
 : דו"חות פיקוח וקמפיין עירוני לסדרהצעת 

 רקע ודברי הסבר להצעה: 

לאחרונה הצטברו תלונות רבות בנושא מתן דו"חות במרחב הציבורי, בדגש בטענה לקבלת   
 דו"ח בשל השלכת אשפה וקרטונים ברחוב. 

עיקר התלונות לפי הפירסומים ברשת, בקבוצת וואטסאפ שהוקמה, עסק בדו"חות שניתנו 
 ₪.   730בגין השלכת פסולת במרחב הציבורי בעיקר בהקשר של קרטונים, דו"חות בגובה 

לטענת רבים מהתושבים שקיבלו דו"ח מהסוג הנ"ל, רבים מהם ללא כל דו"ח בעיר בעברם,  
ם למרחב הציבורי ולטענתם הם השליכו את הקרטונים,  הקרטונים מעולם לא הוצאו בידיה

 יחד עם זבל אחר, בחדר האשפה ועוד טענות שונות. 

 אין זו הפעם הראשונה שנושא הפיקוח, בעיקר בהקשר זה, מגיע לפתח המועצה. 

, מתוך מטרה לייצר הליך  2018נושא זה כבר עלה לדיון באמצעות החתומים מטה בשנת 
דיניות, לחדד נוהלים או לאתר כשלים בתהליך מתן דו"ח )ככל שאלו בדיקה בנושא, לקבוע מ

 קיימים(. 

אלא שלמרבה הצער, למרות שההצעה הזו אושרה בידי המועצה, הרי שבפועל ועדה זו   
 מעולם לא כונסה ולא הגישה את מסקנותיה. 

צועי  נוסיף ונעיר שאנו מודעים לחשיבות אכיפת החוק והסדר בעיר ובטוחים שכל גורם מק 
מבצע תפקידו כמיטב יכולתו וביושר, אלא שריבוי התלונות והטענות מקים חשש שקיימים  

 כשלים שצריך לחדד )למשל, השלכת קרטונים בחדרי אשפה שנתברר שלא נאספת(.

כמו כן, כמי שעסקו רבות בקורונה והשלכותיה במטרה לסייע ולקדם עסקים ופרטיים גם   
     ות ויחס.מכאן עולה הצעתנו לגלות התחשב

 אשר על כן להלן הצעת ההחלטה: 

מחלקת הפיקוח תחדל ממתן דו"חות בהקשר של הנחת קרטונים פרטיים במרחב                   .1 
 יום.   21הציבורי, לתקופה קצובה של 

  

למען הסר ספק, יתר דו"חות הפיקוח השונים לפי חוקי העזר וכל דין אחר יינתנו  
היה שינוי במדיניות האכיפה באזורי תעשיה ומסחר ו/או  ללא שינוי, וכן לא י

 ברחובות הראשיים בהם יש שילוב של מגורים ומסחר משולב.

במהלך תקופה זו, יבחן צוות מקצועי של הנהלת העירייה )משפטית, פיקוח,                    .2
מנכ"ל, תברואה, עסקים וכל גורם מקצועי שיידרש ע"פ עמדת המנכ"ל( את  

 ניות בהקשר מתן דו"חות בגין הוצאת קרטונים ו/או פסולת למרחב הציבורי המדי

בשים לב לתלונות הרבות וככל שנדרש יתקן או יגבש מחדש מדיניות ברורה  
     וקבועה.

  



ימים, יבוצע קמפיין ציבורי מקיף, שיסביר לתושבים את   21זו, במהלך תקופה                   .3
הזכויות והחובות בהקשר הזה )הימנעות מהשלכת קרטונים גם בחדר אשפה 

 ועוד(.  

  

בישיבת המועצה הבאה יבוצע עדכון בידי מנהל אגף הביטחון בדבר חוקי העזר,                    .4
טח, בכל תחומי האכיפה  הנוהלים והמדיניות ופעולות המבוצעות בש

             השונים.
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