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שילוב חברות קבלניות בניקיו העיר
תקציר
בעקבות אכלוסה הנרחב והמוא של רמת בית שמש גדל מספר השטחי הציבוריי
העירייה( ,והיא
ומבני הציבור שבתחו שיפוטה של עיריית בית שמש )להל
החליטה להיעזר בשירותי קבלניי לצור תחזוקת השוטפת .בי היתר הוחלט
שפינוי האשפה והטיאוט בעיר ייעשו בידי חברות קבלניות בפיקוח האג! לשיפור פני
העיר ולתברואה .משרד מבקר המדינה בדק את התקשרות העירייה ע חברות
קבלניות המספקות שירותי בתחו התברואה ,ולהל עיקרי הממצאי שהועלו.
ט י א ו ט  :במאי  2003זכתה חברה א' במכרז פומבי של העירייה למת שירותי
טיאוט )מכני וידני( בבית שמש ,א ביצוע העבודה היה מלווה בתקלות רבות.
העירייה לא פיקחה כראוי על חברה א' ולא השתמשה בסמכויות שהקנה לה
ההסכ שחתמה ע החברה ,ולפיכ היא אינה מצליחה לספק לתושבי בית שמש
שירותי ניקיו רחובות ברמה נאותה.
הועלה ,כי העירייה לא יכלה לעמוד בגובה התשלומי לחברה ,בהיותה נתונה במצב
כספי קשה ,ולכ נאלצה במהל ההתקשרות ע החברה לקצ ב  25%את היק!
העסקת החברה במת שירותי הטיאוט ובניקיו העיר.
פ י נ ו י א ש פ ה  :בשכונות הוותיקות של בית שמש העירייה מפנה את האשפה
בעצמה ,והאשפה מועברת מהבתי לתחנת מעבר לפסולת שנמצאת באזור התעשייה
הצפוני של העיר )להל תחנת המעבר( .ברמת בית שמש ,לעומת זאת ,מנובמבר
 1999מפנה את האשפה חברה ב' ,והאשפה מועברת ישירות לאתר לסילוק פסולת.
העירייה לא קבעה נוהל עבודה לפינוי של האשפה בבית שמש הוותיקה; נוהל כזה
הוא כלי חשוב לניהול פינוי האשפה ,והיעדרו פוגע ביעילות הפינוי.
תפקודה של חברה ב' בכל הנוגע לתדירות פינוי האשפה ולניקיו השטח שסביב
מכולות האשפה ברמת בית שמש היה לקוי .העירייה לא פיקחה כראוי על החברה,
לא קבעה לה נוהל עבודה ולא התערבה בסדרי עבודות הפינוי ,ועקב כ חזרו ונשנו
הליקויי האמורי במש כל שנות ההתקשרות ע החברה.
ת ח נ ת ה מ ע ב ר  :העירייה הפעילה במש שני תחנת מעבר לפסולת באזור
התעשייה הצפוני של בית שמש ללא תשתיות מתאימות ,ובי היתר גר הדבר
לזיהו סביבתי .בעקבות התקנת תקנות רישוי עסקי )תחנת מעבר לפסולת(,
התשנ"ח  1998נדרשה העירייה על ידי המשרד לאיכות הסביבה להכשיר בה
תשתיות מתאימות; הכשרת התחנה הסתיימה ביולי  .2001החל באפריל 2002
מפעילה את תחנת המעבר חברה ב' ,שנבחרה במכרז שפרסמה העירייה .נמצא
שהפעלת התחנה אינה נעשית בהתא לתקנות אלו ולתנאי רישיו העסק.
תחנת המעבר פועלת במתח פתוח ופולטת לסביבה ריחות ואבק ,המהווי מפגע
תברואתי .בקרבת התחנה הול ומתפתח אזור מסחרי ,והדבר מחייב לשדרג את
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התחנה ולבנות לה מבנה סגור כדי למנוע את פליטת הריחות והאבק או להעתיק
אותה למקו אחר .ואול העירייה לא שדרגה את התחנה ולא איתרה לה מקו
חלופי.
ביולי  2004הוגש נגד העירייה ובעלי תפקידי בה כתב אישו  ,שבו הואשמו ,בי
השאר ,בהפעלת תחנת המעבר בלי תשתיות מתאימות ובתפעול לקוי של התחנה
בשני  1999עד  .2002בפברואר  2005הוגש כתב אישו ג נגד חברה ב' מאחר
שהליקויי בתפעול התחנה נמשכו ג לאחר העברתה לאחריות החברה .במועד תו
הביקורת ,אפריל  ,2005עדיי לא תוקנו הליקויי שבגינ הוגשו כתבי האישו .
עוד הועלה שהעירייה אינה עושה בקרה על תהלי שינוע האשפה באמצעי כגו
שקילת האשפה ופיקוח על משאיות הנכנסות לתחנה ויוצאות ממנה ,ולכ אינה
יכולה לאמת את החשבוניות שמגישה לה חברה ב' בגי שירותיה.
פ י נ ו י פ ס ו ל ת ב נ י י ו ע ו ד פ י ע פ ר  :חברה ג' עוסקת שני רבות בפינוי
פסולת בניי באזור בית שמש .נמצא כי בגלל היעדר אמצעי בקרה בתחנת המעבר
העירונית ,נצפו על ידי עובדי היחידה האזורית לאיכות הסביבה "שורק" משאיות
של החברה שופכות בה פסולת בניי  ,ללא אישור ,א! שהיא מיועדת לאשפה בלבד.
כמו כ נמצא שהחברה מניחה מכולות מלאות פסולת מאתרי שיפוצי בצדי כבישי
ובמפרצי חנייה ,והמכולות מפריעות לתנועת כלי הרכב ומלכלכות את המקומות
שהונחו בה  .העירייה והמשרד לאיכות הסביבה אינ בודקי א מכולות אלה
מפונות לאתר פסולת מוסדר.
עוד נמצא שבמש שני החברה משתמשת בשטחי שאינ שלה ושלא הורשו
לשמש כאתרי פסולת או כאתרי לאיחסו מכולות .העירייה אינה משתמשת בכלי
האכיפה העומדי לרשותה ,כדי להפסיק פעילות זו.

♦
בשני האחרונות נמנית בית שמש בי הערי שבה קצב גידול האוכלוסיה מוא ביותר; בסו
שנת  2004התגוררו בבית שמש כ  60,100תושבי  .הגידול המשמעותי ביותר היה בשנת ,1999
שבה אוכלסה שכונה חדשה בדרו העיר רמת בית שמש .בעקבות אכלוסה הנרחב והמוא של
רמת בית שמש בסו שנות התשעי של המאה הקודמת הוחלט בעיריית בית שמש )להל
העירייה( שפינוי האשפה והטיאוט ייעשו בידי חברות קבלניות בפיקוח האג לשיפור פני העיר
ולתברואה.
בחודשי דצמבר  2004אפריל  2005בדק משרד מבקר המדינה את התקשרות העירייה ע חברות
קבלניות המספקות שירותי בתחו התברואה .הביקורת נעשתה בלשכת סמנכ"ל העירייה ,באג
לשיפור פני העיר ולתברואה )להל אג התברואה( 1ובאגפי נוספי בעירייה; בדיקות השלמה
נעשו במועצה האזורית מטה יהודה ,ביחידה האזורית לאיכות הסביבה שורק )בית שמש ,מטה
יהודה ,אבו גוש( ובמחוז ירושלי של המשרד לאיכות הסביבה.
__________________
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בנובמבר  2003פרש מנהל האג לתברואה ולגינו לגמלאות ,ובמש כשנה מילא את מקומו סמנכ"ל
העירייה .לאחר דיוני ממושכי בעירייה הוחלט לצר את תחו התברואה לאג לשיפור פני העיר,
ומנובמבר  2004מנהל האג לשיפור פני העיר אחראי ג לתחו התברואה.

עיריית בית שמש

טיאוט
ההתקשרות ע חברה למת שירותי טיאוט
במאי  2003זכתה חברה א' במכרז פומבי של העירייה למת שירותי טיאוט )מכני וידני( בבית
שמש.
ÁÈË·‰Ï Ô˙È ‰È‰È Â˙ÂÚˆÓ‡·˘ ÔÂ ‚ Ó Ê¯ÎÓ‰ ÈÎÓÒÓ· ‰Ú·˜ ‡Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰˘ ‡ˆÓ .1
˘‡Ï ,‰Ó‚Â„Ï ;ÂÈ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰· „ÂÓÚÈÂ ˙Â‡ ÚÂˆÈ· ¯˘ÂÎ ÏÚ· ‰È‰È ¯Á·ÈÈ˘ ÚÈˆÓ‰
˜·‰˘È¯„· „ÂÓÚÈ ‡Ï˘ ÚÈˆÓ Ï˘ ‰¯ÈÁ· ÚÂ ÓÏ È„Î ˙ÂÎÈ‡ È·ÈÎ¯· ‰„ÈÓÚÏ ‰˘È¯„ ‰Ú
.¯˙ÂÈ· ‰ÏÂÊ‰ ‰È‰˙ Â˙Úˆ‰ Ì‡ Û‡ ,ÂÊ
 .2למכרז ניגשו שני מציעי  ,ומדיו שקיימה ועדת המכרזי במאי  2003עולה ששניה עמדו
בתנאי המכרז .חוות דעת של מנהל אג התברואה מלמדת שחברה א' ,שהצעתה הייתה זולה יותר,
סיפקה שירותי טיאוט לעירייה על פי המכרז הקוד  ,א ,העירייה לא הייתה מרוצה מעבודתה.
היוע המשפטי של העירייה קבע שלא נית לפסול את הצעת חברה א' ,א ,אפשר להתנות את
קבלתה במילוי כמה תנאי שיבטיחו ששירותי הטיאוט שתספק החברה יהיו ברמה סבירה.
בעקבות זאת החליטה ועדת המכרזי פה אחד שחברה א' תזכה במכרז בכפו לשלושה תנאי ,
והראשו שבה  ,שימונה לחברה מפקח צמוד מטע העירייה שיבדוק את פעולותיה ,את טיב
השירות שהיא נותנת ואת מספר העובדי שהיא מעסיקה ויתעד את ממצאיו.
בעקבות זאת נחת בי העירייה לחברה א' הסכ למת שירותי טיאוט מכני וידני במש ,תקופת
ניסיו של ארבעה חודשי  ,מאמצע יוני  2003עד אמצע אוקטובר  .2003להסכ צורפה הצעת
המחיר שהגישה החברה במכרז  214,900ש"ח בחודש ,ללא מע"מ.
 .3על פי ההסכ ע חברה א' ,החברה תהיה אחראית לתקינותו המכנית של רכב הטיאוט;
מספר עובדי הטיאוט הידני שתעסיק בכל יו עבודה לא יפחת מ  ;40והעובדי יהיו מיומני
וכשירי לעבודה.
·Â˜ÒÚÂÈ˘ ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯ÙÒÓ Ú·˜ ‰Ó ÈÙ ÏÚ ¯È·ÒÓ‰ „ÂÚÈ˙ ÏÎ ‡ˆÓ ‡Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÈÎÓÒÓ
· .¯ÈÚ‰ ÔÂÈ˜È
העירייה מסרה בתשובתה שלהערכת הגורמי המקצועיי נדרשו יותר מ  40עובדי  ,ואול בשל
היעדר מקורות תקציביי נקבע בהסכ ע חברה א' מספר מזערי של  40עובדי .
תפקוד החברה והפיקוח על פעולותיה
ביוני  2003מונה באג התברואה מפקח על חברות קבלניות שזכה במכרז שפרסמה העירייה )להל
המפקח( ,ובתוק תפקידו החל לפקח על פעולות חברה א' .בהסכ בי העירייה לחברה א'
נקבעו אמצעי הפיקוח שיעמדו לרשות העירייה כדי לוודא שהחברה ממלאת את תנאי ההסכ  ,וכ
אמצעי האכיפה שתוכל לנקוט כלפי החברה א תפר החברה את ההסכ  .ואול הביקורת העלתה
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כי העירייה ,על א ליקויי חוזרי ונשני בתפקוד החברה ,לא השתמשה במידה הדרושה
באמצעי האכיפה שהקנה לה ההסכ כדי להבטיח שהחברה תספק לה שירותי טיאוט נאותי .
 .1בדיו שהתקיי בספטמבר  2003בלשכת סמנכ"ל העירייה בהשתתפות נציגי חברה א' העלו
נציגי העירייה טענות קשות בעניי ניקיונ של רחובות העיר וטיב השירות שמספקת החברה .ה
ציינו שהעובדי שהחברה מעסיקה מסיימי את עבודת לפני הזמ  ,ויש שמספר הוא פחות
מ  ;40ושהמטאטא המכני מופעל רק שלושה ימי בשבוע.
˙‡ ‰ÎÈ¯‡‰ ‡È‰ '‡ ‰¯·Á Ï˘ ËÂ‡ÈË‰ È˙Â¯È˘Ó ‰ˆÂ¯Ó ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰˘ Û‡ ÈÎ ‡ˆÓ
ÈÎÂ ;2004 ¯·ÂË˜Â‡ ÚˆÓ‡ „Ú 2003 ¯·ÂË˜Â‡ ÚˆÓ‡Ó ,˙ÙÒÂ ‰ ˘· ‰ÓÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰
.ÔÈ˜˙ Ï‰ Ó ÈÏÏÎ ÈÙÏ ˘¯„ Î ,·˙Î· ÌÎÒ‰ ‡Ï· ‰˙˘Ú ÌÈ„„ˆ‰ ÔÈ· ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙Î¯‡‰
 .2העירייה קבעה שהחברה מפירה את ההסכ עמה באופ שיטתי ,אול היא לא נקטה את
הפעולות המתבקשות מכ .,להל דוגמאות:
)א( במרס  2004פנה המפקח למנהל העבודה מטע חברה א' וביקש ממנו להיער ,לביקור של
סג שר התעשייה והמסחר בבית שמש ולדאוג לניקיו חמישה אזורי בעיר שנכללו במסלול
הביקור .אזורי אלה כלולי בתכנית העבודה שעל החברה לבצע ,ועל החברה לנקות בדר,
שגרה .ואול בפועל ,בהתא לבדיקת המפקח ,היא לא עשתה פעולות טיאוט כלל בשלושה
מחמשת האזורי האמורי למרות בקשות חוזרות של המפקח ,לרבות בבוקר הביקור .ארבעה
ימי לאחר הפנייה האמורה כתב המפקח אל מנכ"ל חברה א' " :עקב זאת נאל אני להשתמש
בסמכותי בפע הראשונה ,ואני קונס אתכ בסכו של  3,000ש"ח" .במחצית השנייה של מרס
 2004הטיל המפקח על החברה ,לראשונה ,ג שני קנסות ,בס 3,000 ,ש"ח כל אחד ,בגי עבודה
חלקית של משאית הטיאוט שאינה תואמת את ההסכ .
העירייה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה שבעקבות הליקויי החוזרי ונשני בתפקודה
של חברה א' היא שקלה את האפשרות להתיר את ההסכ ע החברה ,אול התברר לה שהתהלי,
עלול להימש ,זמ רב ולפגוע בשירותי הניקיו בעיר.
ÌÂÈ˜ ÏÚ ‰˙„ÈÓÚ-È‡ ˙‡ ¯È·Ò‰Ï È„Î ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙·Â˘˙· ÔÈ‡ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙ ‡‰¯·Á‰ ÏÚ ÛÂÎ‡Ï ÌÈÚˆÓ‡ ‰Ï Â ˜Â‰ ÌÎÒ‰·˘ Û‡ ,‰¯·Á‰ ‰ÓÚ ‰Ó˙Á˘ ÌÎÒ‰‰ È
.‰È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰· „ÂÓÚÏ
)ב( בסו מרס  ,2004לקראת חג הפסח ,כתב סמנכ"ל העירייה למנכ"ל חברה א'" :דומה כי
החלפת את המטאטא בהבטחות שווא .התקלות חוזרות ונשנות ,העיר לא נקיה ,המטאטא המכני
לא מתייצב ]לעבודה[ וכשהוא מתייצב ההספק נמו.",
)ג( במוקד העירוני התקבלו תלונות רבות על לכלו ,ברחוב התפוח .המפקח פנה בעניי זה
למנהל העבודה מטע החברה ,ובכל פע ענה המנהל שהליקוי תוק  .ואול בביקור של שניה
במקו נמצא שאי הדבר כ .,עקב כ ,החליט המפקח ביוני  2004לקנוס את החברה בסכו של
 3,000ש"ח .לאחר מכ מצאה העירייה כי יש שעובדי הפסיקו את עבודת לפני תו יו
העבודה ,א ,בדוחות שהגישה לה החברה נרש שעבדו יו עבודה מלא.

360

עיריית בית שמש

‡,‰ÓÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙ÏÈÁ˙Ó ¯·Î Â¯ˆÂ '‡ ‰¯·Á ÈÙÏÎ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ˙Â ÚË‰˘ Û
·ÌÈ„Úˆ· ‰ „ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÈÎ ‡ˆÓ ‡Ï .‰ÈÚ·‰ ÔÂ¯˙ÙÏ „ÈÓ ‰ÏÚÙ ‡Ï ‡È‰ ,2001 ¯·ÓËÙÒ
˘ÔÂ‚Î ,ÌÎÒ‰‰ ÈÙ ÏÚ ËÂ˜ Ï ˙ÎÓÒÂÓ ‡È‰˘ ÌÈ„Úˆ ÌÏÏÎ· ,'‡ ‰¯·Á ÈÙÏÎ ËÂ˜ Ï ‰ÈÏÚ
„¯‰Ï·È˜˘ ˙È‡˜ ·‰ ˙Â·¯Ú‰ ËÂÏÈÁ ,‰˙„Â·Ú Ï˘ ÈÂ˜Ï ÚÂˆÈ· ÏÚ ‰¯·Á‰Ó ÌÈÈÂˆÈÙ ˙˘È
ÏÂ˜˘Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰˙ÈÈ‰ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .ÌÎÒ‰‰ ÏÂËÈ· Â‡ ‰¯·Á‰Ó
˜È„Î ‰ÈÙÏÎ ˙Â Â˘‡¯‰ ˙Â ÚË‰ ÂÏÚÂ‰˘ ¯Á‡Ï „ÈÓ '‡ ‰¯·Á ÈÙÏÎ ÌÈÚˆÓ‡ ˙ËÈ
˙‡ ÛÈÏÁ‰Ï Â‡ ;‰Ï ˙˜ÙÒÓ ‡È‰˘ ËÂ‡ÈË‰ È˙Â¯È˘ ·ÈË ˙‡ ¯Ù˘˙ ‰¯·Á‰˘ ÁÈË·‰Ï
.ÌÈ˙Â‡ ÌÈ˙Â¯È˘ ‰Ï Ô˙È˙˘ ˙¯Á‡ ‰¯·Á· ‰¯·Á‰
העירייה מסרה בתשובתה שבדיוני פנימיי שוטפי שקיימה היא בחנה את האפשרות לנקוט
צעדי נגד חברה א' על פי הסמכות שהקנה לה ההסכ ע החברה ,ואול היא נמנעה מכ ,מאחר
שחששה מתביעה נגדית של החברה בדבר פיגור בתשלומי השוטפי לחברה )ראו להל (.
˙Â¯·Á ÏÚ Á˜ÙÓ‰Â '‡ ‰¯·Á ÌÚËÓ ‰„Â·Ú‰ Ï‰ Ó ÂÏÚ‰ 2004 ÈÏÂÈ·˘ ‡ˆÓ „ÂÚ .3
˜·„Â‡Ó Ú‚Ù ¯·„‰Â ,ÈÚÂˆ˜Ó‰ Ì„Â˜Ù˙ ÔÈÈ Ú· ˙ÂÈ„„‰ ˙ÂÓ˘‡‰ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ˙ÂÈ Ï
·˜˘¯ËÂ‡ÈË‰ È˙Â¯È˘ ˙ÂÎÈ‡· Ì‚ ‡ÏÈÓÓÂ ,‰Ï‡ ÌÈ„·ÂÚ ÔÈ· ÌÈÈÓÂÈÓÂÈ‰ ‰„Â·Ú‰ È
˘ÏÚÂ ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÏÂÏÒÓ ÏÚ ,‰„Â·Ú‰ ˙ÂÚ˘ Û˜È‰ ÏÚ ˙Â ÚË ÂÏÚ‰ ÌÈ„„ˆ‰ .‰¯·Á‰ ‰˜ÙÈÒ
„ÂÈˆÂ ÌÈ„·ÂÚ ˙‡ˆ˜‰ ÔÙÂ‡ ÏÚ ˙Â ÚË ÂÏÚÂ‰ ÔÎ ÂÓÎ .ÁÂ˜ÈÙ‰ Í¯ÂˆÏ ·Î¯ ÈÏÎ· ˘ÂÓÈ˘‰
.˘Ó˘ ˙È· Ï˘ ÌÈ Â˘‰ ÌÈ¯ÂÊ‡· ËÂ‡ÈË ˙Â„Â·ÚÏ

צמצו היק ההתקשרות ע החברה
הועלה ,כי העירייה לא יכלה לעמוד בגובה התשלומי לחברה ,בהיותה נתונה במצב כספי קשה,
ולכ נאלצה לקצ ב  25%את היק ההתקשרות ע החברה מתחילת מרס  ;2004הקיצו פגע
בשירותי הטיאוט שסיפקה החברה ובניקיו העיר .על פי סיכו ישיבה שהתקיימה בי הצדדי
בפברואר  ,2004הוחלט להקטי ל  30את מספר עובדי הטיאוט הידני וכ לבטל יו אחד של
הטיאוט המכני .השינוי הזה הוא מהותי ביותר להסכ ההתקשרות ונוגע ה להיק העבודה
ולאיכותה וה לתשלו שישול לחברה תמורתה.
È ˘ È„È ÏÚ ÌÂ˙Á ÍÓÒÓ ‰ÈÈ¯ÈÚ· ‡ˆÓ ‡Ï ‰¯ÂÓ‡‰ ‰·È˘È‰ ÏÂ˜ÂËÂ¯ÙÓ ıÂÁ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
ÏÚ ‰ËÏÁ‰‰ ˙ÚÙ˘‰ÏÂ ‰·È˘È· ‰Ï·˜˙‰˘ ‰ËÏÁ‰Ï ÈËÙ˘Ó Û˜Â˙ Ô˙Â ‰ ÌÈ„„ˆ‰
.'‡ ‰¯·Á Ï·˜˙˘ ‰¯ÂÓ˙‰
כדי להתמודד ע צמצו מספר של עובדי חברה א' המספקי לעירייה שירותי טיאוט ,החליטה
העירייה שמנובמבר  2004יעבוד כל עובד באזור עבודה מסוי רק אחת ליומיי  .העירייה והחברה
חתמו על הודעה בדבר הארכת תוקפו של ההסכ ביניה בשנה נוספת ,עד  ,14.10.05ובעקבות
ההחלטה להפחית ל  30את מספר עובדי הטיאוט הידני נקבע שהתשלו לחברה יופחת
ל  170,000ש"ח בחודש ,ללא מע"מ.
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בשנת  2003הסתכמו חשבונות חברה א' שאושרו לתשלו ב  2.3מיליו ש"ח ובשנת  2004ב 2.4
מיליו ש"ח .בגלל מצבה הכספי הקשה של העירייה היא פיגרה בתשלומיה לחברה ,ובסו יוני
 2005היא הייתה חייבת לה כ  589,000ש"ח.
ÌÏ˘ÏÂ ‰È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰· „ÂÓÚÏ ‰ÎÈ¯ˆ ,È¯Â·Èˆ ÛÂ‚Î ,‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‡˙ ‰ ÓÓ ˙Ú ÂÓ ‰Ï‡ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ ˙¯Ù‰ ¯˘‡Î ‰ÓÎÂ ‰ÓÎ ˙Á‡ ÏÚÂ ,„ÚÂÓ· ‰È˙Â·ÂÁ
.‰ÈÙÏÎ ‰È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ ÏÎ· „ÂÓÚÏ ‰¯·Á‰Ó ˘Â¯„Ï

פינוי אשפה
בשכונות הוותיקות של בית שמש העירייה מפנה את האשפה בעצמה .האשפה מועברת מהבתי
לתחנת מעבר לפסולת שנמצאת באזור התעשייה הצפוני של העיר )להל תחנת המעבר( ,ומש
לאתר לסילוק פסולת .בנובמבר  1999נער ,ונחת הסכ לפינוי אשפה בי עיריית בית שמש
לחברה ב' לאחר שהחברה זכתה במכרז פומבי של העירייה ,ומאותו חודש החברה מפנה אשפה
מרמת בית שמש ישירות לאתר הפסולת חרובית שבמושב שדות מיכה .ההסכ הראשו נחת
לשנתיי  ,מנובמבר  1999עד נובמבר .2001
 .1במרס  2005היה היק הפינוי החודשי כ  2,000טו אשפה 1,450 :טו פינתה העירייה מבית
שמש הוותיקה לתחנת המעבר ,ו  550טו פינתה חברה ב' מרמת בית שמש לאתר הפסולת חרובית
שבשדות מיכה.
,‰˜È˙ÂÂ‰ ˘Ó˘ ˙È·· ‰Ù˘‡‰ ÈÂ ÈÙÏ ·Â˙Î ‰„Â·Ú Ï‰Â ‰Ú·˜ ‡Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÈÎ ‡ˆÓ
‡Â‰ ‰ÊÎ Ï‰Â .ÌÈ˘¯„ ‰ „ÂÈˆ‰Â Ì„‡‰ ÁÂÎÂ ÈÂ ÈÙ‰ ˙ÂÚ˘ ,ÈÂ ÈÙ‰ ÈÏÂÏÒÓ ˙‡ Ë¯ÙÓ‰
‡Ï Ì‚ ˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ· .ÈÂ ÈÙ‰ ˙ÂÏÈÚÈ· Ú‚ÂÙ Â¯„ÚÈ‰Â ,‰Ù˘‡‰ ÈÂ ÈÙ ÏÂ‰È Ï ·Â˘Á ÈÏÎ
.˙Â ÙÏ ˘È˘ ‰Ù˘‡‰ ÈÏÎÈÓ Ï˘ ÔÎ„ÂÚÓ‰ ¯ÙÒÓ‰ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ È„È· ‰È‰
העירייה מסרה בתשובתה מיולי  2005למשרד מבקר המדינה שבעת הביקורת החל המנהל החדש
של אג התברואה להכי נהלי ותכניות עבודה לפינוי האשפה.
 .2בהסכ ע חברה ב' נקבע שבעת ריקו מיכלי האשפה יישמר הניקיו ויימנע פיזור האשפה
ברחוב ,ושלפני פינוי מיכל האשפה או אחריו ינוקו המקו שהוא מוצב בו וסביבתו הקרובה.
ÁË˘‰ ÔÂÈ˜È ÏÂ ÈÂ ÈÙ‰ ˙Â¯È„˙Ï Ú‚Â ‰ ÏÎ· '· ‰¯·Á ˙„Â·Ú· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÂÈ‰ ÈÎ ‡ˆÓ
˘ÔÂÈ˜È · Ú‚Ù ¯·„‰Â ,ÈÂ ÈÙ‰ ˙Â„Â·Ú È¯„Ò· ‰·¯Ú˙‰ ‡Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Í‡ ,ÌÈÏÎÈÓ‰ ·È·Ò
·¯:˙Â‡Ó‚Â„ ‰ÓÎ ÔÏ‰Ï .˘Ó˘ ˙È· ˙Ó
)א( ביוני  2003סבלו כמה מתושבי רמת בית שמש ,בה ילדי קטני  ,מהקאות ושלשולי .
תושב השכונה הגיש תלונה בעניי זה למנכ"ל משרד הבריאות ולמנכ"ל המשרד לאיכות הסביבה,
ובה כתב" :המוקד העירוני של בית שמש לא מסוגל כבר להכיל את מאות הפניות של התושבי
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בדבר חוסר ההקפדה על ניקיו חדרי האשפה" .בבדיקה שעשה משרד הבריאות נמצא כי באותו
חודש לא דווח על תחלואה חריגה ברמת בית שמש ,א ,המשרד ציי במכתב תשובה ששלח
למתלונ ביולי  2003כי "ע זאת ,ברור כי אשפה שאינה מסולקת כראוי מהווה איו בריאותי
ותברואי" ,וכי "האחריות לפינוי האשפה מוטלת על הרשות העירונית".
במכתב תשובה מיולי  2003ששלח המשרד לאיכות הסביבה למתלונ נאמר כי "תחזוקת חדרי
האשפה היא באחריות הדיירי א ,יש חשיבות לתכיפות פינוי האשפה" .באותו חודש הודיע
סמנכ"ל העירייה שיוגבר הפיקוח על חברה ב' כדי לוודא שהאשפה הפזורה מסביב למכולות
תיאס כנדרש על פי ההסכ בי החברה לבי העירייה.
)ב( בהסכ בי העירייה לחברה ב' נקבע שהחברה תדווח לעירייה בדוח היומי המשמש יומ
עבודה ,על מספר מיכלי האשפה שפינתה וכ על בעיות ותקלות בביצוע העבודה; בכל יו  ,ע
סיו עבודת הפינוי ,יבדקו מנהל אג התברואה או מפקח מטעמו את העבודה ויאשרו שהיא
הושלמה באותו יו כנדרש ,ואישור זה יהיה תנאי לתשלו התמורה לחברה.
‡ÏÈÓÓÂ ,‰„Â·Ú‰ ÚÂˆÈ· ÏÚ ÈÓÂÈ ÁÂ„ '· ‰¯·ÁÓ ‰Ï·È˜ ‡ÏÂ ‰˘¯„ ‡Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÈÎ ‡ˆÓ
‡‰„Â·Ú‰ ˙ÓÏ˘‰ ÏÚ ÈÓÂÈ ¯Â˘È‡ ‰‡Â¯·˙‰ Û‚‡ ÌÚËÓ ˙Á˜ÙÓ‰Ó ˙Ï·˜Ó ‰¯·Á‰ ÔÈ
.˘¯„ Î
)ג( על פי אחד מסעיפי ההסכ בי חברה ב' לעירייה תפצה החברה את העירייה ,על כל מיכל
אשפה ,בסכו כפול מהתמורה המגיעה לחברה עבור פינויו בהתקיי אחד מאלה (1) :אי פינוי
המיכל; ) (2אי ניקוי השטח שסביב המיכל; ) (3אי שטיפת המיכל וחיטויו.
הועלה כי הפיצויי המוסכמי שנקבעו בסעי האמור לא הוטלו על חברה ב' מאחר שה נמוכי
ביותר.
ÌÂÒ¯Ù ·Ï˘· „ÂÚ ,˙Ú„‰ ˙‡ ˙˙Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰˘ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
„ÂÓÚÈ Ê¯ÎÓ· ‰ÎÂÊ‰˘ ÂÁÈË·È˘ ,ÌÈÈ·ÈË˜Ù‡ ‰ÙÈÎ‡ È Â ‚ Ó ¯ÂˆÈÏ Í¯Âˆ‰ ÏÚ ,Ê¯ÎÓ‰
·'· ‰¯·Á ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÍÏ‰Ó· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰¯·Ò Ì‡ ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .ÂÈ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰
˘‰ÈÏÚ ‰È‰ ,ÌÈÈ·ÈË˜Ù‡ Ì È‡ ‰¯·Á‰ ÌÚ È¯Â˜Ó‰ ÌÎÒ‰· ÂÚ·˜ ˘ ÌÈÓÎÒÂÓ‰ ÌÈÈÂˆÈÙ‰
.Ô‰È È· ÌÎÒ‰‰ ˙Î¯‡‰ ÏÚ ‰Ó˙Á˘ Ì„Â˜ Ì˙Ï„‚‰ ÏÚ ‰¯·Á‰ ÌÚ ˙˙ÏÂ ˙‡˘Ï
 .3למרות הליקויי והתקלות שצוינו לעיל חתמו העירייה וחברה ב' )ללא ציו תארי (,על
הארכת ההסכ ביניה בשנה נוספת ,עד נובמבר  ;2002ג לאחר מכ המשיכה החברה לתת את
שירותיה לעירייה ,א ,בעירייה לא נמצאו מסמכי המעידי על הארכה נוספת של ההסכ ע
החברה .באוגוסט  2003זכתה חברה ב' במכרז חדש לפינוי אשפה שפרסמה העירייה ,ובפברואר
 2004נחת אתה הסכ לאיסו ופינוי של אשפה ,פסולת וגז ברמת בית שמש; ההסכ נחת
לשנה ,מתחילת פברואר  2004עד סו ינואר  ,2005והואר ,בשנה נוספת ,עד סו ינואר .2006
ב  28.9.04סיירו סמנכ"ל העירייה והמפקחת מטע אג התברואה ברמת בית שמש כדי לבחו את
היערכות העירייה לחג הסוכות .במסגרת הסיור ה עשו בדיקה מדגמית בכמה רחובות שדווח כי
האשפה פונתה מה  ,והתברר שהפינוי לא היה מלא .בעקבות זאת הטיל הסמנכ"ל על חברה ב',
בהתא לסמכות המסורה לעירייה בהסכ ע החברה ,לשל לעירייה פיצויי מוסכמי בס,
 7,000ש"ח.
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Â ˘ Â Â¯ÊÁ '· ‰¯·Á ÏÚ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ‰¯˜··Â ÁÂ˜ÈÙ· ÌÈÈÂ˜ÈÏ Ï˘·˘ ‰ÏÂÚ ÌÈ‡ˆÓÓ‰Ó
ÌÚ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙Â ˘ ÏÎ Í˘Ó· ˘Ó˘ ˙È· ˙Ó¯· ‰Ù˘‡‰ ÈÂ ÈÙ· ˙ÂÏ˜˙‰
„ÈÙ˜‰ÏÂ ˙ÂÙÈˆ¯· Â˙Â˘ÚÏ ,‰¯·Á‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ¯ÂÙÈ˘Ï ÏÂÚÙÏ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ .‰¯·Á‰
˘.‰È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ ˙‡ ‡ÏÓ˙ ‰¯·Á‰

השמירה על הניקיו באזור התעשייה הצפוני
במסמ ,מיולי  2003שכתב המפקח על חברה א' נאמר]" :משאית הטיאוט[ נעלמה מאזור
התעשייה בשעה  9:30והנהג במש ,כל שעות היו לא ענה לשיחות הפלאפו " .כדי לשפר את
מצב הניקיו בשני אזורי התעשייה של בית שמש ,התקיימה ישיבה במרס  2004בלשכת סמנכ"ל
העירייה בהשתתפות נציג מינהלת איזורי התעשייה והמפקח .בישיבה סוכ על השעות שבה
ייעשה הטיאוט המכני וכ על הקצאת שני עובדי קבועי לטיאוט ידני בשני האזורי האמורי .
כמו כ סוכ שנציג מינהלת אזורי התעשייה יקיי סיור באזורי אלה ע עובד היחידה לאיכות
הסביבה וע עובד המחלקה לפיקוח עירוני ורישוי עסקי )להל המחלקה לפיקוח ולרישוי( כדי
לנקוט אמצעי נגד תעשייני שיוצרי מפגעי פסולת.
במהל ,הביקורת ,בסו מרס  ,2005סייר נציג משרד מבקר המדינה בשדרות יגאל אלו  ,שהוא
כביש הכניסה הראשי לבית שמש ולתחנת הרכבת של העיר ועובר באזור התעשייה הצפוני שלה.
בסיור נמצא שהמשטח של מכולת האשפה שליד אול שמחות היה מלוכל ,כולו בפסולת )ראו
תמונה  .(1כמו כ נמצא שהמדרכה של שדרות יגאל אלו לא נוקתה במש ,זמ רב.

˙˘Ó˘ ˙È· Ï˘ È ÂÙˆ‰ ‰ÈÈ˘Ú˙‰ ¯ÂÊ‡· ‰ÏÂÎÓ Ï˘ ÁË˘Ó - 1 ‰ ÂÓ
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האחראי לפינוי המכולה הוא אג התברואה ,ואילו את טיאוט המדרכה אמורה לבצע חברה א',
בפיקוח העירייה.
˙¯ˆÂ ‰ ˙ÏÂÒÙ‰ Ï˘ ‰ÈÂ ÈÙ ¯ÂÙÈ˘Ï ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ˘ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·'‡ ‰¯·Á Ï˘ ËÂ‡ÈË‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ ‰ÁÂ˜ÈÙ ˙‡ ¯È·‚‰ÏÂ ,‰ÈÈ˘Ú˙‰ È¯ÂÊ‡·˘ ÌÈÏÚÙÓ
·‡.‰Ï‡ ÌÈ¯ÂÊ
העירייה מסרה בתשובתה שבעקבות הביקורת הוצב באזור התעשייה הצפוני עובד ניקיו קבוע,
והמחלקה לפיקוח ולרישוי התרתה בבעלי אול השמחות האמור לשמור על ניקיו המשטח.

תחנת המעבר
 .1במש ,שני פינתה העירייה את האשפה שבתחומה ישירות לאתר הפסולת חרובית ,שנמצא
בשטח המושב שדות מיכה שבמועצה האזורית מטה יהודה .אתר הפסולת חרובית נפתח ונסגר
לסירוגי בשני האחרונות בגלל סכסוכי בעלות ובגלל ליקויי תברואתיי בהפעלתו; עקב כ,
הוחלט בעירייה לפנות את האשפה לאתר סילוק פסולת בעזריה שליד ירושלי  ,ולאחר מכ הוחלט
לפנותה לאתר הפסולת דודאי שבתחו המועצה האזורית בני שמעו שבנגב .לצור ,כ ,הפעילה
העירייה באזור התעשייה הצפוני של בית שמש תחנת מעבר לפסולת שבה מועברת האשפה
למשאיות גדולות ומש היא מוסעת לאתרי הפסולת .באפריל  2004החל איגוד ערי לאיכות
הסביבה דרו יהודה 2להפעיל את אתר הפסולת חרובית ,ובעקבות זאת חזרה העירייה לפנות
אשפה לאתר זה.
תחנת המעבר לפסולת פעלה ללא תשתיות מתאימות ,ובי היתר גר הדבר לזיהו סביבתי .ביולי
 1998התקי השר לאיכות הסביבה את תקנות רישוי עסקי )תחנת מעבר לפסולת( ,התשנ"ח 1998
)להל התקנות( .כדי לעמוד בתנאי להוצאת רישיו עסק הנדרשי בתקנות ,החלה העירייה
להכשיר את התשתיות בתחנת המעבר כגו  :גידור ,שילוט ,וניקוז; הכשרת התחנה הושלמה ביולי
.2001
כבר במכתב אל מנהל אג התברואה מתחילת פברואר  ,2002בעקבות ביקורת פתע שעשה
המשרד לאיכות הסביבה כדי לבדוק א התחנה עומדת בתנאי לרישיו עסק ,נכתב שבתחנת
המעבר הושארה פסולת במש ,הלילה א שהדבר אסור על פי התקנות ותנאי רישיו העסק .נמצא
שהפעלת התחנה אינה נעשית בהתא להוראות התקנות ולתנאי רישיו העסק.
 .2באמצע אפריל  2002חתמו העירייה וחברה ב' ,שזכתה במכרז שפרסמה העירייה ,על הסכ
להפעלת תחנת המעבר בבית שמש ולשינוע האשפה לאתר פסולת מאושר; תוקפו של ההסכ היה
שנתיי  ,עד אמצע אפריל  ,2004והוא הואר ,פעמיי בשנה נוספת ,עד אמצע אפריל .2006

__________________
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באיגוד זה חברות הרשויות המקומיות האלה :רחובות ,יבנה ,נס ציונה ,ראשו לציו  ,מזכרת בתיה,
קריית עקרו וג רווה.
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על פי ההסכ בי העירייה לחברה ב' ,הסכו שישול לחברה בכל חודש יהיה המכפלה של
המחיר שהציעה במספר טונות האשפה שנכנסו למסו האשפה באותו חודש .החברה התחייבה
לבצע את העבודות שפורטו במסמכי המכרז במחיר של  78ש"ח לטו  ,צמוד לדולר ,ללא מע"מ.
)א( בהסכ בעניי תחנת המעבר נקבע שעל חברה ב' להימנע מלהשאיר בתחנה בגמר יו
העבודה ,אשפה לא מכוסה ,ושעליה לנקוט כל אמצעי שיידרש כדי למנוע מפגעי ריח; נמצא
שהחברה לא עמדה בדרישה הזו.
)ב( לפי ההסכ  ,חברה ב' תשל לעירייה פיצויי בס 2,000 ,ש"ח ליו בגי השארת אשפה
בתחנת המעבר בשעות הלילה ,אי שמירה על ניקיו תחנת המעבר או השארת אשפה ששונעה
מתחנת המעבר בתחו שיפוטה של העירייה.
א על פי שחברה ב' לא עמדה בדרישות ההסכ לא מימשה העירייה את הסעי המאפשר לה
לקבל פיצויי מוסכמי על הפרת ההסכ ולא עשתה מאמ לאכו על החברה את העמידה בתנאי
ההסכ .
)ג( משאיות אשפה של העירייה נכנסות לתחנת המעבר ופורקות אשפה שנאספה בבית שמש
הוותיקה על גבי משטח העבודה; והטרקטור של חברה ב' מעמיס את האשפה על משאית לש
שינועה מתחנת המעבר לאתר הפסולת .בניגוד למה שנקבע בהסכ לא נדרשה חברה ב' להגיש
לעירייה דוח יומי על כמויות האשפה שנכנסו לתחנת המעבר ועל אלה שיצאו ממנה ,וממילא לא
קיבלה ממנהל אג התברואה אישור יומי על עבודתה .באי עמידתה של העירייה על הדרישה
לקבל מהחברה דוח יומי על כמויות האשפה שעברו בתחנת המעבר ויתרה העירייה על כלי מרכזי
וחשוב לפיקוח על הפעילות השוטפת בתחנה.
)ד( בתחו התחנה אי מאזניי לשקילת משאיות האשפה שבאות אליה .חברה ב' נהגה להגיש
לעירייה תעודות משלוח מאתר הפסולת דודאי  ,ובה ציו כמויות האשפה שנשקלו בכניסה
לאתר .מאחר ששני רבות החברה מפנה אשפה ג מתחו המועצה האזורית מטה יהודה ,לא נית
לוודא שכמויות האשפה הנשקלות בכניסה לאתר הפסולת כוללות רק אשפה מתחו העירייה
שהובאה מתחנת המעבר ולא ג אשפה שפונתה מתחו המועצה ,והעירייה משלמת לחברה ג
עבור אשפה זו.
העירייה הודיעה בתשובתה למשרד מבקר המדינה שלקראת הדיוני על התקציב לשנת  2006היא
תגיש למשרד הפני בקשה לתקציב בלתי רגיל לש רכישת מאזניי לשקילת האשפה בתחנת
המעבר וכ מתק לדחיסת אשפה.
)ה( בעת הביקורת חזרה העירייה לפנות אשפה ביתית מתחנת המעבר לאתר הפסולת חרובית,
לאחר שאיגוד ערי לאיכות הסביבה דרו יהודה חידש את הפעלת האתר .בתחילת ינואר 2005
נחת בי העירייה לאיגוד הסכ המסדיר את תנאי ההתקשרות .תוק ההסכ עד סו שנת .2005
בהסכ נקבע אמצעי לבקרה על כמויות האשפה שישונעו לאתר ,ולפיו העירייה תנפיק לכל כלי
רכב הנוסע לאתר הפסולת תעודת משלוח מפורטת ,שתשמש אישור להובלת האשפה ולהטמנתה
באתר.
)ו( לפי ההסכ בי העירייה לחברה ב' ,החברה איננה רשאית להסב את ההסכ לאחר ,וג
אינה רשאית להעביר לאחר כל זכות או חובה הנובעות מההסכ אלא בהסכמת העירייה בכתב
ומראש.
הועלה כי למרות האמור לעיל העבירה חברה ב' לקבל משנה את הובלת האשפה מתחנת המעבר
לאתר הפסולת חרובית ללא קבלת אישור מהעירייה .עוד הועלה שקבל המשנה הועסק בשינוע
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האשפה ללא רישיו עסק תק  ,והעירייה לא נקטה שו פעולה כדי להפסיק את העסקתו או
להסדירה .בעירייה אי רישומי על העסקת הקבל  ,ולכ לא נית לדעת ממתי החלה העסקתו .רק
בסו יולי  2004נית לקבל המשנה רישיו לניהול עסק אשפה ופסולת איסופה ,מיונה
והובלתה.
העירייה מסרה בתשובתה שהיא אישרה בעל פה לחברה ב' להעסיק קבל משנה.
¯Â˘È‡ ÍÈÏ‰Ï ÛÈÏÁ˙ Â È‡ ‰Ù ÏÚ· ¯Â˘È‡ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ÈÈ¯ÈÚ‰˘ ÌÂ˜Ó ‰È‰ ‡Ï ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ ÈÏÏÎÓÂ ÌÎÒ‰‰Ó ·ÈÈÁ˙Ó‰ ,¯„ÂÒÓ
˙ÔÂÈ˘È¯ Â„È· ÔÈ‡˘ ‰ ˘Ó ÔÏ·˜ ,ÈÂ˘È¯ ÔÂÚË ˜ÒÚ ˙¯‚ÒÓ· ÌÈ˙Â¯È˘ Ô˙Ó· ˜ÈÒÚ‰Ï ÌÈÎÒ
.ÔÈ„Î Û˜˙ ˜ÒÚ
)ז( בשנת  2002הסתכמו חשבונות חברה ב' שאישרה העירייה לתשלו ב  2.2מיליו ש"ח,
בשנת  2003ה הסתכמו ב  3.6מיליו ש"ח ובשנת  2004ב  4.6מיליו ש"ח .מכא שבמש ,שלוש
שני חל גידול של  109%בהוצאות העירייה על פינוי האשפה באמצעות החברה .בגלל מצבה
הכספי הקשה של העירייה נוצר פיגור בתשלומיה לחברה ,ובסו יוני  2005היא הייתה חייבת לה
כ  463,000ש"ח.
הטיפול בתחנת המעבר
 .1במרס  2003הודיע היוע המשפטי לממשלה כי הוכ כתב אישו נגד ראש העירייה בשל
עבירות הקשורות לדר ,טיפולו בתחנת המעבר לפסולת .על פי כתב האישו  ,בי השני 1999
ל  2002לא הופעלה תחנת המעבר על פי הנדרש בהוראות חוק רישוי עסקי  ,התשכ"ח ,1968
)להל חוק רישוי עסקי ( ,חוק שמירת הניקיו  ,התשמ"ד ) ,1984להל חוק שמירת הניקיו (
והתקנות; בתחנה לא היו תשתיות מתאימות כגו גידור וניקוז ותחזוקתה הייתה גרועה .באפריל
 2003הועברה תגובת ראש העירייה וסגנו ליוע המשפטי לממשלה ,המהווה שימוע בטר
העמדה לדי  .עיקר טענותיה היו ,כי ה פעלו לצור ,תיקו הליקויי בתחנה והקימו בה את
התשתיות הנדרשות .ביולי  2004הוגש כתב אישו נגד עיריית בית שמש ,ראש העירייה ,סג ראש
העירייה ומחזיק תיק התברואה ,מנכ"ל העירייה ומנהל אג התברואה .3עד ספטמבר  2005לא
ניתנה הכרעת הדי באישו .
 .2חברה ב' פעלה בניגוד לנדרש ברישיו העסק והשאירה פסולת בתחנה בשעות הלילה ובסופי
שבוע .בספטמבר  2003התחייבו נציגי החברה שבסיו יו העבודה תאוחס האשפה במכולות
מכוסות ביריעות ברזנט כדי למנוע מפגעי ריח ואבק; מהמסמכי שנבדקו עולה שהיחידה
האזורית לאיכות הסביבה טענה שהתחייבות זו לא מולאה .בפברואר  2005הוגש כתב אישו נגד
חברה ב' ,4נגד בעלי מניותיה ונגד מנהלה בפועל ,על הפעלת תחנת המעבר בשנת  2003בניגוד
להוראות חוק רישוי עסקי  ,חוק שמירת הניקיו והתקנות ולתנאי רישיו העסק.
 .3תחנת המעבר פועלת במתח פתוח ופולטת לסביבה ריחות ואבק ,המהווי מפגע תברואתי.
עוד במרס  2004כתב הממונה על תשתיות במחוז ירושלי של המשרד לאיכות הסביבה לסמנכ"ל
העירייה" :בעבר הסברת כי בכוונתכ להעתיק את תחנת המעבר למיקו אחר מתאי יותר .אבקש
__________________
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ת"פ )י ( .'Á‡Â ˘Ó˘ ˙È· ˙ÈÈ¯ÈÚ ' È"Ó 3084 /04
ת"פ)י ( .'Á‡Â '· ‰¯·Á ' È"Ó 1529/ 05
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כי פעולה זו תתבצע במהירות האפשרית וכי במידה ותחליטו לא להעתיק ]ההדגשה במקור[ את
התחנה היא תשודרג בהתא לתקנות )כולל הוספת קירוי ותת לח (" .שדרוג תחנת המעבר מחייב
לבנות לה מבנה סגור ומערכת תת לח )ארובות( ,המיועדי למנוע פליטת ריחות ואבק לסביבה.
 .4באזור התעשייה הצפוני של בית שמש נבנתה תחנת רכבת לנוסעי לתל אביב ולמרכז האר ,
ובאפריל  ,2005ע הפעלת קו הרכבת מבית שמש לירושלי  ,גדל במידה ניכרת היק הפעילות
בתחנה .באזור התעשייה ,לא רחוק מתחנת המעבר ,פועל קניו  ,והעירייה מתכננת להקי באזור,
בצמוד לתחנת המעבר ,מבנה נוס של הקניו וכ לקבוע באזור את מתח השוק העירוני .שינוי
אופיו של אזור התעשייה הצפוני עקב פעילות תחנת הרכבת וההתפתחות של פעילות מסחרית לא
יאפשרו להמשי ,להפעיל בו את תחנת המעבר במתכונת הנוכחית.
נמצא שעד אפריל  2005לא איתרה העירייה מקו חלופי לתחנת המעבר ,והתחנה המשיכה לפעול
במתח פתוח ולפלוט לסביבה ריחות ואבק.
העירייה מסרה בתשובתה שבכוונתה להעביר את תחנת המעבר לאזור המכו לטיהור שפכי
"שמשו " ממערב לקיבו צרעה; ואול העירייה לא הציגה עד אוקטובר  2005תכניות ,לוח זמני
לביצוע ומקורות מימו .
Â‡ ¯·ÚÓ‰ ˙ Á˙ ‚Â¯„˘Ï ‰ÈÈÁ„ ‡ÏÏ ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.‰˙·¯˜· Â‡ˆÓÈÈ˘ ÌÈ·˘Â˙Ï ÌÈÈÂÙˆ‰ ÌÈ˜Ê ‰ ˙‡ ¯ÚÊÓÏ È„Î ¯Á‡ ÌÂ˜ÓÏ ‰˙˜˙Ú‰Ï

פינוי פסולת בניי ועודפי עפר
 .1לפי סעי  7לחוק שמירת הנקיו  ,יש לסלק פסולת בניי לאתר מורשה לריכוז פסולת יבשה.
עיקר הבעיה בפיקוח על השלכת פסולת בניי היא ,שפסולת זו נוצרת ,לעיתי  ,משיפוצי דירות,
שאינ טעוני היתר בנייה או תעודת גמר ,5ולכ אי כלי יעיל לפקח על פינויה .בפיקוח על מילוי
החוק האמור עוסקי כמה גופי  :היחידה האזורית לאיכות הסביבה "שורק" ,מחוז ירושלי
והמשטרה הירוקה של המשרד לאיכות הסביבה והמחלקה לפיקוח ולרישוי שבעיריית בית שמש.
בתשובה למשרד מבקר המדינה מאוגוסט  2005שהתקבלה מהמשרד לאיכות הסביבה נאמר כי
ב"תכנית אב לפסולת יבשה מחוז ירושלי " 6שהכי המשרד ,בפרק "הקמת מנגנו מעקב אחר
מכולות לפינוי פסולת שיפוצי " ,מפורטי האמצעי שרשות מקומית יכולה לנקוט כדי לפקח על
פינוי פסולת הנוצרת משיפוצי  .המשרד לאיכות הסביבה ציי שכלילת של אמצעי פיקוח אלה
בחוק עזר עירוני תאפשר לעירייה לפקח ביתר יעילות על פינוי פסולת זו בתחומה.
האוכלוסייה בבית שמש צפופה יותר מזו שבאזור הכפרי המקי אותה ,השיי ,למועצה האזורית
מטה יהודה ,ומטבע הדברי עבודות הבנייה בבית שמש רבות יותר .הועלה כי חלק מפסולת
הבניי של בית שמש מושלכת שלא כחוק באזור המועצה האזורית מטה יהודה .עקב כ ,מקבלת
__________________
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"טופס  ,"4תעודה המעידה על גמר בנייתו של מבנה ומאשרת שאפשר לחברו לרשתות החשמל ,המי
והטלפו.#
ביולי  2005טר פורסמה התכנית.
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המועצה האזורית מהמשרד לאיכות הסביבה צווי ניקוי על פי חוק שמירת הניקיו  ,המורי לה
לסלק את הפסולת ,לנקות את שלוכל ,ולהחזיר את המצב לקדמותו.
בשל מחסור בכוח אד ובאמצעי בעיריית בית שמש נוצרו קשיי באכיפת חוק שמירת הניקיו
ובמניעת שפיכת פסולת באתרי לא מורשי  ,ונפגעה יעילות הפיקוח על פינוי הפסולת.
 .2במאי  2002התקיי בבית שמש סיור מקי שיז מחוז ירושלי במשרד לאיכות הסביבה כדי
לאתר מפגעי פסולת .בסיור התגלו ,בי היתר ,שתי ערימות פסולת בניי ליד צומת כביש .10
בדצמבר אותה שנה דיווח סמנכ"ל העירייה לממונה על מחוז ירושלי ששתי ערימות הפסולת
האמורות ה מחו לגבול השיפוט של עיריית בית שמש ונמצאות בתחו אחריותה של המועצה
האזורית מטה יהודה; ביוני  2003התברר שלטענת המועצה האזורית ערימות הפסולת נמצאות
בתחו עיריית בית שמש; ואילו מסמ ,מסו יולי  ,2003יותר משנה ממועד גילוי ערימות הפסולת
האמורות ,מלמד שבבדיקת מפות ובסיור בשטח שערכו מפקח ביחידה האיזורית לאיכות הסביבה
"שורק" ומתכנ העיר בית שמש הועלה שה נמצאות בתחו המועצה האזורית.
האמור לעיל מלמד על אחד הקשיי המתעוררי בנוגע לפסולת הקושי לקבוע מי היא הרשות
המקומית האחראית לטיפול באתר פסולת לא מורשה שנמצא בגבול שבי שתי רשויות מקומיות.
‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘· ˙È ˙ÂÓ ÌÈ˘¯ÂÓ ‡Ï ÌÈ¯˙‡· ÏÂÙÈË‰ ˙ÁÏˆ‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
·.Ô‰È È· ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘ ˙¯·‚‰Ï „ÈÈÓ ÏÂÚÙÏ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚÂ ,˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ ÔÈ
 .3בעת הביקורת נמצאה רשימת אתרי פסולת לא מורשי מעודכנת לתחילת נובמבר .2004
ברשימה  25אתרי  ,ובה שלושה גדולי )יותר מחמש משאיות פסולת( ושבעה בינוניי )שתיי
עד חמש משאיות פסולת(.
העירייה מסרה בתשובתה שקשה מאוד לגלות משליכי פסולת באתרי לא מורשי כיוו שלרוב
השלכת הפסולת אינה נעשית בשעות העבודה השגרתיות .העירייה ציינה שהמחלקה המשפטית
שלה נדרשת להביא לבית המשפט הוכחות חותכות להשלכת הפסולת ,א ,קשה לספק הוכחות
כאלה.
ÂÚ ÓÈ˘ È„Î Ì‰Ï˘ ‰ÙÈÎ‡‰ ÈÚˆÓ‡ ˙‡ ¯Ù˘Ï ‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡Ï „¯˘Ó‰ ÏÚÂ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ
.ÌÈ˘¯ÂÓ ‡Ï ÌÈ¯˙‡· ÔÈÈ · ˙ÏÂÒÙ Â‡ ‰Ù˘‡ ˙ÎÏ˘‰
 .4חברה ג' עוסקת שני רבות בפינוי פסולת בניי מאזור בית שמש ,וברשותה רישיו לניהול
עסק :אשפה ופסולת ,7שתוקפו מ .17.12.01
 .5במש ,שני חברה ג' משתמשת בשטחי שאינ בבעלותה לאחסו מכולות פסולת או
לטיפול בה  .בתקופה מאפריל  2002עד יולי  2003הפעילה החברה באזור בית שמש ,בשטח פרטי
שאינו שיי ,לה ,תחנת מעבר לא מורשית ,ריכזה בה מכולות פסולת שבשימושה והשליכה פסולת
בניי בקרבת המכולות וברשות הרבי  .בדצמבר  2003הורשעו חברה ג' ומנהלה בבית משפט
השלו בירושלי בעבירות לפי חוק שמירת הניקיו ולפי חוק רישוי עסקי  .8נוס על כ ,הוטל
עליה צו לפינוי השטח מהפסולת שהושלכה בו ,בפיקוח פקח של המשרד לאיכות הסביבה,
__________________
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בהתא לסעי& )5.1ב( לתוספת לצו רישוי עסקי )עסקי טעוני רישוי( ,התשנ"ה .1995
ת"פ )י ( .(ÌÒ¯ÂÙ Ì¯Ë) 'Á‡Â '‚ ‰¯·Á ' È"Ó 4730 /02
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ולהפסקת השימוש בשטח כתחנת מעבר לפסולת בניי  .החקירה לגילוי עבירות אלו והתביעה
המשפטית נגד החברה נוהלו על ידי המשרד לאיכות הסביבה.
לאחר סגירת תחנת המעבר האמורה נצפו ,וא צולמו על ידי עובדי היחידה האזורית לאיכות
הסביבה שורק ,משאיות של חברה ג' השופכות פסולת בניי ללא אישור בתחנת המעבר העירונית,
המיועדת לאשפה ביתית בלבד.
בסיור שעשה נציג משרד מבקר המדינה בפברואר  2005בשטח תחנת המעבר שנסגרה ,נמצא כי
חברה ג' משתמשת בשטח לאחסו מכולות ריקות .כמו כ בביקורת הועלה כי מכולות של החברה
מלאות פסולת מאתרי שיפוצי אינ מפונות ע תו השיפוצי לאתרי מורשי לסילוק פסולת
אלא מועברות לצדי כבישי ולמפרצי חנייה ,ומושארות ש זמ רב עד לפינוי אל מחו לעיר,
והדבר מפריע לתנועת כלי הרכב .בעת שהיית המכולות בצדי כבישי ובמפרצי חנייה התושבי
שופכי לתוכ פסולת נוספת וה עולות על גדותיה  .עקב כ ,בזמ הרמת המכולות לש העברת
תכולת למשאית הפינוי נשפ ,חלק מהתכולה ומלכל ,את השטחי שבה הונחו המכולות.
בעירייה נמסר לנציג משרד מבקר המדינה שלפחות עשר מכולות אשפה של חברה ג' מונחות
בקביעות בו זמנית במקומות שוני בעיר )ראו תמונה .(2

˙˘Ó˘ ˙È·· È˘‡¯ ·ÂÁ¯· ‰È¯ÂÁ‡Ó ‰¯ÂÊÙ ˙ÏÂÒÙÂ '‚ ‰¯·Á Ï˘ ‰ÏÂÎÓ - 2 ‰ ÂÓ
המידע על מכולות פסולת המונחות בשטחי ציבוריי מתקבל בעירייה מתלונות של אזרחי
למוקד העירוני ומיחידת השיטור המשולב של המחלקה לפיקוח ולרישוי ושל משטרת ישראל,
העושה סיורי ממונעי בעיר .נמצא שבמש ,כשנה ,מאמצע פברואר  ,2004טיפלו אנשי היחידה
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בכ  13מכולות פסולת בלבד; וכי ה הורו לחברה לפנות את המכולות א ,לא הטילו עליה ברירת
קנס.9
רק במהל ,הביקורת החלה המחלקה לפיקוח ולרישוי להטיל ברירת קנס על חברה ג' על הנחת
מכולות פסולת בשטח ציבורי .ב  15.3.05רשמה המחלקה לחברה בגי עבירה זו ארבע "הזמנות
למשפט וכתב אישו )ברירת קנס(" בסכו של  660ש"ח כל אחת .העבירה היא על סעי )39א(
לחוק עזר לבית שמש )שמירת הסדר והנקיו ( ,התשנ"ז  ,1997שעוסק בגרימת מכשול ברחוב.
ÏÎ ˙‡ ËÂ˜ Ï ‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡Ï „¯˘Ó‰ ÏÚÂ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
.˙Â ˘ Â ˙Â¯ÊÂÁ‰ ˜ÂÁ‰ ˙Â¯Ù‰ ˙‡ ÚÂ ÓÏ È„Î Ì˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈÚˆÓ‡‰

✯
˙Â¯·Á‰ ÏÚ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ· ÌÈ ˘ Â ÌÈ¯ÊÂÁ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÈÂÎÓÒ· ˘ÂÓÈ˘ ‰˙˘Ú ‡Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ .‰ ÓÓ ˙ÏÂÒÙ‰ ÈÂ ÈÙ·Â ¯ÈÚ‰ ÔÂÈ˜È · ˙Â˜ÒÂÚ‰
˘„ÂÓÚÏ Ô‰ÈÏÚ ÛÂÎ‡Ï ‰ÏÈÎ˘‰ ‡ÏÂ ,‰Ï‡ ˙Â¯·Á ÌÚ ‰Ó˙Á˘ ÌÈÓÎÒ‰‰ ‰Ï Â ˜‰
·.ÔÂˆ¯ ÚÈ·˘Ó ‰È‰È ¯ÈÚ‰ ÔÂÈ˜È ˘ ÁÈË·‰Ï È„Î Ô‰È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰
ÌÁ˙Ó· ÏÂÚÙÏ ‰ÎÈ˘ÓÓ ˘Ó˘ ˙È· ˙ÈÈ¯ÈÚ ‰ÓÈ˜‰˘ ˙ÏÂÒÙÏ ¯·ÚÓ‰ ˙ Á˙˘ ‰ÏÚÂ‰ „ÂÚ
˙·¯˜·˘ Û‡ ,˜·‡Â ˙ÂÁÈ¯ ‰·È·ÒÏ ËÂÏÙÏÂ ¯ÈÚ‰ Ï˘ È ÂÙˆ‰ ‰ÈÈ˘Ú˙‰ ¯ÂÊ‡· ÁÂ˙Ù
.È¯ÁÒÓ ¯ÂÊ‡ Á˙Ù˙ÓÂ ÍÏÂ‰ ‰ Á˙‰
˘Ó˙˘‰ÏÂ ¯ÈÚ‰ ÔÂÈ˜È · ˙Â˜ÒÂÚ‰ ˙ÂÈ Ï·˜‰ ˙Â¯·Á‰ ÏÚ ‰ÁÂ˜ÈÙ ˙‡ ¯È·‚‰Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ
·‰ÈÏÚ ÔÎ ÂÓÎ .Ô˙„Â·Ú ˙‡ ÈÂ‡¯Î Úˆ·Ï Ô‰ÈÏÚ ÛÂÎ‡Ï È„Î ‰Ï ˙Â Â˙ ‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ÏÎ
˙ÂÈ Î˙ ÈÙ ÏÚ ¯Á‡ ÌÂ˜ÓÏ ‰˙˜˙Ú‰Ï Â‡ ¯·ÚÓ‰ ˙ Á˙ ‚Â¯„˘Ï ˙ÂÙÈÁ„· ÏÂÚÙÏ
.‰ ÂÓÈÓÏ ˙Â¯Â˜Ó‰Â ‰˜˙Ú‰‰ ÚÂˆÈ·Ï ÌÈ ÓÊ ÁÂÏ ˙ÚÈ·˜ ¯Á‡Ï ;˙Â¯˘Â‡Ó

__________________

9

ברירת קנס היא הזמנה שבה מואש המוזמ בעבירת קנס ,וניתנת לו הברירה לשל קנס בשיעור
שנקבע במקו להישפט על העבירה ,האמורה.
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