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  ביקורת במחלקת התברואה

  כללי

 באכיפת ,חשיבות רבה על חיי העיר היום יומית) המחלקה: להלן(למחלקת התברואה 

מקומית הוהניתנים בידי הרשות והסדר הציבורי החוקים הנוגעים לבריאות הציבור 

,  חוקי העזר של העירייה בענייני התברואתייםאכיפתובפיקוח על , הסמכות לאכוף אותם

בביצוע , מכאן לפעולותיה של מחלקה זו. ורישוי ופיקוח על העסקים החייבים רישוי

ומצד שני משקפת במידה רבה את , השפעה רבה על איכות חיו של התושב, מטלות אלה

תה בעיר וששומרת על סביבה תברואתית נאו, רצינותה של העירייה לשמש כגוף אוכף חוק

  .לבריאות ורווחת תושביה ומבקריה

  מטרתה והיקפה, הליך הביקורת

ביקורת שקיימים ליקויים רבים באופן ניהולה ודרך עבודתה של הבחינה המזה כמה שנים 

  . ת התברואה וחוסר אפקטיביות בעבודתהמחלק

,  ביקורת במחלקת התברואה2009 ספטמברב מאי ו-בחודשים אפריל לצורך כך בוצעה 

בכדי להמליץ על , מטרה לעמוד על הליקויים בניהולה ואופן פעולתה של מחלקה זוב

  .הצעדים והדרכים לתיקונם ואי הישנותם

ממצאי הביקורת בנויים על תשובות של מממלא מקום מנהל המחלקה ועובדיה על פי 

  . פ נתונים שסופקו לביקורת וסיורים בשטח"וע, שאלון שהוכן מראש

  :דיקת הנושאים המרכזייםהביקורת התמקדה בב

  הבסיס החוקי לעבודת מחלקת התברואה -

 המבנה הארגוני וכוח האדם -

 תקציב הפעולה של המחלקה -

 .אופן ביצוע משימות העבודה ותהליכי העבודה והיעילות והאפקטיביות בכך -

 יחסי הגומלין עם השירות הוטרינרי -
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  הבסיס החוקי לעבודת  מחלקת  התברואה

  :  חוקיםר של מספםמכוחפועלת מחלקת התברואה 

 פקודת העיריות .1

 פקודת בריאות העם .2

 חוק רישוי עסקים .3

 )רוכלות(חוק עזר לנצרת  .4

 )פתיחת עסקים וסגירתם(חוק עזר לנצרת  .5

 )חצרות וכניסות לבנינים, ניקוי מגרשים(חוק עזר לנצרת  .6

לביצוע עבודתם של פקחי מחלקת התברואה הם מקבלים הסמכה ממועצת העירייה לפעול 

  . לפקודה264בשמה כתובעים וזאת כאמור בסעיף 

בכדי לפעול , הביקורת מצאה שיש חוסר בחוקי העזר שעל העירייה לחוקק

כפי שנהוג ברשויות , באמצעותן לאכיפת החוק בעניינים התברואתיים והסביבתיים

כמו כן נמצא .. ועוד) מניעת רעש(חוקי עזר , )גידול בעלי חיים(מו חוק עזר אחרות כ

  .לא נאכף) פתיחת עסקים וסגירתם(שחוק עזר 

  תפקידי ומשימות מחלקת התברואה

  :להלן עיקר תפקידי מחלקת התברואה

 .פיקוח כללי ואכיפת חוקי העזר העירוניים בתחום התברואתי והסביבתי   .א

 .במפגעי תברואהפיקוח תברואתי וטיפול   .ב

 .רישוי ופיקוח על עסקים טעוני רישוי  .ג

 .מכרסמים ועשביה, הדברת מזיקים  .ד

 .פיקוח על עבודת פקחי התנועה העירוניים  .ה

 .טיפול בתלונות הציבור  .ו
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בדוח ביקורת זה יושם הדגש על עבודתה של המחלקה בפיקוח הכללי והתברואתי 

  . מכרסמים ועשביה והטיפול בתלונות הציבור, ובהדברת מזיקים

, לביצוע המטלות והתפקידים שמונו לעיל קיים צורך בתוכנית עבודה שנתית וחודשית

 את סדר ,גם כן, אשר יקבע בה יעדי המחלקה בביצוע מטלות אלה ואשר תפרט

ושעל פיה ניתן להעריך את מידת הצלחותיה , העבודה וחלוקתה בין עובדי המחלקה

  .והישגיה במימוש יעדי התוכנית או מה שנקרא האפקטיביות של עבודת המחלקה

הביקורת לא מצאה שבמחלקת התברואה יש תוכניות עבודה הן שנתיות והן 

 על הפעולות שנעשו כמו כן לא נמצאו סיכומים. חודשיות לביצוע המטלות

  .  ותוצאותיהם בכל מדור ולכל עובד מעובדי המחלקה בכל חודש מחודשי השנה

, הבדיקה של הביקורת העלתה שמשימות המחלקה משתנות מתקופה לאחרת

ללא בחינת ההשלכות על יעילות ואפקטיביות , בהחלטות מעל וחד צדדיות

ת הווה העניין של במשך שנים רבו. וללא תיאום עם מנהל החלקה, העבודה

גבית האגרות עליהם והפיקוח על , הטיפול במתן רישיונות למודעות ושלטים

אך משום , הצבתן כחלק עיקרי בעבודתה של המחלקה ושל יחידת הפיקוח הכללי

מה הוצא העניין של הטיפול בעניין זה מאחריות וסמכות המחלקה והוקמה יחידה 

אשר תטפל בעניין , שהי בעירייהנפרדת שלא שייכת לשום אגף או מחלקה כל

 לאחר כיותר משנתיים מהקמת היחידה הנפרדת –בשלב אחר (המודעות והשלטים 

אך גם במקרה זה טען ,  הועברה יחידה זו למחלקת הגביה-של מודעות ושלטים

מנהל מחלקת הגבייה שיחידת השילוט הועברה למחלקת הגבייה רק פיזית ללא 

  ). ה לוהעברה הסמכויות והאחריות עלי
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כמו כן העניין הוא לגבי קביעת סדר יום עבודתם של פקחי התנועה והפיקוח על 

בהחלטה חד צדדית וללא בחינת השלכות ההחלטה ,  הועברו הסמכויותםעבודת

שהינו לדעת , ו מרשות החניההועבר, וללא תיאום עם המחלקות הנוגעות בדבר

ובשלב . למחלקת התברואה,  לידיההביקורת הגוף הרלוונטי שאמור ליטול משימה

  . מאוחר שוב נלקחו ממנה האחריות וסמכויות אלה באותה צורה שנתנה לה

  

  המבנה הארגוני וכוח אדם

פ ספר הגדרת התפקידים של "מחלקת התברואה פועלת כיחידה עצמית שכפיפותה ע

ל העירייה והן "כשבפועל הכפיפות היא דואלית הן למנכ ל העירייה"עירייה היא למנכה

  .לסגן ראש העירייה שהועברו אליו סמכויות ראש העירייה בעניין התברואה

  עובדים13 מחלקת התברואהעת ביצוע הביקורת בתחילת חודש אפריל הועסקו בב

  :שמועסקים בתפקידם אלה

  מנהל המחלקה ממלא מקום–מר אימן חוארי  .1

  מזכירת המחלקה–יה 'מרגרית מרג' גב .2

  מנהל מדור פיקוח–מר אדואר ורור  .3

  פקח–מר אסעד דאהר  .4

  פקח–מר מחמד אבו אחמד  .5

  פקח–י 'מר מחמד אבו נאג .6

  פקח–בל 'יהאד אבו ג'מר ג .7

  תברואן–מר באסם ברבור  .8

  תברואן–מאל אבו תאיה 'מר ג .9

  תברואן ומדביר–מר כמאל כליליה  .10

  מדביר–מר עמאר ביומי  .11

  מנהל מדור רישוי עסקים–מר אמיר זועבי  .12
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 . אחראי על הפעלת והפיקוח על עבודת פקחי התנועה–מר עאמר חמד  .13

פרט לממלא מקום מנהל (לצורך ביצוע עבודתה של המחלקה מועסקים עובדי המחלקה 

 7:30שעה מיום שני ועד יום שבת מ(במשך ששה ימים בשבוע ) המחלקה והמזכירה

  ).צ" אחה14:30בבוקר ועד שעה 

 4/2005הבדיקה של הביקורת העלתה שמאז פרישתו של מנהל המחלקה הקודם ב 

כממלא מקום מנהל ) שהיה אחראי מדור רישוי עסקים(משמש מר אימן חוארי 

ממלא . פ מכרז"המחלקה שלדעת הביקורת למחלקה זו חייב להיות מנהל שיבחר ע

ן בפני הביקורת שכוח האדם המועסק במדורי הפיקוח הכללי מקום מנהל המחלקה ציי

והפיקוח התברואתי הוא פחות בהרבה מהדרוש בכדי לכסות את כל חלקי העיר ולתת 

)  משרות4ישנם היום ( משרות של פקחים בפיקוח כללי 9יש צורך ב . מענה לצרכים

  . ם משרות כפי שקיים היו2.5 תברואנים בחמישה משרות במקום 5וצורך ב 

אחרי השעה ( כמו כן מצאה הביקורת שאין עבודת כוננות אחרי יום העבודה הרגיל 

  . ולא בימי ראשון הן בפיקוח הכללי והן בפיקוח התברואתי) 14:30

הבדיקה של מבקר העירייה העלתה שכל מדור לוקח על עצמו את הניהול המשרדי 

מצב זה נבע מכך שעבודת .  ואף מקים לעצמו תיקי רישום וטיפול ומעקב,משלו

ותפקוד מזכירת ומזכירות המחלקה לוקה בחוסר רב בכך שאינה נוטלת על עצמה את 

התפקיד העיקרי לשמש מוקד מידע ומעקב אחרי עבודתה של המחלקה בכלל ושל כל 

תוכניות : מיניהןהן ברישום ובתיוק והן בהנפקת הדוחות ל, מדור ומדור בפרט

רישום , רישום במחשב את האזהרות וההתראות של המדורים השונים, העבודה

, במחשב את דוחות העבירות והעברתן לטיפול המשפטי והמעקב אחרי הטיפול בהן

  .. רישום דוחות משרד הבריאות והעברתן לתברואנים והמעקב אחרי הטיפול בהן ועוד

מושלך על עבודתה של המחלקה ומדוריה ועל לדעת הביקורת מצב ניהולי לקוי זה 

  .אופן תפקודם כפי שיובא להלן
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  :התקציב וביצועו

  :2008 ו 2007ט סעיפי התקציב וביצועו של מחלקת התברואה בשנים ולהלן פיר

  2007  2008  

  תקציב  סעיף תקציבי

  )אלפי שקלים(

  ביצוע

  )אלפי שקלים(

  תקציב

  )אלפי שקלים(

  ביצוע

  )אלפי שקלים(

  1,962  1,968  1,831  1,843  משכורות

  14  33  14  28  משרדיות

  4  15  7  14  השתלמויות

  97  85  78  80  אחזקת רכב

  47  66  38  75  חומרים

עבודות 

  קבלניות

80  24  40  42  

  2,166  2,207  1,992  2,120  כ"סה

  

.  מצביע על שמירה על מסגרת התקציב2008 ו 2007ביצוע התקציב בשנתיים האחרונות 

 ממנו הוא משכורות ואילו ההוצאות על חומרים ועבודות קבלניות 91%כאשר 

  . מהביצוע3-4%המשמשות להדברת המזיקים והעשבייה מהווים רק כ 

  ביצוע העבודה 

  :מדור פיקוח כללי

יפול משימות מדור הפיקוח הכללי הוא בפיקוח על אכיפת חוקי העזר העירוניים והט

טיפול בתלונות ציבור ופיקוח על רישוי , הסרת מכשולים, ניקיון וסדר, בענייני רוכלות

  .עסקים
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ואשר מחולקים בין )  פקחים4מנהל המדור ועוד ( עובדים 5כפי שצוין מועסקים במדור 

  :ארבעה אזורים בעיר

  איזור דרומי–הפקח אסעד דאהר  -

 )ולוס השישיפא(  כביש ראשי -הפקח מחמד אבו אחמד  -

 )קרום, ואני'ואדי ג, ספאפרה( איזור צפוני –י 'הפקח מחמד אבו נאג -

 . שכונה מזרחית–בל 'האד אבו ג'הפקח ג -

השוק , שכונת אלרום(הביקורת מצאה שחלק ניכר משטח העיר אינו מכוסה בפיקוח 

  ).-תופיק זיאד' רח–חלק מאיזור התעשיה , קזאנובה, העירוני

ממלא מקום מנהל המחלקה הסביר לביקורת שאי החלת הפיקוח על אזורים אלה מקורו 

, י ממלא מקום ראש העירייה"ע, בהעברת אחד הפקחים שהיה מופקד על אזורים אלה

  .לעבוד בפיקוח על עבודתם של פקחי התנועה ואי העסקת פקח אחר במקומו

הסרת הפיקוח מאזור , שעל אף המחסור בפקחים כפי שצוין לעיל, לדעת הביקורת

גדול כזה עלול לפוגע רבות באכיפת החוק ובהתרבות מקרי המפגעים הסביבתיים 

    .הכללי והסדר הציבורי שבאחריות הפיקוח

סדר יום העבודה של הפקחים בנוי על ביצוע סיורים שגרתיים בשכונות או בעקבות קבלת 

  . תלונות

י ממועצת העירייה לפעול בשמה של העירייה כתובעים וזאת כאמור "מוסמכים עהפקחים 

סמכות זו נותנת להם האפשרות להוציא התראות ודוחות על עבירות .  לפקודה264בסעיף 

  .והופעה בפני בית המשפט כתובעים מצד העירייה

 משתמשים הפקחים בטפסים, התראות ודוחות עבירה הביקורת מצאה שלצורך הוצאת

ללא מספור לפי , משוכפלים אשר נכנסו לשימוש בעבודת המחלקה מזה שנים רבות

 ועל כן אינם יכולים להוות אמצעי בקרה מהימנים אחרי ,סדר רץ וללא העתקים

  .ןהטיפול בה
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על כך שטפסים אלה של דוחות , מבקר העירייה הביע את דעתו מלפני שנים רבות

חייבים להיות מוחלפים בדוחות של ברירת קנס עבירות על חוקי העזר של העירייה 

  .כנהוג ברוב רובן של הרשויות המקומיות

הביקורת בצעה בדיקה במזכירות המחלקה במטרה לבדוק את אופן הטיפול בדוחות של 

תאריכי , התפלגותן לפי מהות העבירות, מספרן; לרבות הפיקוח הכללי במחלקת התברואה

ודרך ותוצאות הטיפול ) הידני או הממוחשב(רישומן , שמות הפקחים שרשמו אותן, ביצוען

לצורך כך נדרש ממזכירת המחלקה לספק לביקורת כל המידע . בהן במחלקה המשפטית

  . 2008 ו 2007שברשותה אודות הדוחות עבור השנתיים האחרונות 

הביקורת לא מצאה שום מידע במזכירות המחלקה אודות הדוחות עבור השנתיים 

מזכירת המחלקה אמרה לביקורת שעניין הדוחות הוא ). 2008 ו 2007(האחרונות 

ובשאלה מה עושים !!. בבלגן שלם מאז ומתמיד ושאין שום דבר מסודר בעניין זה 

 השיבה המזכירה שהם מועברים למחלקה המשפטית ,עם הדוחות שרושמים הפקחים

 ענתה כמו כן, וכשנשאלה אם יש העתקים מדוחות אלה השיבה בשלילה. לטיפולה

. בשלילה אם יש דיווח חוזר ומעקב אחרי טיפולה של המחלקה המשפטית בדוחות

ואילו לרישומן של הדוחות בטרם העברתן לטיפול המחלקה המשפטית השיבה 

ומה שיש לה מרישום !!! מזכירת המחלקה שהיו רישומים במחשב ואשר נמחקו ממנו

בר למחלקה המשפטית  שחלקם הוע,2009זה רק עבור הדוחות השוטפים של שנת 

  .עוד במחלקההאחר וחלקם 

פ "ע) 1-6/09(להלן פירוט בכל הדוחות שבוצעו בששת החודשים הראשונים של השנה 

 נמסרו אשרהרשימה שסופקה לביקורת ממחלקת התברואה ומהעיון בדוחות עצמן 

  :למחלקה המשפטית
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 סוג  העבירה בעל שם  תאריך  מספר
  העבירה

  הפקח שם  בחוק סעיף

 ללא עסק  .א. מ  21.1.09  1
  רשיון

 רישוי חוק
 עסקים
1968 
) 12 (וסעיף
 עזר לחוק

 שמירת(
  )רחובות

+ דאהר אסעד
  י'נאג אבו מחמד

  חמד עאמר  "  "  .ע. ה  11.2.09  2

  חמד עאמר  "  "  .ס. א  12.2.09  3

  חמד עאמר  "  "  )מסעדה.(ז. ע  12.2.09  4

  .ז. ע  12.2.09  5
  )משכרים משקאות(

  חמד עאמר  "  "

  חמד עאמר  "  "  .ק. ע  12.2.09  6

  .ק. ה  12.2.09  7
  

  חמד עאמר  "  "

  חמד עאמר  "  "  .ז. ה  12.2.09  8

  חמד עאמר  "  "  .ז. י  16.2.09  9

  חמד עאמר  "  "  .ז. ג  16.2.09  10

  חמד עאמר  "  "  .ע. א  16.2.09  11

  חמד עאמר  "  "  .ש. ק  16.2.09  12

  י'נאג אבו  "  "  .ג. ח  16.2.09  13

  י'נאג אבו  "  "  .ע. מ  16.2.09  14

+ דאהר אסעד  "  "  .ר. ע  17.2.09  15
  י'נאג אבו מחמד

  י'נאג אבו  "  "  .ס. ח  17.2.09  16

  י'נאג אבו  "  "  .ר. ס  17.2.09  17

  י'נאג אבו  "  "  .ח. ב  18.2.09  18

  י'נאג אבו  "  "  .ע. ר  18.2.09  19

 אבו+ חמד עאמר  "  "  .א. א. פ  20.2.09  20
  אחמד

 אבו+חמד עאמר  "  "  .ז. ר  21.2.09  21
  אחמד

 אבו+חמד עאמר  "  "  .ס. א  21.2.09  22
  אחמד

 אבו+ חמד עאמר  "  "  .ה. פ  21.2.09  23
  אחמד

 אבו+חמד עאמר  "  "  .ב. ר  21.2.09  24
  אחמד

 אבו+ חמד עאמר  "  "  .ר. א. פ  21.2.09  25
  אחמד

+ דאהר אסעד  "  "  .ע. ס  24.2.09  26
  י'נאג אבו מחמד

+ דאהר אסעד  "  "  .מ. ב  24.2.09  27
  י'נאג אבו מחמד

  קרים יהאד'ג  "  "  .ע. 'ח  24.2.09  28

  קרים יהאד'ג  "  "  .מ. ו  24.2.09  29
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  קרים יהאד'ג  "  "  .ע. ס  24.2.09  30

  קרים גיהאד  "  "  .ע. א  24.2.09  31

32  
33  

+ דאהר אסעד  "    .ש. ר  24.2.09
  י'נאג אבו מחמד

  קרים יהאד'ג  "  "  .ד. ס  24.2.09  34

  קרים יהאד'ג  "  "  .ע. ע  24.2.09  35

+ דאהר אסעד  "  "  .ט. א. א  12.3.09  36
  י'נאג אבו מחמד

  קרים יהאד'ג  "  "  .ט.כ  23.3.09  37

  קרים יהאד'ג  "  "  .נ.ע. ה  24.3.09  38

  קרים האד'ג  "  "  .ע. ע  24.3.09  39

  קרים יהאד'ג  "  "  .א.א.ס  13.4.04  40

  קרים יהאד'ג  "  "  .מ. ע  23.4.09  41

  קרים יהאד'ג  "  "  .ש. ה  23.4.09  42

+ דאהר אסעד  "  "  .ב. ו. ו  16.5.09  43
  י'נאג אבו מחמד

+ דאהר אסעד  "  "  .ק. ז  19.5.09  44
  י'נאג אבו מחמד

  קרים יהאד'ג  "  "  .ג. מ  15.6.09  45

  קרים יהאד'ג  "  "  .נ. ו  15.6.09  46

+ דאהר אסעד  "  "  .ט.א. א  30.6.09  47
  י'נאג אבו מחמד

 

  :מטבלה זו עולה

 דוחות בחודש על 8בממוצע כ ( דוחות 47 נרשמו רק 1-6/2009בתקופה של   .א

 ).ידי חמשת הפקחים בפיקוח הכללי

כפי ". עונתית"הטבלה מראה שעבודתם של הפקחים בהוצאת הדוחות היא   .ב

שמופיע בטבלה נרשם רק דוח אחד בחודש ינואר כאשר בחודש פברואר 

ואילו בחודשים שלאחר )  מהדוחות בששת החודשים72%( דוחות 34נרשמו 

 3 דוחות בחודש מרץ ו4י חמשת הפקחים הוא "מכן מספר הדוחות שנרשמו ע

 !!! דוחות בחודש יוני3דוחות בחודש אפריל ושני דוחות בחודש מאי ו 

בהסתמך על מספר הדוחות ותדירות (מזה יוצא שעבודתם של הפקחים   .ג

ד מצומצמת ולא מורגשת מה שמצביע על חוסר תפקוד היא מאו) הוצאתן

 .בתחום זה
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, יוןל מראה שכל הדוחות נרשמו עבור הפעלת עסקים ללא ריש"הטבלה הנ  .ד

הדבר אשר מצביע על אי טיפול והוצאת דוחות על עבירות האחרות לרבות 

 על לוחות המודעותללא רישיון פרסום , מכשולים, מפגעים, הטיפול ברוכלות

 . ועוד

הביקורת מצאה שגם כשהיקף הדוחות הוא מאוד מצומצם לא מועברים   .ה

כל הדוחות שבטבלה זו ואשר . לטיפולה של המחלקה המשפטית באופן שוטף

 הועברו למחלקה 2009נרשמו בתקופה מראשית השנה ועד סוף יוני 

 !24.7.09המשפטית רק ב 

פים שהועברו  נמצא שדוחות אלה וגם הדוחות השוט9.2009בביקורת מ   .ו

למחלקה המשפטית הוחזרו בחזרה למחלקת התברואה מהסיבה שטרם מונה 

  .ד אשר יטפל בדוחות אלה ובהגשת כתבי אישום "עו

  הפיקוח התברואתי

 ויבנוסף לפיקוח הכללי קיים במחלקת התברואה מדור של פיקוח תברואתי אשר תפקיד

  :העיקריים הם

, רעש:  הן בצורה יזומה או עקב קבלת תלונהטיפול במפגעים ובמטרדים סביבתיים .1

גידול בעלי , ניכוי חצרות, )שמנים(השלכת פסולת תעשייתית , ריחות מזהמים

 ..חיים בשכונות ועוד

, אטליזים, מסעדות:  אשר עוסקים ומוכרים דברי מזוןפיקוח תברואתי על עסקים .2

 ...קונדיטוריות ועוד, מאפיות, אולמי שמחות, קיוסקים, מכולות, ממכר דגים

או לפי דרישת משרד , י עובדי המדור באופן יזום"העבודה בתחום זה מבוצעת ע

הבריאות כשנדרשים לקים מעקב אחרי הביקור של המשרד והוצאת דוח ליקויים 

  .קבעס

ביצוע בדיקות ראשוניות לתוכניות של העסקים החדשים אם הם תואמים את המצב  .3

 .הקים לצורך מתן רישיון עסק
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 )2007על כך ראה דוח מבקר העירייה לשנת (בדיקת איכות מי השתייה בעיר  .4

חמישה תברואנים בכדי בהעסקת כפי שצוין מנהל המחלקה מעריך שקיים צורך 

בעת ביצוע הביקורת נמצא  . המוטלת על מדור זהלבצע את מלא העבודה

  . תברואנים בשתי משרות וחצה3שבמדור זה מועסקים רק 

 העיר חולקה לארבעה אזורי עבודה של 2007הביקורת מצאה שעד סוף שנת 

 הועבר 2008בתחילת שנת . הפיקוח התברואתי שבכל איזור עבד תברואן אחד

ובשלב אחר . לעבודה אחרת בעירייה, ששמש גם כן כמנהל המדור, אחד הפקחים

  . מונה אחד מהתברואנים הנותרים לעבוד כאחראי מדור ההדברה בחצי משרה

הביקורת בדעה שביצוע העבודה של הפיקוח התברואתי בשתי משרות וחצה 

  .בשטח כל כך גדול של העיר נצרת הוא פחות בהרבה ממה שדרוש ונחוץ

מיום שני ועד יום שבת , ם בשבועעבודתם של הפקחים מתקיימת במשך ששה ימי

יוצא מזה שאין עבודה תורנית של הפיקוח . 14.30 ועד שעה 7.30ומשעה 

 בימי העבודה הרגילים והן בימי הראשון 14.30התברואתי הן לאחר השעה 

  .מכל שבוע

הבדיקה של מבקר העירייה העלתה שלא קימת תוכנית עבודה תקופתית 

 אפשר למדוד את מידת ההצלחות והשגת שעל פיה, במדור הפיקוח התברואתי

כל פקח בונה לעצמו תוכנית שבעיקרה ביצוע . יעדי התוכנית של המדור

סיורים בשכונה של האזור שממונה עליו לבדיקת קיום התנאים התברואתיים 

ומידת הטיפול בליקויים בעסקים שמדווח משרד הבריאות , הכללים באזור

  ).קיםבעס(עליהם לאחר ביקור נציגיו בהם 

הן , הביקורת מצאה שעבודתו של התברואן לא מקבלת ביטוי ברישום במחשב

והן בביצוע העבודה , י הטיפול בהןבהוצאת הדוחות וההתראות והמעקב אחר

. י משרד הבריאות"היומית בבדיקת קיום התנאים התברואתיים שמדווחים ע

הדבר שמקשה מאוד על ביצוע מעקב אחרי עבודתם של התברואנים 

הביקורת שמה לב לכך שלמזכירות ומזכירת המחלקה . והנושאים שטפלו בהם

ור הפיקוח התברואתי כמעט ואין חלק בסדר עבודתו היום יומי של מד

  .ועבודתם של התברואנים חוץ מהעברת תלונות שמגיעות אליה
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הבדיקה של מבקר העירייה העלתה שגם בפיקוח התברואתי עוד משתמשים 

בטפסים רגילים משוכפלים לצורך הוצאת התראות ודוחות על עבירות שאינן 

 אינם יכולים לשמש כאסמכתא נאותה בביצוע ולכן, עוברים רישום ממוחשב

  .הבקרה על הטיפול בהם

כמו כן מצאה הביקורת שההתראות והדוחות מסתמכים על חוק העזר של 

 1962) ביוב( לחוק הרשויות המקומיות 40וסעיף ) ניכוי חצרות(העירייה 

בעיה ותופעה , כאשר חסרים חוקי עזר לטיפול בבעיות של גידול בעלי חיים

פ סקר ומיפוי שנעשה מלפני כארבע שנים "ע. ולכת ונעשית יותר קשהאשר ה

 אתרים בתוך השכונות בעיר אשר מגדלים 60נמצא שקיימים בעיר כיותר מ 

  .בהם בעלי חיים 

 הוצא רק 2009בבדיקה נמצא גם כן שבמשך חצי השנה הראשונה של שנת 

 שאכיפת משמע הדבר). ניכוי חצרות(דוח עבירה אחת בגין השלכת פסולת 

  .החוק במדור הפיקוח התברואתי נעשה רק בהוצאת התראות

לדעת הביקורת גם כשאינפורמציה על פעילותיהם של מדורי הפיקוח הכללי 

יש הרושם שהצלחותיהם של שני מדורים , ומדור הפיקוח התברואתי היא דלה

הדבר שמצביע , אלה לטפל בעניינים הבסיסיים המופקדים עליהם היא מוגבלת

הסימנים לכך היא בהמשך קיומן של . חוסר אפקטיביות בעבודת הפיקוחעל 

: מפגעים סביבתיים ותברואתיים רבים שלא מצליחים לטפל בהן לאלתר

הקמת וניהול עסקים , נגריות, מסגריות: עסקים המהווים רעש ומטרד בשכונות

רוכלות והמשך השתלטות בעלי עסקים , בשכונות מגורים שאסור להקימן בהן

) במיוחד בכביש הראשי של העיר(ים על מדרכות העיר ושטחים ציבוריים רב

שפיכת מים שבחלקה מים מלוכלכת ברחובות , והפיכתם לחלק מעסקיהם

  .י בעלי עסקים"י בעלי בתים והן ע"הראשיים הן ע
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  וטרינריויחסי הגומלין עם השירות ה

 שאין מנגנון , על כך הצביע מבקר העירייה2008בדוח מבקר העירייה לשנת 

של יחסי גומלין ותיאום ושיתוף פעולה ותוכנית עבודה משותפת בין השירות 

פרט למקרים בודדים בהם , הווטרינרי והפיקוח של מחלקת התברואה בעירייה

 לטפל יחד באירוע ספציפי לאחר שהם קורים מחלקותנדרשים ונקראים שתי ה

אכילת מוצרים , מורעלים מהכנרתאירועי הזדהמות עקב מכירת ואכילת דגים (

  ...),מן החי מזוהמים

 בשנה האחרונה ובשיתוף עם הרשות הווטרינרי העירוני היו מספר מבצעים

, בתי מלון, אולמות שמחה, מסעדות(בעסקים שמוכרים מוצרים מן החי 

ג של מוצרי "ובמסגרתה הוחרמו והושמדו מאות ואלפי ק..) 'וכו, אטליזים

אבל פעולות אלה נשארו פעולות . בשר שנמצאו מזוהמים ולא ראויים למאכל

 פ תוכנית עבודה בתדירות ובמחזוריות שתבטיח"חד פעמיות שלא מבוצעות ע

  .פיקוח מתמיד על עסקים אלה

  

  הדברה מכרסמים ועשביה

עבודת . במחלקת התברואה קיים מדור של הדברת מכרסמים ומזיקים ועשבייה

והיא נעשית עקב , ההדברה של המכרסמים נעשית על ידי שני עובדי המחלקה

י "ואילו הדברת העשבייה נעשית ע. קבלת תלונות או בצורה יזומה כהדברה מונעת

  .קבלן 

) מדבירי המכרסמים והמזיקים(הביקורת מצאה שהעבודה של המדבירים 

לוקה בחוסר בכך שהיא נעשית בלי ליווי ופיקוח מדביר מוסמך כפי שמתחייב 

 המדביר – וזאת כיותר משנתיים מאז שהועבר התברואן ,מהוראות החוק

  .המוסמך מתפקידו כמדביר מוסמך לתפקיד אחר
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  טיפול בתלונות

,  הנה אחת המחלקות שיש להן מגע וקשר רחב עם הציבורמחלקת התברואה

שממנו מתקבלות תלונות מידי יום בעניינים אשר מחלקת התברואה מופקדת 

  .ובמיוחד בכל הקשור למפגעים התברואתיים והסביבתיים, עליהם

בבדיקה נמצא שבמחלקת התברואה מנוהלים חמישה תיקים לרישום קבלת 

ה תיקים עבור כל אחד משלושת התברואנים לפי איזור עבודתו שלוש: התלונות 

  . ותיק אחד עבור כל מדור הפיקוח הכללי ותיק עבור מדור ההדברה

בכל תיק נרשמה התלונה או הפניה שמתקבלת והיא מועברת לפקח הרלוונטי שהוא 

גם כן רושם אחרי הטיפול בה את הערותיו על אופן הטיפול ואם התלונה טופלה או 

  . לא

הביקורת בדעה שהניהול הידני לרישום התלונות לא מאפשר בהירות מספקת 

וגם כן לא מאפשרים . לגבי מהות התלונות ואופן הטיפול בהן והמעקב אחריהן

  .שליפת מידע ונתוני אודות מספר התלונות והתפלגותן

  מסקנות והמלצות הביקורת

ל מחלקת שה דוח ביקורת זה העלה מספר ליקויים ופגמים באופן עבודת

 תכנון וארגון ואימוץ  בחוסרם שלדעת הביקורת מקור,התברואה בעירייה

דפוסי עבודה ונהלים ברורים לביצוע העבודה בצורה שתבטיח אפקטיביות 

  .אופטימאלית מכך

  :להלן ההמלצות העיקריות שמצאה הביקורת לנכון להביא בפניכם

ארגון -ה שמחלקת התברואה חיבת לעבור ריהביקורת בדע -

ויאוישו ) פ מכרז"ע(שבמסגרתו ימונה מנהל מחלקה בצורה חוקית 

פקחים ותברואנים ותברואן מוסמך ; כל המשרות החסרות לרבות

 . על עבודת ההדברהלפקח
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פ משימות מרכזיות מוגדרות "מחלקת התברואה צריכה לעבוד ע -

ומתוך כך לגזור את תוכניות העבודה השנתיות , מראש וכתובות

ועבור כל , וגם כן השבועיות עבור כל מדור) העונתיות(חודשיות וה

תוכניות כאלה חיבות . אחד מצוותי העבודה בכל אחד מימי עבודתו

בדיווח לבחינת היעילות והאפקטיביות בעבודת המדורים והעובדים 

  .בפרט והמחלקה בכלל

 יש לרקום ,ובפרט בפיקוח התברואתי, לביצוע עבודתה של המחלקה -

אשר , ומלין ותוכניות עבודה משותפות עם השירות הווטרינרייחסי ג

בפיקוח , בתדירות ובמחזוריות קבועה מראש, יבטיחו פיקוח מתמיד

 .  על העסקים העוסקים במכירת מוצרים מן החי

 ארגון של המחלקה יש להטמיע דפוסי ונהלי עבודה -במסגרת הרי  -

  . ברורים אשר ינחו את העובדים בבצוע עבודתם

בפיקוח הכללי ובפיקוח , לחדול מהשימוש בדוחות העבירותיש  -

ולעבור לשימוש בדוחות . אשר משתמשים בהם היום, התברואתי

  .של ברירת קנס כנהוג בכל הרשויות המתוקנות

. הביקורת בדעה שיש להפסיק את הרישום הידני במזכירות המחלקה -

 חיבות לעבור , ומזכירות המחלקה בפרט,מחלקת התברואה בכלל

הן של תוכניות , מחשוב והטמעת תוכניות רישום ודיווח במחשב

והן של דוחות העבירות ותלונות , העבודה והדיווח על ביצוען

 .הציבור והמעקב אחרי הטיפול בהן
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 עבודה בין מחלקת התברואה הביקורת ממליצה על בנית מערך -

והמחלקה המשפטית בעירייה לטפל בדוחות העבירות בצורה 

  .שוטפת

הביקורת ממליצה על חקיקת חוקי עזר החסרים בעניינים  -

 ...)ועוד, מניעת רעש, גידול בעלי חיים(התברואתיים והסביבתיים 

בכדי שמחלקת וזאת , המהווים מפגעים תברואתיים וסביבתיים

    .התברואה תוכל לאוכפן לבריאות ורווחת התושבים

  

  

  

  

  

  

   


