה הלקוי באכיפת החוק על בעלי עסקים לממכר מזון ועל בעלי בתי אוכל בשוק
שהפעילו עסקים אלה ללא רישיון עסק ולא עמדו בתנאים שנקבעו בחוק להפעלת עסקים
מסוג זה .על העירייה לנקוט את האמצעים העומדים לרשותה ואפילו לשקול להוציא צווי
סגירה לעסקים הראויים לכך ,ובכך למלא את חובתה לדאוג לבריאות הציבור.
עיריית רחובות מסרה למשרד מבקר המדינה ,כי העירייה אינה אוכפת את הרישוי בשוק ,מאחר
שהתנאים הירודים של התברואה )ראו להלן בפרק על התברואה( והבטיחות בו ימנעו ממנה
מלכתחילה מלתת רישיון עסק .מהאמור עולה ,כי אף על פי שעיריית רחובות ידעה שמצבו של
השוק ירוד מבחינה תברואתית ובטיחותית ,ואף על פי שבשל כך היא אינה יכולה לתת רישיונות
עסק לעסקים הפועלים בו ,היא לא גיבשה דרכי פעולה להתמודדות עם נושא רישוי העסקים
בשוק.

__________________

7

את רישוים של שבעה מהעסקים לא אישר אגף ההנדסה של העירייה עקב חריגות בנייה שנעשו
בנכסים ,ורישוים של שבעת העסקים האחרים לא אושר עקב ליקויי תברואה.
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משרד מבקר המדינה העיר לעיריית רחובות ,כי היה עליה לפעול להבטחת תנאים נאותים
של תברואה ובטיחות בשוק .אם העירייה הייתה סבורה ,כי למרות מאמציה היא אינה
יכולה לעשות כן ,היה עליה לגבש תכניות ופתרונות שיבטיחו את קיומם של תנאים נאותים
להפעלת השוק או לשקול לחילופין את סגירתו.

רישוי של שווקים קבועים
שוק הוא עסק שקהל רב מבקר בו .צרכנים ,סוחרים וספקים עלולים להיפגע במקרה של אסון או
מפגע .בדרך כלל יש בו כמה כניסות ,ולעתים קרובות הוא סגור ומגודר .לפיכך ,יש לבדוק אותו
מתוך ראייה מקיפה וכוללת כדי לטפל במגוון של סכנות ,הפרעות ומטרדים המאפיינים מקומות
שקהל מתרכז בהם ,כגון דליקות ,אירועי פח"ע )פעילות חבלנית עוינת( ,הפרעות לסדר הציבורי,
ליקויי תברואה ,הפרעות תעבורה ,מטרדי איכות הסביבה וכדומה.
להבדיל מיריד ,שוק אינו נמנה על העסקים המפורטים בצו רישוי עסקים )כאמור ,עסקים טעוני
רישוי הפועלים בו חייבים לפעול על פי חוק רישוי עסקים ועל פי התקנות והצווים שהותקנו על
פיו( .במצב דברים זה ,בכדי להפעיל שוק לא נדרשים האישורים המתחייבים על פי חוק רישוי
עסקים ובהם ,בין היתר ,אישורי משרד הבריאות והמשרד לביטחון פנים .כמו כן לא נדרשים
האישורים השונים הנוגעים לתכנון ולבנייה ולשירותי כבאות.
נמצא ,כי רשויות מקומיות לא טיפלו כראוי בנושאים הנוגעים לניהול של שוק מאחר שלא נדרשו
לטפל בו מתוך ראייה כוללת :עיריית באר שבע למשל הקפידה על מילוי התנאים של רשות הכיבוי
בחנויות אחדות שבשוק העירוני )במסגרת הליך הרישוי( ,אך נמנעה מלהכין תכנית לבטיחות אש,
למניעת דליקות ולטיפול באמצעי כיבוי לכל מתחם השוק ,שבו כ 600-חנויות ודוכנים .היא נמנעה
מהכנת תכנית כאמור אף על פי שבשוק פרצו שריפות רבות.
משטרת ישראל מסרה בתשובתה מאוגוסט ואוקטובר  ,2006כי מאחר ששווקים עירוניים קבועים
אינם מוגדרים כטעוני רישיון בחוק רישוי עסקים ,אין היא יכולה לאכוף בהם את אמצעי האבטחה.
עוד מסרה המשטרה ,כי היא הביעה את דעתה בנדון לפני הוועדה הבין-משרדית לרישוי עסקים
)בעניין הוועדה ראו להלן(.
משרד הפנים מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאוקטובר  ,2006כי הממצאים שהועלו נכונים
וכי נושא הרישוי של שווקים קבועים נדון בוועדה הבין-משרדית לרישוי עסקים .הוועדה החליטה,
כי על משרד הבריאות ,המשרד לאיכות הסביבה ומשטרת ישראל לתת לה את חוות דעתם על אופן
הרישוי של השווקים הקבועים ,ולאחר מכן תדון הוועדה במכלול הנושאים הנוגעים לרישוי
שווקים ותקבע בצווים ובתקנות כיצד יינתנו הרישיונות לשווקים קבועים.
לדעת משרד מבקר המדינה על משרד הפנים לטפל בנושא רישוי שווקים קבועים ,אם
באמצעות הגדרת שוק כעסק הטעון רישוי ,ואם באמצעות דרך אחרת שיבחר.
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תברואה
בין חובותיה של עירייה הקבועות בפקודת העיריות באשר לתברואה ,בריאות הציבור ונוחותו,
נקבע ,כי העירייה "תנקוט אמצעים להסרת כל מטרד או למניעתו ותדאג לבדיקות שמטרתן לברר
מה הם המטרדים הקיימים" .עוד נקבע בפקודת העיריות  -בנוגע לשווקים  -כי העירייה "תורה
בדבר בדיקתם ,תפיסתם ,חילוטם ,סילוקם וביעורם של משקאות שאינם ראויים לצריכת אדם ,וכן
של בשר ,דגים ,פירות ,ירקות או שאר צרכי-מזון פסידים ,מניעת מכירתם או הצגתם למכירה
ונטילת דוגמאות מהם לשם בדיקה" .על פי הפקודה ,לעירייה יש גם הסמכות הכללית לעשות כל
מעשה לשם שמירה על בריאות הציבור.
בפקודת בריאות הציבור )מזון( נקבע ,כי מפקח רשאי "להיכנס לחצרים שמוכרים בהם מזון כדי
להשיג דוגמאות לאנליזה או כדי לברר אם מפירים שם פקודה זו או תקנות שלפיה" .בפקודה זו
הוגדר מפקח ,בין היתר" ,תברואן או מפקח של רשות מקומית שמועצתה הסמיכה אותו לגבי
חצרים שבתחומה" .עוד נקבע ,כי" :נתגלה מתוך בדיקה או אנליזה כאמור כי מזון כלשהו עלול
להזיק לבריאותו של אדם ,או שאינו ראוי למאכל אדם ,רשאי רופא ממשלתי לפסול את המזון
ולצוות להשמידו או למנוע באופן אחר את השימוש בו למאכל אדם"" .רופא ממשלתי" הוגדר
בפקודת בריאות הציבור )מזון( "רופא ,או רופא וטרינרי ,שהוא עובד המדינה או עובד רשות
מקומית" .אם מצאו המפקח או הווטרינר של הרשות שהופרו ההוראות ,עליהם לדווח על כך
למחלקת רישוי עסקים כדי שתפעל לאכיפת החוק .עוד נקבע בפקודת בריאות הציבור )מזון( ,כי
"רשות מקומית תורה לפקידיה ליטול דוגמאות מפעם לפעם ,לפי הצורך ,כדי להבטיח מכירת מזון
טהור ואמיתי".
ה ש ו ק ה ע י ר ו נ י ב ר ח ו ב ו ת  :בחוק העזר לרחובות שווקים ובחוק עזר לרחובות
)שמירת הסדר והניקיון( ,התשמ"ג) 1982-להלן  -חוק עזר לשמירת הסדר והניקיון( נכללו הוראות
בדבר שמירת הניקיון והבטחת תנאי תברואה נאותים .גם בנוהל הפעלת השוק מינואר 1981
נכללו ,בין היתר ,הוראות והנחיות בדבר בריאות ותברואה.
כדי לפקח בשיטתיות וביעילות על התברואה בתחומו ובסביבתו של שוק עירוני יש להכין תכנית
שתתבסס על רשימת העסקים הטעונים פיקוח בתחום העירייה ובכלל זה בשוק העירוני ,ולקבוע
תדירות סבירה של ביקורים של המפקח ושל הווטרינר של הרשות בשוק .כמו כן יש לתעד
בקביעות את מועדי הביקורות בדוכנים בשוק ואת תוצאותיהן.
 .1הביקורת העלתה ,כי מצבו התברואתי של השוק ברחובות ירוד .בסיורים שעשה צוות
הביקורת בחודשים ינואר-מרס  2006נמצאו ליקויים ,ובהם :השלכת פסולת מזון במעברים;
הזרמת נוזלים שבהם שיירי מזון; השלכת ארגזים ופסולת מזון בצדי החזית המערבית של השוק
ולא במכולות שיועדו לכך  -שלא כנאמר בנוהל הפעלת השוק.
 .2בדיון בנושא השוק שנערך בדצמבר  2005במשטרת רחובות ,בהשתתפות נציגים ממשרד
הבריאות ,המשרד לאיכות הסביבה והעירייה ,ציין נציג משרד הבריאות ,כי "המקום הינו מפגע
תברואתי ,התרענו בפני הרשות מספר פעמים בנוגע לנושא זה .המקום שורץ חולדות" .עוד הוסיף,
כי "על הרשות להחליט מה היא עושה עם המקום .לא ניתן להמשיך ולקיים את השוק במתכונתו,
המלצתי להוציא צו סגירה לשוק ,הרשות מתעלמת מהדוחות שלנו".
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נמצא ,כי מסוף שנות השבעים ,דהיינו זה כ 30-שנה ,לא מפקחת עיריית רחובות על
התברואה בשוק העירוני באמצעות מפקחי התברואה .גם הפיקוח העירוני ,האמור לפקח על
קיום חוקי העזר שהתקינה העירייה ,לא עשה ביקורות בשוק ולא פיקח עליו לפחות משנת
 .2000עוד נמצא ,כי העירייה לא נוטלת כלל דוגמאות מזון כדי להבטיח רמה תברואתית
נאותה של המזון ,כנדרש על פי פקודת בריאות הציבור )מזון(.
משרד מבקר המדינה העיר לעיריית רחובות ,כי כשלה במילוי חובתה לדאוג לבריאות
הציבור  -חובה שנקבעה הן בפקודת העיריות והן בפקודת בריאות הציבור )מזון(.
 .3נמצא ,כי העירייה לא קבעה לווטרינר תכנית ביקורת בתחומי העיר ,ובכלל זה בשוק
העירוני .עוד נמצא ,כי לעירייה אין מידע על מועדי הביקורת שהווטרינר העירוני עושה.
העירייה מסרה לצוות הביקורת שתדירות הביקורת השגרתית נקבעת על פי סיווג שהווטרינר
העירוני קובע  -רמת הסיכון ,הסבירות למצוא מוצרים פגומים  -ובכפוף למגבלות של כוח אדם.
עוד מסרה העירייה ,כי בדיקות המחלקה הווטרינרית נעשות על סמך מידע המתקבל מהמחלקה
לרישוי עסקים .עסקים הפועלים ללא רישיון עסק ממילא אינם מופיעים ברשומות של המחלקה
הווטרינרית ,ולכן לא נעשות בהם בדיקות וטרינריות.
משרד מבקר המדינה העיר לעיריית רחובות שמן הראוי שתמפה את העסקים בשוק
הטעונים רישוי ,ושתעמוד על השינויים שחלו בשימושים בדוכנים בשוק .עוד העיר משרד
מבקר המדינה ,כי לאחר שתמפה את העסקים ,ראוי שהעירייה תקבע לווטרינר תכנית
ביקורת שתכלול גם את השוק העירוני ואת העסקים הטעונים רישוי הפועלים בו ,ותקבל
לידיה את דוחות הביקורת שיעשה בהם.
ה ש ו ק ה ע י ר ו נ י ב ק ר י י ת א ת א  :גם חוקי העזר של קריית אתא עוסקים בנושא
התברואה ,לדוגמה :בחוק עזר לקריית אתא שווקים נקבע כי "לא ילכלך אדם את השוק"; בחוק
העזר לקרית אתא )שמירת הנקיון ואיסור העישון( ,התש"ך ,1960-נקבע כי "לא יזרוק אדם פסולת
במקום ציבורי ולא ילכלכו"; בחוק העזר לקרית אתא )פינוי אשפה ,פסולת וזבל( ,התשמ"ט1988-
)להלן :חוק עזר לקריית אתא ]פינוי אשפה ,פסולת וזבל[( ,נקבע ,כי" :בעל או מחזיק בנכס חייב
להתקין בנכס ,בבנין או בחצרו ,כלי אשפה ,במספר ,באופן ,במקומות ובתנאים שיקבע המפקח
ובהתאם להוראותיו"; "לא ישים אדם אשפה או פסולת אלא לתוך כלי אשפה  ...ולא ישאיר אשפה
מחוץ לכלי אשפה".
עם זאת ,עוד בתחילת שנות השמונים נתקבלו בעירייה מכתבי תלונה מדיירים הגרים בסמוך לשוק,
בדבר מטרדים קשים ומפגעי תברואה הפוגמים באיכות חייהם.
נמצא ,כי מצבו התברואתי של השוק ירוד .בשלושה סיורים שעשה צוות הביקורת בימי חמישי
בשבוע ,במאי ,יוני ויולי  2006נמצאו מפגעים וליקויים תברואתיים חמורים ,ובהם :פסולת מזון
הושלכה במעברים בתוך השוק; ארגזים ופסולת של מזון הושלכו מחוץ למכולת האשפה ,חסמו
את הכביש הראשי שהשוק גובל בו ויצרו מפגע תברואתי ובטיחותי )ראו להלן תמונה מספר .(1
עוד נמצא ,כי משנת  2003כלל לא הגישו מפקחי העירייה דוחות בנושאי תברואה ופיקוח עירוני
כנגד מחזיקי דוכנים.
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העירייה מסרה למשרד מבקר המדינה ,כי היא מקצה מדי יום ביומו מפקח ,והוא נמצא בשוק
משעות הצהריים ועד סגירתו .בנוסף מסייר באזור עוד מפקח ,והוא מבקר בשוק כמה פעמים ביום.
מפקחים אלה משמשים גם תברואנים של מחלקת התברואה.

פסולת חוסמת
נתיב תחבורה

תמונה מספר  - 1פסולת מושלכת החוסמת את נתיב התחבורה בסמוך לשוק קריית אתא
)צילם צוות הביקורת ביוני (2006
בתשובתה מיום  16.10.06מסרה עיריית קריית אתא שרמת הניקיון והתברואה בשוק והפיקוח
עליהם "הינם ברמה נאותה ואף יותר מכך".
משרד מבקר המדינה העיר לעיריית קריית אתא ,כי טענתה שרמת הפיקוח נאותה אינה
עולה בקנה אחד עם הממצאים בשטח ,המצביעים על ליקויים בשמירה על תנאי תברואה
נאותים.
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מפגעי איכות הסביבה בגגות של שווקים
אזבסט הוא שם כולל לקבוצת מינרלים טבעיים בעלי מבנה גבישי של סיבים דקים ,ארוכים
ונפרדים .אזבסט הוא חומר מסוכן  ,8חומר מסרטן  9ואבק מזיק  ;10במקרים שסיביו משתחררים
לאוויר הוא מפגע לבריאות  11ומזהם אוויר .12
במסגרת הביקורת הועלו ליקויים בטיפולן של עיריית רחובות ועיריית באר שבע בגגות האזבסט
שהותקנו בשווקים העירוניים.
 .1מ פ ג ע י ם ב ג ג ה ש ו ק ה ע י ר ו נ י ב ר ח ו ב ו ת  :בדצמבר  2005קיבלה העירייה
דוח מראש ענף איכות אוויר ורפרנט אזבסט של מחוז המרכז במשרד לאיכות הסביבה ,ובו
התוצאות של סיור בשוק העירוני שנועד לבדוק מפגעי אזבסט .בדוח נאמר ,כי מצבו של גג השוק,
העשוי מסככת אזבסט שגודלה כ 2,500-מ"ר ,גרוע ונתגלו בו שברים רבים .בדוח נכללו המלצות
לעירייה בדבר הטיפול הראוי בגג לצורך הקטנת הסיכון הנובע ממנו .בדיון בנושא השוק העירוני
שהתקיים בדצמבר  2005במשטרת רחובות בהשתתפות נציגים של משטרת ישראל ,משרד
הבריאות ,המשרד לאיכות הסביבה ,עיריית רחובות וכן איגוד ערים לשירותי כבאות והצלה אזור
רחובות )להלן  -שירותי הכבאות( ,ציין נציג המשרד לאיכות הסביבה ,כי" :גג האזבסט במקום
מהווה סכנה  -בזמן שריפה הופך לחומר רעיל ביותר ...המקום מהווה סכנה לציבור".
העירייה מסרה לצוות הביקורת בפברואר  ,2006כי כיום אין תכנית לטיפול מקיף בשוק בשל
הרצון להקים שוק חדש ,אולם אם רצון זה לא יתממש תיבחן האפשרות להחליף את גג האזבסט
בגג פח גלי .יודגש ,כי העירייה החלה לקדם רעיון של הקמת שוק חדש כבר בסוף שנות
התשעים  ,13ומסיבות שונות תכניותיה לא יצאו לפועל.
משרד מבקר המדינה העיר לעיריית רחובות על שהזניחה את עניין גג האזבסט .על העירייה
לנקוט בהקדם באמצעים הדרושים לטיפול בגג ללא קשר לתכנון השוק החדש ,המתמהמה
מאז סוף שנות התשעים ,שכן הגג מסכן את כל הסביבה בשל התפוררותו.
בתשובתה מיום  23.7.06מסרה עיריית רחובות ,כי במקומות שנתגלו בגג פגמים נעשה טיפול
יסודי.
 .2מ פ ג ע י ם ב ג ג ה ש ו ק ה ע י ר ו נ י ב ב א ר ש ב ע  :בשוק העירוני יש מתחמים
המקורים בגג אזבסט .בסיורים שעשה צוות הביקורת בשוק העירוני בראשית  2006נמצאו מפגעים
__________________
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לפי חוק החומרים המסוכנים ,התשנ"ג ;1993-ולפי תקנות החומרים המסוכנים )סיווג ופטור(,
התשנ"ו ,1996-אם הוא מכיל  10%של אזבסט.
אזבסט מסוגים מסוימים נמצא ברשימת החומרים שלגביהם חלות תקנות הבטיחות בעבודה )איסור
עבודה בחומרים מסרטנים מסוימים( ,התשמ"ה.1984-
לפי תקנות הבטיחות בעבודה )גהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק מזיק( ,התשמ"ד-
.1984
לפי פקודת בריאות העם.1940 ,
לפי חוק למניעת מפגעים ,התשכ"א.1961-
הוועדה המקומית הכינה את תכנית רח/מק 1/20/2010/להקמת שוק עירוני חדש ואישרה אותה .על
פי התכנית ,השוק החדש יוקם על מגרש ששטחו  5,929מ"ר בסמוך למקומו של השוק כיום .כשיוקם
השוק החדש ייהרס השוק הישן ,והשטח שיפונה ישמש מגרש חנייה לבאי השוק .התכנית ,שהופקדה
בוועדה המחוזית ב ,30.3.00-טרם אושרה.
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וליקויי בטיחות חמורים בגג השוק ,ונמצאו מקומות שגג האזבסט בהם שבור ,סדוק ומתפורר.
במצבו הנוכחי עלול הגג לסכן את באי השוק ,הן בשל אבק האזבסט המתפורר והן משום שהוא
עלול לקרוס או להידלק )ראו להלן תמונות מספר  2ומספר .(3
נמצא ,כי העירייה ידעה מה מצבו של גג השוק :בישיבה של הנהלת העירייה שהתקיימה כבר
במאי  2000התריע יו"ר הנהלת החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע בע"מ )להלן החברה
הכלכלית( ,שניהלה אז את השוק ,כי האזבסט בשוק העירוני מסרטן וכי צריך "להסירו באופן
דחוף מאד" .עוד נמצא ,כי בנובמבר  2005פנה נציג העמותה אל משרד הבריאות וביקש לקבל
חוות דעת על מצב הגג .הוא ציין ,בין היתר ,כי "הבעיה חמורה ודורשת טיפול מיידי למען ביטחון
הסוחרים והציבור".
נמצא ,כי הגג הוחלף רק ברובע אחד )רובע ג( ,ואילו ביתר הרבעים הקירוי החדש לא בוצע בשל
אילוצי תקציב של העירייה.
משרד מבקר המדינה העיר לעיריית באר שבע ,כי גג השוק עלול לסכן את המבקרים
והסוחרים .בידי העירייה יש נתונים המוכיחים שגג האזבסט הוא מפגע בריאותי חמור
מאוד ,ולכן עליה לעשות פעולות מיידיות להסרת המפגע.
בתשובתה מסרה עיריית באר שבע ,כי תפעל להסיר את גגות האזבסט בשוק.

התפוררות
ושברים בגג
האזבסט

תמונה מספר  - 2דוגמה להתפוררות ולשברים באחד מגגות האזבסט בשוק בבאר שבע
)צולם על ידי נציג העירייה במאי (2006
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סדק והתפוררות
בגג אזבסט בשוק

תמונה מספר  - 3דוגמה לסדק ולהתפוררות באחד מגגות האזבסט בשוק בבאר שבע
)צולם על ידי נציג העירייה במאי (2006

תשתיות בשווקים עירוניים
על פי פקודת העיריות ,לעירייה יש סמכות כללית "לעשות בדרך כלל ,כל מעשה הדרוש לשם
שמירה על תחום העירייה ,בריאות הציבור והבטחון בו".
 .1ה ש ו ק ה ע י ר ו נ י ב ר ח ו ב ו ת  :בחוק עזר לשמירת הסדר והניקיון נכללו ,בין היתר,
הנחיות למניעת מפגעים ,ובהם מפגעי בטיחות ,והנחיות לביעורם.
על הבטיחות ושירותי הביטחון בעיר ממונה מנהל האגף לשירותי ביטחון חירום ובטיחות )להלן -
אגף בטיחות וביטחון(.
במכתב שכתב בפברואר  2005ראש משרד אבטחה ורישוי של תחנת משטרת ישראל ברחובות
למנכ"ל העירייה ולמנהל השוק הוא התריע ,כי "לא קיים אישור מהנדס קונסטרוקציה ובטיחות
למבנה השוק ...נא התערבותך לפני קרות אסון".
בנובמבר  2005פנה מנהל השוק אל מ"מ היועצת המשפטית של העירייה ,וציין ,כי מצבו הפיסי
של השוק חמור מאוד מבחינת תשתיות חשמל ,מים וביוב .כמו כן ציין ,כי המבנה סובל מהזנחה
ובלאי של עשרות שנים .יודגש ,כי הזנחה רבת-שנים של תשתיות חשמל ,מים ומבנה עלולה
להיות מפגע וסיכון בטיחותי.
בדצמבר  2005התקיימה פגישה במשטרת רחובות בנושא השוק העירוני ,והשתתפו בה נציגים
ממשטרת ישראל ,מנהל אגף בטיחות וביטחון ומנהל השוק העירוני .מנהל תחנת המשטרה ציין,
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כי "אין אישור מהנדס ,אין אישור כיבוי ואין אבטחה מדובר בפצצת זמן ,אין מערכת כריזה...
מצופה מהעירייה שתממש את אחריותה" .עוד ציין מנהל תחנת המשטרה ,כי האחריות על השוק
מוטלת על עיריית רחובות.
העירייה מסרה למשרד מבקר המדינה ,כי בעניין הבטיחות בשוק לא נעשה כמעט דבר ,וזה
כשנתיים היא לא פיקחה על הבטיחות בו.
מהסברים שנמסרו לצוות הביקורת ומעיון במסמכי העירייה עולה ,כי העירייה נמנעה לעתים
מלפעול בשוק העירוני מאחר שהיא מתכננת להעבירו למקום אחר.
בסיורים שעשה צוות הביקורת בשוק העירוני בחודשים ינואר-מרס  2006נמצאו מספר ליקויי
בטיחות :במקומות מסוימים ברצפת השוק היו מהמורות ובליטות שסיכנו את הולכי הרגל;
ארגזים ועגלות להובלת משאות חסמו מעברים והכשילו את באי השוק; במעברים שבחלקו
הצפוני של השוק נמצאו נוזלים שמנוניים.
משרד מבקר המדינה העיר לעיריית רחובות על שלא טיפלה כראוי בליקויי הבטיחות
החמורים שבתשתיות השוק העירוני .העירייה לא מילאה את חובתה לספק תנאי בטיחות
נאותים לציבור בשוק :היא לא אכפה את חוקי העזר שהתקינה בנושאי הבטיחות ,ומזה
שנים לא פיקחה על התשתיות בשוק .על העירייה לפעול נמרצות לשיפור מצב התשתיות
בשוק ,שיש בו משום סכנה בטיחותית כבר שנים רבות .עוד העיר משרד מבקר המדינה
לעיריית רחובות ,כי חלה עליה החובה לדאוג בדחיפות לבטיחות ולבריאות של המבקרים
בשוק ושל השוהים בו ,גם במקומו הנוכחי.
 2.ש ו ק ב א ר ש ב ע  :בחוק עזר לבאר שבע )איכות הסביבה( ,התשנ"א ,1991-נכללו,
בין היתר ,הנחיות למניעת מפגעים ,ובהם מפגעי בטיחות ,והנחיות לביעורם .העירייה מינתה
ממונה על הבטיחות ,האחראי לכל ענייני הבטיחות בעיר ,ובהם כיבוי אש.
בהסכם בין העירייה לעמותה נקבע ,כי "העמותה תמנה ממונה בטיחות מטעמה ...שיהא חייב
בדיווח לממונה הבטיחות בעירייה ,לפי דרישתו של ממונה הבטיחות בעירייה ,על ליקויים שמצא
ודרכי הטיפול המתבקשים מהימצאותם של ליקויים אלו .המינהלת היא זו אשר תחליט על סדרי
עדיפויות בליקויים אלו ,וההוצאות הכרוכות בכך יתוקצבו מתוך אותו חשבון השוק" .עוד נקבע
בהסכם ,כי המינהלה תאשר את מינויו של הממונה על הבטיחות מטעם העמותה.
נמצא ,כי מאז נחתם הסכם ההתקשרות עם העירייה בשנת  2000ועד מועד סיום הביקורת
לא מינתה העמותה ממונה בטיחות מטעמה.
נציג העמותה מסר למשרד מבקר המדינה ,כי העמותה לא מינתה ממונה על הבטיחות מטעמה
כנדרש בהסכם ,מאחר שסברה ,כי מטעמי יעילות וחיסכון מוטב שהממונה על הבטיחות מטעם
העירייה הוא שיטפל באופן קבוע בענייני הבטיחות באזור השוק .עוד מסר ,כי העמותה הציגה את
עמדתה זו לפני ראש העירייה בעת החתימה על הסכם ההתקשרות.
העירייה מסרה למשרד מבקר המדינה ,כי על פי הסכם ההתקשרות בין העירייה לעמותה הועבר
נושא הבטיחות באזור השוק לטיפול העמותה ,וכי מחלקת הבטיחות של העירייה אינה מטפלת
כלל בנושא זה .העירייה הדגישה ,כי למחלקת הבטיחות של העירייה "אין מנדט" לטפל בנושא
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הבטיחות בשוק העירוני .עוד מסרה העירייה ,כי מאחר שהעמותה לא מינתה ממונה בטיחות
מטעמה ,ליקויי הבטיחות בשוק אינם מטופלים ,ולבאי השוק נשקפת סכנה.
מכל האמור לעיל עולה ,כי בטיחותם של המבקרים בשוק ושל הסוחרים בו עלולה להיפגע.
משרד מבקר המדינה העיר לעיריית באר שבע על שלא מילאה את חובתה :היא לא וידאה
שיהיו בשוק תנאי בטיחות נאותים ,אף על פי שידעה ששום גוף אחר אינו מטפל בעניין
ושנשקפת סכנה לבאי השוק ולסוחריו .על העירייה היה לוודא שהעמותה תקיים את תנאי
ההסכם הנוגעים לבטיחות בשוק ,ובכלל זה מינוי ממונה בטיחות.
 .3ש ו ק ק ר י י ת א ת א  :בסיורים שעשה צוות הביקורת בשוק העירוני בחודשים מאי,
יוני ואוגוסט  2006נמצאו ליקויי בטיחות חמורים; במקומות מסוימים ברצפת השוק היו מהמורות
ובליטות שסיכנו את הולכי הרגל; ארגזים וסחורה חסמו את המעברים והכשילו את באי השוק;
אשפה שהושלכה חסמה את המעברים בשוק ואת המדרכות הציבוריות; נתיב התחבורה הציבורית
)רחוב יוספטל( )ראו תמונה מספר  1לעיל( נחסם בארגזים ובפסולת מזון שלא הושלכה למכולת
האשפה המיועדת לכך; דוכנים שקורו בגגונים ללא היתרי בנייה עלולים להוות סיכון בטיחותי
)ראו להלן בפרק על תכנון ובנייה(.
עוד נמצאו כבלי חשמל המחברים בין מבנה מגורים הסמוך לשוק לבין תורן המוצב בשוק )ראו
להלן תמונה מספר  .(4העירייה מסרה למשרד מבקר המדינה ,כי את כבלי החשמל האלה לא
התקינה חברת חשמל והם חוברו בצורה "פיראטית".

כבלי חשמל שנמתחו
אל השוק שלא על ידי
חברת החשמל

תמונה מספר  - 4חיבור חשמל "פיראטי" בין מבנה מגורים סמוך לבין תורן המוצב בשוק
)צילם צוות הביקורת ביוני .(2006
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משרד מבקר המדינה העיר לעיריית קריית אתא על מחדליה :היא לא טיפלה כראוי בליקויי
הבטיחות החמורים שנתגלו בשוק העירוני ,ובהם חיבור חשמל שלא על ידי הגורמים
המוסמכים .העירייה לא מילאה את חובתה לספק תנאי בטיחות נאותים שיבטיחו את שלום
הציבור ולא אכפה את ההוראות של חוק העזר שהתקינה .על העירייה לפעול נמרצות
לשיפור מצב התשתיות בשוק ,שיש בו משום סכנה בטיחותית.
בתשובתה מסרה העירייה ,כי דרשה מחברת החשמל להסיר את החיבור ה"פיראטי" שנעשה
בשוק ,וכי היא תוודא שהתשתיות בשוק ישופרו.
כיבוי אש בשווקים
נוסף על הסמכות הכללית של העירייה על פי פקודת העיריות לעשות כל מעשה לשם שמירה על
בטיחות התושבים ,נקבע ,כי "העירייה תתקין ותקיים מכשירים לכיבוי דליקות ...וכלים אחרים
לשם בטיחות או שימוש במקרה של דליקה ,וכן תסדיר את השימוש במים במקרה של דליקה".
כדי לקיים את החובות האלה מן הראוי שהעירייה תכין תכנית בטיחות אש לשוק העירוני
שבתחומה.
נמצא ,כי עיריית רחובות ועיריית באר שבע לא קיימו את חובתן על פי הפקודה למנוע דליקות
בתחום השווקים העירוניים ,כמפורט להלן:
 .1ה ש ו ק ה ע י ר ו נ י ב ר ח ו ב ו ת  :בדוח שהכינו שירותי הכבאות בינואר  2006בעניין
"ביקורת מניעת דליקות במתחם שוק עירוני ברחוב ביל"ו ברחובות" נאמר ,בין היתר ,כי אין בשוק
הפרדות אש ,לוחות החשמל ישנים ,יש מחסור בברזי שריפה ,אין ציוד כיבוי ,אין אמצעים לגילוי
שריפות ,המעברים בשוק חסומים בחלקם ודרכי הגישה לרכבי החירום חסומות בשעות העומס.
כמו כן ,צוינו בדוח התיקונים והשינויים שיש לעשות בשוק.
בדיון בנושא השוק העירוני שהתקיים בדצמבר  2005במשטרת רחובות השתתפו נציגים של
שירותי הכבאות ,משטרת ישראל ,משרד הבריאות ,המשרד לאיכות הסביבה ועיריית רחובות.
שירותי הכבאות ציינו ,כי" :בהיבט של כיבוי אש המקום מהווה סכנה לציבור .המצב בהיבט של
כיבוי בשוק קטסטרופלי ,נשלחו מכתבים לרשות  -ללא מענה .לכיבוי ]לשירותי הכבאות[ אין
אמצעי אכיפה .מבחינתי השוק מהווה סכנה ,הנושא נידון כבר  20שנה ללא שינוי".
נמצא ,כי עד מועד סיום הביקורת לא דרשה העירייה משירותי הכבאות חוות דעת על
בטיחות אש בשוק ,ורק ב 2006-הוכן דוח בטיחות אש לראשונה ,לאחר שהמשטרה דרשה
זאת.
העירייה מסרה למשרד מבקר המדינה ,כי הן שירותי הכבאות והן המשטרה לא הורו מפורשות
לסגור את השוק ,אף שבבתי עסק ובבתי ספר הם נוהגים לעשות כך אם נמצא שאינם עומדים
בדרישות .בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה העירייה ,כי עד סוף  2006יותקנו בשוק מטפים,
ברזי כיבוי וארונות עם ציוד כיבוי .עוד מסרה העירייה ,כי "ציוד אחר לא יותקן בשלב זה וזאת
בשל העלות הגבוהה מחד ומאידך ,עקב התכנון להעתקת השוק ממקומו הנוכחי".
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משרד מבקר המדינה העיר לעיריית רחובות על שלא קיימה את חובתה על פי פקודת
העיריות בכל הקשור להתקנת ציוד לכיבוי דליקות בשוק .עוד העיר משרד מבקר המדינה
לעירייה ,כי עליה לנקוט לאלתר באמצעים הדרושים כדי לתקן את הליקויים הנוגעים
למניעת דליקות ולטיפול בהן.
 .2ה ש ו ק ה ע י ר ו נ י ב ב א ר ש ב ע  :השוק העירוני מורכב מארבעה רבעים נפרדים,
וכל רובע הוא מתחם סגור המכיל חנויות ומעברים ביניהן.
בסיורים שעשה צוות הביקורת ברובעי השוק בראשית  ,2006נמצא ,כי בחלק מן המעברים מונחת
סחורה המכשילה את העוברים בהם .משום כך קשה להולכי הרגל ללכת במעברים האלה )ראו
להלן תמונה מספר  5של אחד המעברים בשוק(.
נמצא ,כי העירייה לא דאגה להכין חוות דעת בנושא בטיחות אש ,מניעת דליקות ,דרכי מילוט
ואמצעי כיבוי במתחם השוק.
בבדיקה באיגוד ערים לכיבוי אש באר שבע )להלן  -האיגוד( נמצאו  45דיווחים על דליקות שפרצו
במתחם השוק העירוני בשנים  .2004-2005ראש המדור למניעת דליקות באיגוד מסר למשרד
מבקר המדינה ,כי האיגוד לא קבע סדרי בטיחות אש לכל מתחם השוק ,מאחר שהוא אינו נדרש
לעשות זאת על פי חוק רישוי עסקים  ,14והעירייה גם לא דרשה ממנו לעשות זאת .עוד מסר ,כי על
פי חוק רישוי עסקים האיגוד מטפל בסדרי מניעת דליקות בכל חנות בשוק בנפרד ,כלומר בכל
חנות החייבת לקבל רישיון עסק.
משרד מבקר המדינה העיר לעיריית באר שבע ,כי נוכח העובדה שבשוק פרצו שריפות
רבות ,ומאחר שמדובר במתחמים סגורים בעלי מעברים צרים ,צפופים ומקורים בחלקם
בתקרת אזבסט ,ובהם חומרים דליקים ,מן הראוי היה שהעירייה תכין תכנית בטיחות אש
כוללת למתחם השוק ,ובכך למלא את חובתה לפעול למניעת דליקות בתחומה .עוד העיר
משרד מבקר המדינה לעירייה שמכיוון שלא עמדה על קיום תנאי ההסכם עם העמותה
למינוי ממונה בטיחות מטעמה ,הוזנח גם הטיפול בבטיחות אש.
עיריית באר שבע מסרה בתשובתה ,כי תטפל לאלתר בכל הנושאים הקשורים להספקת אמצעים
לכיבוי דליקות בשוק העירוני ולמניעתן ,ובין השאר תכין תכנית בטיחות אש שתהיה מקובלת על
שירותי הכבאות.

__________________
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כאמור ,בתקנות לא נאמר ששוק הוא עסק החייב לקבל רישיון עסק לשם הפעלתו ,אולם עסקים טעוני
רישוי הפועלים בו חייבים לפעול על פי חוק רישוי עסקים ועל פי התקנות והצווים שהותקנו על פיו.
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תמונה מספר  - 5דוגמה למעבר פנימי בשוק באר שבע
)צולם על ידי נציג העירייה במאי (2006

הקמת שוק עירוני חדש בקריית אתא
בתחילת שנות התשעים החליטה עיריית קריית אתא להקים שוק עירוני חדש )להלן שוק חדש או
השוק החדש( .מועצת העירייה אישרה להקים את השוק החדש בישיבתה בספטמבר .1991
בישיבה זו הדגיש ראש העירייה דאז את החשיבות שבהעברת השוק הקיים ,הממוקם בלב אזור
מאוכלס ,למקומו החדש.
ב 1992-אישרו הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בקריית אתא )להלן  -הוועדה המקומית(
והוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה את התכנית  15להקים שוק חדש.
בספטמבר  1993נתנה הוועדה המקומית לעירייה היתר בנייה להקמת השוק .עבודות ההקמה החלו
לאחר שנבחר קבלן על פי תוצאות מכרז שפרסמה העירייה ,ונפסקו באמצע שנות התשעים ,כלומר
לפני כעשר שנים ,בטרם נסתיימה עבודת הבנייה.
על פי נתוני העירייה ,היא השקיעה כ 14-מיליון ש"ח בהקמת השוק )במחירי יוני  ,(2005ועלות
השלמת הבנייה של השוק נאמדת בכ 9-מיליון ש"ח.
__________________
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התכנית מהווה שינוי לתכנית מתאר מקומית כ 150/ולכמה תכניות מפורטות שצוינו בתקנון התכנית.
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נמצא ,כי במועד סיום הביקורת ב 2006-טרם הושלמה הבנייה על ידי העירייה ,השוק
החדש לא הופעל וכוונת העירייה להעביר אליו את פעילות השוק הקיים לא יצאה אל
הפועל .16
מ צ ב ה ת ש ת י ו ת ב ש ו ק ה ח ד ש  :בסיור שעשה צוות הביקורת בשוק העירוני החדש
ביוני  2006נמצא ,כי מצבו הכללי ירוד ,נגרמו נזקים כבדים למבנה ולחצר ויש בו מפגעים כמפורט
להלן :קירות המבנים שבורים; המבנה בכניסה לשוק שרוף; חיפוי הקרמיקה של מבני השוק ושל
החומה בצדו המערבי והדרומי חסר או שבור; אשפה מפוזרת באתר ובורות הביוב פתוחים; קירות
השוק מרוססים כתובות )ראו להלן תמונות  .(6-8הועלה ,כי למרות המפגעים הבטיחותיים,
המבנה פרוץ ,אין בו שמירה ואפשר להיכנס אליו באין מפריע.

תמונה מספר  - 6מבנה הכניסה לשוק החדש במבואה הדרומית בקריית אתא
)צילם צוות הביקורת ביוני .(2006
__________________
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בעקבות עתירה מינהלית שהגישה עמותת אדם טבע ודין נגד העירייה )עתמ  1061/03עמותת אדם
טבע ודין ואח' נגד עיריית קרית אתא ואח'( ניתן פסק דין של בית המשפט המחוזי ב 20.1.05-ובו
נקבע ,בין היתר ,כי נוכח הסכמת הרוכלים לעבור לשוק החדש ,עיריית קריית אתא חייבת להמשיך
ביוזמתה ,כלומר עליה להכין תכנית מעבר לשוק החדש ,שאפשר להוציאה אל הפועל בתוך  12חודש.
ב 7.3.06-הגישה העמותה בקשה דחופה נגד העירייה לפי פקודת ביזיון בית המשפט ,מאחר שהשוק
לא הועבר אל מתחמו החדש בתוך  12חודשים כפי שקבע בית המשפט .ב 1.5.06-החליט בית
המשפט המחוזי )בשא  1277/06עתמ  1061/03עמותת אדם טבע ודין ואח' נגד עיריית קרית אתא
ואח'( לדחות את הבקשה נוכח קביעתו ,כי באותו עניין מתעוררות שאלות לגבי אפשרות יישומו
המעשי של הפתרון שנקבע בפסק הדין .ב 6.6.06-הגישה העמותה לבית המשפט העליון בקשת רשות
ערעור בגין החלטת בית המשפט המחוזי מ .1.5.06-ב 6.8.06-דחה בית המשפט העליון את הבקשה.
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תמונה מספר  - 7בור ביוב פתוח ברחבת השוק )צילם צוות הביקורת ב.(22.6.06-

שבר בקיר פנימי
סימני הצתה
והזנחה כללית
תמונה מספר  - 8המראה של מבנה השוק מבפנים )צילם צוות הביקורת ב.(22.6.06-
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משרד מבקר המדינה העיר לעירייה על אוזלת ידה בשמירה על נכסיה בשוק החדש,
שהביאה לאובדן כספי הציבור שהושקעו בשוק .עוד העיר משרד מבקר המדינה לעירייה
על שלא גידרה או סימנה את השוק ובכך נתאפשרה הכניסה אליו באין מפריע ,דבר העלול
לסכן עוברי אורח בשל המפגעים הקיימים בו .על העירייה לנקוט את האמצעים המתבקשים
כדי לשמור על השוק החדש ולטפל במפגעים שבו על מנת למנוע את הסכנות הנשקפות
לציבור.
העירייה מסרה בתשובתה ,כי הקשיים שהתעוררו בהעברה של השוק הקיים למקומו החדש הביאו
להזנחת התשתיות בשוק החדש ולפגיעה בהן .עוד מסרה העירייה ,כי תשמור על המבנים
והתשתיות בשוק החדש ותתחזק אותם כראוי.
טיפולה של עיריית קריית אתא בכל הקשור לשוק הקיים ולשוק החדש מצביע על מחדל
מתמשך :השוק העירוני הקיים הוקם שלא כחוק ,ופועל מזה כ 30-שנה ללא היתרי בנייה
למרות מטרדים קשים וליקויי בטיחות חמורים .כדי לפתור בעיות אלה החלה העירייה
להקים שוק חדש ,אך עבודות ההקמה הופסקו לפני כ 10-שנים והשוק לא אוכלס .נוכח
הליקויים והמטרדים בשוק הקיים ונוכח הפגיעה המתמשכת שלהם באיכות החיים של
התושבים ובבטיחותם ,על העירייה לפעול במרץ כדי למצוא פתרונות מתאימים .מחדלה
של העירייה בהחזקתו הלקויה של השוק החדש גרם לה נזקים כספיים כבדים ,ויידרש כסף
רב כדי להכשירו לשימוש ,אם יוחלט לעשות כן.
העירייה מסרה בתשובתה ,כי היא פועלת במרץ כדי להעביר את השוק הקיים למקומו החדש ,ועד
ההעברה היא תפעל לשדרג את השוק הקיים ,פעולה שתביא לידי סילוק הליקויים והמפגעים.

אבטחת שווקים
על פי פקודת העיריות ,לעירייה סמכות כללית "לעשות בדרך כלל ,כל מעשה הדרוש לשם שמירה
על תחום העירייה ,בריאות הציבור והבטחון בו" .בביקורת הועלו ליקויים בטיפולן של עיריות
רחובות ,באר שבע וקריית אתא באבטחת השווקים הפועלים בתחומן ,כמפורט להלן:
 .1א ב ט ח ת ה ש ו ק ה ע י ר ו נ י ב ר ח ו ב ו ת  :בנוהל להפעלת השוק שהכינה עיריית
רחובות ב 1981-הונחו הממונים על ניהול השוק בכל הקשור לביטחון המבקרים בו :הטיפול
בחפצים חשודים ,הסדרת התנועה של רכב הצלה בתחום השוק וכדומה .נמצא ,כי האגף לבטיחות
ולביטחון פועל על פי נוהל זה.
נמצא ,כי מנהל אגף שיפור פני העיר דאז פנה למנהל אגף בטיחות וביטחון בעירייה במרס
ובספטמבר  ,2003וביקש לנקוט בצעדים לשיפור אמצעי האבטחה של השוק העירוני "המהווה
מקור מסוכן מאוד".
בתשובתו באוקטובר  2003ציין מנהל האגף לבטיחות ולביטחון ,כי הוא מסכים עם הקביעה
שהמצב בשוק מהווה סכנה לשוהים בו ,אולם אין בידיו התקציב הנדרש כדי לתקנו.
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בנובמבר  2004פנה מפקד תחנת המשטרה ברחובות אל ראש העירייה מר שוקי פורר ואל מנכ"ל
העירייה וציין ,כי "החוק )באופן אבסורדי למדי( אינו מחייב רישוי לאתר המוגדר כשוק קבוע.
אתר המוגדר כשוק קבוע אינו מהווה פריט ]רישוי[ ואינו גוף מונחה ,למרות האמור לעיל ,אבקש
לבחון ולשקול ]לנקוט בצעדים לשיפור אבטחת השוק[".
בדיון שנערך בתחנת משטרת רחובות בנובמבר  2004השתתפו נציגים של משטרת ישראל,
העירייה ומחזיקי דוכנים בשוק .נציג המשטרה ציין ,כי יש לדאוג לאבטחת השוק ,וכי יש צורך
בשיתוף פעולה בין כל הגורמים לצורך כך .מנהל האגף לבטיחות ולביטחון בעירייה אמר בדיון,
כי הנטל הכספי של האבטחה בשוק הוא כבד וכי לעירייה אין אפשרות לממן עלות זו.
גם בפברואר  2005התריע ראש משרד אבטחה ורישוי בתחנת משטרת רחובות לפני העירייה ,כי
עליה לנקוט בצעדים לאבטחת השוק "לפני קרות אסון".
בדיון נוסף בעניין השוק ,שנערך בדצמבר  ,2005הסביר מנהל תחנת משטרת רחובות ,כי יש שלוש
אפשרויות פעולה :האחת ,שהרשות המקומית תדאג לאבטחה; השנייה ,שהמשטרה תדרוש
אבטחה אם שוק קבוע יוגדר כעסק טעון רישוי; השלישית ,לסגור את המקום או למנוע מהקונים
להגיע לשוק .עוד אמר ,כי "יש לשים את הדברים על השולחן ,יש כוחות שפועלים בשוק
שלעירייה אין כוח להתמודד איתם".
נמצא ,כי כבר בשנת  2002הכינה העירייה הצעת חוק עזר לרחובות )הסדרת השמירה בשוק
העירוני( ,התשס"ג ,2002-ועל פיה רשאית העירייה ,בין היתר :להפעיל שירותי שמירה בתחום
השוק העירוני; לפקח על שירותי השמירה בשוק; לדרוש מכל מחזיקי הדוכנים לשלם אגרה
בשיעורים הנקובים בתוספת לחוק העזר.
נמצא ,כי הצעת חוק העזר טרם הובאה לדיון במועצת העירייה אף שחלפו ארבע שנים מאז הוכנה.
משרד מבקר המדינה העיר לעיריית רחובות ,כי לא פעלה על פי הסמכות שניתנה לה
בפקודת העיריות  -לעשות כל מעשה הדרוש לשם שמירה על הביטחון בתחומי השוק.
במשך שנים לא טיפלה העירייה בליקויי האבטחה החמורים בשוק העירוני למרות התראות
של משטרת ישראל .אין לקבל את חוסר המעש של העירייה ,התולה את התנהגותה
בשיקולים תקציביים .זאת ועוד ,יותר מארבע שנים לא הובאה לדיון במועצת העירייה
הצעת חוק העזר ,שנועד ,בין היתר ,להסדיר את האבטחה בשוק ואת מימונה ,ומשום כך,
בין היתר ,העניין עדיין לא הוסדר.
 .2א ב ט ח ת ה ש ו ק ה ע י ר ו נ י ב ב א ר ש ב ע  :בהסכם ההתקשרות בין העירייה
לעמותה צוין ,כי "הוראות הסכם זה באות להתיר פעולות מסוימות לעמותה ,במתחם השוק,
ומובהר ,כי כל פעולה שהיא מטבעה באחריות העירייה ,ושלא הותרה ,במפורש ,בהסכם זה ,אין
העמותה רשאית לבצעה ,בלי לקבל את אישורה המוקדם של העירייה ,על ידי המוסמכים מטעמה,
ובכתב".
העירייה מסרה למשרד מבקר המדינה ,כי על פי ההסכם בינה ובין העמותה ,הממונה על נושא
הביטחון בשוק ,ובכלל זה על האבטחה בו ,היא העמותה.
נציג העמותה מסר למשרד מבקר המדינה ,כי העמותה אינה ממונה על הביטחון בשוק ,אלא רק
משמשת גורם המקשר בין הגופים שלהם נגיעה לביטחון בשוק :משטרת ישראל ,העירייה
והמינהלה.
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נמצא ,כי על פי ההסכם ,העמותה לא הופקדה על נושא הביטחון בשוק העירוני .עוד נמצא ,כי
בשום שלב לאחר החתימה על ההסכם לא הפקידה העירייה )בכתב( את העמותה על נושא
הביטחון ,ולפיכך נראה ,כי לכאורה העירייה היא שנותרה מופקדת עליו.
משרד מבקר המדינה העיר לעיריית באר שבע ,כי כשהטילה את האחריות לנושא הביטחון
בשוק על גוף אחר ,היה עליה לוודא ,כי הוא ממלא את התחייבויותיו ,ומשהתברר ,כי לא
עשה כן ,היה עליה לפעול על פי הסמכות שניתנה לה בפקודת העיריות  -לעשות כל מעשה
הדרוש לשם שמירה על הביטחון בתחומי השוק .משלא פעלה כך סיכנה את שלום הציבור
הנזקק לשירותי השוק.

בסיור שעשה צוות הביקורת בשוק העירוני של באר שבע נמצאו ליקויים רבים באבטחתו.
עוד באוקטובר  2004הגיש אגף קהילה ומשמר אזרחי שבמחוז הנגב במשטרת ישראל לעמותה
דוח ,ובו הובאו ליקויי אבטחה חמורים שנמצאו בשוק העירוני ,ונכללו בו גם דרישות לשיפור
האבטחה במקום .נמצא ,כי הדרישות שבדוח לא מולאו עד מועד סיום הביקורת ,אף על פי שחלפו
כשנתיים מאז הועלו.
ביוני  2005הכינה משטרת ישראל "הערכת מצב חצי שנתית  -פרוייקט שוק עירוני בבאר שבע",
ובה פורטו הדרישות לשיפור אבטחת השוק .נמצא ,כי העמותה ביצעה רק דרישה אחת של
המשטרה וכי יתר הדרישות לא קוימו.
משרד מבקר המדינה העיר לעיריית באר שבע על החומרה שבהזנחת הטיפול במצב
האבטחה ,ועל הצורך למלא לאלתר את הדרישות שיבטיחו את ביטחון הציבור.
בתשובותיהן מסרו עיריית רחובות ועיריית באר שבע ,כי מאחר שלדעתן האחריות לביטחון פנים
מוטלת על משטרת ישראל ,המשטרה היא שצריכה לוודא שתהיה אבטחה בשוק .עיריית באר שבע
הוסיפה ,כי תפעל לאלתר להבטיח את ביטחון באי השוק ,וכי בהסכם החדש היא תוודא
שהעמותה תטפל בליקויי האבטחה.
בתשובותיה באוגוסט ובאוקטובר  2006מסרה משטרת ישראל למשרד מבקר המדינה ,כי המענה
לאבטחת השוק ברחובות הוא משולב ,ומורכב מאבטחת המשטרה לפי יכולותיה במסגרת
האבטחה הניידת ,ומאבטחה שהעירייה צריכה לספק בהתאם להנחיות המשטרה .לכן על עיריית
רחובות להציב לאלתר כוח אבטחה אזרחי בשוק העירוני .בנוגע לשוק בבאר שבע הסבירה
המשטרה ,כי היא עצמה נוקטת באמצעים לאבטחת השוק :היא מפעילה בו נקודת משטרה
קבועה; עוסקת בו בבילוש פלילי; מסיירת ברציפי ההסעה; מבצעת פעולות אבטחה נוספות על פי
מידע או התראות .המשטרה נתנה לעירייה ולעמותה הנחיות כיצד לאבטח כראוי את השוק ,אך הן
לא מילאו אותן ,שכן הן חלוקות מי מביניהן נושאת באחריות לביטחון בשוק .עוד מסרה
המשטרה ,כי לדעתה יש לחייב שוק עירוני קבוע לקבל רישיון עסק ,מה שיאפשר לה לאכוף כחוק
את צורכי האבטחה בשווקים )בעניין אי-חיוב שווקים ברישיון עסק על פי חוק רישוי עסקים ראו
לעיל בפרק על רישוי עסקים(.
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משרד מבקר המדינה העיר לעיריית רחובות ולעיריית באר שבע ,כי גם אם שוק אינו טעון
רישיון עסק הרי שעל מנת לממש כראוי את סמכותן לפי פקודת העיריות ,עליהן לדאוג
לביטחון בשווקים ,ובכלל זה למלא בקפדנות אחר כל ההנחיות המקצועיות של משטרת
ישראל.
 .3א ב ט ח ת ה ש ו ק ה ע י ר ו נ י ב ק ר י י ת א ת א  :לפני כארבע שנים החליטה עיריית
קריית אתא להציב אבטחה בשוק כדי להבטיח את הביטחון של העובדים בשוק ושל המבקרים בו.
העירייה מסרה למשרד מבקר המדינה ,כי לצורך אבטחת השוק שכרה את שירותיה של חברת
אבטחה ,והיא נושאת בהוצאות האבטחה )העירייה גובה מהסוחרים בשוק תשלומים כדי לממן
הוצאה זו  -ראו להלן בפרק על כספים ,חיוב וגבייה( .עוד מסרה העירייה ,כי בשוק מוצבים
מאבטחים בדרך קבע .העירייה מעסיקה סייר שתפקידו לפקח על השומרים והמאבטחים ,ובהם גם
המאבטחים המוצבים בשוק העירוני.
בסיור שעשה צוות הביקורת בשוק העירוני במאי  2006נמצא ,כי לא נכחו כלל מאבטחים
בשוק ,ובסיור שעשה צוות הביקורת ביוני  2006נמצא ,כי נכחו בשוק רק חלק מהמאבטחים
שהיו אמורים להימצא בו.
משרד מבקר המדינה העיר לעיריית קריית אתא ,כי עליה לפקח על האבטחה בשוק ,ולוודא
שהיא נעשית על פי התנאים שסוכמו עם חברת האבטחה.

טיפול העיריות והוועדות המקומיות
בחריגות בנייה בשווקים עירוניים
השווקים מהווים מוקד משיכה לקהל רב ,ולצורך שמירה על בטיחות וביטחון המבקרים חשוב
להקפיד ולקיים את ההוראות הנוגעות לבנייה בהם .הועלו ליקויים בטיפול עיריות רחובות ,באר
שבע וקריית אתא בכל הנוגע לחריגות בנייה בשווקים ,כמפורט בהמשך.
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה )להלן  -הוועדה המקומית( עוסקת ,בין היתר ,בהכנת תכניות
מתאר ותכניות מפורטות ,מטפלת בהליכי הרישוי של הבנייה ומפקחת עליה.
חוק התכנון והבנייה קובע ,בין היתר ,כי "לא יעשה אדם אחד מאלה ולא יתחיל לעשותו אלא
לאחר שנתנה לו הוועדה המקומית או רשות הרישוי ,לפי העניין ,היתר לכך ולא יעשה אותו אלא
בהתאם לתנאי ההיתר (2) ...הקמתו של בניין ,הריסתו והקמתו שנית ,כולו או מקצתו ,הוספה
לבניין וכל תיקון בו ,למעט שינוי פנימי בדירה".
עוד נקבע בחוק התכנון והבנייה מה הן העבירות על החוק ,מי הם האחראים להן ,מה הם העונשים
על ביצוען ומה הם האמצעים למנוע אותן או להפסיקן .לרשויות האכיפה ניתנו אמצעים כדי
למנוע בנייה ושימוש לא חוקיים במבנים ולהפסיק אותם וכדי להעניש את העוברים על הוראות
החוק.
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הפיקוח על הבנייה נועד בין השאר לאתר מבעוד מועד בנייה או שימוש במקרקעין ובבניינים,
הנעשים ללא היתר או חורגים מתנאי ההיתר .כשמתגלה עבירה בפועל או היערכות לביצוע עבירה,
על המפקח על הבנייה לדווח על כך לוועדה המקומית .על הוועדה המקומית לנקוט אמצעים
מנהליים ומשפטיים נגד מבצעי העבירה כדי למנוע אותה או לעצור אותה ,ולסייע להביא את
מבצעי העבירה לדין.
בוועדות המקומיות ברחובות ,באר שבע וקריית אתא פועלות מחלקות פיקוח הממנות מפקחים על
הבנייה.
ה ו ו ע ד ה ה מ ק ו מ י ת ל ת כ נ ו ן ו ל ב נ י י ה ב ר ח ו ב ו ת  :נמצא ,כי הוועדה המקומית
אינה מפקחת כלל על הבנייה בתחום השוק העירוני  -לא בתוך השוק ולא בסביבתו.
הוועדה המקומית הסבירה למשרד מבקר המדינה שאין צורך בביקורות יזומות של מחלקת
הפיקוח ,וכי מנהל השוק וצוות עובדיו ,הפועלים מטעם העירייה ,צריכים להשגיח בקביעות על
הנעשה בשוק כדי לאתר בנייה ללא היתר ,ואם בנייה כזו אכן נעשתה ,עליהם לדווח על כך
למחלקת הפיקוח.
משרד מבקר המדינה העיר לוועדה המקומית ,כי שיתוף פעולה בין מחלקות העירייה רצוי
כשהוא לעצמו ,אולם האחריות על בנייה בתחום העיר ,ובכלל זה בתחום השוק העירוני,
מוטלת על מחלקת הפיקוח שרק לה הידע והמיומנות לפקח פיקוח זה.

חריגות בנייה בשווקים שעשו רשויות מקומיות
הביקורת העלתה ,כי עיריית רחובות ביצעה חריגות בנייה בשוק ,וכי עיריית באר שבע היתה
אחראית לחריגות בנייה בשוק העירוני .חלק מהחריגות חמורות ,כמפורט להלן:
השוק העירוני ברחובות
 .1ג ג ה ש ו ק  :ב 1992-החליטה ועדת המשנה של הוועדה המקומית לאשר בקשה
שהגישה העירייה להתיר לה לקָ רות חלק מהשוק .נמצא ,כי העירייה בנתה גג לכל מתחם השוק
ולא רק לחלקו ,וזאת בסטייה מהיתר הבנייה.
בדוח של מפקח הבנייה ,שהוגש על פי בקשת משרד מבקר המדינה ,צוין ,כי אין התאמה בין גובה
גג השוק המצוין בתכנית ההיתר ובין גובה גג השוק שנבנה בפועל .הגג שנבנה גבוה בכארבעה
מטרים וחצי מהמתוכנן ,וכתוצאה מכך נוצר חלל גג גדול שנוצל על ידי מספר דוכנים בשוק
למטרת הקמת קומה ב' )"גלריה"( לאחסון סחורות .עוד צוין ,כי גובה הגג שנבנה בפועל הוא
כתשעה מטרים.
 2.ה ק מ ת מ ב נ ה ש ל ש י ר ו ת י ם צ י ב ו ר י י ם  :נמצא ,כי ב 1996-הכינה העירייה
תכנית בנייה לצורך בקשה להיתר בניית מבנה של שירותים ציבוריים בשטח של כ 20-מ"ר ,בסמוך
לצדו המערבי של השוק .הביקורת העלתה ,כי הוועדה המקומית לא דנה בבקשה להיתר הבנייה
למבנה השירותים הציבוריים ,וממילא לא אישרה אותו.
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בסיור שעשה צוות הביקורת בשוק בפברואר  2006נמצא ,כי מבנה השירותים הציבוריים
הוקם אף על פי שלא ניתן לו היתר בנייה.
 .3דוכן א' :מדוח של מפקח הבנייה ,שנעשה על פי בקשה של משרד מבקר המדינה ,עלה ,כי
דוכן א' ,בשטח של כ 13-מ"ר ,הוקם בשוק ללא היתר בנייה .בדוח צוין ,כי הדוכן הוקם "על ידי
עיריית רחובות ובאישור מנהל מחלקת הנכסים דאז".
השוק העירוני בבאר שבע
ב נ י י ת ש נ י ג ג ו ת  :בסיור שעשה צוות הביקורת בשוק העירוני במאי  2006אותרו שני
גגות בשטח של  40מ"ר ו 79-מ"ר שהוקמו ללא היתר בנייה )ראו להלן תמונות  9ו .(10-מהנתונים
שנתקבלו מהוועדה המקומית ,הקמת הגגות נעשתה "לפי בקשת מינהלת השוק ...ובכוונת העירייה
לפעול ]בדיעבד[ להכשרת החריגות".
משרד מבקר המדינה העיר לעיריית רחובות ולעיריית באר שבע ,כי החובה לפעול בהתאם
לחוק התכנון והבנייה ולהקפיד על אכיפתו חלה בראש ובראשונה על העירייה עצמה.
בפעולותיהן אלה פעלו העיריות בניגוד לחוק ובניגוד לכללי המנהל התקין.
בתשובתה מסרה עיריית רחובות ,כי ב 1992-החליטה לקָ רות את האגף המערבי של השוק ,ובד
בבד לשדרג את יתרת גג השוק )חלקו המזרחי ,הדרומי והצפוני( על ידי שיפוץ ,תיקון והתאמת כל
חלקי הגג אלה לאלה .העירייה ציינה ,כי לדעתה אין בשדרוג זה "סטייה מהותית מההיתר שניתן
אך ...העירייה תעשה בהקדם לתיקון המצב החוקי" בכל הקשור לגובה הגג ולשדרוג יתרת הגג.
משרד מבקר המדינה העיר לעיריית רחובות ,כי יש לקבל היתר בנייה בעבור כל עבודת
בנייה ,ותפיסתה של העירייה שבעבודות הבנייה לא היה משום "סטייה מהותית מההיתר"
סותרת את החוק.
בתשובתה מסרה עיריית באר שבע ,כי תפעל להסדיר מיד את רישוי הגגות .עוד מסרה העירייה ,כי
העמותה היא שיזמה את הקמת הגגות ,והעירייה עצמה לא הייתה מעורבת ביוזמה זו.
משרד מבקר המדינה העיר לעיריית באר שבע ,כי תפקידה של המינהלה שהקימה הוא
לפקח מטעמה על ניהול השוק ,ולכן אין לקבל את טענת העירייה שהיא עצמה לא הייתה
שותפה בהחלטות.
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חריגות בנייה שעשו מחזיקי דוכנים בשווקים עירוניים
השוק העירוני ברחובות
נמצא ,כי בשוק ברחובות הוקמו דוכנים ,גגות ,סככות וקומות ב' מעל דוכנים )"גלריות"( ללא
היתרי בנייה ובלי שהעירייה תנקוט לסילוקם באמצעים העומדים לרשותה על פי החוק .כך למשל
נבנתה סככה בשטח של  166מ"ר בחזית הצפונית של השוק ,וסככה בשטח של  35מ"ר בחזיתו
הדרומית; הורחב שטחו של בית קפה הפועל בשוק על שטח ששימש נתיב תחבורה ציבורית;
הוצבו ללא היתר בנייה ,בידיעת העירייה ,שתי מכולות ששימשו דוכנים .לאחת מהמכולות נוספה
סככה בשטח של כ 30-מ"ר; בדוכנים בשוק נבנו תוספות בנייה ללא היתר.
 .1ב י ת ק פ ה  :בסיור שעשה צוות הביקורת בינואר  2006נמצא ,כי בנתיב תחבורה
ציבורית ברחוב לבקוביץ ,בחלקו הדרומי של השוק העירוני ,הוקמה יציקת בטון ,והיא יצרה
מפלס אחד עם המדרכה הציבורית הסמוכה לה .השטח היצוק שימש מקום ישיבה של בית קפה
הפועל בשוק .מעל השטח היצוק הוקמה סככת פח על גבי עמודים שהוצבו בנתיב התחבורה
הציבורית .ממזרח לשטח היצוק הוצב שלט ,ונאמר בו כי חלקו המזרחי של נתיב התחבורה
שנחסם הוא "חנייה פרטית לרכב" .נמצא ,כי כל הבנייה המתוארת לעיל נעשתה ללא היתר בנייה.
מפקח הבנייה מסר לצוות הביקורת ,כי עוד לפני חמש שנים דיווח מנהל השוק למחלקת הפיקוח
של הוועדה המקומית שמחזיק בית הקפה בנה סככה ללא היתר ,ובעקבות דיווחו הוציאה הוועדה
המקומית בספטמבר  2001צו הריסה מינהלי .נמצא ,כי צו ההריסה לא בוצע .ביוני  2003דיווח
לעירייה חבר מועצת העירייה על חריגות בנייה בבית הקפה והתריע על שימוש לא חוקי בשני
מטרים וחצי מנתיב התחבורה הציבורית ,על שימוש במדרכה לצורכי בית הקפה ,על הקמת סככה
ללא היתר בשטח של כ 50-מ"ר ,על סיפוח של חלק מנתיב התחבורה הציבורית לשם חנייה פרטית
ועל מניעת חנייה מבאי השוק.
משרד מבקר המדינה העיר לעיריית רחובות ולוועדה המקומית על אי-טיפולן בחריגות
הבנייה האמורות :הוועדה המקומית לא פעלה בנחישות לאכוף את החוק ולא ביצעה את צו
ההריסה שהוצא ב .2001-העירייה והוועדה אפשרו למחזיק החנות להשתמש בנתיב
התחבורה הציבורית ובמדרכה לצרכים עסקיים ולחנייה פרטית .העירייה ,שהיא בעלת
הנכס ,לא נקטה באמצעים המשפטיים העומדים לרשותה נגד המחזיק בו.
נמצא ,כי רק בפברואר  ,2006לאחר שהחל משרד מבקר המדינה לבדוק את חריגות הבנייה של
בית הקפה ,הרסו העירייה והוועדה את משטח הבטון על פי צו הריסה מינהלי שהוציאה הוועדה
המקומית.
בשלושה סיורים שעשה צוות משרד מבקר המדינה במרס ובאפריל  ,2006דהיינו לאחר שצו
ההריסה יצא אל הפועל ,נמצא כי שוב הוצבו בנתיב התחבורה הציבורית שולחנות וכיסאות
המשמשים את באי בית הקפה ,וכלי רכב שוב אינם יכולים לעבור בנתיב.
משרד מבקר המדינה העיר לעיריית רחובות ,כי עליה לעקוב בקביעות אחר פעולותיהם של
מחזיקי הדוכנים ולבדוק אם הן עולות בקנה אחד עם הוראות החוק.

142

שווקים וירידים  -ניהול ופיקוח של רשויות מקומיות

בתשובתה מסרה העירייה ,כי הפיקוח העירוני טיפל בשימוש שעשה מחזיק בית הקפה בנתיב
התחבורה הציבורית.
 .2ה ק מ ת ק ו מ ה ב ' ) " ג ל ר י ה " ( מ ע ל ד ו כ נ י ם ב ש ו ק  :נמצא ,כי שישה
מחזיקי דוכנים בשוק ברחובות הקימו שבע גלריות מעל הדוכנים ללא היתר בנייה .מפקח הבנייה
מסר למשרד מבקר המדינה ,כי מחזיקי הדוכנים שבנו את הגלריות השתמשו בשלד של גג השוק
כדי לבנות אותן ,ובכך הן מעמיסות עליו משקל נוסף.
משרד מבקר המדינה העיר לעירייה ולוועדה המקומית על שלא נקטו את האמצעים
העומדים לרשותן כדי להסיר את הגלריות שנבנו ללא היתר ,ועלולות לסכן את באי השוק
עקב המשקל הנוסף.
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה העירייה ,כי היא מקבלת את הערת הביקורת ,וכי הוועדה
המקומית תבדוק את עניין רישוי הבנייה של הגלריות.
השוק העירוני בבאר שבע
בסיור שערך צוות הביקורת מטעם משרד מבקר המדינה בחלק משטח השוק ,הוא איתר  43חריגות
בנייה שעשו מחזיקי חנויות .החריגות כללו ,בין היתר :תוספות בנייה לחנויות בשוק ,שכללו בין
השאר בנייה על מדרכות ציבוריות ,בנייה על גג חנות והקמת סככות וגגונים )ראו להלן תמונות
 ,11-14הממחישות חלק מחריגות הבנייה בשוק(.

גג שנבנה ללא
היתר
תמונה מספר  - 9בנייה ללא היתר של גג )צולם על ידי נציג העירייה במאי (2006
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גג שנבנה
ללא היתר

תמונה מספר  - 10בנייה ללא היתר של גג )צולם על ידי נציג העירייה במאי (2006

תמונה מספר  - 11בנייה ללא היתר על מדרכה ציבורית לאורכו של הרחוב
)צולם על ידי נציג העירייה במאי (2006
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בנייה ללא היתר
על מדרכה

תמונה מספר  - 12בנייה ללא היתר על מדרכה ציבורית )צולם על ידי נציג העירייה במאי (2006

תמונה מספר  - 13בנייה ללא היתר של סככה ומשטח מרוצף
)צולם על ידי נציג העירייה במאי (2006
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תמונה מספר  - 14בנייה ללא היתר הכוללת סככה ומשטח מרוצף
)צולם על ידי נציג העירייה במאי (2006

בניית סככה
ללא היתר

השוק העירוני בקריית אתא
השוק העירוני בקריית אתא הוקם לפני כ 30-שנה ללא היתר בנייה ושלא על פי התכנית החלה על
השטח  .17בתכנית זו נועדה הקרקע לשמש שטח ציבורי פתוח.
הועלה ,כי הוועדה המקומית לא עשתה פעולות נמרצות כדי להסדיר את בנייתו הלא חוקית של
השוק ,כגון הסרת הבנייה הלא חוקית או הסדרת היתרי הבנייה של השוק.

Ι
משטח מרוצף
היתר
ללא
שנבנה
העיר לעיריית רחובות ,לעיריית באר שבע ולוועדותיהן המקומיות על
המדינה
מבקר
משרד
אוזלת ידן בכל הקשור לפיקוח על הבנייה ולמניעת חריגות בנייה העלולות לסכן את
הציבור .לדעת משרד מבקר המדינה ,מאחר שלא נעשה פיקוח יזום וסדיר נפגעה יכולתן של
הוועדות המקומיות להפסיק בנייה לא חוקית במועד ,באמצעים שחוק התכנון והבנייה
הקנה להן.
משרד מבקר המדינה העיר לעיריית קריית אתא ולוועדה המקומית על כך שבמשך שנים
רבות הן אפשרו להפעיל את השוק העירוני ללא היתר בנייה ושלא על פי ההוראות של
תכנית המתאר החלה על השטח.
בתשובתה מסרה עיריית רחובות ,כי היא מקבלת את הערות משרד מבקר המדינה וכי תפעל
להגביר את הפיקוח היזום והסדיר במתחם השוק.
עיריית באר שבע מסרה בתשובתה ,כי היא מקבלת את הערות משרד מבקר המדינה על שלא
עשתה מספיק בתחום הפיקוח על הבנייה ועל חריגות הבנייה שעשו מחזיקי חנויות בשוק .עוד
מסרה עיריית באר שבע ,כי החריגות המסכנות את בטיחות הציבור יטופלו לאלתר ,וכי היא תכין
סקר כדי לאתר חריגות בנייה בשוק ,ותיזום ביקורת סדירה בשוק .העירייה מסרה ,כי על חריגות
הבנייה שגילה צוות הביקורת בסיור המשותף לא התקבלו בעבר כל הודעות ממינהלת השוק,
שהיא הגוף הממונה על השוק מטעם העירייה.
משרד מבקר המדינה העיר לעיריית באר שבע ,כי האחריות לשוק מבחינת התכנון והבנייה,
ובכלל זה הפיקוח ,מוטלת על הוועדה המקומית ,ועל כן עליה לפעול ללא דיחוי נגד הבנייה
הבלתי חוקית בתחום השוק.
__________________
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בתשובתה טענה עיריית קריית אתא ,כי על עבירות הבנייה שנעשו בעבר חלה התיישנות.
משרד מבקר המדינה העיר לעיריית קריית אתא ולוועדה המקומית ,כי גם אם חריגת הבנייה
נעשתה לפני שנים והתיישנה ,הרי עצם השימוש במבנה שנבנה בניגוד לחוק הוא עבירה
נמשכת שניתן להעמיד בגינה לדין בעת גילויה .18

כספים ,חיוב וגבייה
בבדיקת הניהול הכספי של השווקים העירונים נמצאו ליקויים בפעולות הכספיות של הרשויות
המקומיות שנבדקו.
השוק העירוני ברחובות
בתקנות הרשויות המקומיות )הנהלת חשבונות( ,התשמ"ח) 1988-להלן  -תקנות הנהלת חשבונות(
נקבע ,כי" :הרישום בהנהלת חשבונות יעשה באופן שוטף ,לפי סדר ביצוע הפעולות הכספיות,
בסמוך לעשיית הפעולה ."19
עיריית רחובות מחייבת את השוכרים של נכסיה בדמי שכירות ,ארנונה ,חשמל ומים על פי התנאים
שנקבעו בחוזי השכירות.
נמצא ,כי העירייה לא חייבה בהוצאות חלק ממחזיקי הדוכנים בשוק העירוני ,וגם לא רשמה
בספריה את ההוצאות:
 1.מ ח ז י ק י ד ו כ נ י ם ש ח ת מ ו ע ל ח ו ז ה ש כ י ר ו ת  :מאז הוקם השוק העירוני
בראשית שנות החמישים ועד ינואר  ,1997דהיינו כ 45-שנה ,לא חייבה העירייה את מחזיקי
הדוכנים בתשלום הארנונה ,וממילא לא שלחה להם דרישות תשלום בגין ארנונה ,ורק החל ממועד
זה החלה לחייב אותם בתשלום זה.
 2.מ ח ז י ק י ד ו כ נ י ם ש ל א ח ת מ ו ע ל ח ו ז ה ש כ י ר ו ת  :מתחילת שנות
השמונים ועד מועד סיום הביקורת ,דהיינו כ 25-שנים ,לא חייבה העירייה מחזיקים של כ-
 20דוכנים לשלם דמי שכירות ,וממילא לא שלחה להם דרישות תשלום על כספים אלה.
מתחשיב שהכין משרד מבקר המדינה עולה ,כי העירייה הפסידה בשנים אלה הכנסות
המסתכמות בכ 22-מיליון ש"ח ,ללא ריבית פיגורים והצמדה .עוד הועלה ,כי המחזיקים לא
חויבו לשלם גם חשבונות ארנונה ,מים וחשמל ,והעירייה משלמת הוצאות אלה מקופתה.
מהאמור לעיל נובע ,כי החובות הרשומים בספרי העירייה בגין דמי שכירות ,מים ,חשמל
וארנונה אינם משקפים את מלוא סכום החובות של המחזיקים.
__________________

18
19

ראו דוח על הביקורת ברשויות המקומיות ) (2005בפרק :עיריית ראשון לציון -ועדה מקומית לתכנון
ולבנייה  -חריגות בנייה ושימושים חורגים ,עמ' .506
סעיף  8ה.
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משרד מבקר המדינה העיר לעיריית רחובות על החומרה שבמעשיה בכך שלא חייבה את
מחזיקי הדוכנים לשלם דמי שכירות ,ארנונה ,מים וחשמל .נתוני החייבים בדוחות הכספיים
של העירייה לא שיקפו את סכומי החוב האמיתיים שנים רבות ,בהן מימנה העירייה מכספי
הציבור את התשלומים הללו.
ח ו ב ו ת ש ל ש ו כ ר י ם ב ג י ן ד מ י ש כ י ר ו ת ,א ר נ ו נ ה ו מ י ם  :נמצא ,כי יתרת
החוב המצטברת של שוכרים בגין דמי שכירות הסתכמה בשנים  2003-2005בכ 1.1-מיליון ש"ח,
כ 1.3-מיליון ש"ח וכ 1.5-מיליון ש"ח בהתאמה .עוד נמצא ,כי יתרת החוב המצטברת גדולה פי
עשרה ויותר מהחיוב השנתי ,מה שמעיד שחובות של שוכרים לא נגבו זמן ממושך .על פי חוזי
השכירות שהעירייה חותמת עם שוכרים ,תשלומי חובה ,ובהם ,בין היתר ,תשלומים של ארנונה
ומים ,חלים על שוכר הנכס .נמצא ,כי יתרת החוב המצטברת של השוכרים בגין ארנונה ומים
הסתכמה בשנים  2003-2005בכ 470,000-ש"ח ,כ 510,000-ש"ח וכ 560,000-ש"ח בהתאמה
)יתרת החוב כולל ריבית והפרשי הצמדה הסתכמה בכ 620,000-ש"ח בסוף  .(2005עוד נמצא ,כי
שיעור הגבייה של ארנונה ומים בשנת  2005עומד על כ 47%-בלבד מתוך סך החיוב השנתי
השוטף.
ח ו ב ו ת ש ל ש ו כ ר י ם ב ג י ן ש י מ ו ש ב ח ש מ ל  :חברת החשמל התקינה בשוק
מונה חשמל מרכזי על שמה של עיריית רחובות ,והעירייה היא שמשלמת את חשבון החשמל
הכולל של השוק .רק למקצת ממחזיקי הדוכנים יש מונה צריכה של חברת החשמל .העירייה
מחייבת את מחזיקי הדוכנים )שאין להם מוני צריכה של חברת החשמל( בהוצאות חשמל,
בהסתמך על מוני צריכה פנימיים אותם התקינה.
נמצא ,כי מחזיקי הדוכנים צברו חובות כבדים לעירייה בגין שימוש בחשמל; בסוף  2005הסתכמו
חובות אלה בכ 320,000-ש"ח )נומינלי(.
עוד נמצא ,כי הוצאות החשמל החודשיות הממוצעות של דוכן יחיד הסתכמו בשקלים אחדים
בלבד בשנת  ,2004ובכ 15-20-ש"ח לחודש בשנת  .2005בעניין חיובי החשמל של מחזיקי דוכנים
שהסתכמו רק בשקלים בודדים לחודש כאמור ,מסרה העירייה למשרד מבקר המדינה ,כי ייתכן
שיש תקלות וחבלות במוני החשמל.
משרד מבקר המדינה העיר לעירייה שעליה לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה כדי
לגבות מהמחזיקים חובות בגין תשלומי חשמל שלא נפרעו .עוד העיר משרד מבקר המדינה,
כי על עיריית רחובות לבדוק אם יש תקלות וחבלות במוני החשמל הפנימיים ,וכן לבדוק את
סבירותם של הסכומים החודשיים שמחזיקי הדוכנים חויבו בהם בעבור השימוש בחשמל.
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה עיריית רחובות ,כי כשתתחיל בטיפול המשפטי במחזיקי
הדוכנים היא תפעל לגבות חובות של ארנונה ודמי שכירות .עוד מסרה העירייה ,כי כל הדוכנים
יחוברו עם הזמן למוני צריכה פנימיים )הליך החיבור כבר החל( וכי בעת האחרונה הותקנו בהם
מדי מים.
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השוק העירוני בבאר שבע
ממסמכי המינהלה עלה ,כי העמותה המנהלת את השוק העירוני סיימה את פעולותיה בשנים
 2000-2001ביתרת רווח ,אבל מ 2002-ואילך הסתיימו פעולותיה בגירעונות שוטפים .את שנת
 2004היא סיימה בגירעון מצטבר של כ 440,000-ש"ח .עיקר הוצאותיה היו על ניקיון ,החזקה,
שמירה ,תאורה והוצאות כלליות.
א י ש ו ר ת ק צ י ב ה ש ו ק ו ה ט י פ ו ל ב ג י ר ע ו נ ו ת  :תקציב הוא תכנית עבודה
במונחים כספיים ,ועליו לשקף נכונה את פוטנציאל ההכנסות על סמך נתוני ההכנסות של השנה
שעברה ,ואת תחזית ההוצאות.
בהסכם משנת  2000שנחתם בין העירייה לעמותה נקבע ,כי המינהלה תקבע את המסגרת
התקציבית של ניהול הפעילות בשוק ותאשר את תקציב הפעילות של השוק.
הועלה ,כי המינהלה לא דנה בתקציבי הפעילות של העמותה במשך חמש שנים ,מ 2001-עד 2005
וממילא לא אישרה את התקציבים וגם לא דנה בגירעונות השוטפים שנצברו מ .2002-עוד נמצא,
כי המינהלה לא אישרה כנדרש את הדוחות הכספיים שהגישה העמותה על הפעילות בשוק בשנים
.2000-2004
נמצא ,כי במצב הדברים שהתקיים חמש שנים ,בהן נוהלה הפעילות הכספית בשוק על ידי
העמותה ללא קביעת מסגרת תקציבית על ידי המינהלה ,לא היתה העירייה מעורבת בניהול הכספי
של השוק ,ובכלל זה לא בחנה את הכדאיות הכלכלית של ההוצאות הכספיות ואת הצורך בהן ,לא
בחנה שיטות התייעלות ,וכדומה .אי-קיומו של תקציב ואי בחינה ואישור של הדוחות הכספיים לא
אפשר לעירייה לבדוק את ניהול כספי השוק על ידי העמותה ולהעריך את פעולותיה.
משרד מבקר המדינה העיר לעירייה ,כי פיקוחה על הפעילות הכספית של העמותה,
באמצעות המינהלה ,היה לקוי .ליקוי זה חמור במיוחד נוכח הגירעונות הכספיים שנצברו
בניהול השוק בשנים האחרונות.
ג ב י י ת ד מ י ש כ י ר ו ת ו ד מ י ה ח ז ק ה  :על פי ההסכם שנחתם בין העמותה לעירייה,
העמותה ממונה על גביית דמי השכירות ודמי ההחזקה  20מהמחזיקים ,ובכלל זה ממונה על גביית
חובות העבר.
על פי נתונים שהתקבלו מהעמותה ,החובות הנצברים של מחזיקי חנויות ודוכנים בגין דמי
שכירות והחזקה הסתכמו בשנים  2003-2005בכ 4.6-מיליון ש"ח 3.8 ,מיליון ש"ח ו4.4-
מיליון ש"ח בהתאמה .נמצא ,כי בשנים אלה הסתכם אחוז הגבייה הממוצע מתוך החוב
השוטף בכ .73%-אחוז הגבייה הממוצע מתוך החוב הנצבר הסתכם בכ 8%-בלבד.

__________________

20

על פי ההסכם ,דמי החזקה שנתיים הם כספים המגיעים לעירייה ממחזיקי חנויות בשוק בעבור החזקת
השוק ,על פי קביעת המינהלה .בדמי החזקה מחויבים רק  415מחזיקי חנויות החתומים על הסכמי
חכירה עם העירייה .דמי ההחזקה נועדו לממן הוצאות ניקיון ,שמירה וכדומה .מחזיקי דוכנים
בשכירות חופשית מחויבים בדמי שכירות בלבד.
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מבדיקה שעשה צוות הביקורת נמצא ,כי בדצמבר  2005היו  20בעלי חוב שחבו לעירייה בין
 50,000ש"ח ל 210,000-ש"ח .הביקורת העלתה ,כי העמותה טיפלה בגביית חובות העבר
והחובות השוטפים של חייבים אלה והעבירה את החובות לטיפול משפטי.
עוד העלתה הביקורת ,כי העירייה לא וידאה שהמינהלה מבצעת את תפקידה :המינהלה לא דנה
בדרכי הפעולה שעל העמותה לנקוט בנושא החובות הכבדים שצברו מחזיקים ,ובפעולות שיש
לעשות כדי להעמיק את הגבייה השוטפת ואת גביית חובות העבר.
משרד מבקר המדינה העיר לעירייה ,כי היה עליה לוודא שהמינהלה מפקחת על פעילות
העמותה ,וכן לוודא שהחובות של השוכרים בשוק נגבים בקביעות ובנחישות.
בתשובתה מסרה העירייה ,כי תשקול להעסיק חברת גבייה כדי להעמיק את הגבייה .חברה זו
תגבה ,בין היתר ,גם את חובות העבר.
מ ת ן ה נ ח ו ת ל מ ש ל מ י ם ד מ י ה ח ז ק ה  :בהסכם נקבע ,כי המינהלה תחליט מה
יהיה שיעור דמי ההחזקה .קודם שהועבר הניהול של השוק לעמותה בשנת  ,2000דמי ההחזקה
השנתיים שהוטלו על השוכרים בשוק היו כ 5,000-ש"ח )כולל מע"מ( .שוכר של חנות בשוק אשר
שילם את מלוא הסכום בתחילת השנה היה זכאי להנחה של .3%
במרס ובאוגוסט  2001החליטה המינהלה לתת למשלמים מראש את דמי ההחזקה הנחה נוספת של
) 10%דהיינו הנחה כוללת של  (13%שתהיה תקפה עד הודעה חדשה .בהתאם לכך ,בשנים 2002-
 2005הטילה העמותה על שוכרי החנויות דמי החזקה שנתיים של כ 4,400-ש"ח בממוצע )כולל
מע"מ( .עוד החליטה המינהלה לבדוק מדי שנה בשנה אם המסגרת התקציבית של השוק נשמרת
למרות ההנחה.
מאחר שבחמש השנים האחרונות לא אישרה המינהלה את מסגרות התקציב של השוק ,ממילא גם
לא בדקה מדי שנה בשנה אם המסגרת התקציבית של השוק נשמרת למרות ההנחה הנוספת של
.10%
משרד מבקר המדינה העיר לעיריית באר שבע ,כי הייתה צריכה למנוע מהמינהלה לתת
למשלמים דמי החזקה מראש הנחה נוספת של  10%לזמן לא מוגבל בלי לעשות בדיקות
שוטפות של המצב הכספי של השוק שנוהל על ידי העמותה .העירייה לא עמדה על כך
שהמינהלה תעשה את כל הבדיקות הדרושות בעניין ההנחה הנוספת ,ומכאן עולה חשש ,כי
קופת העירייה נפגעה.
בתשובתה מסרה העירייה ,כי העמותה החליטה לקצץ בהוצאותיה לטובת מתן ההנחות.
משרד מבקר המדינה העיר לעיריית באר שבע כי למרות הקיצוץ בהוצאות העמותה,
חשבונותיה הוסיפו להסתכם בגירעונות ,ולכן העירייה הייתה צריכה לעמוד על כך
שהמינהלה תעשה את כל הבדיקות הדרושות.
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השוק העירוני בקריית אתא
ג ב י י ת א ג ר ת ש ו ק  :על פי חוק עזר לקריית אתא )שווקים( ,יש לשלם אגרה )להלן:
אגרת שוק( עבור היתר למכירת טובין בשוק העירוני .העירייה דורשת בכל חודש תשלום בגין
אגרת השוק ,אשר נע בין  87ש"ח ל 174-ש"ח ,על פי שטח הדוכן.
בשנים  2003-2005חויבו כלל הסוחרים בכ 120,000-ש"ח בממוצע לשנה בגין אגרת שוק .נמצא,
כי בשנים הללו הסתכם החוב המצטבר של הסוחרים בשוק בגין אגרת שוק בכ 0.80-מיליון ש"ח,
 0.96מיליון ש"ח ו 1.14-מיליון ש"ח ,בהתאמה.
ג ב י י ת ד מ י א ב ט ח ה  :עיריית קריית אתא נושאת בהוצאות האבטחה ,ומיוני  2002ואילך
החלה לחייב כל סוחר בשוק לשלם דמי אבטחה בסך  317ש"ח בחודש )מעודכן לחודש יוני .(2006
נמצא ,כי בשנים  2003-2005צברו הסוחרים חובות כבדים בגין דמי אבטחה ,והם הסתכמו
בכ 400,000-ש"ח 600,000 ,ש"ח ו 900,000-ש"ח בהתאמה .עוד נמצא ,כי הגבייה
השנתית עומדת על כ 14%-21%-מהחיוב השנתי.
משרד מבקר המדינה העיר לעיריית קריית אתא ,כי עליה לפעול בנחישות כדי לגבות את
חובות הסוחרים בגין אגרת שוק ובגין דמי אבטחה.
העירייה מסרה בתשובתה ,כי תפעל לגביית החובות ולהעמקת הגבייה של אגרת השוק.

היבטים בניהול שווקים
פיקוח על ניהול השוק
 .1בהסכם בין עיריית באר שבע לעמותה שניהלה את השוק נקבע ,כי המינהלה תתכנס לפי
הצורך ולפחות אחת בחודש כדי לדון ,בין היתר ,בנושאים הבאים :האופן שבו מנהלת העמותה
את הפעילות בשוק ,אישור התקשרויות עם ספקים וגורמים חיצוניים ותלונות שהועברו אליה .עוד
נקבע ,כי המינהלה תוודא שניהול השוק יעיל וקפדני ,כנקבע בהסכם.
נמצא ,כי מיוני  2000עד דצמבר  2005התכנסה המינהלה עשר פעמים בלבד ,במקום  66פעמים
לפחות ,כנדרש על פי ההסכם.
הביקורת העלתה ,כי ביוני  2002הגיש מבקר העירייה לראש העירייה דוח על השוק העירוני,
והועלו בו ממצאים על תפקודה הלקוי של המינהלה .בדוח צוין ,בין היתר ,כי המינהלה אינה
מתכנסת כלל וכי "מזה חודשים לא התקיימה כל ישיבה של מינהלת השוק שאמורה לפקח על
ניהול השוק ולהתוות מדיניות הפעילות בשוק ,ולקבוע מסגרת תקציבית וכו'" .לסיכום נאמר
בדוח ,כי" :בניגוד לכוונות הטובות אשר הוצהר עליהם בהסכם בין העמותה והעירייה ,המינהלת
אינה מבצעת כיאות את התפקיד שיועד לה ,דהיינו פיקוח ציבורי על ניהול השוק העירוני בידי
העמותה".
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הועלה ,כי העירייה לא טיפלה בליקויים בתפקוד המינהלה ,אף על פי שידעה שהמינהלה אינה
מתכנסת בתדירות הרצויה ואינה מטפלת בנושאים שהיא ממונה עליהם.
משרד מבקר המדינה העיר לעיריית באר שבע ,כי אף על פי שידעה כבר ב2002-
שהמינהלה אינה מטפלת בנושאים שהיא ממונה עליהם ,ומשום כך נמנעה מהעירייה
היכולת לפקח כראוי על הפעלת השוק העירוני ,היא לא עשתה פעולות נמרצות כדי
שהמינהלה תקיים את התפקידים שהוטלו עליה בהסכם.
 2.בהסכם בין עיריית באר שבע והעמותה נקבע ,כי המינהלה תאשר הסכמי התקשרות של
העמותה עם ספקים .ההתקשרות תיעשה באמצעות מכרז או הצעות מחיר ,על פי הנחיותיה של
המינהלה.
במסגרת הפעלת השוק הזמינה העמותה בשנים האחרונות שירותים מספקים שונים ,ובהם שירותי
ניקיון של השוק ,שירותי שמירה ,הדברה ופרסום.
נמצא ,כי משנת  2000לא דרשה המינהלה לאשר את התקשרויות העמותה עם הספקים .מן האמור
לעיל עולה ,כי פיקוח עיריית באר שבע על הפעילות הכספית של העמותה היה לקוי ,ולכן לא היו
לעירייה די נתונים להעריך אם כל ההוצאות שהוציאה העמותה הוצאו לאחר שנבדקה הכדאיות
שלהן ויעילותן הכלכלית.
משרד מבקר המדינה העיר לעיריית באר שבע על מחדלה באישור ההתקשרויות של
העמותה מאז שנת  .2000פיקוח העירייה על הפעילות הכספית של העמותה באמצעות
המינהלה היה לקוי .העירייה הייתה צריכה לוודא שהמינהלה מקיימת את חובתה כנקבע
בהסכם ,דנה בהתקשרויות של העמותה עם ספקים ומאשרת אותן.
העירייה מסרה בתשובתה ,כי בהתאם להסכם החדש שנחתם עם העמותה במרס  ,2006היא תגביר
את הפיקוח על מימוש ההסכם ועל מילוי ההתחייבויות של העמותה בהסכם זה.

ניהול ופיקוח על השימוש בנכסים בשוק
 .1במטרה לפקח על נכסיה בשוק ,החלה עיריית רחובות באוגוסט  2003להכין סקר שנועד
לברר מהו המעמד המשפטי של העירייה כלפי מחזיקי דוכנים .לצורך כך הקימה צוות שאמור היה
לסיים את עבודתו במרס .2004
עד מועד סיום הביקורת בעירייה באפריל  2006סיים הצוות לבדוק  104מ 130-דוכני השוק ,כלומר
הסקר טרם הושלם .מדובר באיחור של יותר משנתיים .יצוין ,כי לחלק מהדוכנים שנבדקו יידרשו
בדיקות המשך מפני שהצוות לא הסיק מסקנות ברורות בשאלה מה הן זכויות המחזיקים בנכסים
או מכוח איזו התקשרות הם מחזיקים בנכסים .מן האמור לעיל עולה ,כי לעירייה אין עדיין מידע
מלא ועדכני בנוגע למחזיקי הדוכנים בפועל ולמעמד המשפטי שלהם בנכס .מכאן שלעירייה אין
מידע שלם למשל על מספר הדוכנים המושכרים מכוח חוק הגנת הדייר ]נוסח משולב[ ,התשל"ב-
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 ,1972על מספר הדוכנים המושכרים בשכירות חופשית ועל מספר הדוכנים המוחזקים ללא חוזי
שכירות )ראו בהמשך הדברים(.
משרד מבקר המדינה העיר לעיריית רחובות ,כי עליה לסיים בהקדם את סקר הנכסים בשוק
העירוני.
 2.בחוזי שכירות שחתמה עיריית רחובות עם שוכרי דוכנים התחייבו השוכרים ,בין היתר ,שלא
למסור או להעביר או לשעבד או למשכן את הנכס המושכר ושלא להרשות לאחר להחזיק בו או
להשתמש בו ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה ,מבלי לקבל מראש ובכתב את רשות העירייה לכך.
נמצא ,כי שוכרים בשוק העירוני העבירו דוכנים לאחרים ללא אישור העירייה :על פי תוצאות סקר
מ) 1994-ראו להלן בפרק על הטיפול המשפטי( ,נמצאו  44שוכרים אשר השכירו את הדוכן
שנמסר להם בשכירות משנה .מנתוני העירייה עולה חשש ,כי כיום רוב השוכרים משכירים את
הדוכנים בשכירות משנה .בעניין זה יודגש ששוכרים שקיבלו את דוכניהם לשם שיקום העבירו
אותם לאחרים בשכירות משנה ,כך שלא ניצלו אותם לשיקומם .לפיכך פחתו סיכוייהם של נזקקים
אחרים לקבל דוכן בשוק ,מכיוון שהדוכנים אינם מתפנים ומוחזרים לידי העירייה .מכל זה עולה
שלעירייה אין שליטה על השימוש הנעשה בפועל בנכסיה .נמצא ,כי העירייה לא פעלה בנחישות
נגד שוכרים שמסרו דוכנים למחזיקים אחרים ללא הסכמתה )ראו להלן בפרק על הטיפול
המשפטי( ,וכי בשלוש השנים האחרונות לא נקטה העירייה כל אמצעים משפטיים נגד השוכרים
ושוכרי המשנה .אי לכך נמשכה תופעה זו מאז ועד מועד סיום הביקורת.
משרד מבקר המדינה העיר לעיריית רחובות על מחדליה שאפשרו מצב מתמשך של העברת
דוכנים בשכירות משנה ללא הסכמתה .במצב הדברים המתואר לא היתה לעירייה שליטה
על נכסיה בפועל.
 3.בשנות השמונים החליטה עיריית רחובות לבנות כ 20-דוכנים נוספים בשוק ולמסור אותם
לשוכרים למטרות שיקום .הוחלט כי ההתקשרות תיעשה על פי חוזי שכירות לא מוגנת )חופשית(.
נמצא ,כי משנות השמונים ועד מועד סיום הביקורת החזיקו המפעילים בדוכנים שמסרה
להם העירייה בלי שנחתמו עמם חוזי שכירות ובלי ששילמו לעירייה דמי שכירות .על פי
תחשיב שעשה משרד מבקר המדינה ,העירייה הפסידה הכנסות מדמי שכירות בהיקף של כ-
 22מיליון ש"ח )ללא ריבית פיגורים והצמדה( .בנוסף נמצא ,כי כל אותו הזמן לא שילמו
המחזיקים לעירייה ארנונה והוצאות חשמל ומים ,והעירייה נשאה גם בהוצאות האלה )ראו
לעיל בפרק על כספים וגבייה(.
ב 1994-הגישה העירייה תביעות פינוי נגד  13מחזיקי דוכנים שלא חתמו על חוזי שכירות ,אולם
הביקורת העלתה ,כי העירייה לא פעלה בנחישות להסדרת הנושא ולאכיפת פסקי הדין על מחזיקי
דוכנים אלה ,והם הוסיפו להחזיק בהם עד מועד סיום הביקורת )ראו להלן בפרק על הטיפול
המשפטי(.
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משרד מבקר המדינה העיר לעיריית רחובות על טיפולה הכושל במסירת דוכנים לשוכרים:
במשך שנים כשלה העירייה במאמציה להביא את המחזיקים לחתום על חוזי שכירות או
להתפנות מן הדוכנים שהם מחזיקים בהם שלא כדין עוד משנות השמונים ,ולא גבתה את
הכספים המגיעים לה בגין השימוש בדוכנים אלו .בכך פגעה העירייה בקופה הציבורית.
נוסף על כך ,העירייה משלמת מקופתה את ההוצאות של מחזיקי הדוכנים האלה בגין חיובי
מים וחשמל.
בתשובתה מסרה העירייה ,כי במסגרת עריכת סקר הנכסים יועבר נושא זה לטיפול משפטי ,וכי
במסגרת הטיפול המשפטי יוגשו תביעות נגד חייבי ארנונה; בדוכנים שבשוק הותקנו בעת
האחרונה מדי מים ,והעירייה הפסיקה לשאת בהוצאות המים; העירייה נמצאת בעיצומו של הליך
לחיבור כל הדוכנים למוני חשמל משניים ,וכשההליך יסתיים יחויב כל מחזיק בהוצאות של
החשמל שצרך .עוד מסרה העירייה ,כי זה כשמונה שנים לא נמסרו דוכנים ללא הסכמי שכירות.
הטיפול המשפטי
נוכח מספרם הרב של דוכנים שהושכרו בשכירות משנה ללא הסכמת עיריית רחובות ,התקשרה
העירייה ב 1994-עם עורך דין פרטי )להלן  -בא כוח העירייה( כדי שיכין סקר )להלן  -הסקר(
שיבחן את המעמד המשפטי של מפעילי הדוכנים בנכס .בעקבות תוצאות הסקר הגישה העירייה
לבית המשפט ,באמצעות בא כוחה 63 ,תביעות פינוי נגד מחזיקי דוכנים בגין תפיסת חזקה שלא
כדין ,השכרת משנה של דוכנים ונטישת דוכנים.
נמצא ,כי עיריית רחובות לא פעלה בנחישות למיצוי ההליכים המשפטיים :לאחר שהוגשו תביעות
הפינוי וניתנו פסקי דין )במהלך שנות התשעים( שכללו פינוי דוכנים ותשלומים כספיים שהטיל
בית המשפט ,הגיעה העירייה להסדרים עם כמה מהמחזיקים בדוכנים ,אולם נגד רובם לא נעשו
פעולות של ממש לאכיפת פסקי הדין ,והעירייה לא מימשה את זכויותיה בנכסיה בשוק העירוני עד
מועד סיום הביקורת .עוד נמצא ,כי בשלוש השנים האחרונות לא נקטה העירייה כלל באמצעים
משפטיים נגד שוכרים שמסרו דוכנים לאחרים בדרך של שכירות משנה ונגד אלה המחזיקים
בדוכנים שלא כדין.
בסיכום דיון מספטמבר  2005שנערך בעירייה בנושא ניהול השוק העירוני צויין ,כי גם כשנעשה
ניסיון לנקוט באמצעים משפטיים נגד מחזיקי דוכנים באמצעות בא כוח העירייה" ,מנהיגות
העירייה לא עמדה בהחלטות בית המשפט".
נמצא ,כי גם בית המשפט מתח ביקורת חריפה על טיפולה המשפטי הכושל של העירייה במחזיקי
דוכנים בשוק בכמה פסקי דין שנתן במהלך שנות התשעים.
משרד מבקר המדינה העיר לעירייה על טיפולה הכושל בניהול נכסיה בשוק העירוני ועל
שלא פעלה בנחישות למיצוי הליכים משפטיים .על העירייה לנקוט בהקדם באמצעים
המתאימים ,בין היתר ,על פי תוצאות הסקר שהיא עושה ועל פי כל מידע אחר שברשותה,
ולמצות את ההליכים המשפטיים שהחלה בהם בנחישות ובזמן סביר.
בתשובתה מסרה העירייה ,כי תמסור את הטיפול למשרד עו"ד חיצוני כדי שיהיה אפשר להתחיל
בהליכים משפטיים.
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ירידים
בשנים האחרונות מתקיימים ברחבי הארץ ירידי אוכל ,שבהם נמכרים סוגי מזון מגוונים הכוללים,
בין היתר ,אוכל מבושל שהוכן מראש ומחומם במקום ומזון ארוז באריזות היצרן .ירידי האוכל
מתקיימים לרוב בסופי שבוע ,חלקם נערכים תחת כיפת השמים ,וחלקם במבנים כגון קניונים
מסחריים .נוסף על כך מתקיימים ברחבי הארץ ירידים שבהם מוצעים לקהל המבקרים טובין
שונים .המזון והטובין מוצגים בדרך כלל על דוכנים ניידים.
הפעלת ירידים בתחומה של רשות מקומית נוגעת בתחומים שונים ,ובהם רישוי עסקים ,תכנון
ובנייה ,תברואה ,בטיחות וביטחון .חובותיה וסמכויותיה של עירייה בכל הקשור לניהול ירידים
ולפיקוח עליהם מוסדרים בחוקים ובתקנות )ראו לעיל בפרק על רישוי שווקים קבועים(.
על פי צו רישוי עסקים ,מופעים וירידים ,כולל יריד או תערוכה שאינם במבנה של קבע ,מחויבת
הפעלתם ברישיון עסק .תוקף הרישיון הניתן לכל יריד הוא לשנה אחת .תנאי למתן הרישיון -
קבלת אישורים ממשטרת ישראל וממשרד הבריאות .אישורים אלה נדרשים הן לירידים
המתקיימים במבנים והן לירידים המתקיימים תחת כיפת השמים .עוד נקבע בצו רישוי עסקים ,כי
יריד טעון רישוי גם למטרת קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבנייה ולשירותי הכבאות.
משרד הבריאות קבע הנחיות לטיפול בירידים ,ובכלל זה ירידי מזון .באוגוסט  2005פרסם משרד
הבריאות ,באמצעות המחלקה לבריאות הסביבה  ,21הנחיות בדבר "תנאי תברואה נאותים לאירועים
וירידים" )להלן  -ההנחיות  .(22בהנחיות נכללו הוראות מפורטות שיש למלא בעת קיום אירועים
וירידים .23
בהנחיות נקבע ,בין היתר ,כי לא יינתן רישיון עסק לאירוע או ליריד אלא אם כן הוא ממלא אחר
ההוראות שבאותן ההנחיות והתמלאו התנאים המפורטים בהן ,הכל להנחת דעתו של המנהל
וכנדרש בחוק רישוי עסקים ובצו רישוי עסקים על תיקוניו.

24

בהנחיות דורגו אירועים וירידים וניתנו הוראות מיוחדות לפי רמת הסיכון הבריאותי הטמון בהם,
בסדר סיכון עולה:
)א(

יריד ללא מזון;

)ב(

יריד הכולל משקאות ו/או מזון ארוז;

__________________

21

22
23
24

המחלקה לבריאות הסביבה במשרד הבריאות אחראית ,בין היתר ,על הפיקוח התברואתי ועל קביעת
קריטריונים תברואתיים לפעילות עסקים ,ובהם בתי אוכל וירידים .המחלקה פועלת באמצעות לשכות
בריאות מחוזיות האחראיות על הפיקוח של משרד הבריאות בתחומי הרשויות המקומיות ועל מתן
אישור משרד הבריאות לרישיון עסק לעסקים הפועלים בתחומי אותן רשויות.
הנחיות אלה החליפו את "הנחיות לירידי מזון וירידים אחרים הכוללים מזון" שהוציא משרד הבריאות
בשנת .2002
יריד מזון הוגדר בהנחיות" :אירוע בו מתבצעים מכירה/הכנה/הגשה של מזון מוכן או חימומו לקראת
מכירתו ,המתקיים בשטח פתוח תחת כיפת השמיים או אירוע המתקיים בשטח עם מבנה קבע כמפורט
בהנחיות אלה".
המנהל הוגדר בהנחיות" :המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיכו בכתב".
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)ג(

יריד הכולל כמה דוכנים למכירת מזון ,כגון תירס ,נקניקיות ,פיצה ,גלידה וכריכים מוכנים
וארוזים מראש על ידי ספק בעל רישיון יצרן;

)ד(

יריד שבו מופעלים דוכני מזון למכירה או להגשה ולטיפול אחרון במזון;

)ה(

יריד ובו מזון המופעל על ידי חברת הסעדה )קייטרינג(.

בהנחיות נקבע במפורש ,כי "מכירת מזון מן החי או מזון אחר המוכן בבית אסורה לחלוטין פרט
לדברי מאפה וריבות ]כמפורט בהנחיות[ ."25
בהנחיות נקבע ,כי ירידים בשתי דרגות הסיכון הגבוהות ביותר ,דרגה ד' ודרגה ה' ,יחויבו בפיקוח
ובליווי של "אחראי על בטיחות מזון" )להלן  -אחראי בטיחות מזון( שיועסק על ידי בעל העסק.
על פי ההנחיות ,אחראי בטיחות מזון הוא "יועץ תברואה שהוסמך ואושר על ידי משרד הבריאות
לפיקוח תברואי ,ולביצוע דרישות משרד הבריאות בכל שלבי הפעולה :תכנון ,רישוי ותפעול
האירוע ]יריד האוכל[ ,כמפורט בהנחיות".
בהנחיות פורטו תפקידיו של אחראי בטיחות המזון ,ובהן נקבע ,בין היתר ,כי אחראי בטיחות
המזון יהיה נוכח בכל זמן הכנת היריד ולאורך כל זמן פעילותו; אם בזמן האירוע/היריד יתגלו
ליקויים העלולים לסכן את בריאות הציבור ,אחראי בטיחות המזון יודיע על כך מיד לבעל העסק
של האירוע/היריד או לנציגו ,לרשות הרישוי ,כלומר לראש הרשות המקומית או למי שהסמיכו
לכך ,וללשכת הבריאות.
בהנחיות גם נקבע ,כי במסגרת ההליך לרישוי היריד תוגש לאישור משרד הבריאות רשימה של כל
הדוכנים המבקשים להשתתף באירוע ,ובה יצוינו לכל דוכן המשתתף ביריד פרטי העסק ופירוט
של סוגי המזון שיוצעו בו למכירה בדוכן ,וכן יצורפו לרשימה רישיון עסק או רישיון יצרן לכל
דוכן .רשימת הדוכנים שתוגש לאישור משרד הבריאות היא סופית ,ולא ניתן יהיה לצרף דוכן
ליריד ללא אישורו של המשרד.
משרד הבריאות מסר למשרד מבקר המדינה ,כי הוא נוהג לערוך בדיקות יזומות מטעמו ,בין היתר,
גם בירידי מזון ,אולם בדיקות אלה לא נועדו להחליף בדיקות ופיקוח שוטף ,שאמורה לערוך
הרשות המקומית שבאחריותה לדאוג לתברואה ולבריאות הציבור על פי החוק.

ירידי אוכל
רישוי ירידי אוכל
ק ר י י ת א ו נ ו  :משנת  2004נערך בקריית אונו יריד אוכל בקניון מסחרי ביום שישי בשבוע,
ובו כ 20-דוכנים שבהם נמכרו מזון מבושל ,מזון ארוז ומשקאות.
__________________

25
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בפרק  ,3סעיף ח' להנחיות ,נכלל הסייג הבא" :דברי מאפה יבשים ,וריבות מתוצרת ביתית יאושרו
למכירה ,בתנאי ביצוע בדיקות ואישור של מעבדה מוכרת על ידי משרד הבריאות ובאישור המנהל
]מנכ"ל משרד הבריאות או מי שהוא הסמיכו בכתב[".
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נמצא ,כי היריד פעל בשנים  2004-2005ללא רישיון עסק וללא פיקוח וליווי של אחראי בטיחות
מזון.
ר א ש ה ע י ן  :במתחם בקניון מסחרי שבעיר ראש העין התקיים בתקופת הביקורת יריד אוכל
ביום שישי בשבוע .במקום פעלו ,בין היתר ,דוכנים לממכר מזון מבושל.
נמצא ,כי היריד פעל ללא רישיון עסק וללא פיקוח וליווי של אחראי בטיחות מזון.
ר א ש ו ן ל צ י ו ן  :י ר י ד א ו כ ל ב ק נ י ו ן א ' :משנת  2004ועד מועד סיום הביקורת
נערך בימי שישי יריד אוכל בקניון מסחרי שבתחום העיר ,ובו נמכרו בדוכנים ניידים סוגי אוכל
שונים ,ובכלל זה אוכל מבושל .את היריד הפעילה הנהלת הקניון )להלן  -היזם בקניון א'(.
במרס  2004הגיש היזם בקניון א' בקשה לעירייה לרישיון עסק עבור היריד .משרד הבריאות השיב
לעירייה ביוני  ,2004כי מאחר שבמועד זה לקניון אין עדיין רישיון עסק ,הוא לא ידון בבקשה
לרישוי יריד האוכל.
נמצא ,כי במועד הגשת הבקשה לרישיון עסק ,במרס  ,2004ועד מועד סיום הביקורת במאי ,2006
פעל באופן לא רציף יריד האוכל בקניון א' ללא רישיון עסק וללא ליווי ופיקוח אחראי בטיחות
מזון.
נמצא ,כי העירייה מסרה באפריל  2006התראה להנהלת קניון א' "לפני הגשת דוח הכנה לכתב
אישום" בשל ניהול הקניון ללא רישיון עסק.
יריד אוכל בקניון ב':
פרטי )להלן  -היזם בקניון ב'(.

בקניון מסחרי בעיר התקיים יריד אוכל שהופעל על ידי יזם

נמצא ,כי יריד האוכל פעל בקניון ב' משנת  2005ועד למועד סיום הביקורת באפריל  2006ללא
רישיון עסק וללא ליווי אחראי בטיחות מזון.
עוד נמצא ,כי אף שהעירייה ידעה על פעילותו של היריד ,היא לא נקטה צעדים נמרצים העומדים
לרשותה נגד פעילותו .בדצמבר  2005דרשה העירייה מהיזם בקניון ב' להסדיר את רישיון העסק
ליריד .נתברר ,כי למרות דרישת העירייה להסדרת רישיון העסק ליריד ,ולמרות הדגשתה ,כי
תנקוט באמצעים העומדים לרשותה אם לא יוסדר הרישיון ,היא לא נקטה את האמצעים האמורים
עד למועד סיום הביקורת .זאת ,אף על פי שידעה שהיריד ממשיך לפעול ללא רישיון עסק.
משרד מבקר המדינה העיר לעיריית קריית אונו ,עיריית ראש העין ועיריית ראשון לציון על
הליקויים בטיפולן בירידי האוכל שבתחומן :ירידי האוכל פעלו ללא רישיון עסק ,וממילא
ללא אישור משרד הבריאות וללא ליווי אחראי בטיחות מזון .משרד מבקר המדינה העיר
לעיריית ראשון לציון על כך שלא נקטה בצעדים נמרצים נגד שני ירידי האוכל ,למרות
שהיה ידוע לה על פעילותם.
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פיקוח על ירידי אוכל
ר א ש ה ע י ן  :בביקורת עלה ,כי בקניון פועל יריד אוכל ללא פיקוח של עיריית ראש העין.
העירייה לא בדקה את קיומם של התנאים להפעלת היריד בהתאם לחוק רישוי עסקים ,לא נטלה
דוגמאות מזון כנדרש על פי פקודת בריאות הציבור )מזון( ,וכפועל יוצא מכך גם לא נקטה
אמצעים נגד פעילותו.
בעקבות פניית משרד מבקר המדינה לעיריית ראש העין ,עשתה העירייה ב 7.4.06-ביקורת ביריד
האוכל .בביקורת נמצאו ליקויים תברואתיים ,ובכלל זה מכירת מזון מבושל שהוכן בבתים פרטיים
בניגוד להנחיות .בעקבות כך פנתה העירייה ב 7.5.06-אל היזם שמפעיל את יריד המזון בדרישה
להפסיק את פעולת היריד או להסדיר קבלת רישיון עסק ליריד בהקדם.
משרד מבקר המדינה העיר לעיריית ראש העין על המחדל בפיקוחה על הפעלת יריד האוכל
בתחומה .בכך כשלה העירייה במילוי חובתה לדאוג לבריאות הציבור.
עיריית ראש העין מסרה בתשובתה בספטמבר  ,2006כי בעקבות ממצאי הביקורת היא פעלה
להוצאת צו סגירה ליריד האוכל.
ר א ש ו ן ל צ י ו ן  :נמצא ,כי אף שהעירייה ידעה על פעילותו של יריד האוכל ללא רישיון
עסק בקניון א' ,היא לא נקטה נגדו את האמצעים העומדים לרשותה ,ולא נטלה דוגמאות מזון כדי
להבטיח רמה תברואתית נאותה של המזון ,כנדרש על פי פקודת בריאות הציבור )מזון(.
בינואר  2006עשה תברואן של האגף לרישוי עסקים בעירייה ביקורת בקניון א' ,ולאחר שמצא
שלא מתקיים בו יריד אוכל ,העביר לאגף דוח ביקורת ובו דיווח ,כי "היריד לא פעיל יותר".
התברואן המליץ בדוח לגנוז את החומר הנוגע ליריד המזון ,המלצה שמשמעותה בין היתר הפסקת
הביקורות התברואתיות ביריד.
באפריל  2006ערך צוות ביקורת של משרד מבקר המדינה סיור בקניון א' .נמצא ,כי בניגוד למידע
שהיה בידי העירייה ,ולפיו היריד הפסיק לפעול ,התקיים יריד אוכל בקניון.
משרד הבריאות מסר בתשובתו מאוקטובר  ,2006כי הוא עשה בקניון א' ביקורת תברואתית ביוני
 2006במסגרת הבדיקות שהוא עורך לצורך מתן רישיון עסק ,וכי נמצאו בביקורת ליקויים.
במרס  2005נעשתה ביריד האוכל בקניון ב' ,שפעל כאמור ללא רישיון עסק ,ביקורת מטעם
מפקחת של לשכת הבריאות המחוזית רחובות של משרד הבריאות ,וממצאיה הועברו לידיעת
העירייה .מהביקורת עלה ,כי בקניון נערך יריד מזון ובו יותר מעשרה דוכני מזון .נמצא ,כי
העירייה לא נטלה דוגמאות מזון כדי להבטיח רמה תברואתית נאותה של המזון ,כנדרש על פי
פקודת בריאות הציבור )מזון(.
משרד מבקר המדינה העיר לעיריית ראשון לציון על הליקויים שהתגלו בעת טיפולה בירידי
האוכל שהתקיימו בתחומה ללא רישיון עסק .ביריד האוכל בקניון א' לא היה פיקוח ולא
בוצעו בדיקות להבטחת תנאי תברואה נאותים ולקיום הוראות פקודת בריאות הציבור
)מזון( ,אף שמדובר ביריד מן הסוג שהוגדר על ידי משרד הבריאות כאירוע בעל פוטנציאל
גבוה לסיכון בריאותי.
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עיריית ראשון לציון מסרה בתשובתה בספטמבר  ,2006כי הנהלת קניון א' התחייבה בפניה
שהיריד לא יפעל עד שיקבל רישיון עסק ,וכי העירייה עושה ביקורות בהתאם .בנוגע ליריד בקניון
ב' מסרה העירייה ,כי תגיש כתב אישום נגד הנהלת הקניון ונגד מפעילי היריד בגין ניהולו ללא
רישיון עסק.

ירידים לממכר טובין
ברחבי הארץ מתקיימים ירידים לממכר טובין .בירידים אלה מבקר בדרך כלל קהל רב לשם קניות,
בילוי וכיוצא בזה ,ולכן הם עסקים רבי קהל .מאחר שבירידים אלה עלולים אנשים רבים להיפגע
אם לא יקוימו בהם סדרי תברואה ,בטיחות ובטחון נאותים ,וכן סידורים לשמירה על איכות
הסביבה ,יש משנה חשיבות להקפיד בנושאים אלה.
 .1בעיר רחובות התקיימו בתקופת הביקורת שני ירידים לממכר טובין ,יריד לממכר חפצי
אמנות ודברי סדקית ויריד אמנות.
)א( יריד חפצי אמנות ודברי סדקית התקיים בקניון רחובות בימי ג' בשבוע )להלן  -הקניון( .יש
לציין ,כי מבנה עיריית רחובות ממוקם בקומות שמעל למבנה הקניון .נמצא ,כי הדוכנים שפעלו
ביריד חוברו לתשתית החשמל של הקניון.
)ב( יריד האמנות התקיים סמוך לרחובות הרצל וביל"ו תחת כיפת השמים וכלל דוכנים ניידים
שאורכם הכולל כ 50-מטר.
נמצא ,כי לשני הירידים לא ניתן רישיון עסק .הועלה ,כי לעירייה אין כלל מידע על קיומו של
היריד לחפצי אמנות ודברי סדקית ,וממילא היא לא דרשה ממפעיל היריד שיפעל לקבלת רישיון
עסק .יריד האמנים שהתקיים ברחוב הרצל פעל מספר שנים ללא רישיון עסק ובלא פיקוח של
העירייה.
משרד מבקר המדינה העיר לעירייה ,על קיומם של שני הירידים שפעלו ללא רישיון עסק,
וממילא ללא אישורים מטעם שירותי הכבאות ,המשטרה ומשרד הבריאות .עוד העיר משרד
מבקר המדינה על כך שיריד חפצי האמנות פעל בקניון בלי שלעירייה היה מידע על קיומו,
ועל כך שלא היה כלל פיקוח עירוני על שני הירידים.
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה העירייה ,כי היריד המתקיים בקניון הוא "בעל אופי לא
קבוע ,מיקום ותוכן הדוכנים משתנה .כיוון שהיריד מתקיים בתוך מתחם הקניון ,אישור מכבי אש
לקניון תקף גם ליריד זה".
משרד מבקר המדינה העיר לעירייה ,כי היה עליה לדרוש רישיון עסק נפרד ליריד שפעל
בקניון בהתאם לקבוע בצו רישוי עסקים ,ללא קשר לעובדה שהקניון קיבל את אישורם של
שירותי הכבאות ,וללא קשר לאופי ולתוכן היריד.
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נמצא ,כי בעקבות הביקורת של משרד מבקר המדינה ,ביוני  2006נתנה העירייה למפעילי דוכנים
שביקשו להציג ביריד האמנים המתקיים ברחוב ,היתר להצבת דוכן .ההיתר ניתן למשך תקופה של
שנה ,והוא מתיר הצבת דוכנים בימי חמישי בלבד .בהיתר צוין גם גודלו המאושר של הדוכן.
נמצא ,כי את ההיתרים להצבת הדוכנים ביריד האמנים נתנה העירייה שלא במסגרת הליך רישוי
ירידים לפי חוק רישוי עסקים ,וממילא לא נתקבלו האישורים מגורמי הרישוי ,דהיינו ממשרד
הבריאות ,מהמשרד לביטחון פנים ,משירותי הכבאות וממינהל ההנדסה.
משרד מבקר המדינה העיר לעירייה על שנתנה היתרים להצבת דוכנים ביריד שלא על פי
חוק רישוי עסקים .בדרך פעולתה זו עקפה העירייה את הוראותיו של החוק.
 .2בעיר באר שבע פעלו במועד הביקורת שני ירידים גדולים לממכר טובין תחת כיפת השמים,
יריד השוק הבדואי ויריד "שוק רמלה לוד".
)א( יריד השוק הבדואי פועל מידי יום חמישי ומצויים בו כ 250-דוכנים .משנת  1997ועד
ינואר  2001ניהלה החברה הכלכלית שבבעלות עיריית באר שבע את יריד השוק הבדואי ,וב2001-
נחתם הסכם עם העמותה המסדיר את ניהולו של יריד זה )ראו בהמשך(.
נמצא ,כי יריד השוק הבדואי פעל ללא רישיון עסק כנדרש ,וממילא לא נתקבלו אישורים מטעם
משרד הבריאות ,משטרת ישראל ושירותי הכבאות לצורך הפעלתו .עוד נמצא ,כי ביריד פעלו
דוכנים לממכר פירות ,ירקות ומזון מוכן ,אף שמשרד הבריאות לא נתן את אישורו להפעלתם.
)ב( במסגרת יריד המכונה "שוק רמלה לוד" בבאר שבע מוצבים מידי שבוע עשרות דוכנים
ניידים לממכר טובין.
נמצא ,כי היריד פעל ללא רישיון עסק כנדרש.
משרד מבקר המדינה העיר לעיריית באר שבע על שאפשרה לשני ירידים רחבי היקף לפעול
ללא רישיון עסק.
בתשובתה מסרה העירייה ,כי היא מקבלת את הערת הביקורת בדבר הצורך ברישיון עסק לשני
הירידים ,וכי היא תפעל להסדרת הרישוי ולאכיפת חוק רישוי עסקים ,ותבטיח ששני הירידים
יפעלו תוך הקפדה על הבטיחות ,הביטחון ובריאות המבקרים בירידים.

ניהול ירידים לממכר טובין
ניהול יריד השוק הבדואי בבאר שבע
כאמור ,ביוני  2000חתמה עיריית באר שבע על הסכם עם העמותה ,לפיו הועברו לעמותה סמכויות
ניהול ואחזקה של השוק העירוני ,תחת פיקוחה של מינהלה המורכבת מנציגי העירייה ומנציגי
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העמותה )ב 2004-הוקמה מינהלה חדשה שכללה רק נציגי עירייה ונציגי ציבור( .ביוני  2001נחתם
הסכם נוסף )להלן  -ההסכם הנוסף( בין העירייה לעמותה .בהסכם נמנו סמכויותיה וחובותיה של
המינהלה לניהול השוק הבדואי ולניהול "שוק רמלה-לוד" הפועל בבאר שבע .בהסכם הנוסף
הודגש ,כי הינו תוספת להסכם מיוני  ,2000וכי כל ההוראות שחלו על ההסכם מיוני  2000יחולו
גם על הסכם זה בהתאמה ולפי העניין.
ה ת ק ש ר ו ת ע ם ק ב ל ן ל צ ו ר ך ה פ ע ל ת י ר י ד ה ש ו ק ה ב ד ו א י  :בהסכם מיוני
 2000שבין העירייה לעמותה נקבע ,כי התקשרות הנהלת השוק עם גורמים שלישיים כפופה ,בין
היתר ,להחלטה של המינהלה ,באמצעות מכרז או בדרך של הצעות מחיר ,ועל פי הנחייתה.
במרס  2001חתמה העמותה על הסכם עם קבלן א' לפיו יפעיל את יריד השוק הבדואי לתקופה של
שנתיים תמורת תשלום של  960,000ש"ח לשנה בתוספת מע"מ .לאחר שבנובמבר  2002הודיע
קבלן א' לעמותה ,כי הוא מעוניין להפסיק להפעיל את יריד השוק הבדואי ,חתמה העמותה באותו
חודש על הסכם עם קבלן ב' .לפי ההסכם יפעיל קבלן ב' את השוק לתקופה של שנה עם אפשרות
הארכה .בתמורה התחייב קבלן ב' לשלם לעמותה  1,132,800ש"ח לשנה בתוספת מע"מ.
ביוני  2003הודיע קבלן ב' במכתב לעמותה ,כי הוא מעביר את רשות ההפעלה של היריד לקבלן
אחר )להלן  -קבלן ג'(.
נמצא ,כי החל ביוני  2003אפשרה העמותה לקבלן ג' להפעיל את היריד על בסיס ההתקשרות
שחתמה העמותה עם קבלן ב' ,מבלי שנחתם הסכם חדש בין העמותה לקבלן ג'.
בנובמבר  2004ובנובמבר  2005הודיעה העמותה לקבלן ג' על החלטתה להאריך את רשות
השימוש בשוק ,על בסיס תנאי ההסכם שנחתם ביולי  2002עם קבלן ב' ,עד דצמבר  2005ועד
דצמבר  2006בהתאמה .נמצא ,כי העמותה העבירה את רשות השימוש לקבלן ג' ללא ידיעתה
וללא אישורה של המינהלה ,כנדרש בהסכם.
עוד החליטה העמותה ,כי התשלום השנתי שהוטל על קבלן ג' הוא  900,000ש"ח )הפחתה של
 232,800ש"ח מהתשלום שהוטל על קבלן ב' ,שהיה  1,132,800ש"ח( .נמצא ,כי החלטה זו של
העמותה התקבלה ללא אישור המינהלה והעירייה .בכך היטיבה העמותה עם קבלן ג' ופגעה
בקופת העירייה.
נמצא ,כי את ההחלטות על ההתקשרויות עם קבלן א' ,קבלן ב' וקבלן ג' קיבלה העמותה מבלי
שנערכו מכרזים ומבלי שניתנו הצעות מחיר ,כדרוש בהתקשרויות מסוג זה ,והמינהלה לא אישרה
אותם כנדרש וכפי שנקבע בהסכם.
משרד מבקר המדינה העיר לעיריית באר שבע על פיקוחה הלקוי על פעילות העמותה
בעניין השוק הבדואי ,שהיה אמור להיעשות באמצעות המינהלה .כתוצאה מכך ,פעלה
העמותה בניגוד להסכמים שנחתמו עמה ,ובכלל זה חתמה על הסכמים עם קבלנים ללא
אישור המינהלה ,הפחיתה את התשלום השנתי המוטל על קבלן ,ונתנה לו ללא הסכם
הרשאה להפעיל את השוק .העירייה לא הקפידה על קיום תנאי ההסכם בינה ובין העמותה
וכתוצאה מכך נפגעה קופתה.
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה העירייה ,כי היא מאמצת את הערות הביקורת בדבר
הפיקוח הלקוי של העירייה על פעילות העמותה .העירייה הבהירה ,כי נושאים אלה תוקנו במסגרת
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ההסכם החדש )ראו לעיל בפרק על השוק העירוני בבאר שבע( ,וכי העירייה תקפיד להבא על
הפיקוח עליהם.

יריד "שוק המציאות" בחיפה
עיריית חיפה חוקקה במהלך השנים ,שני חוקי עזר הנוגעים לניהול שווקים וירידים .1 :חוק עזר
לחיפה )שווקים( ,התש"י :1949-חוק עזר זה מסדיר ,בין היתר ,את נושא שמירת הניקיון בשוק
ואת סמכויות הפיקוח של העירייה בשוק;  .2חוק עזר לחיפה )רוכלים( ,התש"ם :1980-חוק זה
מסדיר את פעילות הרוכלים בעיר ,בין היתר ,בנוגע לשמירת הניקיון ,למועדים שהרוכלות אסורה
בהם ,לשעות פעילות ולשטחי רוכלות מותרים.
במשך תקופה של יותר מ 20-שנה פעל בשבת וביום ראשון בבוקר ,ברחוב קיבוץ גלויות בחיפה,
יריד לממכר מוצרים שונים ובכלל זה חפצים משומשים ,שכונה "שוק הפשפשים" וכיום נקרא
"שוק המציאות" .המוכרים היו סוחרים ותושבים שהציעו מוצרים וחפצים למכירה.
נמצא ,כי היריד פעל ברחוב קיבוץ גלויות עד שנת ) 2005להלן  -המיקום הישן( ללא רישיון עסק
וללא פיקוח של העירייה .בשל בעיות תחבורה שנוצרו בסביבת היריד בעת פעילותו הוחלט על
העתקת פעילותו לרחוב אלקלעי הסמוך החל בספטמבר ) 2005להלן  -המיקום החדש(.
במרס  2005הטילה העירייה על החברה לאמנות ,תרבות וספורט חיפה )להלן  -חברת אתו"ס (26
להפעיל ולארגן מחדש את היריד .החברה קיבלה הרשאה לפרסם מכרז להפעלת היריד על ידי
זכיין .על פי תנאי המכרז ,הזכיין יורשה לתת הרשאות משנה למוכרים שונים לצורך הקמת דוכני
מכירה או קבלת שטחי מכירה .עוד נקבע בתנאי המכרז ,כי פעילות היריד תתחיל עם צאת השבת.
ביולי  2005חתמה חברת אתו"ס עם הזוכה במכרז )להלן  -הזכיין( על הסכם להפעלת היריד
)עדיין במיקומו הישן( ,שתוקפו חצי שנה ,עד פברואר .2006
בהסכם נקבע ,בין היתר ,כי תנאי מוקדם לכניסתו לתוקף הוא קבלת רישיונות מתאימים ממשטרת
ישראל ,מעיריית חיפה ומכל גורמי הביטחון והבטיחות שאליהם יופנה הזכיין על ידי הגורמים
המוסמכים .עוד נקבע בהסכם ,כי היריד יפעל אחת לשבוע החל מצאת השבת ועד יום ראשון
שלמחרת בשעה  12בצהריים ,וכי חל איסור מוחלט למכור ביריד מזון ומשקאות מכל סוג.
בין היתר ,התחייב הזכיין לתת למציגים הרשאות משנה לתצוגה בהתאם להסכם שייחתם בינו ובין
המציג ,ואשר תוכנו יאושר מראש על ידי חברת אתו"ס; לגרום לביטול כל הסכם בינו ובין בעל
הרשאת משנה )מוכר או מציג ביריד( אשר לא ימלא את התחייבויותיו על פי תנאי ההסכם ,ולפנות
מציג כזה משטח היריד לאחר קבלת דרישה מחברת אתו"ס לעשות כן; ולהציב אנשי אבטחה
וביטחון על פי הוראות המשטרה.
עוד נקבע בהסכם ,כי לזכיין יש אפשרות להאריך את תקופת הזיכיון בשתי תקופות בנות שנתיים
כל אחת" ,אך ורק באם ימלא אחר כל תנאי הסכם זה" .עם תום תקופת ההסכם הראשון חתמה
__________________
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חברת אתו"ס היא תאגיד עירוני שהוקם בשנת  .1956החברה מנהלת ומפעילה את המתקנים ואת
הנכסים העירוניים המרכזיים בתחומי התרבות והספורט הפרושים ברחבי העיר חיפה ,וגם מתחזקת
אותם.
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חברת אתו"ס במרס  2006על הסכם חדש עם הזכיין שתוקפו לשנתיים נוספות ,באותם תנאים וזאת
חרף הפרות ההסכם אשר בוצעו על ידי הזכיין כפי שיפורט להלן.
 .1ר י ש י ו ן ע ס ק  :אף שיריד "שוק המציאות" מחויב ברישיון עסק ,הוא הוסיף לפעול
ללא רישיון עסק מאז מועד החתימה על ההסכם ביולי  2005ועד מועד סיום הביקורת .זאת על אף
שעל פי ההסכמים שנחתמו בין הצדדים היה על הזכיין להציג את כל האישורים והרישיונות
הנדרשים בטרם הפעלת היריד.
משרד מבקר המדינה העיר לעיריית חיפה על כך שאפשרה לעסק טעון רישוי לפעול ללא
רישיון עסק ,ובכך כשלה במילוי חובתה לדאוג לבריאות הציבור ולביטחונו .על העירייה
היה למנוע את הפעלת היריד טרם מתן רישיון עסק ,כנדרש גם בתנאי ההסכם.
 .2ש ע ו ת ה פ ע י ל ו ת ב י ר י ד  :על פי תנאי המכרז ,מתוך ההסכם שנחתם בין הצדדים
ועל סמך סיכום דיון מאוגוסט  ,2005אמור היריד לפעול רק החל מצאת השבת.
נמצא ,כי בניגוד למה שנקבע בהסכם שנחתם בין הצדדים ,היריד פעל במהלך יום שבת ,החל
משעות הבוקר המוקדמות.
התברר ,כי העירייה וחברת אתו"ס ידעו על הפעלת היריד החל משעות הבוקר בשבת ועל החריגה
מהנקבע בהסכם בנוגע לשעות פעילותו ,אך לא פעלו לאכיפת תנאי זה בהסכם.
משרד מבקר המדינה העיר לעיריית חיפה ולחברת אתו"ס על כך שאפשרו את הפעלת
היריד החל בשעות הבוקר המוקדמות בשבת ,בניגוד לתנאי ההסכם.
באוגוסט  2006ענתה חברת אתו"ס למשרד מבקר המדינה ,כי רק הפיקוח העירוני יכול ורשאי
לפעול ,וכי היא פטורה מכל אחריות בעניין פעילות היריד בשבת.
משרד מבקר המדינה העיר לעירייה ולחברת אתו"ס על הפסול שבחריגה מתנאי ההפעלה
של היריד כפי שנקבעו בהסכם בין הצדדים בנוגע לשעות הפעלת היריד.
 .3מ כ י ר ת מ ז ו ן ב י ר י ד  :בהסכם שנחתם בין חברת אתו"ס לזכיין נאמר ,בין היתר,
כדלהלן" :הזכיין מאשר בזה כי הסכם הזיכיון מתייחס אך ורק להפעלת יריד רוכלות וחל איסור
מוחלט להפעיל דוכנים אחרים ובמיוחד חל איסור להקמת דוכני מכירת מזון  -משקאות מכל סוג
שהוא ומכירתם בכל צורה שהיא ללא אישור של החברה בכתב ומראש".
נמצא ,כי בפועל התקיימה מכירת מזון ביריד .עוד נמצא ,כי בעקבות דרישת העירייה מאתו"ס
להפסיק את מכירת המזון ביריד ,השיבה ביולי  2005אתו"ס לעירייה ,כי היא אינה מקבלת את
דרישת העירייה למנוע הצבת דוכני אוכל ושתייה.
נמצא ,כי למרות פניות אלו מצד העירייה ודרישותיה מחברת אתו"ס להפסיק את מכירת מוצרי
המזון ביריד ,פעלו בו דוכני מזון.
במסגרת הליך לרישוי היריד נתן משרד הבריאות ביוני  2006את אישורו למתן רישיון עסק ליריד,
ללא מכירת מזון .מפקח מחוז חיפה של משרד הבריאות הסביר למשרד מבקר המדינה ,כי האישור
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ניתן להצבת השירותים הציבוריים במקום בלבד ,וכי התנאים הסניטאריים במתחם היריד אינם
מאפשרים להפעיל בו דוכני מזון.
משרד מבקר המדינה העיר לעירייה על החומרה בכך שחרף הנחיותיה הברורות לחברה,
שניתנו כבר ביולי  ,2005נמשכה מכירת המזון ביריד בניגוד לתנאי ההסכם וללא אישור
משרד הבריאות .יש לראות בחומרה את פעילותה של חברת אתו"ס בניגוד להסכם ולצו
רישוי עסקים .על העירייה להנחות לאלתר את חברת אתו"ס לנהוג בהתאם לחוק ולהסכם.
 .4ה ר ש א ו ת מ ש נ ה  :נמצא ,כי חברת אתו"ס לא עמדה על כך שהזכיין יגיש לאישורה
את הרשאות המשנה שהזכיין נתן למציגים ,כנדרש בהסכם שנחתם בין הצדדים.
משרד מבקר המדינה העיר לחברת אתו"ס ,כי אי-אישור הרשאות המשנה מראש על ידה
מנע ממנה ומהעירייה כלי פיקוח חשוב ,שהיה מאפשר להן לקבל מידע על המוכרים ועל
סוגי הממכר ולמנוע את הצבת הדוכנים לממכר המזון האסורים על פי ההסכם.
 5.א ב ט ח ה  :על פי ההסכם להפעלת היריד התחייב הזכיין להציב אנשי אבטחה וביטחון
"על פי הוראות משטרת ישראל ,למניעת כל ניסיונות חבלה ,התפרעות ואי קיום הסדר הציבורי".
כאמור ,לזכיין לא היה רישיון עסק להפעלת היריד ,וממילא לא ניתן לו אישור ממשטרת ישראל
להפעלת היריד.
בסיורים שערכו נציגי העירייה במרס ובאפריל  ,2006ובסיורים שערך צוות הביקורת של משרד
מבקר המדינה באפריל וביוני  2006נמצאו ליקויים באבטחת היריד.
משרד מבקר המדינה העיר לעיריית חיפה ולחברת אתו"ס על ליקויי האבטחה ביריד.
העירייה וחברת אתו"ס היו אמורות לוודא שהיריד יפעל רק לאחר קבלת אישור מהמשטרה
במסגרת הליך רישוי עסקים .העירייה וחברת אתו"ס גם היו אמורות לוודא שהזכיין יקיים
את התחייבויותיו כנקבע בהסכם בנוגע להצבת מאבטחים מטעמו ,למען השמירה על
ביטחון המבקרים והסוחרים ביריד.
בתשובתה באוקטובר  2006מסרה המשטרה ,כי טרם הוגשה לאישורה תכנית בכתב לאבטחת
היריד.
משרד מבקר המדינה העיר לעירייה שפיקוחה על פעילות חברת אתו"ס היה לקוי בכל
הנוגע לקיום תנאי ההסכם להפעלת היריד.
ה ס כ ם ח ד ש ע ם ה ז כ י י ן  :בפברואר  2006הודיעה העירייה למנכ"ל חברת אתו"ס ,כי
לא קוימה התחייבות הזכיין לעמוד בתנאים ובתקנות של גורמי הרישוי ,וכי יש להוציא רישיון
עסק על פי החוק.
נמצא ,כי אף שהזכיין לא עמד בחלק מהתנאים שנקבעו בהסכם ,כאמור לעיל ,חתמה חברת אתו"ס
במרס  2006על הסכם חדש עם הזכיין.

164

שווקים וירידים  -ניהול ופיקוח של רשויות מקומיות

משרד מבקר המדינה העיר לעיריית חיפה ולחברת אתו"ס על כך שנחתם הסכם חדש עם
הזכיין להארכת תוקף הזיכיון ,וזאת בניגוד לנקבע בהסכם הראשון ,בדבר מילוי כל תנאיו,
כתנאי להארכת הזיכיון.
בתשובתה מאוגוסט  2006למשרד מבקר המדינה מסרה העירייה ,כי היריד במיקומו המקורי פעל
במשך יותר מ 20-שנה והיווה מפגע בטיחותי ותעבורתי ומוקד של פעילות בלתי חוקית .עוד
מסרה העירייה ,כי החליטה להעביר את היריד למיקומו הנוכחי "בנוהל מהיר" ,וכי "לא ניתן היה
בשלב זה להוציא רישיון הפעלה מסודר כמתחייב" .העירייה הסבירה ,כי אלמלא נקטה דרך זו,
היה היריד ממשיך להתקיים במיקומו המקורי ,על המטרדים שבו" ,ולפיכך ברור לחלוטין ,כי
העירייה פעלה בדרך אשר אף אם אינה עונה על כל התנאים הקבועים בחוק ,הינה עדיפה עשרות
מונים על המשך קיומו של המצב באותה עת" .עוד מסרה העירייה בתשובתה ,כי תפעל באופן
נמרץ להשלמת הליכי הרישוי ליריד.
משרד מבקר המדינה העיר לעירייה על הליקויים בדרך פעולתה ,כשהחליטה על מיקומו
החדש של היריד תוך עקיפת הוראות החוק ,כיוון שסברה ,כי דרך זו עדיפה וראויה יותר.
על העירייה היה להיערך מראש להעברת היריד תוך עמידה בתנאי חוק רישוי עסקים .זאת
ועוד ,במצב שנוצר כעת על העירייה לפעול לאלתר להשלמת הליכי הרישוי של היריד
במיקומו החדש.

יריד "שוק רמלה לוד" בחיפה
בחיפה מתקיים זה כמה שנים בכל יום שני יריד המכונה "שוק רמלה לוד" ,ובו נמכרים טובין תחת
כיפת השמים.
נמצא ,כי עד ינואר  2005פעל השוק ברחוב ההסתדרות ,אולם נוכח מפגעי תחבורה שנוצרו במקום
ודרישת המשטרה להעבירו ,החל היזם להפעילו במיקום חדש ,במתחם ששטחו כ 10-דונם באזור
התעשייה שבמפרץ חיפה )להלן  -המיקום החדש( ,בסמוך למפעלים מסוכנים וחוות דלק .על פי
נתוני העירייה ,את היריד פוקדים אלפי מבקרים בכל יום פעילות.
באוקטובר  2004הגיש היזם לעיריית חיפה בקשה לקבלת רישיון עסק ליריד במיקומו החדש.
העירייה אישרה את הפעלת היריד לתקופת ניסיון של חודש ימים ,בכפוף לאישור גורמי הרישוי.
כאמור ,נקבע בחוק רישוי עסקים ,כי אחת ממטרות הרישוי היא להבטיח מניעת סכנות לשלום
הציבור ,לשמור על בטיחותם של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו ולקיים את הדינים הנוגעים
לשירותי הכבאות.
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בחוק שירותי הכבאות ,התשי"ט) 1959-להלן  -חוק שירותי הכבאות( נקבע ,כי "רשות כבאות
חייבת להבטיח שירותי הכבאות  28לכיבוי דליקות בתחומה ולמניעת דליקות או התפשטותן של
דליקות לתחומה או מעבר לתחומה ,וכן להצלת נפש ורכוש".

נמצא ,כי לבקשה לרישיון עסק שהגיש היזם ניתנו בינואר  2005רק אישורים של משרד הבריאות
ושל משטרת ישראל ,שהסכימה לתת רישיון זמני ,ואילו האישורים של שירותי הכבאות ושל
מחלקת ההנדסה לא ניתנו.
במסגרת הליך רישוי עסקים נוהגת העירייה להתייעץ עם גורמים מקצועיים שיש להם נגיעה
לבקשת רישיון עסק ,גם אם הגורמים המקצועיים אינם מחויבים לתת אישור לבקשה לרישיון עסק
על פי הצו לרישוי עסקים .במסגרת הליך זה פנתה העירייה אל "איגוד ערים אזור חיפה  -איכות
הסביבה" )להלן  -האיגוד( לצורך קבלת חוות דעתו על המיקום החדש של היריד.
בדצמבר  2004הגיש האיגוד לעירייה את התייחסותו להצעה להעברת היריד למיקומו החדש.
האיגוד המליץ שלא לאשר את העברת היריד בשל החשש לסיכון הציבור הנובע ממקורות סיכון
קיימים או מתוכננים  .29עוד קבע האיגוד ,כי יש לדרוש הכנת סקר סיכונים .הדרישה לסקר סיכונים
באה על רקע קיומם של מוקדי הסיכון הסמוכים ליריד .עוד דרש האיגוד ,כי היזם יכין בהקדם
האפשרי נוהל חירום למקרה של אירוע חומרים מסוכנים.
בדיון שהתקיים בעירייה ב 5.1.05-לקראת פתיחת היריד ,בהשתתפות מנכ"ל העירייה ,נציגי
מחלקות בעירייה ונציגי היזם ,המליץ מנכ"ל העירייה על מתן היתר זמני להפעלת השוק במקום
החדש ל 30-יום החל ב ,10.01.05-בכפוף לאישור גורמי הרישוי  -משטרה ,כיבוי אש ומשרד
הבריאות .עוד סוכם בדיון ,כי על היזם למלא אחר דרישות האיגוד ולהכין את נוהל החירום לפינוי
במקרה של אירוע חומרים מסוכנים .בסיכום הדיון לא נכללה התייחסות כלשהי לדרישת האיגוד
לעריכת סקר סיכונים.
ב 5.1.05-הודיע איגוד ערים אזור חיפה שירותי כבאות )להלן  -שירותי הכבאות( ליזם ,כי בטרם
תוגש התייחסותם של שירותי הכבאות לבקשה לרישיון עסק ,על היזם "לערוך סקר סיכונים
שיעיד ,כי המקום אינו מאוים בסיכוני אש ו/או חומרים מסוכנים  ."30עוד מסרו שירותי הכבאות,
כי הם מתנגדים בשלב זה לתפעול המקום החדש בייעודו המוצע כיריד.
ב ,9.1.05-דהיינו יום אחד לפני המועד המתוכנן לפתיחת היריד במיקומו החדש ,פנתה העירייה
אל שירותי הכבאות בבקשה לקבל את אישורם למתן רישיון עסק זמני ,לצורך הפעלתו למשך 30
יום .שירותי הכבאות לא נתנו את האישור המבוקש.
נמצא ,כי אף שלא ניתן אישור שירותי הכבאות ,ומבלי שהוכן נוהל חירום לפינוי היריד במקרה
של אירוע חומרים מסוכנים ,ובלי שהוכן סקר סיכונים סביבתי ,החל היריד לפעול ב 10.1.05-ללא
__________________
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רשות כבאות הוגדרה בחוק (1)" :לגבי תחום איגוד ערים ששירותי כבאות כלולים בתפקידיו  -אותו
איגוד ערים; ) (2לגבי תחום רשות מקומית שאינה מאוגדת באיגוד ערים כאמור  -אותה רשות
מקומית".
החוק הגדיר שירותי כבאות" :לרבות ציוד ,מתקנים וחומרים לכיבוי דליקות".
מוקדי הסיכון שהצביע עליהם האיגוד :חוות המכלים של קריית חיים; על גבול החווה עוברת צנרת
המכילה חומרים מסוכנים; מפעל ליציקות אלומיניום אשר בשנים האחרונות אירעו בו שני אירועי
חומרים מסוכנים; מפעל לייצור ולאחסון צבעים וממיסים; מפעל אחר לצבעים וממיסים; מפעל גז
וכימיקלים.
לצורך עריכת הסקר נדרש היזם לקבל את העקרונות להכנתו מהאיגוד.
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רישיון עסק זמני וגם בניגוד להוראות מנכ"ל העירייה מיום  5.1.05בדבר הצורך בקבלת אישור כל
גורמי הרישוי לצורך הפעלת היריד.
ב ,11.1.05-דהיינו יום אחד לאחר פתיחת היריד ,פנו שירותי הכבאות לעירייה בדברים הבאים:
"נראה  ...על פניו שההחלטה לפתוח את השוק עוד בטרם נבחנו הסיכונים הסביבתיים מניחה
לפתחנו התנהלות חדשה הנוגדת את הנדרש בחוק רישוי עסקים .אנו סוברים כי קיים צורך דחוף
ביותר לערוך סקר סיכונים סביבתי שיעמוד על כלל הסיכונים הנובעים ממפעלי התעשייה וחוות
הדלקים טרם נאשר את קיומו של ]היריד[ ,אם בכלל ...מתבקשת ועולה מהדברים תהייה בדבר
תהליכי הרישוי עליהם הקפדנו במהלך שנים ארוכות" )הדגשה לא במקור(.
בעקבות סיור נוסף שערכו שירותי הכבאות הם הודיעו ב 11.1.05-למנכ"ל העירייה ,כי קירבת
היריד למפעלים המסוכנים ולחוות הדלק השוכנות בסמוך לו ,מסוכנת.
בדיון שהתקיים בעירייה ב 16.1.05-בהשתתפות מנכ"ל העירייה ,מנהל מחלקת רישוי עסקים
ומנהלי מחלקות בעירייה ,לצורך הפקת לקחים מהפעלתו הראשונית של היריד ,סוכם ,כי יש
לפעול לקיום הנחיות שירותי הכבאות והמשרד לאיכות הסביבה בנוגע להכנת סקר סיכונים .עוד
סוכם ,כי לאחר הפעלת היריד לתקופת ניסיון של  30יום תקיים העירייה הערכה מחודשת לגבי
המשך פעילותו במקום.
בתחילת מרס  ,2005בתום תקופת הניסיון ,ערכה העירייה דיון בשיתוף נציגי שירותי הכבאות,
שבו נקבע ,כי באחריות מהנדס העיר לקיים דיון ממצה שיתווה מדיניות כוללת לעתיד האזור וכי
"בשלב זה שירותי הכבאות יאשרו מתן רישיון זמני לשנה אחת עד לקביעת המדיניות".
נמצא ,כי בסיכום הדיון לא נכללה התייחסות לצורך בסקר סיכונים ולהכנת נוהל חירום לפינוי
היריד .עוד נמצא ,כי העירייה לא קיימה דיון לקביעת המדיניות הכוללת לעתיד האזור חרף
החלטתה בעניין.
שירותי הכבאות סירבו לתת אישור לרישיון עסק גם לאחר הדיון במרס  .2005בעקבות פניית
העירייה לשירותי הכבאות ביוני  2005בדבר האישור האמור ,השיבו באותו חודש שירותי
הכבאות ,כי מקרה של אירוע חומרים מסוכנים יהווה סיכון רב לבאי היריד .עוד צוין ,כי שירותי
הכבאות מוכנים לתת היתר זמני עד למציאת אתר חלופי ובטוח מזה הקיים.
משרד מבקר המדינה העיר לעירייה על הליקויים שבפעולותיה ,שאפשרו ליריד לפעול ללא
רישיון עסק וללא אישור שירותי הכבאות ,ורואה בחומרה רבה את העובדה שהעירייה לא
עמדה על כך שיוכן נוהל חירום לפינוי היריד במקרה של אירוע חומרים מסוכנים ,בהתאם
לדרישת האיגוד ,ושלא עמדה על כך שיוגש סקר סיכונים סביבתיים ,על פי דרישת שירותי
הכבאות ועל פי דרישת האיגוד ,כתנאי להמשך הפעלת היריד.
לאחר כשנה שבה פעל היריד ללא רישיון עסק ,התקיים בנובמבר  2005דיון בלשכת מנכ"ל
העירייה בהשתתפות נציגים ממחלקות העירייה ונציגי היזם .בדיון ציינו הנוכחים ,כי "ישנה בעיה
על פי הבנתם בהליכי רישוי העסק אל מול כיבוי אש" .בסיכום הדיון ביקש מנכ"ל העירייה לפנות
אל מפקד שירותי הכבאות כדי לקבל ממנו אישור שעל פיו "היזמים עמדו בדרישות הכבאות ,וכי
אישור זה אינו מתייחס למפגעים הסביבתיים .אם יינתן אישור כנ"ל ניתן יהיה לאשר רישיון עסק
לתקופה קצובה" )ההדגשה אינה במקור(.
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מהאמור לעיל עולה ,כי העירייה בחרה להתעלם ביודעין מהסכנות הסביבתיות החמורות
אשר שירותי הכבאות והאיגוד התריעו עליהן ,ולהסתפק באישור שירותי הכבאות שינתן,
על פי בקשתה המיוחדת ,רק להיבטי כיבוי האש שבתוך היריד.
בהתאם לבקשת העירייה ,ובניגוד לעמדה העקבית של שירותי הכבאות ,הודיעו בדצמבר 2005
שירותי הכבאות לעירייה ,כי הם מאשרים הוצאת רישיון עסק עד לסוף דצמבר  .2006באישור
הודגש ,כי "האישור דלעיל ניתן ומעיד על תקינות סידורי הכבאות בחצר השוק פנימה בלבד",
דהיינו ,ללא התייחסות לסכנות הסביבתיות.
באישור למתן רישיון עסק הוספה הסתייגות של שירותי הכבאות ,כדלהלן" :אנו סוברים כי מקומו
של השוק בסמיכות רבה ומאיימת של מפעלי הסביבה ,רכבים מובילי חומ"ס ]חומרים מסוכנים[
ואחסנת דלקים בהיקף נרחב ,אינו נכון לקביעת מקום זה כאזור מסחר ובו התקהלות המונית" .גם
בסיכום בדיקה שעשו שירותי הכבאות במתחם היריד לצורך מתן האישור לרישיון עסק הודגש ,כי
האישור מתייחס לאמצעי הכיבוי ביריד עצמו ,וללא בחינת הסיכון הסביבתי שלהערכתם הינו
בהיקף נרחב .עוד הודגש ,כי " ...אנו סוברים כי למקום ולמתקהלים בו ,קיימת סכנה הנשקפת
מסיכוני האש בסביבה ובהם תעשיות העוסקות בייצור חומרים מסוכנים ,אחסנת דלקים ותנועת
רכבים משנעי חומרים מסוכנים ,ועל כן אין מקום לפעילות השוק הנרחבת המסכנת את כל באיה"
)ההדגשה אינה במקור(.
נמצא ,כי ביוני  ,2006לאחר כשנה וחצי שבה פעל היריד ללא רישיון עסק ,נתנה העירייה ליריד
רישיון עסק זמני לשנה ,עד יוני  .2007עוד נמצא ,כי עד למועד סיום הביקורת ,דהיינו יוני ,2006
לא התקיימו דרישות האיגוד להכנת סקר סיכונים ונוהל חירום לפינוי במקרה של אירוע חומרים
מסוכנים.
משרד מבקר המדינה העיר לעיריית חיפה על הליקויים שבהתנהלותה :אף שהיו בידה חוות
דעת מגורמים מקצועיים מוסמכים בדבר הסכנות הקיימות בסביבת היריד ,היא בחרה
להתעלם מהן ,וביקשה משירותי הכבאות אישור למתן רישיון עסק ,שיביא בחשבון רק את
היבטי כיבוי האש בתוך היריד ,תוך הימנעות ביודעין מראייה כוללת המביאה בחשבון את
הסיכונים הסביבתיים .בנסיבות אלה ,שבהן אפשרה העירייה ליזם להמשיך להפעיל את
היריד ,היא לא קיימה את חובתה להבטיח את בטיחותו של הציבור שביריד ובסביבתו .עוד
העיר משרד מבקר המדינה לעירייה ,כי לא קיימה דיון שנועד להתוות מדיניות כוללת
לעתיד האזור ,נוכח קרבת היריד למפעלים שבהם מצויים חומרים מסוכנים ,אף שקבעה עוד
במרס  ,2005כי תקיים דיון כזה.
משרד מבקר המדינה העיר לשירותי כבאות ,כי אף שהם התריעו באופן עקבי בפני העירייה
על הסיכונים הסביבתיים העלולים לסכן את מבקרי היריד ,הם התעלמו מעמדותיהם
המקצועיות ונתנו אישור לרישיון עסק תוך התחשבות בסיכוני האש הקיימים בתוך היריד
ותוך התעלמות מן הסיכונים הסביבתיים .על שירותי הכבאות היה לדבוק בעמדתם
המקצועית בדבר הסיכונים הסביבתיים ,ולא להיעתר לבקשת העירייה לתת אישור תוך
התעלמות מסיכונים אלה .שירותי הכבאות נתנו את האישור הזה להפעלת היריד בד בבד
עם הערתם המסייגת ש"אין מקום לפעילות השוק הנרחבת המסכנת את כל באיה" .פסולה
דרך פעולתם של שירותי הכבאות שהכלילו הסתייגות זו ,לאחר שבחרו להתעלם
מהסיכונים הסביבתיים שהם עצמם התריעו עליהם בעבר.
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באוקטובר  2006מסרו שירותי הכבאות בתשובתם ,כי לאחר שהתברר להם שהיריד ימשיך לפעול
בלי שהעירייה תורה על סגירתו ,הם החליטו ,כי יש מקום להתקין סידורי כבאות בתוך היריד
בלבד.
עוד השיבו שירותי הכבאות ,כי התקנות שעל פיהן פועלים שירותי הכבאות אינן מתייחסות
לסביבה ,וכי התקנות קובעות את סידורי הכבאות לפי סוגי העסקים .עוד מסרו ,כי הם רואים הבדל
משמעותי בין התייחסות ציבורית ו"זעקה לסיכון" ובין סמכותם הקבועה בחוק שירותי הכבאות
ובחוק רישוי עסקים .מתוך דאגה לשלום הציבור הם קבעו את סידורי הכבאות בתוך היריד,
ובמקביל התריעו על הסיכון ,אף שסמכותם המשפטית נתונה לסידורי הכבאות בלבד .שירותי
הכבאות מסרו עוד בתשובתם ,כי לא יוציאו אישור נוסף ליריד כשיפוג תוקפו בדצמבר ,2006
מתוך תקווה שעד מועד זה תסיים העירייה את הפעולות המשפטיות הדרושות לצורך סגירת
היריד.
משרד מבקר המדינה העיר לשירותי הכבאות ,כי אישורים למתן רישיון עסק הניתנים על ידי
נותני האישורים ,ובהם שירותי הכבאות ,נועדו להבטיח ,בין היתר ,מניעת סכנות לשלום
הציבור ודאגה לבטיחות הנמצאים במקום העסק או בסביבתו .כאמור ,בחוק שירותי
הכבאות נקבע ,כי איגוד ערים לשירותי כבאות חייב להבטיח כיבוי דליקות בתחום שעליו
הוא אחראי ,ולמנוע דליקות או התפשטות של דליקות לתחומו או מעבר לתחומו .מהחוק
נובעת אפוא חובה לראות את הדברים בראייה כוללת ,ובכלל זה להתייחס לסיכונים
הסביבתיים ,הנובעים בין היתר מחוות הדלקים .לפיכך אין לקבל את טענת שירותי
הכבאות ,כי הם אינם מחויבים להתייחס התייחסות מקצועית לסיכונים סביבתיים בכל
הקשור לכיבוי אש.
עיריית חיפה מסרה בתשובתה מ ,1.11.06-כי היא מתייחסת בכובד ראש להערות שהובאו בדוח
הביקורת ,וכי תקיים דיון באשר להמשך פעילותו של היריד במיקומו הנוכחי.

Ο
דוח הביקורת העלה ממצאים רבים שמהם עולה ,כי ניהול ופיקוח של שווקים וירידים על
ידי רשויות מקומיות שנבדקו היה לקוי .הועלו ליקויים בפיקוח ואכיפה של מספר ועדות
מקומיות על הבנייה הלא חוקית בשווקים .משרד מבקר המדינה רואה ממצאים אלה
בחומרה ,שכן חלק מן הליקויים מסכנים את בריאות הציבור ואת ביטחונו .כך למשל,
הליקויים בפיקוח על התברואה מסכנים את בריאות הציבור ,הליקויים בטיפול בתשתיות,
בבטיחות אש ובהריסת מבנים לא חוקיים ,גורמים לסכנות בטיחותיות העלולות להביא
לפגיעה בגוף ובנפש ,והליקויים באבטחה מסכנים את ביטחון הציבור.
ממצאי הדוח הנוכחי מתייחסים לרשויות מקומיות שנבדקו בו ,ואולם ,בשים לב לשכיחות
הופעת הליקויים ברשויות שנבדקו ,יש להניח ,בסבירות גבוהה ,כי ליקויים דומים קיימים
אף ברשויות מקומיות שלא נבדקו .משרד מבקר המדינה מבקש אפוא להדגיש ,כי על כלל
הרשויות המקומיות במדינת ישראל ,שבתחומן שווקים וירידים ,כמו גם על משרדי ממשלה
וגורמים ציבוריים הנזכרים בדוח ,ללמוד את ממצאי הדוח וליישמם ,זאת במטרה לתקן את
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הליקויים שנתגלו ולמנוע סכנה ופגיעה אפשרית בציבור הקונים והעובדים בשווקים
ובירידים.
חלק משמעותי מן הליקויים נובע מהפער הקיים בחוק ,אשר אינו מגדיר את השווקים כעסק
הטעון רישוי .לדעת משרד מבקר המדינה ,על משרד הפנים לטפל בנושא רישוי שווקים
קבועים ,אם באמצעות הגדרת שוק כעסק טעון רישוי ואם באמצעות דרך אחרת שיבחר.
ש ו ו ק י ם ע י ר ו נ י י ם  :על הרשויות המקומיות לגבש מדיניות להפעלת השווקים
העירוניים שבתחומן; לקיים פיקוח סדיר בשוק ולעמוד על קיום התנאים להשכרת דוכנים
שנקבעו בהסכמים שנחתמו עם מחזיקי הדוכנים; להקפיד ,כי עסקים טעוני רישיון עסק
יפעלו בהתאם להוראות חוק רישוי עסקים; לערוך בשוק העירוני בדיקות תברואה ופיקוח
לקיום חוקי העזר והוראות פקודת בריאות הציבור )מזון(; לטפל בליקויי התשתית וליקויי
בטיחות אש; לטפל במפגעי איכות הסביבה ובמפגעים הבריאותיים שבגגות השווקים .על
הרשויות המקומיות וועדותיהן המקומיות לתכנון ולבנייה לנקוט באמצעים העומדים
לרשותן נגד עבירות של בנייה לא חוקית .על הרשויות המקומיות לפעול באופן נמרץ
לגביית חובות בגין דמי שכירות ,ארנונה ,מים וחשמל ממחזיקי דוכנים בשווקים העירוניים.
י ר י ד י ם :על הרשויות המקומיות לדאוג לכך שירידים הפועלים בתחומן ,ובכלל זה
ירידי אוכל ,יפעלו רק לאחר מתן רישיון עסק להפעלתם בהתאם לחוק רישוי עסקים .על
הרשויות המקומיות לעמוד על כך ,כי ירידים לממכר טובין יופעלו בהתאם להסכמים שהן
חתמו עם מפעילי הירידים .על הרשויות המקומיות לבחון את כל ההיבטים הקשורים
להפעלת ירידים שפועלים בסביבה של גורמי סיכון ,כמו מפעלים שבהם חומרים מסוכנים,
מיכלי דלק וכדומה.
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