
  23פרק 

  

    ויריד האומנים במדרחובהעצמאותר העצמאות בערב יום כדוכנים בכי
  
  

    מבוא 1

י אגף "ע ניתנו ,23.4.07שחל בתאריך  2007ערב יום העצמאות של שנת קראת ל 1.1

לממכר  דוכנים 30להפעלת חד פעמיים אישורים  ,לרוכלים שביקשו ,הפיקוח העירוני

בכיכר העצמאות דוכנים  15 .ונים ותרסיסיםבל, סוכר, פופ קורן:  כגוןמוצרים שונים

 .שלולית החורף ועוד, רמת פולג, אזורים, נורדאו. ק:  ברחבי העיר כגון15 –ו 

  

 י כל רוכל ערבות"עתנה י ונ, 500₪  לקופת העירייהת כל דוכן שולמוהצבתמורת  1.2

 , לפקודת עיריית נתניה ביטחוןהמחאתב,  בתנאי העירייההבטחת עמידתול כספית

 . האירועהוחזרה למחרתההמחאה .  2,000₪סך על 

  

בתנאים שעל הרוכל לעמוד י אגף הפיקוח העירוני "עהותנה דוכן הצבת לכל אישור  1.3

שמירה , מכירת מוצרים שצוינו באישור בלבד:  כגון,אשר נרשמו בגוף האישורובהם 

 .על הניקיון ועוד

י האישור שפורטו  לעמוד בתנא, חייב בחתימת ידו על כתב התחייבותכל רוכל הת 1.4

 . כתב ההתחייבותב

 

 הופקדו ,ערב יום העצמאות על שמירת הסדר והניקיון ועל מניעת רוכלות ללא אישור 1.5

 12הופקדו בכיכר העצמאות  - לדוגמא .הפיקוח העירונימאגף ואחראים פקחים 

   . אחראים3 מונו בנוסף להםקחים ופ

  

  מטרות הביקורת 2

 ;המטרות היו 2.1

 התשלוםגובה  והמוצרים שיימכרו,  היקף הדוכנים:תאת אופן קביע לבדוק 2.1.1

 .הדוכנים הקריטריונים לאישור תנאי הסף ואתכן ו, לכל דוכן

  

 ותנאי את האישורים שניתנו להפעלת הדוכנים ביום העצמאותלבדוק  2.1.2

לעמוד הרוכלים התחייבות שאושרו למכירה ואת  מוצרי מזוןאת , הפעלתם

 .בתנאי האישור

  

 .קוח ובקרה נוהלו על הפעלת הדוכנים אלו סדרי פיחוןלב 2.1.3

  

  



המסדיר את הפעלת  ,תבמסגרת נהלי האיכועבודה נוהל לבדוק קיומו של  2.1.4

  .הדוכנים

 

מתודולוגיה 3 

 נעזרההפיקוח העירוני וכן  אגףי "יקורת עיינה במסמכים רלבנטיים שהוגשו עהב 3.1

  .הפיקוח העירוני אגף ממנהלשנתקבל מידע משלים ב

  דוכניםהפעילו אשר ועם רוכליםהפיקוח העירוני  מאגף פקחיםהביקורת שוחחה עם  3.2

 .בכיכר העצמאות בערב יום העצמאות

  .    שהוצבו בכיכר העצמאות בדוכנים  והתמקדה2007הביקורת נערכה בחודש יולי  3.3

  

  ממצאים  4

 –להלן  (הפיקוח העירוני אגף מנהלל אי הביקורת "עהועברו , במסגרת הבדיקה 4.1

י המנהל "עלהלן תמצית התשובות שהועברו לביקורת  . שאלות להתייחסות,)המנהל

 ;3.7.07במכתבו מתאריך 

 

  המוצרים שיימכרו וגובה התשלום לכל דוכן, הדוכניםהיקף קביעת  4.1.1

,  הדוכנים היקף- י מי נקבעו"קש להעביר לביקורת כיצד ועהמנהל נתב 4.1.1.1

  . גובה התשלום לכל דוכןהמוצרים שיימכרו ו

היות , קבעה כמות דוכנים ספציפיתלא נ" כי ,המנהל מסר לביקורת 4.1.1.2

ופורסמה הודעה לסוחרים על אפשרות הקמת דוכני מכירה ולא ידענו 

גובה התשלום נקבע לפי ערך שהיה נהוג בשנים . ה ייענו למודעהמכ

 . " 500₪ועמד על ,,,  ,,,,,,קודמות

 האם הדוכנים מוקמו במקומות מיוחדים שהוקצו -לשאלת הביקורת  4.1.1.3

השיב , תרשים שאין לחרוג ממנו/  סומן בתסריט והאם המיקום, להם

 שנקבעו בסיור משותף שנערך בטרםהדוכנים מוקמו באזורים ": המנהל

  ברחבת המזרקה נקבע שיעמדו מסביבכאשר, חגיגות העצמאות

 ."למזרקה כנהוג ביריד האומנים

, מקדימה באגף הפיקוח העירונינערכה ישיבה  כי לא ,מצינתהביקורת  4.1.1.4

 המוצרים שיימכרו,  המדויקמיקומם, ית להיקף הדוכניםלקביעת תוכנ

בעניין  פרוטוקול לא הומצא לביקורת וממילא ,והתמורה הכספית בגינם

 . אף שהמנהל נתבקש לכך, זה

נערכו " כי ,27.8.07 מסר בתגובתו לטיוטת דוח זה בתאריךהמנהל  4.1.1.5

 וכן עם ראש מנהל תפעול )מנהל השווקים. (פגישות עבודה עם מר ד

גבי ת בלא שהתייחס לזא, "סוכם מה מותר למכור ומה אסור ישיבותוב

שהמציא לביקורת פרוטוקול  ובלא ,ינו לעילקביעת שאר הפרמטרים שצו

 .כמבוקש

  



י נתוני "כי ניתן היה לאמוד את כמות הדוכנים עפ, הביקורת מעירה 4.1.1.6

  . שנים קודמות

וני מנת "כי, 27.8.07 מסר בתגובתו לטיוטת דוח זה בתאריךהמנהל  4.1.1.7

מה עוד שזו שנה ראשונה , מאומה שנים קודמות לא ניתן היה להעריך

ביצוע , כולל החתמה על תצהירים שנעשתה פעילות לבצע סדר בנושא

עם זאת סבורה . "'הדוכנים וכו סיורי שטח קביעות אזורי העמדת

כי נתוני שנים קודמות יכולים היו לסייע לתכנון היקף , הביקורת

 .הדוכנים ופריסתם

כלומר האם  ,יםנ דוכשבוצע בפועל עבור הצבת בירור אופן התשלוםב 4.1.1.8

כי , י המנהל"נמסר ע, או אחרת, או במחאה, במזומן התשלום בוצע

:  לדוכנים כללו את האופנים הבאיםהתשלומים ששולמו בגין היתר"

חלק באמצעות שוברי  חלק בכרטיסי אשראי בהמחאות בנקאיותחלק 

  ".תשלום

 500רוכל אברהם גביזון שילם באגף הפיקוח סך של כי ה, בביקורת נמצא 4.1.1.9

.  מאגף הפיקוח הפקידה את הכסף בבנק. פ.ס' במזומן וכי הגב₪ 

יזון אשר במקרה אחד של מר אברהם גב: "בהקשר לכך מסר המנהל

במהלך הכוונה , שהפעיל דוכן ללא היתרנמצא בערב יום העצמאות 

נת על מ .העמדת הדוכןאת רצונו לשלם בגין  ל"לסלקו מהמקום הביע הנ

ח " ש500של תשלום במזומן לקבל להימנע מעימותים במקום הסכמתי 

 למר גביזון  בגין תשלום זה נשלח.26.4.07אשר הופקדו בבנק ביום 

ראוי לציין כי  .לטובת עיריית נתניה העתק מההפקדה לבנק מרכנתיל

ח עבור " ש500ם שול התחייבות ידנית תוך ציון כי/ ל חתם על אישור "הנ

  ."הדוכן

פה קבלת כספים במזומן ושלא באמצעות קו עובדתהביקורת מעירה על  4.1.1.10

ואף מבלי שהוצאה מיידית , מוסדרת של העירייה או באמצעות בנק

 .קבלה על התשלום

הפעולה " כי ,27.8.07 מסר בתגובתו לטיוטת דוח זה בתאריךהמנהל  4.1.1.11

דוכן שלא של  תרון מקומי להימצאות מנת לתת פ-  שבוצעה נערכה על

' עימותים וכו, ועל מנת למנוע מהומה, מבעוד מועדינו ינהסדיר את ע

במקום . במקום הוחלט בו במקום לאפשר העמדת הדוכן וביצוע תשלום

ח וקבלה תשלח " ש500גם נחתם מסמך בו נקבע שהעירייה קיבלה סך 

 הביקורת שבה ומעירה על עובדת קבלת כספים ,עם זאת ."לבעל הדוכן

פה מוסדרת של העירייה או ושלא באמצעות קו מזומןב" בשטח"

  . באמצעות בנק

  



  

 לאישור הדוכניםוהקריטריונים תנאי הסף  4.1.2

את תנאי הסף והקריטריונים לאישור המנהל נתבקש להעביר לביקורת  4.1.2.1

 לגבי ההגבלה היחידה שהיתה" מסר לביקורת כי המנהל. הדוכנים

  ."וכל במקוםשאין אישור למכירת א תנאים להצבת דוכנים היתה

כי היה , סבורהו, וקריטריוניםתנאי סף מציינת את העדר הביקורת  4.1.2.2

: כגון, מתן אישור שיהוו תנאי למקום לקבוע תנאי סף וקריטריונים

 . הרוכלות תותר לתושבי נתניה בלבדש

כן נקבעו "כי , 27.8.07 מסר בתגובתו לטיוטת דוח זה בתאריךהמנהל  4.1.2.3

,  עם זאת".למכורתר ומה אסור תנאי סף וקריטריונים לגבי מה מו

קבעו תנאי סף וקריטריונים נ כי לא , כאמורהביקורת שבה ומעירה

 . מתן האישורקודםשיהוו תנאי 

  

 ותנאי הפעלתם ביום העצמאותים להפעלת הדוכניםאישורה 4.1.3 

בדבר קבלת , י העירייה"בעיתונות ע שפורסמה" הודעה לסוחרים"ב  4.1.3.1

ות להצבת דוכני מכירה ברחבי כי תינתן אפשר, נאמר, פרטים והרשמה

למעט שלולית , בערב יום העצמאות בלבד, העיר ובכיכר העצמאות

ברשימת המשימות , כמו כן). שם הותרה ההצבה למחרת היום(החורף 

כי הפעלת , ובתכתובת אחרת של האגף צוין, ופריסת הפקחים באירוע

ושר אולם מועד הרוכלות שא, בערב יום העצמאות בלבדהדוכנים תהיה 

 . ולא ערב יום העצמאות"יום העצמאות" –ונרשם בגוף האישור הינו 

להבא נקפיד : "27.8.07 מסר בתגובתו לטיוטת דוח זה בתאריךהמנהל  4.1.3.2

ניתן להציב את  לציין את המועד וההגדרה המדויקת לגבי המועד בו

  ."הדוכן

 פרטי - פורטו בחתימת המנהל,  הדוכנים להפעלתים שניתנובאישור 4.1.3.3

להלן הערות הביקורת ". תנאי הפעלה"וכן  המוצרים שיימכרו, הרוכל

 :יםהאישורשל נוסח הלגבי 

בדרישות "כי בעל הדוכן מתחייב לעמוד ,  נקבעיםבאישור -

 .אלא שלא צוין ולא ברור מהו החוק שעליו מדובר, "החוק

חל  איסור מוחלט על שימוש בבלוני גז " כי יםצוין באישור -

מבלי שצוינו איסורים  זאת ,"מכל סוג שהוא בשטח היריד

איסור שימוש או מכירה של : כגוןנוספים רלבנטיים 

  .בלתי תקנייםאביזרים ותרסיסים , משחקים, צעצועים

ים ואינם  אישיים הינםכי האישור,  לא צויןיםבאישור -

 לניהול זאת בדומה לנהוג לגבי רישיונות (,להעברהניתנים 

לביקורת ( אחר  לאדםשאין לצלמם ואין להעבירם, )יםעסק

כי הופעלו דוכנים ללא תשלום כשבידי , י רוכלים"נמסר ע

  



 נחתמו/ ים בהם ניתנו  המועדים לא צוינובאישור -

רישיונות , בדומה לרשום על גבי היתרי בניה, יםהאישור

  . ב"ים וכיועסקל

להבא נדאג : "27.8.07 מסר בתגובתו לטיוטת דוח זה בתאריךהל המנ 4.1.3.4

המשפטית היא זו שתהיה אחראית על ניסוחי כל המסמכים  שהלשכה

 ."הקשורים בהיתרים להעמדת דוכנים

והאם ניתנו לכך  האם נמכרו מוצרי מזון: לשאלת הביקורת - מוצרי מזון 4.1.3.5

יתן אישור לא נ: " לביקורתהמנהל השיב, אישורים ממשרד הבריאות

 בהתאם לשיחה טלפונית בין מר לדוכני אוכל פרט לפופקורן וסוכר וזאת

  ".שאישר זאת )מנהל השווקים. (מנהל לשכת הבריאות לבין מר ד .ר

אושרו , י המנהל"הביקורת מצאה כי בטופסי אישורי הרוכלות שניתנו ע 4.1.3.6

תפוח , נקניקיות: כגון,  לפופקורן וסוכרבנוסף שונים ונרשמו מוצרי מזון

 . וארטיקיםשתייה, בדבש

כי לכך לא ניתן אישור משרד הבריאות וזאת כעולה , הביקורת מעירה 4.1.3.7

 .מהתייחסות המנהל שלעיל

  

  בתנאי האישור לעמוד יםהרוכלהתחייבות  4.1.4

 מתחייב הוא בו "התחייבות "על טופס שכותרתו כל רוכל נדרש לחתום 4.1.4.1

 בתנאים וכן לעמוד, לעילצוין באישור שלעמוד בתנאים שהוכתבו 

 .  עצמו"התחייבות"ה בטופס נוספים שפורטו

להפקיד נדרש כל רוכל  ,"התחייבות"במסגרת חתימתו על טופס ה 4.1.4.2

להבטחת , לפקודת עיריית נתניה ₪ 2,000המחאת ביטחון על סך 

 .עמידתו בתנאי ההתחייבות

, המחאות הביטחון י הביקורת להעביר את העתקי"המנהל נתבקש ע 4.1.4.3

ת ואת המחאהמנהל לא העביר , ) רוכלים30מתוך (  רוכלים6אולם לגבי 

 .   ש.ר, א.א, נ.ד, א.ג, ד.ע, י.ב: להלן שמותיהם. הביטחון

 ,,,,,,,,: "27.8.07 מסר בתגובתו לטיוטת דוח זה בתאריךהמנהל  4.1.4.4

מאחר וההמחאות הוחזרו אין אפשרות .  להםהמחאות אלו הוחזרו

הביקורת מעירה  ."הגיונית או מעשית להעביר צילום של המחאות אלו

 ,הועברו לביקורת ) רוכלים30מתוך ( רוכלים 24כי המחאות של , ומצינת

, הרוכלים 6יתרת  שלהמחאות ה להעביר את וכי ניתן היה באותה דרך

  .דבר שכאמור לא נעשה

  



  

 :"התחייבות"שלא צוינו בטופס ה, להלן פרטים ותנאים רלבנטיים 4.1.4.5

 ין כי מדובר בערב העצמאות בלבדא צול. 

 שעל פיו חויב הרוכל לפעול לא פורט החוק. 

 האיסור לשימוש או "התחייבות"לא צוין בטופס ה 

אביזרים , משחקים, מכירה של צעצועים

 . שאינם תקנייםותרסיסים 

  לא יועד בטופס מקום לרישום המועד בו חתם

 ."התחייבות"הרוכל על טופס ה

  

גם טופס : "27.8.07 מסר בתגובתו לטיוטת דוח זה בתאריךהמנהל  4.1.4.6

  ".ההתחייבות יועבר ללשכה המשפטית שתקבע את ניסוחו

 

 הדוכנים הפעלת על והבקרה פיקוח הסדרי  4.1.5

בדיקת שם ל, אלו סדרי פיקוח ובקרה נוהלו -המנהל נתבקש לפרט  4.1.5.1

, ת בתדירות כלשהיוביקור: כגון, בתנאי האישור של הרוכלים העמידה

 - להודיע ו , או רשימותלצרף דוח סיורכן נדרש כמו . 'ניהול רשימות וכו

 . נגד רוכלים שפעלו ללא אישורצעדים ננקטואם ה

ו מכלל הפקחים שעבדו ביום העצמאות נקבע"המנהל השיב לביקורת כי  4.1.5.2

וכן נמסר לפקחים שפעלו , רוכלותבכיכר שני צוותי פיקוח לאכיפת 

תוך טיפול וסילוק , להקפיד על נושא רוכלותבאזורי הבמות השונות 

. סולקו מהמקוםבעקרון רוכלים שנראו ללא אישור  .אישוררוכלים ללא 

    ."במקרה אחד התבקש אף סיוע של משטרת ישראל לסלק רוכל

ל ברוכלות בערב יום ופיטהופקדו על ה פקחים ש2שוחחה עם הביקורת  4.1.5.3

 :מסרולהלן עיקרי הדברים ש. העצמאות

אותה  (קיבלנו מהמנהל את רשימת הרוכלים המורשים -

 .)י המנהל"ביקורת ערשימה הועברה ל

תוך  רוכלותקפיד על הטיפול ב לה,קיבלנו הנחיות מהמנהל -

  .סילוק רוכלים ללא אישור

 6  .ספריי וצעצועים -ללא אישור  ילדים שמכרו 15 – 10היו  -

 .השאר מכרו ללא דוכן קבוע, דים בעגלות מהם היו מצוי7 –

 . רוכלים עם דוכנים3 – 2הסתננו , לילדיםבנוסף  -

 אלא פעלנו ,לים הבלתי מורשים לא הגשנו דוחותכנגד הרוכ -

כדי לא לגרום למהומות עם וזאת  ) חזרוםחלק(קם ולילס

שכנגדו הוגש , במדרחוב הרצללמעט רוכל אחד , אזרחים

 .המנהל י"דוח ע

  



, מהרוכלים שהיו מצוידים באישוריםלא ביקשנו , ככלל -

כדי לוודא את  הםתעודות הזהות שלשיציגו בפנינו את 

 .זהותם

נכחנו . שערכנוהסבבים / ורים ניהלנו דוחות על הסילא  -

  . האירוע כל ךבמהלבמקום 

 בכיכר ללא שסולקו וחזרו לפעולרוכלים כי נגד ה ,הביקורת מצינת 4.1.5.4

 . תחו"לא הוגשו דו, אישור

לא תמיד ניתן : "27.8.07  בתגובתו לטיוטת דוח זה בתאריךצייןהמנהל  4.1.5.5

 קטינים שחל איסור לעכבו או ח כנגד בעל עגלה שכן רובם"לרשום דו

אולם , "להגעת משטרה שתמסור לנו את פרטי האיש לפעול כנגדו עד

  .קטיניםהרוכלים שאינם  נגד תחו" דו לגבי אי הגשת,המנהל לא הגיב

נמסר לביקורת ,  מורשים ובלתי מורשים–שפעלו  כמות הדוכנים בבירור 4.1.5.6

רוכל (ד מהם  כאשר אח30היו דוכנים מורשים כ "סה"כי , י המנהל"ע

כאשר כל בעל דוכן ששילם את ,,,,,,, . הגיש תצהיר כי לא עבד.) י.בשם ע

 הנדרש והפקיד המחאת ביטחון קיבל אישור מתאים כולל הסך

 ."ההתחייבות

את כמות , כי לא קיבלה מהמנהל למרות שנדרש לכך, הביקורת מעירה 4.1.5.7

  . שהיו בפועל מורשיםהבלתיהדוכנים 

היו אחידים , י הרוכלים"נים שהובאו עהאם הדוכ, בבירור שנערך 4.1.5.8

 בטופס י המנהל"ע  מטר כפי שנקבע1.20X  1.00  כלומר בגודל –בגודלם 

י הרוכלים לא היו "שהובאו עהדוכנים "כי , השיב המנהל, "ההתחייבות"

 ."אחידים

הדוכנים ועל אחידות מדגישה את חשיבות השמירה על הביקורת  4.1.5.9

 .התנאים שנקבעו

לא  ניתן לקבוע : "27.8.07 תו לטיוטת דוח זה בתאריך בתגובצייןהמנהל  4.1.5.10

שלא מאפשר העמדת  דבר, שכן אופי מוצרי המכירה מגוון, דוכן אחיד

ין דוכן המוכר לב, על מקל קיים הבדל בין דוכן המוכר סוכר(דוכן אחיד 

מדגישה את חשיבות ושבה הביקורת , עם זאת .")צמידים או תרסיסים

על ,  סוגים של דוכנים2,3י הגדרת "עזאת , םהדוכניאחידות השמירה על 

  .לשיקול דעתו של כל רוכל" פרוץ"מנת שלא להשאיר נושא זה 

  

  .O.S.Iת נהלי האיכובמסגרת  – נוהל המסדיר את הפעלת הדוכנים 4.1.6

 המסדיר נוהל ,I.S.Oנהלי האיכות קובץ בכי לא קיים  ,הביקורת מצאה 4.1.6.1

 .את הפעלת הדוכנים

נושא הדוכנים הינו בעייתי ומורכב "כי , ורתלביקבתשובתו ציין המנהל  4.1.6.2

בעיה זו עלתה בעיקר . הדוכנים ואין שום נוהל מסודר לגבי אופן הפעלת

על אירועי יום העצמאות ידי בסיכום  כן הומלץ עלמאות ועל ביום העצ

  



במכתבו מתאריך זו בעייתיות העלה גם המנהל  כי ,הביקורת מצאה 4.1.6.3

 ולילות העצמאות, סיכום אירועי יום הזיכרון"הווה  המ29.4.07

  .שהופנה לראש מינהל תפעול "אוקראינה

כי הוא מקבל , 27.8.07 ו לטיוטת דוח זה בתאריך בתגובתצייןהמנהל  4.1.6.4

 ."יש לקבוע נוהל מסודר ובהקדם"את הערת הביקורת וכי 

  

  במדרחוב הרצל" יריד אומנים" 4.1.7

ם  דוכניי עמותת היכל התרבות העירוני"במדרחוב הרצל מופעלים ע 4.1.7.1

יריד  "פעילות זו קרויה .לממכר תכשיטים וחפצי אומנות שונים

 :שהובררועיקריים  להלן פרטים ."אומנים

, ים קבועיםי רוכל"דוכנים ע 12במהלך השנה מופעלים  -

 .35 –כ  עולה להמספרודשים יולי ואוגוסט כאשר בח

 ילתושב ₪ 1,600 –עלות הצבת דוכן בחודשים יולי ואוגוסט  -

בשאר חודשי השנה . לתושבי חוץ ₪ 2,000 - ו, נתניה

התשלום מבוצע בקופת .  לכשלישיורדלחודש התעריף 

 .היכלה

מקבל תג כנגד זאת  ו,רוכל מוחתם על תקנון ועל חוזהכל  -

  . )רישיוןמהווה  התג  -כלומר  (המהווה אסמכתא לאישורו

המסדיר נוהל  ,I.S.O נהלי האיכות בקובץכי לא קיים ,  מצינתהביקורת 4.1.7.2

   ".יריד האומנים"את הפעלת 

  

אגף הפיקוח העירוני  כי, 27.8.07 לטיוטת דוח זה בתאריך תגובתובומסר המנהל הוסיף  5

קביעת מה מותר , גביית תשלומים  אין הוא צריך להיות האחראי עללבצע אכיפהצריך 

 'קביעת גודל הדוכן וכו, קביעת מקום העמדת הדוכן ,עריכת הסכמים, ומה אסור למכור

יש להקים ,  ולמרות שיחסית הנושא היה בשליטה,נושא הדוכנים הינו בעיה מורכבתוכי 

 .כולל תנאים, לשם הקמת מערכת לאישור דוכנים צוות חשיבה

  



 

סיכום והמלצות 6 

  

 ואופן התשלום צרים שיימכרוהמו, היקף הדוכניםקביעת  6.1

היקף  :בנושאים הבאים נתקבלו החלטותי מי "יקורת לא מצאה כיצד ועהב 6.1.1

לא  וממילא ה התשלום לכל דוכןגוב ויימכרוהמוצרים ש, שיופעלוהדוכנים 

 .  אף שהמנהל נתבקש לכך,בנושאים אלוהדן ול  פרוטוקנמסר לביקורת

 

 .לא הוגדרו לרוכלים ולא סומנו המקומות המורשים להצבת הדוכנים 6.1.2

 

 ולא באמצעות בוצע תשלום במזומן באגף הפיקוח, בגין הצבת אחד הדוכנים 6.1.3

לאחר מכן . ואף לא הוצאה קבלה מיידית למשלםבנק קופת העירייה או ה

 .ת אגף הפיקוחי עובד"הופקד בבנק עהתשלום 

  

גובה , המוצרים שיימכרו,  הדוכנים מספר- את, מומלץ לדון ולקבוע בעתיד 6.1.4

 ולתעד ,הגדרה וסימון המקומות המורשים להצבת הדוכנים, אופן התשלוםו

  .זאת בהנחיות עבודה לאגף הפיקוח העירוניכל 

 

 לאישור הדוכניםקריטריונים וסף תנאי  6.2

 . קודם הפעלתםשור הדוכניםקריטריונים לאיוסף תנאי לא קיימים  6.2.1

  

 – כגון קריטריוניםוסף תנאי בתאום עם הלשכה המשפטית  יש לקבוע 6.2.2

שהרוכל , בת דוכן בכך שהרוכל הינו תושב נתניהלהצאישור מתן התניית 

 .ב" וכיואגף הרווחהימציא המלצה מטעם 

 

  ותנאי הפעלתם)היתרים(אישורי ההפעלה של הדוכנים  6.3

י רישומי "עפ(שהכוונה הייתה  בעוד , העצמאותאישורי ההפעלה ניתנו ליום 6.3.1

 .לערב יום העצמאות בלבד) אגף הפיקוח

 

 .באישורים לא פורט -  פיו חויב כל רוכל לפעול  שעלהחוק 6.3.2

באישור הוטל איסור מוחלט על שימוש בבלוני גז מכל סוג שהוא בשטח  6.3.3

או איסור שימוש : כגוןנוספים מבלי שצוינו איסורים רלבנטיים זאת , הכיכר

  .שאינם תקנייםאביזרים ותרסיסים , משחקים, םמכירה של צעצועי

  

  



נהוג בדומה ל, כי האישור אינו ניתן להעברה לאדם אחר, לא צוין באישור 6.3.4

זאת כדי למנוע שימוש מורחב  ,יםלגבי היתרי בניה ורישיונות לניהול עסק

 .ובלתי מורשה באישורים

  

בדומה לנהוג , י המנהל" עשור האינחתם /  המועד בו ניתן,לא צוין באישור 6.3.5

 .ו" וכיםעסקלניהול רישיונות , גבי היתרי בניהל

 

 ).ההיתרים(לבחון ולרענן מחדש את נוסח האישורים יש   6.3.6

  

שלגביהם לא ניתן אישור ממשרד , אושרו למכירה מוצרי מזון - מוצרי מזון 6.3.7

 . וארטיקיםשתייה , תפוח בדבש, נקניקיות: הבריאות כגון

  

את סוגי מוצרי המזון , חדש בתיאום עם משרד הבריאותמומלץ לבחון מ 6.3.8

  . שניתן לאשרם למכירה בדוכנים

 

   בתנאי האישורים לעמודהתחייבות הרוכל 6.4

ת והמחא עתקיה, לכךהמנהל אף שנתבקש לא נתקבלו מ,  רוכלים6לגבי  6.4.1

 הרוכלים הבטחת עמידתצורך  ל,שהופקדו באגף ₪ 2,000הביטחון על סך 

   .בתנאי ההתחייבות

  

לציון הראויים , פרטים ותנאים רלבנטיים "התחייבות" היצוינו בטופסא ל 6.4.2

 החוק שעל פיו פרוט, שהאישור הינו לערב העצמאות בלבד : כגוןולהוספה

, משחקים, איסור שימוש או מכירה של צעצועים, חויב הרוכל לפעול

 וכן את המועד בו חתם הרוכל על טופס שאינם תקנייםאביזרים ותרסיסים 

 ."ייבותהתח"ה

  

המחאות   וכן לוודא קבלת"התחייבות"יש לבחון ולרענן את נוסח טופסי ה 6.4.3

 . ביטחון מכל הרוכלים המורשים

 

 על הפעלת הדוכנים והבקרה פיקוח הסדרי  6.5

 .נגד הרוכלים הבלתי מורשים שהסתננו ללא אישור, לא בוצעה אכיפה מלאה 6.5.1

 

 סיור וממילא לא לא נרשמו דוחות, םסיורי הפיקוח העירוני לא היו מקיפי 6.5.2

בערב יום  כי , אף שנודע לביקורת, תיעוד על פעולות האכיפה שבוצעוקיים

 .לעירייהעל כך  ששלמו ומבלי רבים ללא אישוריםפעלו רוכלים העצמאות 

  

  



  

 .הינם אחידים כפי שנקבע, בטיח שהדוכנים שהוצבובוצעה פעילות שתלא  6.5.3

  

תן דגש לשמירת החוק תוך מ,  את פעולות האכיפה ולוודא תיעודןלמסדיש  6.5.4

 .מאידךהנאה מראה ההדוכנים ומחד ואחידות 

  

  נהלים 6.6

 הליכי - נוהל המסדיר את לא נמצא , של העירייהI.S.O  נהלי האיכותקובץ ב 6.6.1

 .ההפעלה והפיקוח על הדוכנים, התשלום, האישור

  

נהלי עבודה שיסדירו את , במסגרת נהלי האיכות של העירייהמומלץ לקבוע  6.6.2

 .שורה בהפעלת הדוכניםכלל הפעילות הק

  

כלל הפעילות הקשורה ההסדרה של את גם  ,כמו כן מומלץ לכלול בנוהל זה 6.6.3

י " המנוהלת ע,במדרחוב הרצל" אומניםהיריד "של בהפעלת הדוכנים 

   . היכל התרבות העירוניעמותת


