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נושאי שוני
* בדיקות שונות
* פניות נבחרי הציבור
.I

דרכי תעמולת הבחירות
בנובמבר  1998התקיימו הבחירות לראשות ולמועצות הרשויות המקומיות.
תקופה זו הנה רגישה באופ מיוחד לגבי שמירת חוקי הבחירות שמבטאי את
שמירת שלטו החוק ואושיות הדמוקרטיה.
בסמו למועד עריכת הבחירות ,מבקר העירייה טיפל בשני מקרי ,אשר לדעתו היו
עבירות לכאורה על חוק הבחירות )דרכי תעמולה( תשי"ט.$1959
.1.1

אחד מסגני ראש העירייה ,בשכר ,שר %לבחירות בראש רשימת מועמדי
למועצת העירייה ,השתמש בהתכתבויותיו בניר מכתבי ע לוגו של
העירייה שמתחתו תוארו הציבורי ,בצדו הימני סמל העירייה ומצדו
השמאלי תמונתו.
מבקר העירייה פנה לאותו סג ראש עירייה במכתב הבא:
"הנדו :נייר מכתבי ע תמונת בצד סמל העירייה
שמתי לב כי לאחרונה הנ משתמש בנייר מכתבי ע לוגו של העירייה
שמתחתו תואר הציבורי ,כאשר בצדו הימני סמל עיריית כפר$סבא ובצדו
השמאלי תמונת.
היות והנ מועמד בבחירות לרשויות הקרובות אבקש להסב תשומת לב,
כי שימוש בנייר כזה יש בו ,לדעתי ,עבירה לכאורה ,על חוק הבחירות )דרכי
תעמולה תשי"ט  1959 $וזאת משני טעמי:
א.

אני משער כי נעשה שימוש בכספי העירייה )כספי ציבור( לצור
הדפסת המכתבי ,כגו שימוש בנייר העירייה ובמחשב העירייה
וכיו"ב ,דבר אסור על$פי החוק.

ב.

המכתבי עלולי להגיע לידי עובדי העירייה ,שהינ עובדי ציבור,
וזה חוש' אות לתעמולת בחירות במשרדי העירייה עצמ ,פעולה
שאסורה על פי חוק.

אני תקווה שתנקוט בכל האמצעי על$מנת שהמצב שתואר לעיל לא
ישנה".
להל תשובת סג ראש העירייה:
.1

מבקש אני בזאת ליידע כי בשל מחסור תזרימי בעירייה ,הבאתי
ללשכתי ,על חשבוני ומביתי מחשב לצרכיי הדפסת מכתבי ומכונת
כתיבה אלקטרונית המשמשת את צרכי האג' עד עצ היו הזה.

.2

המכתב בו מופיעה תמונתי היה מיועד לראש העיר ע העתק למנכ"ל
העירייה מתו תחושה כי צלמי נשכח מעיניו של ראש העיר בעת
האחרונה.
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.3

באשר לסעי'  1שבמכתב  $טול עיני על ד' זה בהקפדה:
הנייר
הדיו
המחשב
המדפסת
הינ בבעלותי ,בביתי ומשמשי במקרי רבי ומסיבות שונות ג
את צרכי העירייה וזאת לכל אור תקופת כהונתי ,לפיכ אני תקווה
שהנ מבי שאי זה על חשבו העירייה.

.4

בנוס' לאמור לעיל ,ברצוני להסב את תשומת לב לכ שמעול לא
הגשתי לעירייה כל קבלה בנושא כלשהו להוציא תשלו אחד עבור
ארוחה לה היה שות' ג ראש העיר בעת שטילנו ע חלק ממשלחת
העיר התאומה ממילהיי ביריחו וירושלי.

.5

מעול לא ניצלתי את הזכות התקציבית העומדת לרשותי ע"פ החוק,
כגו ,השתתפות הרשות בהוצאות עבור אירועי למיניה בכס'
ובמתנות המצויות בעירייה לצור זה .אני תקווה שהנ מבי שכל
אירוע אליו אני מגיע  $חתונה ,ברית וכו' הנ על חשבוני הפרטי בלבד
ומיותר לציי לכמה אירועי אני מוזמ ומגיע .סעי' זה הוס' כדי
להקל על עבודת א יש ברצונ להעמיק בבדיקת בנושא נטל
הוצאותיי ולשכתי על הרשות.

.6

לסיכו וברוח אופטימית זו אבקש פירוט ברור מי הגופי לה הנני
רשאי להעניק בחדווה את תמונתי מבלי להסתכ בעבירה על חוק
כמצוי במכתב .בחודש הבא הנני עתיד לצאת למדינה מזרח
אירופאית ,כמו$כ ,לצור עבודתי הפרטית במוסד ביטחוני חייב אני
לנפק את תמונותיי ,הא אני רשאי?

מבקר העירייה מבקש להעיר כי ע כל הכבוד יש לצפות להתייחסות
רצינית יותר כאשר מדובר בעבירה לכאורה על חוק הבחירות ועל תעמולת
בחירות אסורה.
בכל מקרה יצוי כי השימוש בנייר מכתבי ע סמל העירייה ובצדו
תמונת סג ראש העירייה הופסק מיידית.
.1.2

סג ראש עירייה אחר ,אשר במסגרת אחריותו נכללה ג מחלקה ייחודית
בעירייה ,פרס לקראת ראש השנה פרסו בצורת קידוש וברכות לראש
השנה ,כאשר על הפרסו נרשמה ברכתו ,באזכור שמו ותפקידו ,לתושבי
העיר לרגל החג הקרב.
היות והדבר הובא לידיעת מבקר העירייה ע"י חבר מועצת העירייה
)לשעבר( מר שלמה מדמו הנושא נבדק ולהל תשובת המבקר:
הנדו :דרכי תעמולת הבחירות
במענה לפניית מיו  25.9.98ולאחר בדיקתי להל התייחסותי:
.1

סג ראש העירייה הסביר לי כי מאז הוקמה המחלקה שבאחריותו,
פעמיי בשנה לקראת חג הפסח ולקראת ראש השנה פורסמו
פרסומי מטעמה ומהסוג שאתה הצגת לפני.

.2

הפרסומי האמורי מתוקצבי ומהווי חלק מהפעילות השוטפת
של המחלקה.
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.3

לדברי סג ראש העירייה עלות הכנת הפרסו לא היה מעבר
ל 2,000 $ש"ח והפרסו הוא על חשבו המחלקה האמורה.

.4

לכאורה ,היות והפרסו האחרו נעשה בצמוד למועד עריכת
הבחירות לרשויות המקומיות ,ייתכ ויש כא חריגה על איסור
השימוש בכספי העירייה בקשר ע תעמולת בחירות.

.5

על$מנת לקבוע שנעשתה כא עבירה העל חוק הבחירות )דרכי
תעמולה( ,תשי"ט  ,1959 $עלי להפנות את הסוגיה אל ועדת
הבחירות ,שלה הסמכות בקביעה זו.

הערת מבקר העירייה
בדיעבד הסתבר כי אותו סג ראש עירייה לא היה מועמד בבחירות
לרשויות המקומיות והוא פרש מהחיי הפוליטיי.
בעת הפניה והבדיקה כוונותיו בדבר המש דרכו הפוליטית לא היו ידועות.
למרות כל זאת הבדיקה נעשתה ואכ לדעת הביקורת יש טע לפג
בשימוש כספי העירייה ,ללא כל קשר לגובה הסכו ,לצור פרסו אישי
של נבחר ציבור.
.II

פניית חבר מועצת העירייה בנימי כברה:
בעקבות פנייתו של מר בנימי כברה ,חבר מועצת העירייה ,הוציא מבקר
העירייה את המכתב הבא אל מנהל האג' לאיכות הסביבה:
"הנדו :גביית כספי מתושבי שלא בדר מקובלת
מצ"ב פתק אשר הובא לידי ע"י חבר מועצה ,מר בני כברה .אני מבי
שמתבצעת גביה מתושבי ע"י פקחי האג' לאיכות הסביבה שלא דר
מחלקת הגביה ,כמקובל בעירייה )רצ"ב "קבלה זמנית"( .פעולה זו של ניפוק
"קבלות זמניות" בלי חותמת העירייה ושלא ע"ג טופס קבלה רשמי אינה
תקינה .א נקבע ע"י הגזבר ו/או ע"י גור אחר מוסמ נוהל המאשר פעולה
כזו אשמח א אקבל העתק של הנוהל.
מעבר להעדר בקרות שמעלה את החשש לשימוש לא הול בסמכות ,יש
בעבודה בנוהג שכזה משו פגיעה בעקרונות מנהל תקי.
ברצוני להדגיש שהנוהל היחיד לגביית כספי מתושבי צרי להיות בדר
המקובלת בעירייה ,היה אומר ע"י הפניית התושב אל מחלקת הגביה או כל
צורת תשלו באמצעות בנקי או כפי שייקבע ע"י גזבר העירייה בנוהל
מסודר .כדי להסיר כל חשש שמקרי כאלה ישנו בעתיד יש לשקול הוצאת
הנחיות ברורות לכל הפקחי ועובדי עירייה הבאי בעבודת במגע ע
אזרחי ,שהגו' היחידי המוסמ לגבות כספי מתושבי הוא מחלקת
הגביה .בינתיי ,א אי הנחיות ברורות ומוסמכות בנדו אבקש כי נוהג זה
יופסק באופ מיידי".
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להל תשובת מנהל האג' לאיכות הסביבה:
למכתב שבנדו ועפ"י הנחיית גזבר העירייה ,הנחיתי את פקחי האג' ועובדי נוספי
העוסקי בגביית כספי מתושבי לפעול כלהל:
אזרח המבקש פינוי גז/פסולת יחויב בתשלו בטר הפינוי.
התשלו יעשה באמצעות צ'ק לפקודת עיריית כפר$סבא ,האג' לאיכות הסביבה ,בתוספת
סימ "קרוס" ו"למוטב בלבד" ,בציו כתובת למשלוח הקבלה .בכל מקרה התשלו לא
יבוצע בכס' מזומ.
הצ'ק יעבור למחרת היו למ.ל ,.למפל ,אשר עוסק בנושא הכספי מול הגזברות.
מ .ישלח קבלה מסודרת עפ"י הכתובת שתתקבל.
כאמור ,הנחייה זו הועברה לידיעת כל מחלקות האג'.
בשלב מאוחר יותר התייחס לנושא ג גזבר העירייה ,אשר הצביע על גביה שלא בדר
מקובלת באגפי שוני בעירייה:
בשובי מחופשה מצאתי את חילופי המכתבי בינ לבי מנהל אג' התברואה כאשר
בהתייחסות לנושא הגביה מהציבור אתה טוע כאילו כל הגביה מהציבור מתבצעת
באמצעות מח' הגביה.
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מצאתי לנכו להפנות את תשומת לב לעובדה שאי זה נכו .גבייה בתחומי רבי עדיי
לא הועברה למח' הגביה ולמעשה אינה כלל באחריות אג' הכספי כגו:
.1
.2
.3

אג' התרבות
חניה
נוער וספורט

לידיעת.
.III

שטחי ציבוריי בקניו ערי  פנייתו של מר יפתח אלגוב )ח"מ לשעבר(
בנובמבר  1997הובאה לדיו מועצת העירייה הצעתו לסדר של חבר מועצת
העירייה ,דאז ,מר יפתח אלגוב:
"כבוד ראש העיר התבקש בזה לכלול בי יתר נושאי הדיו שעל סדר יו ישיבת
המועצה הקרובה את הנושא הבא ,והנושא שאני אז התכוונתי זה השטחי
הציבוריי בתחו קניו הערי.
מדובר ש בשטח שבאור איזה  20מטר ,ברוחב  15מטר בשטח המקורה ,אני
מתכוו למקורה ,לפי המפה שקיבלתי ממחלקת ההנדסה .זה בעיקר הנושא הזה.
מהות הנושא :מהפרסומי שהיו לאחרונה בעיתונות המקומית מסתבר ,כי הנהלת
קניו ערי עושה תו כדי הסכמה בשתיקה מצד העירייה שימוש ללא תמורה
בשטחי הציבוריי שבמתח הקניו ,אשר היקפ מותח בתרשי שהסברתי
לכ אותו קוד.
עוד נוכח מפרסומי אלה ,כי הנהלת הקניו הציבה בשטחי הציבוריי  $דוכני
שוני ,בה סוחרי מוכרי את מרכולת .אגב ,אתמול הייתי ש .עדיי נמצאי
דוכני ש .מצאתי דוכ עוד אחד ,עוד עובד ש.
סוחרי אלה משלמי להנהלת הקניו דמי שימוש נכבדי ,תו שהיא משלשלת
את כל הכספי לקופתה .השימוש שעושה הנהלת הקניו בשטחי הציבוריי
שבתחומה מעורר את השאלות הבאות ,ואלה השאלות שלי בעצ לראש העיר:
א.

מי נת להנהלת הקניו את הזכות לעשות שימוש בלעדי ו/או בכלל ,ללא כל
תמורה בשטחי הציבוריי של הקניו ,ומכוח איזה סמכות היא ניתנה?

ב.

מדוע אי עד היו חוזה התקשרות בכתב בי העירייה להנהלת קניו ערי
בקשר לשטחי הציבוריי  $השימוש בה שמחייב?

ג.

מדוע אי העירייה גבתה מהנהלת הקניו תמורה כלשהי עבור השימושי
בשטחי האלה?
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ד.

מדוע לא נדרשה הנהלת הקניו להעביר לקופת העירייה חלק מדמי השימוש
שהיא גבתה וגובה מהרוכלי? לפי האינפורמציה שבידי ,מדובר שה גבו ש
סדרי גודל של  1,000דולר לחודש בער עבור הדוכני האלה.

ה.

הא הנהלת הקניו משלמת ארנונה עבור אחזקה בשטחי ציבוריי
שבתחומה ,וא כ ,על$פי איזה סיווג שטח?  $אגב ,לפי מיטב האינפורמציה
שקיבלתי ,וביניה ג עמיר אמר לי ,שה משלמי את הארנונה עבור
השטחי הציבוריי ,דבר$

ו.

הא עסקי הרוכלות  $בפיקוח וברישוי של העירייה? הא הנהלת הקניו מנהלת
את עסקי הרוכלות שבתחומה בהתא להוראות החוק ועל$פי רשיונות?$

הצעתי לסדר בעצ ,להסדיר כיאות כמתחייב על פי הוראות הדי את השימוש
בשטחי הציבוריי של הקניו ,לפקח על עסקי הרוכלות בתחו הקניו ,לקבוע
הסדרי תשלו עבור השימוש בשטחי הציבוריי של הקניו ,ולפעול לקבלת דמי
שימוש שבועיי מאת הנהלת הקניו ,בגי השימוש שעשתה עד כה בשטחי
הציבוריי".
זאת ההצעה שלי.
לאחר דיו בהצעה לסדר "מועצת העיר מחליטה ברוב קולות… לקבל את הצעתו של
יפתח אלגוב :יש להסדיר כיאות ,כמתחייב על$פי הוראות הדי את השימוש בשטחי
הציבוריי של קניו הערי ,לפקח על עסקי הרוכלות בתחו הקניו ,לקבוע הסדרי
תשלו עבור השימוש בשטחי הציבוריי של הקניו ולפעול לקבלת דמי שימוש
שבועיי מאת הנהלת הקניו בגי השימוש שעשתה עד כה בשטחי הציבוריי.
לאחר שתגובש הצעה בנושא היא תובא לידיעת המועצה".
באפריל  ,1998בעקבות אירוע בקניו הקשור למועמד לראשות העיר של אחת
הסיעות ,קבל חבר המועצה יפתח אלגוב ,ג לפני מבקר העירייה על כי טר ננקטו
צעדי ליישו החלטות מועצת העירייה מנובמבר .1997
הטיפול בפניה הועבר אל מנכ"ל העירייה אשר השיב כלהל:
אתכבד להשיב לפניית מיו  ,11.4.98אשר הגיעה למשרדי העירייה בחוה"מ פסח.
צר לי על אשר מכתב ,על תפוצתו הנכבדה ,רצו' באי ידיעה מלאה של
האינפורמציה ,אשר גרמה ל להסקת מסקנות שלא במקומ:
.1

מיד לאחר החלטת מועצת העיר אשר באה בעקבות הצעת לסדר בעניי
השטחי הציבוריי בתחו קניו ערי ,נפגשנו ,סג ראש העיר ואנוכי,
ע הנהלת הקניו והעמדנו אותה על החלטת מועצת העיר .בפגישה
השתתפה א' היועצת המשפטית לעירייה.

.2

הנהלת הקניו קיבלה את העיקרו לפיו הקניו יתחזק את השטח הציבורי,
במקו העירייה ,וימנע משימושי מסחריי בשטח הציבורי ,אלא
במגבלות שתאשר העירייה.
תקופה מסוימת נמנע הקניו מכל פעילות בשטח הציבורי .האירוע של ימי
שישי לא התקיי ,ולפי הדי אשר קיבלתי מהציבור ,היה זה חסר.
אי ספק כי חלק גדול מהציבור בכפר$סבא נהנה מאירועי הקניו ,ובעיקר
אלה של יו שישי ,והדבר מהווה עבורו תחלי' לבילוי מחו %לכפר$סבא,
כגו  $ירידי נוסח "נחלת בנימי".
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.3

העברנו לקניו טיוטא ראשונית של התחייבות הקניו כלפי העירייה ,העונה
על הקריטריו של תחזוקת השטח ,פעילות ממוסדת של העירייה ,לצד קיו
אירועי וירידי אומנויות ,לצד ירידי מועטי אחרי ,אשר עיקר יצירת
עניי לציבור.
העתק מהטיוטא שלחתי לידיעת.
העיכוב בהסכמה על ההתחייבות נבע מצד דירקטוריו קניו ערי ,אשר
היה זקוק לפרק זמ להבי ולקבל את הדרישות הלגיטימיות של העירייה.

.4

העיקרו המוסכ ,לפי דרישתנו הוא כי אי הקניו גובה שכ"ד בגי השטח
הציבורי ,והדבר אסור עליו .הקניו גובה ויגבה בעתיד א ורק תשלו בגי
השירותי השוני אות הוא מספק למשתתפי בירידי  $כגו  $ארגו,
ניקיו ,שמירה ועוד .נקבע א' מנגנו לפיקוח על כ.

.5

נקבע א' מנגנו על פיו העירייה תוכל לפקח על ההתקשרויות באשר
לירידי ,ולאשר אות.

.6

אתה מציי במכתב אירוע אשר היה ביו ו' ערב פסח .אירוע זה איננו אלא
יוצא מ הכלל המעיד על הכלל .מאחר ומדובר בערב פסח הוציאו חלק
מסוחרי הקניו את מרכולת אל חזיתות החנויות .כידוע ביו זה אי
הפיקוח העירוני מקפיד ע חנויות רבות בעיר הנוהגות כ .ביו זה ,מלבד
פרחי ומכירת יינות ע רישו ש  $לפי הזמנה ,על הבקבוק ,היו אלה
הסוחרי עצמ אשר היו במקו.
מוב כי זה היוצא מ הכלל ,מאחר והכלל הוא כי הירידי ה באופי של
"אירוע".
בערב פסח ודאי עברת ברחובות העיר ,ונוכחת לדעת כי חנויות רבות,
המוכרות מתנות ,חבילות שי ,פרחי ועציצי וכי וכיו"ב ,הפכו את הרחוב
כולו ליריד ססגוני.

.7

משטרת ישראל הגיעה באותו יו לקניו לאחר שמועמד הליכוד לראשות
העיר הציב במקו דוכ ,ללא תאו מוקד .לשאלת השוטר השיב הנציג כי
יש לו אישור בעל פה ,א לא בכתב ,להצבת דוכ במקו .השוטר ,אשר
חשש לעסוק בעניי פוליטי ,הזעיק את סג מפקד המשטרה .דווקא מנהל
הקניו ביקש להניח את העניי כמות שהוא ,על$מנת לא לפגוע באווירת
החג.
בעניי זה אני מבקש לציי כי מועמד המבקש להציב דוכ ,ואשר פונה לאג'
לאיכות הסביבה ,יקבל ,כמוב ,רשות להציב דוכני באחד מ 4 $המקומות
אשר קבענו )וקניו ערי הוא אחד מה( במגבלות של גודל דוכ ,איסור
שימוש ברמקול וכו'.
לא ידועה לי על פניה של מועמד הליכוד לקבלת רשות להצבת דוכ ברשות
הרבי .א הייתה פניה כזאת  $ולא נענתה ,אודה ל א תביא אותה בפני.

.8

השבוע התקיימה פגישה בי סג ראש העיר והח"מ לבי הנהלת קניו ערי
ובעלי החברה .הוסכ על הצעת התחייבות על פיה ישמרו הכללי הבאי:
הקניו יתחזק את השטחי הציבוריי ,כולל גינו ,בריכת נוי ,ניקיו,
שמירה וכו'.
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הקניו יקיי במקו אירועי וירידי ,תו קבלת רשות מהעירייה.
העירייה תפעיל במקו אירועי ,בתאו זמני ע הקניו.
הקניו לא יגבה שכר דירה ממשתתפי הירידי ,אלא כיסוי הוצאות מבוקר,
בלבד.
אני משוכנע כי בדר זאת תשמר הנאת התושבי מקיו מרכז עירוני נאה
ותוסס ,במרכז העיר ,אשר נות סיפוק ,בתחומי העיר כפר$סבא לאירועי כאלה.
פעילות זאת תתקיי תו הימנעות מכל הוצאות לעירייה  $בי של תחזוקה ובי
של ארגו האירועי ,תו פיקוח מטע העירייה על אופיי של האירועי.
ח"מ מר יפתח אלגוב לא הסכי ע דברי המנכ"ל וענה לו כדלקמ:
.1

"החלטת מועצת העיר שאני הבאתי לסדר יומה של המועצה לא באה לדבר
כלל לעניי התחזוקה של השטחי הציבוריי בקניו ערי במקו העירייה
החלטת מועצה העיר קבעה שאי זכות להנהלת הקניו לעשות שימושי
מסחריי כראות עינה ולפי רצונה למי לתת להשתמש בשטחי אלה.

.2

החלטת מועצת העיר קבעה שכל הרוצה לעשות שימוש כולל החנויות
שקיימות ,יפנה לעירייה קרי מחלקת הנכסי בלבד.

.3

טענתי כלפי היא :שאי ל שו סמכות חוקית לעקו' את מוסדות
העירייה ולעשות חוזי של התקשרות ללא סמכות אפילו ע היועצת
המשפטית של העירייה ,כי ג לה אי מעמד חוקי בעניי זה .תפקידה כפי
שכתוב בשמה "יועצת" ותו לא!

.4

טענתי שכל נושא המשא ומת שאתה מנהל הוא בניגוד לסמכות שלא
ניתנה ל מא' גור במוסד החוקי של העירייה ועל כ אתה חרגת
בסמכות ואתה משו מה מתעל מכ ג במכתב זה.

.5

לאור החלטת מועצת העיר ברור שלא הייתה שו סמכות להנהלת הקניו
לסלק דוכני אנשי ציבור שמקיימי שני הרמת כוסית בכל החגי ,ואירוע
זה לא היה חריג כלל משני קודמות ובפרט שאי להנהלה שו "חזקה"
להתחזות כ"בעלת בית" של השטח הציבורי כנראה קיבלו זאת מעידוד
או בהרשאת.

.6

הדוכני השוני שמכרו במש מספר פעמי היו של סוחרי אחרי לגמרי
שהתקשרו ע הנהלת הקניו בתשלו ללא היתר מא' גור בעירייה וזאת
בניגוד להחלטת מועצת העיר ,דבר כשלעצמו חמור מאוד.

.7

אי קשר בי תיאו של ביקור או הצבת דוכ של מא דהו בשטחי
הציבוריי לבי משטרת ישראל ,לבי הנהלת הקניו .השוטר הזעיק את
משטרת ישראל בעקבות פניה חד משמעית של מנהלת השיווק ששמה גילה
וזה ג התברר בדיעבד .ע שיחה שניהלתי ע השוטר האחראי וכ בבירור
שנער אתמול  19/4/98בנוכחות סג ראש העיר ישראל מילוא.

.8

על כ אני מתפלא שוב על התירוצי שאתה מנסה להלביש ולהסיט את
הנושא העקרוני שבה אתה פעלת ללא סמכות וחריגה מתפקיד.
הסמכות נתונה א ורק למחלקת נכסי של העירייה שהינה ועדה
סטטוטורית שלה הסמכות או למועצת העיר.
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.9

לסיו אני פונה אלי שוב לחדול מכל משא ומת ולא לבצע שו התקשרות
ע הנהלת הקניו .ההתקשרות נתונה א ורק למחלקת הנכסי של
העירייה ולא ל ולא לסג ראש העיר.

.10

כל הטיוטה ששלחת אלי בדמות "חוזה" זועק לשמי על תוכנו וכל כולו
מת טובת הנאה ושליטה בשטחי הציבוריי ע"י גור זר .מתוכנו עולה
שכולו נתו לשליטה מוחלטת של הנהלת הקניו והעירייה נפרדת מנכס
בדמות חוזה שנראה לי שמגמתו נגועה בחששות "לא כשרי" ולמע הסר
כל ספק
מסור טפול זה לועדת הנכסי כפי שהחוק מורה זאת".

ההתייחסות אשר בעצ סיימה את הפרשה מובאת להל ,כפי שהועברה ע"י מנכ"ל
העירייה:
במענה לפניית מיו :20.4.98
הצעת ההתקשרות אשר אני מציע באה לתת מענה להצעת מועצת העיר
 .1העירייה תפקח על השימושי בשטחי הציבוריי.
 .2העירייה מקבלת תשלו בגי שימוש זה על$ידי תחזוקת השטחי בהוצאות
גבוהות מאד.
 .3העירייה גובה ארנונה כחוק ,וכ תשלו בגי כסאות ושולחנות ברשות הרבי.
 .4הנהלת הקניו התחייבה כי לא תגבה כל תשלו בגי הדוכני ,וכי לא גבתה
תשלומי כאלה בעבר ,להוציא החזר הוצאות שיש לקניו בארגו ,ניקיו
ושירותי אחרי ,אות מקבלי הדוכני.
 .5אי העירייה רשאית להשכיר למטרות מסחריות את השטחי הפתוחי באזור
הקניו ,ולפיכ אי העניי קשור לועדת הנכסי .הקשר הענייני הוא לפיקוח
העירוני ,ולפיכ המו"מ מלווה ע"י סג ראש העיר מר מילוא.
 .6נכו הוא כי דוכ של איש ציבור איננו בסמכותו של הקניו .מאחר והקניו
מטפל באחזקת השטח הציבורי ג בהיבט של השמירה ,פנו אנשי הקניו
בתחילה למי שממונה על הסדר הציבור.
הבהרתי למנהל הקניו כי במקרה כגו זה האחריות על העירייה ,ועליה בלבד.
כל זאת לא בא כמוב לשחרר את איש הציבור מפניה לאג' לאיכות הסביבה,
א הוא מבקש להציב דוכ בשטח ציבורי.
ההשתלשלות לעיל מובאת בדו"ח זה היות וחבר המועצה ,מר יפתח אלגוב הכניס
לנושא ג את מבקר העירייה ,אשר ער מעקב אחר ההתכתבות.
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.IV

פינוי אשפה בעיר
בעקבות שינוי שיטת פינוי האשפה בעיר ,ע המעבר לאיסו' ע"י קבלני ולא
באמצעות עובדי עירייה ,התרבו התלונות של התושבי בנושא.
מבקר העירייה פנה אל מנהל האג' לאיכות הסביבה:
ידוע וברור לי שכל שינוי במתכונת העבודה מלווה בתקופת הסתגלות .אכ
כפי שנית היה לצפות ג תהלי כניסת קבלני איסו' האשפה לוותה באי
ספור תקלות .למשרדי מגיעי בכל יו תלונות על עבודות הקבלני .מנתוני
המוקד העירוני עולה כי חלה בחודש אוגוסט עליה של  729%במספר
התלונות בהשוואה לחודש יוני.

על$פי רוב התלונות מתחלקות לנושאי הבאי:
אי פינוי אשפה.
.1
.2

פינוי אשפה חסר/חלקי בלבד.

.3

אשפה לפני השעה  6:00בבוקר.

לאור העובדה שהדבר מהווה מטרד לתושבי העיר מחד ,ומאיד מפעיל לח %ניכר על
עובדת האג' לאיכות הסביבה ,המוקד העירוני ומשרדי ,אודה ל א תודיעני על הצעדי
שננקטו או שבכוונת לנקוט על$מנת להכניס את הקבלני לסדרי העבודה המקובלי
בעירייה והנובעי מתוק' חוזה ההתקשרות.
להל תגובת מנהל האג' לאיכות הסביבה:
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למכתב שבנדו הנני להשיב כלהל:
א.

המעבר לפינוי אשפה באמצעות קבל חיצוני נעשה באופ פתאומי ובחוסר
אפשרות לצאת בהודעה מסודרת לתושבי.
עובדה זו גרמה לריבוי פניות טלפוניות בשאלות לגבי שינוי יו הפינוי.
רוב התושבי קבלו את ההסבר בהבנה.

ב.

התקבלו מעט תלונות ספציפיות על אי פינוי אשפה ביו הפינוי ו/או אופ
הפינוי ,וה טופלו מיידית.

ג.

לגבי פינוי אשפה בשעות מוקדמות ,ניתנה הוראה מפורשת לקבלני שלא
להתחיל לפנות אשפה לפני השעה .06:00
במדיה ותופעה זו תימש ,ננקוט בכל האמצעי על$מנת להפסיקה.

ד.

אנו בקשר ע הקבל וכל תלונה מועברת אליו מיידית.
בהתחשב בעובדה שנכנסו לאיסו' האשפה בחלק גדול מהעיר ללא "חפיפה"
מסודרת ,נית לאמור כי למרות התלונות שהתקבלו ,הקבל מבצע את עבודתו
לשביעות רצוננו ,בשיתו' פעולה מלא ונכונות לקבל את הערותינו/בקשותינו.

מבקר העירייה מבקש לציי כי לאחר תקופת "הרצה" התמעטו התלונות בדבר
איסו' האשפה בעיר.
בעיה נוספת אשר התעוררה ולא נית לה פתרו היא בעיית "היעלמות" מכלי
האשפה הביתיי ,בעיה שהחמירה מאז כניסת הקבל לאיסו' האשפה.
לדעת מנהל האג' לאיכות הסביבה ישנה מכת גניבות של מכלי אשפה ביתיי
והדבר ימצא פתרו בסיכומי בינו לבי הקבל על$מנת לנסות ולמצוא פתרו
לפיצוי הדיירי הניזוקי.

