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    קיון העירקיון העירקיון העירקיון העירייייהתקשרות עם קבלנים לביצוע נהתקשרות עם קבלנים לביצוע נהתקשרות עם קבלנים לביצוע נהתקשרות עם קבלנים לביצוע נ

    

    רקערקערקערקע        ....אאאא

  

על " תברואה בריאות הציבור ונוחותו "242סעי� ) נוסח חדש(על פי פקודת העיריות 

  :העירייה מופקדת מטלת פינוי האשפה וניקיו� הרחובות

    

    תעשה העירייה פעולות תעשה העירייה פעולות תעשה העירייה פעולות תעשה העירייה פעולות , , , , בריאות הציבור ונוחותובריאות הציבור ונוחותובריאות הציבור ונוחותובריאות הציבור ונוחותו, , , , בעניין תברואהבעניין תברואהבעניין תברואהבעניין תברואה""""        

    ::::אלהאלהאלהאלה    

     מניעתו ותדאג מניעתו ותדאג מניעתו ותדאג מניעתו ותדאג ללללהסרת כל מטרד או הסרת כל מטרד או הסרת כל מטרד או הסרת כל מטרד או תנקוט  אמצעים לתנקוט  אמצעים לתנקוט  אמצעים לתנקוט  אמצעים ל                 ))))1111((((

    ;;;;    לברר מה הם המטרדים הקיימיםלברר מה הם המטרדים הקיימיםלברר מה הם המטרדים הקיימיםלברר מה הם המטרדים הקיימיםלבדיקות שמטרתן לבדיקות שמטרתן לבדיקות שמטרתן לבדיקות שמטרתן                                             

 

 תורה בדבר פינוי סחי ואשפה מכל בית ותקבע את תורה בדבר פינוי סחי ואשפה מכל בית ותקבע את תורה בדבר פינוי סחי ואשפה מכל בית ותקבע את תורה בדבר פינוי סחי ואשפה מכל בית ותקבע את  ))))2222((((

    ;;;;    האגרות בעד פינוי כאמורהאגרות בעד פינוי כאמורהאגרות בעד פינוי כאמורהאגרות בעד פינוי כאמור                                        

 

     ניקוים ניקוים ניקוים ניקוים , , , , החזקתםהחזקתםהחזקתםהחזקתם, , , , הסרתםהסרתםהסרתםהסרתם    ,,,,תורה בדבר בדיקתםתורה בדבר בדיקתםתורה בדבר בדיקתםתורה בדבר בדיקתם ))))3333((((

    בורות בורות בורות בורות , , , , ותותותותאסלאסלאסלאסל, , , , כסאכסאכסאכסא----בתיבתיבתיבתי, , , , נקזיםנקזיםנקזיםנקזים, , , , והרקתם של ביביםוהרקתם של ביביםוהרקתם של ביביםוהרקתם של ביבים                                        

    אפר אפר אפר אפר ----בורותבורותבורותבורות, , , , מיםמיםמיםמים----רוצירוצירוצירוציייייממממ, , , , מזחילותמזחילותמזחילותמזחילות, , , , שיםשיםשיםשיםללללמיפמיפמיפמיפ, , , , שופכיןשופכיןשופכיןשופכין                                        

    ;;;;    ואביזרים סניטרייםואביזרים סניטרייםואביזרים סניטרייםואביזרים סניטריים                                            

 

 אשפה ציבוריים אשפה ציבוריים אשפה ציבוריים אשפה ציבוריים ----תתקין ותקיים במצב טוב ומתוקן פחיתתקין ותקיים במצב טוב ומתוקן פחיתתקין ותקיים במצב טוב ומתוקן פחיתתקין ותקיים במצב טוב ומתוקן פחי                 ))))4444((((

    קיבול שמניחים ומאספים בהם אשפה ותדאג  קיבול שמניחים ומאספים בהם אשפה ותדאג  קיבול שמניחים ומאספים בהם אשפה ותדאג  קיבול שמניחים ומאספים בהם אשפה ותדאג  ----ושאר כליושאר כליושאר כליושאר כלי                                            

    ;;;;    פגע לבריאותפגע לבריאותפגע לבריאותפגע לבריאותשיוחזקו באופן שלא יהוו מטרד או משיוחזקו באופן שלא יהוו מטרד או משיוחזקו באופן שלא יהוו מטרד או משיוחזקו באופן שלא יהוו מטרד או מ                                            

 

 משתנות משתנות משתנות משתנות , , , , מחראותמחראותמחראותמחראות, , , , תתקין ותקיים במצב טובתתקין ותקיים במצב טובתתקין ותקיים במצב טובתתקין ותקיים במצב טוב ))))5555((((

    שופכין ציבוריים ותדאג שיהיו בנויים ומוחזקים שופכין ציבוריים ותדאג שיהיו בנויים ומוחזקים שופכין ציבוריים ותדאג שיהיו בנויים ומוחזקים שופכין ציבוריים ותדאג שיהיו בנויים ומוחזקים     ----ובורותובורותובורותובורות                                            

    ;;;;    באופן שלא יהיו מטרד או מפגע לבריאותבאופן שלא יהיו מטרד או מפגע לבריאותבאופן שלא יהיו מטרד או מפגע לבריאותבאופן שלא יהיו מטרד או מפגע לבריאות                                            

 

        ;;;;    הפרטהפרטהפרטהפרט    תדאג לטאטואם וניקוים של רחובות שאינם רכושתדאג לטאטואם וניקוים של רחובות שאינם רכושתדאג לטאטואם וניקוים של רחובות שאינם רכושתדאג לטאטואם וניקוים של רחובות שאינם רכוש             ))))6666((((
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        ציבורי או פרטי ציבורי או פרטי ציבורי או פרטי ציבורי או פרטי תמנע הצטברות של סחי ואשפה במקום תמנע הצטברות של סחי ואשפה במקום תמנע הצטברות של סחי ואשפה במקום תמנע הצטברות של סחי ואשפה במקום              ))))7777((((

 במידה המהווה סכנה לבריאות הציבור ותנקוט אמצעים במידה המהווה סכנה לבריאות הציבור ותנקוט אמצעים במידה המהווה סכנה לבריאות הציבור ותנקוט אמצעים במידה המהווה סכנה לבריאות הציבור ותנקוט אמצעים             

    , , , , שופכין או נקזשופכין או נקזשופכין או נקזשופכין או נקז----להסרת כל מטרד ציבורי הנובע מבורלהסרת כל מטרד ציבורי הנובע מבורלהסרת כל מטרד ציבורי הנובע מבורלהסרת כל מטרד ציבורי הנובע מבור                                        

    ;;;;    או מכל מקור אחראו מכל מקור אחראו מכל מקור אחראו מכל מקור אחר, , , , בין פרטיים ובין ציבורייםבין פרטיים ובין ציבורייםבין פרטיים ובין ציבורייםבין פרטיים ובין ציבוריים                                        

 

 מים או מים או מים או מים או ----מירוצימירוצימירוצימירוצי, , , , תעלותתעלותתעלותתעלות, , , , תמנע הזדהמותם של זרמיםתמנע הזדהמותם של זרמיםתמנע הזדהמותם של זרמיםתמנע הזדהמותם של זרמים ))))8888((((

    ----תעלה או מירוץתעלה או מירוץתעלה או מירוץתעלה או מירוץ, , , , גדות זרםגדות זרםגדות זרםגדות זרםבארות והנחת אשפה על בארות והנחת אשפה על בארות והנחת אשפה על בארות והנחת אשפה על                                         

    ;;;;     לגרום להזדהמותם לגרום להזדהמותם לגרום להזדהמותם לגרום להזדהמותםהההההעלולהעלולהעלולהעלול, , , , מים או על פי בארמים או על פי בארמים או על פי בארמים או על פי באר                                        

 

     גשמים ישמשו גשמים ישמשו גשמים ישמשו גשמים ישמשו ----תמנע שצינורות המיועדים לסילוק מיתמנע שצינורות המיועדים לסילוק מיתמנע שצינורות המיועדים לסילוק מיתמנע שצינורות המיועדים לסילוק מי             ))))9999((((

    כיסא או מאסלה ותאסור כיסא או מאסלה ותאסור כיסא או מאסלה ותאסור כיסא או מאסלה ותאסור ----לסילוק שפכין או סחי מביתלסילוק שפכין או סחי מביתלסילוק שפכין או סחי מביתלסילוק שפכין או סחי מבית                                        

    ;;;;     ציבורי שלא ברשות ציבורי שלא ברשות ציבורי שלא ברשות ציבורי שלא ברשותבבבבהתקנתם של נקזים אל ביהתקנתם של נקזים אל ביהתקנתם של נקזים אל ביהתקנתם של נקזים אל בי                                        

 

 תים ובנינים כדי לברר את מצב תים ובנינים כדי לברר את מצב תים ובנינים כדי לברר את מצב תים ובנינים כדי לברר את מצב תורה בדבר בדיקת בתורה בדבר בדיקת בתורה בדבר בדיקת בתורה בדבר בדיקת ב ))))10101010((((

    הנקיון שלהם או לענין אחר ובדבר אמצעים להשמדת הנקיון שלהם או לענין אחר ובדבר אמצעים להשמדת הנקיון שלהם או לענין אחר ובדבר אמצעים להשמדת הנקיון שלהם או לענין אחר ובדבר אמצעים להשמדת                                         

    ....עכברים ושאר שרציםעכברים ושאר שרציםעכברים ושאר שרציםעכברים ושאר שרצים, , , , עכברושיםעכברושיםעכברושיםעכברושים                                        

    

 ואחראי לביצוע הוראות מופקד על נושא התברואה בעיר, האג� לאיכות הסביבה

יר ברמה במסגרת זו פועלת מחלקת הניקיו� אשר מתפקידה לוודא ניקיו� הע. החוק

  .נאותה על פני כל השנה

רמת ניקיו� זו . רמת הניקיו� בעיר נקבעת על ידי מקבלי ההחלטות וקובעי המדיניות

צריכה להשביע את רצו� התושבי" אשר מבלי" את כל ימי חייה" ה� בבתיה" וה� 

  .במהל# כל שעות היממה, ברחובותיה של העיר ובמוסדות הציבור שבה

  

 מאפשר לראש העיר להוציא צווי ניקוי 1984ד "שמהת, חוק שמירת הניקיו�

 ברשות הרבי" שבו הושלכה הפסולת ולגבות כפל ,למשליכי פסולת או לבעלי נכס

  :ההוצאות שנדרשו לה לבצע את הניקוי בעצמה ממי שלא מילא אחר הוראות הצו

  

 צו ניקויצו ניקויצו ניקויצו ניקוי. . . .  א א א א13131313סעיף סעיף סעיף סעיף "  

    … 

סמיך לענין נוכח ראש רשות מקומית או מי שהוא ה)   1 ) (1א (  

ת הרבים או כי לוכלכה ה פסולת או פסולת בנין ברשוכהושל כי, זה

, בתחום שיפוט הרשות המקומית וטרם הוגש כתב אישום, רשות הרבים
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רשאי הוא לצוות , )א(ולא הופעלה הסמכות כאמור בסעיף קטן 

על מי שהשליך את הפסולת או על מי ) א(כאמור בסעיף קטן 

;  ו על בעל הנכס שבו הושלכה הפסולתשלכלך את רשות הרבים א

אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מסמכותו של השר לאיכות 

 על הרשות ין זה לצוותיהסביבה או של מי שהוא הסמיך לענ

 .יןיבאותו ענ) א(טן כאמור בסעיף ק, המקומית

               … 

  לאיכות רשאי השר, מי שלא קיים הוראות צו שניתן לפי סעיף זה) ב (  

 ין יראש הרשות המקומית או מי שכל אחד מהם הסמיך לענ, הסביבה       

 טווה ציהיה מי שנ, בוצע הנדרש כאמור;  לבצע את הנדרש לפי הצו ,זה       

  ; שהוצאו חייב בתשלום כפל ההוצאות ,ילא אחר הוראות הצומ אך לא       

                …  

 יהיה ,  הרשות המקומית או מי שהוא הסמיך לכךעל ידי ראש ע הצוצבו       

  גביתן של הוצאות שהוצאו לפי לע;  התשלום לקופת הרשות המקומית       

 ).גביה(סעיף זה תחול פקודת המסים        

 ין ימי שהשר לאיכות הסביבה או ראש הרשות המקומית הסמיך לענ) ג( 

 לכל מקום לשם ביצוע רשאי להיכנס , )ב(ביצוע צו כאמור בסעיף קטן   

   ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים אלא על פי צו של , הצו  

 .בית המשפט       

               …""""    

  

  :להל� עיקרי היעדי� שהוצבו בפני המחלקה לניקיו� העיר

  

  ).שלוש בשבוע)י"יפעמ(בתדירות סבירה ,  בתי אב31,650 )פינוי אשפה ל  .1

  . מטר132,027בות העיר באור# ניקוי וטאטוא רחו  .2

רחבת קולנוע ח� ומדרחוב , ככר רחוב נחשו�, כר הקניו�י כ–קרצו� אזורי בילוי   .3

  .ירושלי"

  .פינוי רכבי" נטושי" ברחבי העיר  .4

  . מטר15,000 –טאטוא שבילי" בי� הבתי" באור# כ   .5

  . שעות ביממה24מת� מענה שוט� לניקיו� העיר במש#   .6
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 את תפקידיו במסגרת התחייבויותיו וסמכויותיו הניתני" לא על פי על מנת למלא

קיו� העיר ורחובותיה התקשר האג� לאיכות הסביבה ע" קבל� יהחוק בדבר נ

  .קיו� לעיריהמספק שרותי נ

  

קשה לבדוק את מידת ההתאמה של ההתקשרות ע" קבל� הניקיו� בעיר יהביקורת ב

  .הלצרכי העירייה והתקציבי" העומדי" לרשות

  

  :בעלי התפקידי" הבאי"במהל# הביקורת התקיימו פגישות עבודה ע" 

  

  . איכות הסביבההממונה על נושא –סג� ראש העיר   .1

  .גזבר העירייה  .2

  .מנהל האג� לאיכות הסביבה  .3

  .מנהל מחלקת הניקיו�  .4

  .מנהלת אזור ניקיו�  .5

  . לאיכות הסביבהחשבת האג�  .6

  

ההסכמי" והחוזי" המתאימי" שנחתמו על , מכי"בלה לידיה את המסיהביקורת ק

  .העירייה על פי המקובלידי 

  

על מנת לעמוד על מהל# עבודת החברה הקבלנית , נציגי הביקורת יצאו לסיור בעיר

  .ורמת הפיקוח של מנהלי האזורי" על העבודה

  

. ח ביקורת זה עוסק בהתקשרות ע" החברה הקבלנית לצור# ניקיו� העיר בלבד"דו

  .ח זה עוסק בניקיו� מוסדות חינו# אשר א� הוא נרכש מאותה חברה קבלנית"ואי� ד

  

    תקציב המחלקה לניקיון העירתקציב המחלקה לניקיון העירתקציב המחלקה לניקיון העירתקציב המחלקה לניקיון העיר        ....בבבב

  
 תוצאה של מידת ההשקעה בתדירות הניקיו� ובשיתו� והניקיו� של העיר הינ

. 'אכיפה וכו, בדר# של הסברה, התושבי" במאמ. המשות� של השגת יעדי הניקיו�

אכיפה ,  ניקיו� העיר מתקיי" באמצעות פעולות הסברהשיתו� התושבי" במשימות

גו" ירק א. ישו" חוקי העזר שנועדו למטרת ענישה של המפרי" חוקי" אלויו

ת מ מרמשאבי" של כל הגורמי" יחד יביאו לתוצאה הרצויה ולשביעות רצו� מלאה

  .ה� מצד התושבי" וה� מצד קובעי המדיניות בעירייה, הניקיו� בעיר
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  :הוקצבו למחלקה תקציבי" כדלקמ�, ג את היעדי" שהוצבו בפניהעל מנת להשי

  

שיעור   השנה
עליית 
  המדד

כ "סה  עבודות קבלניות  שכר שירותי ניקיו�
  ח"אלש

בהשוואה   
  2001 � ל

%  

קיטו�   ח"אלש
  ריאלי
%  

קיטו� 
  נומינלי

%  

גידול   ח"אלש
  ריאלי
%  

גידול 
  נומינלי

%  

  

2001    3,076      3,558      6,634  

2002  6.05  2,945  10  4.25  4,329  14.25  21.7  7,274  

2003  4.5  2,994  4  2.67  4,229  11.6  18.9  7,223  

2004    2,928    4.8  4,229      7,157  

  

תקציב המחלקה לניקיו� העיר מורכב בחלקו מהעסקת כוח אד" ובעיקרו מרכישת 

  .שירותי ניקיו� מחברה קבלנית

 וסגנ, נהל המחלקה לניקיו�כוח האד" המועסק במחלקה לניקיו� העיר מורכב ממ

כ� מעסיקה . הממונה על ניקיו� מוסדות החינו# ועוד ארבעה מנהלי אזורי"

  . עובדי עירייה10כ מועסקי" "ובסה) עובדי עירייה( עובדי ניקיו� 4המחלקה 

  

   2004 עד 2001 מתברר כי תקציב העסקת כוח אד" ירד בשני" ,מהטבלה לעיל

נוספו אזורי , באותה תקופהא� כי , )בשלוש שני" ריאלית) 14%)בכ (0  148,000 )ב

תקציב רכישת , מנגד. מגורי" חדשי" המחייבי" פינוי אשפה וניקיו� שוטפי"

  ). ריאלית19% )בכ (0  71,000 )הניקיו� מחברה קבלנית עלה ב

  

החלה העירייה ברכישת , במטרה להשיג את המירב מהתקציב ולא לחרוג ממנו

  .2000לנית כבר בשנת שירותי ניקיו� מחברה קב

המעבר מביצוע עבודות הניקיו� באמצעות עובדי עירייה לרכישת ניקיו� מחברה 

קבלנית יצר נסיבות חדשות אשר על המחלקה לניקיו� היה לתת את הדעת עליה� 

  .ולשנות את התנהלותה ונוהלי העבודה במחלקה

-2002ש שבשנים היה מקום להדגי "   :גזבר העירייה העיר לממצאי הביקורת כלהל�
 ועד מועד עריכת הביקורת לא אישרה מועצת העיר תקציב כך שלא נקבעה 2004

מדיניות עירייה באמצעות כלי זה וכל המאמצים שלנו בהיבט התקציבי היו בכיוון של 
 .2001סיונות לשמר רמת שירותים בתקציב שהיה מבוסס ינ

היועצים המשפטיים כדי נדרשנו להיערך לשיטת עבודה שונה בהנחיית , בנוסף לכך
, בעיקרון. להעסקת חברות קבלניות" חוק פרץ"להגן על העירייה מהמשמעויות של 

קיון במקום רכישת שרותי יהעירייה עברה להעסקת קבלן על בסיס רכישת שירותי נ
 ".א"כ
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  :רכישת שירותי ניקיו� מחברה קבלנית חייבה את המחלקה לפעול כדלקמ�

  

בלנית תוכנית עבודה מפורטת הכוללת את כל אזורי להציב בפני החברה הק  .1

  .פינוי אשפה

  .על פני כל העיר, לקבוע ימי עבודה ושעות מפורטות לפינוי האשפה  .2

תו# דגש על , להציב בפני החברה תוכנית מפורטת של כל הרחובות בעיר  .3

  .אזורי" מועדי" ורגישי" לרווחת הציבור וניקיו� העיר

  .על רמת ביצוע פינוי האשפה וניקיו� הרחובות, ידי יו"מ, לפקח באופ� שוט�  .4

לקבוע מנגנוני" לחיוב החברה הקבלנית במידה והחברה לא תעמוד   .5

  .בהתחייבויותיה השוטפות

 ולוודא המפקחי" אשר יועסקו על ידי החברהלקבוע את מספר העובדי" ו  .6

  .שהינ" מבצעי" את המטלות באופ� ראוי ושוט�

  .יר של מדדי הניקיו� שנקבעו על ידי קובעי המדיניות בעירלוודא קיו" סב  .7

  

  :הביקורת בדקה ומצאה כי

  

בשל , איסו� האשפה מתבצע על ידי החברה הקבלנית רק פעמיי" בשבוע  .1

א� כי ישנה כוונה מזה מספר שני" לעבור לניקיו� שלוש . אילוצי תקציב

   .פעמי" בשבוע

" כוונה"הערת הביקורת על  "   :ל�גזבר העירייה העיר לממצאי הביקורת כלה

הנושא נבדק . יקתילעבור לפינוי אשפה של שלש פעמים בשבוע אינה מדו

נוכח המצוקה התקציבית ברשויות המקומיות . בטים של תקציביגם בה בעבר

נראה שהתקבלה ההחלטה הנכונה שכן רשויות אחרות שוקלות מעבר בכיוון 

סון הולמים המחייבים חר בנפחי אההפוך ואינן מסוגלות לבצעו בגלל מחסו

  ".הערכות מיוחדת עם השקעות כספיות גדולות

  

ידוע , עדר תקציביבה, א� כי לא התקיימו סקרי שביעות רצו� התושבי"  .2

זאת בשל מספר , למחלקה כי אי� התושבי" מרוצי" כלל מרמת הניקיו� בעיר

גיעות למבקר  וג" בשל מספר התלונות המ העירוניהתלונות הרב המגיע למוקד

 המצביעות על רמה נמוכה של שביעות , ולגורמי" אחרי" בעירייההעירייה

  .עדר אכיפה של חוקי שמירת הניקיו�יהמומניקיו� העיר רצו� התושבי" 
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תגובת מנהל מחלקת ניקיו� העיר: " כיוון שאין סקר בנושא וניקיון רחובות הוא 
דעות מוקדהו ,יחס לנתון היחידי המתועדינושא גמיש אני מת  

 
187ניכוש עשביה , 986קיון רחובות י נ2001שנת   
162ניכוש עשביה , 936קיון רחובות י נ2002שנת   

164ניכוש עשביה , 976קיון רחובות י נ2003שנת   
 

נוי משמעותי לאורך השניםימתוך הנתונים ניתן לראות שאין ש  
  דר גודל שלאין לי מושג אם כמות פניות זאת גדולה או קטנה ביחס לעיר בס 
 ".כפר סבא 
  

 מבוטל של תלונותלא  מספר ו תלונות לשנה זה�1200כהביקורת מעירה כי 

יש להוסי$ עוד שבעצ� כל שנה מספר התלונות מתחדש . המתייחסות לניקיו� העיר

כ& שבפועל אנו מדברי� על כמות משמעותית של , ורק בחלקו מדובר בתלונה חוזרת

  .חס מנהל המחלקהתלונות במש& התקופה אליה מתיי

  

אינו מרוצה מרמת הניקיו� , מנהל המחלקה לניקיו� המופקד על הניקיו� בעיר  .3

עדר תקציב לא זוכי" יבשל העובדה כי ישנ" שטחי" רבי" בעיר שבה, בעיר

  .לניקיו� כלל

  היה צרי# להגיע, בתוכנית עבודה סבירה לניקיו� העיר, לדעת מנהל המחלקה  .4

  דהיינו קרוב , מ של ניקיו�" ק85היו" מבוצעי" רק . ניקיו� ביו"מ " ק160 –ל          

קות לדרגי" ל המחימעיו� בחלופת מכתבי" בי� מנהל.  מהרצוי50% –ל          

מתברר שמנהל האג� לאיכות הסביבה ומנהל המחלקה , הבכירי" בעירייה

לניקיו� העיר התריעו מספר פעמי" על חוסר שביעות רצונ" מרמת הניקיו� 

  1.תקציבי"ב מצומי"עקב מגבלות וצוהשירות הנכפי" עליה" 

  

ניקיו� הגני" בעיר מוטל על המחלקה לגני" ונו� ובפועל קיימת אי בהירות ואי   .5

תאימות בי� עבודת מחלקת גני" ונו� לעבודת מחלקת הניקיו� אשר באה לידי 

 עובדי ביטוי בכ# שעובדי מחלקת הגני" מפני" גז" ופסולת ירוקה לאזורי" של

 את הפסולת שלה" "מטאטאי ואילו עובדי מחלקת הניקיו�  הניקיו�מחלקת

    בעירייה היחידותהתנגשויות אלו בי� שתי . לכיוו� הגני" והשטחי" הירוקי"

 2003מאז סו� שנת , הביקורת מדגישה כי לאחרונה. פסקיחייבות לה          היו 

מנהל מחלקת גני" ונו�  כאשר ,מחלקת הגני" נכללה באג� לאיכות הסביבה

 הביקורת משוכנעת כי שילוב המחלקה .משמש כסג� מנהל אג� לאיכות הסביבה

קביעת תוכנית עבודה משותפת ושיתו� פעולה מובנה יתרו" , בתו# האג�

  .ניקיו� ג" של הגני" וג" של המדרכות והשבילי" הירוקי"הלשיפור 
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  :להל� התברר כמסיור שנער# על ידי נציגי הביקורת ברחבי העיר  .6

  

האחראי" בשטח על , )האחראי" על האזורי"( עובדי מחלקת הניקיו�  6.1

הביקורת אימתה . נמצאי" בשטח ומבצעי" את עבודת", ביצוע הניקיו�

  .בזמ� אמת את מידת הפיקוח של העובדי"

 לעובדי מחלקת הניקיו� יש תוכנית עבודה מפורטת לפינוי האשפה  6.2

  .נציגי הביקורת א� דווח לביקורת על כ# ובמהל# סיור הגרוטאותו

חלק ממקומות האיסו� שנקבעו על ידי האג� לאיכות הסביבה בתיאו"   6.3

נמצאי" באזורי" , ע" המחלקה לעבודות ציבוריות והחברה הקבלנית

. שהגישה אליה" באמצעות כלי רכב של עובדי הניקיו� קשה ומסורבלת

  .כבישי" ועצי נוי, י שפהאבנ, בשל כ# נגרמי" נזקי" כבדי" למדרכות

  

  

ההתקשרות עם החברה לפיתוח משאבי אנוש בשלטון ההתקשרות עם החברה לפיתוח משאבי אנוש בשלטון ההתקשרות עם החברה לפיתוח משאבי אנוש בשלטון ההתקשרות עם החברה לפיתוח משאבי אנוש בשלטון         ....גגגג

        ))))החברה המנהלתהחברה המנהלתהחברה המנהלתהחברה המנהלת((((מ מ מ מ """"בעבעבעבע) ) ) ) 1995199519951995((((המקומי המקומי המקומי המקומי 

  

" הוראה בלתי חוזרת"העירייה הזמינה את שירותי הניקיו� במסגרת מכרז פומבי 

  ).החברה לפיתוח משאבי אנוש בשלטו� המקומי(מהחברה המנהלת 

  

, נמצא כי הצדדי" חתמו על מפרט, " החברה המנהלתמעיו� בהסכ" ההתקשרות ע

על ידי קבל� שנבחר במכרז שנער# על ידי , לביצוע שירותי ניקיו� בשטחי" פתוחי"

  :החברה המנהלת כדלקמ�

  .אוט המדרכה ושפת הכבישיט  .1

  .איסו� אשפה מאשפתוני" ומאיסו� עצמי  .2

  .ניקוי אדניות וגומות עצי"  .3

  .ניקוי קולטני"  .4

  .יקוי שטחי גינו�נ  .5

  .הסרת מודעות מעצי" ועמודי"  .6

  .עבודות שטיפה  .7

  .החלפת שקיות באשפתוני"  .8

  .אספקת חומרי ניקיו�  .9

  .אספקת אמצעי" לביצוע הניקיו�  .10
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 8במשמרות בנות )  ימי" בשבוע6(העבודה בשטחי" פתוחי" תבוצע על בסיס יומי 

בידור , תעשיה, מגורי": גי אזורי"השירותי" בפרק זה ניתני" לשלושה סו. שעות

  .ובילוי

  

 לחודש 0  3,411 –מ במחיר של " ק87.5 –י� שטח הניקוי י צו1/1/2003בהזמנה מיו" 

 או  (מ" לחודש בתוספת מע0  298,462 –כ " פעמי" בשבוע ובסה6במש# , מ"לק

  י� במפורשיאול" בחוזה ההתקשרות צו. )מ"כולל מע,  0 352,185

ואשר הינו ,  לחודש0  5,348 – קט� ב שהוא, )מ"כולל מע (0  346,837 – הסכו" 

  .מותא" לתקציב המאושר ביו" חתימת החוזה

  

  :בנוס$ להזמנה זו הוסכ� כי

  

  .הקבל� ימציא הצהרת בטיחות בעבודה קבלנית  .1

  .ששיידרהמחיר כולל טאוט מכני למדרכות ככל   .2

  ." פתוחי"יהמחיר כולל ניקוי שטחי" ציבורי  .3

, המחיר כולל ציוד מתכלה לביצוע העבודה כולל חומרי הדברה כנדרש  .4

  .'פחי" לעגלות וכו, עגלות טאוט

  

, בשיחה שהתקיימה ע" גזבר העירייה התברר כי בנוס� לתשלו" החודשי לקבל�

  שכר העירייה  של  עובדי ניקיו�4 העירייה עבור העסקת תממשל

  ).' בראה נספח (2003 בשנת 0  274,261 –ס# של  ב

 :י� כדלקמ�י בו צו2.13מעיו� בחוזה ההתקשרות ע" החברה הקבלנית נמצא סעי� 

הקבלן מתחייב כי בביצוע השירותים לא יועסקו על ידו עובדים שהינם הקבלן מתחייב כי בביצוע השירותים לא יועסקו על ידו עובדים שהינם הקבלן מתחייב כי בביצוע השירותים לא יועסקו על ידו עובדים שהינם הקבלן מתחייב כי בביצוע השירותים לא יועסקו על ידו עובדים שהינם """"

    ".".".".עובדי הרשות המזמינהעובדי הרשות המזמינהעובדי הרשות המזמינהעובדי הרשות המזמינה

עובדי  לש החודשי שכר"לדעת הביקורת היה על גזברות העירייה לנכות את , לפיכ#

  .על ידי החברהלתשלו"  מהחשבו� שהוגש ,ייהי העירהניקיו� ששול" על יד

  

 לטובת ביצוע יהמכאנעוד מוסיפה הביקורת כי העירייה היא זו המקצה את הציוד 

י� במפורש כי על החברה י לחוזה צו5חר� העובדה כי בסעי� , העבודה על ידי החברה

  .לשאת בעלות הציוד
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 ידי העירייה הביקורת מדגישה כי שני נושאי� אלו של העסקת עובדי� על

מהווי� תוספת לעלות , והקצאת ציוד מכני של העירייה למטרות ביצוע העבודה

הנרכשי� על ידי העירייה והיה צור& להביא� לידיעת כל , שירותי הניקיו�

הגורמי� כבר בעת היציאה למכרז של החברה לפיתוח משאבי אנוש בשלטו� 

תו& שמירת באופ� הוג� על מנת שכל החברות יתמודדו , מ"בע) 1995(המקומי 

  .עיקרו� השוויונות בי� המשתתפי� במכרז

  

    המשאבים המוקצים על ידי העירייההמשאבים המוקצים על ידי העירייההמשאבים המוקצים על ידי העירייההמשאבים המוקצים על ידי העירייה        ....דדדד

  

נציגי הביקורת נפגשו ע" גזבר העירייה לבירור שאלת המשאבי" המוקצי" על ידי 

קשה לברר מדוע תקציבי יהביקורת ב. )'ראה נספח ב (העירייה לטובת ניקיו� העיר

בו בזמ� שעקב בניית שכונות חדשות מתווספי" שטחי" , תי"הניקיו� הולכי" ופוח

  .לניקיו�

מצבה הכספי הקשה של העירייה ועצ" היותה בתוכנית ,  העירייהלטענת גזבר

הבראה מזה מספר שני" גרמו להפחתת התקציבי" המוקצבי" לניקיו� העיר שנה 

וכלסו קמו וא,  א� כי נוספו שטחי ניקיו� חדשי" בעיר,2001משנת , אחר שנה

, אול" יחד ע" זאת ועל מנת לשמור על איזו� תקציב הניקיו�. שכונות חדשות

התקשרה העירייה בהסכ" ע" החברה המנהלת לצור# רכישת שירותי ניקיו� במחיר 

אשר היה ידוע לעירייה בעת הכנת התקציב וללא כל קשר ע" צרכי , קבוע מראש

  .האג� לאיכות הסביבה

  

 לגבי עמדת מקבלי ההחלטות בנושא,  כל מידעהביקורת לא מצאה בתכתובות

לא נקבעה על ידי מקבלי . רצויה הניקיו� ורמת הניקיו� הדרישותיה� לגבי

 גזברותל איכות הסביבה ו$ההחלטות רמת הניקיו� הנדרשת ולא היתה ידועה לאג

 כי המשאבי� יכולה לקבועאי� הביקורת , לפיכ&. יה כל הנחייה בנושאיהעיר

 הגזברות מספיקי� או אינ� מספיקי� ליישו� חזו� מקבלי שתוקצבו על ידי

 לא ברור לביקורת הא� משאבי� אלו מספקי� ומניחי� את ,כמו כ� .ההחלטות

קשורי� ה מה שכ� ברור זו עובדת ריבוי התלונות בנושאי� .דעת� של תושבי העיר

  .קיו� העירילנ

מתו&  קבעה ברור  כי המשאבי� שהוקצו לניקיו� ה� אלו שהגזברות, מאיד&

 הביקורת לא מצאה התייעלות של אג$ ,לאור זאת. אילוצי� של מגבלות כספיות

אלא כ� , דהיינו קבלת אותה רמת שירותי ניקיו� במחיר מופחת, איכות הסביבה
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פיי� שהועמדו לרשות כסה כתוצאה מהפחתת המשאבי�מצאה קבלת פחות ניקיו� 

  .האג$

קיו� גרמו בעיקר להפחתת שירותי מכא� קובעת הביקורת שהפחתת תקציבי הני

במיוחד שמעול� לא נקבעו הסטנדרטי� הרצויי� , ניקיו� המגיעי� לתושבי� בעיר

  .י מקבלי ההחלטותל ידלניקיו� ע

  

דרישתו של האג� לאיכות הסביבה להקצאת משאבי" גדולי" יותר לרכישת שירותי 

  .שנה אחר שנה, הניקיו� מהחברה לא נענתה על ידי הגזברות

 נתו� , בו מצא עצמו,קורת התרשמה כי אצל האג� לאיכות הסביבה נוצר מצבהבי

 24לאילוצי" של ביצוע העבודה בשטח ואספקת הניקיו� השוט� של העיר במש# 

 ולצור# פיקוח שעות ביממה מבלי מת� משאבי" מתאימי" לצור# ביצוע מטלות אלו

  .יעיל

ימי" על פני אזורי" יוהחל האג� לנקוט בשיטה של העדפות אזורי" מס, לפיכ#

כ# נוצר מצב בו חלקי" אחדי" של העיר נקיי" באופ� מניח את הדעת ואילו . אחרי"

  .חלקי" אחרי" בעיר אינ" זוכי" להתייחסות כלל

  

התברר כי באופ� מעשי , משיחה שהתקיימה ע" מנהל המחלקה לאיסו� אשפה

יה משלמת רק בעוד העירי, מ בכל אחד מששת הימי" בשבוע" ק105הקבל� מפנה 

 כלפי הקבל� מחויבותלאור זאת נוצר מצב בו מנהל המחלקה חש . מ" ק85עבור 

  . מבלי שהעירייה תשל" לו תמורת עבודתו זו20%אשר מבצע עבודה נוספת בשיעור 

מצב זה יוצר אווירה נוחה להקלה והתחשבות בקבל� עד כדי וויתור על רמת וטיב 

  .לכאורה,  מכוונתתו# העלמת עי�, השירות הנית� על ידו

שנקבע מראש בהסכ" " המחיר הקבוע"הביקורת העלתה את סוגיית , זאת ועוד

הרי שבמידה " המחיר הקבוע"על פי שיטת . התקשרות ע" החברה הקבלנית

, הרי שהתמורה בגי� העבודה, והחברה תבצע ניקיו� או לא תבצע ברמה הנאותה

ב כפי שמצאה הביקורת שמדי הינה אותה תמורה ולכ� נוצר מצ, חלקה או שלמותה

 ללא –חודש זוכה החברה הקבלנית לסכו" קבוע וההזמנה מאושרת באופ� אוטומטי 

  . ממשית על הביצוע וטיב הביצועכל בדיקה

אול" ,  שאשר את הבעייתיות בשיטה, העירייהבפני גזברג"  הועלתה –סוגיה זו 

אישור . יקיו�לטענתו אי� זה מתפקידו לבצע את הפיקוח על עבודת חברת הנ

התשלו" מבוצע על ידי אג� איכות הסביבה ובמידה והאג� לא זכה לקבל את מלוא 

הרי שעליו לעמוד על כ# שהחברה תפצה וא� , אשר שולמה על ידו" תמורת הניקיו�"

  .תחזיר את הכספי" ששולמו על ידי העירייה
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מרות עלול להיווצר מצב בו נש" מחיר קבוע"הביקורת הדגישה שבמקרה זה של 

שידועות רק לאג� איכות הסביבה ולחברה " קופת החברה") בכספיות" רזרבות"

.  או שזכו בניקיו� מופחת על חשבו� אות" אזורי" בעיר שלא זכו לניקיו�,עצמה

 ומאפשרות למראית עי� בקרה ופיקוח,  אי� עליה� שו" שליטה, אלו"קופות"יצירת 

מתו# , ימי ניקיו� קבועי" בשבוע מספר שבו�חל מ ע" ק85מ במקו" " ק125לעשות 

ללא  כאלה" רזרבות" ליצירת תגדנ מתביקורתה .קופה לא ממוסדת ולא מסודרת

  . כלל שיתכ� שכ� מנוצלות או לא מנוצלות,פיקוח

  

תגובת מנהל מחלקת ניקיו� העיר  :" 160 ק"מ ביום מתייחס לניקיון של חלק 
ה יה ומשמרת שנייימהרחובות הראשיים ואזורי בתי ספר חצי משמרת שנ

.בהתאם לתוכנית מסודרת  

 כאשר עירייה סיפקה את 2001קיון החלה בחודש יולי ירכישת נ
 הועבר תקציב 2002בשנת  .עד סוף השנה) מטאטאים וכוי, שקיות(החומרים

.קיוןילחומרים לחוזה הקבלן המחודש מתקציב חומרים של מחלקת נ  
 

קיון רחובותימפורט בזה תקציב מחלקת נ  
 

2002002002003333                 2002200220022002                 2001200120012001                       
     

126,400               126,400             126,400חומרים וציוד           

4,269,100             4,269,100           3,671,400עבודות קבלניות        

 שכירת מכונות טיאוט  597,700               --                   --       

    4,395,5004,395,5004,395,5004,395,500                                                    4,395,5004,395,5004,395,5004,395,500                                            4,395,5004,395,5004,395,5004,395,500כ                 כ                 כ                 כ                 """"סהסהסהסה
 

:ראוי לציין שהתקציב סגור ללא מרווח ומשמש  
יוןיקלקניית נ -          

      עודיילתחזוקת בור שטיפה לרכב י -    

הלכניסה לאתר פסולת בניה עם משאית לשפיכ -          
חומרים שונים למחלקה -        

 

קיון ינ, אין בתקציב פתרונות לכל שאר הנושאים כגון קרצוף כיכר העיר
",ועוד 2 'רחובות בשטחים חדשים כמו שכונת הפארק במ  

  

בנושא ההתקשרות במכרז בנושא ההתקשרות במכרז בנושא ההתקשרות במכרז בנושא ההתקשרות במכרז  "   :גזבר העירייה העיר לממצאי הביקורת כלהל�
שות תקציביות הולכות שות תקציביות הולכות שות תקציביות הולכות שות תקציביות הולכות קיון הרחובות היה עלינו לגשר בין דריקיון הרחובות היה עלינו לגשר בין דריקיון הרחובות היה עלינו לגשר בין דריקיון הרחובות היה עלינו לגשר בין דרייייירותי נרותי נרותי נרותי ניייילשלשלשלש

וגדלות של אגף איכות הסביבה מול תקציב קבוע שאינו ניתן לשינוי בהעדר וגדלות של אגף איכות הסביבה מול תקציב קבוע שאינו ניתן לשינוי בהעדר וגדלות של אגף איכות הסביבה מול תקציב קבוע שאינו ניתן לשינוי בהעדר וגדלות של אגף איכות הסביבה מול תקציב קבוע שאינו ניתן לשינוי בהעדר 
כאן המקום להדגיש שבהעדר אישור תקציב עירייה כאן המקום להדגיש שבהעדר אישור תקציב עירייה כאן המקום להדגיש שבהעדר אישור תקציב עירייה כאן המקום להדגיש שבהעדר אישור תקציב עירייה . . . . החלטות של מועצת העירהחלטות של מועצת העירהחלטות של מועצת העירהחלטות של מועצת העיר

ח הביקורת כאילו ח הביקורת כאילו ח הביקורת כאילו ח הביקורת כאילו """"אין בסמכות הגזבר לקבוע מדיניות והצגת הדברים בדואין בסמכות הגזבר לקבוע מדיניות והצגת הדברים בדואין בסמכות הגזבר לקבוע מדיניות והצגת הדברים בדואין בסמכות הגזבר לקבוע מדיניות והצגת הדברים בדו
ה להקצאת משאבים גדולים ה להקצאת משאבים גדולים ה להקצאת משאבים גדולים ה להקצאת משאבים גדולים דרישות אגף איכות הסביבדרישות אגף איכות הסביבדרישות אגף איכות הסביבדרישות אגף איכות הסביב""""הגזברות לא נענתה להגזברות לא נענתה להגזברות לא נענתה להגזברות לא נענתה ל

מבלי לציין את מבלי לציין את מבלי לציין את מבלי לציין את ." ." ." ." שנה אחרי שנהשנה אחרי שנהשנה אחרי שנהשנה אחרי שנה.. .. .. .. קיון מהחברהקיון מהחברהקיון מהחברהקיון מהחברהיייייותר לרכישת שירותי הניותר לרכישת שירותי הניותר לרכישת שירותי הניותר לרכישת שירותי הנ
גם בדיונים משותפים אצל ראש גם בדיונים משותפים אצל ראש גם בדיונים משותפים אצל ראש גם בדיונים משותפים אצל ראש , , , , יותר מכךיותר מכךיותר מכךיותר מכך. . . . מגבלת התקציב בה היינו מטעהמגבלת התקציב בה היינו מטעהמגבלת התקציב בה היינו מטעהמגבלת התקציב בה היינו מטעה

 ....העיר בנושא הוחלט שלא לחרוג ממסגרות התקציבהעיר בנושא הוחלט שלא לחרוג ממסגרות התקציבהעיר בנושא הוחלט שלא לחרוג ממסגרות התקציבהעיר בנושא הוחלט שלא לחרוג ממסגרות התקציב

וללת וללת וללת וללת נוכח מצב זה נענינו לצרכים בדרך של קביעת מסגרת עלות כנוכח מצב זה נענינו לצרכים בדרך של קביעת מסגרת עלות כנוכח מצב זה נענינו לצרכים בדרך של קביעת מסגרת עלות כנוכח מצב זה נענינו לצרכים בדרך של קביעת מסגרת עלות כ, , , , עם זאתעם זאתעם זאתעם זאת
כן כללה חשיפת האמצעים הנוספים כן כללה חשיפת האמצעים הנוספים כן כללה חשיפת האמצעים הנוספים כן כללה חשיפת האמצעים הנוספים , , , , בבבבשאגשאגשאגשאג((((    בהסכמה עם הזכיין בהתמחרותבהסכמה עם הזכיין בהתמחרותבהסכמה עם הזכיין בהתמחרותבהסכמה עם הזכיין בהתמחרות
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קיון ובהם המכונות לניקוי כבישים ועובדי קיון ובהם המכונות לניקוי כבישים ועובדי קיון ובהם המכונות לניקוי כבישים ועובדי קיון ובהם המכונות לניקוי כבישים ועובדי יייילטובת הנלטובת הנלטובת הנלטובת הנ    שאותם הקצתה העירייהשאותם הקצתה העירייהשאותם הקצתה העירייהשאותם הקצתה העירייה
שנערכה בנושא לשני מרכיבים שלהם היו שותפים שנערכה בנושא לשני מרכיבים שלהם היו שותפים שנערכה בנושא לשני מרכיבים שלהם היו שותפים שנערכה בנושא לשני מרכיבים שלהם היו שותפים     ))))אוטאוטאוטאוטייייהעירייה העוסקים בטהעירייה העוסקים בטהעירייה העוסקים בטהעירייה העוסקים בט

 ::::חום והםחום והםחום והםחום והםראש העיר האחראית לתראש העיר האחראית לתראש העיר האחראית לתראש העיר האחראית לת////אגף איכות הסביבה והגזברות יחד עם סאגף איכות הסביבה והגזברות יחד עם סאגף איכות הסביבה והגזברות יחד עם סאגף איכות הסביבה והגזברות יחד עם ס
  

קיון יחידת השטח לא נתנו מענה לשטח קיון יחידת השטח לא נתנו מענה לשטח קיון יחידת השטח לא נתנו מענה לשטח קיון יחידת השטח לא נתנו מענה לשטח יייי אף שעלויות נ אף שעלויות נ אף שעלויות נ אף שעלויות נ    .... א א א א                            
הקבלן בתיאום עם האגף לאיכות הקבלן בתיאום עם האגף לאיכות הקבלן בתיאום עם האגף לאיכות הקבלן בתיאום עם האגף לאיכות     הוטל עלהוטל עלהוטל עלהוטל על    קויקויקויקוייייילנלנלנלנ    הנדרשהנדרשהנדרשהנדרש

קיון כפי שנדרש לעשות קיון כפי שנדרש לעשות קיון כפי שנדרש לעשות קיון כפי שנדרש לעשות ייייהסביבה לתת מענה לכל דרישות הנהסביבה לתת מענה לכל דרישות הנהסביבה לתת מענה לכל דרישות הנהסביבה לתת מענה לכל דרישות הנ
 ....בעברבעברבעברבעבר

מאחר ולדעת האגף התמורה שתשולם לקבלן עבור ביצוע מאחר ולדעת האגף התמורה שתשולם לקבלן עבור ביצוע מאחר ולדעת האגף התמורה שתשולם לקבלן עבור ביצוע מאחר ולדעת האגף התמורה שתשולם לקבלן עבור ביצוע         .... ב ב ב ב                            
הסכמנו הסכמנו הסכמנו הסכמנו , , , , אינה מספיקהאינה מספיקהאינה מספיקהאינה מספיקה) ) ) ) ציב המאושרציב המאושרציב המאושרציב המאושרהתואמת את התקהתואמת את התקהתואמת את התקהתואמת את התק((((העבודה העבודה העבודה העבודה 

לשלם על בסיס סכום חודשי קבוע ואחיד לאורך השנה כאשר לשלם על בסיס סכום חודשי קבוע ואחיד לאורך השנה כאשר לשלם על בסיס סכום חודשי קבוע ואחיד לאורך השנה כאשר לשלם על בסיס סכום חודשי קבוע ואחיד לאורך השנה כאשר 
הפיקוח על עבודת הקבלן ואישור החשבונות מוטל על אגף איכות הפיקוח על עבודת הקבלן ואישור החשבונות מוטל על אגף איכות הפיקוח על עבודת הקבלן ואישור החשבונות מוטל על אגף איכות הפיקוח על עבודת הקבלן ואישור החשבונות מוטל על אגף איכות 

חשוב להדגיש שכל התשלומים הועברו באמצעות חשוב להדגיש שכל התשלומים הועברו באמצעות חשוב להדגיש שכל התשלומים הועברו באמצעות חשוב להדגיש שכל התשלומים הועברו באמצעות     ....כמקובלכמקובלכמקובלכמקובל, , , , הסביבההסביבההסביבההסביבה
החברה למשאבי אנוש של השלטון המקומי שבמסגרתה אושר מכרז החברה למשאבי אנוש של השלטון המקומי שבמסגרתה אושר מכרז החברה למשאבי אנוש של השלטון המקומי שבמסגרתה אושר מכרז החברה למשאבי אנוש של השלטון המקומי שבמסגרתה אושר מכרז 

ואשר במסגרתה עובדת אותה חברה קבלנית במספר ואשר במסגרתה עובדת אותה חברה קבלנית במספר ואשר במסגרתה עובדת אותה חברה קבלנית במספר ואשר במסגרתה עובדת אותה חברה קבלנית במספר המסגרת המסגרת המסגרת המסגרת 
גדול של רשויות מקומיות והיא גם מחזיקה בערבויות הבנקאיות גדול של רשויות מקומיות והיא גם מחזיקה בערבויות הבנקאיות גדול של רשויות מקומיות והיא גם מחזיקה בערבויות הבנקאיות גדול של רשויות מקומיות והיא גם מחזיקה בערבויות הבנקאיות 

גם אם היינו מסכמים על העברות בסכומים שונים גם אם היינו מסכמים על העברות בסכומים שונים גם אם היינו מסכמים על העברות בסכומים שונים גם אם היינו מסכמים על העברות בסכומים שונים , , , , אגבאגבאגבאגב. . . . שלושלושלושלו
חורף חורף חורף חורף ((((קף ההשקעות שלו בעבודה קף ההשקעות שלו בעבודה קף ההשקעות שלו בעבודה קף ההשקעות שלו בעבודה ייייל שיהיו חופפים להל שיהיו חופפים להל שיהיו חופפים להל שיהיו חופפים לה""""מהנמהנמהנמהנ
אינני בטוח שלא ניתן היה לתקוף החלטות כאלה באותם אינני בטוח שלא ניתן היה לתקוף החלטות כאלה באותם אינני בטוח שלא ניתן היה לתקוף החלטות כאלה באותם אינני בטוח שלא ניתן היה לתקוף החלטות כאלה באותם     ))))וקיץוקיץוקיץוקיץ

 ....נימוקיםנימוקיםנימוקיםנימוקים
  

 יום  יום  יום  יום 30303030ין תקופת ההתקשרות הובהר שהחוזה ניתן להפסקה בהודעה של ין תקופת ההתקשרות הובהר שהחוזה ניתן להפסקה בהודעה של ין תקופת ההתקשרות הובהר שהחוזה ניתן להפסקה בהודעה של ין תקופת ההתקשרות הובהר שהחוזה ניתן להפסקה בהודעה של יייילענלענלענלענ
 ....בכל עתבכל עתבכל עתבכל עת

  
קיון בהליכה לקראת אגף איכות הסביבה קיון בהליכה לקראת אגף איכות הסביבה קיון בהליכה לקראת אגף איכות הסביבה קיון בהליכה לקראת אגף איכות הסביבה ייייבכך ניסינו לשמר את רמת הנבכך ניסינו לשמר את רמת הנבכך ניסינו לשמר את רמת הנבכך ניסינו לשמר את רמת הנ

תות מצוקת תות מצוקת תות מצוקת תות מצוקת ייייגם בעגם בעגם בעגם בע. . . .  לטובת הנושא לטובת הנושא לטובת הנושא לטובת הנושאוהעמדת התקציב המאושר בשלמותווהעמדת התקציב המאושר בשלמותווהעמדת התקציב המאושר בשלמותווהעמדת התקציב המאושר בשלמותו
לתשלום החשבונות לתשלום החשבונות לתשלום החשבונות לתשלום החשבונות     לגייס מקורות מימוןלגייס מקורות מימוןלגייס מקורות מימוןלגייס מקורות מימון    עשינו מאמציםעשינו מאמציםעשינו מאמציםעשינו מאמצים    מזומנים משמעותיתמזומנים משמעותיתמזומנים משמעותיתמזומנים משמעותית
 "....שלא לפגוע בשרותשלא לפגוע בשרותשלא לפגוע בשרותשלא לפגוע בשרות

  

 רק מחזקות את ,הביקורת מציינת כי הדברי� הובאו בגו$ הדוח והתגובות לעיל

  .ממצאי הביקורת

  

    רכישת שירותי ניקיוןרכישת שירותי ניקיוןרכישת שירותי ניקיוןרכישת שירותי ניקיון        ....הההה

מחברה קבלנית תהיה זולה יותר ,  ניקיו�העירייה בדקה ומצאה כי רכישת שירותי

 החלה העירייה ברכישת ,2000מהעסקת עובדי ניקיו� על ידה ולפיכ# החל משנת 

  .שירותי ניקיו� מחברה קבלנית

 ועל ולא של עובדי ניקיו�" שירותי ניקיו�"הינה של הביקורת מדגישה כי הרכישה 

עובדי" "ב ביותר ולא לקבל העיר באופ� הטושל יש לקבל ניקיו� , כ� תמורת הרכישה

 הכוונה היא  שהפיקוח .  עבודת"אשר יש צור# לפקח על" המועסקי" על ידי הקבל�

  .של האג� לאיכות הסביבה חייב להתרכז ברמת ובטיב הניקיו� שמתקבל
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שכ� האג� לאיכות הסביבה רואה את " שירותי הניקיו�")הדגש של הביקורת הוא ב

בלנית במספר העובדי" המועסקי" על ידה השירות הנרכש על ידי החברה הק

  .למטרת ניקיו� העיר ולא היא

. א.י" ע" חברת 2003הביקורת בדקה ומצאה כי העירייה התקשרה בחודש ספטמבר 

החברה לפיתוח משאבי אנוש בשלטו� המקומי "באמצעות " מת� שירותי ניקיו�

  . חודשי"36לתקופה של , )החברה המנהלת" (מ"בע) 1995(

הפיקוח , מדגישה כי העירייה רכשה את שירותי איתור הקבל� המתאי"הביקורת 

מהחברה המנהלת וכל ההתקשרות , עליו והתאמת השירות הנרכש למטרות העירייה

 אשר נהנית מעמלה ,בי� העירייה לבי� החברה מתקיימת באמצעות החברה המנהלת

  .תמורת שירותיה אלו

  

) החברה הזוכה(ישירות ע� הקבל� אילו העירייה היתה מתקשרת , לדעת הביקורת

 .לפחות במחיר העמלה המשולמת לחברה, יתכ� והיתה זוכה למחיר מופחת יותר

, כי גישה זו של הביקורת נכונה, גזבר העירייה אכ� אישר בשיחה שהתקיימה איתו

אול" גובה העמלה המשולמת אינו ידוע לא , לחברה המנהלתואכ� משולמת עמלה 

  .� לאיכות הסביבהלגזבר ולא לחשבת האג

  

הביקורת מדגישה כי האג� לאיכות הסביבה והגזברות בעירייה מקבלי" מידי חודש 

 של ההתקשרות ומבצעי" היק� השנתי מה1/12אשר בדר# כלל הינו , את החשבו�

  .)'ראה נספח א (בהתא" לדרישתה, את התשלו" לחברה המנהלת

ששני אגפי" אלו לא , ההביקורת התרשמה ג" מהגזברות וג" מאג� איכות הסביב

את טיב השירות שנרכש מידי חודש והתשלו" , לפקחרואי" את חובת" לבדוק ו

  .לחברה הינו אוטומטי

  

לדעת הביקורת היה צרי& ששני האגפי� יקבעו כללי� ברורי� לצור& בחינת 

לא יעלה על הדעת ששירות כה חיוני וכה תובעני . טיבו ושלמותו, השירות שנית�

תו& קיזוז ו, תיקו�, שוט$ מידי חודש על פני שני� ללא כל שינוייתבצע באופ� 

כשבעצ� לא קיימי� כל מדדי� , שביעות רצו� מושלמת של מקבלי השירות

  .לבדיקת הביצוע וטיב הביצוע

  

א� , לדעת הביקורת יש לקבוע כללי� ברורי� לבחינת השירות מידי חודש

 ולאחר שנקבעו ניקיו� של מפקח פיקוח שוט$א� באמצעות , באמצעות מדג�

  .סטנדרטי� ברורי� לגבי מה רוצי� לקבל וכיצד
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אג� לאיכות הסביבה בגזברות וג" ב ג" , בשיחות שהתקיימוהביקורת מדגישה כי

אול" א� , מהשירות שנית� על ידי החברה ו הקיימת מהשיטההביעו אי שביעות רצו�

עמידה )במידה של אי, אחד מה" לא מצא ולא קבע נהלי" לפיצוי או השבה לעירייה

  .בדרישות העירייה

  

הביקורת חוזרת ומדגישה כי לדעתה יש לקבוע את רמת הניקיו� הנחוצה ולשמור 

יש לקבוע כללי� ברורי� , כמו כ� .על רמה זו מידי יו� בכל אחד מהאזורי�

 אחרת  יעילהדי חודש או על ידי מפקח או בכל דר&ילשמירת רמת השירות מ

  .שתמצא לנכו�

  

    יפת חוקי הניקיוןיפת חוקי הניקיוןיפת חוקי הניקיוןיפת חוקי הניקיוןאכאכאכאכ        ....וווו

  

מאפשר לראש הרשות המקומית להוציא צווי , 1984ד "התשמ, חוק שמירת הניקיו�

ניקוי למשליכי פסולת או לבעלי נכס ברשות הרבי" שבו הושלכה הפסולת ולגבות 

את כפל ההוצאות שנדרשו לה לבצע את הניקוי בעצמה ממי שלא מילא אחר 

  .הוראות הצו

  

 אוכ� חוק זה וממילא לא גובה בגי� הוצאות שהוציא האג� לאיכות הסביבה אינו

  .בעבור פינוי פסולת שהושלכה ברשות הרבי"

  

לדעת הביקורת אכיפת החוק עשויה להיטיב ע� העירייה ולשפר באופ� ניכר את 

  .ניקיו� העיר

  

  אכיפת חוקי עזר

  

אכיפת חוקי עזר לשמירת הניקיו� עשויי" לסייע בידי העירייה לבצע את מטלות 

  . הרובצות עליה באופ� שוט� במש# כל ימות השנה העיריקיו�נ

  

 1983ג "התשמ, )פינוי חפצי� מיושני�(חוק עזר כפר סבא  •

החוק אוסר זריקת חפצי" מיושני" במקו" ציבורי או פרטי ומחייב העברת"  )1

  :למקו" שיקבע על ידי העירייה

לא לא לא לא , , , , ירירירירלא ישאלא ישאלא ישאלא ישא, , , , לא יזרוק אדםלא יזרוק אדםלא יזרוק אדםלא יזרוק אדם" )  איסור השארת חפצי" מיושני"2 סעי� 
להניח או להחזיק חפצים להניח או להחזיק חפצים להניח או להחזיק חפצים להניח או להחזיק חפצים , , , , להשאירלהשאירלהשאירלהשאיר, , , , לא יחזיק ולא ירשה לזרוקלא יחזיק ולא ירשה לזרוקלא יחזיק ולא ירשה לזרוקלא יחזיק ולא ירשה לזרוק, , , , יניחיניחיניחיניח
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אלא אם דרוש הדבר להעברתו או אלא אם דרוש הדבר להעברתו או אלא אם דרוש הדבר להעברתו או אלא אם דרוש הדבר להעברתו או , , , , מיושנים במקום ציבורי או פרטימיושנים במקום ציבורי או פרטימיושנים במקום ציבורי או פרטימיושנים במקום ציבורי או פרטי
ולא יותר מן הזמן הסביר הדרוש ולא יותר מן הזמן הסביר הדרוש ולא יותר מן הזמן הסביר הדרוש ולא יותר מן הזמן הסביר הדרוש , , , , לתיקונו של אותו חפץ מיושןלתיקונו של אותו חפץ מיושןלתיקונו של אותו חפץ מיושןלתיקונו של אותו חפץ מיושן

     ."."."."לכךלכךלכךלכך
  

    כל אחד מאלה חייב בפינוי חפצים כל אחד מאלה חייב בפינוי חפצים כל אחד מאלה חייב בפינוי חפצים כל אחד מאלה חייב בפינוי חפצים " –  פינוי חפצי" מיושני"3סעי�       
        , , , , מיושנים ממקום ציבורי או פרטי למקום שנקבע בידי ראש העירייהמיושנים ממקום ציבורי או פרטי למקום שנקבע בידי ראש העירייהמיושנים ממקום ציבורי או פרטי למקום שנקבע בידי ראש העירייהמיושנים ממקום ציבורי או פרטי למקום שנקבע בידי ראש העירייה            
    : : : : ושצויין בהודעת ראש העירייהושצויין בהודעת ראש העירייהושצויין בהודעת ראש העירייהושצויין בהודעת ראש העירייה            

        חליפים חליפים חליפים חליפים ממממהמרכיב או המספק חפצים שהמרכיב או המספק חפצים שהמרכיב או המספק חפצים שהמרכיב או המספק חפצים ש, , , , אדם המוכראדם המוכראדם המוכראדם המוכר) ) ) ) 1111((((                        
    ; ; ; ; חפצים מיושניםחפצים מיושניםחפצים מיושניםחפצים מיושנים                                                                

    ;;;;הבעל של חפצים מיושניםהבעל של חפצים מיושניםהבעל של חפצים מיושניםהבעל של חפצים מיושנים) ) ) ) 2222((((                        
    """";;;;כל מי שברשותו חפצים מיושניםכל מי שברשותו חפצים מיושניםכל מי שברשותו חפצים מיושניםכל מי שברשותו חפצים מיושנים) ) ) ) 3333((((                        

  

חייב את העירייה לפרס" בכתב הודעות לציבור בדבר מקו" איסו� החוק מ  )2

  .החפצי" המיושני"

  

  :אי ביצוע הוראות חוק זה יגרמו להטלת קנס על העובר על החוק  )3

        ––––דינו דינו דינו דינו , , , , העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זההעובר על הוראה מהוראות חוק עזר זההעובר על הוראה מהוראות חוק עזר זההעובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה"""" – עונשי� 8סעי�   
            400400400400 קנס נוסף  קנס נוסף  קנס נוסף  קנס נוסף ----ובמקרה של עבירה נמשכתובמקרה של עבירה נמשכתובמקרה של עבירה נמשכתובמקרה של עבירה נמשכת, , , ,  שקלים שקלים שקלים שקלים10,00010,00010,00010,000קנס קנס קנס קנס                     
                שקלים כל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו או אחרי שקלים כל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו או אחרי שקלים כל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו או אחרי שקלים כל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו או אחרי                     
    ."."."."י ראש העירייהי ראש העירייהי ראש העירייהי ראש העירייה""""שנמסרה לו עליה הודעה בכתב עשנמסרה לו עליה הודעה בכתב עשנמסרה לו עליה הודעה בכתב עשנמסרה לו עליה הודעה בכתב ע                    

  

. מענישי� את העברייני� ואי� אכיפת החוק  מקפידי� על הביקורת מצאה כי אי�

מעבר לכ& קביעת מקומות האיסו$ אינה בתיאו� א� אג$ ההנדסה וברוב המקרי� 

  .'אבני השפה וכד, מדרכותמי� נזקי� חמורי� לגרשנקבעו נבמקומות 

  

  1973 � ג"תשל, )ניקוי מדרכות(בא  ס–חוק עזר לכפר  •

  :על פי חוק זה

בעל עסק הגובל ברחוב חייב לנקות את המדרכה שבחזית העסק לאור# הרחוב   )1

הגובל את העסק וחייב להחזיקה בצורה נקייה להנחת דעתו של המפקח 

  .זמ� שהעסק פתוחכל , מהעירייה

  

  .על פי הסעי� הקוד", לא ישלי# לרחוב את האשפה שנאספה מהמדרכות  )2
  
  .בעל העסק יאסו� את האשפה בתו# כלי אשפה של העסק  )3
  
ימו ימפקח מטע" העירייה רשאי להיכנס בכל עת על מנת לבדוק א" קו  )4

  .הוראות חוק זה
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  .יקנס בסכו" הקבוע בחוקיהעובר על ההוראה   )5
  
ביקורת מצאה כי אי� אוכפי� את החוק ואי� דורשי� מבעלי העסקי� לנקות את ה

עלויות ניקיו� אלו נופלות על העירייה ומכבידות על . הרחובות בפתח בתי העסק

  . של האג$ לאיכות הסביבהט�ההול& וק, התקציב

  

  1976 באוגוסט 10 מיו� ,1976 ו"תשל, )הוצאת אשפה(סבא �חוק עזר לכפר •
  
לפי הוראות , ב המחזיק נכס בעיר חייב להתקי� בחצרו כלי אשפהכל תוש  )1

  .המפקח בנוגע לגודל וצורה

  
  .בול לאשפהיכל בעל עסק חייב להתקי� בחצרות מפעלו כלי ק  )2
  
  .שיקבע מראש, האשפה תסולק על ידי העירייה למקו" מוגדר  )3
  
  .שפהדרכי ההוצאה וההובלה של הא, נקבעו שעות קבועות לפינוי האשפה  )4
  
אי מילוי הוראות אלו יגרו" לכ# שהעירייה תבצע את הפעולות על חשבונה   )5

  .ותדרוש את התשלו" מהבעלי"

  
נקבעה אגרה קבועה לתשלו" בגי� פינוי האשפה אשר כוללת ג" את אלו   )6

  .הזכאי" לפטור מארנונה

  
  . לעירייה, הקבועה בחוק,כל מי שמפר הוראות אלו ישל" אגרה  )7
  

  .ה על שמירת חוק זהישנה הקפד
  

 ,)חצרות וכניסות לבנייני�, ניקוי מגרשי�( סבא�חוק עזר לכפר •

  1963 ביולי 24מיו� , �1963ג"תשכ            

  
  :חוק זה קובע

  
לנקות את המגרש או , העירייה רשאית לדרוש מבעל בניי� או המחזיק בו  )1

  . החצר

  
  .ב למלא אחריה חיי,בעל הנכס או המחזיק שקיבל את ההודעה לעיל  )2
  
 רשאית העירייה לבצע בעצמה ולדרוש את החזר –לא מילא אחר ההוראה   )3

  .ההוצאות מהבעלי"
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, הפקח מטע" העירייה רשאי להיכנס לבדוק את רמת הביצוע של ההוראה  )4

  .מזריחת החמה ועד שקיעתה

  
  .העובר על הוראות החוק דינו תשלו" קנס בהתא" לשיעורי" שנקבעו  )5
  

לות במיוחד לאחר שמתקב, ל חוק זהכיפה ש מציינת כי מדי פע� ישנה אהביקורת

  .רד כזהתלונות מהתושבי� השכני� על מט

  

  �1995ה"התשנ, ) שימור רחובות ( סבא–חוק עזר לכפר  •
  
  .מכשול ברחוב ומעל לרחוב/החוק אוסר מכל אד" להניח כל חפ.  )1
  
ה מכשול או לגרו" נזק לא ישאיר אד" בעל חיי" במקו" ציבורי באופ� המהוו  )2

  .ולא ירשה לבעל החיי" לשוטט ולגרו" נזקי"

  
לא ירשה אד" שבבעלותו כלב או בעל חיי" שיעשה את צרכיו במקו" ציבורי   )3

  . חייב המחזיק בכלב לאסו� את הגללי",וא" עשה כ�

  
לא יתלה אד" כביסה במרפסת הפונה לרחוב או בחלו� או בכל פתח הפונה   )4

  .לרחוב

  
  . רק בהיתר של ראש העיר,י קפה ומסעדות יוציאו כסאות ושולחנות לרחובבת  )5
  
  . את הנזק יתק� על חשבונו,גרימת נזק לרחוב אסורה על כל אד" ובמידה וגר"  )6
  
לא ישנה אד" את פני הרחוב באופ� כלשהו בי� בחסימתו ובי� בדר# אחרת   )7

  .ראלא על פי היתר מאת מהנדס העירייה ובהתא" לתנאי ההית

  
תשלו" דמי בראש העיר רשאי להורות על סילוק מכשול ולחייב את האחראי   )8

  .הסילוק

  
אחרונה החלה הקפדה מירבית על אכיפת חוק זה ועל ההביקורת מציינת כי בשנה 

  .עלי החנויות בעירבי ל ידבמיוחד ע, האיסור להוצאת סחורות לרשות הרבי�

  
  

, קיו� העירינ,  על איכות הסביבהה שמיר� עוד חוקי עזר עירוניי� שמטרת�ישנ

לדעת הביקורת יש לעשות עוד . 'שמירה על חזות העיר וכד, אחזקת בעלי חיי�

אלה והגברת הפיקוח עזר רבות על מנת להקפיד הקפדה מלאה על אכיפת חוקי 

 .העירוני לשמירת הוראות החוק
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    ניהול חשבונות באגף לאיכות הסביבהניהול חשבונות באגף לאיכות הסביבהניהול חשבונות באגף לאיכות הסביבהניהול חשבונות באגף לאיכות הסביבה        ....זזזז

  

ת מנהלת חשבונות אשר מתפקידה לבדוק ולרשו" באג� לאיכות הסביבה מועסק

  .בספרי העירייה את חשבונות האג�

באופ� , הביקורת מצאה כי מנהלת החשבונות מאשרת את חשבו� הניקיו� מדי חודש

  .על בסיס ההזמנה השנתית, אוטומטי

,  החשבו� במחשב העירייה ולהוציא תעודות זיכוי לתשלו" קליטת אתבצעבבואה ל

  הבעיה שגזברות העירייה מגבילה את  .החשבונות בבעיה טכניתנתקלת מנהלת 

 ולכ� אי� באפשרות מנהלת החשבונות מסוי"רישו" החשבונות עד גובה סכו" 

  .לרשו" את ההזמנה מהמערכת המופעלת באג� לאיכות הסביבה

  נאלצת מנהלת החשבונות לבצע את הרישו" במחשבי הגזברות ובכ# , לפיכ#

  .� לקבל�אפשר  תשלו" החשבותמ

  

  :הביקורת מדגישה את הנקודות הבאות

  

שיטת הרישו" של החשבונות על ידי מנהלת החשבונות הינה אוטומטית ואי�   .1

  .מבוצעת בקרה על ידי מי מהאג� לאיכות הסביבה

שיטת החסימה של המערכת על ידי הגזברות אינה עולה בקנה אחד ע" צרכי   .2

  .האג� לאיכות הסביבה

אזי , רות חפצה להגביל את הפעילות הכספית עד לגובה התקציבבמידה והגזב  .3

הינה מנוגדת ,  מאפשרת רישו" הפעולה במחשביה היאהיאהעובדה ש

  .להוראותיה עצמה

     קיו� יתמוה בעיני הביקורת שאי� קשר בי� ההיק� הכספי של חוזה שרותי הנ .     4

  .קיו�ירותי נילבי� התקציב השנתי לש         

  

  קיו�ייק$ הכספי של חוזה הנהה      קיו�יתקציב שרותי נ  קציבשנת ת  

  2001        3,076,000        3,343,004   

  2002        2,945,000        4,191,000   

  2003        2,994,000                       3,150,084        

  

שהיא ידועה מראש מוסברי" בכ# שבסעי� , הפערי" בי� התקצוב לבי� עלות החוזה

פינוי פסולת ,  הוצאות עבור קבלני עבודות בורות ספיגהמחויבותקיו� ישרותי נ
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הדבר גור" לכ# שבעצ" סעי� זה מתוקצב מתחת להוצאות הצפויות בפועל . ואחרות

  .קיו�י נילשירות מועמסות בו הוצאות אחרות שאינ� שייכות ,ובנוס�

  

י  טטומלדעת הביקורת זוהי ג� הסיבה לכ& שהגזברות אינה משחררת באופ� או

 "גמישה"בכ& שומרת הגזברות מסגרת מאוד . מדי חודש,  מגובה עלות החוזה1/12

, רעונייא&  השיטה גורמת לכ& שלכאורה הסעי$ הוא ג, של התקציב בסעי$ זה

  .תקצוב מראש�כשבעצ� מדובר על תת

    

            נות והמלצותנות והמלצותנות והמלצותנות והמלצותקקקקמסמסמסמס  ....חחחח

 סהתייחאו פרוטוקול של דיו� מעמיק אשר / ומסמ#א מצאה כל להביקורת  .1

,  של ניקיו� רצוי בעירמסוימתקביעת רמה , לקביעת מדיניות הנקיו� בעיר

 . העיר�ניקיותוכנית אסטרטגית לנושא 

  

 יפעל ,לדעת הביקורת שדיו� כזה יתקיי� ושאג$ איכות הסביבה, רצוי

  .בהתא� לקביעת מקבלי ההחלטות בנדו�

  

ספי תקציב הניקיו� נקבע מתו# האילוצי" הכספיי" הנובעי" ממצבה הכ .2

י ל ידי קביעת מסגרות מגבילות על ידע, של העירייה ומוכתב בדר# כלל

ניתוח ,  לדרישות האג� לאיכות הסביבהתהתייחסוללא , גזברות העירייה

 .'וכד, קביעת מדיניות, צורכי האג�

  

מומל0 כי תקציב הניקיו� ייקבע בהתא� לחזו� פרנסי העיר וקובעי 

רכי האג$ ומת� אמצעי� נאותי�  בצמרביתהתחשבות תו& , המדיניות בה

  .מקבלי ההחלטות סבירה בהתא� לקביעת �ניקיולשמירת רמת 

  

משיחות שקיימה הביקורת ע" בעלי התפקידי" העוסקי" בנושא הניקיו�  .3

מתקבל הרוש" כי אנשי האג� , כולל מנהל האג�, באג� לאיכות הסביבה

" עצמ" מודעי" לחוסר שביעות רצו� התושבי" מרמת הניקיו� בעיר וה

אנשי האג� זוקפי" את חוסר יכולת" לתפקד . �ביטאו חוסר שביעות רצו

 .העומדות לפניה"ולשפר במגבלות התקציביות 
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הביקורת חוזרת וממליצה כי תוכניות ביצוע הניקיו� חייבות לצאת אל 

רמת , הפועל תו& התחשבות בדעת אנשי המקצוע באג$ לאיכות הסביבה

רצוי מאוד . ות הניקיו� של מקבלי ההחלטותשביעות רצו� התושבי� ודריש

  .לקיי� דיו� ולקבל החלטות בנושא

  

, לדעת אנשי האג� והדבר מוצא ביטוי בהתכתבות שהוצגה לביקורת .4

 סלהתייח בעיר הייתה צריכה �ניקיותוכנית עבודה סבירה לרמת נאותה של 

על פי החוזה הקיי" , בפועל. מדרכות ביו"/מ רחובות" ק160לניקיו� 

 (!) 50% )ממשמע פחות (מ בלבד " ק85מבצעי" , מסגרת התקציב שאושרוב

 ).מהדרוש

  

 ורמת דלנתח ולהחליט לגבי הניקיו� הדרוש בעתי, נתוני� אלה יש לבדוק

  .הניקיו� אשר תסופק כשרות לתושבי�

  

הביקורת מבקשת להמלי0 על בדיקה מחודשת של המקומות אשר נקבעו  .5

רוב המקומות שנבחרו אינ� מתאימי� . 'כוו, גז�, לאיסו$ ופינוי גרוטאות

כ& כבישי� לאבני שפה ול, ומנופי האיסו$ גורמי� נזקי� למדרכות

 .תיקו� נזקי� אלה עולה סכומי כס$ לא מבוטלי�ש

  

 לא כי, שלוהקבל� התחייב בביצוע ההתחייבויות , על פי סעיפי החוזה .6

די עירייה לצור#  עוב4היות והעירייה מעסיקה . יועסקו על ידו עובדי עירייה

לדעת הביקורת על גזברות העירייה לנכות את שכר" החודשי של , הניקיו�

מהחשבו� )  275,0000) הסתכמה בכ2003עלות" בשנת (עובדי" אלה 

 .י החברהל ידשהוגש לתשלו" ע

לצור# ביצוע התחייבויותיה על פי , בנוס� העירייה מעמידה לרשות החברה

מבלי לנכות את שווי השימוש בציוד זה , ציוד מכני שבבעלותה, החוזה

  .מהתשלומי" לקבל�

הביקורת מדגישה כי שני נושאי� אלו של העסקת עובדי� על ידי העירייה 

מהווי� תוספת , וע העבודהוהקצאת ציוד מכני של העירייה למטרות ביצ

הנרכשי� על ידי העירייה והיה צור& להביא� , רותי הניקיו�לעלות ש

 כבר בעת היציאה למכרז של החברה לפיתוח משאבי ,לידיעת כל הגורמי�

על מנת שכל החברות יתמודדו באופ� , מ"בע) 1995(אנוש בשלטו� המקומי 

  .תו& שמירת עיקרו� השוויונות בי� המשתתפי� במכרז ,הוג�
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ששני אגפי" אלו  התברר אג� איכות הסביבהבגזברות וג" בהביקורת ג" מ .7

 , טיב השרות שנרכשעל ,מידי חודש לפקחלא רואי" את חובת" לבדוק ו

על פי החשבונית שהחברה מגישה ושה" , והתשלו" לחברה הינו אוטומטי

  . מההיק� הכספי השנתי של החוזה1/12בעצ" 

קבעו כללי� ברורי� לצור& יששני האגפי� יקיימת החובה לדעת הביקורת 

 ששירות כה ,לא יעלה על הדעת. טיבו ושלמותו, בחינת השרות שנית�

 יתבצע באופ� שוט$ מידי חודש על פני שני� ללא כל ,וני וכה תובעניחי

, שביעות רצו� מושלמת של מקבלי השרותתו& קיזוז ו, תיקו�, שינוי

  .כשבעצ� לא קיימי� כל מדדי� לבדיקת הביצוע וטיב הביצוע

א� , לדעת הביקורת יש לקבוע כללי� ברורי� לבחינת השרות מידי חודש

 ולאחר  של מפקח ניקיו�פיקוח שוט$מצעות א� בא, באמצעות מדג�

  .שנקבעו סטנדרטי� ברורי� לגבי מה רוצי� לקבל וכיצד

  

הפיקוח עליו , רכשה את שרותי איתור הקבל� המתאי" עיריית כפר סבא  .8

מהחברה המנהלת וכל , והתאמת השרות הנרכש למטרות העירייה

 ההתקשרות בי� העירייה לבי� החברה מתקיימת באמצעות החברה

  . אשר נהנית מעמלה תמורת שירותיה אלו,המנהלת

 מתקשרת ישירות ע� הקבל� ההייתאילו העירייה , לדעת הביקורת

לפחות במחיר ,  זוכה למחיר מופחת יותרהוהייתיתכ� ) החברה הזוכה(

  .העמלה המשולמת לחברה

  .הביקורת מאוד ממליצה על  בדיקת אפשרות כזו

  

עירייה האג� לאיכות הסביבה וגזברות  כי ה,כאמור לעיל, העלתההביקורת  .9

 היק� השנתי מה1/12אשר בדר# כלל הינו , מקבלי" מידי חודש את החשבו�

בהתא" , של ההתקשרות ומבצעי" את התשלו" לחברה המנהלת

  .לדרישתה

לא , אג� איכות הסביבהבגזברות וג" בג"  כי ,כ� העלתה עוד הביקורת

רות שנרכש מידי חודש  טיב השעל, לפקחרואי" את חובת" לבדוק ו

  .כלשהיללא בדיקה מעמיקה , והתשלו" לחברה הינו אוטומטי

בעו כללי� ברורי� לצור& קילדעת הביקורת היה צרי& ששני האגפי� י

לא יעלה על הדעת ששירות כה חיוני . טיבו ושלמותו, רות שנית�בחינת הש

, נויוכה תובעני יתבצע באופ� שוט$ מידי חודש על פני שני� ללא כל שי
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 כשבעצ� לא שביעות רצו� מושלמת של מקבלי השרותתו& קיזוז ו, תיקו�

  .קיימי� כל מדדי� לבדיקת הביצוע וטיב הביצוע

א� , רות מידי חודש לקבוע כללי� ברורי� לבחינת השהביקורת ממליצה

 ולאחר  של מפקח ניקיו�פיקוח שוט$א� באמצעות , באמצעות מדג�

  .מה רוצי� לקבל וכיצדשנקבעו סטנדרטי� ברורי� לגבי 

  

 לפני אנשי הביקורת חוסר, אג� לאיכות הסביבה הביעוב ה�גזברות וב ה� .10

אול" א� , מהשרות שנית� על ידי החברה מהשיטה הקיימת ושביעות רצו�

במידה של , אחד מה" לא מצא ולא קבע נהלי" לפיצוי או השבה לעירייה

  .עמידה בדרישות העירייה)אי

ה כי לדעתה יש לקבוע את רמת הניקיו� הנחוצה הביקורת חוזרת ומדגיש

קבוע כללי� יש ל, כמו כ� .ולשמור על רמה זו מידי יו� בכל אחד מהאזורי�

 די חודש או על ידי מפקח או בכל דר&ירות מברורי� לשמירת רמת הש

 במידה והשרות לא נתקבל על פי אמות . שתמצא לנכו�, אחרתיעילה

  .כספי� לעירייהיש לפעול להשבת , המידה שנקבעו

  

 –ד "התשמ, שמירת הניקיו�חוק את האג� לאיכות הסביבה אינו אוכ�  .11

 וממילא לא גובה בגי� הוצאות שהוציא בעבור פינוי פסולת שהושלכה ,1984

  .ברשות הרבי"

  לדעת הביקורת אכיפת החוק עשויה להיטיב ע� העירייה ולשפר באופ�              

  . העיר�ניקיו ניכר את             

  

פינוי (עזר כפר סבא  אכיפת חוק  מקפידי� על הביקורת מצאה כי אי� .12

מעבר . מענישי� את העברייני�ואי�  1983 –ג "התשמ) חפצי� מיושני�

� אג$ ההנדסה וברוב ע קביעת מקומות האיסו$ אינה בתיאו� ,לכ&

אבני ,  במקומות שנקבעו נגרמי� נזקי� חמורי� למדרכות,המקרי�

 יתנו ,ביקורת ממליצה כי גורמי� הנוגעי� בדבר בעירייהה. 'השפה וכד

 . ויפעלו לשינוי נקודות האיסו$ בהתא�דעת� למצב בלתי תקי� זה

  

, )ניקוי מדרכות(עזר כפר סבא הביקורת מצאה כי אי� אוכפי� את חוק  .13

ואי� דורשי� מבעלי העסקי� לנקות את הרחובות בפתח  1973 –ג "התשל

,  אלו נופלות על העירייה ומכבידות על התקציבעלויות ניקיו�. בתי העסק

 מומל0 לפעול בהתא� לחוק . של האג$ לאיכות הסביבהט�ההול& וק
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 על מנת לשמור על רמת הניקיו� של מדרכות העיר ובנוס$ ,ולאכו$ אותו

  .שמשולמי� לצור& ניקיו� המדרכות באזורי� המסחריי�לחסו& כספי� 

  

 עזר עירוניי� שמטרת� שמירה על  הביקורת מציינת כי ישנ� עוד חוקי .14

שמירה על חזות העיר , אחזקת בעלי חיי�, ניקיו� העיר, איכות הסביבה

לדעת הביקורת יש לעשות עוד רבות על מנת להקפיד הקפדה מלאה . 'וכד

 .על אכיפת חוקי עזר אלה והגברת הפיקוח העירוני לשמירת הוראות החוק

  

 

קיימי" פערי" לא , ועה מראששהיא יד, בי� התקצוב לבי� עלות החוזה .15

קיו� מחויבות הוצאות עבור ישרותי נהביקורת העלתה שבסעי�  .ברורי"

הדבר גור" לכ# שבעצ" . פינוי פסולת ואחרות, קבלני עבודות בורות ספיגה

 מועמסות בו ,סעי� זה מתוקצב מתחת להוצאות הצפויות בפועל ובנוס�

  .קיו�ינה יהוצאות אחרות שאינ� שייכות לשרות

  לדעת הביקורת זוהי ג� הסיבה לכ& שהגזברות אינה משחררת באופ�              

  בכ& שומרת הגזברות . די חודשימ,  מגובה עלות החוזה1/12אוטומטי              

   גורמת לכ& זו א& שיטה , של התקציב בסעי$ זה" גמישה"מסגרת מאוד             

  .תקצוב מראש�כשבעצ� מדובר על תת, נילכאורה הסעי$ הוא גירעוש            

 נתו� לאילוצי" של ,מצא עצמוהוא  בו ,אג� לאיכות הסביבה נוצר מצבב

 שעות 24ביצוע העבודה בשטח ואספקת הניקיו� השוט� של העיר במש# 

 ולצור#  מבלי מת� משאבי" מתאימי" לצור# ביצוע מטלות אלו,ביממה

  .פיקוח יעיל

 על פני ימי"ימסוה של העדפות אזורי" החל האג� לנקוט בשיט, לפיכ#

  . אזורי" אחרי"

 נקיי� באופ� מניח את הדעת , בו חלקי� אחדי� של העיר,כ& נוצר מצב

  .ראויה אינ� זוכי� להתייחסות ,ואילו חלקי� אחרי� בעיר

בעוד , מ בכל אחד מששת הימי" בשבוע" ק105באופ� מעשי הקבל� מפנה 

 חשי" באג�נוצר מצב בו . לבדב, מ" ק85העירייה משלמת רק עבור 

 מבלי 20%של  כלפי הקבל� אשר מבצע עבודה נוספת בשיעור "בותימחוי"

  .שהעירייה תשל" לו תמורת עבודתו זו

מצב זה יוצר אווירה נוחה להקלה והתחשבות בקבל� עד כדי וויתור על רמת 

  .לכאורה, תו# העלמת עי� מכוונת, וטיב השירות הנית� על ידו
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שנקבע מראש " המחיר הקבוע" את סוגיית ,בנוס� לכ#, לתה הביקורת הע

הרי " המחיר הקבוע"על פי שיטת . בהסכ" התקשרות ע" החברה הקבלנית

הרי שהתמורה , שבמידה והחברה תבצע ניקיו� או לא תבצע ברמה הנאותה

 כפי , נוצר מצב#הינה אותה תמורה וכ, חלקה או שלמותה, בגי� העבודה

די חודש זוכה החברה הקבלנית לסכו" קבוע מכי  ,שמצאה הביקורת

 ממשית על הביצוע וטיב  ללא כל בדיקה– באופ� אוטומטי והתשלו" מאושר

  .הביצוע

עלול להיווצר " מחיר קבוע" שבמקרה זה של  ומעירהדגישהמהביקורת  

לחברה שידועות רק " קופת החברה") בכספיות" רזרבות"מצב בו נשמרות 

 על חשבו� אות" אזורי" בעיר שלא זכו ,יבהלאג� איכות הסבואולי ג" 

 אי� עליה� שו" , אלו"קופות"יצירת .  או שזכו בניקיו� מופחתלניקיו�

 85מ במקו" " ק125 לעשות , למראית עי�, ומאפשרותבקרה ופיקוח, שליטה

 לא ממוסדת "קופה"מתו# ,  מספר ימי ניקיו� קבועי" בשבועשבו�חל מ ע"ק

 , ללא פיקוחכאלה" רזרבות" ליצירת תדגנ מתהביקורת .ולא מסודרת

 � וממליצה כי גזברות העירייה תית כללשיתכ� שכ� מנוצלות או לא מנוצלות

  .דעתה על כ&
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      נספח  א'

   תשלומים חודשיים- עבודות קבלניות  

    

 2001 2002 2003  שנה/ חודש 

  ₪ ₪  ₪ 

 266,431 349,250 359,632  ינואר

 234,179 349,250 359,632 פברואר

 251,754 349,250 347,260 מרץ

 255,977 349,250 347,260 אפריל

 289,695 349,250 347,260 מאי

 283,316 349,250 347,260 יוני

 293,609 349,250 347,260 יולי

 293,609 349,250 347,260 אוגוסט

 293,609 349,250 347,260 ספטמבר

 293,609 349,250  אוקטובר

 293,609 349,250  נובמבר

 293,609 349,250  דצמבר

 3,343,004 4,191,000 3,150,084 כ"סה
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  'בנספח 

  

  שרותי ניקיון העיר 

    ח" באלש2004-1200ההתפתחות התקציבית בשנים 

  

 2001ביצוע  2002ביצוע  2003הצעת תקציב  2004הצעת תקציב   

 אחוז ₪ אחוז ₪ אחוז ₪ אחוז ₪  

 17 3,076 15 2,945 16 2,994 16 2,928 שכר שרותי ניקיון

 20 3,558 22 4,329 22 4,229 23 4,229 עבודות קבלניות

 5 973 5 1,063 6 1,063 6 1,063 פינוי במכולות

 2 290 1 177 1 176 1 176 אמניר

 9 1,544 9 1,710 8 1,540 8 1,540  עזר-אחזקת רכב 

 43 7,634 41 7,883 41 7,883 40 7,500 י אזורי אשפהפינו

 7 1,176 6 1,181 6 1,181 6 1,181 הטמנת פסולות יבשה

 0   0 50 0   0   קנס איכות הסביבה

 0 5 0 10 0 10 0 10 מיחזור בקבוקים

 3- 503- 0 21 0   0   אחרות 

 100 17,753 100 19,369 100 19,076 100 18,627 כ שירותי ניקיון"סה

         

  


