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 בעיר עבודות אחזקת רשת המים

 כללי

כתאגיד אזורי אשר )להלן: התאגיד( החל לפעול תאגיד המים וביוב "הרי נצרת"  2009ב 

משרת את העיר נצרת והכפרים הסמוכים לה: ריינה, יפיע, אכסאל ועילוט שמספר 

 אלף תושבים. 140 -כ  הוא תושביהם יחד

תחזוקת תשתיות המים בישובים ביצוע עבודות של פיתוח ומשימותיו של התאגיד מבין 

( )חשמל, בזק, כבלי טלוויזיה ועוד.. עבודות אלה כמו כל עבודה של רשות אחרת .אלה

בכדי לוודא ובאישורה, וזאת בתיאום ובפיקוח של אגף ההנדסה בעירייה חיבת להתבצע 

בשמירה על שאר התשתיות הקימות ועל ו ,שהעבודות יבוצעו בהתאם למפרטים הנכונים

המצב   יוחזרעבודות עם סיום הולוודא ש ,אי הפרעה מתמשכת לסדר הכללי בעיר

 לקדמותו...

 מטרת הביקורת

ובעיקר בתחזוקת רשת המים,  ,פניות ותלונות על עבודת התאגידרב של עקב קבלת מספר 

ל השארת מטרדים עקב עבודות שלא מסתימות של אחזקת רשת המים ואי עתלונות 

החזרת המצב לקדמותו בסיום העבודה, החליט מבקר העירייה על ביצוע ביקורת שמטרתה 

 : שני נושאים עיקריים לבדוק

פיתוחה ואחזקתה נעשית באישור ותיאום  ,המים בנצרתאם עבודות התאגיד ברשת  -

מים יחסי גומלין ועבודה משותפת בין אגף ההנדסה יואם בכלל קי .ופיקוח העירייה

  .תאגידהבעירייה ו

מבצע את עבודתו באחזקת רשת המים לפי שביעות רצונה של אם תאגיד המים  -

 .שת המיםאת המצב לקדמותו עקב עבודתו ברבכלל מחזיר ואם  ,העירייה
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הביקורת בוצעה במחלקת בינוי ופיתוח ומחלקת עבודות ציבוריות בעירייה, כמו כן 

בכדי לעמוד מקרוב על  ,בליווי מנהל מחלקת עבודות ציבוריות ,ו סיוריםעבוצ

מצב האתרים בהם בוצעו העבודות ובמיוחד עבודות אחזקת רשת העבודות שבוצעו ו

 המים.

 ממצאי הביקורת

אחזקת של חודש מדי ת עבדות ומצאה שתאגיד המים וביוב מבצע עשרהביקורת 

 .רשת המים בעיר

י ולתאגיד המים וביוב אין מוקד לקבלת תלונות ופניות על תקלות ופיצוצים בקו

המים, הדבר אשר גורם לעיקוב רב בביצוע העבודות ובגרימת נטל על העירייה 

 .אחזקת רשת המיםשל שרבים מהתושבים פונים אלה כבעל העניין בכך  ,ועובדיה

בכל הקשור  ,הביקורת מצאה שאין יחסי גומלין ברורים בין העירייה לתאגיד 

וקבלת הנחיות ובקרה על העבודות המבוצעות בעיר ודרך  תיאום העבודותל

 ביצוען...

מאגף ההנדסה  יםהביקורת מצאה שהתאגיד מבצע את עבודתו ללא קבלת אישור

ובמיוחד כשמדובר בעבודות פיתוח הרשת והנחת  ,טרם תחילתו בביצוע העבודות

 .קווי מים חדשים

וגם מהדיווחים שקבל  ,הסיור של מבקר העירייה באתרי העבודה של התאגיד

נמצא שהרבה מהעבודות שבוצעו על ידי התאגיד לא  ,ממחלקת עבודות ציבוריות

הרבה עבודות של חפירות בבכך ש ,ת הרצוןות ולא משביעות אמקצועיהיו 

ללא נקיטת שום אמצעי  ,עבודההבורות פתוחים למספר ימים עד לסיום  הושארו

 :כמו כן נמצא בהרבה אתרים שהמצב לא הוחזר לקדמותו ל .בטיחות

  .ביצוע עבודות ללא פינוי העפר וחומרים אחרים שנערמו כתוצאה מהחפירות -
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 בטיחות מפני פגיעות נקיטת אמצעיהשארת בורות פתוחים למספר ימים ללא  -

 .רכביםללאנשים ו

תה במקום העבודה לפי יאספלט שהיהללא החזרת שכבת ביצוע עבודות   -

 .ביצועה

יתה מונחת ישהאי החזרת האבן ש הראשי ויביצוע עבודות במדרכות בכב  -

 .ובמקום כך היו יוצקים בטון לפני ביצוע העבודה

עם סיום ביצוע עבודות במדרכות העשויה מאבן משתלבת ואי החזרת האבן  -

 .העבודה

סימני עבודה בצורה מאוד מכוערת ולא תקינה )הפרשי  בלטוהעבודות ברוב  -

  (גבהים וכו'..

חלק מעבודות הגמר  ,על חשבונהו ,הביקורת מצאה, גם כן, שהעירייה ביצעה -

 .ולא חייבה את התאגיד עבור כך בכדי שתחזיר את המצב לקדמותו

 (תמונות להן שצולמו על ידי הביקורתאת הראה )

 

 )ערימות עפר ואספלט שלא פונו מאתר העבודה( 1תמונה מס' 
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 )כיסוי אתר העבודה בעפר במקום אספלט( 2תמונה מס' 

 

 בעקבות הנחת קו מים(עם הפרשי גבהים )כביש מרוסק  3תמונה מס' 
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  ()עבודת הנחת/ תיקון קו מים ללא החזרת המצב לקדמותו 4תמונה מס' 

 

 

 החזרת האבן( םי אתר העבודה בעפר במקו)כיסו 5תמונה מס' 
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 (ממקומה בעת העבודה)יציקת בטון במקום החזרת האבן שהוסרה  6תמונה מס' 

 

 )שבירות מדרגות באחת השכונות ללא תיקון בתום העבודה( 7תמונה מס' 
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 המלצות הביקורת

הביקורת ממליצה על כך שיוכן נוהל ו/או הסדר, אשר יסדיר את מערכת היחסים 

עבודתו של התאגיד בעיר נצרת, לבכל הקשור  ,ויחסי הגומלים בין העירייה והתאגיד

 הן בפיתוח רשת המים והן באחזקתה.

 ההסדר יקבע את התנאים שצריכים להתקיים בכל אתר של עבודה טרם ובעת ביצועה. 

בהסדר יקבע שהתאגיד לא יבצע שום עבודה בעיר נצרת ללא אישור העירייה  

 (.אישור אגף ההנדסה)

כמו כן ייקבע  .תאגיד על קיום כל תנאי הבטיחות באתרי העבודהבהסדר יתחייב ה

דרך וצורת העבודה אשר תבטיח שהביצוע יהיה ברמה מקצועית טובה, והתחיבות 

התאגיד על החזרת המצב לקדמותו מיד עם סיום העבודה, אחרת תבצע העירייה את 

  העבודה ותחייב את חשבון התאגיד בהוצאות.

אשר לא בעירייה יכין רשימה בכל העבודות שבוצעו על ידי התאגיד ו אגף ההנדסה

ולדרוש ממנו לעשות כך תוך פרק זמן. אחרת תבצע  ,המצב לקדמותובהן הוחזר 

  העירייה את העבודה ותחייב את התאגיד בהוצאות.

 


