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7102דוח מבקר המועצה לשנת :הנדון


 המועצות צו פי על זאת , 8107 לשנת  המועצה מבקר ח"דו את להגיש מתכבד הנני

. ( אזוריות מועצות)תהמקומיו

 איכות שיפורו המערכת תפקוד לשיפור לגרום הינן הביקורת של העיקריות מטרותיה
 ,המידות טוהר ,החוק הוראות על שמירה תוך מועצהה ידי על המוענקיםהשירותים
 .תקין מינהלכלליו והחיסכון היעילות עקרונות

 במערכתהרלוונטיים הגורמים כל בין פעולה שיתוף עלידי ,היתר בין ,יושגו אלו מטרות
 .הדדיתאחריות ותחושת מועצהה  הליקויים ותיקון הביקורת המלצות יישום י"עוכן

 בהשגת יתמוך אשר אפקטיבי ביקורת מנגנון ליצור מנת ועל ,כך לצורך.בדוח המוצגים
 ותיקון ההמלצות יישום אחר המעקב תוצאותאת גם  הדוחיכלול ,לעיל שצוינו המטרות
 .קודם ביקורתה בדוח הוצגו אשר הליקויים

 ההדוח תמקד אשפה פינוי צה,וגזםבנושא ולבסיסי לתושבים ניתן במסגרת"השירות ל
הסביבהופעילות איכות אגף של . מפרט ליקוייםהדוח : מולאי החוזים הוראות קיום

ריבויתלונותתושבים,הקצאתעגלותאשפהלתושבים,אישורחשבוניותקבלנים,הקבלנים
ה נהגי עגלותאשפהוזריקתעגלותאשפהעלידי פינוי קבלןבנושאאי העדרםשלמנגנוני,

.ממצאיםחמוריםבעבודתהקבלןיראב,פיקוחומעקבאחרעבודתהקבלנים

העניינית ועל בביקורת תמיכתך על ,המועצה ראש כבוד ,לך להודות ברצוני  התייחסותך
שיתוףהפעולהוהעזרהבעשיית על למזכירהמועצה בנוסףתודתי.מסקנותיהלו לממצאיה
.הביקורת

 ובהערותיך ח"בדו לדון תפקידה אשר ,הביקורת וועדת לחברי כחוק הועבר ח"מהדו עותק
.למועצה והמלצותיה סיכומיה את ולהגיש,עליו


בכבודרב
זנאתייהודה
מבקרהמועצה

נהעלתלונותהציבורוממו
:העתקים

רהוועדהלענייניביקורת"יו–שמעיהאלימר
מזכירהמועצה–מרמורדיביטון

 חבריהוועדהלענייניביקורת
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 לכבוד

 מר יהודה זנטי

 מבקר המועצה

 המועצה האיזורית אשכול

 
 

 7102 לשנתמבקר המועצה ח "דו: הנדון

 מ  "בע 0891התקשרות המועצה האיזורית אשכול עם יראב שירותי נוי 

 

המועצה האיזורית של בקשר להתקשרות , /132לשנת , מבקר המועצהח "לדואת הערותיי  יתןהנני מתכבד ל

כמתחייב מהוראות , ("הקבלן" –להלן ) מ"בע 28/1ראב שירותי נוי עם הקבלן י( "המועצה" –להלן )אשכול 

 :כדלקמן, 2813 –א "התשי, לצו המועצות המקומיות( ג)ו241סעיף 

זם וגרוטאות גבקשר למתן שירותי פינוי אשפה , שבנדון עם הקבלן ,/24717132ביום , ה התקשרההמועצ .1

 .1328 פברוארחודש כאשר ההתקשרות מסתיימת ב, ל"ממחנות צה

, למועצהנגרמו גין הנזקים שב ,ל"הנ את הקבלןמשפטית לתבוע  ועצהשוקלת המ, לאור ממצאי הביקורת .2

 .ח הביקורת"כמתואר בדו

מתן שירותי פינוי אשפה ממחנות ל ,י המועצה"ע ,חדשכרז מולקראת פרסום  ,הפקת לקחיםבמסגרת  .3

, מכרז החדשהוראות השבמועצה וודא הת, סתייםתהקבלן הנוכחי לאחר שההתקשרות עם , ל"הצ

תהא לפי כמות פסולת שיפנה הקבלן , החדשה התקשרותהבמסגרת , לקבלןהמועצה התמורה שתשלם 

 .י הקבלן"עכנטען  מפונותההאשפה מכולות י מספר "עפולא  ,ל"ממחנות צה בפועל

 
 ,בכבוד רב

 ראש המועצה האיזורית אשכול

 מר גדי ירקוני
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 המועצה מבקרהבסיס החוקי לפעולות 

ן להל) במועצות המקומיות ובמועצות האזוריות, הביקורת הפנימית בעיריות
 (נוסח חדש)מושתתת על החובה שנקבעה בפקודת העיריות (  הרשויות המקומיות

ועל החובה , להעסיק בכל עירייה מבקר עירייה( פקודת העיריות או הפקודהן הלל
פקודת המועצות להעסיק  -ןלהל (נוסח חדש)ות המקומיות שנקבעה בפקודת המועצ

מבקר . בכל מועצה מקומית ומועצה אזורית מבקר פנימי לביצוע עבודת הביקורת
ביקורת על פעילות הרשות ולהגיש לעומד בראשה  ךהרשות המקומית נדרש לערו

יותיו תפקידיו וסמכו .את ממצאיו( ועדת הביקורת -ן להל )ולוועדה לענייני ביקורת 
 א071: העיריות סעיפים על פי פקודת, של מבקר הרשות המקומית נקבעו בחקיקה

, מבקר מועצה מקומית ןפקודת העיריות יחולו לעניי ,(ה)עד ( א) ב071, (ד)עד ( א)
 .זה מועצות אזוריות  ובכלל

 המבקר תפקיד

 :כדלקמן העירייה בפקודות א 071עיף סעירייה נקבעו ב/תפקידי מבקר מועצה

 :ואלה תפקידי המבקר (א.)א071

, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה, יהילבדוק אם פעולות העיר  (0) 
תוך שמירת טוהר , בידי המוסמך לעשותם, נעשו כדין, 0691 -ה"תשכ

 .סכוןיהמידות ועקרונות היעילות והח

 .יהילבדוק את פעולות עובדי העיר   (2) 

מבטיחים ה ,יהיות הנוהל הנהוגים בעירלבדוק אם סדרי הבוחן והורא  (3) 
 .סכוןיטוהר המידות ועקרונות היעילות והח, קיום הוראות כל דין

ולבדוק אם דרכי החזקת כספי  ,יהילבקר את הנהלת חשבונות העיר  (4) 
 .יה ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את הדעתיהעיר

ית שבתחום תיעשה גם לגבי המועצה הדת( א)קורת לפי סעיף קטן יהב  (ב)
יה יקרן או גוף אשר העיר, מוסד, מפעל, וכן לגבי כל תאגיד ,יהיהעיר

משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב 
קורת לפי סעיף קטן זה ילמי שעומד לב ,או משתתפת במינוי הנהלתם

 ".גוף עירוני מבוקר"ייקרא להלן 

, בע המבקר את תכנית עבודתו השנתיתיק, (א)בכפוף לאמור בסעיף קטן    (ג)
 –את נושאי הביקורת בתקופה פלונית ואת היקף הביקורת 

 .על פי שיקול דעתו של המבקר   (0)

 .ן פלוניייה לבקר ענייעל פי דרישת ראש העיר   (2)

ובלבד שמספר הנושאים , ני ביקורתיעל פי דרישת הועדה לעני   (3) 
 .שנת עבודהלביקורת לא יעלה על שני נושאים ל

 .המבקר יקבע על פי שיקול דעתו את הדרכים לביצוע ביקורתו  (ד)           
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 :יסוד עקרונות שני י"ע מודרכת המועצה מבקר של העבודה תכנית הכנת

 תוך ,כפיים ובניקיון ביעילות להתנהל חייבת ציבורית כמערכת המועצה .א
 .פעילותה על מקרוב ולעקוב לדעת הרשות תושבי לציבור אפשרות מתן

 למלא לו לאפשר מנת על ,המועצה מבקר של ועצמאותו מעמדו קידום  .ב
 .חוק על פי עליו שהטילו התפקידים את  ביעילות

 המצאת מסמכים ומסירת מידע

 :לקמןדכ העירייה בפקודות( ב) 071עיף סהמצאת מסמכים ומסירת מידע נקבעו ב

ראש המועצה , יהיובדי העירע, חברי המועצה, יה וסגניויראש העיר (א.)ב071
וחברים , עובדי המועצה הדתית, חברי המועצה הדתית, הדתית וסגניו

על פי , היימציאו למבקר העירי, ועובדים של כל גוף עירוני מבוקר
יה דרוש לצרכי יכל מסמך שברשותם אשר לדעת מבקר העיר, דרישתו

 יה כל מידע או הסבר שיבקש בתוךיהביקורת ויתנו למבקר העיר
 .התקופה הקבועה בדרישה ובאופן הקבוע בה

לצורך ביצוע  , יה או עובד שהוא הסמיך לכך תהיה גישהילמבקר העיר  (ב)         
לכל בסיס נתונים ולכל , לכל מאגר מידע רגיל או ממוחשב, תפקידו

יה או של המשרתים את יתוכנת עיבוד נתונים אוטומטי של העיר
 .קריה או של גוף עירוני מבויהעיר

עובדים  יה ועל ייחולו על מבקר העיר, פי דין-לגבי מידע החסוי על   (ג)  
מטעמו המגבלות הקבועות בחוק או לפיו לגבי המורשים לטפל באותו 

 .מידע

ן ילעני, יחולו עליו, היה שאינו עובד העירייעובדו של מבקר העירי   (ד)         
בד הציבור שהוא עובד כל איסור והגבלה החלים על עו, עבודתו האמורה

 .יהימבקר העיר

יה ויהיה רשאי להיות נוכח ייוזמן מבקר העיר ,לצורך ביצוע תפקידו  (ה)  
יה או כל ועדה מועדותיה או כל ועדה יבכל ישיבה של מועצת העיר

בישיבה שאינה סגורה רשאי הוא  ,מועדותיו של גוף עירוני מבוקר
 .להיות נוכח אף על ידי עובד מעובדיו
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 המבוקרים תגובת

על ידי .הביקורת היא כלי ניהולי אפקטיבי העומד לרשות הנהלת המועצה ועובדיה
ניתן לקדם את המועצה לעבודה , התייחסות לממצאי הביקורת והמלצותיה

אפקטיביות וטוהר , יעילות, תוך הטמעת תקני עבודה של חיסכון, מועילה יותר

 .בקרב כל עובדי המועצה וגורמיה ,מידות

 מעבודת נפרד בלתי חלק הינו אחריהו ,ביקורתה במהלך המבוקרים גובתת
 תותוצא ולעיתים ,הגדרתה מעצם קלה משימה אינה הביקורת מלאכת .הביקורת
 עבודת את המנחים שהכללים ןכ על ראוי. למבוקרים קלה ינהא הביקורת
 .תקיימו בזהירות המרביתי  ,והמסקנות העובדות בקביעת הביקורת

 הראשון השלב  :שלביםלשני  נחלק , הביקורת דוח הכנת מהלך של יםהדבר סדר
 את לביקורת להמציא למבוקר אפשרותמתן  תוך, המבוקר עם עובדתי בירור הוא

 מקבל ,הבא בשלב .שונים ובמסמכים בהתכתבויות נתמכים כשהם הסבריו
 כתבב בין, בכך רצונו אם  ,להגיב רשאי הוא עליה ראשונית ח"דו טיוטת המבוקר

 .בעל פה ובין

  השנתי הביקורת ח"דו הגשת   

 וכן , שערך הביקורת ממצאי על  ח"דו ,לשנה אחת המועצה לראש יגיש המבקר  
 פעולותיו את המבקר יסכם ח"בדו  .הביקורת לועדת יעביר עותק מהדוח לחברי

 .בעתיד הישנותם ומניעת הליקויים תיקון על וימליץ ,שמצא הליקויים את יפרט
 ממצאי על ח"דו הביקורת ולעדת המועצה לראש להגיש המבקר רשאי  ,ףבנוס

 דרשו הביקורת ועדת או המועצה ראש כאשר או לו שיראה עת בכל ,שערך ביקורת
  .כן לעשות ממנו

 :ז לעבודת הביקורת"לו

 ולועדת, להגיש דוח לראש המועצההמבקר באפריל על  0 -אחת לשנה לא יאוחר מ
 ראש יגיש ,המבקר ח"דו קבלת מיום (ביולי  0כלומר עד )   יםחודש 3תוך   .הביקורת
 חברי לכל וימציא, ח"הדו על הערותיו את הביקורת ועדתוללמבקר ו המועצה
 .הערותיו בצירוף ח"מהדו העתק המועצה

 
 גישלהו , חודשיים על וועדת הביקורת לדון בדוח המבקר והערות ראש המועצה בתוך

 הועדה תשלים בטרם (.בספטמבר  0עד )  והצעותיה סיכומיה את לאישור למועצה
 נושאי לדיוניה לזמן  ,בכך צורך ראתה אם  ,היא רשאית והצעותיה סיכומיה את

 תוך .ח"הדו על להגיב להם לאפשר כדי מבוקר גוף של או המועצה של משרה
 תקיים ,והצעותיה סיכומיה את הביקורת ועדת הגישה שבו מהיום ,חודשיים
 .ההצעות אישור בדבר ותחליט ,בהם מיוחד דיון המועצה

  
 דוןת  ,האמורה התקופה תום עד ח"הדו על הערותיו את המועצה ראש הגיש לא

 חמישה תום עד ,והצעותיה סיכומיה את לאישור למועצה ותגיש המבקר בדוח הועדה
 .לוועדה המועצה מבקר ידי על המצאתו ממועד חודשים
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 התקופה תום עד המועצה לחברי תיהוהצעו הסיכומי את ועדהוה הגישה לא
 בצירוף מהדוח העתק המועצה חברי לכל המועצה ראש המציא לא או  ,האמורה
 בדוח תדון והמועצה ,המועצה חברי לכל הדוח עותק המבקר ימציא  ,הערותיו

 . המועצה לראש הגשתו ממועד חודשים משבעה יאוחר לא ובהמלצותיו

ולמבקר  למשרד הפנים, ח המבקר"מדותק עונמסר , לאחר הדיון במליאת המועצה
 .הדוח גלוי לעיון הציבור -ממועד זה . המדינה

 ביקורת ועדת

 ,החל גם על המועצות האזוריות, בעקבות התיקון לפקודת המועצות המקומיות
הוועדה . מחויבות כל הרשויות לסוגיהן להקים ועדה מיוחדת לענייני ביקורת

 ,וא המבצע הלכה למעשה את הביקורתה מועצהשכן מבקר ה, נקראת בשם זה
 .והוועדה דנה בדוחות הביקורת שלו ובדוחות ביקורת אחרים

 :הוועדה לענייני ביקורת תדון ותטפל בדוחות הבאים ובמשתמע מהם

 .המועצהכל דוח של מבקר  . 0

 .תמקומיעל פעילות הרשות  ,כל דוח של מבקר המדינה ושל נציב תלונות הציבור .2

 .המועצהת של משרד הפנים על קורכל דוח בי .3

 .שהוגש לפי כל דין, כל דוח ביקורת אחר על הרשות .4

 .מעקב אחר תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת .1

  כי הוועדה לענייני ביקורת אינה רשאית לערוך ביקורת בעצמה ,שוב להדגישראוי 
ממצאי  הוועדה לענייני ביקורת חושפת את, מאידך. כפי שהמועצה אינה רשאית

והיא ממליצה על הפעולות המתבקשות , המועצהמליאת דוחות הביקורת בפני 
הוועדה רשאית לכלול עד שני נושאים לבדיקה במסגרת תכנית . בעקבות הביקורת

 .העבודה של מבקר הרשות

 השתתפות מבקר בישיבות הוועדה
 

 .בכל ישיבות הוועדה לענייני ביקורת, במידת האפשר, מבקר הרשות ישתתף

ישיב לשאלות חברי , מבקר הרשות ישתף פעולה עם הוועדה לענייני ביקורת. 0
במגמה לסייע בידי , ויסביר ככל שיתבקש את ממצאי הביקורת שערך ,הוועדה

 .הוועדה בגיבוש המלצותיה ברוח הביקורת וכמתחייב מממצאי דוחות הביקורת

ני ביקורת לבצע ישקול בכובד ראש כל בקשה של הוועדה לעניי ,מבקר הרשות .2
 . עד שני נושאים בשנה, זאת. ביקורת בנושא מסוים

 
ימסור המבקר העתק מן , במועד הגשת הדוח השנתי לראש הרשות לקבלת הערותיו

הוראה זו מתייחסת גם לדוח . הדוח לכל אחד מחברי הוועדה לענייני ביקורת

 .ביניים שרשאי מבקר הרשות להגיש לראש הרשות
 



דוחות
ביקורת
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 פינוי אשפה וגזם

 

  כללי .1
 

גזם  ,אשפה ביתית: בתחום ישובי המועצה מצטברת פסולת מסוגים שונים
המועצות האזוריות מעוגנות חובותיה של צו ב .פסולת בניין ועוד, וגרוטאות

לפינוי אשפה ולניקוי הרחובות במרחב הציבורי שבתחום , המועצה לדאוג לתברואה
לת בתחום שיפוטה נגזרת סמכותה של מועצה אזורית לפעול לפינוי פסו .שיפוטה

מועצות )לצו המועצות המקומיות  93כקבוע בסעיף , מסמכויותיה הכלליות
לפעול בכל עניין הנוגע , ( צו המועצות האזוריות -להלן  ) 0611-ח"תשי( אזוריות

 .לציבור בתחום המועצה האזורית

ולקבוע הסדרים , כמו כן המועצה מחויבת להסדרת הטיפול באריזות למחזור
, פלסטיק, זכוכית , נייר, קרטון: ניין ייצור אריזות וטיפול בפסולת האריזות כגוןלע

למנוע את הטמנתה ולעודד שימוש חוזר באריזות לשם הקטנת ההשפעה , מתכת
 .השלילית הסביבתית של אריזות ופסולת אריזות

 -כ 2109ל בשנת "מישובי המועצה וממחנות צה ,תימפונהאשפה ביתית הכמות  
 -כלחודש ממוצע , ופסולת למחזור לא כולל פסולת גזם ,ביתית טון אשפה 6,116

 2,141 -כ 2109שנת לגזם גנני  תפסולת למחזור כוללכ "סהבנוסף  .טון אשפה 111
מסך הפסולת כולל  71% -המוטמנת באתר דיה מוערכת בככמות האשפה . טון

  .31% -כמות הפסולת למחזור מוערכת בכ, פסולת למחזור

פסולת גזם , אשפה ביתית: יכות הסביבה אחראי למערך איסוף ופינויאגף א 
פסולת האריזות ופינוי איסוף וכן , ל"ופסולת גושית מהישובים וממחנות צה

האשפה מתוך התקציב נושא , ₪ 7,111,111 -כ 2107תקציב האגף לשנת  . למחזור
 . ₪ 1,111,111 -הניקיון מתוקצב בכו

 פסולת לאיסוף קבלנים עם המועצהתקשרויות ה בבדיקת מתמקד ,ח הביקורת"דו
 נבדק כן כמו  ,החוזים הוראות וביישום עמם ההתקשרות הליכי נבדקו .ופינויה

 .הקבלנים עבודת אחר  והבקרההמעקב  ,הפיקוח, נושא תלונות התושבים

בנושא  2107במהלך שנת ביקורת  רכהנע ,השנתית הביקורת לתוכנית בהתאם
  . פסולת גזם ופסולת אריזות למחזור, אשפה ביתיתאיסוף ופינוי פסולת 
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 הביקורת מטרות  .2

 :כדלהלן , עיקריים נושאיםהבדיקה התמקדה בכמה 

  המועצה והקבלניםיישום הוראות החוזים בין הקבלנים הליכי ההתקשרות עם .   

 וניהולו האשפה פינוי תקציב. 

 הציבור בפניות הטיפול. 

 לנים הקב עבודת עלומעקב  פיקוח. 

 המפונית האשפה היקף. 

 הטיפול בפסולת למחזור. 

 טיאוט רחובות. 

 הביקורת היקף 

  מחזור וקבלן גזם אשפה פינוי ניקבל עם חוזים יישום הוראות. 
 מנהלת איכות הסביבה ועובדים עם וברורים שיחות. 

 בישובי המועצה סיורים. 
 לניםלקב הקשורים , החלטות וועדת המכרזים, מסמכי המכרזים בדיקת 

 .שהשתתפות במכרזים

 בדיקת תעודות ודוחות שקילה. 
 בדיקת יומני עבודה. 

  בדיקת חשבוניות קבלנים. 
 

  פינוי אשפה .3

משאיות שבהן מתקן  ,עד לפינויהבעגלות אשפה ומכולות האשפה הביתית נאספת 
ומעבירות את הפסולת  ,עגלות ומכולות אשפהלדחיסת אשפה מפנות את הפסולת מ

, שטח המשמש לסילוק פסולת - ת אשפהאתר הטמנ) ה להטמנ דיהאתר להאשפה 
הטמנת בגין . גזם וגרוטאות מפונים במשאיות מנוף,  ( וכיסויה באמצעות הטמנתה

 .היטל הטמנהאשפה וגזם המועצה משלמת פסולת 

מבתי מגורים בישובי : מפנה אשפה ביתיתאיכות הסביבה  אגףבאמצעות  ,המועצה
ל מוצבים "במקומות הנ. תיירות, חינוך, מבני ציבור, עסקים, בתי מסחר, המועצה

ליטר  0,011עגלות בנפח  ,ליטר 241/391עגלות בנפח : כלי אצירה בנפחים שונים
בנוסף המועצה מספקת שירותי פינוי אשפה ביתית וגזם  .קוב 4.1ומכולות בנפח 

וגם ממחנות שלא  ,ל הנמצאים בתחום שיפוט המועצה"וגרוטאות ממחנות צה
 . צאים בתחום שיפוטהנמ
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 מישובי שפונתהאשפה ביתית  פסולת כמות על םנתוני מובאים ,שלהלן בטבלה
גנני  גזם, זכוכית, פלסטיק, קרטון  ,נייר :כגון רלמחזו פסולת אריזות וכן מועצהה
 . 2109 - 2104 שניםל

 :להלן הטבלה

 2112 2112 2112 סוג הפסולת

 9,119 9,311 1,291 ביתית להטמנה בטון אשפהכ "סה

 2,142 3,063 0,192 אריזות למחזור בטון תכ פסול"סה

 
כולל  להטמנה פסולת אשפהכ "סה

 מחזור בטוןל פסולת
9,131 6,141 6,341 

 
 הפסולת כ"מסה המחזור שיעור

 
23% 33% 31% 

 
 :עולהמהנתונים בטבלה 

מות כ 2109בשנת , טון  1,291 -כ 2104בשנת  ,ביתית להטמנה אשפהכמות   -
 הגידול בכמות האשפה   .23 % -עלייה של כ ,טון 9,119 -להאשפה הביתית עלתה 

 .מוסבר בחלקו מגידול באוכלוסיה

טון  9,131 -עלתה מ ,פסולת למחזורשהוטמנה כולל ביתית אשפה כ פסולת "סה  -
 . 2109טון בשנת  6,341 -ל 2104בשנת 

 -ל זה עלה  2109בשנת וטון  0,192 -כ 2104בשנת   ,אריזות למחזורפסולת  כ"סה  -
 . טון  2,142

 . 2109בשנת  31% -ל  23% -עלתה מ ,הפסולתכ "המחזור מסהשיעור   -
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 תקציב אשפה 

מישובי  וגזם ביתית אשפה פינוי בתחום איכות הסביבה אגףוהכנסות  הוצאות
 כולל( תמנהליו והוצאות שכר ,פעולות סעיפי: לא כולל) ל "המועצה וממחנות צה

  :כדלהלן, ת אשפה מכוח החוקהטמנ היטל תשלום אגרת

 הערות 2112 2112 2112 סעיף

 הוצאות

 פינוי אשפה ישובי מועצה
 

 .קבלן  מבצע גאן תברואה 2,101,031 0,629,761 0,142,304

ל "פינוי אשפה וגזם מצה
 הטמנת גזם אתר דודאים 

 .שרותי נויקבלן מבצע יראב  0,196,314 0,414,116 0,442,013

אגרת היטל הטמנת 
 אשפה ישובי מועצה וצהל

0,033,479 0,002,326 0,079,104 
תשלום לקיבוץ צאלים 

הטמנת אשפה מפעיל אתר 
 .דיה

קיבוץ כרם  -קבלן מבצע  326,134 1 1 טיפול בגזם גנני
 .שלום

איסוף פסולת אריזות  
 . למחזור

 נגב אקולוגיה -קבלן מבצע  012,943 1 1

ישובי מועצה המפנים אשפה  201,011 367,211 367,211 פסולת באתר דיההטמנת 
 .לאתר דיה

ט רחובות וכבישים אוטי
 בתחום המועצה

מאיה ניהול  –קבלן מבצע  043,373 1 1
 .ותברואה

  212211222 214221434 211171112 כ הוצאות"סה

 הכנסות
 0,337,319 0,174,114 0,017,162 הביטחון משרד

הכנסות פינוי אשפה והטמנה 
מבסיסים מחוץ לתחום 

אשר  ,השיפוט של המועצה
 .לא משלמים ארנונה

פינוי , גבייה מבתי אריזה  10,391 49,001 71,111 מבתי אריזה אשפה פינוי
 .י המועצה"ע מכולות אשפה

הטמנת פסולת 
 201,411 410,409 312,061 משתמשים באתר דיה

ישובי מועצה המפנים פסולת 
ועבורם המועצה , לאתר דיה

משלמת לאתר עבור הטיפול 
 . בהטמנה

 . הכנסות מתאגיד תמיר 42,611 7,111 1 הכנסות ממחזור אריזות

  112211114 112241232 112371122 כ הכנסות"סה
 

    הערות לטבלה

פינוי ,  ל "שפה מישובים וממחנות צהפינוי א: בגין,  2109הוצאות המועצה בשנת   -
גידול , ₪  1,111,111 -והיטל הטמנה כ, טיפול בגזם גנני , פסולת אריזות למחזור

 -יש גידול  של כהכנסות בסעף מאידך . 2104 שנת ביחס ל 03% -בהוצאות של כ
 .הנובע מגידול בהכנסות ממשרד הביטחון 7%
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מקבלת החזר הכנסה מלא שהמועצה , נמצאומהבדיקה מנתוני הטבלה  -
 עבור תשלומי המועצה לאתר דיה בגין הטיפול בהטמנת פסולת  ממשתמשים
 .  (ישובי המועצה , להלן) משתמשים 

גבייה משונות מקיימת ירידה בהכנסה  2109שנת בש, מנתוני הטבלה אנו רואים  -
שירות שהמועצה לבתי אריזה בגין ל ל מתייחס"הסעיף הנ ,2104ביחס לשנת 

, המועצה משלמת לקבלן גאן על השירות , נוי מכולות המוצבות בבתי אריזהפי
 .   למועצה מחיר מלא מיםשלמבתי אריזה ו

מלא עבור כספי המועצה אמורה לקבל החזר , על פי ההסכם עם תאגיד תמיר  -
 2109מנתוני הטבלה אנו רואים שבשנת , אריזות למחזורהוצאות פסולת 

והכנסה , ₪ 011,111 -כ הן ת אריזות למחזורהוצאות המועצה בגין פסול
  .₪ 17,111 -פער בהכנסה של כ₪  43,111 -כ הוא שנתקבלה מתאגיד תמיר

שהתקבולים החסרים מתאגיד תמיר התקבלו 1 בתגובה מסרה מנהלת האגף
   .ונרשמו בספרים 2117בשנת  במלואם

 

  ן תברואה.א.גהתקשרות עם קבלן  .2

, ובי המועצה והובלתה לאתר הטמנת אשפה דיהביצוע איסוף ופינוי אשפה מיש
ופסולת גזם וגרוטאות ממחנות פינוי אשפה . ן תברואה.א.באמצעות הקבלן ג נעשה

  .באמצעות הקבלן יראב שרותי נויל נעשה "צה

כלי במהאשפה הנאספת מפנות את פסולת  ,משאיות שבהן מתקן לדחיסת אשפה
שפיכת האשפה ושקילתה אתר ומעבירות את הפסולת הדחוסה אל  ,אצירה
 .(אתר דיה  –להלן )ה תוהטמנ

לשירותי מחיר הצעות  נים למתןהזמנת קבל, 4/2101 מספר המועצה פרסמה מכרז
 מכלי האצירה מהאשפה איסוף ופינוי פסולת , פינוי אשפה וגרוטאות ופסולת גושית

 חינוך ואתרי, מבני ציבור, עסקים, בתי מסחר, בתי מגורי תושביםב :הפזורים
 .תיירות בתחום השיפוט של המועצה

 יםנדרשו להגיש הצעה על בסיס מחיר לפינוי עגלת אשפה בנפח ,המשתתפים במכרז
בישובי והפזורים  במכפלת מספר כלי האצירה הקיימים ,ליטר 241/391/0,011

עגלות וכמות מיפוי ומיקום מסמך צורף  ,ולהסכם למסמכי המכרז .המועצה
באיסוף ופינוי גרוטאות התשלום יהיה לפי מחיר  .מועצהבישוב בכל ומכולות אשפה 

 .יום עבודה

ן .א.וועדת המכרזים החליטה שההצעה של הקבלן ג, מציעים 3למכרז ניגשו 
 .היא ההצעה הזוכה במכרז, תברואה

 -נמצא שההצעה הזוכה הייתה בסטייה מעל האומדן בכ 1מעיון במסמכי המכרז
נובע , כי למרות הסטייה מהאומדן" לן להדכ, הוועדה נימקה את החלטתה, %31

מכך שהאומדן שהוכן על ידי מנהלת אגף איכות הסביבה אינו מבוסס דיו כדי 
 ". להצדיק פסילת הקבלן 
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יעודו של אומדן המופקד בתיבת המכרזים להעמיד לרשות ועדת שי ,המבקר מציין
ות בפני המכרזים כלי עזר מקצועי לבחינת רצינותן וכדאיותן של ההצעות המובא

אמת מידה  שהמחירים המוצעים מש היא לששל האומדן תכליתו  ,ועדת המכרזים
חובתה של וועדת המכרזים לוודא שהאומדן שהוכן . הם הוגנים וסביריםבמכרז 

 .  יהא סביר

שהאומדן שהוכן על ידי מנהלת האגף 1 המבקר מתרשם1 מבדיקת מסמכי המכרז
אשר יהווה כלי עזר בפני  1סביר לא עמד בדרישות המקצועיות להכנת אומדן

 .הוועדה לבחינת הצעות במכרז 

חודשים  39הינו לתקופה של , ן תברואה.א.ההסכם עם הקבלן ג - תקופת ההסכם
התמורה החודשית לקבלן . 2101עד מאי  2101היינו מיוני , ממועד חתימת ההסכם

רה שהקבלן היא לפי חישוב של מספר כלי האצי, עבור ביצוע עבודת פינוי האשפה
עגלות אשפה בנפחים משתנים של : חלוקה לפי סוג כלי האצירה) פינה בחודש 

 4,111ומכולות אשפה בנפח , ליטר 0,011וכן עגלות אשפה בנפח , ליטר 241/391
 ימים/ובמכפלת מספר הפעמים( לפי סוג כלי אצירה ) במכפלת מחיר לפינוי (  ליטר

 .האשפה בחודש שפונו העגלות ומכולות

פסולת והקבלן יבצע עבודות איסוף פינוי אשפה  ,על פי ההסכם -  אור העבודהתי
מבני , מבני חינוך , עסקים, בתי מסחר , וגרוטאות מכל בתי מגורי התושבים גושית

כל מקום אחר בתחום השיפוט של הרשות בו יידרש פינוי מו, ציבור ואתרי תיירות
ת איסוף אשפה תיעשה על עבוד. הובלת האשפה והפסולת לאתר הטמנה, אשפה

כל כלי האצירה יפונו . גרוטאות ומשאית מנוף אחת לאיסוף  1משאיות דחס 2ידי 
יעשה באמצעות  ,פינוי גרוטאות ופסולת גושית 1בשבוע פעמייםבתדירות של 

הקבלן יוביל את האשפה והפסולת . משאית מנוף לפי תוכנית עבודה שנתית
לפני שפיכת האשפה באתר , "(תר דיהא"להלן ) שנאספה לאתר להטמנת אשפה 

ויקבל תעודה על משקל , ישקול הקבלן את משאית הפינוי בכניסה וביציאה מהאתר
 .האשפה שנאסף

ת שתי משאיות לפינוי אשפה בכל אחד וכי לא נדרש 1בתגובה מסרה מנהלת האגף
היו ארבעה  2117עד מאי  .על פי תוכנית העבודה מימי השבוע אלא אחת או שתיים

 .היו שתי משאיות( שני וחמישי ) וי פינוי כלומר פעמיים בשבוע קו

שמנהלת האגף הייתה שותפה מלאה 1 לאור תגובת מנהלת האגף המבקר מציין
 2והיה ברור לקבלן בעת הגשת הצעת המחיר שמדובר בהפעלת 1 בהכנת המכרז

 שכללי 1בנוסף המבקר מציין. בכל יום פינוי משאיות דחס באופן שותף וקבוע
 החוזים הוראות קיום על להקפיד מנהלת האגף את מחייבים התקין מינהלה

ההסכם עם הקבלן ברור ואינו משתמע לשני פנים ועל  .חתומה עליהם שהמועצה
בנוסף מבדיקה . בכל יום פינוי הקבלן מוטלת החובה להפעיל שתי משאיות דחס

עם נוסף  בירורמ וכן דוחות שקילה החל מתחילת ההסכם עם הקבלןשל  חוזרת
גאן הפעיל מתחילת נמסר למבקר שהקבלן נמצא ו1 של המחלקהעובדי שטח 

  .באופן קבוע משאיות דחס 2ההסכם 
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משאיות דחס יחד  2הקבלן אמור לתפעל באופן קבוע , לביצוע עבודת פינוי האשפה 
נמצא . של האגףשבועית לפי תוכנית עבודה  וזאת, עובדים לכל משאית 2עם צוות 
, לפי מסלול ישובים קבוע ' עד יום ו' הקבלן מבצע איסוף אשפה מיום אש מהבדיקה

עבודת איסוף האשפה . פעמיים בשבוע כל עגלות ומכולות האשפה בתדירות פינוי 
 .תתבצע בכל ימות השנה למעט בשבתות ובחגים

הקבלן מתחייב להתקין על חשבונו במשרד  ,על פי ההסכם - מערכת איתור

עבודת אחר  GPS   ניווט לווייניומערכת שליטה ומעקב  ,ייחמנהלת האגף מחשב נ
קבל נתונים בזמן אמת ואף ללמנהלת האגף מאפשרת  המערכת. משאיות הדחס

 ,רטרואקטיבית בדבר מסלול נסיעתן של המשאיות ומיקומן בכל רגע נתון
באמצעות המערכת הממוחשבת ניתן להפיק דוחות בזמן אמת ודוחות תקופתיים 

הוא איתור החשיבותה של מערכת  .האשפה ת מסלולי איסוף פסולתהמתעדים א
לעקוב אחר מסלולי נסיעתן של המשאיות ולוודא  מועצהבכך שהיא מאפשרת ל

 .שאינן אוספות פסולת מאזורים שלא נמצאים בתחום שיפוטה

שליטה שהקבלן התקין במחשב הנייח של מנהלת האגף מערכת  ,מהבדיקה נמצא
של  למנהלת האגף לעקוב אחר נסיעתןמאפשרת המערכת  , GPSומעקב לווייני

יש האיתור למערכת  , שבועי או חודשי פינוי תדירות אחר וכן, הדחס  משאיות
 הורמו ונשפכועגלות האשפה  אכןשלמנהלת האגף שאין ידיעה וודאית  והואחסרון 

אגף מעיד מתושבים במזכירות ההתלונות הרבות שמתקבלות , לתוך משאית הדחס
  .חסרון המערכת על

שפונתה מישובי המועצה אשפה ביתית פסולת  תיוכמו - כמות האשפה המפונית
וכן דוחות שקילה מתבססים על  ,ונשקלה והוטמנה באתר דיה, ל"ומבסיסי צה

נמסרו דוחות שקילה ומסמכים נוספים  .מופרדת למחזורמסמכי שקילה של פסולת 
 :הטבלה להלן .למבקר על ידי מנהלת האגף

 2112שנת  2112שנת  2112שנת  ושאהנ

 01,167 04,117 04,433 מספר תושבים

 3,741 3,701 3,701 מספר בתי אב

 4 3.62 3.11 ממוצעת במשפחה נפשות מספר

כ פסולת אשפה בטון שפונתה מישובי "סה
 1,669 1,777 1,237 המועצה 

 2,141 3,063 1 כ פסולת מופרדת למחזור"סה

ונתה ממחנות כמות הפסולת בטון שפ
 3,163 3,271 3,661 .ל"צה

כ פסולת אשפה ביתית ישובי מועצה "סה
 41214 41127 41232 .ל בטון"ומחנות צה

 0,079,104 0,002,326 0,033,479 הוצאות היטל הטמנה
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  הערות לטבלה

מספר בתי אב מסמך על  , פי המרשם במשרד הפנים מספר תושבים מסתמך על   -  
 .יהנתוני מחלקת הגבי

טון ובשנת  1,237 -כ 2104בשנת שפונתה מישובי המועצה  האשפה הביתיתכמות    -
 .  04% -עליה של כ, טון 1,669 -ה לתעלכמות האשפה  2109

 439 -כ 2104שנת לחודש לממוצע  ,שפונתה מישובי המועצהאשפה כמות פסולת   -
ועצה שפונתה מישובי המכמות פסולת האשפה הממוצעת  2109ובשנת , טון

 .נפשות  העלייה מוסברת בגידול במספר. טון 111 -לחודש עלתה לכ

, ל "שפונתה הן מישובי המועצה והן מבסיסי צה ,כ אשפה ביתית בשנה"סה  -  
 .טון 6,116 -כזה עלה ל 2109טון ובשנת  6,232 -כ 2104בשנת 

 ,כולל פסולת מופרדת למחזור שפונתה מישובי המועצה ,כמות פסולת אשפה  -
חודש לממוצע . ל"מחנות צהפסולת אשפה מלא כולל  ,טון 1,139 -כ 2109בשנת 

 (.ג "ק)  0.9 -משקל פסולת אשפה לנפש ליום כו, טון  24.1 -יום כול, טון 739 -כ

 -כ מכוח חוק שמירת הניקיון לקיבוץ צאלים ,המועצה משלמת מדי שנה -
, שולמים לקיבוץאת כספי ההיטל המ, היטל הטמנה אגרת בגין₪  0,211,111

 .הקיבוץ אמור להעביר למשרד להגנת הסביבה

את כלל גם  2112המחזור לשנת פסולת שנתון 1 בתגובה מסרה מנהלת האגף
ומכאן 1  הסקטור החקלאי התבקש שלא לכלול אתהאגף . הסקטור החקלאי

גבוהה  2112ל בשנת "כמות האשפה ממחנות צה. בכמות הפסולת למחזורהירידה 
  .ןבשל צוק אית

כלי אצירה  כמויותוספירת  מיפוי צורף מסמך, עם הקבלן להסכם  -  כלי אצירה
 :תכולל הרשימה, תיירותבו, תעשייהב, מוסדות ציבור, הפזורים בישובי המועצה

ל "המסמך הנהמבקר מציין ש. נפח כלי אצירהו כמות כלי אצירה ,שמות הישובים
לי אצירה הפזורים בשטח של כמויות כאת המועצה מהווה את הבסיס המחייב 

מנהלת  .ועל פיו הקבלן אמור לקבל את התמורה הכספית עבור עבודתו ,המועצה
  .עדכני של כלי אצירהוספירת כמויות מסמך מיפוי  ,האגף נתבקשה להעביר למבקר

  .9/2107 -מסמך ספירה עדכני נכון ל ,למבקר נמסר

היא שלכל , לתושביםה אשפ עגלותמדיניות האגף בחלוקת כי  ,האגף מסר למבקר
 0,011בתי אב תוצב עגלה של  4ליטר או לחלופין לכל  391בית אב תוצב עגלה בנפח 

המבקר . המועצהשל כשירות  ללא עלותעגלות האשפה ניתנו לתושבים  .ליטר
להלן , ( א) 2 סעיף  0674ה "תשל( הוצאת אשפה ) של המועצה שחוק העזר   מציין

 המפקח הוראות לפי אשפה כלי  ,בחצרו או בבנין יןלהתק חייב בנין בעל" ציטוט
 לצורה בנוגע ( זה עזר חוק יןילענ מפקח להיות אותו מינתה שהמועצה אדם ) 

 הוא וחייב  ,המפקח שיקבע התנאים ולשאר למקום ,למספר ,לחומר ,לגודל
 מאת בכתב דרישה לפי הכל ,באחרים להחליפם או לתקנם  ,תקין במצב להחזיקם

ג לניקיונו ולדאו לרכוש כלי אצירהמחויב התושב  .שיקבע הזמן וךובת המפקח
  ".ולתקינותו

 המועצה בחרה לכלול 1 למרות האמור בחוק העזר  -בתגובה מסרה מנהלת האגף
 . ללא עלות שלה אספקת כלי אצירה לתושבים' שק השרות'ב
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 391שלכל בית אב בישובים הוצב פח אשפה בגודל , מנהלת האגף מסרה למבקר
הטבלה שלהלן מפרטת . ליטר 0,011בתי אב הוצב עגלת אשפה בגודל  4ולכל , ליטר

בעת ההסכם  את כמויות כלי האצירה בישובים ובאזורי תעשיה תיירות ומוסדות
ה על ידי תדכנית של כלי אצירה שנעשוכן נתוני ספירה ע,  9/2101 -עם הקבלן ב

 :להלן הטבלה , 9/0107האגף בחודש 

 ישוב 'מס

' מס
 נפשות

2112 

' מס
בתי 

 אב
2112 

עגלות אשפה נפח 
 רליט 221-321

עגלות אשפה נפח 
 ליטר 11111

מכולות אשפה 
 ליטר 21211נפח 

הסכם 
2512 

מעודכן 
2517 

 םהסכ
2512 

מעודכן 
2517 

הסכם 
2512 

מעודכן 
2517 

 0 1 6 1 06 06 11 264 אבשלום 0
 0 1 9 9 70 70 021 421 אוהד 3
 1 1 06 21 23 21 001 131 אורים 4
 1 1 27 12 33 32 114 11171 בארי 1
 1 1 27 29 93 24 012 919 בני נצרים 9
 0 0 30 04 00 04 011 416 גבולות  7
 1 1 3 0 71 74 016 391 דקל 1
 1 1 2 2 0 0 4 1 חוות רות  6

 1 1 02 04 24 23 74 061 חולית 01
 1 1 09 02 39 24 60 397 יבול 00
 1 0 31 21 64 97 031 311 ישע 02
 1 0 03 01 74 90 63 430 יתד 03
 1 1 03 04 21 21 16 390 כיסופים 04
 1 1 9 1 01 06 31 090 כרם שלום 01
 מבטחים 09

 
223 171 17 12 04 12 0 0 

 4 4 32 30 21 07 79 930 מגן 07
 1 0 37 32 22 39 117 741 נווה 01
 2 1 33 26 06 30 211 711 ניר יצחק 06
 1 2 27 29 20 27 074 111 ניר עוז 21
 1 1 31 31 24 23 014 106 נירים 20
 1 1 07 03 21 07 76 201 סופה 22
 1 0 33 29 227 241 241 11222 עין הבשור 23
 3 4 20 23 4 1 71 412 עין השלושה 24
 2 2 04 01 39 39 61 311 עמי עוז 21
 1 1 3 2 70 16 79 211 פרי גן 29
 2 3 27 21 01 20 11 131 צאלים 27
 1 1 41 44 7 34 211 161 צוחר 21
 4 1 20 21 21 06 031 101 רעים 26
 2 2 3 2 72 94 122 247 שדה ניצן  31
 1 1 1 1 11 46 61 397 שדי אברהם  30
 1 1 7 9 37 23 36 291 שלומית 32
 1 0 3 2 23 12 112 313 תלמי אליהו 33
 1 1 2 3 73 91 114 321 תלמי יוסף 34

 21 24 212 271 1232 1341 3722 121147 כ"סה

       תעשייה ותיירות1 מוסדות 

 1 1 2 2 1 1 מדרשה בני נצרים
 4 1 01 01 1 1 נווה מוסדות חינוך

 1 1 0 0 1 0 מרפאת אבשלום
 0 1 4 4 7 1 צוחר מוסדות 

 1 1 2 0 01 01 יובלי הבשור בית ספר
 0 0 6 6 01 09 נופי הבשור תיכון

 0 0 1 1 4 4 ניצני אשכול בית ספר
 1 3 01 6 1 1 אתרי תיירות
 0 1 9 3 04 01 מרכז מועצה

 9 7 01 07 00 02 מסחר ותעשיה
 1 1 1 1 4 1 וועדה חקלאית

 0 1 1 1 1 1 הדיונה

 23 22 213 227 11212 11222 כ  כולל"סה
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  הערות לטבלה

בכל ישוב וכן את נפח כלי  עגלות אשפה/הטבלה מפרטת את כמות כלי אצירה -
עם ההסכם  ה עלחתימבעת ה 241/291כ כמות עגלות אשפה בנפח "סה .אצירה

 ליטר 0,011פה בנפח כ כמות עגלות אש"וסה, 0,494 -כ הוא 9/2101 -בהקבלן 
 . 43הוא ליטר  4,111כ מכולות אשפה בנפח "סהו  927 -כהוא 

מוסדות חינוך , בישובים: ספירה ומיפוי כלי אצירה שנעשתה על ידי האגף -
נתוני הספירה מצביעים על גידול במספר ,  9/2107חודש ב, מסחר ותעשיהב

, עגלות 0,911 -כ 241/391כ עגלות אשפה בנפח "סה:  עגלות האשפה כדלהלן
גידול של  913  -ליטר כ 0,011ובעגלות בנפח , 241/391עגלות בנפח  040גידול של 

 . מכולות 43 -הכמות לא השתנתה כ 4,111ומכולות אשפה בנפח , עגלות 19

מתבססים על נתונים של מחלקת הגבייה , בתי אב הרשומים בטבלהנתוני  -
עגלות אשפה חלוקת גף בהאת ומדיניפי הממצאים מצביעים שעל . במועצה

 חלקבו אשפה ת ומרבית הישובים קיימים עודפים של עגלבנמצא ש ,לתושבים
  .מהישובים יש חוסרים בעגלות אשפה

בתי אב ' מס בקיבוץ בארי: בעגלות בישובים ות לעודפיםדוגמאמדגם  1להלן
 391של  עגלות אשפה 016צריך להיות מוצבים בישוב לפי מדיניות האגף , 016
 220בפועל פזורים בישוב , ליטר 0,011בתי אב עגלת אשפה של  4ר או לכל ליט

= ליטר  391עגלות  33+  011= בתי אב  4ליטר במכפלת  0,011עגלות  47) עגלות 
צריך , 017 בתי אבמספר  בישוב נווה. עגלות אשפה 32כלומר עודף של  ( 220

עגלות  37) עגלות 212בפועל פזורים , עגלות אשפה 017להיות פזורים בישוב 
(  212= ליטר  391עגלות  14+  עגלות  041= בתי אב  4ליטר במכפלת  0,011

צריך להיות מוצבים , 031 בתי אב מספר מושב ישע  .עגלות 61כלומר עודף של 
עודף , עגלות 204בפועל לפי תחשיב החלוקה יש בישוב , עגלות אשפה 031בישוב 

צריך להיות מוצבים ,  261 פר בתי אבמס  עין הבשור .עגלות אשפה 79של 
בפועל לפי תחשיב החלוקה יש בישוב , ליטר  391עגלות אשפה בנפח  261בישוב 

 016עודף של (  366= ליטר  0,011עגלות  33+ ליטר  391עגלות  297) עגלות  366
  .עגלות אשפה

 -פזורים בישוב כ מבטחים: לחוסרים בעגלות בישובים ותדוגמאמדגם 1 להלן 
 71פזורים בישוב  מושב תלמי אליהו, עגלות 070עגלות בפועל צריך להיות  033

עגלות צריך להיות  11פזורים בישוב  תלמי יוסף, עגלות 012עגלות צריך להיות 
עגלות ועוד  042עגלות צריך להיות  11פזורים בישוב  שדה ניצן, עגלות 012

 . דוגמאות

ולהקצות 1 בישוביםשל עגלות המבקר מוצא שעל האגף לבצע ספירה חוזרת 
בישובים שיש בהם 1 ולפי חוק העזר מדיניות האגףעגלות אשפה לבתי אב לפי 

להחזירם למחסן המועצה או להעבירם לישובים  יש 1עגלות אשפהעודפים ב
   .שיש מחסור בעגלות

יש קושי רב במשיכת כלי אצירה העודפים  -בתגובה מסרה מנהלת האגף
בים עם מחסור אנו משלימים את הנדרש בתאום עם ישו1 הנמצאים בישובים

 . הישוב
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האגף מוטלת החובה למשוך מהישובים את כל עגלות מנהלת שעל  1מוצאהמבקר 
אי משיכתם מבתי הישובים גורם לנזקים כספיים למועצה 1 האשפה העודפות

הקבלן מחייב את  1רישום האגףולפי  לפי חשבוניות קבלןש נמצא: כדלהלן
 11111 נוספות של אשפהעגלות  247 -ו ליטר 321עגלות אשפה  22111המועצה על 

מדיניות  מאידך. עגלות 21311 לחיוב לכל יום פינוי כ עגלות אשפה"סה1 ליטר
עגלה בתי אב  2 -לליטר או  321עגלת אשפה של אב לכל בית  יש להקצותש1 האגף

ת ועגל 122בתי אב יש  21222 -ל לפי הטבלה המפורטת לעיל1 ליטר 11111של 
 בנפחאשפה  ותעגל 11221יש נוספים בתי אב  11221 -לליטר ו 11111 בנפח אשפה

עגלות  222עודפים של 5 כלומר קיים פער .11172כ עגלות אשפה "סה 1ליטר 321
     .המועצה מדי חודשהכספיות של הוצאות ההמגדיל את  1אשפה

ם שמוסרות לאימות הנתוניוהבקרה אחד מאמצעי הפיקוח  - דוחות שקילה
וכן מספר המשאיות חברות הקבלן בדבר כמות הפסולת שהן אוספות ומפנות 

לאחר איסוף האשפה . באתר הטמנת אשפה דיההוא שקילת כלי הרכב , שעובדות
המשאיות מובילות את האשפה , ל "מהישובים וממחנות צה, משאיות דחס  על ידי

 האשפהאיות עם המש תובכניסתם לאתר נשקל, אתר הטמנה דיה שנאספה ל
המותקן בכניסה  מהמשקל מוזנים השקילה נתוני, באתר בטרם הטמנתה השנאספ
 תעודת הקימערכת מפה ,הרכבים שקילת לאחר, מערכת ממוחשבת אללאתר 
, השעת כניס: רטופמשנמסרות לנהגים בתעודות השקילה , לנהגהנמסרת  שקילה

 .אשפה משקל נטוו, משקל טרה, משקל ברוטו, מספר המשאית, תאריך כניסה
מהבדיקה . המערכת מפיקה דוחות שקילה שבועי וחודשילתעודות השקילה בנוסף 

תעודות השקילה היומיים ודוחות  את , לחשבוניות מדי חודש ףהקבלן מצרש ,נמצא
 . השקילה החודשים

על פי ההסכם עם הקבלן המועצה תשלם את התמורה הכספית בגין פינוי האשפה 
בכלל זה יחזיק הקבלן " להסכם  22סעיף  .דות השקילהרק לאחר בדיקת תעו

אשר ישמשו לפינוי 1 בשתי משאיות דחס ומשאית מנוף אחת לאיסוף גרוטאות 
ובנוסף העבודה תתבצע לפי תוכנית עבודה שבועית  " .פסולת מכל כלי האצירה

 . פעמיים בשבוע 

 2 כי נרשם, קרלמב עביר האגףשה, ממסמך ימי פינוי ומסלול פינוי אשפה בישובים
בימים ראשון : משאיות קבלן יחד עם הצוותים מפנים אשפה מכל ישובי המועצה

ובימים שלישי ( עובדים  2+ נהג , כל צוות) צוותים  2שני רביעי וחמישי עובדים 
 .  ושישי עובד צוות אחד עם משאית אחת

 

 

 

 

 

 

 



-16- 
 

להלן  ,1/07עד  2/07 -מבדיקת דוחות שקילה שצירף הקבלן לחשבוניות לחודשים  מ
 : ריכוז הממצאים בטבלה

 הערות תיאור יום בשבוע תאריך

 לא היה פינוי אשפה בכל הישובים לא עבדודחס משאיות  2 חמישי 2/2/07

 לא בכל הישובים בוצע פינוי אשפה עבדה משאית אחת במקום שתי משאיות חמישי 09/2/07

 פה בישוביםלא היה פינוי אש לא עבדה דחס משאית  שישי 07/2/07

 לא בכל הישובים בוצע פינוי אשפה עבדה משאית אחת במקום שתי משאיות רביעי 0/3/07

 לא בכל הישובים בוצע פינוי אשפה עבדה משאית אחת במקום שתי משאיות ראשון 1/3/07

 לא בכל הישובים בוצע פינוי אשפה עבדה משאית אחת במקום שתי משאיות ראשון 02/3/07

 לא בכל הישובים בוצע פינוי אשפה עבדה משאית אחת במקום שתי משאיות שני 03/3/07

 לא בכל הישובים בוצע פינוי אשפה עבדה משאית אחת במקום שתי משאיות שני 21/3/07

 לא בכל הישובים בוצע פינוי אשפה עבדה משאית אחת במקום שתי משאיות ראשון  29/3/07

 א היה פינוי אשפה בכל הישוביםל לא עבדודחס המשאיות  2 רביעי 26/3/07

 לא היה פינוי אשפה בישובים  הלא עבדמשאית הדחס  שישי  30/3/07

 לא בכל הישובים בוצע פינוי אשפה עבדה משאית אחת במקום שתי משאיות רביעי 02/4/07

 לא בכל הישובים בוצע פינוי אשפה עבדה משאית אחת במקום שתי משאיות חמישי  03/4/07

 לא בכל הישובים בוצע פינוי אשפה עבדה משאית אחת במקום שתי משאיות ראשון 09/4/07

 לא היה פינוי אשפה בכל הישובים לא עבדו  דחס משאיות 2 שני 07/4/07

 לא בכל הישובים בוצע פינוי אשפה עבדה משאית אחת במקום שתי משאיות ראשון 23/4/07

 לא בכל הישובים בוצע פינוי אשפה ותעבדה משאית אחת במקום שתי משאי רביעי 29/4/07

 לא בכל הישובים בוצע פינוי אשפה עבדה משאית אחת במקום שתי משאיות חמישי 27/4/07

 לא בכל הישובים בוצע פינוי אשפה עבדה משאית אחת במקום שתי משאיות ראשון 31/4/07

 פינוי אשפהלא בכל הישובים בוצע  עבדה משאית אחת במקום שתי משאיות ראשון 7/1/07

 לא בכל הישובים בוצע פינוי אשפה עבדה משאית אחת במקום שתי משאיות שני 1/1/07

 לא בכל הישובים בוצע פינוי אשפה עבדה משאית אחת במקום שתי משאיות ראשון 04/1/07

 לא בכל הישובים בוצע פינוי אשפה עבדה משאית אחת במקום שתי משאיות שני 01/1/07

 לא בכל הישובים בוצע פינוי אשפה בדה משאית אחת במקום שתי משאיותע ראשון 20/1/07

 לא בכל הישובים בוצע פינוי אשפה עבדה משאית אחת במקום שתי משאיות ראשון 21/1/07
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 לא בכל הישובים בוצע פינוי אשפה עבדה משאית אחת במקום שתי משאיות שני 26/1/07

 לא בכל הישובים בוצע פינוי אשפה איותעבדה משאית אחת במקום שתי מש שני 06/9/07

 לא היה פינוי אשפה בישובים לא עבדה ' משאית של יום ו שישי 23/9/07

 לא היה פינוי אשפה בכל הישובים לא עבדודחס משאיות  2 ראשון 21/9/07

 לא בכל הישובים בוצע פינוי אשפה עבדה משאית אחת במקום שתי משאיות חמישי 9/7/07

 לא בכל הישובים בוצע פינוי אשפה עבדה משאית אחת במקום שתי משאיות  שני 01/7/07

 לא בכל הישובים בוצע פינוי אשפה עבדה משאית אחת במקום שתי משאיות חמישי 27/7/07

 לא בכל הישובים בוצע פינוי אשפה עבדה משאית אחת במקום שתי משאיות שני 30/7/07

 לא בכל הישובים בוצע פינוי אשפה י משאיותעבדה משאית אחת במקום שת ראשון 9/1/07

 

 הערות לטבלה 

 -ו 2/2/07 :בתאריכים לא עבדו ,הקבלןמשאיות  2 -ש נמצא ,מנתוני הטבלה-
1 ל"קבלן לחודשים הנהמבדיקת חשבוניות .  21/ 9/07 -וב  07/ 4/07 -ו  26/3/07

 .בתאריכים אלהנמצא ששולם לקבלן כאילו עבד 

מנתוני הטבלה , בימים שלישי ושישי אמור לעבות צוות אחד , לפי סידור העבודה -
 2/07: חודשיםה להלן, כלל הקבלן לא עבדהמשאית פעמים בימי שישי  4 -נמצא ש

נמצא ששולם לקבלן 1 ל"מבדיקת חשבוניות קבלן לחודשים הנ, 23/9,  30/3, 
 . כאילו עבד חודש מלא

 , עם צוותים  שאיות דחסמ 2בימי ראשון שני רביעי וחמישי אמורים לעבוד -
 .במקום שתי משאיות עבדה רק משאית אחת ,ימים 21 -שמנתוני הטבלה נמצא 

נמצא ששולם לקבלן כאילו פינה את כל העגלות מכל 1 מבדיקת חשבוניות קבלן
 . הישובים 

ודוחות השקילה החודשים  ותהמבקר מציין שלמרות שתעודות השקילה היומי
מנהלת האגף לא קנסה ולא קיזזה 1 די חודשמצורפים לחשבוניות הקבלן מ

₪  31111אי התייצבות משאית דחס "מחשבוניות הקבלן כספים כמתחייב בהסכם 
 ".₪  311ואי התייצבות עובדים 

למשל במהלך 1 חלק מהימים המצוינים בטבלהכי  -מנהלת האגף מסרה בתגובה
המשאיות 1 דיההיו ימי גשם רב ולא ניתן היה להיכנס לאתר  2117חודש פברואר 

אי פינוי ישוב או חלק מהישוב  .הגיעו לדודאים ולכן לא נרשמו כניסות באתר דיה
1 היו מספר מקרים בהם לא פונתה האשפה ביום הפינוי: בשל תקלה במשאית 

לא . שעות אינה מהווה הפרה של ההסכם 22השלמת עבודה תוך . והושלם למחרת
 .תקיים מצב זההושתו קנסות בגין אי התייצבות באשר לא ה
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 וזאת מהסיבה שהיא מקלה ובאה1 לא מקובלת על המבקר 1תגובת מנהלת האגף
תן למנהלת וההסכם נ. והקופה הציבורית לקראת הקבלן על חשבון התושבים

מנהלת החובתה של ו1 מנגנון פיצויים וקנסות הפעלת בצורת 1כלי אכיפההאגף 
הפר את שהקבלן 1 המהממצאים עול. ו כאשר הקבלן מפר את ההסכםלהפעיל

כאן  .יום 21לאורך תקופה של 1 משאיות כמתחייב בהסכם 2ההסכם ולא העמיד 
של כל הישובים אשפה אחת לא מסוגלת לבצע פינוי דחס המקום לציין שמשאית 

 2בנוסף הטבלה מפרטת תאריכים שבהם . משאיות 2הנמצאים בסידור עבודה של 
  . 252117 -ו 252117 -ו 352117: חודשים  כדלהלן1 עבדוהמשאיות לא 

למועצה אחת ימסור הקבלן  ,על פי ההסכם -  בדיקה ואישור חשבוניות קבלן
לאחר בדיקת דוחות השקילה תשלם , לחודש חשבונית מס בצירוף דוחות שקילה

מנהלת האגף איכות המועצה לקבלן את התמורה בגין הביצוע כפוף לאישור 
קרי , החל מתחילת ההסכם עם הקבלן חשבוניות קבלן ,מבדיקת המבקר. הסביבה
החשבוניות  , נמצא שלחשבוניות צורפו דוחות שקילה,  6/07ועד  7/2101מחודש 

מטרת . לתשלום לגזברותנבדקו על ידי מנהלת האגף ואושרו לתשלום והועברו 
אם כמויות פינויי עגלות האשפה הרשומים הלבחון , בדיקת חשבוניות קבלן

מחייב עגלות אשפה שצורף להסכם אשר כמויות מסמך לתואם  ,ת הקבלןובחשבוני
 . את הקבלן ואת המועצה

 :להלן ממצאי בדיקת חשבוניות מרוכזים בטבלה

חודש 
 חשבונית

 2215321עגלות אשפה 

 ליטר
 ליטר 21211מכולות אשפה  ליטר 11111עגלות אשפה 

כמות 
 חיוב

חשבונ
ית 

 קבלן

כמות 
חיוב לפי 

הסכם 
2512  

פער  
חיוב 

כמות 
מעל 

 ההסכם

כמות 
חיוב 

חשבוני
 ת קבלן 

כמות 
חיוב 
לפי 

הסכם 
2512 

פער  
חיוב 

כמות 
מעל 

 ההסכם

כמות 
חיוב 

חשבוני
 ת קבלן

כמות 
חיוב 

הסכם 
2512 

פער 
חיוב 

כמות 
מעל 

 ההסכם

752112 0,122 0,494 11 911 927 30 49 49 1 

152112 0,122 0,494 11 911 927 30 49 49 1 

452112 0,101 0,494 14 994 927 37 49 49 1 

1152112 0,101 0,494 14 994 927 37 49 49 1 

1152112 0,144 0,494 11 994 927 37 49 49 1 

1252112 0,144 0,494 11 994 927 37 49 49 1 

152112 0,141 0,494 14 994 927 37 49 49 1 

252112 0,112 0,494 11 991 927 31 49 49 1 

352112 0,112 0,494 11 991 927 31 49 49 1 

252112 0,112 0,494 11 991 927 31 49 49 1 

252112 0,192 0,494 61 991 927 40 49 49 1 

252112 0,172 0,494 011 996 927 42 49 49 1 

752112 0,172 0,494 011 997 927 41 49 49 1 

152112 0,172 0494 011 997 927 41 41 49 0- 

452112 0,111 0,494 020 971 927 43 41 49 0- 

1152112 0,111 0,494 020 971 927 43 41 49 0- 
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  הערות לטבלה

יש חוסר התאמה ,  שכבר מהחודש הראשון להסכם, מנתוני הטבלה אנו רואים - 
וכן בנפח  241/391בנפחים ( עגלות אשפה ) ופערים בין סך כמות כלי האצירה 

את המועצה לבין הכמויות הרשומים בהסכם בין מה שהקבלן מחייב , ליטר 0,011
כ לאורך התקופה לפי נתוני הטבלה "סה. ולפיהם הקבלן אמור לחייב את המועצה

 672ליטר לרעת המועצה וכן פער של  391/241עגלות בנפח  2,413קיים פער של 
 .₪ 29,111 -היקף הנזק הכספי מוערך בכ. ליטר 0,011עגלות בנפח 

פער ( החודש הראשון לתשלום לפי ההסכם)  7/2101דש חשבונית חו :לדוגמא    
ליטר  0,011בנפח ובעגלות , ליטר 241/391בנפח בעגלות אשפה  11 כמויות של
מנתוני , ועוד 01/01, 6/01,  1/01: הפערים קיימים גם בחודשים.  30 הפער הוא

 241/391הטבלה המפורטים לעיל הפערים הולכים ועולים בעגלות אשפה בנפח 
 .גרמו נזק כספי למועצהבכמויות הפערים המבקר מציין ש .ר ליט

 ספירה ומיפוי עדכני של כלי האצירה אגף איכות הסביבה ביצע ,  9/2107בחודש  - 
אנו רואים   ,טבלהב נרשמווהוכנסו נתוני הספירה , הפזורים בישובי המועצה

יין קיימים עד,  9/07 -שלמרות עדכון כמויות כלי אצירה שנעשה על ידי האגף ב
קיים  7/07חשבונית חודש  :לדוגמא. חיובי הקבלן לרעת המועצהבכמויות פערים 

עגלות  26פער של  1/07חשבונית חודש , ליטר  241/391עגלות בנפח  26פער של 
ליטר  241/391עגלות אשפה בנפח  09פער של  6/07חודש , ליטר 241/391בנפח 

 4ליטר פער של  4,111אשפה בנפח  ובמכולות 04ליטר פער של  0,011ובעגלות 
 .מכולות

הפער כבר בחודש הראשון להסכם נובע מפער  -מנהלת האגף מסרה בתגובה    
 2112וכניסה בפועל לעבודה יולי  2112הזמנים בין מועד פרסום המכרז פברואר 

כמויות מעקב שינויים החודשים במערך שמתנהל בנוסף נמסר  .פער של חצי שנה
 .פחי אשפה

 

 

1152112 0,164 0,494 031 972 927 41 44 49 2- 

1252112 0,164 0,494 031 972 927 41 44 49 2- 

152117 0,901 0,494 049 974 927 47 44 49 2- 

252117 0,904 0,494 011 974 927 47 44 49 2- 

352117 0,901 0,494 010 971 927 10 44 49 2- 

252117 0,907 0,494 013 913 927 19 43 49 3- 

2517 0,907 0,494 013 913 927 19 43 49 3- 

7517 0,934 0,911 26 913 913 1 43 43 1 

1517 0,934 0,911 26 914 913 0 49 43 3 

4517 0,920 0,911 09 967 913 04 47 43 4 

 7   672   2413 כ"סה    
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  הטיפול בתלונות תושבים. 2

: במגוון בעיות בנושא פניות ותלונות תושבים, מדי יום ותבמזכירות האגף מתקבל
המזכירות מנהלת רישום  .פסולת גזם וגרוטאות, פינוי פסולת אריזות, פינוי אשפה

לטיפול  המזכירה מתקשרת לנהגי הקבלןהתלונה קבלת לאחר  ,תלונות ביומן
 . בתלונה

 מדגם להלן , 2107 -ו 2109לשנים  תלונות במזכירות האגף/רישום פניותביומן מעיון 
 על של תושבים ותלונות עשרות פניותנרשמו : שנרשמו ביומןתלונות פניות ושל 

עשרות תלונות על , זריקת פחים ושבירתם לאחר פינוי העגלות על ידי עובדי הקבלן
כאשר נהג אשפה עגלות  תלונות על אי פינוי, שלא מפוניםאשפה עגלות ומכולות 

משאית דחס טוען כי הוא לא מפנה את העגלות מכיוון שיש קרטונים בעגלה או 
וכן פניות של תושבים על עובדי קבלן שבודקים את , פסולת בנין או גזם וברזלים

נהג  אזי ,הפחים לפני הפינוי אם יש מעט אשפה או העגלה מלאה בחצי מהפח
 .את העגלה הלא מפנ המשאית

שמרבית התלונות מטופלות על ידי מזכירת האגף או עובד האגף  1 ר מתרשםהמבק
קיים מעקב אחר הטיפול ו ,המענה מהירנמצא ש, באופן מיידי עוד באותו יום

מתקשרת למשרדי הקבלן  היא מזכירת האגף מסרה למבקר שלעיתים. בפניות
 .קבלן אך היא לא זוכה למענה ממשרדי ה ,לפתרון בעיות שנוצרולקבלת עזרה 

החייב 1 מנהל עבודה מטעמו אמור למנותהקבלן 1 המבקר מציין שעל פי ההסכם
וישמש כתובת 1 והמפקח מנהלת האגףלהימצא בשטח ולהיות בקשר קבוע עם 

שעל מנהלת האגף לדרוש מהקבלן למלא את 1 המבקר מוצא .לפניות האגף
כתובת ויהיה 1 התחייבותו בהסכם ולמנות מנהל עבודה מטעמו שימצא בשטח

 .לפתרון בעיות ומענה לתושבים

 .מונה מנהל עבודה הפועל מול מנהל האזור1 מנהלת האגף מסרה בתגובה 

לא 1  2117המבקר מציין שבשעת עשיית הביקורת לאורך שנת 1 מהאמור לעיל
נמסר על ידי מזכירת האגף  1מזאת היתר 1נמצא בשטח מנהל עבודה מטעם הקבלן

  . ם פניות טלפוניות למשרדי הקבלן לא היה מענהגש1 המטפלת בתלונות התושבים

, עגלות לא פונו 2, נמצא שבבית אריזה מדמון, 2/00/07בתאריך  - מסיור המבקר
, זריםהבסמוך לבתי עובדים ליטר  0,011אשפה  עגלות 01 -כ מוצבים, במושב ישע

עוד נמצאו  בנוסף .עגלות האשפהאת הקבלן לא פינתה  מהבדיקה נמצא שמשאית
 .לות עם קרטונים ופסולת בניין שלא פונו על ידי הנהגעג

שנהגי משאיות הדחס קיבלו הנחייה מהאגף לא 1 בתגובהמנהלת האגף מסרה 
 .לפנות עגלות שיש בהם פסולת בניין או קרטונים

הקבלן אמור לפנות ערמות אשפה קרטון וכל סוג 1 המבקר מציין שעל פי ההסכם
בכלי האצירה או ליד כלי 1 שקיות 1 נח בערמות המו( למעט פסולת בניין ) פסולת 

המבקר מתרשם שהנחיית מנהלת האגף עומדת בסתירה להסכם עם . האצירה
הנחייה 1 לאור הכתוב בהסכם על המועצה לבחון את הנחיית מנהלת האגף. הקבלן
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בהנחיה  המשתמשים לרעולעיתים נהגי הקבלן 1 זו מקלה מאוד על עבודת הקבלן 
 .עגלות גם כשיש מעט קרטונים ואחר ולא מפנים  1זו

נובע מהנחיות ' קרטון גזם וכו: אשפה כגון שאי פינוי1 מנהלת האגף מסרה בתגובה
 .אשר מטרתן להגדיל את אחוז המחזור1 משרד להגנת הסביבה

נמצא שנהגי משאיות , מריכוז תלונות תושבים בנושא עגלות אשפה לא מפונים
להלן מדגם , פעמיים בשבוע כנדרש בהסכם הדחס לא מקפידים לפנות את הפחים 

  :תלונות מרוכזים בטבלה

 מקום תיאור תאריך

 מפעל ישראבטון חודש לא מפנים אשפהמזה כ 01/3/09

 עצמונה חודשים 3פינוי התבצע אריזה לא הבית ב 4/1/09

 יחם שבועייםכמזה פינו אשפה היה לא  6/1/09

 חוות רות נבון בראשפה כל שבוע שע יפינוהתבצע לא  26/1/09

 ניר עוז מוסך לא היה פינו אשפה ב 02/6/09

 תלמי אליהו ביום חמישי אשפהבפחים מלאים לא פינו  21/6/09

 רעים לא פינו את כל הפחים ביום שישי 21/6/09

 יחם כל השבוע במשך אשפה לא פינו  2/3/07

 ביום שישי שעבר בכל הקיבוץ  י אשפהפינוהתבצע לא  2/3/07
 מגן

 רעים לא פינו אשפה ליד החניון 7/3/07

 גן אורנים עין הבשור פינוי אשפההיה שבועיים לא מזה כ 21/3/07

 רפת ניר עוז שבועיים כאשפה  יפינוהתבצע לא  21/3/07

 בית בנווה בשבוע במקום פעמייםאחת רק פעם אשפה מרוקנים  22/3/07

 

שהקבלן כלל בחשבוניות גם כלי נמצא , מבדיקת חשבוניות הקבלן כפי שיפורט להלן
על הקבלן לא הוטלו קנסות או קיזוז מחשבוניות כמתחייב , אצירה שהוא לא פינה

 . בהסכם

אשפה כמפורט עגלות תושבים על אי פינוי  פניותלמרות ריבוי ש1 המבקר מוצא
כספים מחשבוניות קבלן  הקיזזקנסה את הקבלן ולא לא  מנהלת האגף1 בטבלה

  .הסכםב מתחייבכ הפינ שלא עגלות אשפהבגין 

 .אנו נפעיל את הסעדים הקבועים בהסכם -מנהלת האגף מסרה בתגובה
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 אחזקה ותיקון עגלות אשפה  .2

שעיקר , קצה עובדיאגף איכות הסביבה ה, כדי לאפשר שירות שוטף לתושבים
וכן , תיקון עגלות אשפה שנהגי הקבלן גרמו לקלקולם וניזוקו : כדלהלן עיסוקו
טיפול בתלונות תושבים וכן בעגלות שיש בהם , עגלות אשפה ישנות בחדשות החלפת

 .פסולת בניין או קרטונים

שעיקר הנזקים הנגרמים לעגלות האשפה נובע מכך , עובד האגף מסר למבקר
 0,011הרמת עגלות : כגון, שעובדי הקבלן מרימים את העגלות בצורה לא נכונה

 וזאת למרות שמצוין על העגלה באדום , הליטר מהחזית ולא מהאוזניים של העגל
נמסר ". נא לא להרים את הפח מהחזית רק מהאוזניים הנמצאים בצדי הפח " 

סדק או , גלגלים חסרים, מכסים שבורים: כגון, שצורת עבודה זו גורמת לנזקים
 .שבר של העגלה ועוד

ם שהאגף מטפל בעשרות תלונות של תושבי, מבדיקת רישום תלונות באגף נמצא
נמצא , מסיור המבקר בישובים. על עובדי קבלן הזורקים פחים לאחר הפינוי, בשנה

מלפנים  ותנמצאו הרוס, ליטר במושב מבטחים 0,011עגלות חדשות בנפח  4 -ש
 .כתוצאה מהרמה לא נכונה של העגלות

אחזקת כלי אצירה ומכולות שברשות המועצה "להלן 1 להסכם ' בנספח א 2סעיף 
אלא אם כן הם ניזוקו כתוצאה מעבודה רשלנית של 1 מועצהתהיה באחריות ה

 ."הקבלן ואז באחריות הקבלן לתקן את כלי האצירה אלה בעצמו ועל חשבונו

מקדיש את מירב  ,שעובד האגף האחראי על נושא עגלות האשפה, המבקר מתרשם
זמנו לתקן עגלות או להחליף עגלות שניזוקו כתוצאה מעבודה רשלנית של עובדי 

עגלות  011 -מדי שנה מתוקנים כ, נמסר שעקב הנזקים הנגרמים לעגלות .לןהקב
כמו כן האגף מחזיר לחברת דולב יצרנית עגלות , מוחזרים לפעילותאשר אשפה 

שיצאו מכלל פעילות בגין בלאי ובעיקר מעבודת רשלנית  עגלות אשפה 011 -אשפה כ
 . של עובדי הקבלן

ניכר משעות העבודה לטובת תיקון שעובד האגף מקדיש חלק 1 המצב הקיים
מנוגד 1 ותחזוקת עגלות אשפה אשר ניזוקו מעבודה רשלנית של עובדי הקבלן

 . להסכם עם הקבלן 

עגלות  31: למחסן המועצה פעם בשנהספק אמור להקבלן  ,הקבלן עם על פי ההסכם
רה לצורך החלפה של כלי אצי, ליטר 0,011עגלות בנפח של  21 -ו ,ליטר 241בנפח של 

 מדי שנה ומספק למועצה ומהבדיקה נמצא שאכן הקבלן עומד בהתחייבות. שניזוקו
שבנוסף לעגלות שהקבלן מספק , מאידך נמצא מהבדיקה. עגלות אשפה 11 -כ

 41 -המועצה רכשה כ 2109בשנת : כדלהלן, המועצה רוכשת עגלות נוספות , למועצה
 -ן כליטר וכ 391וספות בנפח נ אשפה עגלות 011 -ליטר וכ 0,011 בנפח אשפה עגלות

בגין רכישת עגלות אשפה בשנת  סך הוצאה כספית, ליטר 241בנפח  אשפה עגלות 21
 0,011 בנפח אשפה עגלות 64 -כ :הרכשהמועצה  2107בשנת . ₪ 72,111 -כ 2109

 .₪  63,111 -היקף הרכישה כ ,ליטר 391 נוספות בנפח אשפהעגלות  011 -ליטר וכ
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 עגלות אשפה חדשות 111 -כבממוצע מדי שנה ועצה רוכשת שהמ1 המבקר מציין
עגלות שמתוקנות על ידי עובד האגף  121 -לבנוסף 1 ח"ש 411111בשווי כספי של 

כלומר מדי 1 עגלות שמסופקות על ידי הקבלן 21 -ובנוסף ל  1ומחוזרות לפעילות
 . מכלל כמות עגלות אשפה מוחלפות או עוברות תיקון  17% -שנה כ

שהמצב הקיים שעובד האגף מקדיש חלק ניכר משעות העבודה 1 מציין המבקר
 211 -כממדי שנה   כשתורובנוסף המועצה  1לתיקון עגלות והחלפת עגלות שניזוקו

המבקר . הקבלןעובדי עגלות חדשות תוצאה ישירה של נזקים שנגרמים על ידי 
ה אלה על האגף לדרוש מהקבלן לשאת באחריות ולתקן את כלי האצירמוצא ש

את הקבלן בגין  המועצה לא אמורה לסבסד 1בעצמו ועל חשבונו כמתחייב בהסכם
    . עבודה רשלנית של עובדיו

 
הועברה דרישה לקבלן לקבלת עגלות אשפה נוספות  -מנהלת האגף מסרה בתגובה

 .בגין אלו שנזוקו
 

  אחר עבודת הקבלנים ובקרהמעקב פיקוח . 7

שליטה ומעקב מערכת  באמצעות ,תברואה גאןהאגף מפקח אחר עבודת הקבלן 
שאר הקבלנים העובדים עם האגף , שהותקנה במחשב מנהלת האגף  GPSלווייני

קבלן נגב ו, קבלן גזם גנני, ל"פינוי אשפה ממחנות צההמבצע קבלן יראב : כגון
קבלן מאיה טיאוט כבישים  וכן ,פינוי פסולת למחזורהנותן שירות של אקולוגיה 

. האגף לא מבצע פיקוח או מעקב אחר עבודת הקבלניםמהבדיקה ש נמצא .ורחובות
 למעקב אחר עבודת הקבלן גאן על ידי מנהלת האגף GPSלמרות השימוש במערכת 

הורמו עגלות האשפה  אכןשאין ידיעה וודאית ש ,יש חסרון בכךלמערכת , תברואה
על ידי אגף במזכירות ההתלונות הרבות שמתקבלות , ת הדחסולתוך משאי ונשפכו

אחר עבודת  ,על ידי המבקר יחד עם עובד האגף ווסיורים ומעקב שנעשתושבים 
שנמצאים  האשפה מצביעים על כך שעובדי הקבלן לא מפנים את כל עגלות, הקבלן

 . בסידור העבודה

התלונות , אין פיקוח ומעקב אחר עבודת הקבלנים, כיום באגף - תיאור מצב קיים
ופניות , גף מתושבים בגין אי פינוי עגלות אשפההרבות שמתקבלות במזכירת הא

תחליף לפיקוח  יםלא מהוו ,המזכירה או עובד האגף לנהגי הקבלן לפנות את העגלות
 . ניםומעקב אחר עבודת הקבל

כולל מועצות אזוריות מפעילות צוותי פיקוח ומעקב אחר  ,מרבית הרשויות בארץ
לפיקוח , אחר עבודת הקבלניםח וקיעקב ופשל מבנוסף לתפקיד . עבודת הקבלנים

לקנוס את הקבלן על נזקים שנגרמים , לנהל יומני מעקב : כגון, יש מטלות נוספות
, אשפהומכולות לקנוס את הקבלן על אי פינוי עגלות , לעגלות ומכולות האשפה

להיות , להוות כתובת מרכזית לוועדים המקומיים ולתושבים בכל נושא הניקיון
בדיקת , שפה מהיבט בדיקת תעודות ודוחות שקילהבקשר עם אתר הטמנת א

 .חשבוניות קבלנים בנוסף לבדיקת מנהלת האגף
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כי ביצוע פיקוח ובקרה ועמידה על קיום הוראות החוזים שעליהם  1המבקר מציין
העדר . חתמה המועצה הם מיסודות המינהל התקין שרשות ציבורית מחויבת בהם

לאפשר לחברות הקבלן להתחמק מחלק  עלול1 אכיפה של הוראות הפיקוח בחוזה
שהתוצאה העקיפה לכך היא גרימת נזק לקופת 1 מהמטלות שעליהם לבצע

להקפיד על קיום  אגף איכות הסביבהמחייבים את  1כללי מינהל תקין .המועצה
ובקרה שיבטיחו  מעקב עליהם ולהפעיל פיקוח החתומהמועצה הוראות החוזים ש

 .ל טובת הציבורשו המועצהשמירה על האינטרסים של 

יקבל משנה תוקף בממצאים כפי 1 חשיבות הפיקוח אחרי עבודת הקבלנים
אשר מבצע את פינוי מכולות אשפה  1ח בעבודת הקבלן יראב"בהמשך הדו פורטויש

 . ל "ממחנות צה

מקבלת את הערת המבקר לחזק את מערך הבקרה  -מנהלת האגף מסרה בתגובה
  .ובמיוחד הפיקוח בשטח

 יראב שרותי נוית עם קבלן התקשרו. 1

הצעות  מזמינה קבלנים למתןובו היא ,  06/2101' פרסמה מכרז פומבי מסהמועצה 
ההצעה הינה על . ל"ממחנות צה, גזם וגרוטאות, פסולת, שירותי פינוי אשפהמחיר ל

נכון למועד פרסום המכרז פזורים , פינוי מכולה במכפלת מספר המכולותמחיר בסיס 
פינוי גזם וגרוטאות על בסיס מחיר , ליטר 4,111בנפח  מכולות 094 -ל כ"במחנות צה
קבלן יראב /של חברתמבדיקת מסמכי המכרז נמצא כי ההצעה הזולה . ליום עבודה

 .זכתה במכרזשרותי נוי 

המועצה חתמה עם הקבלן הזוכה חברת יראב שרותי נוי הסכם  - תקופת ההסכם
ההסכם . 2106י סיום ההסכם ינואר קר, חודשים 39לתקופה של  04/2/09בתאריך 

קרי מחנות המשלמים , ל בתחום שיפוט המועצה"מתייחס לפינוי אשפה ממחנות צה
וכן פינוי אשפה , אשפה ארנונה ועבורם משרד הביטחון לא משלם עבור פינוי מכולות

ל שאינם בתחום שיפוט של המועצה ועבורם משרד הביטחון מחויב "ממחנות צה
 .פה מלא כולל היטל הטמנהבתשלום  פינוי אש

ממכולות בנפח הקבלן יבצע עבודות פינוי אשפה  ,על פי ההסכם -  תיאור העבודה
וגרוטאות מבסיסי  פסולת גושיתל כולל פינוי "הפזורים במחנות צהליטר  4,111

הפסולת תיאסף ותפונה . ל לרבות מחנות שלא בתחום השיפוט של המועצה"צה
ל יפונו "המכולות הפזורים בבסיסי צה 094 .ועפעמים בשב 3מכל כלי האצירה 

למועצה קיימת אפשרות להקטין . בתדירות של שלוש פעמים בשבוע למעט חריגים
לאחר איסוף . וזאת בהודעה של מנהל התברואה, או להגדיל את תדירות הפינוי/ו

 . האשפה הקבלן יוביל את האשפה לאתר הטמנת אשפה דיה 

משאית עליה מורכב מתקן דחס ) משאיות דחס  2 קהקבלן יחזי, להסכם  29סעיף 
משאית מנוף אחת וכן ( קוב  2.2וזרועות היפוך מותאמות לפינוי מכולות בנפח 

פינוי גרוטאות .  וגרוטאות גזם1 גרוטאות אשר ישמשו כולן לפינוי פסולתלאיסוף 
הקבלן . ופסולת גושית יעשה באמצעות משאית מנוף לפי תוכנית עבודה שנתית

אתר "להלן ) יל את האשפה והפסולת שנאספה לאתר לטיפול והטמנת פסולת יוב
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את משאית הפינוי בכניסה ישקול הקבלן  ,האשפה באתרפסולת לפני שפיכת , "(דיה
 .פהאתר ויקבל תעודה על משקל האשפה שנאסמהוביציאה 

 2הקבלן יתפעל באופן קבוע , האשפה לביצוע עבודת פינוי פסולת, על פי ההסכם
עבודת איסוף הפסולת תתבצע לפי . עובדים לכל משאית 2+נהג, יות דחסמשא

 .מנהלת האגףתוכנית עבודה ובמסלולים כפי שיקבעו על ידי 

מסמך תוכנית עבודה שבועית של הקבלן לקבל  1למנהלת האגף המבקרבפניית 
מנהלת האגף מסרה 1 ל"ואת מסלולי האיסוף במחנות צהפינוי אשפה לאיסוף 

מוצב ממתחיל  הקבלן1 'ה' ג' ימי פינוי אשפה הם בימים א "ציטוט  להלן1 למבקר
רוב  .בצפון המועצה עובר לאורך המועצה עד כרם שלום ואחר כך לאזור צאלים 'פ

 .פ בקשות הצבא"אחרים פעמיים או אחת ע 1פעמים בשבוע 3המקומות 

ם פעמים בשבוע אחרי 3רוב המקומות "  כדלהלן1 המידע שנמסר ממנהלת האגף 
קבלן השמבדיקת חשבוניות המבקר מציין ". פ בקשות הצבא"פעמיים או אחת ע
נמצא שהקבלן מחייב את המועצה מדי חודש על  1חודשים 11לאורך תקופה של 

כולות ממ 42%כלומר 1 פעמים בשבוע 3מכולות במכפלה של  122מכולות מתוך  122
  . בשבועפעמים  3מפונים האשפה 

לאפשר למועצה גישה למערכת , חייב בהסכםהקבלן מת - מערכת איתור

עבודת אחר   G.P.Sממוחשבת שתאפשר למנהלת האגף שליטה ומעקב באמצעות 
וזאת בכדי לאפשר למנהלת האגף לדעת בכל רגע נתון מיקום  ,משאיות הקבלן

באמצעות המערכת . שחזור מסלול נסיעה הצגת מסלול על גבי מפה, הרכבים
בזמן אמת ודוחות תקופתיים המתעדים את מסלולי  הממוחשבת ניתן להפיק דוחות

לעקוב  מועצהבכך שהיא מאפשרת ל ,חשיבותה של מערכת איתור, איסוף הפסולת
ובנוסף , ל"שהמשאיות הגיעו למחנות צהאחר מסלולי נסיעתן של המשאיות ולוודא 

אינן אוספות פסולת מאזורים שלא נמצאים שהמשאיות המערכת מאפשרת לבדוק 

 .של המועצה פוטהבתחום שי

האם הקבלן התקין במשרדי האגף מערכת  בשאלה 1מפניית המבקר למנהלת האגף
הקבלן לא התקין בתגובה כי  נמסר .G.P.Sאיתור ומעקב באמצעות ממוחשבת ל

 אחר משאיותאו פיקוח מעקב ולכן לא נעשה GPS  1במשרדי האגף מערכת לוויינית 
 .בלןישירות מול הק ןמעודכהאגף אלא 1  הקבלן

מנוגד להסכם ומאפשר 1 שמנהלת האגף מעודכנת על ידי הקבלן1 המצב הקיים
ללא מעקב פיקוח 1 ל"לקבלן לבצע את עבודת איסוף ופינוי האשפה ממחנות צה

מצביעים על ממצאים חמורים בעבודת 1 הממצאים שיפורטו בהמשך הדוח . ובקרה
 . הקבלן ועל חשיבות הפיקוח והמעקב

 
 .מקבלת את הערת המבקרשהיא  -תגובהמנהלת האגף מסרה ב
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הקבלן ימנה  ,"קוח ואמצעי תקשורתיפ" נכתב תחת הכותרת , עם הקבלןבהסכם 
החייב להימצא בשטח ולהיות בקשר קבוע עם המועצה , מנהל עבודה מוסמך מטעמו

 .  ישמש כתובת לפניות המועצה והמפקחו, והמפקח מטעם המועצה 

ל לא מתקבלות "על אי פינוי אשפה ממחנות צהשפניות או תלונות , בפועל נמצא
מיותר לציין כי . מופנים ישירות לפיקוד הצבאהתלונות אלא , באגףבמועצה או 

נמצא  בנוסף, אחר עבודת הקבלןפקח מטעמו שיעקוב ויעובד  לא מינהאגף ה
 . הקבלן לא מינה מנהל עבודה מטעמוש

הן בפינוי  1בודת הקבלןאגף איכות הסביבה לא עוקב ולא מפקח אחר ע -לסיכום
ל והן בעבודת משאית מנוף לפינוי גזם וגרוטאות "מכולות אשפה ממחנות צה

  .ל"ממחנות צה

ואי ביצוע מעקב ופיקוח 1 המבקר מציין שחוסר אכיפה של הוראות הפיקוח בחוזה
 .לקופה הציבוריתכספי התוצאה הישירה לכך גרימת נזק 1 אחר עבודת הקבלן 

הקבלן התחייב לספק ולהציב במחנות צהל , ה על ההסכםבחתימ - כלי אצירה
בעמדות  ןעל המכולות להיות חדשות ולהציב, קוב על חשבונו 4.1מכולות בנפח  094

. רכוש הקבלן ויוחזרו לקבלן בתום ההסכם ןהמכולות הינ ,על פי דרישת המועצה
 11בנוסף על הקבלן לספק למועצה . תחזוקת המכולות תהיה באחריות הקבלן

ולהציבן במחסני , ל "המכולות המוצבות במחנות צה 094 -מכולות נוספות מעבר ל
 .יום ממועד מסירת צו התחלת עבודה 91המועצה וזאת תוך 

1 מצאביחד עם עובד האגף נ1 2511517המועצה בתאריך  נימבדיקת המבקר במחס
על  סרנמ. ישנים הפזורים בשטח המחסן1 ליטר 21211מכולות בנפח  11 -כ :כלהלן

מכולות לא בתחילת ההסכם ולא  21כי הקבלן לא סיפק למועצה 1 ידי עובד האגף
 .  כיום

 
ולדרוש מהקבלן לספק 1 מנהלת האגף לפנות לקבלן באחריותכי  1המבקר מוצא

 . מכולות כמתחייב בהסכם 21למועצה 

מכולות למרות  21אין מקום לדרוש מהקבלן לספק 1 מסרה בתגובה מנהלת האגף
 .סכםהאמור בה

אין  1תקיןהמינהל הכללי שמהיבט המבקר מעיר 1 לאור תגובת מנהלת האגף
קל וחומר שמדובר 1 סמכות לוותר על יישום סעיף כלשהו בהסכםמנהלת האגף ל

את יישם על מנהלת האגף ל .בהטבה כספית של עשרות אלפי שקלים לקבלן
או  ול דעתשיקלפרשנות או זה נתון ואין 1 ככתבם הלכה למעשה חוזההוראות ה

נדרשת לכך חוות דעת 1 המבקר סבור שבכדי לוותר על יישום סעיף בהסכם. וויתור
 . של היועץ המשפטי למועצהמנומקת בכתב משפטית 

מאחר ובהסכם עם הקבלן לא צורף מסמך המפרט את שמות הבסיסים ואת כמויות 
 ספירהמסמך אגף למסור המנהלת המבקר פנה ל. המכולות המוצבות בכל בסיס

כדי לאמת את כמות ב הכרחייםנתוני הספירה , ל"במחנות צה מיפוי מכולות אשפהו
 יםמול כמויות המכולות הרשומ, בכל מחנההמכולות הנמצאות פיזית בשטח 
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 המיפוי - בנוסף, מדי חודש ועל פיהם המועצה משלמת לקבלן קבלןהבחשבוניות 
ת ספיר. ל מחנה מאפשר לקבל רישום עדכני של כמויות המכולות המוצבים בכ

גם מחנות שנמצאים בתחום השיפוט של המועצה  ,כוללת מכולות האשפה
, למועצה ומשלמים ארנונה וגם מחנות שלא בתחום השיפוט ולא משלמים ארנונה

מחנות שלא  ןוזאת כדי לחייב את משרד הביטחון בתשלום פינוי אשפה בגי
 .משלמים ארנונה

נתוני מעיון ב, 2109ספירה משנת מסמך מיפוי , למבקר ההאגף מסרמנהלת 
 093 -ל כ"במחנות צה ותומוצב ותפזורכ מכולות אשפה "סה נמצא ,הספירה

במחנות אשר  ותמכולות מוצב 020 -כ: להלן החלוקה, ליטר 4,111מכולות בנפח 
  .ארנונה משלמיםשלא במחנות  ותנוספים מוצבמכולות  33 -וכ ארנונה משלמים

האם הם משקפים 1 נות נתוני הספירה שנמסרו למבקרבכדי לבדוק ולבחון את אמי
 :ל"מחנות צה 2 -ספירת מכולות במדגם  5211121 בחודשנבדק .  את המצב בשטח

 2ש נספרו .כ בסיסנמצא שב: ממצאי הבדיקה להלן 1'סיס כבש וב.סיס כבב
שנמסר למבקר ועל מסמך הספירה בהשוואה ל 1מכולות  2נספרו ' ובסיס כ מכולות

 .מכולות 2רשומים ' מכולות ובסיס כ 2. ש.בבסיס כרשומים  1ים לקבלןפיו משלמ
על ומראים על פערים בכמויות המכולות הנמצאים בפ 1כלומר ממצאי המדגם

  .מטיבים עם הקבלן וגורמים נזק כספי למועצה הממצאים. בבסיסים

והמועצה לערוך ספירה איכות הסביבה המבקר מוצא שעל אגף 1 לאור הממצאים
אי קבלת תמונה עדכנית של . ל"ית של כמויות המכולות הפזורים במחנות צהעדכנ

  .לבזבוז כספי ציבורו1 לתשלומי יתר לקבלןכמויות המכולות גורמת 

מערך המכולות נמצא במעקב צמוד של אנשי השטח  -מנהלת האגף מסרה בתגובה
 .מיידית הם מדווחים1 או אי מתן שרות 1 ככל שינוי . בצבא שהינם מקבלי השרות

ואינה תואמת לחלוטין 1 המבקר סבור שתגובת מנהלת האגף מנותקת מהמציאות
שהצבא לא מעורב 1 המידע שהתקבל תוך כדי עשיית הביקורת. את המצב בשטח

מיותר 1 ולראייה מיעוט התלונות שמגיעים לפיקוד הצבא מהשטח1 בעבודת הקבלן
1 אם לדברי מנהלת האגף. לציין שהצבא לא עורך מעקב ופיקוח אחר עבודת הקבלן

ח על הקבלן "ממצאי הדו 1מהצבא אכן הקבלן נמצא במעקב צמוד של אנשי השטח
בנוסף ממצאי החוקר 1 בפועל הוא ההיפך הגמור מראים שהמצב המפורטים להלן 

שעובדי הקבלן   מצביעים1 לעקוב אחר עבודת הקבלן הפרטי ששכרה המועצה
   . כולות גדושות בפסולת אשפה מ לא מפניםולעיתים  עושים דין לעצמם

ימסור הקבלן למועצה אחת לחודש חשבונית , על פי ההסכם - חשבוניות קבלן
לאחר בדיקת דוחות , מס בצירוף דוחות שקילה מרוכזים לכל משאית פינוי

תשלם המועצה לקבלן את התמורה , השקילה ואישורם על ידי מנהלת האגף
חשבון  השאית שלא לאשר חשבון או חלק מהמועצה ר. הכספית בגין ביצוע השירות

ככל שזה מתייחס לעבודה של בוצעה בהתאם להסכם או לתוכנית העבודה או 
 .שבוצעה באופן לקוי 
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ף ריצנמצא שהקבלן  1שהוגשו למועצה לתשלום 1קבלןחשבוניות מבדיקת 
כמו כן החשבוניות 1 םיודוחות שקילה חודשי יומיים תעודות שקילה לחשבוניות

  . והועברו לתשלום להנהלת חשבונות1 לתשלום על ידי מנהלת האגףאושרו 

רק מכולות )  לפי פר פינוי מכולהשיטת התשלום לקבלן היא  ,על פי ההסכם
בנוסף על הקבלן מוטלת (  שהקבלן מפנה בפועל הוא מקבל בעבורם תמורה כספית

גלובלי החובה לרשום בחשבונית החודשית רק כמויות מכולות שפינה בפועל ולא 
, מבדיקת המבקר חשבוניות קבלן יראב .לפי הכמויות הרשומים בנתוני הספירהו

כלומר  ,1/07ועד חודש  3/2109קרי מחודש , החל מתחילת ההסכם עם הקבלן
הקבלן הגיש חשבון על פינוי ובאופן קבוע נמצא שמדי חודש  ,חודשים 01תקופה של 

 3מכולות בתדירות  011: ירוטלהלן פ, קוב 4.1מכולות בנפח  094 -אשפה של כ
, ( 2,101=  011*03) מכולות  011במכפלת ימים בחודש  03כ "סה, פעמים בשבוע

לא כולל ₪  42במכפלת מחיר פינוי  2,101כ כמות פינוי מכולות אשפה בחודש "סה
מכולות נוספים מפונים  7. ₪  61,111 -מ כ"סך חיוב כספי חודשי כולל מע, מ"מע

כ הקבלן מחייב את "סה, פעמים בחודש 03לות נוספים מפונים מכו 2, פעם בשבוע
כולל ₪  1131111 -מכולות בסך כספי קבוע מדי חודש של כ 122 -המועצה על כ

 . מ"מע

1 חודשים  11מבדיקת חשבוניות קבלן שהוגשו למועצה לתשלום לאורך תקופה של 
ימים שעבד  ללא קשר למספר1 קבוע הינונמצא שהחיוב הכספי בחשבוניות הקבלן 

ממצאי בדיקת תעודות .  וללא קשר לכמויות המכולות שפינה בפועל 1בפועל
עולה כי 1 ונתוני דוחות שקילה חודשים כפי שיפורטו להלן בטבלהיומיים שקילה 

 13דרש מהמועצה תשלום עבור ו ימים 13 -היו חודשים שהקבלן עבד פחות מ
 . ימים של עבודה

 בדבר הקבלן שמוסר הנתונים לאימות קוחהפי מאמצעי אחד - דוחות שקילה

משאיות האשפה בכניסה לאתר  שקילת הוא הומפנ וא אוסףשה הפסולת כמות
הבסיס לתשלום לקבלן כרוך בצירוף ועל פי ההסכם מאחר . הטמנת אשפה דיה

על ידי מנהלת  ובדיקתם ,לחשבוניתים יחודשודוחות שקילה יומיים  תעודות שקילה
תעודות שקילה ודוחות שקילה המועצה תשלם את  ורק לאחר בדיקת, האגף

ודוחות שקילה חודשים שקילה יומיים המבקר בדק את תעודות . התמורה הכספית
ממצאי הבדיקה ,  1/2107 חודש עד 3/2109 חודשמשצורפו לחשבוניות החל 

 : כדלהלן, מרוכזים בטבלה
י פינוי מימ כמה משאיות עבדו בכל יום :לבדוק1 ת דוחות שקילהמטרת בדיק

לכל 1 משאיות דחס 2על פי ההסכם הקבלן מחויב להפעיל  .ל"האשפה במחנות צה
כל  לפנות אתהקבלן נדרש על פי ההסכם . עובדים 2 -נהג ו משאית צוות של 

נבדק האם  ,פעמים בשבוע 3בתדירות של ל "המוצבות במחנות צההאשפה מכולות 
מספר בנוסף נבדק  .בשבועפעמים  3בתדירות הקבלן אכן פינה את כל המכולות 

מספר הכניסות והשקילה נדרש בכדי לאמת , כניסות משאית לשקילה באתר דיה 
ולבחון את יכולת משאית דחס אחת לפנות אל כל מכולות האשפה המוצבות 

האם הקבלן ביצע את עבודת איסוף האשפה בימים  ,בנוסף נבדק. ל"במחנות צה
או ' ה' ג' אל ידי מנהלת האגף בימים בתוכנית העבודה שנמסרה לו עשנקבעו לו 

 . אחרת
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 : טבלת ריכוז ממצאי בדיקת דוחות שקילה  1להלן

מתאריך עד 
 תאריך

מספר 
משאיות 

 שעבדו

מספר 
כניסות 

לאתר 
 הטמנה

משקל 
 האשפה

יום פינוי 
 הערות בשבוע

  ' ה', ג   0 0- 3/3/09 

  'ה',ג',ב   0 7-01/3/09

  'ה',ג',ב   0 04-07/3/09

  'ה',ג',ב   0 20-24/3/09

  'ה',ג',ב',א   0 27-30/3/09

 'א טון 3 0 0 27/3/09
כניסה עבדה משאית אחת וביצעה 

 .דיה אחת לאתר

  'ה',ג',ב,א   0 3-7/4/09

 'ב טון 02 0 0 4/4/09
עבדה משאית אחת וביצעה כניסה 

 .דיה אחת לאתר
  'ה',ג',ב   0 00-04/4/09

 'ה טון 03 0 0 04/  4/  09
עבדה משאית אחת וביצעה כניסה 

 .דיה אחת לאתר

  'ה',ד',ג',ב   0 01-20/4/09

 'ד טון 00 0 0 21/4/09
עבדה משאית אחת וביצעה כניסה 

 .דיה אחת לאתר

 'ד -'ב   0 21-26/4/09
ימים בשבוע  2בוצע פינוי אשפה 

כניסה ' ביום ב, ימים 3במקום 
 .לאתר הטמנה פעם אחת

 'ב ןטו 03 0 0 21/4/09
עבדה משאית אחת וביצעה כניסה 

 .דיה אחת לאתר
  'ה',ג',ב   0 2-1/1/09

  'ג טון 02 0 0 3/1/09

 'ג',ב   0 1-03/1/09
ימים בשבוע  2בוצע פינוי אשפה 

כניסה לאתר ' יום ג, ימים 3במקום 
 .פעם אחת

 'ג טון 01 0 0 01/1/09
עבדה משאית אחת וביצעה כניסה 

 .דיה אחת לאתר

  'ה',ג',ב',א   0 01-06/1/09

 'א טון 1 0 0 01/1/09
עבדה משאית אחת וביצעה כניסה 

 .דיה אחת לאתר

 'ג טון 6  0 0 07/1/09
עבדה משאית אחת וביצעה כניסה 

 .דיה אחת לאתר

  'ה',ג',ב   0 23-29/1/09

  'ג',ב   0 31-30/1/09

 'ב טון 9 0 0 31/1/09
עבדה משאית אחת וביצעה כניסה 

 .דיה אתראחת ל

  'ה',ג',ב   0 9-6/9/09

ימים בשבוע  2בוצע פינוי אשפה  'ה',ג   0 04-09/9/09
 ימים 3במקום 

  'ה',ג',ב   0 21-23/9/09

  'ה',ג',ב   0 27-31/9/09
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 'ה',ג',ב   0 4-7/7/09
ימים בשבוע   3 בוצע פינוי אשפה

כניסה לאתר הטמנה פעם ' יום ג
 אחת

עבדה משאית אחת וביצעה כניסה  'ג טון 6 0 0 1/7/09
 .דיה אחת לאתר

 'ה',ג',ב   0 00-04/7/09
ימים בשבוע   3 בוצע פינוי אשפה

כניסה לאתר הטמנה פעם ' יום ג
 אחת

 'ג טון 6 0 0 02/7/09
עבדה משאית אחת וביצעה כניסה 

 .דיה אחת לאתר

 'ה',ג',ב   0 01-20/7/09
, ימים בשבוע  3 בוצע פינוי אשפה

כניסה לאתר הטמנה פעם ' יום ג
 אחת

20/7/09 
 'ביום ה עבדודחס לא משאיות  2 'ה   2 

 

 'ג טון 00 0 0 06/7/09
עבדה משאית אחת וביצעה כניסה 

 .דיה אחת לאתר

  'ה',ג',ב   0 21-21/7/09

  'ה',ג',ב   0 0-4/1/09

 'ה',ג',ב   0 1-00/1/09
ימים בשבוע   3 בוצע פינוי אשפה

אתר הטמנה פעם כניסה ל' יום ג
 אחת

  'ג טון 6 0 0 6/1/09

 'ה',ג',ב   0 01-01/1/09
, ימים בשבוע 3 בוצע פינוי אשפה

הכניסה לאתר ' ג-ו' בימים ב
 הטמנה פעם אחת

 'ב 09 0 0 01/1/09
עבדה משאית אחת וביצעה כניסה 

 ..דיה אחת לאתר
 'ג טון 02 0 0 09/1/09

עבדה משאית אחת וביצעה כניסה 
 .דיה אחת לאתר

 'ה',ג',ב   0 22-21/1/09
, ימים בשבוע 3 בוצע פינוי אשפה

הכניסה לאתר ' ג-ו' בימים ב
 הטמנה פעם אחת

 'ב טון 09 0 0 22/1/09
עבדה משאית אחת וביצעה כניסה 

 .דיה אחת לאתר
 'ג טון 04 0 0 23/1/09

עבדה משאית אחת וביצעה כניסה 
 .דיה אחת לאתר

  'ג',ב   0 26-31/1/09

 'ג טון 01 0 0 31/1/09
עבדה משאית אחת וביצעה כניסה 

 .דיה אחת לאתר

ימים בשבוע   3 בוצע פינוי אשפה 'ה',ג',ב   0 1-1/6/09
 כניסה לאתר פעם אחת' יום ג

 'ג טון 01 0 0 9/6/09
עבדה משאית אחת וביצעה כניסה 

 .דיה אחת לאתר
 

שבוע  ימים ב 3 בוצע פינוי אשפה 'ה',ג',ב   0 02-01/6/09
 פעם אחת דיהכניסה לאתר ' יום ג

 'ג טון 00 0 0 03/6/09
עבדה משאית אחת וביצעה כניסה 

 .דיה אחת לאתר

 'ה',ג',ב   0 06-22/6/09
, ימים בשבוע  3 בוצע פינוי אשפה

כניסה לאתר הטמנה פעם ' יום ג
 אחת

עבדה משאית אחת וביצעה כניסה  'ג טון 01 0 0 21/6/09
 .דיה אחת לאתר

 'ה',ג',ב   0 29-26/6/09
ימים בשבוע   3 בוצע פינוי אשפה

כניסה לאתר הטמנה פעם ' יום ג
 אחת
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 'ג טון 03 0 0 27/6/09
עבדה משאית אחת וביצעה כניסה 

 .דיה אחת לאתר
 

 'ה,ד',ג   0 4-9/01/09
, ימים בשבוע 3בוצע פינוי אשפה 

כניסה לאתר הטמנה ' ה-ו' בימים ג
 פעם אחת

 'ג טון 01 0 0 4/01/09
עבדה משאית אחת וביצעה כניסה 

 .דיה אחת לאתר
 'ה טון 01 0 0 9/01/09

עבדה משאית אחת וביצעה כניסה 
 .דיה אחת לאתר

 'ה',ב   0 01-03/01/09
ימים בשבוע  2 בוצע פינוי אשפה

כניסה ' יום ה,  ימים 3במקום 
 לאתר הטמנה פעם אחת

 'ה טון 09 0 0 03/01/09
ביצעה כניסה עבדה משאית אחת ו

 .דיה אחת לאתר

 'ה',ג   0 01-21/01/09
ימים בשבוע  2בוצע פינוי אשפה 

כניסה ' יום ה, ימים 3במקום 
 לאתר הטמנה פעם אחת

 'ה טון 01 0 0 21/01/09

עבדה משאית אחת וביצעה כניסה 
 .דיה אחת לאתר

 

 'ה',ג   0 21-27/01/09
ימים בשבוע  2בוצע פינוי אשפה 

כניסה לאתר ' יום ג ,ימים 3במקום 
 הטמנה פעם אחת

 'ג טון 01 0 0 21/01/09
עבדה משאית אחת וביצעה כניסה 

 .דיה אחת לאתר

 'ה',ג',ב   0 7-01/00/09
, ימים בשבוע 3בוצע פינוי אשפה 

הכניסה לאתר הטמנה פעם ' ביום ג
 אחת

 'ג טון 01 0 0 1/00/09
עבדה משאית אחת וביצעה כניסה 

 .דיה אחת לאתר

 'ה',ג',ב',א   0 03-07/00/09
ימים בשבוע   4 בוצע פינוי אשפה

הכניסה לאתר פעם ' ג -ו' בימים א
 אחת

 'א טון 9 0 0 03/00/09
עבדה משאית אחת וביצעה כניסה 

 דיה אחת לאתר

04/00/09 2 
 

 משאיות 2י "בוצע פינוי אשפה ע 'ב 

 'ג   0 01/00/09
עבדה משאית אחת וביצעה כניסה 

 יהד אחת לאתר

20-24/00/09 0  
 

 'ה',ג',ב
, ימים בשבוע 3 בוצע פינוי אשפה

כניסה לאתר הטמנה פעם ' ביום ג
 אחת

22/00/09 0 0 
עבדה משאית אחת וביצעה כניסה  'ג טון 02

 דיה אחת לאתר

1-1/02/09 
 0  

, ימים בשבוע 3 בוצע פינוי אשפה 'ה',ג',ב 
כניסה לאתר הטמנה פעם ' ביום ג

 אחת

 'ג טון 03 0 0 9/02/09
עבדה משאית אחת וביצעה כניסה 

 דיה אחת לאתר

 'ד',ג',ב',א   0 00-04/02/09
, ימים בשבוע 4 בוצע פינוי אשפה

כניסה לאתר פעם ' ג -ו' בימים א
 אחת

 'א טון 1 0 0 00/02/09
עבדה משאית אחת וביצעה כניסה 

 דיה אחת לאתר

 'ג טון 03 0 0 03/0209
ניסה עבדה משאית אחת וביצעה כ

 דיה אחת לאתר

  'ה',ג',ב   0 06-22/02/09
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  'ה',ג',ב   0 29-26/02/09

  'ה',ג',ב   0 2-1/0/07

  'ה',ג',ב   0 6-02/0/07

  'ה',ג',ב   0 09-06/0/07

 'ה',ב',א   0 22-29/0/07
, ימים בשבוע 3 בוצע פינוי אשפה

כניסה לאתר הטמנה פעם ' ביום א
 אחת

 'א טון 1 0 0 22/0/07
עבדה משאית אחת וביצעה כניסה 

 דיה אחת לאתר
  'ב',א   0 26-31/0/07

 'א טון 01 0 0 26/0/07
עבדה משאית אחת וביצעה כניסה 

 דיה אחת לאתר
  'ו',ד    0-3/2/07

 'ו טון 4 0 0 3/2/07
עבדה משאית אחת וביצעה כניסה 

 דיה אחת לאתר

  'ה',ג',ב   0 9-6/2/07

 'ה,'ג',ב   0 03-09/2/07
, ימים בשבוע 3 בוצע פינוי אשפה

כניסה לאתר הטמנה פעם ' ביום ג
 אחת

 'ג טון 01 0 0 04/2/07
עבדה משאית אחת וביצעה כניסה 

 דיה אחת לאתר

  'ה',ג',ב   0 21-23/2/07

  'ג',ב   0 27-21/2/07

 'ג טון 00 0 0 21/2/07
עבדה משאית אחת וביצעה כניסה 

 דיה אחת לאתר

 'ה',ג',ב   0 9-6/3/07
, ימים בשבוע 3 בוצע פינוי אשפה

כניסה לאתר הטמנה פעם ' ביום ג
 אחת

 'ג טון 04 0 0 7/3/07
עבדה משאית אחת וביצעה כניסה 

 דיה אחת לאתר

 'ה',ג',ב   0 03-09/3/07
 

 'ה',ג',ב   0 21-23/3/07
, ימים בשבוע 3 בוצע פינוי אשפה

כניסה לאתר הטמנה פעם ' ביום ג
 .אחת

 'ג טון 01 0 0 20/3/07
עבדה משאית אחת וביצעה כניסה 

 דיה אחת לאתר
  'ה',ג',ב   0 27-31/3/07

 'ו',ה',ג',ב   0 3-7/4/07
, ימים בשבוע 4 בוצע פינוי אשפה

כניסה לאתר הטמנה פעם ' ביום ו
 .אחת

 .כניסה אחת לאתר 'ו טון 6 0 0 7/4/07

 'ה',ד   0 02-03/4/07
ימים בשבוע  2 בוצע פינוי אשפה

ימים כניסה  2-ב .ימים 3במקום 
 .לאתר הטמנה פעם אחת

 'ד טון 07 0 0 02/4/07
עבדה משאית אחת וביצעה כניסה 

 דיה אחת לאתר

 'ה טון 03 0 0 03/4/07
עבדה משאית אחת וביצעה כניסה 

 דיה אחת לאתר

 'ו',ה',ג   0 01-20/4/07
, ימים בשבוע 3 בוצע פינוי אשפה

יסה לאתר הטמנה פעם כנ' ביום ו
 .אחת

 'ו 01 0 0 20/4/07
עבדה משאית אחת וביצעה כניסה 

 דיה אחת לאתר

, ימים בשבוע 3 בוצע פינוי אשפה 'ה',ג',ב   0 24-27/4/07
 כניסה לאתר פעם אחת' ביום ג
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 'ג טון 02 0 0 21/4/07
עבדה משאית אחת וביצעה כניסה 

 דיה אחת לאתר

 'ה',ב   0 0-4/1/07
 ימים בשבוע 2 ינוי אשפהבוצע פ

כניסה ' ביום ה, ימים 3במקום 
 לאתר פעם אחת

 'ה טון 07 0 0 4/1/07
עבדה משאית אחת וביצעה כניסה 

 דיה אחת לאתר

 'ה',ג',ב   0 1-00/1/07
כניסה לאתר הטמנה פעם ' ביום ב

 .אחת

 'ב טון  00 0 0 1/1/07
עבדה משאית אחת וביצעה כניסה 

 דיה אחת לאתר
 

 כניסה לאתר דיה פעם אחת' ביום ג 'ה',ג',ב   0 01-01/1/07

 דיה לאתרביום כניסה אחת  'ג טון 03 0 0 09/1/07

 כניסה לאתר דיה פעם אחת' ביום ג 'ה',ג',ב   0 22-21/1/07

 'ג טון 04 0 0 23/1/07
עבדה משאית אחת וביצעה כניסה 

 דיה אחת לאתר

במקום  אחדיום בוצע פינוי אשפה  'ב   0 21-30/1/07
 ימים 3

 משאיות 2י "בוצע פינוי אשפה ע 'ה',ג',ב   2 1-1/9/07

עבדה משאית אחת וביצעה כניסה  'ג טון  01 0 0 9/9/07
 דיה אחת לאתר

  ו',ה',ג',ב',א   0 00-09/9/07

עבדה משאית אחת וביצעה כניסה  'א טון 03 0 0 00/9/07
 דיה אחת לאתר

משאית אחת וביצעה כניסה עבדה  'ה טון 00 0 0 01/9/07
 דיה אחת לאתר

  'ו',ה',ג',ב   0 06-23/9/07

עבדה משאית אחת וביצעה כניסה   טון 0.1 0 0 23/9/07
 דיה אחת לאתר

  ו',ה',ד',ג',ב   2 29-31/9/07

עבדה משאית אחת וביצעה כניסה  'ד טון 6 0 0 21/9/07
 דיה אחת לאתר

  'ו',ה',ג',ב   0 3-7/7/07

עבדה משאית אחת וביצעה כניסה  'ו טון 4 0 0 7/7/07
 דיה אחת לאתר

  'ה',ג',ב   0 01-03/7/07

  'ה',ג',ב   0 07-21/7/07

 משאיות 2י "בוצע פינוי אשפה ע 'ג   2 01/7/07

 משאיות 2י "בוצע פינוי אשפה ע 'ה   2 21/7/07

  'ו',ה',ג',ב   0 24-21/7/07

אית אחת וביצעה כניסה עבדה מש 'ה טון 01 0 0 27/7/07
 דיה אחת לאתר

 משאיות 2י "בוצע פינוי אשפה ע 'ו   2 21/7/07

  'ו',ה',ג   0 0-4/1/07

עבדה משאית אחת וביצעה כניסה  'ו טון  2 0 0 4/1/07
 דיה אחת לאתר

 משאיות 2י "בוצע פינוי אשפה ע 'ג   2 0/1/07

  'ה',ג',ב   0 7-01/1/07

' ד -ו' יום ג, ימים בשבוע 4עבד  'ה',ד,'ג',ב   0 04-07/1/07
 כניסה אחת לאתר
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עבדה משאית אחת וביצעה כניסה  'ג טון 1 0 0 01/1/07
 דיה אחת לאתר

עבדה משאית אחת וביצעה כניסה  'ד טון 01 0 0 09/1/07
 דיה אחת לאתר

 משאיות 2י "בוצע פינוי אשפה ע 'ה   2 07/1/07

כניסה ' יום ו, ימים בשבוע 4ד עב 'ו', ה',ג',ב   0 20-21/1/07
 אחת לאתר דיה

עבדה משאית אחת וביצעה כניסה  'ו טון  6 0 0 21/1/07
 דיה אחת לאתר

  'ה',ג',ב   0 21-30/1/07

 'ג טון 02 0 0 26/1/07
עבדה משאית אחת וביצעה כניסה 

 דיה אחת לאתר

 

 :שקילה הטבלה המתבססים על דוחותלהלן פירוט הממצאים מנתוני 

ימים  2 רק שהקבלן עבדמתוך הבדיקה שבועות  כי היו, עולהממצאי הטבלה . 0
כאשר על פי ההסכם הוא מחויב לפנות את כל מכולות  ,ימים 3במקום  בשבוע

 .פעמים בשבוע 3האשפה בתדירות של 

וזאת ' ה'1ג'1הקבלן עבד במשך חודשי הבדיקה בימים בכי , נתוני הטבלה מראים .2
 . 'ה'1ג'1לעבוד בימים  א שנמסרה לקבלן של האגף בניגוד לתוכנית העבודה

 
מקובל שמרווחי הזמן בין פינוי לפינוי לפי סקר ארצי שנערך ברשויות מקומיות 

שהקבלן עובד יום  1המצב הקייםמציין שהמבקר . ימים 3 -ימים ל 2יהיה בין 
באופן מובהק שהקבלן לא הספיק לפנות את מצביע '1 ג -ו' אחרי יום בימים ב

 . לכן המכולות יום קודם כל
 

וכן  .ימי פינוי בשבוע 3המבקר סבור שיש לבחון אם נדרשים 1 לאור הממצאים
. ליטר  21211מכולות אשפה בנפח  122 -ל כ"אם יש הצדקה להציב במחנות צה

 פעמים 2-3 היא בארץ כיום המקובלת1 פסולת מעורבת עירונית פינוי תדירות
המבקר ממליץ . ימים 3 -תדירות הפינוי כ באזורים עתירי אוכלוסין. בשבוע

   כמקובל בישובי המועצה  1בשבוע פעמייםלהאשפה  פינוי להעמיד את תדירות
 אשפה בין פינוי הזמן מרווח

וזה  ימים 3 של הוא בבוקר רביעי ביום הפינוי לבין בבוקר ראשון ביום שיבוצע 
 . מרווח זמן סביר 

האשפה ל הקטנת כמות מכולות דוק ולבחון אפשרות שלב 1המבקר ממליץ
1 ימים בשבוע 2 -ימים ל 3 -במקביל להקטנת תדירות פינוי מל "במחנות צה

 .המהלך יביא לחסכון כספי לקופת המועצה של מאות אלפי שקלים בשנה

הטמנת  שגם כאשר הקבלן ביצע כניסה אחת ביום לאתר, מנתוני הטבלה עולה .3
1 טון 11 -לאתר הייתה פחות מסך כמות האשפה שנשקלה בכניסה , דיה אשפה

 .   טון 2וכן נמצאו ימים שהשקילה באתר הייתה של 

הקבלן הפעיל 1 חודשים 11של  ת הבדיקהכי לאורך תקופ ,נמצא הטבלהמנתוני  .4
משאיות  2ולעיתים נמצא שבחודשים בודדים הופעלו  1משאית דחס אחת בלבד

 .בחודשימים  2 -ובמקרים בודדים ל, דחס וזאת ליום אחד בחודש
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מכולות אשפה הפזורים במחנות  094 -לבצע פינוי של ככדי ש ,המבקר מציין
מרחק ובנוסף  ,בסיסים עשרות קילומטריםללנסוע הדחס נדרשת משאית , ל"צה

אתר הבסיס לובין , אף הוא של עשרות קילומטריםנסיעה בין הבסיסים ה
  .עשרות קילומטריםאף הוא של אשפה  תהטמנ

המבקר מוצא שהקבלן הפר את ההסכם בכך שלאורך 1 להבטב לאור הממצאים
  .כמתחייב בהסכם משאיות 2ארוכה הפעיל משאית דחס אחת במקום  תקופה 

כיצד התאפשרה התנהלות כזאת מצד הקבלן לאורך תקופה  1מבקרלא ברור ל
חשבוניות תשלום איכות הסביבה אגף למנהלת הוזאת כאשר הוא מגיש 1 ארוכה

 דיה ת אשפהא מצרף תעודות ודוחות שקילה מאתר הטמנתוך שהו 1מדי חודש
ודוחות השקילה החשבוניות 1 אשר מראים באופן ברור שעבדה רק משאית אחת

1 אכיפה או תגובהנקיטת צעדי ללא על ידי מנהלת האגף  לתשלום ואושרו ונבדק
מצד כספיים קנסות וקיזוזים  וטלוה נמצא שלכל אורך התקופה על הקבלן לא

   .ת שבתוך ההסכם מעוגן מנגנון לפיצויים וקנסות בגין הפרות הסכםלמרוהאגף 

אלא 1 הקבלן אינו מחויב להפעיל שתי משאיות 1 מנהלת האגף מסרה בתגובה
אין 1 אחת דחס משאיתהפינוי ב יתבצעככל שניתן . זמינותויהיו שיהיו ברשותו 

 .סיבה להפעיל מעבר לכך

מנהלת האגף הייתה שותפה מלאה ש1 צייןהמבקר מ 1לאור תגובת מנהלת האגף
 2והיה ברור לקבלן בעת הגשת הצעת המחיר שמדובר בהפעלת 1 בהכנת המכרז

סבור שמנהלת האגף המבקר . בכל יום פינוי משאיות דחס באופן שותף וקבוע
לחובות  המשפטיתוהפרשנות הסמכות  1מפרשת את ההסכם באופן שגוי

האגף לא מנהלת  1מועצהליועץ המשפטי של המסורה  הקבלנים בהסכמים
ברור ההסכם עם הקבלן  .לקבוע במה חייב הקבלן ובמה הוא פטורמוסמכת 

 .משאיות דחס 2על הקבלן מוטלת החובה להפעיל  1אינו משתמע לשני פניםו
תגובת מנהלת האגף מעוררת תמיהות ושאלות לגבי בקיאותה בהיקף עבודת 

דחס משאית שלה בדעתה מעמנהלת האגף כיצד למבקר לא ברור 1 הקבלן יראב
הפזורות במחנות  ליטר 2211מכולות אשפה בנפח  122אחת מסוגלת לפנות 

 122של פינוי אחת לבצע דחס יכולת משאית תחשיב  .אחדפינוי ביום  ל"צה
ממצאי החוקר  -בנוסף  1ח"יפורט בהמשך הדו ביום אחד מכולות אשפה

מוכיח מעל כל  בלןלבצע מעקב אחר עבודת הק שמונה על ידי המועצה הפרטי
לאורך מאז תחילת ההסכם שהופעלה על ידי הקבלן  ספק שמשאית דחס אחת

מסך המכולות  %22 של הצליחה לבצע פינוילא 1 חודשים 11תקופה של 
  . ביום פינוי אחד שהקבלן אמור לפנות

האם משאית דחס אחת מסוגלת לבצע פינוי של 1 ח תבחן השאלה"בהמשך הדו
מסמך נתוני מיפוי והצבת  .ל"ום אחד מכל מחנות צהמכולות אשפה בי 122

 ותמראה כי כמחצית מהמכולות פזור1 2112לשנת  ל"במחנות צהאשפה מכולות 
ת אתר הטמנל בין בסיס לבסיס ובין הבסיסים  במרחק של עשרות קילומטרים

 . דיה אשפה

 ,074/,  071/,  0901/,  097/,  1/099  094/ בחודשיםש, מנתוני הטבלה נמצא .1
חייב את המועצה בגין מבדיקת חשבוניות קבלן נמצא ש, יום 02הקבלן עבד 

 . ימים 03עבודה של 

בגין  1שעל מנהלת האגף לערוך תחשיב מחדש לחשבוניות הקבלן 1המבקר מוצא
 .ולדרוש מהקבלן החזר כספיל "החודשים הנ
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 שבמרבית חודשי הבדיקה עבדה רק משאית דחס אחת, נמצא ממצאי הבדיקה .9
נמצא שהיו  ,המפורטים לעיל ומנתוני הטבלה, משאיות כמתחייב בהסכם 2ולא 

פעם ימי פינוי שמשאית דחס אחת עבדה ונכנסה לאתר הטמנת אשפה לשקילה 
 :להלן התאריכים, בלבדביום אחת 

כניסה אחת , 21/4/09,  21/4/09,  04/4/09,  4/4/09: בתאריכים - 2512חודש   -
 .ביום לאתר הטמנת אשפה דיה

,  31/1/09,  07/1/09,  01/1/09, 01/1/09, 3/1/09: בתאריכים - 2512חודש  -
 .כניסה אחת ביום לאתר הטמנת אשפה דיה

כניסה אחת ביום ,  06/7/09,  02/7/09,  1/7/09: בתאריכים - 7512חודש   -
 .לאתר הטמנת אשפה דיה

,  23/1/09,  22/1/09,  09/1/09,  01/1/09,  6/1/09: בתאריכים  - 1512חודש   -
 .כניסה אחת ביום לאתר הטמנת אשפה דיה,  31/1/09

כניסה אחת ,  27/6/09,  21/6/09,  03/6/09,  9/6/09: בתאריכים  - 4512חודש   -
 .ביום לאתר הטמנת אשפה דיה

,  21/01/09,  03/01/09,  9/01/09,  4/01/09: בתאריכים - 11512חודש  -
 .אתר הטמנת אשפה דיהכניסה אחת ביום ל  21/01/09

, 01/00/09,  04/00/09, 03/00/09,  1/00/09: בתאריכים - 11512חודש  -
 .כניסה אחת ביום לאתר הטמנת אשפה דיה 22/00/09

כניסה אחת ביום ,  03/02/09,  00/02/09, 9/02/09 :בתאריכים - 1252חודש   -
 .לאתר הטמנת אשפה דיה

כניסה אחת ביום לאתר הטמנת 1 26/0/07,  22/0/07 : בתאריכים - 1517חודש   -
 .אשפה דיה

כניסה אחת ביום לאתר  21/2/07,  04/2/07,  3/2/07: בתאריכים  - 2517חודש   -
 .הטמנת אשפה דיה

כניסה אחת ביום לאתר הטמנת ,  20/3/07,  7/3/07: בתאריכים - 3517חודש   -
 .אשפה דיה

כניסה ,  21/4/07,  20/4/07,  03/4/07,  02/4/07: בתאריכים  - 2517חודש   -
 .אחת ביום לאתר הטמנת אשפה דיה

כניסה אחת ,   23/1/07,  09/1/07,  1/1/07,  4/1/07: בתאריכים - 2517חודש   -
 .ביום לאתר הטמנת אשפה דיה

,  23/9/07,  01/9/07,  00/9/07, 1/9/07,  9/9/07: בתאריכים - 2517חודש  -
 .ום לאתר הטמנת אשפה דיהכניסה אחת בי,  21/9/07

כניסה אחת ביום לאתר ,  21/7/07,  27/7/07, 7/7/07: בתאריכים - 7517חודש   -
 .הטמנת אשפה דיה

,  26/1/07,  21/1/07,  09/1/07,  01/1/07,  4/1/07: בתאריכים  - 1517חודש   -
 . כניסה אחת ביום לאתר דיה
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 2במקום  ת דחס אחתל משאי"הפעיל בימים הנ נמצא שהקבלן - לסיכום
המשמעות 1 דיההטמנת אשפה לאתר ביום אחת  ביצעה כניסה המשאית1 משאיות
הקבלן לא פינה את כל מכולות ל "שבימים הנהיא 1 של הממצאים המעשית
ולמרות זאת חייב את המועצה כאילו פינה את כל  1ל"מכל בסיסי צה האשפה

   .  מכולות האשפה

קיימת טבלת  עם הקבלנים ההתקשרות בחוזה - ניםגביית קנסות מקבל
אגף איכות מנהלת אם ה, המבקר בדוח בדק. פיצויים מוסכמים בגין הפרות חוזה

גאן : כדלהלן אשפהפינוי  קבלני על פיצויים וקיזוז כספים קנסות ההסביבה מטיל
בדקו חשבוניות הבדיקה נלצורך  .סעיפי חוזה הפרות בגין ,יראב שרותי נוי, תברואה

 ,וקבלן יראב שרותי נוי ,גאן תברואהבדיקת חשבוניות קבלן ממצאי  ,הקבלנים
ולא לא הוטלו קנסות  ל"הנ שעל הקבלנים נמצא ,חודשים 01לאורך תקופה של 

ממצאי הבדיקה המצביעים על כך שלמרות ,  הקבלנים מחשבוניות כספיים קיזוזים
ם ששני ונמצאו מקרי שלעיתים הקבלן גאן תברואה הפעיל רק משאית דחס אחת

 .עשרות תלונות תושבים על אי פינוי עגלות אשפה -בנוסף , המשאיות לא עבדו
חודשים  01שהפעיל לכל אורך תקופה של , הדברים אמורים גם לגבי הקבלן יראב 

מנהלת האגף לא , על ידי הקבלנים החוזהלמרות הפרות . רק משאית דחס אחת
  .כמתחייב בהסכם או קנסה את הקבלנים קיזז כספים

הטלת קנסות על קבלנים בגין לשעל האגף למנות גורם אחראי  1המבקר מוצא
נקיטת היא  1מצד הקבלניםלמנוע הפרות חוזה ביותר הדרך היעילה . ת חוזהוהפר

קטין את הפרות שיהרתעה כלי כך ליצור בו 1כספייםקנסות  פעולות אכיפה והטלת
  .החוזה

 -ומשקל אשפה יהת אשפה דלאתר הטמנקבלן יראב כניסות משאיות 
לאחר  ,בכניסה נשקלות ןה, עם הגעת משאיות דחס לאתר הטמנת אשפה דיה

, הנמסרת לנהגמפיקה תעודת שקילה הממוחשבת השקילה מערכת השקילה 
משקל , מספר משאית , תאריך , שעת כניסה : מפורטהשקילה רשום תעודה ב

משאית נטו ללא משקל ה)משקל טרה , (כולל משקל משאית יחד עם האשפה)ברוטו 
הקבלן  ,בסוף כל חודש( . משקל האשפה ללא משקל המשאית)משקל נטו , (האשפה

ומעבירם חודשיים ודוחות שקילה השקילה היומיים תעודות המצרף לחשבונית את 
להלן טבלת ריכוז , בהסתמך על מסמכי דוחות שקילה. לאגף איכות הסביבה

וכן משקל האשפה נטו המפונה  ,וסיכום נתוני מספר כניסות משאית דחס בחודש
 01למשך תקופה של בחודש  פינוי אשפה/מספרי ימי עבודה, ל לחודש"ממחנות צה

כמה מכולות אשפה מסוגלת 1 ניתוח נתוני השקילה תבחן השאלהלאחר  .חודשים
   .פינויביום ל "לפנות ממחנות צהאחת דחס משאית 

מבדיקת  - משקל אשפהוקבלן יראב לאתר דודאים משאיות  כניסות
באתר  ןל הוטמ"שחלק קטן מהאשפה שפונתה ממחנות צה, חשבוניות הקבלן נמצא

 01במשך  מנתוני דוחות שקילה. על פי הנחיות מנהלת האגף וזאת, דודאים
 01חודשים מתוך  7 לאתר דודאים במשך אשפהאת ההקבלן פינה שנמצא  ,חודשים
 .טון 92 -כ, באתר דודאים נהכמויות האשפה שהוטמכ "סה ,חודשים
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מאתר דיה ומאתר דודאים לתקופה של   דוחות שקילה נתוני סיכום1 טבלתלהלן 

 חודשים 11

 חודש

כ מספר "סה
כניסות 
משאית 

לאתר דיה 
 בחודש

1 

מספר 
ימי 

עבודה 
 בחודש

 
2 

ממוצע 
כניסות 

לאתר דיה 
 ליום

 
152 

כ משקל אשפה "סה
 מעורבת בטון לחודש

ממוצע 
משקל 

אשפה בטון 
 ליום

 
34252 

 אתר דיה
 

3 

אתר 
 דודאים

2 

3/09 33 01 2.2 311 0.34 21 
4/09 20 02 0.1 212 01.71 20 
1/09 21 04 0.1 230 1 07 
9/09 21 02 2.1 261 1 21 
7/09 23 02 0.6 213 7.17 20 
1/09 22 04 0.9 234 1 07 
6/09 24 03 0.1 297 1 20 
01/09 09 01 0.9 073 1 07 
00/09 21 04 0.1 211 1 01 
02/09 27 04 0.6 311 1 22 
0/07 30 04 2.2 307 1 23 
2/07 23 03 0.1 241 00.12 01 
3/07 21 03 0.6 231 1 01 
4/07 06 02 0.9 066 3.10 07 
1/07 23 02 0.6 249 1 20 
9/07 32 01 0.1 312 1 07 
7/07 26 01 0.6 263 7.19 21 
1/07 32 07 0.6 264 04.32 07 

 321 21.4 2242 33.2 222 222 כ"סה
  

 הערות לטבלה 

דיה הטמנת אשפה שממוצע כניסות משאיות דחס לאתר  ,עולה מנתוני הטבלה  -
ת פינוי מכולות אשפה ודוממוצע ימי עב, כניסות 21 -כ(  21.3=411/01) בחודש 
משאית דחס לאתר דיה וממוצע כניסות , יום 03.1 -כ( 03.1=  244/01) בחודש 

  .כניסות 2 -כ ( 0.6=  21/03.1) פינוי אשפה  ביום

 לאתר דודאים שפונתהכולל אשפה מפונה בחודש ההאשפה פסולת ממוצע משקל   -
אשפה משקל פסולת ה וממוצע. לחודש טון 294(  טון 294=  4,962+90.6/01 )

 . ליום טון 21 -כ( טון  06.1= 4,962+90.6/244)יום פינוי ב

ניתן לבחון ולבדוק אם משאית דחס אחת מסוגלת לבצע 1 לאור הנתונים והממצאים
 . פינוייום בל "ליטר מכל מחנות צה 21211נפח במכולות אשפה  122 -פינוי של כ

ורק בחודשים  ,בכל יום פינוי שרק משאית דחס אחת עובדת ,כאשר ידוע ונמצא
ובמקרים בודדים , משאיות דחס ליום אחד בחודש 2ל יהפעשהקבלן  ,נמצא בודדים

 ,כניסות 2 -בנוסף נמצא שממוצע כניסות משאית דחס ליום כ, ימים בחודש 2 -ל
 האשפה לאתרביום כניסות  2 -מפנה ב משאית דחסוממוצע משקל האשפה ש

 . טון 21 -דיה כ
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אשפה פינוי הרב בנושא  ימניסיונ,  מנהל אתר הטמנה דיהמסר  1רלשאלת המבק
  זה שקול , אשפהפסולת טון  01  -משאית דחס ששוקלת בכניסה לאתר כסבור שאני 

טון  21 -פינוי כו , (קוב  4.1) ליטר  4,111מכולות אשפה בנפח  03 -כ לפינוי של
 .מכולות 22 -לפינוי כבערך שקולים  ת לאתרכניסו 2 -ביום ב אשפה

ליטר  0,011עגלת אשפה בנפח ,  לדברי נציג חברת דולב יצרנית עגלות אשפה
של  מהנפח 0/3כלומר , ג אשפה"ק 391 -בתפוסה מלאה שוקלת לאחר דחיסה כ

לאחר , של אשפה בתפוסה מלאה ליטר 4,111בנפח  ת אשפהמכולו .עגלת האשפה
מכאן . טון 0.1 -ל מרכלו ג"ק 0,111 -כ הואג "בקמשקל האשפה , דחיסת האשפה

 13 -לפינוי כ(  מכולות 13.3=  2151.2)  יםטון אשפה ביום שקול 21שפינוי 
 .מכולות

 עבור  2005בשנת שלדגרת חבל ידי ע שבוצע - יארצביתית  אשפה הרכב סקר 
כלומר  .ק"למ ג"ק 163 = הפסולת של הנפחי המשקל ,הסביבה להגנת המשרד

כלומר  ג"ק 734 -הוא כ (ג"ק 733.1=  4.1*093)  יהמשקל הנפח קוב 4.1מכולה בנפח 
לפינוי ( מכולות  26=  21/1.7) שקול , יוםבממוצע לטון אשפה  21 -כ ופינוי. טון 1.7

 . שמסר מנהל אתר דיה לדבריםם מיכלומר נתוני הסקר תוא. מכולות 26 -כ

את כל מכולות האשפה 1 בהנחה שהקבלן מפנה בכל יום פינוי1 מהאמור לעיל
 תפוסה מלאהבל ובהנחה שכל המכולות שמשאית דחס מפנה הם "מחנות צהמ

נפח כולל של כ "סה1 ליטר 7311111= ליטר 21211*  מכולות 122)  :להלן תחשיב
ליטר אשפה  7311111המשקל הנפחי של (  אשפה שמשאיות דחס אמורות לפנות

בהנחה כלומר 1 (ג"ק 1211111= ג "ק 123*511117311111) לפי הסקר הארצי 
ל "של הקבלן פינוי את כל מכולות האשפה המוצבות במחנות צהמשאיות הדחס ש

גם אם נניח . פינוי טון אשפה ביום 121 -לשקול בכניסה לאתר דיה כ ותאמורהם 
: קרי לדוגמה1 המלאת אשפה לא בתפוס האשפה מכולותאת כל שהקבלן מפנה 

המשקל ( ליטר  2411113=  7311111*  %21)מנפח המכולה  %21תפוסת אשפה של 
 -גם אם נקטין את תפוסת האשפה ל. פינוי טון אשפה ביום 21 -הנפחי יהיה כ

 32 -המשקל הנפחי יהיה כ( ליטר  2211111=  7311111*  %31)מנפח המכולה  %31
 -נמצא שהקבלן מפנה כמהממצאים שפורטו לעיל בפועל . פינוי טון אשפה ביום

 . ליום פינוי טון אשפה בממוצע 21

הממצאים והתחשיבים המפורטים לעיל וכן מתוצאות בהתבסס על  - לסיכום
ההערכה המתקבלת   .דברי מנהל אתר דיה ומנהל חברת דולבמהסקר הארצי וכן 

מסך  %22 -כ) מכולות  21 -כ לכל היותרביום עבודה שמשאית דחס אחת פינתה 
  .ואף פחות אשפה( ל "המכולות המוצבות במחנות צה

חשבוניות  1חודשים 11לאורך תקופה של  1מצא שהקבלן הגיש למועצהנמהבדיקה 
גם אם  .פעמים בשבוע 3מכולות בתדירות  122 בפועל לתשלום כאילו הוא פינה

 המכולותמקרי כמחצית  1מכולות 11 -נניח שמשאית הדחס פינתה ביום עבודה כ
 ) נזק כספי שנגרם למועצההיא התוצאה המתקבלת 1 ל"במחנות צה ותהפזור
בחלוקה לחצי מתקבל ₪  1111113 -קבוע מדי חודש כ באופן שולם לקבלןש נמצא

 לאורך התקופה( ₪  4111111= חודשים  11 במכפלה של₪  211111 -סכום של כ
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הרבה יותר שנגרם למועצה הנזק הכספי ש המבקר סבור . ₪ 4111111 -כב מוערך
   . גדול

בקר לנושא מספר הפינויים מקבלת את הערת המ -מנהלת האגף מסרה בתגובה 
תקבע פגישה עם נציגי משרד . ובחינה של מספר המכולות באתרים השונים

לרבות הכמויות שאינן 1 הביטחון וגזברית המועצה על מנת להציג שוב את הנושא
 .מצדיקות את ממשק השרות הקיים

 מזכיר1 ראש המועצה: הובאו לידיעת1 ממצאי הבדיקה על עבודת הקבלן יראב     
מהישיבות 1 תוך כדי עשיית הביקורת 5211712בחודש  1המועצה והיועץ המשפטי

. שהתקיימו הוחלט למנות חוקר פרטי לביצוע בדיקת מעקב אחר עבודת הקבלן
הובא לידיעת המבקר 1 5112בחודש  הועברו למועצה הפרטי ממצאי בדיקת החוקר

 .שממצאי החוקר חמורים יותר ממצאי בדיקת המבקר

 ל "ממחנות צה פינוי גזם

פינוי גזם וגרוטאות יבוצע על ידי הקבלן על פי , על פי ההסכם עם הקבלן יראב
כאשר לצורך ביצוע הפינוי , הצורך ועל פי קריאה מראש בהתאם לצרכי המועצה

מובהר כי התשלום לקבלן יינתן בגין כל יום , מתחייב הקבלן להפעיל משאית מנוף
ק יום עבודה לפינוי גזם וגרוטאות הינו יום למען הסר ספ( שעות  1עד ) עבודה 

 0,111מחיר ליום עבודה לאיסוף גזם וגרוטאות  .שעות עבודה 1עבודה שאורכו עד 
 .מ"לא כולל מע₪ 

שפיקוד הצבא מגיש דרישה בכתב , מנהלת האגף מסרה - תיאור מצב קיים
לקבלן  הדרישה מועברת, ל "להזמנת משאית מנוף לפינוי גזם וגרוטאות מבסיסי צה

נמצא כי האגף מוציא דרישת תשלום למשרד הביטחון עבור ימי עבודה של . לביצוע
 .  משאית מנוף

החשבונית  , למועצה אחת לחודש ותחשבוניות הקבלן נמסר - חשבוניות קבלן
שפונו מכולות אשפה מספר  ,בפינוי מכולת אשפה פירוט ימי עבודה :כדלהלן, תכולל

. עבודה של משאית מנוף לפינוי גזם וגרוטאות וכן מספר ימי, ל"ממחנות צה
מספר : ח כולל פירוט"הדו, מאתר דודאים ת גזםלחשבונית מצורפים דוחות שקיל

לאחר בדיקת דוחות השקילה ואישורם על . ושקילת הגזם, תאריך כניסה, כניסות
המועצה משלמת לקבלן את התמורה הכספית בגין ביצוע , ידי מנהלת האגף

 . השירות

מדוע הקבלן מפנה את הגזם והגרוטאות לאתר הטמנה דודאים , ת המבקרלשאל
את הקבלן הונחה לפנות ש, בתגובהמנהלת האגף מסרה , דיהאשפה ולא לאתר 

המגבילות  לאתר דודאים בשל הנחיות המשרד להגנת הסביבההגזם והגרוטאות 
 .טון ביום 71את אתר הטמנת אשפה דיה לקליטת פסולת בכמות שלא תעלה על 

 נדרשת1 הפניית פסולת הגזם לאתר הטמנת אשפה דודאיםבעת המבקר מציין ש
לטון בנוסף ₪  111 -ת הגזם כעבור טיפול בהטמנלאתר דודאים לשלם  המועצה

 .היטל הטמנהלתשלום 
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נמסרו דוחות שקילה וכניסת משאית מנוף לאתר דודאים לתקופה , לבקשת המבקר
, ל "דות ודוחות שקילה לחודשים הנממצאי בדיקת תעו, 7/07עד  3/09מחודש 

 .מרוכזים בטבלה כדלהלן

שעות כמתחייב  1לבחון אם אכן הקבלן עובד עד 1 מטרת בדיקת דוחות השקילה
לכמות ימי  מתתוא 1בחשבוניות הקבלןהחודשי האם כמות ימי החיוב וכן 1 בהסכם

 .ח השקילה"העבודה הרשומים בדו

תאריך עבודת , ת המשאית לאתרשעת כניס: ם מרוכזים בטבלהנתוניהלהלן 
 .משקל הגזם המפונה, המשאית

כניסות ' מס חודש 
 לאתר דודאים

שעת כניסה 
 לאתר דודאים

כמות ימי חיוב 
בחשבונית 

 קבלן

משקל 
הגזם 

 בטון
 הערות 

2/09 1  03 31 
 ימים 2 חיוב של  פער

 לרעת המועצה

 כניסה מוקדמת 0.2  12:17  00/2/09

 כניסה מוקדמת 1.6  12:37  01/2/09

 כניסה מוקדמת 2  12:21  26/2/09

3/09 1  9.1 33  

00/3/09 
 

 כניסה מוקדמת 0.6  12:22

1/09 7   9 23  

 כניסה מוקדמת 1.6  16:47  1/1/09

9/09 
9 

 7 22 
יום  1פער חיוב של  
 לרעת המועצה

 כניסה מוקדמת 2.1  11:21  01/9/09

7/09 
1 

 7 21 
ם ימי 2פער חיוב של  
 לרעת המועצה

1/09 9  9 26  

 כניסה מוקדמת 1.6  16:19  21/1

6/09 1  1 41  

01/09 2  2 9.1  

 כניסה מוקדמת 0.1  16:21  30/01/09

00/09 7  1 24 
יום  1פער חיוב של  
 לרעת המועצה

 כניסה מוקדמת 0.1  14:46  6/00/09

 כניסה מוקדמת 2.3  12:14  31/00/09

02/09 7  
7 20  

 כניסה מוקדמת 3.3  16:04  7/02/09
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03/02/09 
 

 כניסה מוקדמת 1.4  16:22

 כניסה מוקדמת 0.1  16:44  20/02/09

 כניסה מוקדמת 3.2  16:19  27/02/09

26/02/09 
 

 כניסה מוקדמת 0.2  11:22

0/07 4  4 01  

 כניסה מוקדמת 0.2  12:22  2/0/07

2/07 
9  7 27 

 יום 1פער חיוב של  
 לרעת המועצה

 כניסה מוקדמת 4.9  01:22  2/2/07

 כניסה מוקדמת 3.3  6:31  22/2/07

 כניסה מוקדמת 0.7  01:00  23/2/07

3/07 6  6 20.1  

 כניסה מוקדמת 1.6  00:00  22/3/07

 כניסה מוקדמת 2.7  12:21  1/3/07

ימים  2פער חיוב של  07 9  4 4/07
 לרעת המועצה

 כניסה מוקדמת 1.1  12:21  9/4/07

יום  1פער חיוב של   01 9  1 1/07
 לרעת המועצה

9/07 
יום  1פער חיוב של   21 6  1

 לרעת המועצה

 כניסה מוקדמת 0.7  01:44  04/9/07

7/07 
יום  1פער חיוב של   21 1  7

 לרעת המועצה

 כניסה מוקדמת 2.9  6:47  21/7/07

 כניסה מוקדמת 3  01:11  23/7/07

 כניסה מוקדמת 0.6  01:21  27/7/07

 כניסה מוקדמת 2.9  6:47  21/7/07

1/07 
7  01  

ימים  3פער חיוב של 

 לרעת המועצה

 כניסה מוקדמת 4  1:39  24/1/07

 
 הערות לטבלה

מצביעים על כך שישנם פערים בין כמות ימי עבודה של משאית  ,נתוני הטבלה -
בדוחות כניסה רשומים הכמות ימי כניסה לבין  ,ת קבלןומנוף הרשומים בחשבוני

 .אתר דודאיםבושקילה 

המבקר מוצא שעל מנהלת האגף לערוך בדיקה חוזרת 1 הפערים לאור ממצאי   
       .מול הקבלן להחזר כספי בגין חיובים עודפים 1והתחשבנות כספית
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ה התשלום לקבלן יינתן בגין כל יום עבודת משאית מנוף  יום עבוד, על פי ההסכם -
ימי כניסה לאתר  27 -נתוני הטבלה מצביעים על כך שב. שעות 1אורכו עד 

, ת של הבוקר כפי שמצוין בטבלהוהכניסה לאתר הייתה בשעות מוקדמ, דודאים
 מוקדם מהשעה הכניסה לאתר דודאים הייתה , ימי כניסה  27 -ימים מתוך ה 4 -ב
 . בבוקר 1

למבקר לא ברור מהיכן נאסף  .שעות  1לעבוד עד על פי ההסכם הקבלן מחויב 
כאשר הכניסה לאתר הטמנה הייתה בשעה מוקדמת של  1הגזם והגרוטאות

 .   הבוקר

לרבות  1העברלגבי  1תתקיים בדיקה מול הקבלן -מסרה בתגובהמנהלת האגף 
מעתה יבדקו פרטנית שעות כניסה לאתר . דרישת החזרי תשלום ככל שידרש

 .צועהלהזמנת העבודה ובי ןההטמנה והתאמת

המועצה חתמה על הסכם עם משרד  - התחשבנות מול משרד הביטחון
נושא את ההסכם מתייחס לתשלומי ארנונה וכולל , 04/02/2101הביטחון בתאריך 

ל הנמצאים בתחום השיפוט של המועצה ומשלמים ארנונה "מחנות צה. האשפה
לא ל ש"מחנות צה, היטל הטמנהופינוי פסולת אשפה  בגין פטורים מתשלום

משרד , נמצאים בתחום השיפוט של המועצה ועבורם המועצה לא גובה ארנונה
 ההוצאות הכספיות בגין פינו אשפהמלוא הביטחון מתחייב להחזיר למועצה את 

 .גזם וגרוטאות והיטל הטמנה ועבודת משאית מנוף בפינוי

מנהלת אגף איכות הסביבה העבירה למבקר מסמכי הודעות חיוב שנשלחו למשרד 
עבודת  ל שלא משלמים ארנונה וכן"במחנות צה אשפהמכולות יטחון עבור פינוי הב

נמצא שהעתק  ,מבדיקת הודעות חיוב .כולל היטל הטמנהמשאית מנוף גזם 
 פתבנוסף נמצא שלהודעת החיוב מצור, מהודעת החיוב נמסר לגזברות המועצה

וכן , ת מנוף גזםל ועבודת משאי"ביתית ממחנות צהחשבונית קבלן בגין פינוי אשפה 
 .דיה עבור היטל הטמנההטמנת אשפה אתר  ניתחשבו

נמצא שהחיוב הכספי שדווח למשרד , 0-1/2107מבדיקת הודעות חיוב לחודשים 
 .   דיה אשפה ל בחשבוניות אתר"הביטחון תואם לחיוב שהקבלן חייב את המועצה כנ

 הטמנה  היטלודיה הטמנת אשפה  תרא. 4

, מכוח חוק שמירת הניקיון על הטמנת פסולת במטמנות מוטל, ת אשפההיטל הטמנ

השליליות  השפעות החיצוניותהשמטרתו להפנים את  היטל ההטמנה הוא מס ירוק

מקומיות רשויות  -הטמנת הפסולת אצל יצרני הפסולת העיקריים שבהםשל 
. מחזורהוכן לייקר את ההטמנה כך שיצרני הפסולת יעדיפו את חלופת  ומפעלים

ח לטון על סוגים "נקוב בשסכום ההיטל , חוק שמירת הניקיון ההיטל מוטל מכוח
עשייתית בוצה ת, בוצה, פסולת יבשה, פסולת מעורבת: כדלהלן, פסולת  של שונים

כמות הפסולת את  להקטיןהעיקרי של היטל ההטמנה  ומטרת .פסולת בנייןו
 . המוטמנת והגדלת כמות הפסולת הממוחזרת

מישובי המועצה וכן פסולת האשפה  ,ביתיתהאשפה משאיות הדחס המפנות את ה
האתר , שופכות את האשפה באתר הטמנת אשפה דיה, ל"המפונה ממחנות צה

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%A2%D7%94_%D7%97%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%95%D7%9F&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%95%D7%9F&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%AA_%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F
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מאחר והמועצה היא בעלת הקרקע ובהסדר שנעשה עם . מופעל על ידי קיבוץ צאלים
המועצה לא תשלם עבור שפיכה וטיפול בהטמנת האשפה אלא תשלם , הקיבוץ

 . יטל הטמנהלקיבוץ עבור אגרת ה

שהמועצה לא הסדירה בהסכם את השימוש בקרקע 1 מבדיקת המבקר נמצא
המבקר . דיה בתמורה לאי תשלום עבור שפיכה וטיפול בהטמנת האשפה באתר

 .להסדיר את הנושא בהסכם ממליץ

עבור : חשבוניות לתשלום בגין היטל הטמנה מדי חודש קיבוץ צאלים מגיש למועצה
בנוסף הקיבוץ מגיש חשבוניות בגין שפיכת . ל"נות צהישובי המועצה ועבור מח

 .אחרים באתר" משתמשים"פסולת והיטל הטמנה עבור 

, "כמשתמשים"מוגדרים  - ישובי מועצה שמפנים אשפה שלא דרך המועצה
להם קיבוץ צאלים . נירים, מגן, בארי, עין השלושה, רעים, ניר עוז, מושב יתד: כגון

החשבונית כוללת חיוב , ועברת למועצה לתשלוםמוציא מדי חודש חשבונית המ
מהבדיקה נמצא . עבור שפיכת פסולת באתר וחיוב נוסף בגין היטל הטמנה

 ותשהחשבוניות נבדקות ומאושרות על ידי מנהלת אגף לאיכות הסביבה ומועבר
בנוסף מנהלת האגף מעבירה מדי חודש מכתב להנהלת חשבונות   ,לתשלום לגזברות
נמצא שהגזברות , ים שיש לחייבם על פי הדיווח של אתר דיהובו פירוט הישוב

 (. חובה וזכות ) ז "מחייבת את הישובים  בכרטיס חו

, נמצא 2109 -ו 2101ז משתמשים לשנים "מהבדיקה במערכת הפיננסית כרטיס חו
 :כלהלן

 2112 2112 תיאור

 201,011 367,211 הוצאה

 227,012 392,396 הכנסה

 6,132 34,136 פער

 

אי התאמה בין הוצאות להכנסות בגין השנים  שקיימת, נמצא -הערות לטבלה 
קיימת סבירות , ל עבור תשלומי שפיכת אשפה והטמנתה והיטל הטמנה"הנ

ומכאן , שהוצאות של סוף שנה חודש דצמבר נרשמות בחודש ינואר של תחילת שנה
  .הפער בין ההוצאות להכנסות

בגין ישובי , למפעיל האתר ותהטמנה המשולמ להלן עלויות היטל -היטל הטמנה  
 :2109 - 2103לשנים , ל"המועצה ומחנות צה

 .₪ 791,111 - 2103בשנת 

 .₪ 0,033,111 - 2104בשנת 

 .₪ 0,002,111 - 2101בשנת 

 .₪ 0,077,111 - 2109בשנת 
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מוסבר בכך שמשרד להגנת הסביבה עדכן את , הגידול בהוצאה בגין היטל הטמנה
 : להלןדכ, ל לאורך השניםתעריפי ההיט

 .לטון אשפה₪  71.09 -התעריף  2102בשנת 

 .לטון אשפה₪  13,17 -התעריף  2103בשנת 

 . לטון אשפה₪  011.11  -התעריף  2101בשנת 

 .מ"לטון אשפה כולל מע₪  021  -התעריף  2107בשנת 

ן לקיבוץ צאלים בגיעל ידי המועצה הכספים המשולמים הקיבוץ אמור להעביר את 
קרן לשמירת הניקיון המנוהלת על ידי ל, על פי ההסדר הקיים, היטל הטמנה

מורים לשמש לפיתוח א בגין ההיטל הכספים הנגבים ,המשרד להגנת הסביבה
וכן לשיקום אתרי פסולת  ,הקמה וייעול של אמצעים חלופיים להטמנת פסולת

למשרד הקיבוץ כספי ההיטל מועברים על ידי האם , המבקר לא בדק .ומפגעי פסולת
 . להגנת הסביבה 

 תעודות שקילה 

ישקול הקבלן את  משאית הדחס  , לפני שפיכת פסולת האשפה והטמנתה באתר דיה
 . ויקבל תעודה על משקל האשפה שנאסף, בכניסה וביציאה לאתר

 טרה ,ברוטו :נתונים שלושה קיימים שקילהה תעודתב -שגוי משאית משקל

 .ונטו

 .האשפה משקל עם יחד המשאית משקל - ברוטו 

 .אשפה ללא המשאית משקל  -   טרה 

 . האשפה משקל  -  נטו

משקל , בלבד קלות תנודות בעל להיות אמור (הטרה  )אשפה  ללא משאית משקל
משקל למערכת הממוחשבת מזינים שכאשר מכיוון , המשאית הוא בעל חשיבות

עבור תשלומי יתר צה מועל גורםוזה  ,משפיע על משקל האשפה נטו זהמשאית שגוי 
, ג"ק 411 -כבמשקל או תנודה מקובלת היא  סבירה תנודה .היטל הטמנהאגרת 

 סבירים שאינם פערים לאתר מנת על. במשאית הדלק משקל בשל מוסברתהתנודה 
עשרות המבקר בדק מדגם של . אשפה ללא במשקל המשאית ( ג"ק 411 )מעל 

  .2107לשנת  תעודות שקילה

ג ל "ק 01,111לנוע בין ג אמור "אשפה קרי טרה בק ללאדחס  יתמשא משקלש ,נמצא
, האתר משתמש במערכת שקילה ממוחשבת, לצורך שקילת האשפה. ג"ק 06,111 -

כדי שלא יהיו , נמסר על ידי מנהל האתר שאחת לשנתיים המשקל עובר בדיקה וכיול
 ריםמק התשע נמצאו, עשרות תעודות שקילה   תמבדיק. המשאית משקלסטיות ב

 .המשאית ללא אשפה במשקל סבירים פערים שאינם קיימים בהם

 

 



-46- 
 

 :נתוני הפערים בטבלה כלהלן מובאים להלן 

משקל משאית  ) טרה  תאריך תעודה' מס רכב' מס ד"מס
 ג"ק( ללא אשפה

טרה פער 
 ג"בק

0 1412112 03133 3/0/07 00,411 7,111 

2 1412112 4746 04/2/07 01,311 3,711 

3 1412112 4711 09/2/07 01,211 3,711 

4 1412112 01142 04/3/07 07,111 0,111 

1 1412112 01147 09/3/07 01,091 4,111 

9 1412112 4963 03/4/07 01,611 3,111 

7 1412112 09991 24/4/07 07,921 0,111 

1 1412112 09974 4/1/07 01,291 3,111 

6 1412112 03722 23/1/07 07,791 0,411 

 311111 כ פער"סה

 

 הערות לטבלה

ג במשקל "ק 7,111ג עד "ק 0,411 -עם פערים של כמקרים  6נמצאו  ,מהבדיקה -
הפערים בשקילה גרמו לתשלומי יתר של המועצה בתשלומי . משאית ללא אשפה

 . היטל הטמנה 

 שכדי להקטין את הפערים בשקילה הגורמים לתשלומי יתר של1 המבקר מציין
ולדרוש 1 על מנהלת האגף לפנות למנהל אתר דיה1 המועצה בגין היטל הטמנה

לשקול את המשאיות ללא אשפה בכל יום עבודה או לחלופין להזין למערכת 
 .המחשב את משקל המשאיות ללא אשפה אחת לחודש

מבוצע מיידית 1 הערת המבקר לנושא פערי משקל  -מסרה בתגובה  מנהלת האגף
 .םמול מזכירות צאלי

 

  בישובי מועצה גזםפסולת .11
 

, המועצה הפסיקה את פינוי פסולת הגזם לאתר הטמנת אשפה ,מזה כשנתיים
במקום זאת המועצה מפעילה קבלן אשר מרסק את הגזם הגנני בנקודות הריכוז 

הקבלן מחויב לרסק את כל הגזם הגנני , על פי ההסכם עם הקבלן. בישובי המועצה
 .  מ"ס 31ותה נקודת ריכוז שהינם בקוטר של עד  או הענפים הנמצאים בא/ו

   קבלן גזם גנני 

לביצוע עבודות  1/2107' המועצה פרסמה מכרז מס, לביצוע עבודות ריסוק הגזם
קיבוץ כרם שלום  הוא הקבלן שזכה במכרז , שירותי ריסוק גזם גנני לישובי המועצה
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בתמורה , םלתקופה של שנתיי 2107המועצה חתמה עם הקבלן הסכם במרץ 
מ ליום עבודה "כולל מע₪  4,164לעבודות הריסוק המועצה תשלם לקבלן סך של 

 . שעות  1בין 

תוכנית עבודה האגף יגיש לקבלן : להלן , להסכם' על פי נספח א - תיאור העבודה
בכל ישוב במועצה תיקבע נקודת ריכוז של הגזם . לקראת כל תחילת חודש חודשית

תושאר במקום , סיום עבודות ריסוק הגזם בנקודת הריכוז עם, הגנני של אותו ישוב
בו , הקבלן ינהל יומן עבודה . או התושבים/הפסולת לשימוש עצמי על ידי הישוב ו

יפרט את שעת ההתחלה ושעת הסיום של כל יום עבודה בכל ישוב בו ביצע הקבלן 
על ידי  מי שהוסמך) או את המפקח /הקבלן יחתים את איש הקשר בישוב ו. עבודות

על יומן העבודה ( המועצה להיות המפקח מטעמה על ביצוע עבודות ריסוק הגזם 
היה והקבלן לא ידווח על תחילת וסיום עבודות ולא יחתים את . בסיום יום העבודה

לא יהיה הקבלן זכאי לתמורה בגין 1 או את המפקח על יומן העבודה5איש הקשר ו
 .עבודות באותו ישוב

המבקר פנה למנהלת האגף לאיכות , ם ועמידה בהסכםלבדיקת יישום ההסכ
הסביבה להעביר לבדיקה את יומני עבודה כמתחייב בהסכם עבור חודשים ינואר עד 

בתגובה מנהלת האגף מסרה למבקר כי . וכן תוכנית עבודה חודשית, 2107אוגוסט 
ת ריסוק גזם הזמנת הקבלן לביצוע עבודאלא , הקבלן לא עובד לפי ימים קבועים

שהאגף שלח למזכירות הישובים  ,כמו כן נמסר, נעשית על פי צרכי הישובים גנני
 .מסמך הנחיות ובו נדרשים לתאם את הגעת הקבלן לביצוע עבודות הריסוק הגנני

מזכירות נמסר למבקר מ ,07/6/07בתאריך  - במזכירות הישובים מבקרמסיור ה
. בצע ריסוק רק לגזעיםכי קבלן הגזם הגנני מסר למזכירות שהוא מ, ישוב ישע

בנוסף נמצא . המבקר מציין שעל פי ההסכם הקבלן מחויב לרסק את כל הגזם הגנני
שישנם ישובים שלא יודעים על קיום השירות ועל כך שישנו קבלן שאמור לתת להם 

 . את השירות

על ביצוע גיזום אגף איכות הסביבה למנהלת מבדיקת מסמכי דיווח הקבלן 
שרק חלק מהישובים השתמשו  1בדיקהבנמצא 1  2 -7517דשים חועבור   1בישובים

 .בשירותי הקבלן 

למרות שחלק מסעיפי ההסכם מדבר על כך שמפקח מטעם המועצה יפקח על 
ולאשר את מועדי ביצוען של 1 י הקבלן"פעולות ריסוק גזם גנני אם בוצע כראוי ע

1 האמור בהסכםלמרות  1עבודות ריסוק הגזם לפי צרכי הישובים וצרכי המועצה
לא מינה מפקח מטעם המועצה לפקח אחר עבודת איכות הסביבה נמצא שאגף 

 .הקבלן

האגף התבקש להעביר לבדיקה את יומני עבודה שעל הקבלן לנהל , לבקשת המבקר
של הקבלן ביצוע עבודה בתגובה מסרה מנהלת האגף מסמכי דיווח . מדי חודש

קר מציין שהמסמכים שנמסרו על ידי המב.  2107למועצה לחודשים ינואר עד יולי 
תאריכי : לכל היותר מסמכים שהקבלן מפרט, הם לא יומני עבודה, מנהלת האגף

 . שמות הישובים שבהם בוצעה עבודת הגיזום, עבודה
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כאשר לאגף לא נמסרים יומני עבודה על ידי הקבלן מדי חודש   - תיאור מצב קיים
אלא האגף מסתמך על , עבודת הקבלןוכן אין פיקוח ומעקב אחרי , כנדרש בהסכם
תשלום בשהתנהלות האגף 1 המבקר מצייןהקבלן לתשלום כספי של מסמכי דיווח 

 . למינהל תקין להסכם וחשבוניות קבלן מנוגד 

שתשלום החשבוניות יעשה רק לאחר שהקבלן החתים את " , הדרישה בהסכם
בודה ושעת המפקח מטעם המועצה או את איש הקשר בישוב על תחילת שעת הע

והיה והקבלן לא ידווח על תחילת וסיום עבודות ולא יחתים את איש . סיום העבודה
לא יהיה הקבלן זכאי לתמורה בגין , או את המפקח על יומן העבודה/הקשר ו

 ".עבודות באותו ישוב 

 9עבור עבודה של ₪  326,134שולם לקבלן סך של  2109שבשנת , מהבדיקה נמצא
 .₪ 111,111 -שולם לקבלן כ 2107חודשים ובשנת 

ולדרוש מהקבלן לנהל 1 שמחובת האגף לפקח אחרי עבודת הקבלן1 המבקר מוצא
המועצה משלמת בו המצב הקיים ש. לתשלום ייומני עבודה כנדרש בהסכם כתנא

 .על פי דיווח של הקבלן ללא פיקוח ומעקב אחרי עבודתו מנוגד לכללי מינהל תקין

רות המבקר לנושא יומני עבודה והגברת הע -מנהלת האגף מסרה בתגובה
מיידית מול הקבלן לנושא החתמת הישובים על הביצוע  ותמבוצע1 הפיקוח

 .והפיקוח יוגבר

 ומחזור   פסולת אריזות.11

 פסולת כמות את נועד לצמצם, 2100 א"התשע באריזות הטיפול להסדרת חוק
 ולעודד הטמנתה תא למנועו( זכוכית , מתכת, פלסטיק ,קרטון, נייר)  האריזות

 ופסולת אריזות של הסביבתית השלילית הקטנת ההשפעהו ,באריזות חוזר שימוש
 לעניין הסדרים תעילקבו פסולת לפינויעל פי החוק המועצה אחראית . אריזות
בנוסף המועצה , אריזות פסולת של ופינוי איסוף ולעניין אריזות פסולת של הפרדה

 .מוכרמחויבת על פי חוק להתקשר עם גוף 

 מוכר מחזור תאגיד עם מתקשרת המועצה -הבא באופן מתבצע המחזור הליך
 קבלן לעיתים, איסוף קבלני על ובקרה פיקוח מבצע אשר (ר .י.מ.תאגיד ת, להלן)

 מתקשרת אתו משנה קבלןזה  ולעיתים ,המחזור בעצמו תאגיד הוא האיסוף
הקבלן , מיכל אצירה 232 -ישובי המועצה פזורים כיום כ ברחבי  .בנפרד המועצה

 בתחנת נשקלתהפסולת , משאיותאת פסולת האריזות ב האצירה ממיכלימפנה 
 .ארציים והפרדה המחזור לאתרי מועברת ומשם המעבר

 – כהגדרתו באריזות לטיפול החוק י"עפ ממנהל הכרה לקבל צריכים המחזור תאגידי
 תאגידי על שמפקח יממשלת גוף הינו המנהל  .האריזות לחוק 12 סעיף לפי וסמכותו
 מקומיות רשויות  ,ציבוריות שרשויות וככאלה  "מוכר גוף" כ בהם ומכיר המחזור

 .החוק דרישות קיום לצורך עמם להתקשר יכולים נוספים וגופים
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 :הינם בישראל כיום הפועלים המוכרים המיחזור תאגידי

 .)הסביבה למען איסוף(  ה"אל  .א

 .)מ"בע בישראל רניםיצ מיחזור תאגיד(  ר.י.מ.ת  .ב

 .)חדרה נייר מקבוצת נייר מיחזור(  אמניר  .ג

 .הירוקה הנקודה  .ד

 .)ובדים בגדים של ומיחזור איסוף(  רוזניר חברת  .ה

  .לישראל אלקטרונית פסולת מיחזור תאגיד י.א.מ חברת  .ו

 .וסוללות אלקטרונית פסולת מיחזור תאגיד קומיוניטי אי  .ז

, ר תאגיד מחזור על הסכם .י.מ.ועצה חתמה עם חברת תהמ, 00/2103בתאריך 
תקופת , להעברת פסולת האריזות שנאספה מתחום המועצה לחזקתה של תמיר

 .המועצה רשאית להאריך את ההסכם לשנתיים נוספות, שנים  3 -ההסכם ל

חברת תמיר תשלם למועצה עבור פעולות הפרדה פינוי ואיסוף ומיון  ,על פי ההסכם
 ,פסולת האריזות שהופרדה ומוינה בפועל כפי שייבדק בתחנת מעבר ביחס למשקל

אחת לרבעון . ביחס לכלל משקל פסולת האריזות המעורבת שתגיע לתחנת המעבר
המועצה תצרף  ,לחשבון. המועצה תנפיק חשבון ובו החיוב הנוגע לפסולת האריזות

תשלם לקבלן אם המועצה 1 לעיל מהאמור . דוח מפורט ובו תפרט את אופן החישוב
תאגיד תמיר אמור להעביר או 1 איסוף פסולת המחזור תמורה כספית עבור עבודתו

 .עבור התשלום לקבלן להחזיר למועצה את מלוא ההוצאה הכספית

המועצה חתמה עם קבלן גאן תברואה , לאיסוף ופינוי פסולת האריזות למחזור
תיאסף על ידי פסולת האריזות ש.  2104תוקף ההסכם עד , 2100הסכם ביולי 

כלומר בתקופת ההסכם . הקבלן מכלי האצירה ישמש לכיסוי עלויותיו של הקבלן
בתחום  פסולת האריזותופינוי המועצה פטורה מתשלום עבור ביצוע עבודת איסוף 

שהמועצה לא ת המבקר במערכת הנהלת חשבונות נמצא מבדיק. ישובי המועצה
 . ל"ין השנים הנתמורה כספית מתאגיד המחזור תמיר בגכל קבלה 

 איסוף כלי אצירה למחזור –קבלן נגב אקולוגיה 

שבו המועצה הייתה פטורה )  2104עם סיום ההסכם עם גאן תברואה בשנת 
לביצוע עבודות לטיפול בפסולת , פרסמה המועצה מכרז חדש(  מתשלום לקבלן
 מתחום. ופסולת אריזות מתכת, אריזות פלסטיק, קרטון, נייר: אריזות למחזור

 .שינוע הפסולת לאתר למחזור, ל "השיפוט של המועצה לא כולל מחנות צה

המועצה חתמה על הסכם עם  1/2101ובחודש , במכרז זכתה חברת נגב אקולוגיה
 . 7/2101קרי סיום ההסכם . שנים 3הקבלן לתקופה של  

אריזות , נייר : איסוף ופינוי פסולת המיועדת למחזור מסוג - תיאור העבודה
הפסולת תיאסף , במהלך תקופת ההסכם. גרוטאות מתכת, אריזות פלסטיק ,קרטון

העבודה תתבצע באמצעות משאיות . למתקן מחזור מוכר תובלמכל ישובי המועצה ו
בנוסף פינוי . תדירות פינוי פסולת אריזות כפי שמפורט בטבלה . דחס ומשאיות מנוף

 .יבוצע בימים שייקבעו על ידי המועצההאריזות פסולת 
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כי בתחילת ההסכם נמסר לקבלן מסמך תאריכי פינוי לסוגי  1אגף מסר למבקרה
כדי להסדיר את . אך בפועל הקבלן לא עמד בתאריכים שנמסרו לו1 פסולת אריזות

האגף מנהלת 1 פסולת אריזות פינויאיסוף וימי הפינוי ואת תאריכי ביצוע עבודת 
נמסר 1 המתאימים לו פינויאיסוף ולקבלן שיגיש מטעמו תאריכים וימי  תהפנ

אך במקום זאת הקבלן החליט על דעת עצמו  1שהקבלן לא העביר תאריכי פינוי
 . לפנות קרטונים בימי שישי

היו סטיות רבות מתוכנית העבודה שהוגשה על ידי  -מנהלת האגף מסרה בתגובה
התקיימו מספר ישיבות לרבות שימוע אצל מזכיר המועצה ושימוע אצל 1 הקבלן

לאחרונה שונה שוב ליום 1 המעבר ליום שישי היה באישור. מועצהסגן ראש ה
 .רביעי

 - מישובי המועצה 2109 -ו 2101  בשנת שמוחזרו חומרים וסוגי כמויות טבלת להלן
משקל הפסולת בטון לשנה , סך כמות כלי אצירה,  (מיוחדים) ייעודיים במיכלים

הגנת הסביבה על ידי מתבסס על נתוני דוחות מחזור והטמנה המדווחים למשרד 
 .אגף איכות הסביבה

 שמוחזרו חומרים וסוגי כמויות טבלת

 פסולת סוג
 למחזור

2112 2112  
תדירות 

פינוי קבלן 
נגב 

 אקולוגיה

מספר  מיקום
כלי 

 אצירה

משקל 
פסולת 

 בטון

מספר 
כלי 

 אצירה

משקל 
פסולת 

 בטון

 לשבועיים 0 233 46 362  37 קרטון
 כלובים מתכת מתקני

 ,לחנויות בסמוך ביםהמוצ

 .ישובים מרכזי

 לשבועיים 0 94 69 627  19 נייר
 המוצבים מתכת מיכלי

 למרכזים ובסמיכות בשכונות

 .ומוסדות מסחריים

 3 -ל 0 14 14 09  90 פלסטיק
 שבועות

 (כלובים )מתכת  מתקני
מכלי  . במרכזים המוצבים

 ה"האצירה בבעלות אל

על פי  1 33 1  1 מתכת
 קריאה

 

   09 1 20 1 כיתזכו

   2,471 1 0,919 1 גזם

חומר אורגני 
 לקומפוסט

1 30 1 1   

 1 1 211 1 ניילון חממות
  

כ פסולת "סה
 למחזור שנתי

1 3,063 1 2,141   

כ פסולת  "סה
 ביתית שנתי

1 9,311 1 9,116   

אחוז מחזור 
 שנתי

1 33 1 31   

    232  014 כ"סה
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 הערות לטבלה

 ,014 -הייתה כ, כמות כלי אצירה למחזור בעת חתימה על ההסכם עם הקבלן סך   -
 כמות כלי אצירהסך על עלייה ב, 2107לשנת מסר למבקר מסמך עדכון האגף 

 .  כל אצירה 232 -הפזורים בישובי המועצה לכ

כלי אצירה  33, 02/2109 בחודשהקבלן הציב , בהתבסס על חשבוניות הקבלן -
על פי ההסכם הקבלן היה אמור , לפינוי גרוטאות מתכת וזאת בניגוד להסכם

קרי  ,בישובים בעת החתימה על ההסכם את כלי האצירה םולהציב םלפזר
 .  1/2101 בחודש 

במאות  2109 -שכמות פינוי פסולת נייר ירדה ב ,הטבלה אנו רואיםמנתוני  -
 . 2109טון בשנת  94 -ל 2101 -טון נייר ב 627 -אחוזים  מ

הקבלן הקפיד לפנות פסולת אריזות קרטון פעמיים , למרות שלדברי האגף -
במשקל פסולת  2109בשנת  41%של על ירידה ראים נתוני הטבלה מ. בחודש
 . ל לגבי הזכוכית"כנ.  2101לעומת קרטון 

וזה מוסבר .  31% -ל 33% -מ 2109 -ירד ב, אריזותהפסול של מחזור החוז א -
אחוז , במשקל פסולת אריזות המפונה הן בקרטונים והן בנייר וזכוכית  בירידה

הגזם המחזור את פסולת מאם מנכים , להיות נמוך יותרהיה אמור  המחזור
 . הגנני

אריזות קרטון פעמיים : שתדירות פינוי כלי אצירה ,הטבלה אנו רואיםמנתוני  -
פלסטיק אחת  פסולת אריזות, פסולת אריזות נייר אחת לשבועיים, בחודש

 . פסולת אריזות מתכת הינה בהתאם לצורך ועל פי קריאה. לשלושה שבועות
 

נמצא שמתקבלים , מבדיקת תלונות תושבים במזכירת האגף - תלונות תושבים
עשרות תלונות מתושבים וממזכירות הישובים של כלי אצירה למחזור  ,מדי שנה

 . והקבלן לא מפנה, מלאים

מושב שדה : נמצא כלהלן 07/6/07בתאריך  - ועצהמסיור המבקר בישובי המ
הדברים אמורים גם לגבי , כלי אצירה של קרטונים מלא, אברהם סמוך למזכירות

נמצא , ביום שישי  01/6/07 -הקבלן היה אמור לפנות קרטונים ב, מושב יתד
 .   שהקבלן לא פינה את הקרטונים

ית דיווחים ואסמכתאות הקבלן יצרף לחשבונ ,על פי ההסכם - חשבוניות קבלן
מבדיקת חשבוניות  .(זכוכית , מתכת, קרטון, פלסטיק , נייר) ביחס לכל זרם בנפרד 

: בחשבוניות כדלהלן מפרטהקבלן , 6/2107עד  0/2109קבלן לתקופה מחודש 
ומתכת שסופקו והוצבו  ,קרטון )כלי אצירה  של  תשלום עבור דמי שימוש ואחזקה

וכן תשלום עבור איסוף ופינוי אריזות קרטון לפי  ,( צהעל ידי הקבלן בישובי המוע
 ותהתשלום עבור פינוי בקבוקי פלסטיק הוא לפי כמות מחזוריות המוצב, טון

תשלום דמי שימוש כלי אצירה ממתכת וכן תשלום עבור סבב איסוף . בישובים
על פי ההסכם הקבלן ישלם  ,עבור פינוי פסולת אריזות נייר, מתכת ממכלי אצירה

 . מועצה בגין הנייר שפינה לפי טון ניירל
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נמצא שהקבלן פינה את , בהסתמך על דוחות שקילה שצירף הקבלן לחשבוניות
 :להלן ממצאי בדיקת החשבוניות. פסולת אריזות המחזור לתחנת מעבר שבבעלותו

הקבלן חייב את נמצא ש ,חודשים 20 שללאורך תקופת קבלן נבדקו חשבוניות  -
פלסטיק מחזוריות  90 -מ פינוי אריזות פלסטיקגין המועצה מדי חודש ב

נמצאו חשבוניות שהקבלן חייב את , מהבדיקה. בישובי המועצה ותהמוצב
, מחזוריות בחודש 021 -סבבי פינוי בקבוקי פלסטיק קרי כ 2המועצה בגין 

 1/2109חודש , מחזוריות 022 של חיוב עבור פינוי כמות 3/2109חודש : להלןכד
חיוב עבור פינוי  1/2109 ועבור חודש ,מחזוריות  022 של נוי כמותחיוב עבור פי

 ,מחזוריות 020 של חיוב פינוי כמות 02/2109 חודש ,מחזוריות 006 של כמות
מבדיקת נמצא בנוסף . מחזוריות 006 של חיוב עבור פינוי כמות 3/2107 וחודש

לסטיק ת אריזות פוקילש נרשמודוחות שקילה שצירף הקבלן לחשבוניות לא 
 .למחזור בתחנת המעבר

 
 3 -הקבלן אמור לפנות את המחזוריות אחת ל 1שעל פי ההסכם 1המבקר מציין

לא ברור למבקר כיצד  1המפורטים לעיל חשבוניותהמצאי בדיקת ממ1 שבועות
מחזוריות כאשר  122קרי  בחודש הקבלן חייב את המועצה על כמות כפולה

סף נמצא כי נרשמו תלונות תושבים על בנו1 מחזוריות  21מוצבים בישובים רק 
 .והקבלן לא מפנה פלסטיק כך שהמחזוריות מלאות בקבוקי

 
, שצורפו לחשבוניות ודוחות שקילה, נייר פסולת אריזותפינוי מבדיקת חשבוניות   -

 חודש דוח שקילה :להלןדכ, כניסת נייר לתחנת המעבר בחודשיםכי נמצא 
טון  01 -שקילה של כלמחזור ועל המעבר מראה על כניסת נייר לתחנת  ,0/2109

כמתחייב הקבלן כספי בחשבוניות  או קיזוז נמצא שלא התקבל זיכויבנוסף , נייר
ועל  ,כניסת נייר לתחנת המעברמראה על  2/09חודש דוח שקילה . מהסכם

כספי או קיזוז שלא התקבל זיכוי מהבדיקה נמצא  ,טון נייר 9 -שקילה של כ
 . 3/2109חודש לגבי ל "כנ.  קבלן בחשבונית

    
תלונות תושבים על אי פינוי פסולת נייר למרות  ןשישנ, המבקר מציין בנוסף

 מנהלת האגף מסרה , שנקבע תאריך והובטח על ידי הקבלן על פינוי פסולת נייר
למרות שעל פי , כי לקבלן אין תאריך קבוע בחודש לפינוי פסולת נייר ,למבקר

 .את פסולת הנייר אחת לשבועייםההסכם הקבלן  אמור לפנות 
 
זיכה את המועצה כמתחייב 5המבקר מוצא שהקבלן לא שילם1 מהאמור לעיל  

  . בהסכם למרות שדוחות השקילה מראים על פינוי וכניסות נייר לתחנת המעבר
    

, ₪ 013,111 -כ 2109בשנת , המועצה שילמה לקבלן בגין פסולת אריזות למחזור
התאגיד אמור לכסות , על פי ההסכם עם תאגיד תמיר. ₪ 011,111 -כ 2107ובשנת 

מהבדיקה  .את מלוא עלויות המועצה בגין איסוף ופינוי פסולת אריזות למחזור
טרם  2107ובשנת ₪  43,111 -נתקבלה הכנסה מתאגיד תמיר כ 2109נמצא שבשנת 

 .   התקבלה כל הכנסה
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 טאטוא כבישים -קבלן מאיה ניהול תברואה .12
 

לביצוע עבודות מחיר בו בקשה לקבל הצעות , 09/2109 פרמסה פרסמה מכרז המועצ
. במכרז זכתה חברת מאיה ניהול ותברואה, טאטוא כבישים ביישובי המועצה

 .חודשים 02המועצה חתמה עם הקבלן הסכם לתקופה של ,  7/2109 חודשב

 הקבלן מתחייב לטאטא את הרחובות והכבישים בתחום המועצה, על פי ההסכם
בנוסף הקבלן מתחייב לנהל יומן עבודה שבו יירשם . ימי עבודה בחודש 01עד  2בין 

להחתים את המנהל בסוף , מדי יום ביומו פירוט העבודות שבוצעו על ידו בכל יום
בתום כל חודש הקבלן יצרף לחשבונית עותק של יומני העבודה . כל יום עבודה

את העבודות . לך התקופההמתייחסים לימי העבודה המאושרים שבוצעו במה
 .לטאטוא כבישים ההקבלן יבצע באמצעות מכונ

עם משאית ( שעות  1יום עבודה הוא בן ) המועצה תשלם לקבלן בגין כל יום עבודה 
 . מ"לא כולל מע₪  0,461טיאוט כבישים סך 

הכבישים והדרכים שבתחום , הקבלן יטאטא את הרחובות -תיאור העבודה
המנהל . תעשה באופן מכני קרי שימוש ברכב המיועד לכך העבודה , שיפוט המועצה

וכן את , יקבע את הימים בהם יתבצע הטאטוא בכל חודש( קרי מנהל האגף ) 
הקבלן ינהל יומן עבודה . או המקומות בהן יתבצע הטאטוא בכל פעם/הישובים ו

. בשני עותקים שבו יירשם מדי יום ביומו פירוט העבודות שבוצעו על ידו בכל יום
רק . בסוף כל יום עבודה , מחובתו של הקבלן להחתים את המנהל על יומן העבודה

יומן עבודה חתום על ידי המנהל ייחשב כיומן המעיד על העבודה שהקבלן ביצע ורק 
 . בהתאם לכך יחושב התשלום

נמצא שהקבלן 1 7/2107עד  7/2109 -מבדיקת חשבוניות קבלן מ -חשבוניות קבלן
להלן ממצאי . ודה כנדרש בהסכם בגין הימים שבהם הוא עבדלא צירף יומני עב
 :בדיקת החשבוניות

  7/09 -חודשי עבודה החל מ 9עבור , ₪ 034,111 -שולמו לקבלן סך  כ 2109בשנת  -
ל "מתוך הסכום הנ, ₪  94,791שולם לקבל סך של  1/09עבור חודש , 02/09עד 

ל "הנהדברים . ₪ 31,901ימים טיאוט ברכב בובקט סך של  00שולם עבור 
  24,171ימים טיאוט ברכב בובקט סך של  7תשלום  ,6/09אמורים גם עבור חודש 

 

נמסר .  4/07עד  0/07 -עבור חודשים מ₪  06,111שולמו לקבלן סך  2107בשנת  -
המועצה הפסיקה את שירות , ממנהלת האגף כי לאחר סיום ההסכם עם הקבלן 

קשות שהופנו לאגף מישובים וזאת מב, טאטוא רחובות דרכים וכבישים
  .במועצה

 
מכיוון שהיו כמויות חול  תהפעלת רכב בובקט נדרש -מנהלת האגף מסרה בתגובה

 .א רק על ידי מטאטאולא ניתן לבצע הטאטוגדולות בישובי החלוציות 
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 סיכום ממצאים והמלצות

קבלן מבדיקת חשבוניות . ל"ממחנות צהוגזם הקבלן יראב מפנה פסולת אשפה  .0
ללא , נמצא שהחיוב הכספי בחשבוניות הוא קבוע, חודשים 01של רך תקופה לאו

על . וללא קשר לכמויות המכולות שפינה בפועל, קשר למספר ימים שעבד בפועל
ל "על הקבלן לפנות את כל מכולות האשפה המוצבות במחנות צה, פי ההסכם

 עולהממצאי הבדיקה  ,פעמים בשבוע 3מכולות אשפה בתדירות  094 -קרי כ
בנוסף  ,ימים 3ימים בשבוע במקום  2הקבלן עבד רק ששהיו מספר שבועות 

והגיש  ,יום 02חודשים מתוך חודשי הבדיקה הקבלן עבד  9נמצא שבמשך 
 .יום 03עבד כאילו חשבוניות למועצה 

לפי מספר כספים שבוצע קיזוז מבלי  1החשבוניות אושרו על ידי מנהלת האגף
ימים שהקבלן לא עובד יוטלו עליו  1על פי ההסכםבנוסף . בפועלהימים שעבד 

   הטלילא המנהלת האגף לאורך התקופה שנבדקה 1 קנסות כמפורט בהסכם
 . בהסכם כמתחייבעל הקבלן קנסות 

הקבלן יראב , חודשים 01שלאורך התקופה הנבדקת במשך  נמצאהבדיקה מ .2
משאיות  2בחודשים בודדים הופעלו שולעיתים נמצא , הפעיל משאית דחס אחת 

המבקר מציין . ימים בחודש 2 -דחס וזאת ליום אחד בחודש ובמקרים בודדים ל
  .משאיות דחס 2שעל פי ההסכם הקבלן מחויב להפעיל מדי יום פינוי 

1 כי הקבלן אינו מחויב להפעיל שתי משאיות  -מנהלת האגף מסרה בתגובה
ינוי במשאית ככל שניתן לבצע את הפ. זמינותושתהיינה אלא שיהיו ברשותו 

 .אין סיבה להפעיל מעבר לכך1 אחת

שמנהלת האגף הייתה שותפה מלאה 1 המבקר מציין 1לאור תגובת מנהלת האגף
שמדובר למכרז והיה ברור לקבלן בעת הגשת הצעת המחיר 1 בהכנת המכרז

סבור המבקר  .מדי יום פינוי ף וקבועטמשאיות דחס באופן שו 2בהפעלת 
הסמכות והפרשנות  1סכם באופן שגוישמנהלת האגף מפרשת את הה

מסורה ליועץ על פי ההסכמים החתומים עליהם המשפטית לחובות הקבלנים 
מנהלת האגף חרגה מסמכותה לקבוע במה מחויב 1 המשפטי של המועצה
ההסכם עם הקבלן ברור ואינו משתמע לשני פנים ועל  .הקבלן ובמה הוא פטור

תגובת מנהלת האגף מעוררת  . סמשאיות דח 2הקבלן מוטלת החובה להפעיל 
למבקר לא ברור 1 תמיהות ושאלות לגבי בקיאותה בהיקף עבודת הקבלן יראב

 122כיצד מעלה בדעתה מנהלת האגף שמשאית דחס אחת מסוגלת לפנות 
 1אחתדחס תחשיב יכולת משאית . ליטר ביום אחד 2211מכולות אשפה בנפח 

וכן ממצאי החוקר 1 דוחבפורט מכולות אשפה ביום אחד ש 122לבצע פינוי של 
 1מוכיח מעל כל ספק1 לבדוק את עבודת הקבלן הפרטי שמונה על ידי המועצה 

חודשים  11שהופעלה על ידי הקבלן לאורך תקופה של  שמשאית דחס אחת
מסך המכולות שהקבלן אמור  22%לא פינתה אפילו 1 מאז תחילת ההסכם

 .ביום פינוי אחד  לפנות

 094 -ם משאית דחס אחת מסוגלת לבצע פינוי של כהא ,המבקר בדק ובחן .3
 . פינויל בכל יום "ליטר מכל מחנות צה 4,111מכולות אשפה בנפח 

וכן מתוצאות 1 ח הביקורת"בהתבסס על הממצאים והתחשיבים המפורטים בדו
הערכה היא  .הסקר הארצי וכן מדברי מנהל אתר דיה ומנהל חברת דולב
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פינתה  1 חודשים 11תקופה של לאורך שהפעיל הקבלן  משאית דחס אחתש
 -כקרי ) מכולות  122מתוך  מכולות אשפה 21 -כ לכל היותראחד  פינויביום 

 . מסך המכולות שהיה עליו לפנות ( %22
 

חודשים  01לאורך תקופה של  באופן קבוע הקבלן הגיש למועצה, מהאמור לעיל
, פעמים בשבוע 3מכולות בתדירות  011כאילו הוא פינה  ,חשבוניות לתשלום

מכולות אשפה ביום  41הקבלן פינה לכל היותר  ,בפועל הממצאים והתחשיבים
קרי 1 מכולות 12-גם אם נניח שמשאית הדחס פינתה ביום עבודה כ .פינוי

התוצאה המתקבלת שהנזק 1 ל"כמחצית מהמכולות הפזורים במחנות צה
 4111111 -כמוערך ב 1מועצה לאורך התקופה שנבדקהלקופת ההכספי שנגרם 

 שנגרם למועצה הרבה יותר גדולהאמיתי המבקר סבור שהנזק הכספי  .₪
 .  בהסתמך על ממצאי התחשיבים

מזכיר 1 ראש המועצה: הובאו לידיעת1 ממצאי הבדיקה על עבודת הקבלן יראב
התקיימו ישיבות  .תוך כדי עשיית הביקורת 1והיועץ המשפטי1 המועצה

חוקר פרטי לביצוע בדיקת מעקב אחר והוחלט למנות 1 בהשתתפות המבקר
 .עבודת הקבלן

הובא לידיעת  .521112בחודש  הועברו למועצההפרטי ממצאי בדיקת החוקר 
 .חמורים יותר ממצאי בדיקת המבקר הפרטי המבקר שממצאי החוקר

בניגוד לתוכנית עבודה ' ה',ג',הקבלן יראב עבד במשך חודשי הבדיקה בימים ב .4
המצב . 'ה',ג',האגף לעבוד בימים  אמנהלת ידי  שבועית שנמסרה לקבלן על

מצביע באופן מובהק ', ג -ו' שהקבלן עובד יום אחרי יום בימים ב, הקיים
יום קודם ל "במחנות צה ותהפזורספיק לפנות את כל המכולות משהקבלן לא 

 .  לכן

להתקין על חשבונו במשרד מנהלת האגף מחשב , מתחייב בהסכם, הקבלן יראב .1
. אחר עבודת משאיות הדחס GPS   ניווט לוויינירכת שליטה ומעקב ומע, נייח

נמסר בתגובה כי הקבלן לא התקין במשרדי , מפניית המבקר למנהלת האגף
ולכן לא נעשה מעקב או פיקוח אחר משאיות ,  GPSהאגף מערכת לוויינית 

  .אלא האגף מעודכן ישירות מול הקבלן, הקבלן 

מנוגד 1 מנהלת האגף מעודכנת על ידי הקבלןש1 שהמצב הקיים1 המבקר מציין
1 ל"להסכם ומאפשר לקבלן לבצע את עבודת איסוף ופינוי האשפה ממחנות צה

 . ללא מעקב פיקוח ובקרה

 094 -מכולות נוספות מעבר ל 11על פי ההסכם נדרש הקבלן לספק למועצה  .9
ום י 91ולהציבן במחסני המועצה וזאת תוך , ל "המכולות המוצבות במחנות צה

מבדיקת המבקר במחסני המועצה בתאריך . ממועד מסירת צו התחלת עבודה
ליטר  4,111בנפח אשפה מכולות  01 -כ, ביחד עם עובד האגף נמצא, 2/01/07

כי הקבלן לא סיפק , נמסר על ידי עובד האגף. בשטח המחסן ותפזורו ותישנ
 .  מכולות לא בתחילת ההסכם ולא כיום 11למועצה 
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כדי וזאת , ל"מחנות צה 2 -מדגם ספירת מכולות ב ערךהמבקר  ,2/2101בחודש  .7
שנמסרו למבקר על ידי מנהלת  2109לבדוק ולבחון האם נתוני הספירה משנת 

ש ובבסיס .בבסיס כ: להלן ממצאי הבדיקה. משקפים את המצב בשטח, האגף
נתוני  ב, מכולות  2נספרו ' מכולות ובסיס כ 4ש נספרו .נמצא שבבסיס כ', כ

 9. ש.לקבלן רשומים בבסיס כהמועצה משלמת שעל פיהם ו 2109משנת ירה הספ
מראים על הספירה כלומר ממצאי מדגם . מכולות 1רשומים ' מכולות ובסיס כ

לעומת נתוני הספירה בפועל בבסיסים  ותפערים בכמויות המכולות הנמצא
 .   לרעת המועצה 2109משנת 

הסביבה לערוך ספירה עדכנית  המבקר מוצא שעל אגף איכות1 לאור הממצאים
אי קבלת תמונה עדכנית של . ל"במחנות צה ותשל כמויות המכולות הפזור

ולבזבוז 1 ל גורמת לתשלומי יתר לקבלן"במחנות צה ותכמויות המכולות הפזור
 .כספי ציבור

מכולות האשפה הקטנת כמות לבדוק ולבחון אפשרות של 1 המבקר ממליץ
ימים  2 -ימים ל 3 -מל להקטנת תדירות פינוי במקבי1 ל"במחנות צה ותהפזור

יביא לחסכון כספי לקופת המועצה של מאות אלפי שקלים המהלך  1בשבוע
 .בשנה

בהסכם לפנות יראב נדרש הקבלן  ,ל"אשפה ממחנות צהמכולות בנוסף לפינוי  .1
, חודשים 01מבדיקת חשבוניות של הקבלן לאורך תקופה של , גם פסולת גזם

על כך שישנם פערים בין כמות ימי עבודה של משאית מנוף  מצביעיםהממצאים 
בדוחות כניסה רשומים הכמות ימי כניסה לבין  ,ת קבלןוהרשומים בחשבוני

 .אתר דודאיםבושקילה 

המבקר מוצא שעל מנהלת האגף לערוך בדיקה חוזרת 1 לאור ממצאי הפערים      
       .עודפיםמול הקבלן להחזר כספי בגין חיובים 1 והתחשבנות כספית

 1התשלום לקבלן יינתן בגין כל יום עבודת משאית מנוף שאורכו עד כמו כן        
הכניסה , ימי כניסה לאתר דודאים 27 -מצביעים על כך שב הממצאים. שעות

ימים מתוך  4 -ב, לאתר הייתה בשעות מוקדמות של הבוקר כפי שמצוין בטבלה
 . בבוקר 1 -ל  מוקדמתהייתה בשעה הכניסה לאתר דודאים , ימי כניסה 27 -ה

כאשר הכניסה לאתר הטמנה 1 למבקר לא ברור מהיכן נאסף הגזם והגרוטאות
 .   מוקדמת  ת בוקרהייתה בשע

היא שלכל בית , מדיניות אגף איכות הסביבה בחלוקת עגלות אשפה לתושבים .6
בתי אב תוצב עגלה  4ליטר או לחלופין לכל  391אב תוצב עגלה אשפה בנפח 

כשירות  ללא עלותעגלות האשפה ניתנו לתושבים . ליטר 0,011שפה בנפח של א
ממסמך נתוני ספירה עדכני של כלי אצירה הפזורים בישובי . של המועצה

למדיניות האגף  בהשוואה, 9/0107האגף בחודש מנהלת המועצה שנעשה על ידי 
ם הממצאים מצביעים על עודפי, בתי אב בכל ישובבחלוקת עגלות אשפה ל

 .חוסרים ובישובים אחריםבבישובים מסוימים ובעגלות אשפה 

שעל מנהלת האגף מוטלת החובה למשוך מהישובים את כל 1 מוצאהמבקר 
אי משיכתם מבתי הישובים גורמת למועצה הפסדים 1 עגלות האשפה העודפות

 1ולפי רישום האגף גאן תברואה לפי חשבוניות קבלןש נמצא: כספיים כדלהלן
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עגלות  247 -ו ליטר 321 בנפח עגלות אשפה 22111ב את המועצה על הקבלן מחיי
כ עגלות אשפה לחיוב לכל יום פינוי "סה1 ליטר 11111אשפה נוספים בנפח של 

עגלת אשפה אב לכל בית  שיש להקצות1 מדיניות האגף מאידך. עגלות 21311

 לפי הטבלה המפורטת1 ליטר 11111עגלה של בתי אב  2 -לליטר או  321של 
חלוקת כמות העגלות 1 בתי אב 31722במועצה יש  2112נכון לשנת ח "בדו לעיל

ת ועגל 212יש להקצות  בתי אב 21222 -ל: לתושבים אמורה להיות כלהלן
 ותעגל 11221 להקצות ישנוספים בתי אב  11221 -לליטר ו 11111 בנפח אשפה

 .72111 יש להקצות לתושבים כ עגלות אשפה"סה 1ליטר 321 בנפחאשפה 
עודפים 5 קיים פערהשוואה בין המצב בפועל למצב הרצוי לפי מדיניות האגף 

בין כמות העגלות שנספרה על ידי האגף ועל פיה משולם 1 עגלות אשפה 222של 
המצב  1לקבלן ובין כמות עגלות אשפה שיש להקצות על פי מדיניות האגף

     .המועצה מדי חודשהוצאות הכספיות של המגדיל את הקיים 

מבדיקת . מפנה אשפה ביתית מישובי המועצה וממוסדות  ,קבלן גאן תברואה.01
שצירף הקבלן לחשבוניות חודשים מבדיקת דוחות שקילה והקבלן חשבוניות 

משאיות הקבלן כלל לא  2כי , הממצאים מעלים,  1/07עד  2/07-לחודשים מ
חמישי בימי ראשון שני רביעי ובנוסף נמצא ש, תאריכים שונים 4-עבדו ב

ימים  21 -שנמצא  מהבדיקה, עם צוותים משאיות דחס 2אמורים לעבוד 
בימי  .במקום שתי משאיות אחתדחס עבדה רק משאית , הנבדקים בחודשים 

פעמים  4 -מהבדיקה נמצא ש, להפעיל משאית דחס אחת הקבלן אמור  שישי
 .המשאית כלל לא עבדה

מו לו כספים כאילו עבד בימים חשבוניות ושוללמועצה הגיש  1הקבלןש נמצא     
ללא שהופעל על ידי 1 החשבוניות אושרו על ידי מנהלת האגף לתשלום1 אלה

 כמתחייבמחשבוניות הקבלן קיזוז כספים מנגנון קנסות ופיצוי והמנהלת 
על המנהלת להפעיל את מנגנון קיזוז חובה המבקר מציין שחלה . בהסכם

וכלי הרתעתי ואכיפתי כנגד י הכספים על הקבלן אי הפעלתו גרם נזק כספ
 .הקבלן אשר היה משפר את השירות לתושבים

 .הנרשמות ביומן פניות ותלונות תושבים, מדי יום ותבמזכירות האגף מתקבל.00
שמרבית התלונות מטופלות על ידי מזכירת האגף או עובד  ,מבדיקת היומן נמצא

יים מעקב אחר וק, נמצא שהמענה מהיר ,האגף באופן מיידי עוד באותו יום
נמצא שפניות ותלונות ,  2107 -ו 2109מעיון ביומן לשנים . הטיפול בפניות

עשרות תלונות בנושא זריקת פחים : כגוןבמגוון בעיות  אופיינותהתושבים מ
עשרות תלונות על עגלות , ושבירתם לאחר פינוי העגלות על ידי עובדי הקבלן

ות הדחס לא מקפידים לפנות נמצא שנהגי משאי ,ותומכולות אשפה שלא מפונ
תלונות על אי פינוי עגלות אשפה , את הפחים פעמיים בשבוע כנדרש בהסכם

כאשר נהג משאית דחס טוען כי הוא לא מפנה את העגלות מכיוון שיש קרטונים 
וכן פניות של תושבים על עובדי קבלן , בעגלה או פסולת בנין או גזם וברזלים

העגלה רק מחצית מאם יש מעט אשפה או , שבודקים את הפחים לפני הפינוי
 .אזי נהג המשאית לא מפנה את העגלה, מלא

ועליו 1 מנהל עבודה מטעמו אמור למנותהקבלן 1 המבקר מציין שעל פי ההסכם    
וישמש כתובת 1 והמפקח מנהלת האגףלהימצא בשטח ולהיות בקשר קבוע עם 
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ף ועובד האגף מהאמור לעיל המבקר מתרשם שמזכירת האג .לפניות האגף
המבקר ממליץ למנהלת . ממלאים את תפקידו של מנהל העבודה מטעם הקבלן

האגף לדרוש מהקבלן למלא את התחייבותו בהסכם ולמנות מנהל עבודה 
 .ויהיה כתובת לפתרון בעיות ומענה לתושבים1 מטעמו שימצא בשטח

וכל סוג  הקבלן אמור לפנות ערמות אשפה קרטון, המבקר מציין שעל פי ההסכם.02
בכלי האצירה או ליד כלי , שקיות , המונח בערמות ( למעט פסולת בניין ) פסולת 

שנהגי משאיות הדחס קיבלו הנחייה לא , מנהלת האגף מסרה למבקר. האצירה
שהנחיית  מצייןהמבקר  .פסולת בניין או קרטונים ןשיש בהאשפה לפנות עגלות 

 .הקבלן מנהלת האגף עומדת בסתירה להסכם עם

הנחייה זו 1 לאור הכתוב בהסכם על המועצה לבחון את הנחיית מנהלת האגף    
ולעיתים נהגי הקבלן משתמשים לרעה בהנחיה 1 מקלה מאוד על עבודת הקבלן 

 .ולא מפנים עגלות גם כשיש מעט קרטונים 1 זו

אם עגלות האשפה ניזוקו כתוצאה , תברואה על פי ההסכם עם הקבלן גאן.03
של עובדי הקבלן אזי באחריות הקבלן לתקן את כלי האצירה מעבודה רשלנית 

נמצא הן מתלונות התושבים והן מעובד האגף שמרבית  .אלה בעצמו ועל חשבונו
ם תוצאה ישירה של עבודה רשלנית של ה, ההאשפהנזקים הנגרמים לעגלות 

 .עובדי הקבלן

ות העבודה עובד האגף מקדיש חלק ניכר משעבו שהמצב הקיים 1 המבקר מציין    
 .נוגד את ההסכם 1על ידי עובדי הקבלן לתיקון עגלות והחלפת עגלות שניזוקו

על פי 1 נרכשו חדשות וכן עגלות אשפה תוקנו  211 -כ 2117נמצא שבשנת 
. נרכשואשפה נוספות עגלות  211 -וכ1 על עובד האגף עגלות תוקנו 121 :הפירוט

ולתקן את  1את באחריותלדרוש מהקבלן לש 1האגףמנהלת המבקר מוצא שעל 
 .כלי האצירה אלה בעצמו ועל חשבונו כמתחייב בהסכם

שהאגף לא מינה עובד שמתפקידו לבצע פיקוח או מעקב אחר , מהבדיקה נמצא.04
כולל מועצות אזוריות מפעילות צוותי , מרבית הרשויות בארץ  .עבודת הקבלנים

וע פיקוח ובקרה כי ביצ, המבקר מציין. פיקוח ומעקב אחר עבודת הקבלנים
מה המועצה הם מיסודות וועמידה על קיום הוראות החוזים שעליהם חת

העדר התוצאה הישירה של . שרשות ציבורית מחויבת בהם ,המינהל התקין
 .נזק כספי לקופת המועצה ל גורם , מצד האגףפיקוח ואכיפה מעקב 

עבודת  למנות צוות פיקוח ומעקב אחר1 המבקר מוצא שעל האגף והמועצה     
העדר פיקוח ואכיפה 1 המועצהשיבטיחו שמירה על האינטרסים של  הקבלנים

מאפשר לחברות הקבלן להתחמק מחלק  1כפי שקיים כיום1 מצד האגף
1 שלא מגיעים להם יתר לתשלומילמועצה ולגרום  1מהמטלות שעליהם לבצע

ובממצאים  1תברואה כפי שזה בא לידי ביטוי בממצאים בעבודת הקבלן גאן
 . הקבלן יראב בעבודת מורים יותר  ח

, ל"מישובי המועצה וממחנות צה, משאיות הדחס המפנות את פסולת האשפה.01
האתר מופעל על ידי קיבוץ , שופכות את האשפה באתר הטמנת אשפה דיה

, מאחר והמועצה היא בעלת הקרקע ובהסדר שנעשה עם הקיבוץ. צאלים
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 משלמתאלא  ,מנת האשפהעבור שפיכה וטיפול בהט משלמתהמועצה לא 
 . לקיבוץ עבור אגרת היטל הטמנה

שהמועצה לא הסדירה בהסכם את השימוש בקרקע 1 מבדיקת המבקר נמצא     
המבקר . דיה בתמורה לאי תשלום עבור שפיכה וטיפול בהטמנת האשפה באתר

 .ממליץ להסדיר את הנושא בהסכם

ות הדחס נשקלות  משאי, לפני שפיכת פסולת האשפה והטמנתה באתר דיה.09
,  2107מבדיקת תעודות שקילה לשנת . תעודות שקילה ותבכניסה ולנהגים נמסר

 בעל להיות אמור אשפה ללא משאיתה משקל,  המשאית משקלסטיות בנמצאו 
ג "ק 7,111ג עד "ק 0,411 -עם פערים של כמקרים  6נמצאו . בלבד קלות תנודות

ו לתשלומי יתר של המועצה הפערים בשקילה גרמ. במשקל משאית ללא אשפה
  . היטל הטמנהאגרת בתשלומי 

המועצה הפסיקה את פינוי פסולת הגזם לאתר הטמנת אשפה , מזה כשנתיים.07
המועצה מפעילה קבלן אשר מרסק את הגזם הגנני בנקודות , במקום זאת. דיה

שישנם ישובים שלא יודעים על קיום  ,מהבדיקה נמצא. הריכוז בישובי המועצה
להם כי קבלן הגזם הגנני מסר  ,ממזכירות הישוביםמסר למבקר נבנוסף . תהשירו
המבקר מציין שהקבלן פועל , לעיל מהאמור . מבצע ריסוק רק לגזעים שהוא

או הענפים /לרסק את כל הגזם הגנני ו הקבלן מחייב אתההסכם , בניגוד להסכם
  .הנמצאים באותה נקודת ריכוז

תוצאה ישירה של העדר היא , מה לא ום וגזלמה  תוהחלטבהתנהלות הקבלן     
ההסכם מחייב את המועצה למנות . אכיפה של סעיפי ההסכם מצד האגףפיקוח ו

ולפקח  ,מטעמה מפקח אשר יפקח על פעולות ריסוק הגזם אם בוצע כראוי
 .ולאשר מועדי ביצוען של עבודות ריסוק הגזם לפי צרכי הישובים

לחשבוניות לן לא מצרף יומני עבודה נמצא שהקב 1מבדיקת חשבוניות קבלן
חשבוניות התשלומי  ת אתמנהלת האגף מאשרנמצא שאלא 1 הסכםהכדרישת 

המצב הקיים שהמועצה משלמת על פי ש 1המבקר מציין. על פי דיווחי הקבלן
 .מנוגד לכללי מינהל תקין הקבלן עבודת עלדיווח הקבלן ללא פיקוח 

מהבדיקה 1 ועצה פסולת אריזות למחזורמפנה מישובי המ ,קבלן נגב אקולוגיה.01
 שהקבלן עושה דין לעצמו ומפנה את פסולת האריזות ביום שמתאים לו 1נמצא

וזאת למרות שהאגף מסר לקבלן ימי פינוי ותאריכי ביצוע עבודת איסוף ופינוי 
 . פסולת אריזות

התקבלו מדי שנה עשרות תלונות של תושבים על כלי 1 נמצא שבמזכירות האגף     
 . אצירה מלאים בפסולת שלא מפונים על ידי הקבלן 

מבצע עבור המועצה טאטוא כבישים ביישובי  ,הקבלן מאיה ניהול ותברואה.06
, המועצה הפסיקה את שירות טאטוא רחובות דרכים וכבישיםשנמסר , המועצה

מבדיקת חשבוניות קבלן למשך . וזאת מבקשות שהופנו לאגף מישובים במועצה
ף יומני עבודה ולא צירחשבוניות לקבלן ששולמו לנמצא , תקופה של שנה

עם הקבלן תשלום חשבוניות יעשה לאחר צירוף יומני סכם העל פי ה ,לחשבוניות
  .עבודה בדיקת ואישורם על ידי מנהלת האגף



מעקב אחר תיקון
ממצאי הביקורת

בדו“ח מבקר המועצה
לשנת 2016
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 מעקב -הנגב עמותת תיאטרון

 כללי

 ח "נבדקה עמותת תיאטרון הנגב בדו,  2101במסגרת דוח מבקר המועצה לשנת 
התקשרויות ,  כח אדם ושכר: התנהלות העמותה בנושאים הבאים: נבדקהביקורת 

פעילות העמותה מהיבטים כספיים , נהלים ותהליכי עבודה, עם ספקים ואחרים
 .ותפעולים

 

 ממצאי ביקורת עיקריים והמלצות בדוח
 

 :כדלהלן1 דוח הביקורת הצביע על ליקויים 

את הדיון עצמו באופן  עדו כראוילא תי, י אסיפה כללית והנהלהפרוטוקול -
 . שישקף נאמנה את עיקרי הדברים שנאמרים בו

ולא היו תמציתיים של העמותה עולה כי הדוחות דוחות וועדת הביקורת ב מעיון -
חזרו על בנוסף נמצא שדוחות משנים קודמות , פירטו את אופן ביצוע הביקורת

 . ונבדקו אותם נושאים מדי שנהעצמם 

מזה של העמותה שהעמותה מעסיקה את רואה החשבון  ,מצאנמהבדיקה     -
את  תבעוקלא האסיפה הכללית בנוסף נמצא ש, מספר שנים ללא הסכם חתום

וזאת בניגוד לחוק העמותות המחייב את האסיפה  שכרו של רואה החשבון
 .לאשר את שכרו

נמצא מהבדיקה , ח כספי המוגש לאסיפה הכללית מדי שנה לדיון ואישור "דו -
על ידי מנהל לחברי האסיפה ח הכספי מועבר "סקירה על סעיפי הדושה

להשתתף בדיון או נציגו המבקר העיר בדוח שעל רואה החשבון . התיאטרון 
 .כדרישת חוק העמותות  ח הכספי"על הדודיווח לחברים האסיפה ולהעביר 

אסמכתאות הנוגעות להעסקת , נמצא שהתיאטרון לא מנהל תיקי עובדים -
לא נמצאו אישורים , הסכמי עובדים נשמרים במערכת המחשב: גוןהעובדים כ

הביקורת מוצאת שעל העמותה לנהל  .לעדכוני שכר לעובדים או קידום בתפקיד
 .תיק נפרד לכל עובד

 העובדים זכאים לימי חופשה שנתית וימי מחלה , על פי ההסכמים עם העובדים -
לא מנוהל . ס.א -ו .מ.א: נמצא שלעובדים 2104מבדיקת תלושי שכר לשנת 

 .בתלוש השכר של העובדים חשבון חופשת שנתית וחשבון חופשת מחלה

 

 



-61- 
 

תקציב התיאטרון מאושר בוועד המנהל ולא מובא לדיון ואישור באסיפה  -
  .הכללית 

 .  2104 -ו 2103 -ו 2102העמותה סיימה בגרעון תקציבי בשנים  -

נית בגיבוי קובץ המבקר מוצא שעל התיאטרון לנהל כרטסת רשימת מצאי יד -
 .  שוהלבו התפאורה פרטי של מלאי ניהול ממוחשב בצירוף תעודות רכישה וכן 

 

 מעקב אחר תיקון הליקויים
 

לשם ביצוע  ,נערכה ביקורת מעקב אחר תיקון הליקויים 2101במהלך חודש ינואר 
 .המעקב נפגשה הביקורת עם מנהל התיאטרון ומזכירת התיאטרון

וועד וכן פרוטוקולים של וקולים של האסיפה הכללית בפרוט :הביקורת עיינה
תלושי שכר ,  2109 לשנתודוח כספי  , 2109 -אישור תקציב ו,  2109המנהל לשנת 

 . הסכמים עם עובדים , תיקים אישיים של עובדים, של עובדים 
 

 להלן ממצאי מעקב

נמצא . פגישות 1 -ל 2109בשנת  וועד המנהל של העמותה התכנס .0
מפירוט הדיון בישיבות . ר העמותה "לים לא חתומים על ידי יושהפרוטוקו

 .ושכר שחקנים, שוועד המנהל אישר תוספות שכר לעובדי התיאטרון: נמצא 

במהלך ופעם אחת  ,2109שנת במהלך האסיפה הכללית התכנסה פעם אחת  .2
 .  2107שנת 

שמספר התכנסויות האסיפה הכללית תואם את דרישות חוק 1 המבקר מציין
 .עמותותה

ח של העמותה השתתף "שרו  ,נמצאשל האסיפה הכללית מעיון בפרוטוקולים  .3
פה ונתן סקירה על המאזן המבוקר וציין שהגירעון של התיאטרון יבדיוני האס

שהערת המבקר שעל רואה חשבון  .קטן ויש גידול בהכנסות ממשרד התרבות
  תוקן מבוקרשל העמותה להשתתף בדיוני האסיפה וייתן סקירה על המאזן ה

 2107 -ו 2109בשנים ח אושר באסיפה הכללית "ששכר רומהבדיקה נמצא  .4
 .הערת המבקר בנושא תוקנה. בנוסף נמצא שנחתם עם רואה החשבון הסכם 

ודנה ,  2109 -מהבדיקה נמצא שוועדת הביקורת של העמותה התכנסה לדיון ב .1
העמותה  ח הכספי וקיימה שיחות עם מנהלי העמותה וממליצה לחברי"בדו

 . ח הכספי"לאשר את הדו

תפקידה כפי את שוועדת הביקורת של העמותה לא ממלאת  ,המבקר סבור
שמדי שנה להתמקד בבדיקה באחת הנושאים לחוק העמותות  31שמציין סעיף 

 .ל"המפורטים בסעיף הנ
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מהבדיקה נמצא שהעמותה תיקנה את הערת המבקר בנושא ניהול תיקי  .9
 .עובדים 

שהעמותה תיקנה את , נמצא 2107כר של העובדים לשנת מבדיקת תלושי ש .7
הליקוי בנושא ניהול חופשת מחלה וחופשה שנתית בתלושי השכר של 

 .העובדים

כי התקציב מובנה גירעוני ולכן  2101ח המבקר לשנת "המבקר העיר בדו .1
מהבדיקה . בגירעון תקציבי 2104 -ו 2103 -ו 2102העמותה סיימה את השנים 

אושר בוועד המנהל באיזון תקציבי נמצא שהעמותה  2109נמצא שתקציב 
גידול בהיקף פעילות ₪  2,370,614בהיקף פעילות של הגישה לאישור תקציב 

 .  2101לעומת שנת ₪  111,111 -של כ

: לדוגמא1 המבקר סבור שמבנה התקציב שהוגש לאישור מובנה גירעוני
הוגש  2112נת ובש1 ₪ 211111 -כ 2112הכנסות ממכירת מינויים בשנת 

כלומר גידול פי שניים ₪  1211111 -לאישור צפי הכנסות ממכירת מינויים כ
 . וזאת כאשר ידוע להנהלת העמותה על ירידה במכירת מינויים1 בהכנסות

עם עודף  2109שהעמותה סיימה את שנת , נמצא 2109ח כספי לשנת "מעיון בדו .6
תקציבית ממשרד  העודף נגרם כתוצאה מהעברה, ₪ 211,173הכנסות של 

לעומת זאת הוצאות היקף . 2101פי שניים לעומת ₪  0,277,111התרבות בסך 
קרי סך הוצאה על פעילות  2101הפעילות נשארו ברמה שתואמת את שנת 

0,919,411 ₪ . 

מהבדיקה . תוקן כרטסת רשימת מצאינמצא שהערת המבקר בנושא ניהול  .01
  .שנרכשים נמצא שהעמותה מנהלת רשימת מצאי של הפריטים

למעט  1תוקנו 2101ח המבקר לשנת "מרבית הערות והליקויים בדו - לסיכום
 31תפקוד וועדת הביקורת שאמורה לבצע בדיקות בעמותה על פי דרישות סעיף 

  .לחוק העמותות

 

 




