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 2016הביקורת הפנימית לשנת דוח  הנדון:

 

 
 

 

 .2016את דוח הביקורת הפנימית לשנת הנני מתכבד להגיש 

 

שנתית של הביקורת בתכנית העבודה ה נושאים אשר נקבעושנה, ערכתי ביקורת בבמהלך ה

או בגלל מידע  במהלך ביצוע הביקורת השוטפת שעלושונות הפנימית. במקרים מסוימים, מסיבות 

 שהתקבל, ערכתי ביקורות בנושאים אשר אינם כלולים בתכנית הביקורת.

תמצית של ממצאי הדוח והמלצות  לנוחות הקורא, בפתיח לכל דוח ביקורת בנושא מסוים נערכה

 ית. הביקורת הפנימ

 

 בהתאם לנהלי הביקורת הפנימית, כל הדוחות נדונו בישיבות ועדת הביקורת המועצתית. 

 ישיבות הועדה. אושרו בהתקבלו ויקורת הפנימית והמלצותיה, ממצאי הב

דוחות ביקורת מובאים לדיון מיד עם גמר הדיון  2016בהתאם לבקשת מליאת המועצה, החל משנת 

 .בהם בוועדת הביקורת המועצתית

 

כממונה  לגבי בירורי תלונות שערכתי דוח מסכם שנתישל הביקורת הפנימית כולל  הדוח השנתי

מובאים במלואם אלא  המפורטים אינם עמים מובנים, דוחות בירורי התלונותמט תלונות הציבור.

 בלבד. מסקנות הבדיקהו , הנילוןנושא התלונהרק 

 

 ויובילוישפרו וייעלו את עבודת המועצה  לתיקון הליקויים ההמלצות יישוםלדעת הביקורת, 

 לחסכון בעלויות. במקרים מסוימים, בין היתר,

 

 

    

 ,בברכה
 ,אלי יהודה

 מבקר המועצה
 והממונה על תלונות הציבור.
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 חברת המים והביוב
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

 

 

 
 
 

 דוח הביקורת הפנימית 
 2015לשנת 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 

 

 

 

 ( 2016מאי -אפריל  (

 (2016ספטמבר  –)עדכון 
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 יום שלישי כ"ד באלול תשע"ו

 .2016בספטמבר  27

 

 כבודל

 מר אייל בצר, 

 יו"ר דירקטוריון 

 יובלי העמק בע"מ

 לכבוד

 מר צחי ורמוס, 

 מנכ"ל

 יובלי העמק בע"מ

 

 מכובדינו,

 2015דוח הביקורת לשנת  הנדון:

 

 בנושא חברת "יובלי העמק". 2015הנני מתכבד להגיש את דוח הביקורת לשנת 

 

ע התקציבי, מעקב אחר תיקון ליקויים משנים קודמות דוח הביקורת התמקד בבדיקת הביצו

 והליך התקשרות עם קבלנים וספקים.

נבהיר, כי טבעה של ביקורת בהדגשת הנושאים הטעונים שיפור אך אין בה בכדי להעיב על 

 נושאים שנמצאו תקינים.

 להלן עיקרי הממצאים: 

 

  עולה, כי החברה סיימה את   5/5/2045נכון ליום  2015על פי נתוני הביצוע התקציבי לשנת

 מהכנסותיה. 0.1% -המהווים שיעור של כ₪ אלפי  22 -בגרעון קטן של כ 2015שנת 

  בלבד. 1.8%-הסתכם בשיעור של כ 2015פחת המים הכולל לשנת 

 קיים פחת מים חריג בישובים אחוזת ברק, מנשיה זבדה ובסוואעד חמירה. 

 ישובים הנ"ל.יצוין, כי החברה פועלת לצמצום פחת המים ב

  .נוהל הקיים בחברה לניהול הרכש אינו ברור ונדרש לעדכנו 

 .החברה אינה מנהלת מעקב ממוחשב אחר הזמנות רכש, כמתחייב מנוהל הרכש הקיים 

 .נמצאו ליקויים מסוימים בבדיקת תעריפים של קבלנים/ספקים קבועים 

 ."לא נמצאו קריטריונים להגדרת עבודה כ"דחופה 

     

 עבודת ביקורת מבוססת על מדגם ועל כן אין הכרח כי תחשוף כל ליקוי אם קיים. אציין, כי

 

 .2016נתוני הדוח ותגובות החברה עודכנו לחודש ספטמבר 

 

 אני מודה לעובדי החברה על שיתוף הפעולה לה זכיתי במהלך הביקורת.

 

 

 בכבוד רב,

 אלי יהודה

 המבקר הפנימי

 .העתק:   חברי ועדת הביקורת של החברה

 דן תנחומא, גזבר ומנכ"ל המועצה.
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 ת ו כ ן

- - - - - - -  

 

 

 ע מ ו ד  

  8  כללי  .א

 9 - 12 מעקב אחר תיקון ליקויים משנים קודמות  .ב

  13  אסיפה כללית וישיבות דירקטוריון  .ג

 14 - 16  2015ביצוע תכנית עבודה ותקציב לשנת   .ד

 17 - 30 ספקים וקבלנים  .ה

 

 

 

 

-------
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 כללי א.
 

  הקדמה .1א.
 

החברה עוסקת, בין היתר, בתפעול שוטף של מערכות מים וביוב בתחומי המועצה  -

 ואחראית לאספקת מים למספר ישובים ולאזורי התעשיה.
 

 דיווח מנכ"ל החברה, בין היתר, כי: 2015בסיכום לשנת  -

 

  הישובים מתחילת השנה מבצעת החברה דיגומי מי שתיה ביישובי המועצה )למעט

 כפר גדעון וגזית( וכן, דיגומי שפכים בתעשייה.

  החברה זכתה בקול קורא של רשות המים להקמת מתקן ניסיוני במט"ש היוגב

כאשר חלקם של המועצות האזוריות עמק יזרעאל ומגידו ₪ מליון  2.5-שעלותו כ

 .2015העבודות החלו בחודש אוקטובר ₪. מליון  0.5-מסתכם לסך של כ
 

והיטלי הביוב מתקבלים במועצה המנהלת את קרן הביוב והחברה, גובה את אגרות  -

 עלויות התפעול השוטף בלבד.
 

 היקף הביקורת .2א.
 

 הביקורת בבדיקתה התמקדה בנושאים, כדלקמן:  -
 

  2014מעקב תיקון ליקויים מדוח לשנת. 

  2015הביצוע התקציבי לשנת. 

 .התקשרות עם קבלנים וספקים 
 

 שננקטו כללו בין היתר: נהלי הביקורת -
 

 .עיון בפרוטוקולים 

 .סקירת הסכמים 

 .עיון בדוחות מערכת הגביה והנהלת החשבונות 

 .סקירה של חשבונות 

 .שיחות עם עובדי החברה 
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 מעקב אחר תיקון ליקויים משנים קודמות ב.
 

 2013 - 2012הביקורת בדקה את אופן תיקון הליקויים שנמצאו בדוחות קודמים לשנים  -

 ואת יישום ההמלצות, להלן פירוט:

 

הערות הביקורת בדוחות 
 קודמים

ביצוע והסברים שהתקבלו  המלצה / תיקון נדרש
 2015נכון לינואר 

תקנון החברה אינו מפרט את 

מספר חברי ועדת הביקורת 

 והכשירות הנדרשת מחבריה.

 לא תוקן. לקבוע את הרכב ועדת הביקורת.

יובא לדיון  -תגובת החברה

ירקטוריון בחודש נובמבר בד

2016. 

 

מעקב אחר הוצאות החברה בוצע 

על ידי אישור דוח התשלומים 

 החודשי בלבד.

לבסס מעקב שוטף על פי דוח מובנה 

שיופק בהנהלת החשבונות ויכלול, 

בין היתר, פירוט של הכנסות 

 והוצאות של החברה.

 לא תוקן.

יטופל  -תגובת החברה

 בשיתוף עם הגזבר.

ברה מאושר באיחור תקציב הח

 ובניגוד לקבוע בתקנון

לאשר תקציב במועד הקבוע לפי 

)  19.1סעיף  ימים לפני  45תקנון  

 תום השנה(.

 תוקן חלקית.

 2017תקציב  -תגובת החברה

 .2016יאושר בנובמבר 

נמצא פחת מים מהותי באחוזת 

ברק, מנשיה זבדה וסוואעד 

 חמירה.

 )ראה פירוט להלן(

מצום פחת המים על החברה לפעול לצ

 הנ"ל.

 תוקן חלקית.

  -תגובת החברה

פחת המים -אחוזת ברק

ירד  2016בתחילת שנת 

בשוטף  8%ועומד על 

ומותקנים קווי מים חדשים 

 ברחוב השושנים.

מבוצעות  -מנשיה זבדה 

 עבודות להורדת הפחת.

מותקנת  -סוואעד חמירה 

 מערכת מים חדשה.

לא נמצא נוהל הקובע את אופן 

פעולה בין אגף הנדסה שיתוף ה

ויובלי העמק, בפרויקטים בהם 

 יש נגיעה לתחומים משותפים.  

לקבוע נוהל המסדיר את שלבי 

התחלת ביצוע ופיקוח על פרוייקטים 

אשר במסגרתם משתתפים מחלקות 

 אחדות.

 

 תוקן חלקית.

 נערך נוהל אשר טרם נחתם.

לא נמצאו נהלי עבודה 

המסדירים את אופן קבלת עובד 

דה ומעקב אחר התאקלמותו לעבו

 בחברה

לערוך נוהל קבלת עובד חדש בחברה 

אשר יכלול, בין היתר, עריכת פגישת 

היכרות עם מנהלי החברה ועובדיה, 

אופן קבלת ציוד עבודה אישי, שיחות 

 משוב והערכה וכו'.

 תוקן חלקית.

 נערך נוהל קבלת עובד.

פירוט הנוהל  לגבי  המעקב אחר 

ם עד סוף התאקלמות העובד יושל

 .2016שנת 

עובדי השטח בחברה, אינם 

נדרשים למלא יומני עבודה 

הכוללים פירוט של המשימות 

 שביצעו במהלך יום העבודה. 

 

מומלץ לנהל יומני עבודה יומיים 

אשר יפרטו את הפעולות שבוצעו 

 במהלך היום על ידי עובדי השטח.

 תוקן.

 2016החל מחודש מאי 

ממלאים עובדי החברה יומן 

 דיווח יומי.
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הערות הביקורת בדוחות 
 קודמים

ביצוע והסברים שהתקבלו  המלצה / תיקון נדרש
 2015נכון לינואר 

פרוטוקולים של ישיבות 

הדירקטוריון אינם מפורטים 

 דיים.

לצרכי בקרה ויצירת נתיב ביקורת 

ראוי, יש לערוך פרוטוקול מפורט של 

ישיבת הדירקטוריון שיכלול את 

מהלך הדיונים, ההצבעות, ההחלטות 

 שהתקבלו ודיווח על ביצוען. 
 

 תוקן חלקית.

תגובת החברה: יפורטו 

 ים הבאים.הפרוטוקול

לא קיים נוהל המסדיר את אופן 

 בדיקת תכניות למתן היתר בניה.

לערוך נוהל כתוב אשר יגדיר את 

אופן הפעולות לביצוע בבדיקת 

תכניות בנושאים הנמצאים בתחום 

 אחריות החברה, לקבלת היתר בניה. 

 תוקן 

 

מחלקות הגביה והנהלת 

החשבונות אינן נוהגות להפיק 

ניהוליים  באופן קבוע דוחות

 למנכ"ל החברה.

לקבוע, בתיאום בין מנכ"ל החברה, 

נוהל מחייב לביצוע מעקב והפקת 

 דוחות ניהוליים שונים מידי חודש. 

 

 תוקן.

החל מיולי  -תגובת החברה

החברה מתקבל דוח  2016

 חודשי.

לא נמצאו נהלי עבודה 

המסדירים את אופן התקשורת 

ויחסי הגומלין בין החברה 

תים שלה: מנהל לספקי השירו

הכנסות בגביה, הנהלת 

החשבונות ואגף הנדסה לשירותי 

 חשבות.

להסדרת הנושא וקבלת שירות 

מיטבי, איכותי ובמועד, מספקים 

הקשורים למועצה, יש לערוך נהלי 

עבודה מחייבים אשר יסדירו את 

 אופן קבלת השירותים.

נהלי העבודה יערכו תוך תיאום 

ותים עמדות בין החברה לנותני השיר

 ולבעלי התפקידים: גזבר ומהנדס.

מומלץ לקבוע ימים בשבוע בהם, 

פקידת גביה, מנהלת חשבונות 

וחשבת החברה יהיו על תקן רפרנטים 

של החברה, שיטפלו בחשבונות 

החברה בלבד ויהיו תחת סמכותו של 

  מנכ"ל החברה.

 תוקן.

לא נכתב  -תגובת החברה

נוהל אך נקבע,  כי איש 

מנהל  הקשר בגביה יהיה

המחלקה ותתקיים ישיבה 

 שבועית עם חשבת החברה.
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 מעקב אחר תיקון ליקויים משנים קודמות )המשך( ב. 
 

 פירוט צריכת מים

 

להלן פירוט נתוני קנייה ומכירת מים לפי מגזרים במועצה כפי שדווחו על ידי מחלקת  -

 ו בסוף השנה(.יסוכמ 2016)נתוני  2014 – 2013ביחס לשנים  2015מנהל הכנסות בשנת 

 

-ביחס ל 2015שינוי  2015 2014 2013 סעיף

2014 

 % אלפי מ"ק אלפי מ"ק

 6.7% 168 2,670 2,502 2,663 קניית מים

 3.6% 13 )**(375 )*(362 295 צריכה למגורים

 10.3% 192 2,052 1,860 2,033 צריכה לתעשייה

 - - 68 68 45 צריכה לחקלאות

 (26%) (44) 127 171 162 צריכה אחרת

 6.5% 161 2,622 2,461 2,535 סה"כ צריכה

 17% 7 48 41 128 פחת מים

   1.8% 1.6% 4.8% שיעור הפחת
 אלף מ"ק צריכה עירונית. 34*    כולל 
 אלף מ"ק צריכה עירונית. 31**  כולל 

 

 2014גדל מעט ביחס לשנת  2015על פי נתוני המים לעיל עולה, כי הפחת הממוצע בשנת 

 .1.8% -כם לפחת בשיעור של כוהסת

 

לפי אזורים להם מספקת  2016אוגוסט  –להלן נתוני פחת מים לתקופה שבין ינואר  -

 .25/9/2016החברה מי שתיה, כפי שדווחו על ידי חברת יובלי העמק נכון ליום 
 

 2015שנת  2016לשנת  ישוב/תעשייה

שיעור  פחת מקניה קנייה מכירה

 הפחת

עלות 

באלפי 

 (1ש"ח)

כמות  מ"ק

 במ"ק

עלות  שיעור

באלפי 

 (1ש"ח)

 138 11% 73 8% 9,658 122,782 113,124 אחוזת ברק

 148 63% 203 75% 26,706 35,709 9,003 סוואעד חמירה

 152 18% 61 11% 7,973 71,596 63,623 מנשית זבדה 

 (8) שלילי 8 1% 1,001 80,689 79,688 (2הרחבות)

 (26) שלילי (14) שלילי (1,815) 1,589,529 1,591,344 (3אזורי תעשיה)

 (22) שלילי (9) שלילי (1,227) 80,858 82,085 ש.ח.ק + מכללה

 382 %1.9 322 %2 42,296 1,981,163 1,938,867 סה"כ

 מ"ק. ₪/ 7.6. לפי עלות מכירה ממוצעת בסך של 1

 מהאגודות שהן    . יפעת, שריד, עין דור, גבת, חנתון, דברת. המועצה רוכשת את המים2

 ספקיות המים וגובה את העלות מתושבי ההרחבות.     

 , רכבת העמק.2000. אלון תבור, שגיא 3
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 מעקב אחר תיקון ליקויים משנים קודמות )המשך( ב.
 

 

לשאלתנו הוסבר לנו, כי הפחת השלילי נובע מסטיות במוני המים של חברת מקורות, 

 ספקית המים העיקרית.

 

והיקפו הכספי  2% -עד חודש אוגוסט הסתכם לשיעור של כ 2016נת הפחת הכולל בש

/  7.6)על פי תעריף מכירה ממוצע בסך של של הפחת   322 -, מסתכם בסכום של כלמ"ק(₪ 

 ₪.אלפי 

 

מנתוני הטבלה לעיל ניתן להיווכח, כי פחת המים בישובים אחוזת ברק ומנשיית זבדה  -

. בישוב סוואעד חמירה 2015חס לשנת ירד בי 2016החודשים הראשונים בשנת  8-ב

 . 75% -הפחת גדל ועומד על שיעור של כ

 

מנכ"ל החברה מסר בתגובתו, כי פחת המים בישוב סוואעד חמירה  נובע מחבלות ופיצוצי 

 מים יזומים על ידי התושבים.

 יש לפעול להקטנת פחת המים הגורם להפסדים למועצה.

 

 תגובת מנכ"ל החברה

החברה מתקינה מערכת מים חדשה בישוב סוואעד חמירה ומתכננת  2016ר נכון לחודש ספטמב

 להרכיב מוני מים לקריאה מרחוק שיאפשרו מעקב רציף לצמצום פחת המים.

 .2016סיום העבודות מתוכנן לחודש נובמבר 
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 אסיפה כללית וישיבות דירקטוריון ג.
 

 אסיפה כללית .1ג.

 

פה כללית תתכנס לפחות אחת לשנה ולדון, בין לתקנון החברה, אסי 14בהתאם לסעיף  -

 היתר, בדוח רווח והפסד ובמאזן השנתי של החברה.

נערכה אסיפה כללית ובה נדון הדוח הכספי של  10/6/2015מבדיקתנו עולה, כי בתאריך 

 אין הערות.. 2014החברה לשנת 
 

 התכנסות הדירקטוריון .2ג.
 

-יים ישיבה של הדירקטוריון לפחות אחת ללתקנון החברה, יש לק 16.10בהתאם לסעיף  -

 .פעמים בשנה 4חודשים, כלומר  3

 ישיבות. 2-התכנס דירקטוריון החברה ל 2014מבדיקתנו עולה, כי במהלך שנת 
 

כאמור בהמלצות קודמות של הביקורת, יש להקפיד על כינוס הדירקטוריון כמתחייב 
 .מתקנון החברה

 
אישרה לחברה לשנות את תקנונה  6/3/2016ם נמצא, כי מליאת המועצה בישיבתה מיו

 3חודשים כלומר,  4חודשים יערכו ישיבה בכל  3-כך שבמקום ישיבת דירקטוריון אחת ל
 ישיבות בשנה בלבד. 

 השינוי נכנס לתוקפו. 2016נכון לחודש ספטמבר 
 

 פרוטוקולים .3ג.

 

 :2015להלן פירוט פרוטוקולים של ישיבות הדירקטוריון שנערכו בשנת  -
 

מספר  תאריך

 ישיבה

 עיקרי הדיונים

19/4/2015 14   על ידי רואה החשבון ואישורו. 2014הצגת דוח כספי לשנת 

 .הצגת דוח מנכ"ל החברה 

 .הצגת הביצוע התקציבי התקופתי 

 .אישור העלאת שכר מנהל התפעול 

15/12/2015 15   2016ואישור תכנית עבודה לשנת  2014הצגת סיכום שנת. 

 ואישורו. 2016שנת הצגת תקציב ל 

 .הצגת התיקונים בתקנון על ידי היועצת המשפטית ואישורם 

 .אישור העלאת שכר מנכ"ל 

 

הישיבות בכל אחד מהסעיפים  2-מסקירת הפרוטוקולים לעיל עולה, כי במהלך הדיון ב -
 לעיל נשאלו שאלות אך הן אינן מפורטות בפרוטוקול.

רכי בקרה ויצירת נתיב ביקורת ראוי, הביקורת חוזרת על המלצתה מדוח קודם, כי לצ
יש לערוך פרוטוקול מפורט של ישיבת הדירקטוריון שיכלול את: מהלך הדיונים, 
השאלות שנשאלו, התשובות שהתקבלו, ההצבעות, ההחלטות שהתקבלו ודיווח על 

 ביצוען. 

 תגובת מנכ"ל החברה

 הערת הביקורת מקובלת, הפרוטוקולים הבאים יפורטו כנדרש.
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  2015צוע תכנית עבודה ותקציב לשנת בי ד.
 

 2015ביצוע תכנית עבודה לשנת  .1ד.
 

 13אושרה בישיבת דירקטוריון מספר  2015תכנית העבודה לביצוע פרויקטים בשנת  -

 . 25/12/2014מיום 

 בהתאם לדיווחי החברה: 2015להלן פירוט ביצוע תכנית עבודה לשנת 
 

 ביצוע בנושא ביוב .2ד.
 

 :2015ביצוע בתחום הביוב שדווחו בסיכום לשנת  להלן נתוני -
 

אומדן לפי דוח  ביצוע פרוייקט

 2015סיכום 

 ₪באלפי 

 הערות והסברים

 הסתיים באיזון תקציבי. 530 בוצע 75קידוחים כביש 

פינוי וסילוק בוצה ממתקן קדם 

 באלון תבור.

₪ אלפי  300הסתיים בחריגה של  400 בוצע

אישור שמומנה מכספי קרן שיקום ב

 הגזבר.

מנכ"ל החברה מסר, כי המדובר בפינוי 

נוסף שבוצע בגלל התעריף הנמוך של 

 הקבלן.

פיילוט להתקנת טכנולוגיה חדשה 

 במט"ש היוגב.

, טרם 2015התחיל בחודש אוקטובר  2,500 בביצוע

 הסתיים.
 

שאושרה בדירקטוריון החברה, מצאנו פרוייקטים  2015בסקירת תכנית העבודה לשנת  -

 שלא בוצעו ולהלן פירוט:
 

פרוייקט שתוכנן בתכנית 

 2015עבודה לשנת 

אומדן  ביצוע

 באלפי ש"ח

 הסברי מנכ"ל החברה

שיקום קטע קו מאסף 

 תמרת.

הסתבר, כי התוואי הנוכחי של הקו המאסף נוגד   300 לא בוצע

את הנחיות משרד הבריאות בשל קרבתו לקווי 

וכננת מים ונדרש לתכנן תוואי חדש. בישוב מת

הרחבה ומהנדס המועצה ביקש לטפל בהשגת 

תקציב לביצוע התוואי החדש ממשרד 

השיכון/רשות מקרקעי ישראל, כחלק מתקציב 

 ההרחבה המתוכננת.

שיקום קטע קו מאסף 

 כפר יהושוע.

 בתיאום עם הישוב הוחלט לבצע לאחר החורף.  400 לא בוצע

 .2016התב"ר אושר לביצוע בחודש ספטמבר 

טע קו מאסף שיקום ק

 נהלל.

בשל התחלת העבודות להרחבת הישוב, הוחלט  450 לא בוצע

לחבר את הקו המאסף לקו שיוקם להרחבה ולכן 

התעכב הביצוע. הפרוייקט מתוכנן להתחיל בשנת 

 ביחד עם ההרחבה.  2017

  1,150 סה"כ פרוייקטים שלא בוצעו 
 

 אלפי ש"ח שתוכננו, לא בוצעו. 1,150פרוייקטים בהיקף של  3מנתוני הטבלה עולה, כי 
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 )המשך(  2015ביצוע תכנית עבודה ותקציב לשנת  ד.
 

 ביצוע בנושא מים .3ד.

 

עולה, כי בתחום המים תוכנן פרוייקט יחיד שבוצע  2015מסקירת תכנית העבודה לשנת  -

 ולהלן פירוט:

 

אומדן באלפי  ביצוע תכנית עבודה

₪ 

 הערות והסברים

שיקום חלק שני של קו 

בלחץ נמוך באלון  מים

 תבור 

בעלות של  –בוצע 

772,000 ₪  

הפרוייקט הסתיים בעודף של  1,000,000

228,000 .₪ 

 

 בתחום המים כללה פרוייקט יחיד שבוצע. 2015תכנית העבודה לשנת 
 

 2015ביצוע תקציבי לשנת  .4ד.

 

 :5/5/2016 על פי נתוני הנהלת החשבונות מיום 2015להלן נתוני הביצוע התקציבי לשנת  -

 

שיעור  ₪  -ב 2015תקציב  סעיף תחום

הביצוע 

 מתקציב

 ביצוע תכנון

הנהלה 

 וכלליות

 472% (42,501) (9,000) הכנסות

 62% 1,208,316 1,960,000 הוצאות 

 60% 1,165,815 1,951,000 יתרה

 מים

 102% (17,152,779) (16,806,000) הכנסות

 107% 716,223,85 15,130,000 הוצאות

 55% (928,922) (1,676,000) יתרה

 ביוב

 85% (4,901,831) (5,757,000) הכנסות

 85% 4,687,070 5,482,000 הוצאות

 78% (214,761) (275,000) יתרה

 98% (22,097,111) (22,572,000) סה"כ הכנסות

 98% 22,119,243 22,572,000 סה"כ הוצאות

 - 22,132 0 )עודף( גרעון

 

פי נתוני הטבלה לעיל ניתן להיווכח בירידה בפעילות בנושא ביוב וגידול בפעילות  על

 בנושא המים. 

המהווים ₪ אלפי  22 -בגרעון של כ 2015החברה סיימה את הפעילות השוטפת בשנת 

  .(22,132/  22,097,111=  0.1%).מהכנסותיה 0.1% -שיעור של כ

 תגובת מנכ"ל החברה

החלטת הממשלה להוריד את עלות המים לתושבים והקטנת שיעור  הוצאות המים גדלו בשל 

 ההפרשה לתפעול.
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 )המשך(  2015ביצוע תכנית עבודה ותקציב לשנת  ד.
 

 )המשך( 2015ביצוע תקציבי לשנת  .4ד.

                       

 .5.5% -הסתכם ב 2015שיעור הוצאות הנהלה וכלליות מהכנסות החברה לשנת 

(5.5% = 22,097,111  /1,208,316 . ) 

 

 .5.8% -קטן ב 2014ביחס לשנת  2015שיעור הוצאות הנהלה וכלליות מההכנסות בשנת 

 (.11.3% -עמד על כ 2014)שיעור הוצאות הנהלה וכלליות מההכנסות בשנת 

 

 פניות תושבים למועצה .5ד.

 

ד במועצה פועל מוקד הזמין לפניות תושבים בתקלות ובעיות בנושאים שונים, המוק -

ימים בשבוע. חברת יובלי העמק מקושרת למוקד ומקבלת פניות  7שעות /  24פועל במשך 

 לתקלות במהלך שעות העבודה. 

 

 2015 -ו 2014להלן נתונים אודות התפלגות פניות למוקד המועצה ויובלי עמק בשנים  -

 בהתאם לנתוני מוקד המועצה ויובלי העמק:

 

   

השינוי  2015שנת  2014שנת  

 בכמויות

 2015בשנת 

שיעור  כמות מחלקה

 מסה"כ

שיעור  כמות

 מסה"כ

 :(1)יובלי העמק

 -סתימות ביוב

 -פיצוץ מים

 -נושאים אחרים

 סה"כ

 

468 

373 

151 

992 

 

11% 

9% 

4% 

24% 

 

742 

112 

192 

1046 

 

20% 

3% 

5% 

28% 

 

274 

(261) 

51 

54 

 112 35% 1,287 29% 1,172 אחזקה

 (413) 17% 617 25% 1,030 בטחון

 (168) 17% 608 19% 776 תברואה

 13 2% 65 1.5% 52 הנדסה

 (9) 1% 46 1.5% 55 מחלקות אחרות

 (417) 100% 3,669 100% 4,077 סה"כ פניות במועצה

 שהוצג בישיבת דירקטוריון. 2015. על פי סיכום לשנת 1

 

עצה מנתוני הטבלה לעיל עולה, כי שיעור הפניות לחברת יובלי העמק מסך הפניות למו -

 .28%הסתכם לכדי  2015בשנת 

פניות כאשר  54גדלו בהיקף של  2014ביחס לשנת  2015סך הפניות ליובלי העמק בשנת 

 פניות. 417 -ב 2014קטנו ביחס לשנת  2015סך הפניות למועצה בשנת 
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 ספקים וקבלנים ה.
 

 כללי .1ה.

 

ה, מתקשרת החברה לביצוע עבודות תפעול מערכות מים וביוב הנמצאים באחריות החבר -

עם ספקים לרכישת ציוד וחלקים ועם קבלנים לצורך ביצוע עבודות. חלק מקבלני 

 השירות הם, קבלנים קבועים שנבחרו במכרז פומבי. 

 

 מסלולי רכש כדלקמן: 3בחברה  -

 

ההזמנות בשם החברה המיועדות לביצוע עבודות  –מסלול רכש בשם החברה  .א

 סגרת אחריותה התפעולית.תפעול הממומנות על ידי החברה במ

מופקת על ידי ₪  אלפי  20הזמנה עד סכום של   -מסלול רכש בשם אגף הנדסה  .ב

מזכירת החברה בשם אגף הנדסה לצורך ביצוע עבודות שיקום, שדרוג ופיתוח של 

מופקת על ₪ אלפי  20מערכות מים וביוב הממומנות על ידי המועצה )הזמנות מעל 

 ידי אגף הנדסה(.

מבוצע באמצעות מחלקת הרכש במועצה במימון  –ציוד משרדי  מסלול רכש .ג

 החברה. 

 

תוך  2015בדוח זה נבדק הליך ביצוע הזמנות רכש מספקי וקבלני החברה במהלך שנת  

 התמקדות, בביצוע רכש המשמש לביצוע עבודות תפעוליות. 

 

 הפקת הזמנות רכש מבוצע באמצעות שימוש במודול הזמנות רכש במערכת המידע -

 המשמשת, בין היתר, את הנהלת החשבונות במועצה.  EPRהמועצתית 

 

מנכ"ל החברה מסר, כי חלק מהקבלנים והספקים הם קבועים הנבחרים בדרך כלל  -

באמצעות מכרז פומבי על בסיס הסכם התקשרות לתקופה ואחרים שאינם קבועים, 

 נבחרים בהליך של הצעות מחיר לביצוע עבודה או רכישת טובין.

 

 הלן פירוט הקבלנים הקבועים:ל

 

  משמש קבלן קבוע לעבודות בתשתיות זורמות נבחר  –ארזים תשתיות הגלבוע

 במכרז פומבי. תעריפים על פי הסכם.

  לביצוע עבודות שאיבה וניקוי בורות, נבחר במכרז פומבי. –צ.כץ קבלני שאיבה 

  לתיקון משאבות, נבחר במכרז פומבי. –סליל מנוע 

  לעבודות חשמל, נבחר במכרז פומבי. –אוטומציה ד. גלעד מתקני 

  לתפעול  מתקני טיהור שפכים )מט"ש(. –פלגי מים 

  שירותי הדברה בשוחות ביוב )נבחר על בסיס הצעות מחיר(.–בי.אר.סי 
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 ספקים וקבלנים )המשך( ה.
 

 כללי )המשך( .1ה.
 

מסלולים א' וב' להלן נתונים אודות היקף הזמנות הרכש מספקים וקבלנים עיקריים ב -

לעיל )הזמנות בשם החברה והזמנות בשם אגף הנדסה(, על פי נתוני מערכת הרכש 

 בחברה:

 

 2014הזמנות לשנת  2015הזמנות לשנת  ספק / קבלן

שיעור  ש"ח

 מסה"כ

שיעור  ₪

 מסה"כ

 47% 2,367,853 55% 3,280,812 ארזים תשתיות הגלבוע

 11% 546,593 10% 614,909 צ. כץ קבלני שאיבה

 5% 232,827 8% 485,329 פלגי מים

 3% 147,703 5% 310,200 סליל מנוע בע"מ

 1% 58,209 4% 245,322 ד. גלעד מתקני אוטומציה

 9% 458,128 4% 214,033 מגלן תכנון וייעוץ הנדסי

 זניח 24,263 2% 125,071 מקורות

 24% 1,198,707 11% 647,291 ספקים שונים

 100% 5,034,283 100% 5,922,967 סה"כ
 

מההזמנות הן לכלל הקבלנים הקבועים וכמחצית מהזמנות  90%-ניתן להיווכח, כי כ

החברה הן לקבלן "ארזים תשתיות הגלבוע" המשמש קבלן קבוע לעבודות תפעוליות 

 בתשתיות זורמות.
 

נמצא, כי החברה אינה נוהגת לבקש מקבלנים קבועים שנבחרו על בסיס הצעות מחיר  -
ן: "בי.אר.סי ייעוץ והדברה", פוליסות ביטוח בגין אירועים שונים כגון: תביעות של כגו

 צד ג', ביטוח אחריות מקצועית וכדומה.
מומלץ, בהתייעצות עם יועץ ביטוח, לדרוש מקבלנים קבועים לערוך פוליסות ביטוח 

 שימנעו אפשרות לחשיפת החברה מפני תביעות שונות. 

 תגובת מנכ"ל החברה

 הביקורת מקובלת ותבוצע.הערת 
 

 נוהל רכש .2ה.
 

, הקובע "הוראות עבודה לרכש 2014שאושר בהנהלת החברה בשנת  1לחברה נוהל כללי  -

 ציוד, חלקים ושירותים".  

 מעיון בנוסח הנוהל נמצא, כי:
 
  ,מבנה תצוגת הנוהל אינו כולל כותרת הכוללת, בין היתר, מועד תקפותו של הנוהל

 כו'.שם מאשר הנוהל ו

יש לערוך את הנוהל באופן שכל עמוד יכלול כותרת ובה יצוינו לכל הפחות, תאריך 
 תוקף הנוהל ושם מאשר הנוהל. 

  לאחר אישור נרשם ולהלן ציטוט: "  3.1תוכן הנוהל אינו ברור לדוגמא: בסעיף

 ". הדרישה ע"י הגורמים הרלוונטיים בהתאם לנוהל דרישות...........

 נוהל דרישות. מבדיקתנו, לא נמצא
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 ספקים וקבלנים )המשך( ה.
 

 נוהל רכש )המשך( .2ה.

 

יצוין, כי מערכת המידע מגדירה הזמנה לאחר הפקתה ואשר טרם אושרה בשם 

 "דרישה". 

 

  קובע, כי מנהל התפעול ישאף לקבל בכל רכישה מספר הצעות מחיר. הסעיף  3.2סעיף

 ה.אינו מפרט את מספר הצעות המחיר הנדרשות בכל רכיש

 

יש לערוך מחדש את נוהל הרכש כך שיפרט את כל שלבי הליך הרכש הנדרשים לביצוע 

בחברה באופן ברור משלב הדרישה ואילך וכן, יגדיר את אופן תיעוד המסמכים בחברה. 

 הנוהל שיערך יובא לאישור הנהלת החברה.

 תגובת מנכ"ל החברה

 .2016ובמבר החברה החלה בכתיבת נוהל רכש האמור להסתיים עד חודש נ

 

   

 תיעוד מסמכים .3ה.

 

הפקת הזמנות  במערכת המידע מבוצעת בדרך כלל על ידי מזכירת החברה והיא אף  -

 אחראית על תיעוד המסמכים. 

 

נמצא, כי המזכירה מתעדת בתיק פיסי את ההזמנות המאושרות לפי שם ספק בצירוף של  -

קבלות אינם מתועדות בחברה הצעות המחיר ותעודת משלוח שהתקבלו. חשבוניות המת

 והן, מועברות לאישור חתימות ולהנהלת החשבונות לתשלום.  

 

מסקירת הקלסרים בהם מתועדים המסמכים נמצא, כי ארגונם הנוכחי אינו מאפשר  -

שליפת מסמכים מהירה לדוגמא, הספקים אינם מסודרים לפי א"ב, לעיתים מספרי 

 ההזמנות אינם רציפים וכו'.   

 

לארגן את תיעוד המסמכים באופן שיאפשר שליפת נתונים מהירה לדוגמא: מומלץ 

לסדר את הספקים לפי א"ב, לשמור על רציפות מספרי הזמנות ולסדר בקלסרים לפי 

 שנים.

 תגובת מנכ"ל החברה

 .2016הערת הביקורת מקובלת ותבוצע עד סוף שנת 
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 ספקים וקבלנים )המשך( ה.
 

 הליך הרכש המבוצע .4ה.
 

 הלן פירוט של הליך לאישור הזמנת רכש כפי שנמסר לביקורת:ל -

 

 שלב:

 

 הערות לביצוע על ידי:

בחינת הצעות מחיר  מנכ"ל / מנהל תפעול הנחיה להפקת הזמנה .1

לבחירת ספק או בחירה  

 על פי הסכם התקשרות. 

 בדיקת הסעיף התקציבי

הפקת הזמנה  .2

במערכת המידע 

 והדפסתה

אחר אישור מעקב  מזכירת החברה

 ההזמנה בכל שלב.

אישור הזמנה  .3

בחתימות פיסיות על 

גבי ההזמנה 

המודפסת )לפי הסדר 

 המפורט משמאל(

 - מנכ"ל החברה. .1

תקציבית, נאותות הסעיף  חשבת החברה.  .2

התקציבי וקיום הצעות 

 מחיר.

גזבר החברה )להזמנות בשם  .3

 החברה(.

מהנדס המועצה, רק  .4

להזמנות בשם אגף הנדסה 

 ולאחריו גזבר החברה.

- 

שיגור הזמנה  .4

 לספק/קבלן

תיעוד העתק ההזמנה  מזכירת החברה / מנהל התפעול

 בצירוף הצעות המחיר.

וידוא קבלת הזמנה  מזכירת החברה  קבלת חשבונית .5

מקורית והעברת 

 החשבונית לאישור. 

אישור חשבונית לפי  .6

הסדר המפורט 

 משמאל

נושאים  –מנהל תפעול  .1

 וליים.תפע

 מנכ"ל החברה. .2

 חשבת החברה. .3

בגין  –מהנדס המועצה  .4

 הזמנות בשם אגף הנדסה.

 גזבר החברה / המועצה. .5

אימות נאותות ביצוע 

 וגמר עבודה.

 

קליטת חשבונית  .7

 לתשלום

וידוא של חתימות אישור  מנהלת חשבונות

 והתאמה להזמנה

 

 הזמנות בדיעבד .5ה.
 

 מצבים, כדלקמן: 2-נות בדיעבד בנמצא, כי החברה נוהגת להפיק הזמ -

. בדיעבדהזמנות מספקים ומקבלנים הקבועים כגון: ארזים, צ. כץ   מבוצעות  .א

הוסבר לנו, כי המדובר בקבלנים המועסקים על בסיס הסכם התקשרות המגדיר את 

 שכ"ט מראש. 
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 ספקים וקבלנים )המשך( ה.
 

 הזמנות בדיעבד )המשך( .5ה.

 

וחלקים לביצוע עבודות תפעול המבוצעות על ידי עובדי החברה נוהגת לרכוש ציוד  .ב

 השטח מספקים שונים שאינם קבועים ומפיקה לאחר מכן, הזמנות בדיעבד. 

מנהל התפעול הסביר, כי החברה אינה מחזיקה מלאי של חלקי חילוף ועל כן אופי 

עבודת התפעול השוטפת המבוצעת מחייבת לעיתים קרובות רכישת ציוד וחלפים או 

 רות לטיפול בתקלות ורק לאחר מכן, מופקת הזמנה.שי
 

הביקורת סבורה, כי יש לצמצם במידת האפשר את הפקת הזמנות בדיעבד על ידי תכנון 

מקדים של עבודות ואחזקת מלאי קטן של חלקים בהם נעשה שימוש רב אצל עובדי 

 השטח.

 תגובת מנכ"ל החברה

 הערת הביקורת מקובלת ותיושם.
 

 ים/קבלנים קבועיםבחירת ספק .6ה.
 

כאמור, ספקים/קבלנים קבועים נבחרים בדרך כלל באמצעות מכרז פומבי הנערך על ידי  -

החברה.  לאחר בחירת הספק, נערך הסכם התקשרות המגדיר את תנאי ההתקשרות 

 ושכ"ט בהתאם לסוג העבודה או השרות. 
 

כרז פומבי ולהלן סקרנו את הליך בחירת ספקים/קבלנים קבועים שנבחרו באמצעות מ -

 פירוט:
 

 שם הספק
 

מועד 
המכרז 
 הפומבי

מספר 
 הצעות 

 הערות

ארזים תשתיות 
 הגלבוע

31/5/15 2   בוסס על שיעור הנחה מתעריפי  2/2015נבחר במכרז
מקסימום או מתעריפי מחירון של חברת נתיבי 

 ישראל )מע"צ(.

  3לתקופה של שנה ואופציה להארכה מידי שנה ועד 
 שנים.

 כם חתום, ערבות ביצוע בתוקף ואישור נמצא הס
 ביטוח כנדרש.

צ. כץ קבלני 
 שאיבה

 המכרז בוסס על שיעור הנחה מתעריפי מקסימום.   יחידה 3/2015

  לתקופה של שנה ואופציה להארכה מידי שנה ועד
 שנים. 3-ל

  .נמצא פרוטוקול בחירה חתום של ועדת המכרזים 

 צעה ועדת המכרזים נימקה את הבחירה בכך, כי הה
 היא ראויה ועמדה בתנאי המכרז.

  12/3/2015צו התחלת עבודה חתום ניתן ביום. 

  נמצאו מחיקות ותוספות ידניות של חברת הביטוח
על גבי מסמך חידוש אישור ביטוח של הקבלן, 
לדוגמא: גבול האחריות כלפי הציבור שנקבע לסך 

למקרה ותקופת ביטוח שנתית, ₪ מליון  4של 
 ₪.מליון  1ל נמחק והופחת לסך ש
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 שם הספק
 

מועד 
המכרז 
 הפומבי

מספר 
 הצעות 

 הערות

נמצא, כי יועץ הביטוח לא קבל לבדיקה את חידוש 
 אישור הביטוח הנ"ל. 

 מזכירת החברה מסרה, כי המדובר בטעות אנוש.
בעקבות הערת הביקורת, שלחה מזכירת החברה את 
מסמך חידוש אישור הביטוח לבדיקה של יועץ 

 הביטוח.
מומלץ לא לאפשר עריכת שינויים ידניים באישור 

שנקבע בהסכם. במידה והחברה, בעקבות  הביטוח
חוות דעתו של יועץ הביטוח, סבורה, כי יש לשנות 
דבר מה באישור הביטוח, יש לערוך את מסמך 
אישור הביטוח מחדש כך שיכלול את השינויים 

  המוצעים וייחתם על ידי חברת הביטוח.
 

מומלץ לערוך מעקב באמצעות מערכת המידע לגבי 
 ח.תקפות אישורי הביטו

מזכירת החברה מסרה, כי בעקבות הערת הביקורת 
הוחל במעקב ממוחשב אחר תקפות אישורי 

 הביטוח. 
 –פלגי מים 
 תפעול מטשי"ם

ההתקשרות עם הקבלן נערכה לפני זמן רב עוד בטרם  לא ידוע לא ידוע
 הקמת החברה.

מנכ"ל החברה מסר, כי ההתקשרות והתשלום עם פלגי 
א החברה. בהוראת ראש מים היא על ידי המועצה ול

המועצה, מנכ"ל החברה משתתף בכל הישיבות בנושא 
 תפעול מטשי"ם.

 –פלגי מים 
לניהול פיקוח 
וייעוץ בנושא 

 שפכי תעשיה

לא בוצע 
מכרז 
 פומבי

-  .הבחירה בהליך הצעות מחיר 

   הצעות מחיר ונבחרה הצעת פלגי מים  2התקבלו
 כהצעה הזולה. 

 8/2013ש נמצא הסכם התקשרות חתום מחוד 
הקובע ריטיינר חודשי. תוקף ההסכם הוארך עד 

8/2016. 

נמצא, כי הקבלן לא חתם על כל עמוד בהסכם 
 ההתקשרות.

למניעת חשיפה אפשרית, יש להחתים את הקבלן 
 על כל עמוד בהסכם ההתקשרות.

  לא נמצא תיעוד להעתק של אישור הביטוח אותו
נדרש הקבלן להמציא לחברה בתיק מסמכי 

 ות.ההתקשר

  מעיון בהסכם עולה, כי הקבלן לא נדרש להמציא
 ערבות ביצוע לקיום התחייבויותיו על פי ההסכם.

העדר חובה זו יוצרת חשיפה לחברה, מומלץ לדרוש 
 ערבות ביצוע כנהוג בהתקשרויות מעין אלו. 

(, בוסס על שיעור הנחה מתעריפי 1/2014המכרז )  3 1/2014 סליל מנוע בע"מ
 ימליים.כתב כמויות מקס

  ועדת המכרזים פסלה את המכרז משום אי תקינות
מסמכי המציעים. ראש המועצה אישר הליך של 

 התמחרות.
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 שם הספק
 

מועד 
המכרז 
 הפומבי

מספר 
 הצעות 

 הערות

  נמצא חידוש אישור ביטוח התקף עד לתאריך
. מסקירה של חידוש אישור הביטוח 31/10/2016

 נמצאו: 

 מחיקות ותוספות בכתב יד. .1
האישור הוחתם בחותמת חברת הביטוח ללא  .2

 .חתימה ידנית

מסמך חידוש אישור הביטוח לא אושר על ידי  .3
 יועץ הביטוח.

ראה לעיל, המלצת הביקורת לגבי תוספות 
ומחיקות בגוף אישור הביטוח ולוודא קיום חתימות 

 כנדרש.  
בעקבות הערת הביקורת שלחה מזכירת החברה את 

 חידוש אישור הביטוח לאישורו של יועץ הביטוח.

 20עלים על סך נמצאה ערבות ביצוע של בנק הפו 
 כנדרש.  ,4/2017בתוקף עד חודש ₪ אלף 

ד. גלעד מתקני 
 אוטומציה

 .2/2014הקבלן נבחר במכרז מספר  יחידה 7/2014
 

  המכרז בוסס על גובה שיעור הנחה ממפרט תעריפי
 מקסימום וממחירון דקל.

 .נמצאה פרוטוקול בחירה חתום של ועדת המכרזים 

הצעת יחיד ועדת המכרזים נימקה את הבחירה ב
 בכך, כי ההצעה ראויה ועומדת בתנאי המכרז.

  בסקירת תיק המכרז נמצא אישור ביטוח של הקבלן
 החתום על ידי חברת הראל. 

נמצאו מחיקות ותוספות ידניות של חברת הביטוח 
 על גבי אישור ביטוח.

 ראה המלצתנו לעיל.

  נמצאה ערבות של בנק הפועלים לביצוע על סך של
 כנדרש.  ,31/7/2016עד  בתוקף₪ אלף  20

מגלן תכנון 
 וייעוץ הנדסי

 המדובר במתכנן. - לא בוצע
מנכ"ל החברה הסביר, כי המדובר במשרת אימון. הקבלן 

מועסק לפי שעות ולא בתכנון פרוייקטים גדולים. 

 בפרויקטים גדולים, נבחנים הצעות מחיר לבחירת הספק.

    

 
חברת פלגי מים כקבלן תפעול במתקני טיהור מנתוני הטבלה לעיל עולה, כי בחירת  -

 השפכים )מטשי"ם(, נעשתה לפני זמן רב. 

לא נמצא תיעוד להליך בחירת הקבלן ולא נמצא תיעוד להסכם התקשרות מעודכן 
 לתפעול מתקני טיהור שפכים.

 
על המועצה לקיים הליך נאות לבחירת ספק לתפעול מתקני טיהור שפכין ולהתקשר עם 

 בהסכם התקשרות.הקבלן שיבחר 

 תגובת מנכ"ל החברה

 המדובר בספק שנבחר בעבר על ידי אגף הנדסה.
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 ספקים וקבלנים )המשך( ה.
 

 בחירת ספקים/קבלנים שאינם קבועים .7ה.
 

הליך בחירת ספקים/קבלנים מבוצע בהתאם לכללים המחייבים את המועצה על פי  -
 . 1958-ת(, התשי"חהתוספת השניה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריו

בדרך כלל היקפי ההתקשרות עם ספקים /קבלנים שאינם קבועים אינו עולה על הסכום 
אלפי  141-כ 2016המרבי הפטור ממכרז בהתאם לצו המועצות לעיל )נכון לחודש אפריל 

 על כן, בחירתם נעשית לרוב בהליך של בחינת הצעות מחיר. ₪(. 
 

בלנים במספר הזמנות רכש שבוצעו במהלך שנת בדקתי מדגמית את בחירת הספקים/ק -
 , להלן פירוט:2015

 

סכום בש"ח  שם הספק תאריך מספר הזמנה

 לא כולל מע"מ

מספר הצעות 

 מחיר

הערה 

 להלן

 א. 1 27,400 רפאל תעשיות 13/7/15 15960200143

 ב. 1 10,239 מודוטק בע"מ 7/9/15 15960200183

 ג. 2 15,597 אריכא ובניו 7/9/15 15960200181

 ד. 3 11,174 בי.אר.סי. ייעוץ 10/9/15 15960200186

 ה. 1 67,200 ילון-בלשה 21/10/15 15960200210

 ו. 1 18,200 מרום פתרונות 11/11/15 15960200211

 ז. 1 43,200 אס.ג'י.טי 24/12/15 15960200255

ארם שירותי מדי  31/12/15 15960200259
 מים

 ח. 1 11,400

  

 הערות:
 

 הספק רפאל תעשיות נבחר על סמך הצעת מחיר יחידה. .א
 ההזמנה מאושרת בחתימות כנדרש.

מנהל התפעול הסביר, כי המדובר בהחלפת מגוף חשמלי מתוצרת הספק שכבר קיים 
בתחנת שאיבה והוא באיכות טובה. הרצון הוא לשמור על אחידות במגופים 

שה ואולי תייקר את עלות המותקנים בתחנות השאיבה, רכישת מגוף מסוג אחר תק
 ההחלפה.

הביקורת סבורה, כי היה ראוי לבקש הצעות מחיר נוספות למגוף באיכות דומה ולו 
על מנת לבחון את רמת מחירי הספק ואת עלות מדיניות "הרצון" לשמור על סוג 

 מגוף אחיד בכל תחנות השאיבה.

 תגובת מנכ"ל החברה

 הערת הביקורת מקובלת.

 

 על סמך הצעת מחיר יחידה. הספק מודוטק נבחר .ב

המדובר ברכישה של  מונה מים לקריאה מרחוק. ההזמנה אושרה בחתימות 
 המוסמכים כנדרש.

הוסבר, כי הספק הומלץ על ידי חברת "ארד דליה", החברה שסיפקה את מערכת 
המידע ואת מוני המים לקריאה מרחוק, כספק שמוצריו זולים ו"מתקשרים" עם 

 מרחוק של מוני המים של חברת "ארד דליה".  מערכת המידע לקריאה 

 2המדובר ברכישה של מתקן ברזיה הספק אריכא ובניו נבחר כהצעה הזולה מתוך  .ג
 אין הערות.הצעות שנבחנו. 
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 ספקים וקבלנים )המשך( ה.
 

 בחירת ספקים/קבלנים שאינם קבועים )המשך( .7ה.
 

 ומי המועצה. המדובר ברכישת שירותי הדברה בשוחות ביוב ציבוריות בתח .ד

 2הצעות מחיר בהליך שנערך לפני  3הספק  בי.אר.סי נבחר כהצעה הזולה מבין 

  שנים ממועד ההזמנה. דווח, כי החברה מתכוונת לערוך סבב הצעות מחיר חדש.

 ילון נבחר על סמך הצעת מחיר יחידה. -הספק בלשה .ה

 המדובר בהצעת מחיר לתכנון מערכת מים.

כנון של מערכת אספקת המים מהספק שתכנן בתחילה הוסבר, כי המדובר בהמשך ת

 את מערכת אספקת המים באזור התעשיה באלון תבור.

 הספק מרום פתרונות נבחר על סמך הצעת מחיר יחידה. .ו

 המדובר במתן שירות לתיעוד ממוחשב ומיפוי של מערכות המים.

לקה שנים עם מכירת ח 3-מנכ"ל החברה מסר, כי הבחירה בספק זה הייתה לפני כ

של המועצה בחברת "פלגי מים", במטרה למפות את מערכת המים. המערכת נוחה 

 ומשרתת את צרכי החברה ועלותה זולה ביחס למחירי השוק.

 הספק אס.ג'י.טי נבחר על סמך הצעת מחיר יחידה. .ז

 המדובר בהזמנה לרכישת מתקן לניטרול ריחות מתחנת שאיבה בקיבוץ הסוללים.

כש בוצע על פי הנחיית ראש המועצה. כאשר חלק מנכ"ל החברה מסר, כי הר

שנים כתוספת לעלות אחזקה שנתית של  6מתשלום עלות המתקן נפרסה על פני 

 המערכת.

 המדובר בהזמנה לרכישת כיפות אדומות לברזי כיבוי אש. .ח

 הספק ארם שירותי מדי מים נבחר על סמך הצעת מחיר יחידה.

ור מכבי אש לשווק את הכיפות הוסבר, כי הספק הוא היחידי שקבל את איש

 האדומות.
 

 מעקב אחר ביצוע הזמנות .8ה.
 

לביצוע רכש עולה, כי הנוהל אינו מפרט את אופן המעקב אחר ביצוע  1מעיון בנוהל כללי  -
 עבודות של קבלנים.

 
במסגרת עריכת נוהל הרכש עליו הומלץ לעיל, יש להגדיר את אופן המעקב אחר ביצוע 

 אופן סגירת ההזמנה עם ביצועה. הזמנות בחברה ואת 
 
מפרט את ביצוע המעקב אחר הזמנות ציוד וחלקי  1בנוהל כללי  4.1נמצא, כי סעיף  -

 חילוף ולהלן פירוט:
 

 יופק דוח הזמנות על ידי מזכירת החברה. .א

בהתאם לממצאי הדוח יש ליצור קשר עם הספקים לצורך וידוא מועד האספקה  .ב
 המדויק עליו התחייב הספק.

ל התפעול יוודא, המוצר/שרות סופק בתאריך המובטח כפי שהתחייב הספק, מנה .ג
 במקרה של אי עמידה במועד המובטח, יקבע מועד אחר.

 מנהל התפעול יעדכן את השינוי במועד האספקה.   .ד

 
מבדיקתנו נמצא, כי מזכירת החברה אינה מפיקה כלל דוח הזמנות וכפועל יוצא, אף לא 

 של הזמנות החברה. נערך מעקב סדור אחר ביצוע
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 ספקים וקבלנים )המשך( ה.
 

 מעקב אחר ביצוע הזמנות )המשך( .8ה.

 

כאמור לעיל, הזמנות מופקות באמצעות מודול רכש במערכת המידע המועצתית  -

 המגדירה את סטטוס ההזמנה ולהלן פירוט:

 

 מופקת על ידי מזכירת החברה. –הזמנה שטרם אושרה במערכת המידע  – דרישה .1

 הזמנה שאושרה במערכת על ידי חשבת החברה. – תמאושר .2

שינוי הסטטוס מבוצע אוטומטית  לאחר  -הזמנה שבוצעה ושולמה  – בוצעה .3

קליטת חשבונית המקושרת להזמנה למערכת הנהלת החשבונות על ידי מנהלת 

 החשבונות.

הזמנה שנסגרה על ידי חשבת החברה בגלל טעות בקליטת  – סגירה ללא חשבונית .4

 בהנהלת החשבונות או שבוצעה בעלות נמוכה מההיקף שאושר בהזמנה.ההזמנה 

 

נמצא, כי לאחר אישור ההזמנה על ידי חשבת החברה, נחסמת ההזמנה הממוחשבת 

 לביצוע שינויים.

 

 -ו 2014להלן פירוט לגבי סטטוס הזמנות שהופקו בשם אגף הנדסה ובשם החברה בשנים 

 :17/4/2016בהתאם לנתוני מערכת המידע מיום  2015

 

שיעור  2014הזמנות לשנת  2015הזמנות לשנה  סטטוס

שיעור  כמות  השינוי

 מסה"כ

שיעור  כמות

 מסה"כ

 (4%) 16% 55 17% 53 דרישה

 30% 7% 23 10% 30 מאושרת

 (12%) 76% 262 73% 229 בוצעה

סגירה ללא 

 חשבונית

0 - 3 1% - 

 312 100% 343 100% (9%) 

 

עדיין  2014מההזמנות שהופקו בשנת  16%ניתן להיווכח, כי מנתוני הטבלה לעיל 

הן הזמנות מאושרות אשר טרם בוצעו למרות הזמן  7% -נמצאות בסטטוס דרישה ו

 שחלף.

 

 , נמצאו: 17/4/2016מסקירת דוח הזמנות לעיל שהופק ממערכת המידע ביום  -

 הזמנות מלפני זמן רב הנמצאות בסטטוס דרישה או מאושרות. 

 ההזמנות הודפסו ואושרו בחתימות פיסיות אך הסטטוס במערכת לא שונה.חלק מ

 הזמנות שויכו למועצה במקום לחברה. 
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 ספקים וקבלנים )המשך( ה.
 

 מעקב אחר ביצוע הזמנות )המשך( .8ה.

 

 להלן דוגמאות:

 הסכומים בש"ח ואינם כוללים מע"מ

 

     

לחיזוק המעקב והבקרה אחר ביצוע הזמנות יש לבצע מעקב רציף באמצעות מערכת  -

 המידע אחר הזמנות החברה, בין היתר, סגירה של הזמנות ישנות או שכבר בוצעו.

 תגובת מנכ"ל החברה

 הערת הביקורת מקובלת ותבוצע.

 
  

סטטוס  תאריך מספר הזמנה

 במערכת

סכום 

 הזמנה 

 ממצא

נמצאה הזמנה מאושרת בחתימות  548 דרישה  2/1/14 14960200003

מנכ"ל החברה והגזבר, אך ללא חתימה 

 של חשבת החברה כנדרש. 

 ההזמנה לא בוצעה ולא שונה הסטטוס. 

 הופקה הזמנה חדשה.

נמצאה הזמנה חתומה ומאושרת. דווח  4,241.5 דרישה 23/3/14 14960200065

 טוס.כי ההזמנה בוצעה ולא שונה הסט

נמצאה הזמנה חתומה ומאושרת.  28,828.8 דרישה 30/4/14 14960200091

 העבודה לא בוצעה והסטטוס לא שונה.

 נמצאה הזמנה חתומה ומאושרת. 16,098.85 דרישה 24/7/14 14960200182

העבודה לא בוצעה וההזמנה לא בוטלה 

 ולא שונה הסטטוס.

ה מאושרת וחתומה ובוצעה אך הזמנ 35,593.22 דרישה 3/12/14 14960200282

 הסטטוס לא שונה.

ההזמנה שויכה לחברה ושולמה 

 במועצה ללא הזמנה מהמועצה.

נמצאה הזמנה מאושרת וחתומה אך  4,700 דרישה 7/12/14 14960200285

 הסטטוס לא שונה בהתאמה.

ההזמנה אושרה על ידי חשבת החברה  3,197.25 דרישה 5/1/15 15960200001

 ת בסטטוס דרישה.ועדיין נמצא

ההזמנה המודפסת לא אושרה בחתימת 

 המורשים.

ההזמנה אושרה על ידי חשבת החברה  5,400 דרישה 21/1/15 15960200015

 אך הסטטוס לא שונה.

ההזמנה המודפסת לא אושרה 

 בחתימות.

נמצאה הזמנה חתומה ומאושרת אך  2,500 דרישה 17/2/15 15960200033

 הסטטוס לא שונה.
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 ספקים וקבלנים )המשך( ה.
 

 בדיקה ואישור חשבונות .9ה.
 

מית לנאותות חתימות מורשי חתימה לאישור חשבונות של קבלנים שהוגשו בבדיקה מדג -
 , לא נמצאו חריגים.  2015לתשלום בשנת 

 
כאמור, עם הקבלנים הקבועים נערכים הסכמי התקשרות הכוללים רשימה של שירותים  -

 וחלקים ועלותם לחברה. 
ואת  2015ת הביקורת בדקה מדגם של חשבוניות ששולמו לקבלנים/ספקים במהלך שנ

 אופן בדיקתם ולהלן ממצאינו: 

שם 

 הקבלן

 ממצא חשבונית / לא כולל מע"מ

 בש"ח  מספר תאריך

 ארזים 

 ארזים

בגין ביצוע מערכת מים בבית הספר עמקים תבור  50,826 2090 25.1.16

בקיבוץ מזרע. דווח לנו, כי המדובר בפרוייקט שבוצע 

 על ידי החברה על פי בקשת אגף הנדסה.

יון בסעיפי החשבון נמצא, כי מרבית הסעיפים אינם ע

 כלולים במפרט ההסכם או מחירון מע"צ. 

לא נמצא, תיעוד לבדיקה והסכמה לתעריפי הקבלן 

 בהצעתו.

לדוגמא: בהצעת הקבלן לעבודה זו חושב עלות יום 

לא ₪  1,750בסכום של  JCBעבודה למחפרון מסוג 

עלות  כולל מע"מ ואילו בהסכם ההתקשרות מחושב

לא כולל ₪  1,400יום עבודה נמוך בהרבה בסכום של 

-הנחת קבלן במכרז )סכום של כ 10.1%מע"מ פחות 

1,258 .)₪ 

מנכ"ל החברה הסביר, כי נוספו עבודות בבית הספר 

ובכל מקרה העלות הסופית נמוכה יותר מאשר אם היו 

 מחשבים לפי תעריפי מחירון מע"צ.

 גים עבודה שוטפת בקווי ביוב בישובים.תשלום ב 23,982 1996 30/8/15

נמצא,  1/7/15מיום  1על פי נתוני חשבון חלקי מספר 

כי מרבית הסעיפים כלולים במפרט הסכם ההתקשרות 

שהיא גבוהה  13והקבלן, נתן הנחה בשיעור של 

 .10.1%מהשיעור שנקבע בהסכם שעמד על 

מנכ"ל החברה הסביר, כי לעיתים בעקבות בקשת 

הקבלן להגדיל את שיעור ההנחה שנקבע  החברה ניאות

 בהסכם.

 ד.גלעד

)ראה 

להלן 

 (1הערה 

 

בהסכם קיימת רשימת חלקים ותעריפם לחברה ונקבע,  16,449 13364 26/5/15

כי תעריף לחלקים שאינם מופיעים בהסכם הוא 

 .20%מחירון דקל" פחות 

בחשבון נמצאו חלקים שאינם מופיעים בהסכם 

 ₪.  11,839ש(, בהיקף של  )אולטרסוני + ווסת חד

 לא נמצא תיעוד לבדיקת תעריפים.

 .22/6/15ההזמנה הופקה בדיעבד בתאריך 
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 הערות:

בבירור שנערך עם מנהל התפעול של הקבלן דווח, כי תעריף של פריטים שאינם  - ד.גלעד .1

מופיעים ב"מחירון דקל" נקבע גם לפי מחירונים של החברה למשק וכלכלה )משכ"ל( וגם 

חה לפריטים שתעריפם נקבע לפי לפי המחירון האחיד. לדברי הקבלן, לא ניתנת הנ

 מחירון משכ"ל או המחירון האחיד. 

 לא מצאנו אזכור בהסכם עם הקבלן לקביעת תעריף לפי מחירון משכ"ל או מחירון דקל.

יש לקבוע כללים לקביעת תעריפים של פריטים אשר אינם מופיעים ברשימת הפריטים 

 .בהסכם ההתקשרות עם הקבלן ואינם מופיעים במחירון דקל

 מומלץ לקבל ייעוץ משפטי לנאותות תוספת הכללים לעיל, להסכם הקיים.   

 תגובת מנכ"ל החברה

 הערת הביקורת מקובלת ותבוצע.
  

לא נמצא חלקים רבים בחשבון אינם מופיעים בהסכם.  50,000 13685 31/8/15

 תיעוד לבדיקת תעריפים בהתאמה ל"מחירון דקל".

 

בפריטים אחדים הקבלן רשם את סעיפי דקל 

או פריטים ללא פירוט של בסיס נמצהרלוונטיים. 

₪,  3,500כגון: שעון אסטרונומי בעלות של התעריף 

 ₪. 3,500מודם תקשורת בעלות של 

 

 ₪, 3,200ממסרי פיקוד בעלות של  32נמצא פריט, 

עליו ציין הקבלן בחשבונית, כי תעריפו נקבע לפי 

  החוזה. בבדיקת החוזה, לא נמצא הפריט.

צאו חלקים בחשבון שאינם מופיעים בהסכם נמ 7,754 13761 18/10/15

 ₪.  6,250לדוגמא: מד גובה בעלות של 

לא נמצא תיעוד לבדיקת תעריפים בהתאמה ל"מחירון 

 דקל".

 

 4-, לאחר כ8/2/16ההזמנה הופקה בדיעבד בתאריך 

 . חודשים ממועד החשבונית

גין בבדיקה התאמה של מספר חשבוניות של הקבלן ב  שפכי תעשיה -פלגי מים 

ניהול, פיקוח ובקרה על שפכי תעשיה לתנאי הסכם 

 ההתקשרות, לא נמצאו חריגים.

 תשלום בגין שאיבות ביוב במכונים ראשיים. 11,685 01/010003 30/6/15 צ.כץ

נמצא, כי החשבונית לא אושרה בחתימת מנהל 

 התפעול כאסמכתא לבדיקת נאותות החיוב.

סליל 

 מנוע

)ראה 

להלן 

 .(2הערה 

7/7/15 Sl156000651 29,273  לקבלן הסכם התקשרות הכולל תעריפים לרשימת

 הנחה מתעריפים אלו.  17%פריטים ושירותים וקובע 

בחשבונית זו, בוצעה עבודה רכישה והתקנה של 

 משאבה בורגית לתחנת שאיבה באחוזת ברק. 

 פריט זה, אינו כלול בהסכם ההתקשרות.

רה כ"עבודה נמצא, כי עבודה זו  הוגדרה על ידי החב

 דחופה" והקבלן נבחר על סמך הצעתו היחידה.
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 ספקים וקבלנים )המשך( ה.
 

 בדיקה ואישור חשבונות )המשך( .9ה.

 

 13685מנהל התפעול של החברה מסר, כי בעבודות מתוכננות לדוגמא: בחשבונית מספר 

ן ד.גלעד לביצוע עבודת חשמל בתחנת שאיבת ביוב בכפר החורש נבדקים כל של הקבל

התעריפים בהתאמה להסכם ולמחירונים עוד בשלב בניית הצעת המחיר. עם קבלת 

 החשבונית נעשית בדיקה מול הצעת המחיר שכבר נבדקה.

כלומר, במקרים של עבודות שוטפות שלהן מופקת הזמנה בדיעבד, לא נבדקים 

הרלוונטיים בהתאמה למחירון דקל פחות שיעור ההנחה או למחירונים התעריפים 

 האחרים.

 

נמצא, כי אין ברשות מנהל התפעול של החברה: "מחירון דקל" או מחירון משכ"ל או 

 מחירון אחיד ובהעדר מחירונים, לא ניתן כלל לבחון את תעריפי החשבונות.

תאמה למוסכם ועל כן, יש חלק מהליך הבקרה על חשבונות הוא בדיקת תעריפים בה

להקפיד לבדוק את חשבונות הקבלנים בהתאמה כפי שנקבע בהסכם ההתקשרות עם 

 הקבלן.

לנוחות הבדיקה, מומלץ לחייב את הקבלן לציין בחשבונותיו את מספרי הסעיפים 

 במחירונים השונים עליהם מבוססת העלות שחויבה.

 תגובת מנכ"ל החברה

 .הערת הביקורת מקובלת ומבוצעת

 

כאמור לעיל, לביצוע רכש המשאבה וההתקנה נבחר הקבלן סליל מנוע על  – סליל מנוע .2

 בסיס הצעת מחיר יחידה שלו מכיוון שהעבודה הוגדרה כ"עבודה דחופה".

משאבות לשאיבת  2מנהל התפעול בחברה הסביר, כי בכל תחנת שאיבת ביוב ישנן 

ב ונדרש לרכוש משאבה הביוב. מקרים, בהם מתקלקלת משאבה בתחנת שאיבת ביו

בגלל החשש שמא חדשה ולהתקינה בתחנת השאיבה, מוגדרים "כעבודה דחופה" 

 המשאבה השנייה תתקלקל אף היא והדבר יוביל לגלישת ביוב.

בכל מקרה מסביר מנהל התפעול, מתקבל אישור של מנכ"ל החברה ומהנדס המועצה 

 לכך. 

רל למעשה את עקרון השוויוניות הביקורת מדגישה, כי הגדרת עבודה כ"דחופה" מנט

 והשקיפות בביצוע רכש ועל כן, יש לנקוט משנה זהירות בכך.

מומלץ להקים צוות שיורכב מ: מהנדס המועצה, מנכ"ל החברה, מנהל התפעול, היועץ 

המשפטי ויועץ הבטיחות, אשר יקבע קריטריונים ברורים להגדרת סטטוס דחיפות 

 ההתקשרות.    

 יאושרו בדירקטוריון החברה. הקריטריונים הנ"ל,

 תגובת מנכ"ל החברה

 הערת הביקורת מקובלת ותבוצע.
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 יזרעאל עמק האזורית המועצה
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בנושא הביקורת בדיקת
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 - 2015יולי  -
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 ט"ו בחשון תשע"ה
 2015באוקטובר  28

 

 
 לכבוד

 צהמר אייל בצר, ראש המוע
 המועצה אזורית עמק יזרעאל

 9000ת.ד. 
 18120עפולה 

 
 מכובדנו,

 
 

 דוח בדיקת הביקורת בנושא קופות הנדון:

 
 

 בהתאם לתכנית עבודת הביקורת, בדקתי את התנהלות המועצה בנושא קופות.

 

נוכחתי, כי לא קיימים נוהלי עבודה כתובים ומאושרים להסדרת התנהלות קופות 

 גידים הקשורים ובקופה הראשית. המשנה במחלקות, בתא

 

הממצאים העיקריים מצביעים על ליקויים באופן שמירת מזומנים העלולים לחשוף 

את המועצה ועל העדר מעקב אחר השימוש בפנקסי קבלות ידניות הנמצאים בשימוש 

 אצל קופאי המשנה בחלק ממחלקות המועצה ובגופים קשורים.

בקרה נוספים, כפי שהומלצו בדוח, במטרה הביקורת סבורה, כי יש לקבוע אמצעי 

 להגביר את הפיקוח  על זרימת התקבולים משלב הגביה ועד לשלב ההפקדה בבנק. 

 

נערכה ישיבה לדיון בממצאי הדוח ויישום המלצותיו,  26/10/2015בתאריך 

בהשתתפות מנכ"ל וגזבר המועצה ועובדים קשורים. בישיבה זו, נקבעו הנחיות 

 בליקויים )ההנחיות הנ"ל, שולבו בגוף הדוח(.מתאימות לטיפול 

 

אני מודה לכל העובדים הקשורים על שיתוף הפעולה לה זכיתי במהלך ביצוע 

 הבדיקה.  

 אציין, כי הביקורת נשענת על מדגם ואין הכרח כי תחשוף כל ליקוי אם קיים. 

 אשמח לסייע בכל הבהרה שתידרש.
 
 
 

 בכבוד רב,
 

 לי יהודהא
 מבקר המועצה

 
 
 

 חברי ועדת הביקורת המועצתית. : עתקיםה
 דן תנחומא, מנכ"ל וגזבר.
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 תמצית ממצאים א.

 

 רקע .1.א

 

תקבולי המועצה בגין מיסים, אגרות, שירותים וכו' ותקבולי תאגידים קשורים,  -

קופות משנה במחלקת מינהל הכנסות ובחלק ממחלקות המועצה מתקבלים ב

  ובתאגידים הקשורים.  

 

קופות ראשיות המנוהלות על ידי הקופאי הראשי  14-התקבולים לעיל מופקדים ל -

 במועצה ולאחר מכן, בחשבונות הבנקים. 

 

בגין תקבולים המתקבלים במינהל ההכנסות ובקופה הראשית מופקת קבלה  -

מערכת הקופות, בקופות המשנה האחרות מופקת קבלה ידנית מפנקס ממוחשבת מ

 קבלות.

 

 מבנה חדר הקופה הראשית, מינהל הכנסות והכספות .2.א

 

 אשנב השרות במשרד הקופה הראשית ודלת הכניסה אינם ממוגנים.  -

 לאבטחת הקופה הראשית, מומלץ: 

  ה בסוף היום.להתקין סורגים או אמצעי אחר לנעילת אשנב השירות של הקופ

להתקין מתקן נעילה אוטומטי על דלת הכניסה לחדר הקופה הניתן לפתיחה מבחוץ 

 באמצעות קוד.

 תגובת הקופאי הראשי

אגף הכספים ממוגן על ידי מצלמות וגלאי תנועה ולכן מטעמי אסתטיקה, אין צורך 

 בסורגים או במנעול אוטומטי לדלת הכניסה.

 

בהשתתפות מנכ"ל  18/10/15שנערכה ביום  ון ליקוייםבישיבה לתיק - 26/10/15עדכון 

המועצה והגזבר, חשבת המועצה, מנהלת חשבונות ראשית, סגן גזבר המועצה, הקופאי 

הוחלט הראשי ומנהלת חשבונות במחלקת מינהל הכנסות )להלן ישיבה לתיקון ליקויים(, 

 להתקין מתקן נעילה אוטומטי על דלת הקופה הראשית

 

בנושאים של ועד עובדים  י נפגש עם עובדי מועצה בתוך חדר הקופההקופאי הראש -

 שאינם קשורים לעבודת הקופה. 

יש להימנע מקיום ישיבות בחדר הקופה ולהקפיד, כי דלת חדר הקופה תישמר 

 נעולה במהלך עבודת הקופאים.

 

 תגובת הקופאי הראשי

ות במתכונת זו. המדובר בפגישות עבודה לרווחת העובדים המבוצעים מזה שנים רב

 הפגישות מבוצעות בזהירות מרבית ושמירה על קופת המועצה. 

 

בישיבה לתיקון ליקויים הוחלט, כי לא יערכו ישיבות ועד עובדים  - 26/10/15עדכון 

 במשרד הקופה הראשית.
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 תמצית ממצאים )המשך( א.

 

 מבנה חדר הקופה הראשית, מינהל הכנסות והכספות )המשך( .2.א

 

 י הראשי נוהג לשמור כספים במזומן וההמחאות במגירת שולחן נעולה. הקופא -

שמירת כספים במגירת שולחן מהווים חשיפה, יש לשמור את הכספים בכספת 

 מאובטחת.

 

בישיבה לתיקון ליקויים הוחלט, כי הכספים ישמרו בכספת שתקובע  - 26/10/15עדכון 

 לקיר ולרצפה.

 

ת אינם ממוגנים כיאות למרות אחזקתם של מבנה מחלקת מינהל הכנסות והכספ -

הכרטיס המגנטי לפתיחת אין סורגים בחלונות,  סכומי כסף במזומן, כדלקמן:

 הכספת חשוף לשימוש של גורמים שאינם מורשים.

מומלץ, להתקין כספת הננעלת באמצעות קוד סודי ולבחון אפשרות למקם את 

 ם.הכספת בחדר ממוגן על ידי דלת מסוג פלדלת וסורגי

 

הוחלט, כי תירכש כספת עם חריץ לשימוש  בישיבה לתיקון ליקויים - 26/10/15עדכון 

 מינהל הכנסות.

 

 מערכת המידע .3.א

 

מערכת המידע הנמצאת בשימוש של הקופה הראשית ומחלקת מינהל הכנסות היא  -

 . לכל קופאי משנה, קיימת קופה במערכת. EPRמודול גביה וקופות, של 

 

 ות והרשאות פעילות לעובדים שאינם ממחלקת הגביה.קיימות קופ -

מומלץ לסגור את הקופות הרשומות במערכת על שמן של מנהלות החשבונות 

 ולהגדירם כלא פעילות. 

יש לבטל את ההרשאות אשר אינן נדרשות לעובדים שאינם עובדי מחלקת מינהל 

רשאות הכנסות ולקבוע בנוהל שיערך, ביצוע של עדכון תקופתי ובדיקה לה

 המערכת.

 תגובת מנהל מינהל הכנסות

 בוטלו המשתמשים הלא פעילים.

 

מערכת המידע אינה מתנה ביטול עסקת מזומן ברישום סיבת הביטול ובאישור של  -

העסקה ללא תנאים  מנהל מינהל הכנסות ומאפשרת לכל הקופאים לבטל את

 מגבילים.

ביטול עסקאות שיחייבו למניעת חשיפה אפשרית, מומלץ לקבוע תנאים מגבילים ל

 רישום סיבת הביטול וקבלת אישור ממנהל מינהל הכנסות.   

 יש לדרוש מאנשי התוכנה את עדכון התנאים במערכת המידע.

הוחלט, כי סגן הגזבר יאשר בחתימתו כל ביטול  בישיבה לתיקון ליקויים - 26/10/15עדכון 

 הביטול. להתניה במערכת לרישום סיבת EPR -עסקה. תבוצע פניה ל
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 תמצית ממצאים )המשך( א.

 

 נהלי עבודה .4.א

 

לא קיימים נהלי עבודה המסדירים את אופן עבודת קופת המועצה הראשית ועבודת  -

 קופאי המשנה במחלקות המועצה ובתאגידים. 

 (. 2)ראה להלן, המלצה בסעיף ה.יש לערוך נהלי עבודה להסדרת פעילות הקופה 

היתר, הגדרות עבודה של הקופאים, הנחיות בדבר קבלת נהלי העבודה יכללו, בין 

 תשלום, ביטולים, רישום, תיעוד, הפקת דוחות מעקב ובקרה וכו'.

 תגובת הקופאי הראשי

 המלצת הביקורת מקובלת.

 

נקבע, כי סגן גזבר המועצה והקופאי הראשי  בישיבה לתיקון ליקויים - 26/10/15עדכון 

 ולקופות המשנה.יערכו נהלי עבודה לקופה הראשית 

 ראש צוות מינהל הכנסות יבצע אחת ליום, דו"ח רצף קבלות.

 

נוהל עבודה של עובדי חברת מ.ג.ע.ר המועסקים במחלקת מינהל הכנסות, לא אושר  -

 על ידי הנהלת המועצה. 

 מומלץ להביא את הנוהל לאישור בהנהלת המועצה.

 

בודה למזכירת המנכ"ל לצורך נשלחו נהלי הע 26/10/2015בתאריך  - 26/10/15עדכון 

 .הצגתם בהנהלת המועצה הקרובה

 

לא נמצא נוהל עבודה המסדיר את אופן חלוקת פנקסי קבלות ידניים הנמצאים  -

 בשימוש קופאי המשנה במחלקות ובתאגידים ואת אופן המעקב אחר השימוש בהם. 

 .יש לערוך בהקדם נוהל כתוב להסדרת ההליך לחלוקת והחזרת פנקסי קבלות

 

הוחלט, כי יערך נוהל בהתאם להמלצות  בישיבה לתיקון ליקויים - 26/10/15עדכון 

הביקורת. הנוהל יערך על ידי מנהלת חשבונות ראשית בהתייעצות עם סגן גזבר המועצה, 

 הקופאי הראשי ומנהלת החשבונות האחראית על פנקסי הקבלות.

 

 שימוש בפנקסי קבלות ידניים .5.א

 

 הנחיה כתובים למסירת פנקס הקבלות למבקש.לא נדרש אישור/ -

להגברת הבקרה אחר פנקסי הקבלות יש לקבוע בנוהל שהומלץ לעיל, כי מסירת 

 הפנקס למבקש תעשה על סמך הנחיה כתובה מגורם מוסמך בלבד.

 

נמצאו מקרים של גבייה במזומן בהם העתק הקבלה הידנית המיועד להימסר לקופה  -

 וד( נשאר בפנקס ולא נמסר לקופה הראשית.הראשית כאסמכתא )בצבע ור
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 תמצית ממצאים )המשך( א.

 

 שימוש בפנקסי קבלות ידניים )המשך( .5.א

 

על הקופאי הראשי להקפיד ולדרוש את העתק הקבלה לתקבול במזומן כאסמכתא 

 להפקדה.

 תגובת הקופאי הראשי

ין זה כל הפקדת כספים מלווה בהפקת קבלה המתאימה לסך התקבול שהופקד, א

 מאחריותו של הקופאי הראשי לוודא התאמה לקבלה הידנית.

 

אין המדובר בהתאמה אלא בחיזוק הבקרה אחר התקבולים המתקבלים בקופות 

המשנה ועל כן, סבורה הביקורת, כי מומלץ לדרוש העתק מהקבלה הידנית בכל 

 הפקדת תקבולים בקופה הראשית.  

 

פנקסי הקבלות במועד החזרת והתאמתן לא מבוצעת בקרה אחר רציפות קבלות ב  -

 לנתוני ההפקדה בקופה הראשית.  

 אי ביצוע בקרה מהווה חשיפה למועצה. 

 יש לבצע בקרה אחר הקבלות הידניות ולקבוע בנוהל, כי: 

 

  העתקי הקבלות הממוחשבות יוצמדו על ידי הקופאי להעתקי הקבלות

 הידניות בפנקס הקבלות. 

 ,תוודא מנהלת החשבונות האחראית  במועד החזרת הפנקס המשומש

התאמה בין סך סכומי הקבלות הממוחשבות לסך סכומי הקבלות הידניות 

 ואת רציפות הקבלות בפנקס.

  במקרה של אי התאמה או קבלה חסרה ברצף, לא יוחלף פנקס הקבלות

 המשומש בחדש אלא לאחר בירור.

 ופאי.כל אי התאמה תדווח למנהלת החשבונות הראשית ותיבדק מול הק 

  חודשים תסקור מנהלת החשבונות האחראית את מועדי מסירת  3מידי

 פנקסי הקבלות. 

  חודשים  3מנהלת החשבונות האחראית תעקוב אחר פנקסים שנמסרו מלפני

 וטרם הוחזרו ותברר את הסיבה לכך.

  מנהלת החשבונות האחראית תבדוק נאותות ההפקדות בקופה הראשית של

 ו על פי הנוהל לעיל.הגביה שבוצעה מפנקסים אל
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 תמצית ממצאים )המשך( א.

 

 שימוש בפנקסי קבלות ידניים )המשך( .5.א

 

הקבלות הנמצאות בשימוש מחלקת התרבות הם למעשה כרטיסי כניסה לאירועים.  -

נמצא, כי: הכרטיסים אינם נקובים בסכום, אין נתונים בספח הכרטיס, הפנקסים 

את ספחי הכרטיסים ולוודא התאמה להפקדה  אינם ממוספים ברצף ולא ניתן לזהות

 בקופה הראשית.  

ליצירת נתיב ביקורת ראוי וחיזוק הבקרה אחר הגביה באמצעות כרטיסי המופעים 

 מומלץ:

 .למספר כל פנקס בספרור רציף שירשם על הפנקס 

 .כל הכרטיסים בפנקס יהיו אחידים הן בסכום והן בסוג 

 וש ופנקסים שהופקדו בארכיון. לכל תנוהל רשימה של פנקסים הנמצאים בשימ

 פנקס שיופקד בארכיון יוצמדו העתקי הקבלות הרלוונטיים  מהקופה הראשית.

  בכל הפקדה לקופה הראשית, ירשמו בפרטי הקבלה הממוחשבת פרטי הפנקס

ומספרי הכרטיסים ותבוצע התאמה של סך התקבול, בהשוואה למספר 

    הכרטיסים שנמכרו.
 
 

 נקבע, כי: בישיבה לתיקון ליקויים - 26/10/15עדכון 

יערך נוהל לשימוש בפנקסי קבלות ידניים בהתאם להמלצות הביקורת על ידי: מנהלת  .1

 חשבונות ראשית, סגן גזבר, קופאי ראשי ומנהלת החשבונות האחראית על הפנקסים.

 כל הקבלות הידניות ימוספרו ברציפות ותנוהל רשימת פנקסים.  .2

 רה על פנקסי הקבלות על ידי מנהלת החשבונות האחראית.חודשים תבוצע בק 3מידי  .3

על כרטיסי מחלקת התרבות יודפס הסכום ויערך נוהל לשימוש בכרטיסים על ידי:  .4

מנהלת החשבונות הראשית, מנהלת מחלקת התרבות ועובדת המחלקה בסיוע סגן גזבר 

 המועצה.

 

 גביה בקופות המשנה והפקדה בקופה הראשית .6.א

 

דרשים קופאי המשנה במחלקת מינהל הכנסות לסגור את הקופה. סגירת מידי יום נ -

 הקופה, מעדכנת הדוח המרכז בקופת הגביה הראשית אצל הקופאי הראשי. 

נמצא, כי לא ניתן לאמת כי אכן כל קופות המשנה נסגרו ולא מבוצעת בקרה אחר 

 סגירה יומית של כל קופות המשנה. 
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 תמצית ממצאים )המשך( א.

 

 גביה בקופות המשנה והפקדה בקופה הראשית )המשך( .6.א

 

 מומלץ לבחון בהתייעצות עם אנשי התוכנה אפשרות ל:

 

  הצגת נתוני הגביה היומית בקופות מחלקת מינהל הכנסות בדוח מרכז אצל

 הקופאי הראשי אף ללא סגירת קופה. 

  יצירת התרעה אוטומטית של המערכת אצל מנהל מינהל הכנסות והקופאי

 י,  במקרים בהם נפתחה קופה ולא בוצעה סגירה יומית שלה. הראש

 

ליצור התראה  EPR -נקבע, כי יש לדרוש מ בישיבה לתיקון ליקויים - 26/10/15עדכון 

 ממוחשבת על קופה שלא נסגרה.

 

נמצאו ליקויים ביישום נוהל העבודה של חברת מ.ג.ע.ר בפעילות קופאי המשנה  -

 במחלקת מינהל הכנסות.

 קפיד על יישום הנוהל בעבודת קופאי המשנה.יש לה

  

לא מבוצעת ספירה ואימות במעמד מסירת התקבולים ממחלקת מינהל הכנסות  -

 להפקדה בקופה הראשית ולא נערך טופס נערך טופס "העברת כספים" כנדרש. 

לצרכי אימות ויצירת נתיב ביקורת ראוי, יש לאמת את פרטי התקבול וכמותו במועד 

ופה הראשית, למלא את הטופס הנ"ל ולאשרו בחתימות כנדרש. יש העברתו לק

 לכלול סעיף זה בנוהל הקופה הראשית שיערך.

 יש לתקן את הליקויים שנמצאו ביישום נוהל הקיים במינהל הכנסות בהתאם.

 תגובת הקופאי הראשי

מקבל את המלצת הביקורת וזאת, במידה ויימסר טופס "העברת כספים" הכולל את סך כל 

 התקבולים המופקדים בקופה הראשית.

 

הוחלט להשתמש במעטפה סגורה עם פלומבה  בישיבה לתיקון ליקויים - 26/10/15עדכון 

לצורך סגירת הקופה. כל מחלקות המועצה המעבירות כסף לקופה הראשית, יחתמו על 

 טופס העברת כספים.

 

מינהל הכנסות  כאשר הקופה הראשית סגורה או לא זמינה, קופאי המשנה במחלקת -

גובים תשלומים הנגבים בדרך כלל בקופה הראשית של המועצה )כגון: תשלומים 

מפיקים קבלה מפנקס הקבלות הידני לועדה לתכנון( שלא באמצעות מערכת הגביה ו

 שאיננו מבוקר.

 הכספים הנ"ל, נשמרים בכספת אשר מיגונה לוקה בחסר. 
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 תמצית ממצאים )המשך( א.

 

 ת המשנה והפקדה בקופה הראשית )המשך(גביה בקופו .6.א

 

החזקת סכומי כסף גדולים ובמזומן ללא תיעוד ושמירה ראויים מהווה חשיפה 

 למועצה.     

 תגובת הקופאי הראשי

מרבית התקבולים הנ"ל, מתקבלים בהמחאות או בכרטיס אשראי ורק לעיתים רחוקות 

ק מיעוט מבוטל מגיע בשעות מתקבלים מזומנים. רוב הלקוחות מגיעים בשעות הבוקר ור

15:00-17:00. 

 

הוחלט, כי תשלום במזומן של הועדה המרחבית  בישיבה לתיקון ליקויים - 26/10/15עדכון 

בקופה הראשית.  15:00לשעה  לתכנון "יזרעאלים" או כל מחלקה אחרת יתקבל עד 

כנסות לא יתקבלו מזומנים האמורים להתקבל בקופה הראשית, בקופות במחלקת מינהל ה

 . 15:00לאחר השעה 

 

בבדיקה של הגביה בקופות המשנה במחלקות המועצה ובתאגידים נמצאו ליקויים  -

 שונים בהליך המבוצע )ראה פירוט בפרק ז' בדוח(.  

 

הוחלט לערוך נהלי עבודה בהתאם להמלצות  בישיבה לתיקון ליקויים - 26/10/15עדכון 

 הביקורת ולהקפיד על יישומם. 

 

 דה בבנקהפק .7.א

 

לכל גוף )חברה, עמותה, ועדה(, יש חשבון בנק נפרד אליו מופקדים תקבוליו, מידי  -

 בכל הפקדה, מפיק הקופאי "טופס הפקדה". יום. 

 

 הכסף המזומן המיועד להפקדה, מוכנס לשקית מאובטחת וממוספרת.  -

ספירת הכסף המזומן מבוצעת על ידי עוזרת הקופאי בלבד. במקרים בהם ישנם 

 סכומים גבוהים, הכסף נספר שנית על ידי הקופאי הראשי. 

במטרה למנוע חשש לטעויות אנוש בספירת המזומנים, מומלץ כי ספירת המזומנים 

 תתבצע גם על ידי הקופאי הראשי.

 מומלץ, כי כל סופר יחתום על גבי השקית המאובטחת לאישור הספירה. 

 

ק הממסרים עם שקית המזומנים מידי יום, לוקח שליח, עובד המועצה, את תי -

 וטופסי ההפקדה, להפקדה בבנק .

עולה, כי לא מבוצעת ספירה של המזומנים עם פקיד הבנק במועד ההפקדה בבנק. 

 הקופאי הראשי הסביר, כי אלו נהלי הבנק.

מומלץ לפנות אל הבנק ולבחון אפשרות לבצע אימות ונאותות של תכולת תיק  

קדה על ידי השליח ופקיד הבנק, במועד הממסרים בהשוואה לטופסי ההפ

 ההפקדה. 
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 תמצית ממצאים )המשך( א.

 

 הפקדה בבנק )המשך( .7.א

 

הוחלט לבצע ספירה של מזומנים להפקדה.  בישיבה לתיקון ליקויים - 26/10/15עדכון 

מנהלת חשבונות ראשית תתאם את ההליך מול הבנק. תיבדק האפשרות להצבת "כספת 

 .ומןברינקס" להפקדת מז

 

עוזרת הקופאי אינה מקפידה לבצע התאמה של טופס הפקדת המזומנים מהבנק עם  -

 נתוני טופס ההפקדה שהופק ממערכת הקופה. 

במטרה להגביר את הבקרה אחר הפקדת כספים, יש לוודא התאמה בין טופס 

 ההפקדה הבנקאי עם טופס ההפקדה הממוחשב המופק ממערכת הגביה.

 

טופס הפקדה לבנק להמחאות של עמותות וחברות עירוניות הקופאי הראשי מפיק  -

 מיידית עם קבלתן בקופה. 

כלומר, ההמחאות נרשמות בכרטיס הבנק ואינן רשומות בקופה וזאת, עוד בטרם 

 מצב זה, מהווה חשיפה. העברתן להפקדה בבנק.

 

 המחאות חוזרות וביטול המחאות .8.א

 

ר את ההליך המבוצע במקרים של ביטול לא נמצא נוהל כתוב בקופה הראשית המסדי -

המחאה. הקופאי הראשי מסר, כי הוא פועל על פי נוהג הקיים מזה זמן רב בו נדרש 

 אישור של גזבר המועצה לביטול.

מומלץ לערוך נוהל מתאים לביטול המחאות שיקבע, בין היתר, את הגורמים 

אשית ואת הרשאים לאשר ביטול המחאה, יסדיר את ההליך המבוצע בקופה הר

 אופן הדיווח להנהלת החשבונות.

 

נמצא, כי הקופאי הראשי אינו מתעד את מסמכי ביטול ההמחאה לצרכי בקרה  -

 עתידית.

מומלץ לשמור בקופה הראשית תיעוד של ההמחאה שחזרה לצרכי מעקב אחר 

 הטיפול בגבייתה על ידי המחלקה הרלוונטית.

 

ל ההכנסות, נמצאו המחאות שחזרו בסקירת תיק ההמחאות שחזרו המנוהל במינה -

 לפני זמן רב ועדיין לא הוסדרו והוחזרו ללקוח.

 

לא מופק דוח מרכז לצרכי מעקב ובקרה אחר הטיפול בהמחאות שחזרו על ידי  -

 הקופאי הראשי ועל ידי מחלקת מינהל הכנסות. 

 מומלץ להפיק מידי חודש דוח המחאות מבוטלות ואופן הטיפול בהם, שיוגש לעיון 

 גזבר המועצה.
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 כללי ב.

 

 רקע .1.ב

 

תקבולי המועצה ותאגידים קשורים )כגון: בית האומניות, קרן עמק יזרעאל וכו'(,  -

נגבים על ידי מספר קופות משנה הנמצאות בחלק ממחלקות המועצה, בתאגידים 

 קשורים וכן, בקופת המועצה הראשית. 

 

ת הראשיות )מועצה ותאגידים כל התקבולים מכל קופות המשנה מופקדים בקופו -

קשורים על פי השיוך לסעיף התקציבי המתאים למהות התקבול( המנוהלות על ידי 

 הקופאי הראשי במועצה. 

להלן פירוט הקופות הראשיות המנוהלות על ידי הקופאי הראשי כפי שנמסרו 

 :15/7/15לביקורת נכון ליום 

 

 ת(.קופות מועצה )קופת גביה + קופת מועצה כללי - 2

 קופת העמותה למחול ומוסיקה )בית האומניות( - 1

 קופת חברה כלכלית. - 1

 קופת יובלי עמק. - 1

 קופת הועדה המרחבית "יזרעאלים". - 1

 קופת העמותה ל"מרכז לתולדות ההתיישבות בעמק". - 1

 קופת ה"סב יום". - 1

 קופת עמותת כחול לבן. - 1

 מזומנים וצקים + אשראי(.קופות עמותת תיירות בעמק ) - 2

 קופת עמותת החתנ"ס. - 1

 קופת קרן עמק יזרעאל. - 1

 ".2000קופת "שגיא  - 1

 סה"כ קופות ראשיות - 14

 

תקבולי המועצה נגבים באמצעי התשלום הבאים: מזומן, המחאות, כרטיסי אשראי,  -

 שוברי תשלום והוראות קבע. 

 

ות, מופקדים המזומנים וההמחאות לאחר הפקדת התקבולים בקופות הראשי -

 בחשבונות הבנק של המועצה והתאגידים הקשורים, כדלקמן:

 

  מזומנים + המחאות במזומן + המחאות דחויות מגביה במחלקת מינהל הכנסות

 בחשבון המועצה בבנק הפועלים. –

  בחשבון  –המחאות דחויות מגביה בקופות משנה במחלקות וקופת מועצה כללית

 לאומי. המועצה בבנק

  בחשבון הבנק הרלוונטי של התאגיד. –כספים מקופות משמנה בתאגידים 
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 )המשך( כללי ב.

 

 )המשך( רקע .1.ב

  

פרטי האשראי המתקבלים מקופות המשנה, מוזנים למערכת הסליקה הממוחשבת 

 בחלקם על ידי עובדי מחלקת מינהל הכנסות וחלקם על ידי הקופאי הראשי.

 

קות ובתאגידים, משתמשות בפנקס קבלות ידני המחולקים על קופות המשנה  במחל -

 ידי עובדת המשמשת כמזכירה באגף הכספים במועצה. 

 

להלן פירוט קופות המשנה אשר ברשותן פנקס קבלות, בהתאם לרשימה שהתקבלה  - 

  :2015מהעובדת האחראית על חלוקת הפנקסים באגף כספים, נכון לחודש יולי 

 

מספר  מחלקה

 הקופות

 שם הקופאי

 כל פקיד גביה מוגדר כקופת משנה. 13 מנהל הכנסות

 ישראל אריאלי 1 קרן עמק יזרעאל

 מירב 1 אגף רווחה

 עינת 1 בית האומניות

 אוריין 1 מפעם עמק יזרעאל

 אורלי 1 חתנ"ס –בי"ס קישון 

 מירב 1 חתנ"ס –קייטנות 

 אילן טל 1 חתנ"ס –ידיעת הארץ 

 תאיס 1 תברואה

  21 סה"כ

 

 חלק מקופות המשנה מחזיקות יותר מפנקס קבלות אחד.

  

 משרד קופת המועצה הראשית ממוקם בחדר נפרד באגף הכספים.  -

 עובדים, כדלקמן: 2בקופה הראשית מועסקים 

  

  .קופאי ראשי שהוא עובד מועצה במשרה מלאה 

 עוזרת קופאי ראשי במשרה חלקית, המועסקת על ידי קבלן חיצוני . 

 

בית הכנסות המועצה בגין: ארנונה, אגרות ביוב ניקוז וכלי אצירה, היטלים, חיוב מר -

מי שתיה, קנסות של איכות הסביבה ובטחון, תשלומי רשות בגין: חוגים, הסעות 

 מיוחדות בחינוך וכו', נגבות במחלקת מינהל הכנסות במועצה.
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 )המשך( כללי ב.

 

 )המשך( רקע .1.ב

 

לקות המועצה מלקוחות המקבלים שירותים בגין חלק מההכנסות נגבות במח

פעילויות כגון: טיפולי רווחה, מופעי תרבות, מכירת מכרזים, שרותים פסיכולוגיים 

 וכו'. לעיתים תקבולים אלו נגבים מלקוחות ישירות בקופת המועצה הראשית.

 תקבולי תאגידים מתקבלים בחלקם בתאגיד עצמו וחלקם, בקופה הראשית במועצה. 

 ההכנסות נקלטות בקופה לפי הסעיף התקציבי המתאים )פירוט בהמשך(.כל 

 

במועד הגביה בקופות המשנה הנמצאות במחלקת מנהל הכנסות, מופקת קבלה  -

 ממוחשבת ממערכת גביה. 

בקופות המשנה הנמצאות במחלקות אחרות ובתאגידים, נוהגים להפיק קבלה 

 מפנקס קבלות ידני.

 

 הביקורת היקף .2.ב

 

 תהליכי העבודה בקופה הראשית וקופות המשנה. את רנוסק -

בדקנו את הטיפול בתקבולי כסף מזומן והמחאות, את אופן גבייתם, קבלתם בקופה 

 הראשית והפקדתם בבנק.

 בין היתר, התמקדנו ב:

 

 קיום נהלי עבודה. 

 .אישורי הפקדות, פיקוח ובקרות 

 ותיעוד מסמכים ביסוס. 

 

 :היתר בין, כללו ושננקט הביקורת נהלי -

 

 דוחות סקירת. 

 עיון במסמכים. 

 קשורים גורמים עם שיחות . 
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 מבנה חדר הקופה הראשית, מינהל הכנסות והכספות ג.

 

 הקופה הראשית .1.ג

 

בחדר נפרד באגף הכספים. בחדר, חלון חיצוני המוגן בסורגים הקופה ממוקמת  -

  ואשנב שירות המופרד במחיצת זכוכית.

 עמדות:  2ה בקופ

  עמדת עוזרת הקופאי הראשי ממוקמת מול האשנב המשמש את לקוחות

 המועצה בבואם לקבל שרות.

 .עמדת הקופאי הראשי 

 

נמצא, כי האשנב המיועד לשירות הלקוחות אינו ממוגן באמצעות סורגים או אמצעי  -

 אחר לסגירת האשנב בסיום יום העבודה.

סורגים או אמצעי אחר לנעילת אשנב לאבטחת הקופה הראשית, מומלץ להתקין 

  השירות של הקופה בסוף היום.

 

נמצא, כי דלת הכניסה לחדר הקופה לא ממוגן באמצעות מערכת אוטומטית הנועלת  -

 את הדלת לאחר כניסה לחדר הקופה.

מומלץ להתקין מתקן נעילה אוטומטי על דלת הכניסה לחדר הקופה הניתן לפתיחה 

 מבחוץ באמצעות קוד.

 בת הקופאי הראשיתגו

אגף הכספים ממוגן על ידי מצלמות וגלאי תנועה ולכן מטעמי אסתטיקה, אין צורך 

 בסורגים או במנעול אוטומטי לדלת הכניסה.

 

בהשתתפות מנכ"ל  18/10/15שנערכה ביום  בישיבה לתיקון ליקויים - 26/10/15עדכון 

גזבר המועצה, הקופאי המועצה והגזבר, חשבת המועצה, מנהלת חשבונות ראשית, סגן 

הוחלט הראשי ועובדת בכירה במחלקת מינהל הכנסות )להלן ישיבה לתיקון ליקויים(, 

 להתקין מתקן נעילה אוטומטי על דלת הקופה הראשית.

 

נוכחנו, כי הקופאי הראשי נפגש עם עובדי  13/7/2015במועד ביקור שערכנו ביום  -

 ם לעבודת הקופה.בנושאים שאינם קשורי מועצה בתוך חדר הקופה

לא בכדי הקופה ממוקמת בחדר נפרד, קיום פגישות בתוך חדר הקופה פוגעות באופן 

 אבטחת הקופה. 

יש להימנע מקיום ישיבות בחדר הקופה ולהקפיד, כי דלת חדר הקופה תישמר 

 נעולה במהלך עבודת הקופאים.

 

 תגובת הקופאי הראשי

עים מזה שנים רבות במתכונת זו. המדובר בפגישות עבודה לרווחת העובדים המבוצ

 הפגישות מבוצעות בזהירות מרבית ושמירה על קופת המועצה. 

 

בישיבה לתיקון ליקויים הוחלט, כי לא יערכו ישיבות ועד עובדים  - 26/10/15עדכון 

 במשרד הקופה הראשית.
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 מבנה חדר הקופה הראשית, מינהל הכנסות והכספות )המשך( ג.

 

 )המשך(הקופה הראשית  .1.ג

 

 

בחדר הקופה הראשית אין כספת וזאת, למרות שישנם סכומי כסף מהותיים  -

מצאנו, כי  9/9/2015לדוגמא: בבדיקתנו בתאריך המוחזקים בקופה הראשית. 

קופות )קופת מועצה,  3-מ₪  16,369 -במגירת השולחן נמצאו מזומנים בהיקף של כ

 ופסת פח.יזרעאלים וקופה קטנה(, הכסף הופרד במעטפות ובק

 הקופאי הראשי נוהג לשמור את הכספים וההמחאות במגירת שולחן נעולה. נמצא, כי 

שמירת כספים במגירת שולחן מהווים חשיפה, יש לשמור את הכספים בכספת 

 מאובטחת.

 

בישיבה לתיקון ליקויים הוחלט, כי הכספים ישמרו בכספת שתקובע  - 26/10/15עדכון 

 לקיר ולרצפה.

 

 הכנסותמינהל  .2.ג

 

 מרבית תקבולי המועצה מתקבלים במחלקת מינהל הכנסות במועצה.  -

 משרדי המחלקה ממוקמים באגף הכספים בצד המזרחי של מבנה המועצה הראשי.

המשרדים כוללים חדר מאורך בו נמצאים עמדות פקידי הגביה וחדר נוסף, המשמש 

  את מנהל המחלקה ופקיד גביה.

 

ם בגביה סכומי כסף גדולים במזומן הנשמרים, עד נמצא, כי לעיתים מתקבלי -

להפקדתם בקופה הראשית של המועצה, בכספת הנמצאת במשרדו של מנהל 

 המחלקה.  

 בבדיקתנו נמצא, כי הכספת מעוגנת לקיר. 

כרטיסים מגנטיים בלבד, כרטיס  2נעילה ופתיחה של הכספת מבוצעים באמצעות 

פותח את הכספת בכל מצב והכרטיס  מגנטי רגיל וכרטיס מאסטר )כרטיס מאסטר

 הרגיל, פותח את הכספת רק במקרה שהכספת ננעלה קודם לכן בכרטיס רגיל(.
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 מבנה חדר הקופה הראשית, מינהל הכנסות והכספות )המשך( ג.

 

 מינהל הכנסות )המשך( .2.ג

 

הכרטיס הרגיל נמצא במגירת שולחן של אחת הקופאיות במחלקה ומשמש את כל 

 חרים וכרטיס המאסטר, נמצא אצל מנהל מינהל הכנסות.הקופאים הא

 מבדיקתנו עולה, כי:

 

  חלונות משרדי מחלקת מינהל הכנסות אינם ממוגנים בסורגים. אין קושי

 להיכנס למשרדי המחלקה ולמשרדו של מנהל מינהל הכנסות.

  הכרטיס המגנטי לפתיחת הכספת נמצא במגירה והוא חשוף לשימוש של

 רשים.גורמים שאינם מו

 .מהמתואר לעיל עולה, כי הכספת אינה ממוגנת ומאובטחת כנדרש 

 

מומלץ, להתקין כספת הננעלת באמצעות קוד סודי ולבחון אפשרות למקם את 

 הכספת בחדר ממוגן על ידי דלת מסוג פלדלת וסורגים.

 

הוחלט, כי תירכש כספת עם חריץ לשימוש  בישיבה לתיקון ליקויים - 26/10/15עדכון 

 ל הכנסות.מינה
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 מערכת המידע ד.

 

 כללי .1.ד

 

מערכת המידע הנמצאת בשימוש של הקופה הראשית וקופות המשנה במחלקת מינהל  -

 . EPRהכנסות היא מודול גביה וקופות בתוכנת 

 

כל פעולת גביה קופות המשנה במחלקת מינהל הכנסות רשומות על שם הקופאי,  -

ופות המשנה מוצגת לאחר סגירת קופת המבוצעת במחלקת מנהל הכנסות על ידי ק

 המשנה בדוח מרכז בקופה הראשית.

 

הקמת קופה במערכת הגביה וסגירתה, מבוצעות על ידי בית התוכנה ובהתאם  -

 להנחיות מנהל מינהל הכנסות.

 

 ממצאים .2.ד

 

מבדיקתנו עולה, כי לכל קופאי במחלקת מינהל הכנסות ובקופה הראשית קיים שם  -

 המשמשים לכניסה למערכת הגביה והקופות. משתמש וסיסמא

 להלן פירוט הקופות הרשומות במערכת הגביה:

 

  הערות שם קופה/משתמש

Admin (1) בית התוכנה 

 לת חשבונותהנה  מירב

 הנהלת חשבונות  עליזה

 פעילה נועה

 פעילה ברוך

 פעילה מלי ביטאו

 פעילה סבטה

 פעילה רוזה

 פעילה גבריאלה

 הפעיל יערית

 פעילה ורד

 פעילה רות

 פעילה ויקטוריה

 פעילה סנדרה

 פעילה )מנהל מינהל הכנסות( שגיא

 פעילה נטלי

 לא פעילות (2)קופות  13

 .  לשימוש בית התוכנה לצרכים טכניים.1

 .  קופות לא פעילות על שמות עובדים שעזבו. 2
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 מערכת המידע ד.

 

 ממצאים )המשך( .2.ד

 

קופות על שמן של עובדות המשמשות כמנהלות חשבונות  2רשומות  ניתן להיווכח, כי

 במחלקת הנהלת החשבונות.

מבירור עם מנהל מינהל הכנסות ועם מנהלת החשבונות הראשית נמסר, כי אין 

 לקופות אלו שימוש.

 

עיון בדוח הרשאות העבודה במערכת הגביה עולה, כי קיימות הרשאות פעילות 

 ביה כגון: מנהלות חשבונות והקופאי הראשי.לעובדים שאינם ממחלקת הג

מנהל מינהל הכנסות הסביר, כי לעובדים שאינם מהמחלקה לא קיימת האופציה 

 להיכנס למערכת הגביה במחשב ועל כן אין משמעות להרשאות.

  

מומלץ לסגור את הקופות הרשומות במערכת על שמן של מנהלות החשבונות 

 ולהגדירם כלא פעילות. 

ת ההרשאות אשר אינן נדרשות לעובדים שאינם עובדי מחלקת מינהל יש לבטל א

הכנסות ולקבוע בנוהל שיערך, ביצוע של עדכון תקופתי ובדיקה להרשאות 

 המערכת.

 תגובת מנהל מינהל הכנסות

 בוטלו המשתמשים הלא פעילים.

 

משיחות שערכנו עולה, כי לעיתים נדרשים הקופאים במינהל ההכנסות לבטל עסקת  -

 ומן או בהמחאה בה הופקה קבלה.מז

נמצא, כי מערכת המידע אינה מתנה את ביצוע הביטול ברישום סיבת הביטול 

ובאישור של מנהל מינהל הכנסות בהתאם לקבוע בנהלי העבודה של מחלקת מינהל 

 הכנסות. 

 העסקה ללא תנאים מגבילים. המערכת מאפשרת לכל הקופאים לבטל את

לץ לקבוע תנאים מגבילים לביטול עסקאות שיחייבו למניעת חשיפה אפשרית, מומ

 רישום סיבת הביטול וקבלת אישור ממנהל מינהל הכנסות.   

 יש לדרוש מאנשי התוכנה את עדכון התנאים במערכת המידע.

 

הוחלט, כי סגן הגזבר יאשר בחתימתו כל ביטול  בישיבה לתיקון ליקויים - 26/10/15עדכון 

 להתניה במערכת לרישום סיבת הביטול. EPR -עסקה. תבוצע פניה ל
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 נהלי עבודה ה.

 

 קופת המועצה הראשית .1.ה

 

בבדיקתנו נמצא, כי לא קיימים נהלי עבודה המסדירים את אופן עבודת קופת  -

 המועצה הראשית. 

הקופאי הראשי המכהן בתפקידו מזה זמן רב מסר, כי בעבר היו נהלים אך הם לא 

 עודכנו מזה זמן רב.   

 

 (. 2ש לערוך נהלי עבודה להסדרת פעילות הקופה )ראה להלן, המלצה בסעיף ה.י

נהלי העבודה יכללו, בין היתר, הגדרות עבודה של הקופאים, הנחיות בדבר קבלת 

 תשלום, ביטולים, רישום, תיעוד, הפקת דוחות מעקב ובקרה וכו'.

 

 תגובת הקופאי הראשי

 המלצת הביקורת מקובלת.

 

נקבע, כי סגן גזבר המועצה והקופאי הראשי  בישיבה לתיקון ליקויים - 26/10/15עדכון 

 יערכו נהלי עבודה לקופה הראשית ולקופות המשנה.

 ראש צוות מינהל הכנסות יבצע אחת ליום, דו"ח רצף קבלות.

 

 קופות מחלקת מינהל הכנסות .2.ה

 

 –ג.ע.ר מחלקת מנהל הכנסות מועסקים על ידי חברה חיצונית: "חברת מ.עובדי  -

 מרכז גביה ממוחשבת בע"מ".

 

בנושא: "תהליכי  23/1/20111בבדיקתנו, מצאנו נוהל עבודה המעודכן לתאריך  -

 עבודה בקופה".  

 הנוהל נערך על ידי החברה החיצונית מ.ג.ע.ר.

 

מעיון בנוהל עולה, כי הנוהל כולל שלבי עבודה בביצוע גביה בקופה והפקדה  -

 כדלקמן:

 

  יחת הקופה.אופן פת -1שלב 

  אופן קבלת תשלומים. – 2שלב 

  אופן סגירת קופה. – 3שלב 

  הפקדה. – 4שלב 

 

 כמו כן, נקבעו אופן ביצוע הבקרות ותיעוד מסמכים.
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 נהלי עבודה )המשך( ה.

 

 קופות מחלקת מינהל הכנסות )המשך( .2.ה

 

 נמצא, כי נוהל העבודה הנ"ל לא אושר במסגרת הנהלת המועצה.

 2011נסות מסר, כי הנוהל הנ"ל עבר ביקורת של מכון התקנים בשנת מנהל מינהל הכ

 .9000ISOוהחברה עומדת בסטנדרטים של תקני איכות 

 

 מומלץ להביא את הנוהל לאישור בהנהלת המועצה.

לאחר עיון בפרטי הנוהל ממליצה הביקורת, לבחון אפשרות להתאמת נוהל דומה 

 להסדרת ההליכים בקופות המועצה הראשיות.

 

נשלחו נהלי העבודה למזכירת המנכ"ל לצורך  26/10/2015בתאריך  - 26/10/15עדכון 

 הצגתם בהנהלת המועצה הקרובה. 

 

 קופות במחלקות אחרות ובתאגידים .3.ה

 

 כאמור לעיל, קיימות קופות משנה בחלק מהמחלקות והתאגידים הקשורים. -

היתר, את אופן הגביה מבדיקתנו עולה, כי אין נוהל עבודה כתוב המסדיר, בין 

בקופות משנה אלו, את אופן הטיפול התקבולים עד להפקדתם בקופה הראשית ואופן 

 המעקב אחר רציפות הקבלות הידניות ואימות ההפקדה.

 

 

 ראה טבלת ממצאים בעמוד הבא.
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 נהלי עבודה )המשך( ה.

 

 קופות במחלקות אחרות ובתאגידים )המשך( .3.ה

 

 להלן פירוט:

 

/ שם  קופת משנה

 מחלקה

האם קיים 

נוהל קופה 

 כתוב ?

 הסברים שהתקבלו

 לגבייה בגין שירותי רווחה. לא אגף רווחה

הקופאית קבלה הנחיות ממנהלת 

 האגף.

לפני זמן רב קבלו הנחיה, לרשום קבלה  לא בית האומניות

ידנית ללקוחות המשלמים במזומן או 

 בהמחאות.

הנחיה בע"פ  לפני זמן רב, קבלו לא מפעם עמק יזרעאל

 ממנהלת המפעם.

 לצורך גביית שכ"ל. לא חתנ"ס –בי"ס קישון 

לא התקבלו הנחיות ואף לא נערכה 

 חפיפה עם העובדת הקודמת.

מנהלת החשבונות הראשית הנחתה  לא (1)חתנ"ס  –קייטנות 

 בע"פ לגבי אופן ניהול הקופה.

הקופה באחריות של המדריך לידיעת  לא חתנ"ס –ידיעת הארץ 

ארץ ונועדה, לגביית השתתפות ה

 בטיולים.

הנחיות נתנו בע"פ על ידי מחלקת 

 תרבות.

 לא התקבלו הנחיות. לא תברואה

הקופה באחריות של הווטרינרית 

ונועדה, לצורך גביית תשלום בגין 

 חיסוני כלבים.

לאחר הערת הביקורת, החלו לעשות 

שימוש במערכת ייעודית בשם "רמה" 

 ה ותיעודה.בעלת מודול להפקת קבל

לגבי הגביה הממוחשבת קיים נוהל  לא מינהל הכנסות

לגבי הגביה האחרת באמצעות פנקס 

 הקבלות אין נוהל כתוב.

דווח, כי במשרד אינם מבצעים גביה מלקוחות, מרבית הלקוחות משלמים באמצעות  .1

פיי" מבקש קבלה, אזי מופקת -פיי". כאשר לקוח ששילם באמצעות "מיני-מערכת "מיני

 פיי".-בלה ידנית שעליה נרשם :"שולם בכרטיס אשראי באמצעות מערכת מיניק
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 נהלי עבודה )המשך( ה.

 

 קופות במחלקות אחרות ובתאגידים )המשך( .3.ה

 

מנתוני הטבלה לעיל ניתן להיווכח, כי נושא הגביה בקופות משנה והטיפול 

 בתקבולים אינו מוסדר.

של קופות המשנה אשר יובא לידיעת מומלץ לערוך נוהל כתוב אחיד להתנהלות 

 האחראים על קופות המשנה.

 

נקבע, כי סגן גזבר המועצה והקופאי הראשי  בישיבה לתיקון ליקויים - 26/10/15עדכון 

 יערכו נהלי עבודה לקופה הראשית ולקופות המשנה.

 

 קבלות ידניות .4.ה

 

לות הנמסר כאמור לעיל, בקופות המשנה רושמים קבלה ידנית מתוך פנקס קב -

לאחראים על ידי מזכירה מאגף הכספים במועצה. פנקס משומש שהתמלא, מוחזר 

 למזכירה ונשמר בארכיון. 

המזכירה באגף הכספים מנהלת רישום הכולל: את שם מקבל הפנקס, את מספר 

 הפנקס, תאריך קבלת הפנקס והחזרתו וחתימת המקבל.

רת פנקסי קבלות ואופן המעקב לא נמצא נוהל עבודה המסדיר את אופן חלוקת והחז

 אחר השימוש בהם.

 יש לערוך בהקדם נוהל כתוב להסדרת ההליך לחלוקת והחזרת פנקסי קבלות.

 

הוחלט, כי יערך נוהל בהתאם להמלצות  בישיבה לתיקון ליקויים - 26/10/15עדכון 

ה, הביקורת. הנוהל יערך על ידי מנהלת חשבונות ראשית בהתייעצות עם סגן גזבר המועצ

 הקופאי הראשי ומנהלת החשבונות האחראית על פנקסי הקבלות.
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 שימוש בפנקסי קבלות ידניים  ו.

 

 כללי .1.ו

 

כאמור לעיל, חלק מקופאי המשנה עושים שימוש בפנקסי קבלות ידניים לצרכי גביית  -

 כספים. 

 

 בדקתי את אופן חלוקת הפנקסים ואת אופן ביצוע המעקב אחר השימוש השוטף. -

 

 ממצאים .2.ו

 

מעת לעת כאשר נדרש, מזמינה המזכירה פנקסי קבלות חדשים. את הפנקסים  -

 החדשים, מאחסנת המזכירה במגירת שולחן עבודתה שאינה נעולה.

 מומלץ לשמור את פנקסי הקבלות החדשים במגירה נעולה.

 

 נמצא, כי לא נדרש אישור/הנחיה כתובים למסירת פנקס הקבלות למבקש. -

בקרה אחר פנקסי הקבלות יש לקבוע בנוהל שהומלץ לעיל, כי מסירת להגברת ה

 הפנקס למבקש תעשה על סמך הנחיה כתובה מגורם מוסמך בלבד.

   

העתקים )פנקס הקבלות  2 -נמצא, כי בדרך כלל פנקסי הקבלות כוללים מקור ו -

, העתקים, ההעתק הנוסף מתועד במפעם(. המקור ניתן ללקוח 3-במפעם כולל מקור ו

 נמסר לקופה הראשית כאסמכתא לתקבול והעתק נשאר כבקרה בפנקס.  1העתק 

בסקירה מדגמית של פנקסי קבלות משומשים, מצאנו מקרים של גבייה במזומן בהם 

העתק הקבלה המיועד להימסר לקופה הראשית כאסמכתא )בצבע ורוד( נשאר בפנקס 

 ולא נמסר לקופה הראשית.

 

מספר  תאריך

 קבלה

סכום 

 בש"ח

 שם הלקוח

 שלאן שלומית 58 3390 6/8/13

 דוד גלבר 30 3501 2/4/15

 גל ערן 90 3502 2/4/15

 יונתן אדן 90 3503 2/4/15

 

על הקופאי הראשי להקפיד ולדרוש את העתק הקבלה לתקבול במזומן כאסמכתא 

 להפקדה.

 תגובת הקופאי הראשי

שהופקד, אין זה  כל הפקדת כספים מלווה בהפקת קבלה המתאימה לסך התקבול

 מאחריותו של הקופאי הראשי לוודא התאמה לקבלה הידנית.
  



  מועצה אזורית עמק יזרעאל - 2016דוח הביקורת הפנימית לשנת 

 קופות -דוח הביקורת הפנימית בנושא 

55 

 

 שימוש בפנקסי קבלות ידניים )המשך(  ו.

 

 ממצאים )המשך( .2.ו

 

אין המדובר בהתאמה אלא בחיזוק הבקרה אחר התקבולים המתקבלים בקופות 

ל המשנה ועל כן, סבורה הביקורת, כי מומלץ לדרוש העתק מהקבלה הידנית בכ

 הפקדת תקבולים בקופה הראשית.  

 

עם גמר פנקס קבלות, מחזיר קופאי המשנה את הפנקס למזכירה באגף הכספים. עם   -

 קבלת הפנקס המשומש, רושמת המזכירה את מועד החזרתו בטבלת המעקב הידנית. 

נמצא, כי לא נערכת בקרה אחר רציפות קבלות בפנקסי הקבלות במועד החזרתם וכן, 

 התאמה בין הקבלות שנרשמו לבין נתוני ההפקדה בקופה הראשית.   לא מבוצעת

אי ביצוע בקרה אחר הפקדת הגביה המבוצעת בקופות המשנה בהם מופקת קבלה 

 ידנית בקופת המועצה הראשית, מהווה ליקוי וחשיפה למועצה. 

יש לבצע בקרה אחר נאותות ההפקדות בקופה הראשית, באמצעות התאמה בין 

 שבות מהקופה הראשית לבין הקבלות הידניות בפנקס הקבלות. הקבלות הממוח

 יש לקבוע בנוהל מחייב, כי: 

 

  העתקי הקבלות הממוחשבות יוצמדו על ידי הקופאי להעתקי הקבלות

 הידניות בפנקס הקבלות. 

  במועד החזרת הפנקס המשומש, תוודא המזכירה התאמה בין סך סכומי

הידניות ואת רציפות הקבלות הקבלות הממוחשבות לסך סכומי הקבלות 

 בפנקס.

  במקרה של אי התאמה או קבלה חסרה ברצף, לא יוחלף פנקס הקבלות

 המשומש בחדש אלא לאחר בירור.

 .כל אי התאמה תדווח למנהלת החשבונות הראשית ותיבדק מול הקופאי 

 

בסקירה של טבלת המעקב אחר חלוקת פנקסי קבלות ידניים המנוהל על ידי  -

הנמצא בשימוש מחלקת מינהל הכנסות נמסר  0115צא, כי פנקס מספר המזכירה נמ

שנים לידי עובדת מחלקת מינהל הכנסות שסיימה כבר את עבודתה.  4-לפני יותר מ

מעיון בפנקס הקבלות עולה, כי הקבלה האחרונה שנרשמה הייתה מהתאריך 

 שנים. 3 -. כלומר, לפני כ2860ומספרה  18/7/2012
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 קבלות ידניים )המשך(  שימוש בפנקסי ו.

 

 ממצאים )המשך( .2.ו

 

 על מנת למנוע חשיפה למועצה, יש לבצע בקרה אחר פנקסי הקבלות.

 מומלץ לקבוע בנוהל, כי: 

 

  חודשים תסקור המזכירה את מועדי מסירת פנקסי הקבלות.  3מידי 

  חודשים וטרם הוחזרו  3המזכירה תעקוב אחר פנקסים שנמסרו מלפני

 ה לכך.ותברר את הסיב

  המזכירה תבדוק נאותות ההפקדות בקופה הראשית של הגביה שבוצעה

 מפנקסים אלו על פי הנוהל לעיל.

 

נמצא, כי הפנקסים המשומשים שהוחזרו למזכירה מאוחסנים בחדר הארכיון של  -

 הנהלת החשבונות בתוך קופסת קרטון.

 סקרנו מדגמית פנקסי קבלות משומשים ממחלקות שונות:

 

 קי קבלות )עותק צהוב( ללא כיתוב כל שהוא עליהן.נמצאו העת 

על קופאי המשנה לוודא במועד רישום הקבלה, כי הנתונים מועתקים בכל 

 העתקי הקבלה האחרים.  

 

  נמצאו מקרים בהם בוטלה קבלה ידנית שנרשמה על ידי הצמדת הקבלה

 המקורית להעתקים וסימון קרוס בעט על גבי הקבלה.

מומלץ לרשום על גבי הקבלה הידנית את סיבת  לצרכי בקרה עתידיים,

 ביטולה.

 

  נמצא, כי הקבלות הנמצאות בשימוש של מחלקת התרבות במועצה הם בצורת

 כרטיסי כניסה לאירועים כגון: בפסטיבל חלב ודבש, הצגות וכו'. 

נוכחנו, כי את הסכום בכרטיס הכניסה רושמים ידנית על גבי הכרטיס ואילו 

בפנקס, אין נתונים לגבי סכום הכסף שנגבה. הפירוט  בספח הכרטיס הנותר

 היחידי הקיים בספח הכרטיס הוא מספר הכרטיס. 

כמו כן נמצא, כי הפנקסים אינם ממוספרים בספרור רציף לצרכי מעקב 

 ובקרה.

מנהלת מחלקת תרבות הסבירה, כי פנקסי הכרטיסים נמצאים בשימוש 

ושמים בכל פעם את הסכום לאירועים שונים ובסכומים שונים ועל כן, ר

הנדרש. כל הכרטיסים בכל פנקס נרשמת בסכום אחיד ועל גב הפנקס נרשם 

סכום כרטיס והאירוע הרלוונטי וכל הפקדה של התקבולים בקופה הראשית, 

 מותאמת בהשוואה לכמות הספחים שנמכרו.
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 שימוש בפנקסי קבלות ידניים )המשך(  ו.

 

 ממצאים )המשך( .2.ו

 

קבלה הממוחשבת לא נרשמים פרטים של הכרטיסים שנמכרו. נמצא, כי ב

במצב המתואר לא ניתן לזהות את הכרטיסים בפנקס בהשוואה להפקדה 

 בקופה הראשית.

 

ליצירת נתיב ביקורת ראוי וחיזוק הבקרה אחר הגביה באמצעות כרטיסי 

 המופעים מומלץ:

 .למספר כל פנקס בספרור רציף שירשם על הפנקס 

 פנקס יהיו אחידים הן בסכום שירשם על הפנקס והן כל הכרטיסים ב

 .*בסוגם כגון: כרטיסי "הזמנה" או כרטיסי "שורה וכיסא"

  תנוהל רשימה של פנקסים הנמצאים בשימוש ופנקסים שהופקדו

בארכיון. לכל פנקס שיופקד בארכיון יוצמדו העתקי הקבלות 

 הרלוונטיים  מהקופה הראשית.

 שמו בפרטי הקבלה הממוחשבת פרטי בכל הפקדה לקופה הראשית, יר

הפנקס ומספרי הכרטיסים ותבוצע התאמה של סך התקבול, בהשוואה 

    למספר הכרטיסים שנמכרו.

 

כרטיס ללא תשלום המיועד לחלוקה בהתאם להנחיה של  מנהלת  –"כרטיס הזמנה"   *
/ ואו מנכ"ל המועצה.   מחלקת תרבות 

ומיועד לציון מספר שורה ומספר כיסא כרטיס לא לתשלום  –"כרטיס שורה וכיסא" 
ללקוחות שהזמינו ושלמו באמצעות האינטרנט ושכחו להביא עימם את פלט הכרטיס 

 הממוחשב. 
 
 

 נקבע, כי: בישיבה לתיקון ליקויים - 26/10/15עדכון 

יערך נוהל לשימוש בפנקסי קבלות ידניים בהתאם להמלצות הביקורת על ידי: מנהלת  .5

 גזבר, קופאי ראשי ומנהלת החשבונות האחראית על הפנקסים. חשבונות ראשית, סגן

 כל הקבלות הידניות ימוספרו ברציפות ותנוהל רשימת פנקסים.  .6

 חודשים תבוצע בקרה על פנקסי הקבלות על ידי מנהלת החשבונות האחראית. 3מידי  .7

על כרטיסי מחלקת התרבות יודפס הסכום ויערך נוהל לשימוש בכרטיסים על ידי:  .8

ת החשבונות הראשית, מנהלת מחלקת התרבות ועובדת המחלקה בסיוע סגן גזבר מנהל

 המועצה.

 
 
 
 

  



  מועצה אזורית עמק יזרעאל - 2016דוח הביקורת הפנימית לשנת 

 קופות -דוח הביקורת הפנימית בנושא 

58 

 

 גביה בקופות המשנה והפקדה בקופה ראשית  ז.

 

 באמצעות מערכת הגביה –מחלקת מינהל הכנסות  .1.ז

 

במהלך יום העבודה גובים בקופות המשנה במחלקת מינהל הכנסות תשלומים שונים  -

ת כגון: ארנונה, אגרות שונות וכו', באמצעות מערכת הגביה מתושבים ולקוחו

 הממוחשבת. 

 

מידי סוף יום עבודה סוגרים קופאי המשנה את הקופות ומפיקים דוח סגירת קופה  -

העתקים. העתק אחד מתויק בתיק דוחות סיכום  2-הכולל פירוט לגבי התקבולים, ב

ת(, מוכנס לתיק ומאוחסן והעתק שני מצורף לתקבולים )שהם כסף מזומן והמחאו

 בתוך כספת הנמצאת במשרדו של מנהל מינהל הכנסות.

 מידי בוקר מועברים התקבולים להפקדה בקופה הראשית.

 

עם סגירת קופת המשנה, מעודכן הסכום הסופי בדוח מרכז בקופת הגביה הראשית  -

 אצל הקופאי הראשי. 

י הקופאי, נתוני הגביה של במידה ולא מבוצעת פעולת סגירה של קופת המשנה על יד

 הקופה אינם מופיעים בדוח המרכז אצל הקופאי הראשי. 

 כלומר, לא ניתן לאמת כי כל קופות המשנה נסגרו.

נוכחנו, כי לא מבוצעת בקרה אחר סגירה יומית של כל קופות המשנה במחלקת 

 מינהל הכנסות. 

 מומלץ לבחון בהתייעצות עם אנשי התוכנה אפשרות ל:

 ני הגביה היומית בקופות מחלקת מינהל הכנסות בדוח מרכז אצל הצגת נתו

 הקופאי הראשי אף ללא סגירת קופה. 

  יצירת התרעה אוטומטית של המערכת אצל מנהל מינהל הכנסות והקופאי

 הראשי,  במקרים בהם נפתחה קופה ולא בוצעה סגירה יומית שלה. 

 

ליצור התראה  EPR -יש לדרוש מ נקבע, כי בישיבה לתיקון ליקויים - 26/10/15עדכון 

 ממוחשבת על קופה שלא נסגרה.

 

ביום למחרת )מלבד יום שישי ושבת(, תיק התקבולים ודוחות הסגירה נמסרים  -

 להפקדה לידי הקופאי הראשי. 

הקופאי הראשי: מאמת את התקבולים בהשוואה לנתוני הדוח המרכז, בודק את 

כוז בממוחשב ומפיק טופס הפקדה ההמחאות, מאשר את נתוני הגביה בדוח הרי

 לבנק הכולל את פירוט התקבולים.
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 גביה בקופות המשנה והפקדה בקופה ראשית )המשך(  ז.

 

 באמצעות מערכת הגביה )המשך( –מחלקת מינהל הכנסות  .1.ז

 

 בדקנו יישום של נהלי העבודה של פעילות הקופות הקיים במחלקת מינהל הכנסות: -

 

סעיף 

 בנוהל

 הערות  נחיה בנוהלפירוט ה

פתיחת הקופה תתבצע רק עם שם משתמש  5.1

 וסיסמא אישיים.

1 

 2 עם קבלת התשלום יש להפיק קבלה + העתק. 5.2

יש לספור את הכסף ולבדוק שטרות למניעת  5.2.1

 זיופים באמצעות עט מאתרת.

3 

אין לקבל המחאות שאינן שייכות למשלם.  5.2.2

א באישור אין לקבל המחאות מוסבות אל

 ראש הצוות.

4 

בכל יום יסגור הקופאי את הקופה, יבצע  5.3.1

 העתקים. 2 -התאמה ויפיק דוח סגירה ב

5 

 6 לבצע בדיקת רצף קבלות בקופות המשנה. 

5.3.3 
 

הקופאי יכניס למעטפה את אמצעי התשלום, 

יצרף העתק מדוח סגירה וימסור לאחראית 

 הקופות במחלקה.

7 

צע התאמות סכומי כסף האחראית תב 5.3.5

והמחאות מול דוח סגירת קופה ויחתום על 

 דוח הסגירה.

8 

העברת התקבולים מידי יום לקופא הראשית  5.4

 במועצה וקבלת אישור חתום.

9 

 

 הערות:

 

 לכל קופאי משנה קיים שם משתמש וסיסמא לכניסה לקופה.  .1

עתק אחד נמסר עם ביצוע הגביה מפיקים קבלה ממוחשבת, המקור נמסר ללקוח, ה .2

 עם התקבול לקופה הראשית והעתק שני מתועד בתיק קבלות במחלקה.

 אין עט מאתרת ולא נבדקים השטרות. .3

 דווח, כי קבלת המחאה שלא על שם המשלם רק באישור מנהל מינהל הכנסות. .4

 סגירת הקופה יומית מבוצעת במידה ויש גביה. .5

 לא מבוצעת בדיקה לרצף קבלות. .6

ת התקבול למעטפה, אלא עוטף אותו באמצעות העתק הקופאי אינו מכניס א .7

 הקבלה. 

מבדיקתנו עולה, כי במחלקה לא מונתה אחראית על קופות המשנה ובהעדר  .8

 אחראית, לא מבוצעת בדיקה של התקבולים  ודוחות סגירת הקופה כמתחייב.

 גביה בקופות המשנה והפקדה בקופה ראשית )המשך(  ז.
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 אמצעות מערכת הגביה )המשך(ב –מחלקת מינהל הכנסות  .1.ז

 

מנהל מינהל הכנסות הסביר, כי מעולם לא נתגלתה אי התאמה של תקבולים 

 בהשוואה לדוח הסגירה.

למרות הסברי מנהל מינהל הכנסות, יש לפעול על פי הנוהל למנות אחראי קופות 

אשר יאמת את דוחות הסגירה בהשוואה לתקבולים ויאשר בחתימתו את דוח סגירת 

 כמתחייב. הקופה

 

 יש לחדד את נוהלי העבודה בין עובדי המחלקה ולהקפיד לפעול על פיהם.

 

נקבעה אחראית על הקופה במינהל הכנסות.  בישיבה לתיקון ליקויים - 26/10/15עדכון 

 נקבע מחליף למקרה בו תיעדר מנהל הקופה וכללים לסגירת הקופה. 

 מוש הקופאים.כמו כן, נרכשו מרקרים לזיהוי שטרות מזויפים לשי

 

מבדיקתנו עולה, כי מבוצעת הפקדה יומית של התקבולים מיום אתמול לקופה  .9

 הראשית.

על פי הנוהל לעיל נקבע, כי במועד העברת התקבולים היומיים לקופת המועצה 

הראשית יש למלא טופס "העברת כספים" בפרטי התקבולים ולאשרו לאחר אימות 

ות במחלקת מנהל ההכנסות והקופאי התקבול בחתימות של: האחראי על הקופ

 הראשי. 

נמצא, כי התקבולים אינם נספרים ומאומתים במעמד מסירתם לקופאי הראשי כן, 

 לא נערך טופס "העברת כספים".

 

לצרכי אימות ויצירת נתיב ביקורת ראוי, יש לאמת את פרטי התקבול וכמותו במועד 

בחתימות כנדרש. יש  העברתו לקופה הראשית, למלא את הטופס הנ"ל ולאשרו

 לכלול סעיף זה בנוהל הקופה הראשית שיערך.

 יש לתקן את הליקויים שנמצאו ביישום נוהל הקיים במינהל הכנסות בהתאם.

 

 תגובת הקופאי הראשי

מקבל את המלצת הביקורת וזאת, במידה ויימסר טופס "העברת כספים" הכולל את סך כל 

 התקבולים המופקדים בקופה הראשית.

 

הוחלט להשתמש במעטפה סגורה עם פלומבה  בישיבה לתיקון ליקויים - 26/10/15ון עדכ

לצורך סגירת הקופה. כל מחלקות המועצה המעבירות כסף לקופה הראשית, יחתמו על 

 טופס העברת כספים.
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 גביה בקופות המשנה והפקדה בקופה ראשית )המשך(  ז.
 

 ת ידניבאמצעות פנקס קבלו –מחלקת מינהל הכנסות  .2.ז

 

, מבוצעת גביה שלא 15:00לעיתים, במקרים שהקופה הראשית סגורה לאחר השעה 

 באמצעות מערכת הגביה. בגביה זו, נרשמת קבלה ידנית מפנקס קבלות. 

 

לעיתים, כאשר הקופה הראשית סגורה או לא זמינה, קופאי המשנה במחלקת מינהל  -

אשית של המועצה שלא הכנסות גובים תשלומים הנגבים בדרך כלל בקופה הר

 באמצעות מערכת הגביה כגון: היטלי ביוב, אגרת בניה וכו'. 

 בגביה כגון לעיל, מופקת קבלה מפנקס הקבלות הידני.

 

מדובר בסכומי כסף גדולים ובמזומן ולהלן דוגמאות מפנקס  נוכחנו, כי לעיתים

 קבלות הנמצא במחלקת מינהל הכנסות:

 

מספר  שם המשלם

 קבלה

סך  התשלום מהות תאריך

 בש"ח

 13,000 3480מרשם  6/5/13 3385 אברהים סועאד

 5,000 עבור שיעורי נהיגה 28/5/2013 3387 גל זריהן

 8,356 אגרת בניה 1/7/2013 3388 הייב ראפי

 

כאמור, כספים אלו אינם נרשמים במערכת הגביה והתיעוד היחידי הוא באמצעות 

 . שאינו מבוקרקבלה ידנית מפנקס 

 ה של העדר רישום ממוחשב עלול להוביל לחשיפה בבקרה על כספים אלו.מצב ז

 

בבדיקת ההפקדות של התקבולים לעיל מצאנו, כי הסכום שהופקד בגין התקבול 

 , להלן פירוט:3388מאת התושב הייב ראפי אינו תואם לקבלה הידנית מספר 

 

  8,356 - 3388סך התקבול בקבלה הידנית מספר .₪ 

 8,333 - 1011041ה ראשית מספר סך ההפקדה בקבל .₪ 

 ( ₪.23) - הפרש 

  

בבדיקה של אי ההתאמה הנ"ל הסתבר, כי התקבלה בקופה הראשית הוראה של 

הועדה לתכנון לשינוי סכום הגביה אך ההוראה לא דווחה לקופאי המשנה שגבה את 

 הסכום המקורי ולא הופקה קבלה לזיכוי ההפרש מהפנקס הידני.

 מקרים של הפקדות כסף מזומן מהווים חשיפה למועצה.אי התאמה לעיל ב

 יש להקפיד ולוודא במועד ההפקדה את התאמת הסכומים.
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 גביה בקופות המשנה והפקדה בקופה ראשית )המשך(  ז.
 

 באמצעות פנקס קבלות ידני –מחלקת מינהל הכנסות  .2.ז

 

עצה הראשית, הכספים הנ"ל, הנגבים על ידי מחלקת מינהל הכנסות עבור קופת המו

נשמרים בכספת הנמצאת במשרדו של מנהל מינהל הכנסות ומופקדים למחרת היום, 

 (, כי מיגונה של הכספת לוקה בחסר. 2בקופה הראשית. יודגש )ראה לעיל סעיף ג.

אחזקה של סכומי כסף גדולים ובמזומן ללא תיעוד ושמירה ראויים מהווה חשיפה 

 למועצה.     

שינוי במועדי פתיחת הקופה הראשית בהתאמה לשעות מומלץ לבחון אפשרות ל

עבודת מחלקת מינהל הכנסות ובכך למנוע גבייה חריגה באמצעות קבלות ידניות 

 בלבד במחלקת מינהל הכנסות.

 

 תגובת הקופאי הראשי

  מרבית התקבולים הנ"ל, מתקבלים בהמחאות או בכרטיס אשראי ורק לעיתים רחוקות

חות מגיעים בשעות הבוקר ורק מיעוט מבוטל מגיע מתקבלים מזומנים. רוב הלקו

 .15:00-17:00בשעות 

  תקבולים של הועדה לתכנון הנגבים בקופה הראשית מבוצעים על בסיס נתוני מערכת

מידע ייעודית של הועדה באמצעות ממשק אצל הקופאי הראשי, הסכום שנגבה הוא 

 הסכום הרשום בנתוני מערכת המידע.

 אין צורך בשינוי מועדי פתיחה של הקופה. 16:00אחר השעה בגלל מיעוט הלקוחות ל , 

 

הוחלט, כי תשלום במזומן של הועדה המרחבית  בישיבה לתיקון ליקויים - 26/10/15עדכון 

בקופה הראשית.  15:00לשעה  לתכנון "יזרעאלים" או כל מחלקה אחרת יתקבל עד 

ות במחלקת מינהל הכנסות לא יתקבלו מזומנים האמורים להתקבל בקופה הראשית, בקופ

 . 15:00לאחר השעה 

 

 אגף רווחה –קופת משנה  .3.ז

 

הקופה נועדה לגביית תשלומים מלקוחות בגין שירות של "היחידה לשירותים  -

 טיפוליים" על ידי עובדים סוציאליים הניתן בתשלום ללקוחות היחידה. 

או במסגרת של ה"יחידה לשירותים טיפוליים", מטפלת בתושבים באופן פרטני 

 קבוצתית מיוחדת כגון: קבוצת תלמידים בעלי קשיי למידה.

   

הגביה מבוצעת לעיתים על ידי העובדים הסוציאליים הנותנים שרות או על ידי  -

 מזכירת האגף. עם קבלת התשלום, מפיקים קבלה ידנית ללקוח.
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 גביה בקופות המשנה והפקדה בקופה ראשית )המשך(  ז.

 

 אגף רווחה )המשך( –נה קופת מש .3.ז

 

התקבולים באמצעות המחאות או מזומנים בצירוף העתקי הקבלות מוכנסים  -

למעטפה ומונחים בתא הדואר של הקופאי הראשי. הקופאי מושך את המעטפה, 

מבצע הפקדה לקופה הראשית ומפיק קבלה ממוחשבת לסך התקבול. הקבלה 

 האגף.הממוחשבת מתקבלת לאחר מספר ימים אצל מזכירת 

בגביה באשראי, מעבירה מזכירת האגף העתק טופס נתוני אשראי הלקוח לקופאי 

הראשי לביצוע הגביה. עם קבלת קבלה ממוחשבת, גורסת המזכירה את טופס נתוני 

 האשראי.

אופן הפקדת המזומנים וההמחאות בקופה הראשית המבוצע ללא ספירה כמתואר 

 ופן ישיר מול הקופאי הראשי. לעיל, מהווה חשיפה, מומלץ לבצע הפקדה בא

 

 בדקנו מדגמית הפקדות של האגף בקופה הראשית, כדלקמן: -

 

תאריך 

 גביה

מספר 

קבלה 

 ידנית

סכום 

 בש"ח

מועד הפקדה  שם הלקוח

בקופה 

 ראשית

מספר 

קבלה 

 ממוחשבת

מרווח 

 ימים

 2 1038124 9/7/2015 גלית דהן 1,200 5201 7/7/2015

 2 1038159 14/7/2015 אלק. יזרע 240 5202 12/7/2015

 5 1038201 19/7/2015 ק. יזרעאל 560 5204 14/7/2015

 5 1038215 20/7/2015 מירי שמאי 165 5207 15/7/2015

 

 ימים מיום ביצוע הגביה. 5ההפקדות בוצעו לאחר  2ניתן להיווכח, כי 

 על מנת למנוע חשיפה אפשרית, מומלץ לבצע הפקדות בקופה הראשית מידי יום. 

  

 בית האומניות –קופת משנה  .4.ז

 

קופת בית האומניות משמשת לגביית תשלום בגין השתתפות לקוחות בחוגים  -

 הפועלים בבית האומנויות.

 

בגין גביה באמצעות כסף מזומן והמחאות, רושמת קופאית המשנה קבלה ידנית  -

 הניתנת ללקוח. 

עבירה קופאית המשנה את במידה והלקוח מעונין לשלם באמצעות כרטיס אשראי, מ

 פרטי האשראי של הלקוח לקופאי הראשי להשלמת הליך הגביה בחברת האשראי. 

את התקבולים במזומן וההמחאות בצירוף העתק הקבלה הידנית, מפקידה קופאית  -

 המשנה בקופה הראשית במועצה המפיקה קבלה ממוחשבת לכל לקוח. 

 ללקוח. אף את הקבלה הממוחשבת, שולחת קופאית המשנה
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 גביה בקופות המשנה והפקדה בקופה ראשית )המשך(  ז.

 

 בית האומניות )המשך( –קופת משנה  .4.ז

 

אלא  דווח, כי התקבולים בקופת המשנה אינם מופקדים ביום הגביה לקופה הראשית -

 לאחר יום או יומיים כאשר הגביה בסוף השבוע.

 נמצא, כי התקבולים נשמרים במגירת שולחן נעולה.

שמירת תקבול במגירת שולחן מהווה חשיפה, מומלץ לשמור את התקבולים בתוך 

 כספת נעולה.

  

נמצא, כי בקופת המשנה בבית האומניות לא מנהלים דוח מרכז להפקדות בקופה  -

 הראשית ולא נערכת התאמה בין הקבלות הידניות לנתוני ההפקדות.

  ראה להלן המלצה כללית.

 

 מפעם -קופת משנה  .5.ז

 

קופת המפעם משמשת לגביית תשלומים מלקוחות בגין השתתפות לקוחות בפעילות  -

 המפעם כגון: ימי עיון, השתלמויות וכו'. 

לצרכי הגביה נמצאים בידי פעילויות המפעם מתקיימים במקומות שונים ועל כן, 

 העתקים(. 2המפעם מספר פנקסי קבלות )כל פנקס כולל מקור + 

 

ומן או בהמחאות רושמת קופאית המשנה קבלה הניתנת עם קבלת התשלום במז -

מיד באותו יום או ביום למחרת, כאשר הגביה מבוצעת בשעות שהקופה  ללקוח.

הראשית סגורה, ממלאת קופאית המשנה טופס הפקדה הכולל את נתוני התקבול 

 ומפקידה התקבולים בקופה הראשית.

 פעם.התקבול עד להפקדתו, נשמר בכספת במשרד הקופאית במ

 להלן פירוט אופן ההפקדות:

 

 מבוצעת ספירה עם הקופאי הראשי במועד ההפקדה ומופקת  – תקבול במזומן

 קבלה.

 מועבר ידנית לקופאי הראשי, לא מבוצעת התאמה עם  – תקבול בהמחאות

 הקופאי והקבלה מתקבלת לאחר מספר ימים. 

 ימים.  5 -נמסר לנו, כי לעיתים הקבלה מהקופה הראשית מתקבלת רק לאחר כ

אף במקרים של הפקדת המחאות, מומלץ לאמת את נתוני ההמחאות במועד 

 ההפקדה ולקבל קבלה מידית.

 

מעיון בטופס ההפקדה לעיל עולה, כי מספרי הקבלות הידניות אינן מפורטים לצורך  

 רישומם בקבלה מהקופה הראשית.

ופס ההפקדה לצרכי מעקב ובקרה, מומלץ לציין את מספרי הקבלות הידניות בט

   ובקבלה הראשית.
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 גביה בקופות המשנה והפקדה בקופה ראשית )המשך(  ז.

 

 מפעם )המשך( –קופת משנה  .5.ז

 

 המחאות המתקבלות בדואר, מופקדות ישירות בקופה הראשית. -

הגביה באמצעות כרטיס אשראי מבוצעת על ידי הקופה הראשית באמצעות פרטים 

  המתקבלים מקופאית המשנה. 

 

בכל הפקדה לקופה הראשית, מופקת קבלה ממוחשבת ללקוח והעתקה נשמר אצל  -

 קופאית המשנה כאסמכתא.  

 

מבדיקתנו נמצא, כי לא מנוהל דוח מרכז להפקדות בקופה הראשית הכולל את נתוני  -

 הקבלות הידניות.  

קופאית המשנה הסבירה, כי היא מבצעת התאמה בין נתוני פנקס הקבלות בהשוואה 

 כרטסת הגבייה הרלוונטית של המפעם המנוהלת בהנהלת החשבונות.ל

נוכחנו, כי אופן הבדיקה המבוצעת על ידי קופאית המשנה נועד לבחון הוצאות מול 

 הכנסות של הפעילות שבוצעה ולא את נאותות ההפקדות של התקבולים.  

 כללי, המלצתנו בנושא. - 11ראה להלן בסעיף ה.

 

 ס קישוןבי" –קופת משנה  .6.ז

 

 קופת המשנה בבית הספר קישון משמשת לגביית תשלומים בגין לימודי קיץ. -

  

עם גביית התשלום, רושמת קופאית המשנה קבלה ידנית ללקוח. התקבולים בצירוף  -

העתק מהקבלה הידנית נשלחת להפקדה בקופה הראשית במועצה, בדרך כלל על ידי 

 בולים לאגף החינוך.עובד כלשהוא הנוסע למועצה ומביא את התק

מבדיקתנו עולה, כי קופאית המשנה אינה מקפידה לקבל קבלה ממוחשבת 

 כאסמכתא להפקדה. 

כמו כן, קופאית המשנה אינה נוהגת לנהל דוח מרכז למעקב אחר הפקדות בקופה 

 הראשית לצרכי מעקב.

 

, נכחנו בזמן הפקדת תקבולים 9/9/2015בביקור שערכנו בקופה הראשית ביום  -

 התקבלו מקופת המשנה בבית הספר קישון ביצע חשב אגף החינוך.ש

 13:20ההפקדה בוצעה בשעה בה מסיימת עוזרת הקופאי את עבודתה )בערך בשעה 

המחאות בסכום כולל  20 -ו₪  2,890אחה"צ(. בהפקדה זו התקבלו מזומנים בסך של 

ואת  נוכחנו, כי עוזרת הקופאי ספרה את המזומנים שהתקבלו₪.  2,400של 

ההמחאות אך לא אימתה את נאותות הרישום בקבלות הידניות. כמו כן, בגלל השעה 

המאוחרת, בקשה עוזרת הקופאי לקלוט את התקבולים בקופה הראשית למחרת 

 היום בטענה, כי הכספים כבר נספרו וישמרו במגירה עד למחרת. 
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 גביה בקופות המשנה והפקדה בקופה ראשית )המשך(  ז.

 

 בי"ס קישון )המשך( –ת משנה קופ .6.ז

 

 לאחר הערת הביקורת, קלט הקופאי הראשי את התקבול בקופה הראשית.   

יצוין, כי בקרה לעיל בו לא מבוצע רישום וקליטה של הכספים שנגבו לקופה 

 הראשית מהווה חשיפה למועצה.

 יש לקלוט בקופה הראשית כל תקבול המתקבל, מיד במועד קבלתו.

 

ות שהתקבלו ונוכחנו על פי תאריכי ההמחאות, כי התקבולים סקרנו את ההמחא

 חודשים, להלן דוגמאות להמחאות: 3-התקבלו מלפני כ

 

 סכום בש"ח תאריך מספר המחאה

0010247 20/6/15 120 

30000054 12/6/15 120 

0011041 7/6/15 120 

3000710 8/6/15 120 

  

ד למועצה, על קופאי המשנה על מנת להימנע מחשיפות מיותרות ויתכן אף הפס

 להפקיד את התקבולים בקופה הראשית בפרק זמן הקצר ביותר ממועד קבלתם.

 

 קייטנות -קופת משנה  .7.ז

 

 קופת הקייטנות אמורה לשמש לצורך גביית תשלום בגין השתתפות בקייטנות. -

קופאית המשנה דיווחה לנו, כי במשרד הקייטנות אינם גובים מלקוחות מכיוון 

-רבית הלקוחות משלמים באמצעות מערכת שירות תשלומים אינטרנטית "מינישמ

 .פיי" והיתר נשלחים לשלם ישירות בקופת המועצה הראשית

 

נרשמה קבלה יחידה מספר  29/6/2015מעיון פנקס הקבלות הידני נמצא, כי בתאריך  -

 ₪. 700על סך  5851

אלא באמצעות מערכת בפרטי הקבלה נרשם, כי התשלום לא נגבה בקופת המשנה 

פיי" -פיי" אינטרנטית ולראיה, צורף אישור התשלום הממוחשב ב"מיני-"מיני

 לקבלה הידנית. 29/5/2015מהתאריך 

קופאית המשנה הסבירה, כי הלקוחה התעקשה לקבל קבלה הכוללת את הלוגו של 

המועצה האזורית ועל פי הנחיית מנהלת החשבונות הראשית, נרשמה קבלה ידנית 

 קס הקבלות ללקוחה. מפנ

פיי" נמצא, כי הקבלה ממוספרת וכוללת -מעיון בקבלה הממוחשבת ממערכת "מיני

 כותרת בה נרשם שמה של המועצה ומספרה.

מומלץ לבחון את נחיצותו של פנקס הקבלות הידני ובמידת הצורך, להחזירו לאגף 

 הכספים ולבטל את קופת הקייטנות.
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 ה בקופה ראשית )המשך( גביה בקופות המשנה והפקד ז.

 

 ידיעת הארץ –קופת משנה  .8.ז 

  

 3 -מחלקת תרבות מפעילה חוג "ידיעת הארץ" ובמסגרתו, נערכים מידי חודש כ -

טיולים יומיים בתשלום. מזה זמן רב, מנוהל החוג מנוהל על ידי מדריך תושב כפר 

 .יהושוע והוא אחראי, בין היתר, על גביית דמי השתתפות מהמטיילים

 

ברשותו של המדריך לעיל, מספר פנקסי קבלות ידניים המשמשים לרישום קבלות  -

 העתקים.  2ללקוחות הכוללים מקור + 

 

טיולים, מדווח המדריך למחלקת התרבות על ביצוע הטיול, מספר המשתתפים  2מדי  -

 את התקבולים בקופת המועצה הראשית. פקידומוסך הגבייה שבוצעה, 

נמסרות לקופאי הראשי  ,העתק הוורוד של הקבלות הידניותהתקבולים בצירוף 

להפקדה. התקבול נספר על ידי הקופאי והמדריך, מותאם לסכומי הקבלות ומופקת 

 קבלה ממוחשבת יחידה.

 את הקבלה הממוחשבת, מתעד המדריך אצלו לצרכי בקרה.

 

סך נמצא, כי לא מבוצעת בקרה אחר סך התקבול שהופקד בקופה הראשית לבין  - 

הקבלות הידניות שנרשמו. כמו כן, מספרי הקבלות הידניות אינן נרשמים בפרטי 

 הקבלה הממוחשבת.

לצרכי בקרה, על מחלקת התרבות לבצע התאמה בין סך ההפקדה בקופה הראשית 

  לבין סך הקבלות שנרשמו.

 

 ווטרינרית -קופת משנה  .9.ז

 

שימוש אצל הווטרינרית כאמור, במחלקת התברואה קיימת קופת משנה הנמצאת ב -

 לצורך גביית אגרת חיסון לכלבים. 

הווטרינרית נוהגת להגיע לישובים ולבצע חיסונים לכלבים. לצרכי רישום והפקת 

רישיון חיסון באמצעות מערכת מידע ייעודית בשם "רמה", משתמשת הווטרינרית 

 במחשב עליו מותקנת התוכנה ובמדפסת ניידים.   

 

 ית אינה מפיקה כלל קבלות ידניות.מצאנו, כי הווטרינר

הווטרינרית הסבירה, כי במרבית המקרים היא רושמת ברישיון לאחזקת כלב המופק 

לאחר מתן החיסון, כי שולמה האגרה. במקרים מעטים בלבד, בהם לא ניתן להפעיל 

מחשב נייד ולא ניתן להפיק רישיון, גובה הווטרינרית את האגרה ובהגיעה למשרדה, 

 ה רישיון חיסון לבעל הכלב שחוסן.היא מפיק

 אי הפקת קבלה עם קבלת התשלום, מהווה ליקוי.
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 גביה בקופות המשנה והפקדה בקופה ראשית )המשך(  ז.

 

 ווטרינרית )המשך( –קופת משנה  .9.ז

 

בשיחה שערכנו עם מומחה מערכת המידע "רמה" עולה, כי במערכת קיימת אופציה  -

 ו, כי הפעלת האופציה היא קלה ופשוטה.להפקת קבלה ממוחשבת. נוכחנ

 מומלץ להשתמש במערכת המידע ולהפיק קבלה ממוחשבת מיד עם קבלת התשלום.

 הווטרינרית מסרה, כי היא החלה להשתמש במערכת להפקת קבלה.

    

אחת לשבוע מפיקה הווטרינרית דוח רישיונות שהופקו במהלך השבוע הכולל את  -

שנגבו בצירוף הדוח הנ"ל מועבר לקופת המועצה נתוני התשלומים, התקבולים 

 הראשית ומופקת קבלה על שם הווטרינרית על סך התקבול.

מצאנו, כי הווטרינרית ביחד עם הקופאי בקופה הראשית סופרים את התקבול לצורך 

 אימות הסכום כנדרש.

 מבדיקתנו נמצא, כי הקבלות מתועדות ונשמרות אצל הווטרינרית.

    

 לקוחות בקופה הראשיתגביה מ .10.ז

 

מחלקות שונות אשר אינן מוגדרות כקופות משנה ונדרשות לגבות כספים בגין  -

 שירותים, שולחות את לקוחותיהן לשלם בישירות בקופה הראשית. 

 במועד הגביה, מופקת קבלה ממוחשבת על ידי הקופאי הראשי.

 

להלן , תשלוםנמצא, כי לעיתים הגביה מבוצעת ללא אסמכתא מבססת לגובה ה -

 פירוט:

 

 .לקוחות של אגף החינוך נשלחים לשלם על בסיס פתק מאגף החינוך 

  לקוחות מזדמנים שאינם כלולים במסגרת הסעות ללימודים ומעוניינים להשתמש

בהסעות ביישובם, נשלחים על ידי האחראית על ההסעות לשלם בקופה הראשית 

 בגין עלות ההסעה ללא מסמך מבסס כלל. 

 שרות הפסיכולוגי נשלחים לשלם בגין מבחן "מוקסו" )במסגרת שרות לקוחות ה

 פסיכולוגי משלים( ללא מסמך מבסס.

  גביה מלקוחות של מחלקת הספורט המגיעים בליווי של עובד המחלקה,  ללא

 מסמך מבסס.

  לקוחות מחלקת התברואה המשלמים בגין קנייה של פחי אשפה וכו', ללא מסמך

 מבסס.

אחיד שישמש את כל מחלקות המועצה לצורך גביה מלקוחות מומלץ ערוך טופס 

בקופה הראשית. הטופס יכלול את הסכום לתשלום, מהות התשלום והסעיף 

 התקציבי, וייחתם על ידי המחלקה השולחת. 

 תגובת הקופאי הראשי

 מבוצע בירור לגבי כל גביה במועד הגעת הלקוח לקופה הראשית. 
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 בקופה ראשית )המשך(  גביה בקופות המשנה והפקדה ז.

 

 גביה מלקוחות בקופה הראשית )המשך( .10.ז

 

הקופאי הראשי מבצע גביה מלקוחות של הועדה המרחבית לתכנון "יזרעאלים" בגין:  -

 אגרת בניה, היטלים שונים וכו'.

נתוני התשלום מבוססים על "מרשם" שהוא טופס הממולא ידנית ונמסר ללקוח 

שונים כגון: מספר מזהה )של תיק ורוד הנפתח  לתשלום. המרשם כולל פרטים

 במערכת של הועדה לתכנון(, סך התשלום וכו'.

באמצעות ממשק עם המערכת הממוחשבת של הועדה לתכנון ובהתאם למספר 

המזהה במרשם,  קולט הקופאי הראשי אוטומטית את נתוני התשלום וגובה את 

 קופאי הראשי גביה.הסכום המופיע במערכת. בהעדר תיק ורוד, לא מבצע ה

דווח לנו, כי לעיתים, בגלל טעויות אנוש, אין התאמה בין טופס ה"מרשם" הממולא 

 ידנית לבין נתוני המערכת.

מומלץ לבחון אפשרות להפקת טופס "מרשם" ממוחשב שיימסר לידי הלקוח 

  לביסוס התשלום בקופה הראשית. 

 

 כללי -קופות משנה  .11.ז

 

שי אינו מקפיד לרשום את מספר הקבלה הידנית המתקבלת מצאנו, כי הקופאי הרא -

 מקופת המשנה בפרטי הקבלה הממוחשבת.

ליצירת נתיב ביקורת ראוי והגברת הבקרה, על הקופאי בקופה הראשית לרשום את 

  מספר הקבלה הידנית בפירוט של הקבלה הממוחשבת.

קת פנקסי רישום האמור, יסייע בידי המזכירה באגף הכספים האחראית על חלו

 הקבלות לאמת את נתוני הגביה בהשוואה להפקדות בקופה הראשית.

 

מצאנו, כי קופאי המשנה אינם נוהגים למלא דוח מרכז של הקבלות בכל הפקדה  -

 שמבוצעת.

מומלץ לקבוע בנוהל, כי בכל הפקדה ימולא דוח מרכז שיכלול, בין היתר, את מספר 

הקבלה הממוחשבת שהופקה על ידי הקבלה ידנית, סכום הגביה, תאריך ומספר 

 הקופה הראשית.

בכל החלפה/סיום של פנקס קבלות ידני, יבדקו דוחות ההפקדה המרכזים בהתאמה 

לקבלות מפנקס הקבלות הידני, יאושרו בחתימת המנהל הרלוונטי וימסרו למזכירה 

 באגף הכספים. 

 

בגין: טיולים, נמסר, כי במחלקת הנוער במועצה נוהגים לבצע גביה של עלויות  -

 חולצות כחולות, מסעות וכו'.

 מנהלת נמצא, כי אין ברשות מחלקת הנוער פנקס קבלות לצורך ביצוע הגביה.

 המחלקה מביאה את התקבולים במעטפה לקופה הראשית להפקדה.

ביצוע גביה וקבלת תקבולים ללא הפקה של קבלה במועד הגביה מהווה ליקוי, יש 

 סדיר את נושא הפקת הקבלה.לפנות להנהלת החשבונות ולה
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 גביה בקופות המשנה והפקדה בקופה ראשית )המשך(  ז.

 

 כללי )המשך( –קופות משנה  .11.ז

 

נמצא, כי בקופה הראשית מבצעים בדיקה מדגמית בלבד לאיתור שטרות כסף  -

מזויפים. הקופאי הראשי הסביר, כי לא ניתן לבצע בדיקה של כל השטרות בגלל 

 עומס הגביה.

  ומלץ לבצע בדיקה של כל שטרות הכסף, לאיתור שטרות מזויפים.מ

 

נמצא, כי לעיתים מתקבלים כספים ממחלקות או מקופות משנה בתוך מעטפה סגורה  -

ללא ספירה או בדיקה. למחרת מבצעת עוזרת הקופאי בדיקה של הכספים במעטפה 

 ומפיקה קבלה מתאימה. 

 לאירועים חריגים.   המצב המתואר מהווה חשיפה ועלול להוביל 

יש לבצע ספירה ואימות נתוני ההפקדה מיידית במועד קבלת הכספים/המחאות 

 ולהפיק קבלה מתאימה.

 במקרים בהם לא ניתן לאמת את התקבול, יש להימנע מקבלת מעטפות סגורות.

 

 לעיתים מבוצעת בקופות המשנה, גביה באמצעות כרטיסי אשראי.  -

הכנסות קולטים את נתוני האשראי ומבצעים גביה קופות המשנה במחלקת מינהל 

באמצעות תוכנה ממוחשבת של חברת ישראכרט מול חברות האשראי. אחת לחודש 

מבוצעת התאמה בין דוחות תקבולים המתקבלים מחברת האשראי, מול הרישום 

 במערכת הגביה.

  

אשי קופאי המשנה האחרים מעבירים את נתוני האשראי לקופאי הראשי, הקופאי הר

 משדר את נתוני האשראי לצורך הגביה.

מידי חודש, מבוצעת התאמה של דוחות תקבולים מחברות האשראי מול הרישום 

 במערכת הגביה.

 

 קופה קטנה .12.ז

 

ניהול הקופה מבוצע באמצעות  הקופאי הראשי מנהל במסגרת תפקידו, קופה קטנה. -

הקטנה בהנהלת מערכת המידע והתנועות נרשמות ישירות בכרטיס הקופה 

 החשבונות.

מסמכי הקופה הקטנה המשמשים למשיכת כספים מהקופה כגון: תעודת זיכוי, 

 קבלות וכו', נמסרים למזכירה באגף הכספים לתיעוד ורישום בספרי המועצה.

 

 -תנועות בהיקף כספי של כ 305 -עולה, כי בוצעו כ 2014מעיון בכרטיס הקופה לשנת  -

 ₪.אלפי  267

 ח, כי היקף הקופה הוא מהותי ולא משקף את מהותה כקופה קטנה. ניתן להיווכ
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 גביה בקופות המשנה והפקדה בקופה ראשית )המשך(  ז.

 

 קופה קטנה )המשך( .12.ז

 

הקופאי הראשי הסביר, כי היקף הקופה הוא מהותי בגלל המרחק הגיאוגרפי מהבנק 

 בעפולה והצרכים הרבים אותם משרתת הקופה כגון: 

 

  את הקופות הקטנות המתנהלות במחלקות ובתאגידים הקשורים. מממנת 

 .תשלומי אגרות שונות במזומן 

 .הוצאות בטיולי נוער 

 .תלושי אוכל למספר עובדים 

 .'לפריטת כסף וכו 

 

 מומלץ לקבוע בנוהל שיערך, הגדרה מתאימה של הקופה "הקטנה".

    

 לא נמצאו נהלים כתובים להסדרת התנהלות הקופה. -

הראשי הסביר, כי תשלום מהקופה מבוצע רק לאחר הצגת קבלה המאושרת  הקופאי

 בחתימתם של גזבר המועצה ומנהלת החשבונות הראשית.

 מומלץ לערוך נהלים כתובים להתנהלות הקופה.

 

 הוחלט לערוך נוהל ולהגדיר את הקופה הקטנה. בישיבה לתיקון ליקויים - 26/10/15עדכון 

 

ת הנדרשות לאישור משיכת כספים מהקופה הקטנה, בדקתי את נאותות החתימו -

 לא נמצאו חריגים.במדגם שנבדק 

 

 .לא נמצאו חריגים, 9/9/2015בספירה של הקופה הקטנה שערכתי בתאריך  -

 

 תיעוד .13.ז

 

 תיעוד של מסמכים קשורים מבוצע על ידי עוזרת הקופאי הראשי.  -

ון: קבלה ידנית, קבלה מקופה עוזרת הקופאי הראשי נוהגת לתעד מסמכים שונים כג

 ראשית, ספחים שונים המצורפים לתקבולים, בקלסר.   

 

 נמצא, כי: 9/9/2015בסריקת מסמכים שנמצאו במשרד הקופה הראשית מיום  -

  

  ימים(,  21-)לפני כ 17/8/2015ישנו חומר רב הכולל, קבלות, ספחים וכו' מתאריך

 ויק. שהצטבר על שולחנה של עוזרת הקופאי וטרם ת
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 גביה בקופות המשנה והפקדה בקופה ראשית )המשך(  ז.

 

 תיעוד )המשך( .13.ז

 

  ,טופסי הפקדה שהופקו ממערכת הגביה ללא טופס ההפקדה הבנקאי כאסמכתא

 להלן דוגמאות:

 

טופס 

 הפקדה

סך  סוג ההפקדה בנק תאריך

 בש"ח

 ממצא

ללא  25,479 המחאות דחויות5 לאומי 19/8/15 4

טופס 

הפקדה 

 הבנקמ

 2,180 המחאות מזומן לאומי 20/8/15 1

 6,140 המחאות דחויות לאומי 20/8/15 1

 5,400 המחאות דחויות פועלים 23/8/15 1

 30,485.8 המחאות מזומן פועלים 23/8/15 1

  

  .קבלות ממוחשבות ללא אסמכתא מתאימה כגון: קבלה ידנית שהופקה 

 להלן דוגמאות:

 

  

מספר 

 קבלה

כום ס תאריך

 בש"ח

 ממצא הערות

ללא אסמכתא  המחאות 2 3,000 19/8/15 1038492

מתאימה לגביה 

כגון קבלה 

 ידנית

 המחאות 8 3,000 19/8/15 1038493

 המחאות 2 650 19/8/15 1038500

 

שבועות ולכן לא צורפו  2-3הקופאי הראשי הסביר, כי תיעוד המסמכים מבוצע מידי 

 או לטופסי ההפקדה. האסמכתאות המתאימות לקבלות

 

יודגש, כי במצב המתואר לעיל בו מתעכב התיעוד של מסמכים הקשורים להפקדות, 

לא מבוצע אימות בין טופסי הבנק לבין טופסי ההפקדה שהופקו במערכת ובכך 

 פוחתת הבקרה אחר ההפקדות.

מומלץ להגדיר בנוהלי הקופה שיערכו, כי יש לתעד את מסמכי ההפקדות ולבצע 

 מיידית בין טופסי הבנק לטופסי הקופה עם קבלת המסמכים מהבנק. התאמות

 

הקופאי הראשי הסביר, כי התאמות בנק מבוצעות בהנהלת החשבונות ולא על ידי 

 הקופאים ולכן אין דחיפות בתיעוד המסמכים.

 

הביקורת סבורה, כי לא מדובר בהתאמות בנק אלא בבדיקה של נאותות ההפקדה 

ההפקדה המופק על ידי הקופה בלבד וזאת, על מנת לאתר בהתאמה לנתוני טופס 

  חריגים מראש.
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 הפקדה בבנק ח.

 

 כללי .1.ח

 

לכל גוף )חברה, עמותה, ועדה(, יש חשבון בנק נפרד. כספים המשויכים לגוף מסוים,  -

 מופקדים בחשבון הבנק שלו.  

 

מידי יום  הפקדת המזומנים וההמחאות המתקבלים בקופה הראשית מופקדים בבנק -

על ידי שליח, עובד המועצה, באמצעות טופסי הפקדה המופקים על ידי הקופאי 

 הראשי באמצעות תיק ממסרים של הבנק.  

 

טופסי הפקדה לבנק, מופקים מהמערכת הממוחשבת בנפרד ל: תקבולים במזומן,  -

המחאות במזומן והמחאות דחויות וכמו כן, לכל חברה עמותה יש טופס הפקדה 

  נפרד.

 

 בקופה הראשית מותקנת תוכנה המאפשרת להפקיד המחאות ישירות בחשבון הבנק.  -

 באמצעות קוד משתמש, מפקידה הקופאית המחאות לחשבון הבנק.  

 

התאמות חשבונות הבנק מבוצעים על ידי הנהלת החשבונות על ידי קליטה  -

 אוטומטית של תנועות בחשבונות הבנק למערכת, באמצעות האינטרנט. 

 

 מזומן .2.ח

 

מידי יום מפיק הקופאי טופס הפקדה לכספים המתקבלים ממחלקות המועצה.  -

להפקת טופס הפקדה לבנק, נכנס הקופאי למסך הפקדות ומסמן את כל הגביה 

 שבוצעה במזומן ומפיק טופס הפקדה במזומן.  

 

"בקשה לביצוע פעולות במטבע לטופס ההפקדה, מצרפת עוזרת הקופאי טופס  -

 העתקים הממולא ידנית.  2לי" + ישרא

הטופס הנ"ל כולל פירוט של כמות השטרות והמטבעות, סך המזומנים הכולל ומספר 

 השקית המאובטחת )ראה להלן(.

העתק מטופס ההפקדה + העתק מבקשה לביצוע פעולות במטבע ישראלי, מתועדים 

   בקלסר הפקדות בקופה הראשית.

 

הקופאי לתוך שקית מאובטחת )אותה לא ניתן את הכסף המזומן, מכניסה עוזרת  -

 לסגור שוב לאחר פתיחת השקית( וממוספרת. 

דווח, כי ספירת הכסף המזומן מבוצעת על ידי עוזרת הקופאי בלבד. במקרים בהם 

 ישנם סכומים גבוהים, הכסף נספר שנית על ידי הקופאי הראשי. 

ץ כי ספירת המזומנים במטרה למנוע חשש לטעויות אנוש בספירת המזומנים, מומל

 תתבצע גם על ידי הקופאי הראשי.

 מומלץ, כי כל סופר יחתום על גבי השקית המאובטחת לאישור הספירה. 
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 הפקדה בבנק )המשך( ח.

 

 מזומן )המשך( .2.ח

 

לפני הצהריים, לוקח שליח, עובד המועצה, את תיק  11מידי יום, בערך בשעה  -

 ההפקדה, להפקדה בבנק. הממסרים עם שקית המזומנים וטופסי

השליח מוסר את תיק הממסרים לפקיד הבנק ומחזיר, את תיק הממסרים מיום 

 קודם וכן, טופסי ההפקדה הבנקאיים. 

 עולה, כי לא מבוצעת ספירה של המזומנים עם פקיד הבנק במועד ההפקדה בבנק.

 הקופאי הראשי הסביר, כי אלו נהלי הבנק.

 

אפשרות לבצע אימות ונאותות של תכולת תיק  מומלץ לפנות אל הבנק ולבחון 

 הממסרים בהשוואה לטופסי ההפקדה על ידי השליח ופקיד הבנק, במועד ההפקדה. 

 

הוחלט לבצע ספירה של מזומנים להפקדה.  בישיבה לתיקון ליקויים - 26/10/15עדכון 

מנהלת חשבונות ראשית תתאם את ההליך מול הבנק. תיבדק האפשרות להצבת "כספת 

 ברינקס" להפקדת מזומן.

 

 ימים מתקבלים מהבנק טופסי ההפקדה שממלא הבנק. 2-מידי כ

נמצא, כי עוזרת הקופאי אינה מקפידה לבצע התאמה של טופס הפקדת המזומנים 

 מהבנק עם נתוני טופס ההפקדה הממוחשב שהופק ממערכת הקופה. 

ן טופס במטרה להגביר את הבקרה אחר הפקדת כספים, יש לוודא התאמה בי

 ההפקדה הבנקאי עם טופס ההפקדה הממוחשב המופק ממערכת הגביה.

 

 תגובת הקופאי הראשי

 התאמות בנקים מבוצעות על ידי הנהלת החשבונות ולא על ידי הקופאים.

 

כאמור לעיל, אין המדובר בהתאמת בנק אלא בבדיקה מקדימה לגילוי חריגים 

 אפשריים.

 

ממחלקת מינהל ההכנסות, מאמת תקבולים מידי יום בשעות הבוקר עם קבלת ה -

הקופאי הראשי את נאותות התקבול במערכת הגביה בהתאמה לדוח מרכז, מפיק 

 טופס הפקדה ומבצע את ההליך המתואר לעיל.

 

לכספים הנגבים מעמותות ומחברות עירוניות כגון: סב יום, חברה כלכלית וכו',  -

 תם. מפיק הקופאי הראשי טופס הפקדה מיד לאחר גביי

 לצורך הפקדה בבנק, מבצע הקופאי את הליך המתואר לעיל.  
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 הפקדה בבנק )המשך( ח.

 

 מזומן )המשך( .2.ח

 

יצוין, כי עם הפקת טופס הפקדה נגרעים הכספים מהקופה הראשית ונרשמים  -

כלומר, הכספים נרשמו בכרטיס הבנק אך טרם נמסרו לשליח לצורך  בכרטיס הבנק.

 הפקדתם בבנק. 

הקפיד, כי הפקת טופסי הפקדה לצורך העברת הכספים לבנק תעשה רק לכספים יש ל

 המיועדים להפקדה באותו יום. 

 מומלץ לא להפיק טופס הפקדה לכספים שאינם מיועדים להפקדה בבנק באותו יום. 

 

 המחאות .3.ח

 

 הפקת טופס הפקדה בקופה הראשית להמחאות מבוצע, כדלקמן: -

 

 המתקבלות ממחלקת מינהל הכנסות, מפיק הקופאי  להמחאות במזומן ודחויות

 הראשי טופס הפקדה מתאים במועד קבלת התקבולים בקופה הראשית. 

 

  ,להמחאות במזומן ודחויות המתקבלות מעמותות וחברות עירוניות של המועצה

מפיק הקופאי הראשי טופס הפקדה מתאים במועד קבלת התקבולים בקופה הראשית 

 והפקת הקבלה.

 

, ההמחאות נרשמות בכרטיס הבנק ואינן רשומות בקופה וזאת, עוד בטרם כלומר

 העברתן להפקדה בבנק.

 ראה המלצתנו לעיל במקרה דומה בכסף מזומן.

 הקופאי הסביר, כי ההמחאות מסומנות בסימון "למוטב בלבד" ובכך נמנעת החשיפה.

 

 קופאי להמחאות המתקבלות ממחלקות המועצה ומקופות משנה הנוספות, מפיק ה

 טופס הפקדה מידי יום סמוך למועד שליחתן אל הבנק.

 

נמצא, כי לרשות עוזרת הקופאי הראשי ישנו מכשיר "קורא המחאות" אוטומטי   -

 המיועד לרישום של פרטי ההמחאות במערכת הגביה הממוחשבת. 

 נמצא, כי הקופאי הראשי אינו נוהג להשתמש בקורא ההמחאות האוטומטי. 

 כי נוח יותר לרשום ידנית את נתוני ההמחאות.הקופאי הסביר, 

 להקטנת החשש לטעויות אנוש, מומלץ להשתמש בקורא ההמחאות האוטומטי.

 

הוחלט לפנות בבקשה לקבלת קורא המחאות  בישיבה לתיקון ליקויים - 26/10/15עדכון 

 נוסף לשימוש.
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 הפקדה בבנק )המשך( ח.

 

 המחאות )המשך( .3.ח

 

ות לבנק הפועלים, משתמשת עוזרת הקופאי הראשי בתוכנה לצרכי הפקדת המחא -

אינטרנטית של הבנק. באמצעות קוד משתמש וסיסמא, משדרת עוזרת הקופאי את 

 ההמחאות באופן ישיר לחשבון הבנק. 

במקרים שהשידור מבוצע בהצלחה, מסמנת הקופאית על טופס ההפקדה הממוחשב 

 בון הבנק. את המילה "שודר" כלומר, ההמחאות נרשמו בחש

במידה והשידור לא הצליח מסיבות טכניות, מסמנת הקופאית על טוס ההפקדה "לא 

 שודר". במקרה זה, מבצע הקופאי בבנק הפקדה של ההמחאות בחשבון הבנק.

 

לדברי עוזרת הקופאי, ישנן תקלות בביצוע השידור ולעיתים למרות שמתקבלת 

 דור הצליח. הודעה ממוחשבת כי השידור לא הצליח, בפועל השי

נמצא, כי לעיתים במקרה כזה מבצע הקופאי בבנק הפקדה נוספת של ההמחאות 

 ונוצרת כפילות.בחשבון הבנק 

מומלץ לפנות למנהלי התוכנה ולהתריע בפניהם על הבאג הקיים בתוכנה. רצוי 

לבחון אפשרות קבלת אישור מודפס וחתום דיגיטלית להצלחת השידור וקליטת 

 נק או על אי הצלחתו.ההמחאות לחשבון הב

 

במועד הכנת ההפקדה לבנק, ממלאת עוזרת הקופאי את פרטי ההמחאות בטופס  -

)ראה לעיל, הטופס המשמש גם להפקדות  "בקשה לביצוע פעולות במטבע ישראלי"

 מזומנים(. 

עוזרת הקופאי מצרפת העתק של טופס ההפקדה ואת ההמחאות לתיק הממסרים 

 הנשלח לבנק עם השליח.

של טופס ההפקדה ממערכת הקופה, העתק מטופס "בקשה לביצוע פעולות  העתק

 במטבע ישראלי" של הבנק מתועדים בקלסר ידני.

 תגובת הקופאי הראשי

קיימת בעיתיות בהפקדות באמצעות תיק ממסרים, לעיתים ביצוע ההפקדה על ידי הבנק 

ות שהוגשו מבוצע לאחר מספר ימים מהגשת תיק הממסרים או לעיתים אובדות המחא

 לגביה המתגלות לאחר זמן מה וכו'. 

 חריגים אלו נבדקים על ידי הנהלת החשבונות במועד ביצוע התאמות בנק.   

 

 , לא נמצאו חריגים. 9/9/2015בספירה של הכסף המזומן שערכתי ביום  -

 להלן פירוט:

 

קופת 

 מזומן

 הפרש דוח קופה ספירה

 סכום בש"ח

 0 3,264.5 3,264.5 מועצה

 0 6,419 6,419 יזרעאלים
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 המחאות חוזרות וביטול המחאות ט.

 

 כללי .1.ט

 

לעיתים נדרשים לגרוע המחאה שהופקדה, בגלל החזר ההמחאה מהבנק מסיבות  -

 שונות. 

 

ביטול המחאה שנגבתה על ידי קופאי המשנה במחלקת מינהל הכנסות מבוצע  -

קופה הראשית וקופות המשנה במינהל הכנסות, ביטול המחאה שנגבתה על ידי ה

 האחרות מבוצע על ידי הקופאי הראשי. 

 

המחאות שחזרו מתקבלות אצל הקופאי הראשי או על ידי השליח המגיע לבנק מידי  -

 יום או בדואר.  

 

את ההמחאות שנגבו במחלקת מינהל הכנסות, מעביר הקופאי הראשי לידי עובדת  -

 המחלקה לשם המשך ביטולה וגריעתה.

אי הראשי נוהג להחתים את עובדת המחלקה לעיל לחתום על העתק ההמחאה הקופ

  ולתעד את העתקה כאסמכתא. 

 

לא נמצא נוהל כתוב בקופה הראשית המסדיר את ההליך המבוצע במקרים של ביטול  -

המחאה. הקופאי הראשי מסר, כי הוא פועל על פי נוהג הקיים מזה זמן רב בו נדרש 

 לביטול.אישור של גזבר המועצה 

מומלץ לערוך נוהל מתאים לביטול המחאות שיקבע, בין היתר, את הגורמים 

הרשאים לאשר ביטול המחאה, יסדיר את ההליך המבוצע בקופה הראשית ואת 

 אופן הדיווח להנהלת החשבונות.

 

 

 הליך ביטול המחאות שחזרו .2.ט

 

 ביטול המחאות שחזרו מבוצע על ידי הקופאי הראשי, כדלקמן: -

 

 יהוי ההמחאה במערכת הגביה הממוחשבת וסימון של המחאה חוזרת.ז 

  הפקת דוח ממוחשב ממערכת הגביה "החזרה/ביטול המחאות" הכולל פירוט של

 ההמחאה שבוטלה.

 .העתק ההמחאה והדוח המופק נשלחים להנהלת החשבונות 

 .ההמחאה נשלחת למחלקה הרלוונטית להמשך הטיפול בגבייתו 

 

אשי אינו מתעד את מסמכי ביטול ההמחאה לצרכי בקרה נמצא, כי הקופאי הר

 עתידית.

מומלץ לשמור בקופה הראשית תיעוד של ההמחאה שחזרה לצרכי מעקב אחר 

 הטיפול בגבייתה על ידי המחלקה הרלוונטית.
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 המחאות חוזרות וביטול המחאות )המשך( ט.

 

 הליך ביטול המחאות שחזרו )המשך( .2.ט

 

 הוא, כדלקמן: המבוצע על ידי מחלקת הגביהביטול המחאות שחזרו  -

 

 .זיהוי ההמחאה במערכת הגביה הממוחשבת וסימון של המחאה חוזרת 

  הפקת דוח ממוחשב ממערכת הגביה "החזרה/ביטול המחאות" הכולל פירוט של

 ההמחאות שבוטלו.

 .הדפסת מכתב ללקוח על חזרת ההמחאה ובקשה להסדרת החוב שנוצר 

 הדוח שהופק מתועדים בתיק המחאות שחזרו. ההמחאה והעתקה בצירוף 

 .עם הסדרת החוב שנוצר על ידי הלקוח, מוחזרת ההמחאה ללקוח 

 

בסקירת תיק ההמחאות שחזרו מצאנו המחאות שחזרו לפני זמן רב ועדיין לא 

 הוסדרו והוחזרו ללקוח, להלן דוגמאות:

מספר 

 המחאה

 שם הבנק סיבת החזרה סכום בש"ח תאריך

 יהב אין כיסוי מספיק 1,329 15/7/14 51223

 פועלים חשבון מוגבל 8,000 30/11/14 10673

 פועלים חשבון מוגבל 8,000 30/12/14 10674

 פועלים אין כיסוי מספיק 2,000 10/1/15 10143

 לאומי חשבון מעוקל 3,930 25/1/15 5436740

 

צר בעקבות עובדת המחלקה האחראית על הנושא הסבירה, כי המעקב אחר החוב שנו

החזרת ההמחאה מבוצע על ידי עובד נוסף באמצעות מערכת "אגוז" באמצעי גביה 

 מנהליים. 

 לא מבוצע מעקב אחר החזרת ההמחאות המתועדות בתיק.

 

נמצא, כי לא מופק דוח מרכז לצרכי מעקב ובקרה אחר הטיפול בהמחאות שחזרו על  -

 ידי הקופאי הראשי ועל ידי מחלקת מינהל הכנסות. 

מומלץ להפיק מידי חודש דוח המחאות מבוטלות ואופן הטיפול בהם, שיוגש לעיון  

 גזבר המועצה.

 

 ביטול המחאות לבקשת לקוח .3.ט

 

במקרים מסוימים בהתאם לבקשת הלקוח כגון: החלפת ההמחאה, המרת המחאה  -

 בתשלום במזומן או באשראי וכו', נדרש לבטל המחאה. 
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 המחאות )המשך(המחאות חוזרות וביטול  ט.

 

 ביטול המחאות לבקשת לקוח )המשך( .3.ט

 

ביטול המחאה שנתקבלה אצל הקופאי הראשי מבוצעת על ידי הקופאי הראשי  -

 לבקשת הלקוח, כדלקמן:

 

  .בקשה מתקבלת בכתב אצל המחלקה הרלוונטית 

  .הבקשה מאושרת על ידי מנהלת החשבונות הראשית והגזבר 

 הבקשה מועברת לקופאי הראשי. 

 .המכתב נשלח לבנק להחזרת ההמחאה 

 .עם קבלת ההמחאה מהבנק, מבוצע הליך ביטול כמו בביטול המחאה שחזרה 

 

 בבדיקת נאותות ההליך המבוצע, לא נמצאו חריגים.

 

 במחלקת מינהל הכנסות, כל קופאי משנה רשאי לבטל המחאה בהליך, כדלקמן: -

  

 .לקוח מבקש בע"פ לבטל המחאה 

  לבנק למשיכת המחאה שהופקדה למשמרת.הדפסת מכתב בקשה 

 .אישור המכתב בחתימת גזבר המועצה למשיכת ההמחאה מהבנק ושליחתו לבנק 

  עם קבלת ההמחאה מהבנק, מבוצע הליך לביטול ההמחאה ומופק דוח

 "החזרה/ביטול המחאות" )בדומה להליך לעיל בהחזרת המחאה(.

 מצעי התשלום, עם הסדרת החוב שנוצר מביטול ההמחאה / או החלפת א

 מוחזרת ההמחאה ללקוח.

 .העתק ההמחאה ודוח המופק מתועדים בתיק ביטולי המחאות 

 

סקרנו נאותות אישורים של מכתבי ביטול ההמחאות הנשלחים לבנק, במדגם שנסרק 

 לא נמצאו חריגים.
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 יזרעאל עמק האזורית המועצה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בנושאובירור טענות  הביקורת בדיקת

 
 פסולת ופינוי אשפההפרדת 

 
 
 

 

 

 – 2015אוקטובר  -

 – 2016עדכון ינואר  -

 – 2016עדכון פברואר  -
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 כ"ח באדר א' תשע"ו

 2016במרץ  8
 

 
 לכבוד

 מר אייל בצר, ראש המועצה
 המועצה אזורית עמק יזרעאל

 9000ת.ד. 
 18120עפולה 

 
 מכובדנו,

 
 

דוח בדיקת הביקורת בנושא: "פרוייקט  הנדון:
 דת פסולת ופינוי אשפה"הפר

 
 

בעקבות בקשת ועדת הביקורת המועצתית, בדקתי את טענותיו של חבר מליאת המועצה מר יואל בן 

 ברוך בנושא "פרוייקט הפרדת פסולת ופינוי אשפה" המנוהל על ידי אגף איכות הסביבה במועצה.

 

אים" של המשרד בדוח זה, סקרתי תחילה את הרקע להפרדת פסולת ואת פרסומי "קולות קור

 להגנת הסביבה ובדקתי את התנהלות אגף איכות הסביבה בביצוע הפרוייקט. 

 

על פי הבדיקה עולה, כי תכניות אגף איכות הסביבה בנוגע להפרדת הפסולת במקור הוצגו ואושרו 

 על ידי מליאת המועצה בהליך תקין.

 

ורים להפרדת הפסולת ממצאי הדוח מצביעים על ליקויים וכשלים בהתנהלות בנושאים הקש

 במקור, לפינוי האשפה הביתית ולפרויקט מחזור אריזות ופחים כתומים.

 

לדעת הביקורת, טיפול בליקויים ובכשלים ויישום המלצות הביקורת יובילו להתייעלות וחסכון 

 בנושא.

 

 אני מודה לכל עובדי אגף איכות הסביבה על שיתוף הפעולה לה זכיתי.

 

  
 

 בכבוד רב,
 

 הודהלי יא
 מבקר המועצה

 
 

 

 

 

 חברי ועדת הביקורת. : העתקים
 דן תנחומא, מנכ"ל וגזבר.

 אסי אליה, מנהל אגף איכות הסביבה
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 תמצית ממצאים א.

 

 מצאים העולים מדוח הביקורת.לנוחות הקוראים, להלן ריכוז של עיקרי המ

יודגש, כי המדובר בעיקרי ממצאים. לצורך הבנה מלאה של כל ממצאי הביקורת יש לעיין בדוח 

 המפורט בהמשך.

 

 זרמים יבש ורטוב )פרק ז' בדוח(. 2-הפרדה במקור ל .1.א

 

בתחילת הדברים, הגישה המועצה בקשה ל"קול קורא" של המשרד להגנת הסביבה להפרדת 

התקבל אישור של המשרד להגנת  2013זרמים )יבש ורטוב(. בסוף שנת  2-ור להפסולת במק

 כהשתתפות בפרוייקט בסעיפים שונים.₪ מליון  7.2-הסביבה והתחייבותו לתקציב בסך של כ

 קיבוצים בהם חולקו פחים חומים.  9-, הפרוייקט מופעל רק ב2015נכון לחודש ינואר 

הפרדה אינם גבוהים והפרויקט להפרדת הפסולת שיעורי ה 2016נמצא, כי נכון לינואר 

זרמים יבש ורטוב אינו מצליח להשיג את מטרתו, לא הושג חיסכון על ידי  2-במקור ל

 הקטנת משקל הפסולת הנשלחת להטמנה.

 

, התכנית להקמת ריכוזי פחים ובניית מסתורים אינה רלוונטית יותר. אגף 2/2016נכון לחודש 

 "ס(, מוביל מהלך חדש לחלוקת קומפוסטרים ביתיים.איכות הסביבה )להלן איכו

לדברי מנהל אגף איכו"ס, עקב כישלון של המשרד להגנת הסביבה בהקמה של אתרי טיפול 

אזוריים לטיפול בפסולת הרטובה והקושי במציאת אתר קומפוסטציה יישובי, הפרויקט אינו 

 מצליח להתרחב.

אין כל יסוד להניח שאכן הדבר יצליח אם הביקורת מציינת, כי המדובר בפעולה עתידית ו

 .לאו. על פי נתוני העבר קיים החשש, כי הפעולה לא תצלח וכמות ההפרדה לא תגדל

 

 : 2016נכון לחודש פברואר 

 

  קיים עיכוב בקבלת כספי השתתפות במסגרת הקול הקורא וקיים חשש לאי עמידה

 בתנאי הקול הקורא לקבלת הכספים.

  לא נמדד חיסכון בעלויות ההטמנה בגין צמצום כמות 2016נכון לחודש פברואר ,

זרמים  2-הפסולת הביתית הנשלחת להטמנה ומרבית הוצאות פרוייקט הפרדה במקור ל

 ממומנות ממקורות המועצה.

 

מכיוון שמשקל הפסולת הרטובה ממשקל הפסולת הביתית הוא מהותי ביותר, אזי מחזורה 

 לחסכון בעלויות ההטמנה.  יצמצם את משקל הפסולת להטמנה ויוביל

 מומלץ לבחון דרכי פעולה נוספים להגדלת היקף הפרדת הפסולת הרטובה.

 

אלפי  960-מנהל אגף איכו"ס דיווח כי התקבל סכום בסך של כ – 8/3/2016עדכון שהתקבל בתאריך 

 זרמים. 2-מכספי השתתפות של המשרד להגנת הסביבה במסגרת קול הקורא להפרדה במקור ל₪ 
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 )פרק ח' בדוח( הפרדה לזרמים ייעודיים במרכזי אשפה  .2.א

 

, בכל ישובי המועצה ישנם מרכזי מחזור הכוללים פחים בצבעים 2016נכון לחודש פברואר 

 שונים לצורך מחזור של נייר, קרטון, בקבוקים וזכוכית.

וכר בהתאם לחוק לטיפול לאחר חתימת הסכם עם תאגיד ת.מ.י.ר )הגוף המ 2012החל משנת 

 במחזור אריזות(, המועצה מקבלת תקבולים מהתאגיד בגין המחזור.

 נמצא, כי: 

  מצד אחד, הכנסות המועצה ממרכזי המחזור המתקבלות מתאגיד ת.מ.י.ר ומתאגיד

, הסתכמה 2015א.ל.ה אינם מכסות את עלות הפינוי. יתרת הגרעון בפעילות זו בשנת 

 ₪.אלפי  286לכדי 

 ני, חוסכת המועצה את עלות ההטמנה שהייתה נדרשת אילו פסולת מחזור זו מצד ש

 -הסתכם לכדי כ 2015היתה מועברת לאתרי הטמנה. החסכון בגין אי ההטמנה בשנת 

 ₪.אלפי  365

  

 עלויות פינוי אשפה )פרק ג' בדוח( .3.א

 

סות הסתכמו הכנ 2015נמצא, כי בשנת  2016על פי נתוני הנהלת החשבונות מחודש ינואר 

מסך  ההוצאות שהסתכמו  25% -שהם שיעור של כ₪ מליון  2.6 -המועצה  מאשפה לסך של כ

 ₪.מליון  10.5לכדי 

 בדקתי את סעיפי עלויות פינוי אשפה כדלקמן:

 

 :בדוח( 1סעיף  אחזקה והחלפת מיכלי אשפה )סעיף ג. -

את בבדיקת חיובים בסעיף אחזקת מכלי אשפה נמצאו חיובים אשר אינם תואמים 

 כלומר, חלק מההוצאות שנרשמו אינם שייכות לסעיף.תיאור הסעיף. 

 יש להקפיד על רישום נאות של חיובים בכרטיס הנכון.

על הנהלת החשבונות בהתייעצות עם מנהל אגף איכו"ס וגזבר המועצה לקבוע את סוגי 

 העלויות בהתאמה לסעיפים התקציביים.

יש לציין על גבי החשבון את הסעיף  בכל חשבון של פעילות האגף המוגש לתשלום,

 התקציבי המתאים.

  

 :בדוח( 2סעיף  פינוי פסולת מוצקה )סעיף ג. -

עלויות פינוי פסולת מוצקה, משולמות על ידי המועצה והמועצה מחייבת את היישובים. 

עלויות בגין פינוי פסולת מוצקה מבסיס רמת דוד מוטלות בחלקן על המועצה וכן, 

 י בציפורי.מאתר הגן הלאומ

, נמצאה 2015בהשוואה בין הכנסות והוצאות המועצה בגין פינוי פסולת מוצקה בשנת 

 ₪.אלפי  40 -יתרת גרעון לא מוסברת בהיקף של כ
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לערוך בירור לגבי על אגף איכו"ס בסיוע הנהלת החשבונות ומחלקת מינהל הכנסות 

 . מומלץ: ההפרש ולהביא לסגירתו

 

רציף אחר נתוני הוצאות חודשי מעקב קבוע נהלים מחייבים לאופן ביצוע ל .1

  .בעתיד והכנסות בסעיף זה ולוודא, שלא ישנו פערים כאלו

לנוחות המעקב, החיוב והבדיקה, מומלץ לבקש מאתר ההטמנה וקבלן ההובלות 

 דוחות בפורמט מתאים.

חיוב ישירות לחלופין, לבחון את העברת הוצאות פינוי האשפה המוצקה ל .2

 לישובים וללא תיווך המועצה.

 

 :בדוח( 2סעיף  אגרת כלי אצירה )סעיף ג. -

 

 בגין אגרת פסולת מוצקה.₪ אלפי  500 -סך של כ 2015המועצה גבתה בשנת 

החלטת המועצה, לאחר סיום פרויקט הפרדת אריזות )פחים כתומים( המועצה על פי 

 לא תגבה אגרת כלי אצירה.

החלטתה, גבתה המועצה אגרת כלי אצירה מישובים בהם חולקו פחים נמצא, כי למרות 

 כתומים. מנהל אגף איכו"ס מסר, כי קיימת בעיה חוקית בגביית האגרה.

 על המועצה לבחון משפטית סוגיה זו ולפעול בהתאם.

 

 חקיקה וקולות קוראים )פרק ד' בדוח( .4.א

 

 רה. בישראל קיימת חקיקה ותקנות העוסקים בנושא האשפה ומחזו -

" )להלן חוק האריזות(, הוכר 2011-על פי חוק להסדרת הטיפול באריזות התשע"א

תאגיד תמיר על ידי מנהל האריזות במשרד להגנת הסביבה כגוף המוכר לטיפול בחובת 

 היצרנים למחזור אריזות.

על פי חוק האריזות, מנהל האריזות במשרד להגנת הסביבה מוסמך לקבוע אמות מידה 

 וי אריזות. לאיסוף ופינ

הוגשה על ידי מרכז המועצות האזוריות למנהל האריזות, הצעה  16/8/2015בתאריך 

לקביעת אמות מידה למחזור אריזות הכוללת, בין היתר: הנגשת מתקני המחזור 

בתי אב, מינוף מערכת  2 -פח ל 1ליטר ביחס של  360לתושבים על ידי פיזור פחים בנפח 

 הסברה לפי בית אב וכו'.

 טרם התקבלה החלטת מנהל האריזות לגבי ההצעה. 1/2016ן לחודש נכו

 

זרמים,  2-המועצה אישרה מספר תבר"ים בפרויקטים הבאים: הפרדה במקור ל -

 11.7 -מפרידים בצבעים במרכזי מחזור וטיפול באריזות )פח כתום( בהיקף כולל של כ

 ₪. מליון 

בהתאם לקול הקורא של זרמים  2 -בחלק מהתבר"ים הקשורים להפרדה במקור ל

המשרד להגנת הסביבה, דווח כי העלויות יכוסו על ידי חיסכון בהוצאות האשפה בגין 

 שנים. 3מחזור בתוך 
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)ראה פירוט בדוח( נמצא,  כי הוצאות המועצה  2016מבדיקתנו נכון לחודש ינואר 

זרמים אשר  2-הפרדה במקור ל בפינוי פסולת למחזור גדלו וטרם נוצר חסכון בגין

 יכסה את עלויות המועצה. 

 

החיסכון המשמעותי המתוכנן, יבוא בעיקר בעקבות פיזור פחים כתומים לתושבים  -

וצמצום כמות  2015)ולא בריכוזי אשפה( שהוחל על פי הנחיית ראש המועצה בסוף שנת 

 הפחים הירוקים שמפנה קבלן הפינוי.

ועל כן, מלוא החיסכון  2016אמור להסתיים בסוף שנת גמר חלוקת הפחים הכתומים 

   .2017בעלויות הפינוי יבוא לידי ביטוי רק בחשבונות בשנת 

 

מבדיקה של חשבונית הקבלן בגין פינוי אשפה ביתית בפחים הירוקים בחודש ינואר 

 500 -בחודש )כ₪ אלפי  44 -עולה, כי החיסכון שהושג עד כה בעלויות הקבלן עמד על כ

 בשנה(.₪ פי אל

 

 נמצא, כי:  - 

 

  בעקבות הנחיית ראש המועצה,  מפזרת המועצה פחים 2015החל מסוף שנת ,

 בתי אב )ולא בריכוזי פחים, שהיא כאמור התכנית שבוטלה(.  1:2כתומים ביחס של 

  בתי אב.  1:8תאגיד תמיר מממן רכישת פחים כתומים ביחס של 

 רכשה המועצה פחים כתומים 2016אר על פי נתוני הנהלת החשבונות נכון לינו  ,

 ₪.אלפי  36 -והחזרי תאגיד תמיר עמדו על סך של כ₪ אלפי  500 -בסכום של כ

  טרם התקבלה החלטת מנהל האריזות במשרד להגנת  2016נכון לחודש ינואר

הסביבה לגבי אופן חלוקת פחים כתומים ועל כן, לא ניתן לצפות להחזר נוסף 

 מתאגיד תמיר.

 

י על פי נתוני בדיקות מדגמיות לנפח מילוי הפחים הכתומים שעשה מר יואל בן נמצא, כ

ברוך בישוב בית לחם ועל פי נתוני בדיקה דומה שערך אגף איכו"ס במספר ישובים בהם 

 1:4חולקו פחים כתומים עולה לכאורה, כי ניתן היה לחלק פחים כתומים ביחס של 

יל לצמצם באותה מידה את כמות הפחים ובכך לחסוך בעלויות רכישה של פחים ובמקב

 הירוקים.

 ראה פירוט בדוח.
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 תכנית אב לטיפול בפסולת )פרק ה' בדוח( .5.א

 

גיבש אגף איכו"ס תכנית אב לטיפול בפסולת במועצה התאם לכללי קול  2011בשנת  -

 זרמים. 2-הקורא להפרדה ל

 ם בתכנית שהוצגה לא יושמו. כפי שמתואר בפירוט בדוח, מרבית התרחישי

 להלן פירוט:

 

 זרמים והפחתת כלי  2-במבחן המציאות, התרחיש לשילוב של ההפרדה במקור ל

בתי אב ופח חום  8ליטר ירוקים לכל  1,100אצירה ומספר הנפות על ידי הצבת פחי 

 לא יושם.לפסולת רטובה בריכוזי אשפה שיוסתרו, 

  קיבוצים בלבד ולא  10 -זרמים יושם ב 2 -, פרוייקט הפרדה ל2016נכון לינואר

ליטר שהובילה  1,100. )מלבד החלפת הצפרדעים במכלי התרחב לישובים נוספים

בשנה ולא חסכה בעלויות ₪ אלפי  150 -לחיסכון בעלויות אחזקת הצפרדעים בהיקף של כ

 ההנפה(. 

ם, זרמי 2 -, כהמשך לפרוייקט הפרדה במקור ל2016כיום נכון לחודש פברואר 

 קומפוסטרים ביתיים שהצלחתה מוטלת בספק. 1,000 -מתוכננת חלוקה של כ

  התרחיש להקמת אתרי קומפוסטציה ישוביים לא יושם במלואו ובפועל הוקמו

 קיבוצים שבהם חולקו פחים חומים. 10-אתרי קומפוסטציה רק ב

 

כיום, המועצה מצמצמת את מספר הפחים הירוקים וכפועל יוצא גם חלק מכמות 

סולת האריזות להטמנה, על ידי חלוקת פחים כתומים להפרדת האריזות ביישובי פ

 המועצה.

 אישור מועצה לתכניות )פרק ו' בדוח( .6.א

 

 המועצה דנה במספר ישיבות מליאה בנושא טיפול בפסולת במועצה  ומחזורה. -

 

זרמים, פסולת רטובה  2-בתחילה הוחלט על יישום תכנית להפרדת הפסולת הביתית ל -

אורגנית( בפח בצבע חום ופסולת אחרת יבשה בפח ירוק על ידי חלוקת פחים בריכוזים )

 בתי אב ובניית מסתורים.  8-10לכל 

 קיבוצים בלבד. 9-ממועד אישור המועצה, הפרוייקט יושם ב

 

כישלון התכנית נבע בעיקר משום התנגדות הישובים לביצוע ריכוזי אשפה ובניית 

 מסתורים. 

זרמים על ידי הצבת ריכוזי פחים  2-תכנית לעיל להפרדה במקור לבסופו של יום, 

 ובניית מסתורים  אינה רלוונטית יותר. 
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הביקורת סבורה, כי אגף איכו"ס, כמוביל הפרוייקט, השתהה יתר על המידה בראיית 

 הכישלון התכנית במתכונת שהוצגה. 

( לאחר הנחיית ראש 2015)בחודש ספטמבר רק לאחר כשנה וחצי ממועד הישיבה 

המועצה ובין היתר, על מנת לעמוד ביעד לצמצום הפחים הירוקים, החל אגף איכו"ס 

לפזר פחים כתומים בישובים )ולא בריכוזים( והחל לצמצם בהתאמה את מספר הפחים 

 הירוקים.  

חים הנחיה זו של ראש המועצה קידמה את פיזור הפחים הכתומים וצמצום של הפ

, 2016הירוקים שהובילו לצמצום מסוים של הפסולת להטמנה והחל מחודש ינואר 

 להקטנת עלויות פינוי האשפה הביתית. 

 

בתי אב בפינוי אחת לשבוע ולהוריד  1:4לטענת יואל, יש לחלק פחים כתומים ביחס של 

 וב.צידי הרח 2-בתי אב ברחובות בהם הבתים ממוקמים מ 4פחים ירוקים לכל  2 -עד ל

 )ראה פירוט בפרק ט(

 

 המועצה אישרה פרוייקט הפרדת פסולת "זרמים ייעודיים" במרכזי אשפה. -

, בכל יישובי המועצה ישנם מרכזי מחזור הכוללים פחים 2016נכון לחודש ינואר 

 בצבעים להפרדת פסולת.

 

 

 בירור טענות יואל )פרק ט' בדוח( .7.א

 

  בדוח( 2הצגת הפרוייקט למליאה )סעיף ט. - 

 

זרמים שהוא שיפור  2-לדברי יואל, הצבת יעד נוסף לפרוייקט הפרדה במקור ל 

"נראות" הפחים ברחוב על ידי בניית מסתורים והצבה בריכוזי פחים גרמה להתנגדות 

 נציגי הישובים במליאה ולכישלון התכנית. 

כמו כן טען יואל, כי על המועצה היה לפרוס פחים כתומים במהירות ולצמצם פחים 

 רוקים ולטפל לאחר מכן בבעיית נראות במידה ותהיה רלוונטית.י

בסופו של יום המועצה יישמה את שיטת יואל ו"ירדה" מהתכנית לבינוי מסתורים 

, בהוראת ראש המועצה, הוחל בפיזור פחים 2015וריכוזי פחים והחל מחודש ספטמבר 

 בתי אב וצמצום הפחים הירוקים.  1:2כתומים ביחס של 

ום בפחים הירוקים מתייתר הצורך של נראות מכיוון שכמות הפחים הנמצאת בגלל צמצ

 ברחוב לא השתנתה אלא רק החליפה צבע.

 

בסופו של יום, צדק יואל בטענתו כי שיטת היישום לפיזור הפחים הכתומים שתוכננה  

 היא שגויה.

י אך לגבי הצגת הנתונים למליאה סבורה הביקורת, כי ברגע שנבחרה השיטה על יד

שפרש בפני מליאת מנהל איכו"ס )שיטת בינוי מרכזי פחים ואיגום(, צדק מנהל איכו"ס 

 המועצה את כל ההיבטים שביישום שיטה זו כולל בעיית הנראות. 
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טענתו של יואל, כי היה על מנהל איכו"ס לא להזכיר את בעיית הנראות שעלולה 

 )שהוצגה למליאה( אינה מתקבלת.  לנבוע מיישום השיטה הראשונה

   

והוצאת  1:2יואל טוען, כי המליאה לא אישרה חלוקה של פחים כתומים ביחס של  

 פחים ירוקים ולמרות זאת מבוצע על ידי אגף איכו"ס.

אישרה, בין היתר, צמצום של פחים  9/2/2014נמצא, כי המליאה בישיבתה מיום 

לרכישה של פחים כתומים ₪ אלפי  2,000של בסך  1753ירוקים וכן, את תב"ר מספר 

 לחלוקה בישובים.

אגף איכו"ס ביישום שיטת הפיזור החדשה, למעשה אינו משנה את המצב הקיים 

בישובים מבחינה של מספר הפחים ומיקומם והוא עושה זאת תוך תיאום עם הישוב. 

 כמו כן, רכישת הפחים נעשית במסגרת התב"ר המאושר.

בין החלטת מליאה לבין יישום בפועל שהרי, התכנית הראשונית על כן, אין סתירה 

 אינה מיושמת. 

שיטת הפיזור החדשה וצמצום הפחים הירוקים )שאושר על ידי המועצה( מבוצעת 

 בהוראת ראש המועצה.

 

 (3הפחתת מספר פינויי האשפה בשבוע )סעיף ט. -

 

ין צורך בפינוי פחי פנה למנהל איכו"ס והתריע על כך שא 2014לדברי יואל, בשנת  

, 2014אשפה פעמיים בשבוע בחלק מהישובים ונאמר לו, כי הנושא בטיפול. בחודש מאי 

 17-חודשים מכניסת מנהל אגף איכו"ס לתפקידו, הופחתו מספר הפינויים ב 23לאחר 

פעמים בשבוע לפעם אחת  2-קיבוצים ובישובים תמרת וגבעת אלה( מ 15-ישובים )ב

 בשבוע. 

לא עברו לפינוי אחת  2014, כתוצאה מכך שלא בוצעה בדיקה לפני שנת לטענת יואל

 ₪.לשבוע ובכך, שלמה המועצה כספים מיותרים שיכלה לחסוך בהיקף של כמיליון 

כניסות לישובים  74-ישובים )הפחתה של כ 17-למרות המעבר לפינוי פעם בשבוע ב

עמדו ולא ניצלה את (, המועצה המשיכה לשלם למשאיות ש)ראה חישוב להלןבחודש, 

 ההפחתה לחסכון כספי בהוצאות הפינוי.

 

מנהל אגף איכו"ס טען, כי הפחתת הפינויים נעשתה לאחר שבשלו התנאים לכך וללא 

 קשר לפנייתו של מר יואל. 

 

 30% -הישובים מהווה כ 17 -מחישוב שבצעתי עולה, כי המעבר לפינויי אחת לשבוע ב

 בכל יישובי המועצה. מסך הפינויים החודשיים הממוצעים

(, עלות 2014נמצא, כי למרות ההפחתה במספר הפינויים השבועי )החל מחודש מאי 

)לא כולל עלויות הטמנה(  לא  2014פינוי האשפה הביתית על ידי הקבלן בשנת 

 .2013השתנתה ביחס לשנת 
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ישובים בהם פינו צוותי מבדיקה עולה, כי נפח הפינויים העיקרי שירד היה ב

המועצה. ולמרות זאת, לא בוצעה התייעלות ולא הועברו ישובים בהם מפנה הקבלן 

לפינוי על ידי צוותי המועצה. עולה מכך, בחלק הזמן שהתפנה לצוותי המועצה הם 

 למעשה, לא עשו דבר.

 

מספר המועצה לא בחנה באופן רציף נתוני פינוי אשפה כגון"  2012נמצא, כי עד לשנת 

 הפחים הקיימים, נפח מילוי הפחים מידי פינוי, נחיצות כמות הפחים וכו'. 

, בעקבות מכרז לפינוי אשפה, עלות קבלן הפינוי תלויה ביחס ישיר 2015החל משנת  

בכמות הפחים להנפה. על כן, מומלץ לבצע סקרי אשפה מדגמיים תקופתיים ועל פי 

לי האשפה וניתן יהיה להיערך לגבי תוצאות סקרי האשפה, תיבחן נצילות נפח מכ

  מספר מכלי האשפה הנדרשים.

 

 תגובת מנהל איכו"ס

(,  2009לא הייתה ירידה בעלויות מכיוון שבמהלך השנים מאז חתימת ההסכם עם הקבלן )שנת 

 31/12/14 – 1/1/09נוספו לקבלן פחים רבים שנבעו מגידול באוכלוסיית המועצה )בתקופה בין 

תושבים ויותר(, ושכר  6,670 -, תוספת של כ21% -ה גדלה בשיעור של כאוכלוסיית המועצ

 טרחתו לא השתנה.

, במטרה לצמצם את מספר ההנפות שעושה הקבלן ולחסוך בעלויות, 2015החל מסוף שנת 

הכנסת פחים כתומים וצמצום הפחים הירוקים מבוצעות תחילה בישובים שאותם מפנה 

 הקבלן.

 

  (.4שפה )סעיף ט.צוותי המועצה לפינוי א -

 

 צוותי פינוי אשפה  3, המועצה מעסיקה 2016נכון לינואר 

 נמצא, כי:  2015בבדיקת נתוני פינוי בשנת  

 

  ממוצע הפינויים היומי של צוות מועצה נמוך מהממוצע היומי המפונה על ידי צוות

 .41% -קבלן בשיעור של כ

  של צוותי המועצה. תפוקתם היומית של צוותי הקבלן גדולה יותר מתפוקתם

כלומר, הגדלת תפוקתם היומית של צוותי המועצה יכול להקטין את הוצאות 

 המועצה בפינוי פחים על ידי הקבלן.

   .קיימת שונות גדולה ביעילותם היומית של  צוותי המועצה 

 

שעות עבודה  8.5נמצא, כי הדבר נובע, בין היתר, משום שצוותי המועצה אינם עובדים 

בדיקה מדגמית של רישומי נסיעה במשאיות "טכוגרף" עולה, כי משאיות י ביום. על פ

כלומר, במידה וצוותי שעות בלבד.  3-5 -האשפה נוסעות בעבודה מידי יום בממוצע כ

המועצה היו ממלאים את מכסת שעות העבודה היומית, תפוקתם היומית הייתה גדלה 

 ני.ומכך, ניתן היה לצמצם את היקפי העסקת הקבלן החיצו
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במטרה לצמצם בעלויות המועצה בפינוי האשפה, מומלץ לבחון את נתוני שעות עבודת 

 צוותי פינוי האשפה של המועצה. 

 

נמצא, כי עובדי צוותי האשפה מקבלים מידי חודש תגמול בגין שעות נוספות למרות 

 שלא בוצעו בפועל.

ואושרו על ידי הממונה על  1998פני שנת הוסבר, כי המדובר בהסכמים שנחתמו ל

 השכר.

הביקורת מעירה, כי מעבר להיבטים של שעות עבודת העובדים, הפעלת משאיות 

אשפה שעלותן גבוהה במשך שעות מעטות בלבד ביום עבודה, מהווה בזבוז של משאב 

 יקר.

 

 תגובת מנהל אגף איכו"ס

לת צוות רביעי של המועצה ובכך, , גויס נהג נוסף שיאפשר הפע2016נכון לחודש ינואר 

 יצומצמו מספר הישובים שהקבלן מפנה אשפה בהם.

 

 ימים.  5ימים בשבוע בלבד במקום  4נמצא, כי צוותי המועצה עובדים  

 ימים בשבוע. 4צוותי המועצה קבלו אישור לעבוד הוסבר, כי 

הל אגף מסקירה של דוחות עבודה חודשיים של עובדי הצוותים המאושרים בחתימת מנ

ימי עבודה בשבוע למרות שעובדים בפועל רק  5איכו"ס נמצא, כי העובדים מדווחים על 

 ימים.  4

מנהל אגף איכו"ס מסר, כי המדובר במצב שקיים זמן רב. מזה כשנתיים ימים 

 מבוצעים מהלכים בהדברות עם העובדים, ועד העובדים והנהלת המועצה, לשינויו.

ה הביקורת, כי אופן הדיווח המתואר מהווה ליקוי למרות ההסברים שהתקבלו סבור

 וחריגה מכללי המנהל התקין.

 על עובדי הצוותים למלא דוחות עבודה בהתאם לביצוע בפועל.

 

נמצא, כי עובדי פינוי האשפה אינם ממלאים דוחות עבודה כנדרש. מידי חודש מדווח 

 די הצוות. מנהל הצוות בע"פ על ימי עבודה, חופשה, מחלה וכו' של כל עוב

 הביקורת ממליצה:

  .לבחון אפשרות, כי עובדי הצוותים יחתמו נוכחות בשעון הנוכחות הממוחשב 

  יש לקבל מכל עובד דוח עבודה חודשי הכולל את ימי העבודה בפועל ואת שעות

 הנוכחות. 

 .הדוח יאושר בחתימת העובד ויוגש לאישור מנהל אגף איכו"ס 

 תגובת מנהל איכו"ס

נתון שהיה קיים זה תקופה ארוכה. אגף איכו"ס פועל לשינוי הנורמות והדבר  המדובר במצב

 מצריך הדברות עם העובדים, ועד העובדים והנהלת המועצה.
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, בעקבות הערת הביקורת העובדים מגישים דוח 2016דווח לנו, כי נכון לחודש ינואר 

 עבודה אישי. 

 

 1,500ה המועצה, כי העובדים יעבדו לפי הנפת פח. כל צוות יניף קבע 22/11/2015ביום  

פחים לשבוע. נמצא, כי סה"כ הפינויים השבועיים בהסדר שהושג מצביע על גידול של 

 .2015פינויים ביחס לשנת  1,082 -כ

מהכמות  62% -פחים ביום לכל צוות שהם כ 300באופן כללי, המדובר בפינוי של 

 צוות של הקבלן. היומית הממוצעת שמפנה

ראוי היה, לקבוע רף גבוה יותר לצוותי המועצה. מומלץ לבחון הגדלה של כמות 

 הפינויים השבועית שיוטל על כל צוות.

 

 

נמצא, כי בעקבות הרף שנקבע לצוותי המועצה הועברו אליהם ישובים נוספים לפינוי 

 שיצרו חסכון בבעלות קבלן הפינוי.

ביחס לחשבונית  2016קבלן הפינוי בחודש ינואר בהשוואה שבצעתי בין חשבונית 

 בחודש.₪ אלפי  44 -נמצא, כי אכן קיימת הפחתה של כ 2015הקבלן בחודש דצמבר 

 יש להמשיך בכיוון זה ולהביא לצמצום במספר הפחים שיונפו על ידי הקבלן. 

 

נמצא, כי המועצה נמצאת במהלך להוספת צוות פינוי אשפה רביעי. הצוות הרביעי 

לול עובד ותיק שהתפנה בגלל המעבר למשאית הפינוי החדשה המופעלת על ידי צוות יכ

 ועובד חדש שישמש כנהג. 3עובדים במקום  2של 

הפעלת צוות רביעי יאפשר הפחתה של מספר הפחים שמפנה קבלן הפינוי ובכך לחסוך 

 בעלויות קבלם הפינוי.

 יעי.טרם הוקם צוות רב 2016יודגש, כי נכון לחודש פברואר 

נמצא, כי בגלל העובדה שהצוות הרביעי כולל עובד ותיק, יידרש אף צוות זה לפנות 

 פחים ביום. 300

הביקורת סבורה, כי יש לשאוף להגדלת כמות הפחים היומית שתוטל על כל צוות 

 ובמיוחד הדבר אפשרי, כאשר מדובר בצוותים חדשים שיוקמו בעתיד.

 

  (.5מכרז לפינוי אשפה )סעיף ט. -

 

יצאה המועצה במכרז לפינוי אשפה למרות שהיה בידיה  2014נמצא, כי בחודש אוגוסט 

 חודשים נוספים( במחירים טובים.  10-)לעוד שנה ו 31/10/2016הסכם תקף עד לתאריך 

מנהל אגף איכו"ס נימק את המכרז, בין היתר, משום שקבלן הפינוי התלונן על הפסדים 

 ואיכות עבודתו לא הייתה טובה.
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 בסקירתנו לא מצאנו תיעוד ל: 

  הליך של הדברות עם הקבלן לשיפור עבודתו או לגבי רווחיו/ הפסדיו במתכונת של

 יום עבודה במקום יציאה למכרז חדש. 

  ,בדיקה כלכלית של  הפסדים, לכאורה, הנגרמים לקבלן בשל עבודת הפינוי

 בתעריפי המכרז הישן והיקפם.

  ומעקב לגבי איכות עבודתו של הקבלן והפעלת סנקציות וקנסות כספיים רישום

 שנקבעו בהסכם ההתקשרות.

 

במכרז החדש נדרשו המציעים לתת הנחה מתעריפי מקסימום שנקבעו על ידי המועצה. 

. בהסכם 2%במכרז זה, זכה אותו הקבלן שהיה בהתקשרות הקודמת שהציע הנחה של 

 החדש שנחתם עם הקבלן נקבע: 

 שנים עם אופציה להארכה.  3קופת ההתקשרות תעמוד על ת 

  .שכ"ט הקבלן יחושב על פי מספר הנפות פחים 

 .עלויות ההטמנה יחולו על המועצה 

 

מבדיקתה שבצעתי עולה, כי מרבית תעריפי המקסימום במכרז החדש היו גבוהים 

 מהתעריפים בהסכם הישן. 

 

עריפי פינוי אשפה ביתית שהתקבלו לצורך השוואה והערכת עלויות, בדקה הביקורת ת

 .2015במכרז החברה למשק וכלכלה )להלן משכ"ל( שנערך בחודש ספטמבר 

בבדיקה נמצא, כי תעריפי המקסימום שנקבעו במכרז של חברת משכ"ל הם נמוכים 

 מהותית מתעריפי המקסימום שנקבעו במכרז החדש שערכה המועצה. 

סימום גבוהים ובכך ייקרה את כלומר, המועצה מלכתחילה קבעה תעריפי מק

 הוצאותיה בפינוי האשפה. 

 

 סיכום:

מצד אחד, ישנה טענתו של יואל כי ניתן היה להאריך את תוקפו של החוזה הישן עם 

קבלן הפינוי למשך כשנתיים נוספות ומצד שני טוען מנהל אגף איכו"ס, כי היו אילוצים 

 ליציאה למכרז.
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 תמצית ממצאים)המשך( א.

 

ורת סבורה, כי נכון היה להאריך עוד את ההסכם עם הקבלן לתקופה נוספת הביק

 שבמהלכה, ניתן היה לבחון לעומק אפשרויות לאופן פינוי אשפה.

כמו כן, לאחר קבלת החלטה על יציאה למכרז, היה על המועצה לכלכל את צעדיה 

 בתבונה ולא כך נעשה. 

 בבדיקתנו נמצאו ליקויים כדלקמן:

 כרז וניהולו לדוגמא: לא נערך מעקב מסודר אחר כמות הפחים, לא באופן הכנת המ

 הוכנו תרחישים אפשריים וכו'. 

  לא נבחנו אופציות אחרות לתמחור שכר טרחת קבלן הפינוי או אפילו שינוי

הדרגתי של שיטת התמחור במהלך ההתקשרות וכו'. בשל תמחור שכ"ט הקבלן 

ועלות ₪ מליון  1.1-בסכום של כ רק לפי הנפה, גדלו עלויות שכר טרחת הקבלן

 ₪..מליון  1.8 -ההיטל וההטמנה גדלה בסכום של כ

 .מלכתחילה נקבעו תעריפי בסיס גבוהים ולא נבדקו המשמעויות הכספיות 

  :בהסכם שנחתם לא נקבעו תחנות יציאה ולא ניתן חופש פעולה למועצה כגון

 וכו'.אפשרות לסיום החוזה, בחירת שיטת ההתקשרות וחישוב שכ"ט 

  המועצה כבלה את ידיה כאשר קבעה בהסכם, כי תתכן אפשרות לשינוי בכמות

ובכך, להיקלע למצב בו יתכן ולא ניתן יהיה לצמצם את  20%ההנפות במרווח של 

 כמות ההנפות של הקבלן. 

 

על מנת לצמצם את עלויות פינוי האשפה, יש להגביר את קצב ההתקדמות בפרוייקט 

כתומים( ולהפחית את מספר פחי האשפה הירוקים וכן, לבחון מחזור האריזות )פחים 

אפשרות להגדלת תפוקת צוותי המועצה או הפעלת משאיות המועצה לפינוי אשפה 

 במשמרת שניה ובכך, לצמצם את מספר הפחים שמפנה הקבלן החיצוני. 

 

הביקורת ממליצה לקבוע נוהל מועצתי לעריכת הסכמים עם קבלנים/ספקים וכו', 

ב את כל מחלקות המועצה. הנוהל יקבע את אופן עריכת ההסכם ובדיקתו על ידי שיחיי

 הגורמים המוסמכים כל אחד בתחומו כגון: 

 

  היועץ המשפטי יבחן היבטים משפטיים לגבי התניות, החרגות, נקודות יציאה

 וגמישות למועצה. 

 עדי גזבר המועצה והחשבת יבחנו את ההיבטים הכספיים כמו למשל את אופן ומו

 התשלום, תעריפים וכו'. 

 .המנהל הרלוונטי ויועץ מקצועי יבחנו את ההיבטים המקצועיים של ההסכם 
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  בדוח(. 6הפחתת מספר הפחים הירוקים והצבת פחים כתומים )סעיף ט. -

 

לאחר כישלון תכנית בניית משטחים ומסתורים לריכוזי פחים לצורך הפרדת האשפה, 

בתי אב וצמצום פחים  1:2חיית ראש המועצה הוחל בפיזור פחים כתומים ביחס של בהנ

 פחים.  3,000-ירוקים בהיקף של כ

ליטר  360-על פי נתוני אגף איכו"ס נמצא, כי ההפחתה במספר הפחים שווה ערך ל

 פחים(. 539 -)בכמות של כ 5% -פחתה בשיעור זניח של כ 2015במהלך שנת 

לאחר הוראתו של ראש המועצה, החל אגף  2015אוקטובר  יודגש, כי רק בחודש

 איכו"ס לפזר פחים כתומים ולהפחית את מספר הפחים הירוקים. 

עיכוב בצמצום הפחים הירוקים בת בבת עם הסכם ההתקשרות החדש שהוחל בתחילת 

 2.9 -בהיקף של כ 2015, גרמו לעליה בהוצאות המועצה בפינוי האשפה בשנת 2015שנת 

 )עלות פינוי + עלות הטמנה והיטל(. ₪מליון 

 

עולה, כי לא נמדדה הצלחה בהפרדת אריזות  2015על פי נתוני סקר שנערך בחודש יולי 

בקיבוצים בהם חולקו פחים כתומים. לדברי מנהל אגף איכו"ס כיום מפזרת המועצה 

 ובכך נגישות התושב לפח גדלה והמחזור יגדל. 1:2פחים כתומים לפי יחס של 

נרכשו  2016מוטלת על המועצה, נכון לפברואר  1:8רכישת הפחים מעל ליחס של עלות 

 ₪.פחים בסכום של כחצי מיליון 

 נמצא, כי עד כה אין ודאות בקבלת החזרים בגין רכישת הפחים הכתומים.

 

 כיום פינוי הפח הכתום מבוצע מידי שבועיים.

בית לחם ועל פי בדיקות  על פי בדיקות לנפח מילוי הפח הכתום שערך מר יואל בישוב

דומות שביצע אגף איכו"ס במספר ישובים עולה, כי נפח הפח הכתום ביום הפינוי עומד 

)תלוי בישוב(. בהתאם לכך עולה, כי ניתן לצמצם את יחס החלוקה  100%-62%על בין 

בתי אב ולפנות אותו אחת לשבוע )עלות הפינוי לא משתנה(  1:4של הפח הכתום לפי 

 מספר הפחים הירוקים בהתאמה.ולצמצם את 

 

 1:2יחס חלוקה של במטרה לבחון את האופציה העדיפה בחלוקת פחים כתומים או  ב

ביישובי המועצה המצריכה רכישת פחים כתומים רבים או לחלופין חלוקת פחים 

 בתי אב.  1:4כתומים ביחס של 

ולנפח מילוי  מומלץ לערוך בדיקות מדגמיות בישובים לבחינת נפח מילוי הפח הכתום

הפח הירוק בכל הישובים בהם חולקו פחים כתומים, ולפעול בהתאם לתוצאות 

 שיתקבלו.
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 הצעות וטענות נוספות )פרק ט' בדוח(  .8.א

 

 ( 8משמרת שניה במשאית אשפה )סעיף ט. -

 

 יואל מציע להעסיק עובדים במשמרת שניה וצמצם את העסקתו של קבלן הפינוי.

 וסבר, כי המועצה מודעת לנושא ובוחנת אפשרויות להעסקת עובדים במשמרת שניה.ה

למרות שהמועצה ידעה זה מכבר על יעילותם הנמוכה של צוותי פינוי האשפה לא  

 .2016נעשה דבר לשיפורם והתייעלותם עד לשנת 

הביקורת סבורה, כי על המועצה לבחון בכובד ראש ובהתאם למגבלות החוקיות את 

 ות הייעול שמעלה יואל במכתביו .  הצע

  

 (9הכנסת פחים כתומים )סעיף ט. -

 

יואל הציע להכניס במהירות פחים כתומים ולצמצם את מספר הירוקים ובכך להוזיל 

 עלויות.

, המועצה 2015המועצה אכן קבלה באיחור את הצעת יואל בחלקה והחל מסוף שנת 

 נות הישובים. בהתאם למוכ 1:2מפזרת פחים כתומים ביחס של 

 .12/2016הפרוייקט מתוכנן להסתיים בחודש 

 

 (10הסברה )סעיף ט. -

 

חודשים ולא  2יואל טוען, כי על מנת להגדיל את נפח המחזור נדרשת עבודת שטח של 

 מערכת הסברה ארוכה.

בהתאם למקורות שונים על מנת ליצור שותפות עם התושבים ושינוי דפוסי התנהגותם 

 ברה והטמעה ארוכים. נדרש הליך של הס

מבדיקת הביקורת נמצא, כי אין מדובר בתקופה ללא סוף, הפרוייקט וההסברה תוחמו 

 .12/2016ללוח זמנים מוגדר שהוא כיום, עד חודש 

במטרה לבחון את התקדמות הפרוייקט, מומלץ לבחון את רמת והיקף המחזור על ידי 

 התאם לתוצאות הסקרים.ביצוע סקרים חודשיים ולהיערך הסברתית ותפעולית ב

עובדים( הוא  3)באמצעות  2016יצוין, כי היקף ההסברה הנערך נכון לחודש פברואר 

 נמוך ואינו יכול להקיף את כל בתי האב במהלך שנה אחת.
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 (11משך זמן לקבלת תשובה )סעיף ט. -

 

ס הוא ארוך ולעיתים גם לא יואל טוען, כי משך הזמן לקבלת תשובה ממנהל אגף איכו"

 מתקבלת תשובה.

 נתקבלו מספר הסברים על סיבות להתעכבות במתן תשובות.

הביקורת אינה מקבלת את ההסברים שהתקבלו וסבורה, כי יש להיענות לבקשותיו 

של יואל תוך זמן סביר ולהמציא לו את החומר המבוקש בהתאם להוראות חוק חופש 

 המידע.

דרשים משאבים מעבר לסביר המצריכים השקעה של זמן עם זאת, במקרים בהם נ

עבודה רב  או מידע שיש לעבדו, רשאית המועצה לאחר בתשובתה או לדחות את 

 הבקשה אך מחובתה, להודיע על כך ליואל.

  

 (12כישלון פרוייקט מחזור אריזות )פחים כתומים( )סעיף ט. -

 

ות, בין היתר משום: לאחר שנה לטענת יואל, פרוייקט מחזור אריזות נכשל ממספר סיב

, אי עמידה 39ישובים מתוך  20-וחצי מתחילת הפרוייקט חולקו פחים כתומים רק ב

ממספר הפחים הירוקים, תכנית לחלוקת  50%-מהאריזות וירידה ב 50%ביעד למחזור 

משפחות אינה נגישה לתושב ולכן לא ממחזרים, יש לחלק פחים  6-10פחים לכל 

 .1:4כתומים ביחס של 

מנהל אגף איכו"ס הסביר, כי פיזור הפחים מתקדם לאט בשל פעילות הסברה להטמעת 

השינוי בקרב התושבים, תיאום עם הישוב וניהול מו"מ עם תאגיד תמיר למימון הפינוי 

 ועלות הפחים הכתומים.

כשלה המועצה בחלוקה של פחים כתומים בישובים  2015נמצא, כי עד לחודש ספטמבר 

ם הירוקים, בין היתר, בגלל סירוב הישובים לתכנית "ריכוזי הפחים לכל וצמצום הפחי

 בתי אב" שהוצעה בתחילה על ידי אגף איכו"ס. 8-10

, החלה המועצה לרכוש פחים כתומים ולפזר אותם בישובים ביחס של 2015בסוף שנת 

 בתי אב ולצמצם את כמות הפחים הירוקים בהתאמה. 1:2

מדגמיים לנפח מילוי הפחים הכתומים במטרה לבחון  הביקורת ממליצה לבצע סקרים

 .1:2את נאותות יחס החלוקה 

 

מכמות האריזות הכוללת שהוא רחוק  6.5% -המועצה ממחזרת כ 2015נמצא, כי לשנת 

 טון בשנה(. 313 -מחזור )שהם כ 50%מיעד של 

 

קת מבדיקת הביקורת נמצא, כי מטרות פרוייקט מחזור אריזות )פחים כתומים(: חלו

פחים כתומים, צמצום הפחים הירוקים וכמות האריזות הממוחזרת לאחר כשנה וחצי 

 מתחילת הפרוייקט, טרם הושגו. 

ועד החלוקה הראשונה  9/2/2014אגף איכו"ס התמהמה ממועד אישור במליאה ביום 

וכן, ממועד החלוקה הראשונה ועד החלוקה השנייה  9/2014הישובים בחודש  17-ב

במספר ישובים קהילתיים ובצמצום הפחים  9/2015נה שהחל בחודש ביחס חלוקה שו

 הירוקים.
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 (14הצגה לא נכונה של מידע )סעיף ט. -

 

לטענת יואל, מנהל אגף איכו"ס מציג נתונים לא מדויקים בישיבות הנהלה ומליאה 

 (14)ראה פירוט בסעיף הרלוונטי ט.

 אכן הוצג מידע שאינו מדויק.מבדיקת הביקורת עולה, כי 

 

 כמו כן, לא נמצא תיעוד לדוגמאות שצוינו בפרוטוקולים.

העדר תיעוד של הדברים הנאמרים בישיבה בפרוטוקולים מהווה ליקוי. בהתאם 

 להוראות צו המועצות, יש לרשום בפרוטוקולים את כל מהלך הישיבה.
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 כללי ב.

 

 רקע .1.ב

 

ת המועצה מר יואל בן ברוך מהישוב בית לחם הגלילית להבנת טענותיו של חבר מליא -

)להלן יואל( בנוגע ליישום פרוייקט הפרדת הפסולת הביתית ובחינתם, אפתח בסקירה 

 מקדימה של הנושא והיבטיו.  

 

אחת הבעיות הסביבתיות עמן מתמודדת מדינת ישראל, היא כמויות הפסולת ונפחיה  -

 שהחברה הישראלית מייצרת.

ולת בישראל מחמירה עם הגידול באוכלוסייה והעלייה ברמת החיים. על פי בעיית הפס

 -נתוני המשרד להגנת הסביבה, שיעור העלייה בכמות הפסולת במדינת ישראל היא כ

 . 2020מליון טון פסולת בשנת  7.1בשנה והיא צפויה להגיע לכדי  5%

 

י זה גורם לעליה זמינות אתרי ההטמנה פוחתת עקב מחסור באתרים מתאימים, קוש -

במחירי ההטמנה. לאור האמור, מדינת ישראל החליטה על צמצום כמות הפסולת 

 באמצעים משולבים.

 

חוק איסוף ופינוי פסולת  1993לצורך קידום הטיפול בכמות הפסולת, פורסם בשנת  - 

 והוטל על השר להגנת הסביבה להתקין צווים ותקנות ליישומו.  1993-למחזור התשנ"ג

לחוק לעיל קובע, בין היתר, כי רשות מקומית רשאית / ואם הורה השר לפי  2סעיף 

חייבת, להקצות בתחומה מקומות למרכזי מחזור ולהתקין, בעצמה או על ידי  12סעיף 

  אחרים, מתקני מחזור ומכלים ייעודיים.

-בהתאם ל"תקנות איסוף ופינוי פסולת למחזור )חובת פינוי פסולת למחזור(, התשנ"ח

(, אמורות הרשויות מקומיות לפעול להפחתה הדרגתית של כמות הפסולת על ידי 1998

 מחזור.

 

 בהתאם לנתוני המשרד להגנת הסביבה: 2012להלן נתוני פסולת במדינת ישראל בשנת  -

 

 מליון טונות של אשפה עירונית ומסחרית. 4.8 -מידי שנה מיוצרים בישראל כ 

 הם פסולת אורגנית.מליון טונות  1.5 -מתוך סך האשפה, כ 

 נשלחת להטמנה. 80% -מהאשפה מועברת למחזור וכ 20% -כ 

 51 -ק"ג אשפה מעורבת, מידי חודש כ 1.7 -אדם בישראל מייצר: מידי יום כ 

 ק"ג.   612 -ק"ג ובשנה כ

 

להלן נתונים אודות הפסולת במועצה על פי תכנית אב לטיפול בפסולת מחודש  -

10/2011: 

 

  נפש. 34,159מנתה אוכלוסיית המועצה 

  9,308מספר בתי האב במועצה. 

 10/2011 -להלן נתוני פסולת במועצה נכון ל: 
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 )המשך( כללי ב.

 

 )המשך( רקע .1.ב

 

 

כמות בטון  סוג האשפה

 לשנה

שיעור 

 מסה"כ

 50% 11,028 ביתית

 22% 4,832 גושית

 22% 5,000 גזם

 6% 1,243 הפרדה למחזור

 100% 22,103 סה"כ

 

ק"ג פסולת  1.8 -נתוני תכנית האב של המועצה לעיל, כל תושב מועצה מייצר כ על פי

ק"ג פסולת ביתית ביום )לא כולל פסולת  1 -מעורבת ביום )כולל פסולת גושית וגזם( וכ

 גושית וגזם(.

ניתן להיווכח, כי כמות הפסולת המעורבת המיוצרת על ידי תושב המועצה האזורית 

ק"ג לנפש ליום  1.7 -כמות הממוצעת הארצית העומדת על כעמק יזרעאל ביום גבוהה מ

)יצוין, כי יישובי המועצה הם בעיקר בסגנון התיישבות כפרית המאופיינת בכמות גזם 

 גבוהה יותר(.

 

כפי שהוצג למליאת המועצה  נפח להלן תיאור של התפלגות הרכב הפסולת הביתית לפי -

 :2015ר האשפה מחודש יולי ( ובסק2012)הנתונים לשנת  9/2/2014בתאריך 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :משקל להלן תרשים המתאר את התפלגות הרכב הפסולת הביתית לפי
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 )המשך( כללי ב.

 

 )המשך( רקע .1.ב

 

ממשקל הפסולת  34% -כ 2012ניתן להיווכח, כי הפסולת האורגנית היוותה בשנת 

מהנפח. נפח  12% -וכמהמשקל  44%-כ 2015מהנפח ובשנת  10% -הביתית ורק כ

מהנפח והשיעור המשקלי  43% -עמד על כ 2012האריזות מסך הפסולת הביתית בשנת 

 מהמשקל. 17% -מהנפח וכ 44% -כ 2015ובשנת  18% -הסתכם ל

)על פי הנתונים לעיל ניתן להיווכח, כי את מרבית הפסולת הביתית ניתן תיאורטית, 

 למחזר(

יתית תפחית משמעותית את נפח הפח הירוק כלומר, הפרדת האריזות מהפסולת הב

 הנדרש והפרדת הפסולת האורגנית תפחית מהותית את משקל הפסולת הביתית. 

ומכאן הנחת הבסיס, בהפרדת הפסולת האורגנית והאריזות מהאשפה הביתית משקל 

 הפסולת להטמנה יקטן ויופחתו מספר הפחים הירוקים.

 

 ות טיפוליות, כדלקמן:תהליך הטיפול בפסולת כוללת מספר שכב -

 

 הפחתה במקור בשלב תכנון המוצר ואריזתו. .1

 שימוש חוזר במוצר או באריזה. .2

 מחזור של חומרי פסולת. .3

 הפקת אנרגיה מפסולת. .4

 הטמנת הפסולת.  .5

 

 היא בעלת המחיר הסביבתי הגבוה ביותר. 5-האופציה הטיפולית ה

 

, פועל המשרד במספר לשם יישום מדיניות המשרד להגנת הסביבה לצמצום הפסולת -

 תחומים ולהלן פירוט:

 

  מעניק המשרד תמיכות כספיות להקמת  2008החל משנת  –תמיכות כספיות

הוצאו התחייבויות  2015תשתית למחזור והפרדה במקור ברשויות המקומיות. עד 

 ₪.של כמיליארד 

 .הגדלת היטל ההטמנה 

 .חקיקה 

 .חינוך והסברה 
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 )המשך( כללי ב.

 

 ביקורתה היקף .2.ב

 

את השתלשלות הפרוייקט שנוהל על ידי היחידה הסביבתית של המועצה, את  סקרנו -

 אופן המעקב אחר הביצוע והדיווח השוטף. 

וכן, בדקתי את טענותיו / תלונותיו של חבר מליאת המועצה יואל בנוגע להתנהלות 

 הפרוייקט. 

 

 בין היתר, התמקדתי בנושאים כגון:

 

 .קבלת אישורים נדרשים 

 .הצגה שוטפת של נתוני הפרוייקט 

 .קיום תכניות עבודה מפורטות 

  .תיעוד של הביצוע השוטף 

 תיעוד כללי של מסמכי פרוייקט. 

 

 :היתר בין, כללו שננקטו הביקורת נהלי -

 

 דוחות סקירת. 

 עיון במסמכים. 

 .סקירת כרטיסי הנהלת החשבונות 

 קשורים גורמים עם שיחות. 

 .עיון בתכתובות דוא"ל 
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 עלויות פינוי אשפה .ג
 

 כללי .1.ג
 

בהתאם לנתוני הנהלת  2015 - 2012להלן נתונים אודות עלויות הטיפול בפסולת לשנים  -

 :24/1/2016 החשבונות מיום

 

 המועצה נושאת בעלויות היטל והטמנה של כל האשפה.  2015החל משנת 

 באלפי ש"ח 2015לשנת  2014 2013 2012 תיאור

חישוב  ביצוע תקציב ש"ח ביצוע לשנה באלפי

 (1שנתי )

ת
סו

כנ
ה

 

 518 518 500 517 528 521 אגרת כלי אצירה

 47 47 20 186 304 432 מפינוי אשפה מעסקים

 481 חודשים( 9)361 400 361 368 303 הכנסות מתאגיד תמיר

 176 חודשים( 9)132 100 22 0 0 אריזות מפחים כתומים

 1350 1,350 1,600 1,114 1,094 1,016 משירותי פינוי פסולת מוצקה

 54 חודשים( 8) 36 0 10 3 0 מתאגיד המחזור אל"ה

 2,616 2,434 2,620 2,210 2,297 2,272 סה"כ הכנסות

ת
או

צ
הו

 

 1,730 1,730 1,740 1,628 1,636 1,627 משכורת עובדי אשפה

 507 507 450 531 572 627 משאיות דחסן 3עלויות 

 2,237 2,237 2,190 2,159 2,208 2,254 עצמי-אשפה סה"כ עלות פינוי

 5,858 5,858 6,070 4,328 4,055 3,905 אשפה ביתית)קבלן + היטל(

 1,490 1,490 1,600 1,396 1,180 1,055 פסולת מוצקה)קבלן + היטל(

דשים( 11)113 0 22 0 0 איסוף אריזות פחים כתומים  123 חו

 7,471 7,461 7,670 5,746 5,235 4,960 קבלנים והיטלים -עלות פינוי

 108 108 103 120 545 241 מכלי אשפה –תחזוקה והחלפה 

 1 1 0 12 41 120 רכישת מכלי אשפה

דשים( 11)619 685 689 603 489 פינוי חומרים ממוחזרים  675 חו

 10,492 10,426 10,648 8,726 8,633 8,064 סה"כ הוצאות

 (7,876) (7,992) (8,028) (6,516) (6,335) (5,792) יתרה

 חודשים בשנה. 12. הביצוע לחלק למספר החודשים היחסי כפול 1

 

מסך ההוצאות.  25% -מהוות שיעור של כ 2015ניתן להיווכח, כי הכנסות מאשפה בשנת  -

 ₪. מליון  7.8-יתרת עלויות פינוי האשפה הסתכמה לסך של כ

 

)כרטיס  2013אחזקה והחלפת מכלי אשפה בשנת  על פי נתוני הטבלה עולה, כי עלויות -

 (: 1712300780הנהלת חשבונות מספר 

 2012ביחס לשנת  126%-גדלו בשיעור של כ . 

 2014ביחס לשנת  78%-קטנו בשיעור של כ. 

  2013ביחס לשנת  80%-בשיעור של כ 2015קטנו בשנת . 
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 עלויות פינוי אשפה )המשך( ג.
 

 כללי )המשך( .1.ג

 

. בבדיקה 2013יף הוצאה זה, סקרתי את סעיפי חיוב בכרטיס הנ"ל בשנת לבחינת סע

 נמצאו סעיפים שאינם שייכים כגון:

 

  10,856לאבי נוביק מכרז לפינוי פסולת בסך של  2תשלום חשבון מספר .₪ 

  10,000השתתפות מועצה בהשכרת מבנה ורכישת ציוד לגן ביוגב בסך של  .₪ 

  3,186סיוע בהתקנת שלטים ש.ניר בסך .₪ 

 

 מהאמור לעיל עולה, כי חלק מההוצאות שנרשמו אינם שייכות לסעיף.

 הרישום הנ"ל, יוצר מצג שווא של עלויות או הכנסות בתחום הרלוונטי. 

 יש להקפיד על רישום נאות של חיובים בכרטיס הנכון.

 

על הנהלת החשבונות בהתייעצות עם מנהל אגף איכו"ס וגזבר המועצה לקבוע את סוגי 

 העלויות שירשמו בהתאמה לסעיפים התקציביים.

 

 עלויות פינוי פסולת מוצקה .2.ג

 

עלויות פינוי והטמנה של פסולת מוצקה, מוטלת על הישובים בהתאם לחשבונות  -

המתקבלים מאתר ההטמנה ומהקבלן המפנה. על פי הסדר עם משרד הביטחון, המועצה 

פינוי הפסולת המוצקה מבסיס רמת מחייבת את משרד הביטחון בחלק מהעלויות בגין 

 דוד והיא אינה מחייבת בגין פינוי הפסולת ממטבח בסיס רמת דוד וגן לאומי בציפורי. 

חלק מהכנסות בגין פינוי הפסולת המוצקה נרשמים בכרטיסי חו"ז בהנהלת החשבונות 

 וחלקם נגבים ישירות מהלקוחות במחלקת מינהל הכנסות.  

בין הכנסות והוצאות בגין הפסולת המוצקה בהתאם לנתוני להלן ניתוח נתוני הפרשים 

נכון ליום  2015חודשים בשנת  11לתקופה של הנהלת החשבונות ומחלקת הגביה 

11/2/2016: 

 

 .אלפי  1,164 - הכנסות שנרשמו בהנה"ח₪ 

 אלפי  121 - הכנסות שנגבו במחלקת מינהל הכנסות ₪ 

 ₪ אלפי  1,285 - סך הכנסות

 ( אלפי 1,411) - 2015ין פסולת מוצקה לשנת סך הוצאות בג₪ 

  :בגין: בסיס הוצאה המוטלת על המועצה(

וגן לאומי ציפורי(  רמת דוד, מטבח בסיס רמת דוד 

 ₪.אלפי  53 -

   

 ( אלפי ש"ח73)  יתרת גרעון לא מוסבר
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 עלויות פינוי אשפה )המשך( ג.
 

 עלויות פינוי פסולת מוצקה )המשך( .2.ג

 

לעיל עולה, כי קיימת יתרה גרעונית שלא הוסברה בין הכנסות להוצאות  מהנתונים

 ₪.אלפי  73 -בגין פינוי אשפה מוצקה בסך של כ

 

מנהל איכו"ס מסר, כי המועצה משמשת כמתווכת בין קבלני השרות לבין הישובים. 

מידי חודש, מחייבת המועצה את הישובים בעלות ההטמנה וההיטל על בסיס נתוני 

מתקבלים מאתר ההטמנה ובעלות הובלה, על בסיס חשבוניות של החברה שקילה ה

המובילה. לאימות החיובים המתקבלים מאתר ההטמנה ומהחברה הקבלנית, נדרש 

לבדוק התאמה בין מועדי השקילה לימי ההובלה. המדובר במשימה הדורשת השקעת 

על כך בעבר  שעות עבודה רבות ומיומנות מקצועית. מנהל איכו"ס טוען, כי התריע

 ודרש להעביר את השרות למימון ישיר של הישובים שהם בעצם מזמיני השרות.

 

  לערוך בירור לגבי על אגף איכו"ס בסיוע הנהלת החשבונות ומחלקת מינהל הכנסות

 . ההפרש ולהביא לסגירתו

  :מומלץ 

רציף אחר נתוני הוצאות והכנסות חודשי מעקב קבוע נהלים לאופן ביצוע ל .1

לנוחות המעקב, החיוב  .בעתיד ולוודא, שלא ישנו פערים כאלו בסעיף זה

 והבדיקה, מומלץ לבקש מאתר ההטמנה וקבלן ההובלות דוחות בפורמט מתאים.

לחלופין, לבחון את הצעתו של מנהל אגף איכו"ס להעביר את הוצאות פינוי  .2

 האשפה המוצקה לחיוב ישירות לישובים וללא תיווך המועצה.

 

 

(, לאחר סיום פרויקט 9/2/2014המועצה )ראה להלן ישיבת מליאה מיום  החלטתעל פי  -

משמעות החלטת הפרדת אריזות )פחים כתומים( המועצה לא תגבה אגרת כלי אצירה. 

 2015לשנת ₪ אלף  500 -המועצה, סעיף הכנסות בגין אגרת כלי אצירה בסך של כ

 ימחק.

 

בי חוקיות גביית אגרת כלי אצירה מנהל אגף איכו"ס דיווח, כי ישנו חוסר בהירות לג

 וישנה המלצה חד משמעית של היועץ המשפטי לחדול מיד מגביית אגרת כלי האצירה.

 

הביקורת מציינת, כי בעקבות צמצום הפחים הירוקים ביישובי המועצה ויצירת מלאי 

 מסוים של פחים ירוקים, עלויות האחזקה ורכישה של פחים ירוקים יקטנו.   
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 , קולות קוראים ואישור תברי"םחקיקה ד.

 

 חקיקה .1.ד

 

 קבע, בין היתר: 1984 –חוק שמירת הניקיון, התשמ"ד  -

 

 .איסור השלכת פסולת לתחום הרבים 

 .חובת תשלום היטל הטמנה והקמת קרן ניקיון 

 .הנחיות כלליות להפעלת אתרי טיפול בפסולת 

 ק.רשות מקומית רשאית לחוקק חוקי עזר בכל ענין שדן בו החו 

 

קובע, בין היתר, שעל הרשות  1993-חוק איסוף ופינוי פסולת למחזור, התשנ"ג -

המקומית להתקין בעצמה או על ידי אחרים מתקני מחזור ומכלים ייעודיים ולקבוע 

 בחוק עזר הסדרים לפינוי ואיסוף פסולת למחזור בתחומה. 

 

 1998 –ור(, התשנ"ח תקנות איסוף ופינוי פסולת למחזור )חובת פינוי פסולת למחז -

קובע, כי רשות מקומית תפעל להפחתה הדרגתית של כמות הפסולת שלה לסילוק על 

 ידי פינוי חלק ממנה למחזור.

 

" )להלן חוק 2011-פורסם "חוק להסדרת הטיפול באריזות התשע"א 2011בחודש ינואר  -

ות, האריזות(. מטרת החוק היא להביא לצמצום את כמות הפסולת הנוצרת מאריז

 למנוע את הטמנתה ולעודד שימוש חוזר באריזות.

בהתאם להוראות החוק, בין היתר, חלה חובה על יצרני האריזות למחזר פסולת 

החוק קובע, כי לשם קיום חובותיהן על החברות היצרניות להתקשר לגוף   .אריזות

 מוכר שקבל הכרה מהמשרד להגנת הסביבה. 

מקומיות, שהן האחראיות על פינוי הפסולת,  לחוק מטיל חובה על רשויות 17סעיף 

ליישם את חוק האריזות באמצעות התקשרות עם גוף מוכר שדואג למימון הסדרי 

 הפרדת פסולת אריזות, איסופה ומחזורה. 

 

ניתנה, בסמכותו של מנהל האריזות במשרד להגנת הסביבה על פי  1/12/2011בתאריך 

תאגיד מחזור יצרנים בע"מ האחראי לקיום  –החוק לטיפול באריזות, לתאגיד ת.מ.י.ר 

 חובות יצרנים ויבואנים, הכרה כגוף מוכר )להלן תאגיד תמיר(. 

 (.1/12/2016 -שנים )עד ל 5-תקופת ההכרה היא ל

 

התקשרו  2013, עד סוף שנת 2015בהתאם לפרסומי המשרד להגנת הסביבה מחודש יוני 

 ות.רשויות מקומי 116עם תאגיד תמיר בהסכם הפרדה 

עולה, כי  11/2015על פי פרסומי המשרד להגנת הסביבה באתר האינטרנט נכון לחודש 

על רשויות שלא התקשרו ₪ מליון  2 -המשרד להגנת הסביבה הטיל קנסות בהיקף של כ

 3.7 -רשויות על כוונה להטיל עליהן קנס בגובה של כ 7עם תאגיד תמיר והודיע לעוד 

 גיד תמיר כמתחייב.בגין אי התקשרות עם תא₪ מליון 
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 חקיקה, קולות קוראים ואישור תברי"ם )המשך( ד.

 

 חקיקה )המשך( .1.ד

 

 , להלן פירוט: 2015חוק האריזות קבע ליצרנים יעדי מחזור עד ליעד הרצוי בשנת  -

 

יעד מחזור  שנה

 כולל

זכוכית, נייר 

 וקרטון

 עץ פלסטיק מתכת

2011 30% 30% 15% 15% 15% 

2012 40% 40% 30% 22.5% 15% 

2013 50% 50% 40% 22.5% 15% 

2014 55% 55% 40% 22.5% 15% 

2015 60% 60% 50% 22.5% 15% 

 

 נמצא, כי: 2013על פי נתוני דוח יישום חוק האריזות של המשרד להגנת הסביבה לשנת 

 

  יצרנים אשר דיווחו על כ 796 -התקשרו עם תאגיד תמיר כ 2013נכון לסוף שנת- 

 ן אריזות ששווקו. אלף טו 331

 אלף טון. 800 -סך כמות האריזות המשווקות מוערך ב 

  63% -עמד שיעור היקף מחזור האריזות הכולל של תאגיד תמיר על כ 2013בשנת 

 331 -)כמסך פסולת האריזות שדווחה על ידי היצרנים שהתקשרו עם תאגיד תמיר 

 טון. 208,702 -והסתכם ל אלף טון(

  2013מסך האריזות המשווקות על ידי היצרנים בשנת שיעור מחזור האריזות 

 (.208,702/  800,000=  26%) 26% -הסתכם ל

 

וסעיף  6בהתאם לנתונים לעיל עולה, כי תאגיד תמיר עמד ביעד המחזור שנקבעו בסעיף 

מסך  60%שהוא, מחזור כולל של   2011-לחוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א 15

 שרו עמו שווקו במהלך השנה.האריזות שהיצרנים שהתק

  

מנהל אגף איכו"ס מסר, כי נוח יותר לתאגיד תמיר למחזר בערים גדולות ולהגיע ליעד 

המחזור בעלויות נמוכות מאשר למחזר במועצות אזוריות שבהן עלות המחזור הוא 

הערים תאגיד  2015גבוה בגלל הצורך לאסוף מהרבה ישובים קטנים. ועל כן, עד לשנת 

יים לגבי יחס חלוקת הפחים הכתומים וסירוב לממן את רכישת הפחים שלא תמיר קש

 . (1:12)לפי היחס שקבע התאגיד 

לאחרונה, לאחר פניות של המועצה, ניאות תאגיד תמיר לממן פינוי אחת לשבועיים של 

 (.1:2בתי אב ) 2ליטר לכל  360פח בנפח  1פחים כתומים שיחולקו ביחס של 

 

יזות מסמיך את מנהל האריזות במשרד להגנת הסיבה לקבוע )ו( לחוק האר17סעיף 

 אמות מידה לאיסוף ופינוי אריזות. 
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 חקיקה, קולות קוראים ואישור תברי"ם )המשך( ד.
 

 חקיקה )המשך( .1.ד
 

הגיש האחראי על תחום האריזות במרכז המועצות  16/8/2015נמצא, כי בתאריך 

יבה, הצעה לאמות מידה לאיסוף ופינוי האזוריות למנהל האריזות במשרד להגנת הסב

אריזות ביישובים של מועצה אזורית. אמות המידה נערכו על בסיס ממצאי בדיקות 

 שנערכו במועצות אזוריות. 

 אמות המידה שהוצעו כוללות, בין היתר:
 

 .להנגיש את מתקני המחזור לתושב 

  תו אחת לשבוע.בתי אב ולפנו 2ליטר לכל  360לפזר פח כתום )לאריזות( בנפח של 

 .קידום ומינוף מערכת הסברה ותקצובה לפי בית אב 

  בדיקות משותפות של תאגיד תמיר והרשות לאיכות המחזור בתחנות מעבר וביצוע

 מדגם נפחי.
 

 טרם התקבלה החלטת מנהל האריזות במשרד להגנת הסביבה. 2/2016נכון לחודש 

המועצה מממנת את רכישת  , על פי הנחיית ראש המועצה,2016נכון לחודש פברואר 

 עודף הפחים הכתומים מעל היחס שקבע תאגיד תמיר.
 

בהתאם להוראות החוקים לעיל, רשות מקומית אחראית על איסוף ופינוי הפסולת  -

 שבתחומה ולקבוע, הסדר להפרדת הפסולת. 
 

, העביר המשרד להגנת הסביבה לרשויות מסמך המפרט את הסדרי 2011בחודש דצמבר 

המאושרים ליישום לשם קיום חובותיהם. הרשות המקומית, נדרשה להחליט ההפרדה 

 מה הוא ההסדר היעיל ביותר עבודה.

 להלן פירוט ההסדרים שהוצעו:
 

 משמעותו סימון סוג ההסדר

הסדר לשלושה 

 זרמים
 

 פסולת אורגנית. –פח חום 

 פסולת אריזות. –פח כתום 

 לשאר הפסולת היבשה. –פח ירוק 

 תהסדר אריזו
 

 פסולת אריזות. –פח כתום 

 לשאר הפסולת. –פח ירוק 

הסדר זרמים 

  ייעודיים
הפרדת פסולת לפי סוגי 

החומרים)פלסטיק, זכוכית, נייר 

 וכו'(.

 הסדר שני זרמים
 

 פסולת אורגנית. –פח חום 

 לשאר הפסולת היבשה. –פח ירוק 

לא התקשר עם גוף מוכר, במקרה בו האחראי על פינוי פסולת לא קבע הסדר הפרדה או  

  רשאי מנהל האריזות במשרד להגנת הסביבה להטיל על האחראי קנס.
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 חקיקה, קולות קוראים ואישור תברי"ם )המשך( ד.

 

 המשרד להגנת הסביבה –קול קורא  .2.ד

 

, למתן סיוע 30/2010פרסם המשרד להגנת הסביבה "קול קורא" מספר  2010בשנת  -

 זרמים )יבש ורטוב(. 2-במקור של הפסולת ללרשויות למעבר להפרדה 

 . 30/11/2010מועד סיום ההרשמה לקול הקורא נקבע ליום 

 המועצה לא נרשמה לביצוע ההפרדה בקול קורא זה.

 

, על ידי המשרד להגנת 34/2012פורסם "קול קורא" נוסף מספר  2012בחודש אוגוסט  -

לרשויות אשר יכנסו למערך הסביבה באמצעות הקרן לשמירת הניקיון, למתן סיוע 

לפחות של הפסולת הביתית )פסולת רטובה ויבשה(, בלוחות זרמים  2-הפרדה במקור ל

 הזמנים מוגדרים המפורטים בקול הקורא.

 .16/12/2012 -תאריך אחרון להגשת בקשות לסיוע נקבע ל

 2-המועצה הצטרפה לקול הקורא לביצוע ההפרדה והתחייבה לביצוע הפרדה במקור ל

 .2017ועד ליולי  2014שנים, החל מיולי  3מים בכל יישוביה במהלך זר

  

 זרמים. 2-לא ניתן להצטרף לקול הקורא להפרדה במקור ל 2016דווח, כי החל משנת 

 

 הנושאים בהם ניתן סיוע במסגרת הקול קורא נקבעו, כדלקמן: -

 

 .רכש כלי אצירה חומים לפסולת רטובה 

 ופרדת.רכש רכב לפינוי פסולת רטובה מ 

 .)בינוי )כגון: משטחי הצבה לפחים 

 זרמים. 2-חינוך, פרסום והסברה במסגרת פרוייקט הפרדה ל 

 זרמים. 2-ליווי תפעולי של המעבר להפרדה במקור ל 

 

שנשלח לראש  24/12/2013בסקירתנו, נמצא אישור של המשרד להגנת הסביבה מיום  

אישר את קבלת המועצה המועצה האזורית מר אייל בצר. המשרד להגנת הסביבה 

 זרמים ומסר התחייבות לתקציב כדלקמן: 2-לפרוייקט הפרדה במקור ל

 

    לכלי אצירה, בינוי, הסברה וליווי מקצועי. -₪ אלפי  4,793סך 

  לרכישת כלי רכב.  -₪     אלפי  654סך 

  תקורות פנים עירוניות.  -  ₪אלפי  1,711סך 

  אלפי  7,158 –סה"כ.₪ 
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 ות קוראים ואישור תברי"ם )המשך(חקיקה, קול ד.
 

 המשרד להגנת הסביבה )המשך( –קול קורא  .2.ד
 

( נקבעו תנאי סף מקצועיים ותנאים 2749מספר  - 34/2012במסגרת קול הקורא ) -

 לעמידה וקבלת כספי הסיוע, לדוגמא: 
 

 זרמים והקצאת משאבים כספיים  2-אישור מליאת המועצה להפרדה במקור ל

 למימון.

 תכנית עסקית למקורות מימון עתידי. הצגת 

  התחייבות, כי כספי הסיוע של המשרד להגנת הסביבה ישמשו אך ורק למטרות

 זרמים )רטוב ויבש(. 2 -שנקבעו בקול הקורא קרי, הפרדה במקור ל

  התחייבות לבצע פעולות חינוך והסברה ופעולות בקרה על איכות ההפרדה )פעמיים

 שך(. בשנה הראשונה ופעם בשנה בהמ

 זרמים )הפסולת בפח החום תכלול: בשנה  2-התחייבות לעמידה באיכות ההפרדה ל

 13%-, עד ל3-בשנה ה 15%מרכיבים שאינם פריקים ביולוגית, עד  20%-עד ל 2-ה

 ואילך(. 4-בשנה ה

  תושבים, הפרוייקט יכלול מינימום  30,000-100,000ברשות מקומית המונה בין

 . בתי אב בשנה הראשונה 2,500

  הסיוע יינתן לאחר עמידה ביעדי דיווח רבעוניים מפורטים ושנתיים, בעמידה בכל

ההתחייבויות בקול הקורא, בכל חצי שנה עבור מספר משקי הבית שהוכנסו בפועל 

 זרמים בחצי השנה שחלפה.  2-להפרדה ל

  לחוק "להסדרת  2ב 23התשלום יותנה בחתימת חוזה עם גוף מוכר על פי סעיף

 ".2011-ריזות התשע"אהטיפול בא

 זרמים,  2-במידה והרשות לא תעמוד בהתחייבויותיה ויישום התכנית להפרדה ל

רשאי המשרד להגנת הסביבה לבטל את התחייבותו לסיוע ורשאי לדרוש החזר 

 סיוע שניתן. 
 

 100,000 – 30,000לוח הזמנים ליישום הפרדה במקור שנקבע לרשות המונה בין  

 תושבים הוא כדלקמן:

 

שנת ביצוע הפרוייקט 

)מיום קבלת 

התחייבות כספית 

ממשרד להגנת 

 הסביבה(

עד חודש 

ושנה החל 

-מ

12/2013 

מינימום מספר 

משקי הבית 

 הנדרשים

מספר 

משקי 

הבית 

 במועצה

סך משקי 

הבית 

הנדרשים 

 במועצה

1 12/2014 2,500 - 2,500 

 2,500 *10,350 ממשקי הבית. 20% 12/2015 2

 5,301 **10,602 משקי הבית.מ 50% 12/2016 3

 - - כל הרשות. 12/2017 4

יולי    *   .2015בהתאם לסקר שבוצע בחודש 

גידול שנתי של   .2.46%**  לפי שיעור 
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 חקיקה, קולות קוראים ואישור תברי"ם )המשך( ד.
 

 המשרד להגנת הסביבה )המשך( –קול קורא  .2.ד
 

 9 -, המועצה החלה בהפרדה במקור ב2016בהתאם לנתוני אגף איכו"ס נכון לינואר 

 בתי אב. 1,907 -קיבוצים שבהם יש כ

כלומר, פחות מהיקף בתי האב הנדרשים בהתאם ללוח הזמנים שנקבע בקול הקורא. 

עובדה זו עלולה להיות אבן נגף לקבלת כספי הסיוע של המשרד להגנת הסביבה בקול 

 הקורא.

זרמים נעצרה  2-שך ההפרדה במקור למנהל אגף איכו"ס סבור, כי מכיוון שהטמעת המ

בגלל המשרד להגנת הסביבה )המשרד להגנת הסביבה לא הצליח ליצור אתרי קצה 

לטיפול בפסולת אורגנית ונמנע מלאשר אתרים מקומיים(, החשש לקבלת כספי 

 ההשתתפות פוחת.

והראיה לכך, בביקור של השר להגנת הסביבה ומנכ"ל המשרד במועצה )בחודש פברואר 

( ניתן למועצה אישור להתקדם עם אתרי הקצה המקומיים ולהסית את התקציב 2016

 לרכש קומפוסטרים.

למרות הסברי מנהל אגף איכו"ס סבורה הביקורת, כי עדיין קיים חשש לקבלת כספי 

 השתתפות המשרד להגנת הסביבה בגלל אי עמידה בתנאים.
 

בגין השתתפות ₪ אלפי  960 -דווח כי התקבלו היום סך של כ – 8/3/2016עדכון מיום 
 זרמים.  2-המשרד להגנת הסביבה בקול הקורא להפרדה במקור ל

 

 אישור תקציב תברי"ם  .3.ד

 

אושרו תקציבי תברי"ם בפרויקטים,  10/8/2014ומיום  9/2/2014בישיבות מליאה מיום  -

 להלן פירוט:

 

שם 

 התב"ר

 תהערו שימושים כולל מע"מ באלפי ש"ח מקורות באלפי ש"ח

לחינוך 

 והסברה

תאגיד 

 תמיר

פעילויות חינוך והסברה  200

להפרדת פסולת בבתי 

 ספר, גנים וקהילה

200 - 

איכות 

 -סביבה 

הפרדה 

-במקור ל

 זרמים 2

משרד הגנת 

 הסביבה:

כלי אצירה חומים )לזרם  7,158

רטוב(, בינוי, הסברה, 

 ליווי ותפעול.

החיסכון  6,556

בהוצאות האשפה 

ך בגין מחזור, בתו

 הפרדה במקור –כלי רכב  850 הלוואה שנים.  3

 )משאית לאיסוף אשפה(

1,507 

 1,712 תקורות פנים עירוניות 1,767 מועצה

 9,775 - 9,775 - סה"כ

רכישת 

 פחים

החזר  ההלוואה  2,000 רכישת פחים כתומים 2,000 הלוואה

ימומן מהחזרים 

של תאגיד תמיר 

 תאגיד המחזור –

  11,775 סה"כ 511,77 סה"כ 
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מתוכננות  61% -מנתוני הטבלה לעיל ניתן להיווכח, כי מרבית העלויות בשיעור של כ

 להיות ממומנות מכספים שיתקבלו ממשרד להגנת הסביבה ומתאגיד תמיר.
  

קציבי על פי נתוני תברי"ם בהנהלת החשבונות נכון ליום להלן נתוני הביצוע הת -

24/1/2016: 
 

מספר 

 תב"ר

 הערות 15/12/15הסכומים בש"ח ליום  שם התב"ר

 יתרה הוצאות הכנסות

במסגרת קול  (62,920) 62,920 0 חינוך והסברה 1751

קורא של 

המשרד להגנת 

 הסביבה

 (781,015) 1,117,343 (1) 336,328 הפרדה במקור 1752

 (570,720) 1,420,720 (2) 850,000 כלי רכב 1753

 (11,353) 107,203 (3) 95,850 תקורות, בינוי 1754

 (1,363,088) 2,645,266 1,282,178 סה"כ 

      

  1,485,758 514,242 (2) 2,000,000 פחים כתומים 1755

  59,750 3,222,428 3,282,178 סך כל התבר"ים

 מישובים.– 27,867-המשרד להגנת הסביבה ו– 308,461וקה: . לפי החל1

 . ההכנסה נבעה כולה מהלוואה ולא מתקבולים מהמשרד להגנת הסביבה. 2

 . המשרד להגנת הסביבה.3
 

 2-על פי הנתונים לעיל עולה, כי עלויות המועצה בתבר"ים  הקשורים להפרדה במקור ל

 ₪.מליון  2.2 -זרמים מסתכמות לסך של כ

  .(2,645 – הכנסה מהמשרד להגנת הסביבה( 308+  95= ) 2,242)
 

)ראה פרקים הבאים בהמשך הדוח( נמצא,  כי  2016מבדיקתנו נכון לחודש ינואר 

הוצאות המועצה בפינוי פסולת למחזור גדלו וטרם נוצר חסכון אשר יכסה את עלויות 

 המועצה כפי שהוצג במליאת המועצה במועד אישור התבר"ים לעיל 

ודגש, כי לא נוצר חיסכון הנובע מהפחתת כמות הפסולת להטמנה בעקבות פרוייקט י

 זרמים. 2-ההפרדה ל

, עלויות המועצה בפינוי הפסולת 2006על פי נתוני הנהלת החשבונות נכון לחודש ינואר 

 והמחזור גדלו. 
 

חל החיסכון המשמעותי המתוכנן באגף איכו"ס, יבוא בעקבות פיזור פחים כתומים שהו -

על פי הנחיית ראש המועצה שהוביל לצמצום הפחים הירוקים שמפנה  2015בסוף שנת 

קבלן הפינוי וכן, צמצום משקל האריזות שיושלכו לפח הכתום ולא יגיעו לאתר 

 ההטמנה למיון.  
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ות הפחים הירוקים בשל הכנסת פחים כתומים אמור להסתיים העובדה שצמצום כמ

החיסכון בעלויות פינוי הפחים הירוקים של קבלן  מלואמלמדת, כי  2016בסוף שנת 

הפינוי וצמצום הפסולת להטמנה בשל הפחתת האריזות, יבוא לידי ביטוי מלא רק 

 .  2017בשנת 

 

עקבות צמצום הפחים הירוקים ב 2016במטרה לבחון את החיסכון שהושג בחודש ינואר 

, בדקנו השוואה בין עלויות הקבלן 2015שהחל עם חלוקת פחים כתומים בסוף שנת 

ביחס לעלויות בחודש  2016בגין פינוי אשפה ביתית בפחים הירוקים בחודש ינואר 

 ולהלן פירוט: 2015דצמבר 

 

 הסכומים כוללים מע"מ

דצמבר  סעיף

2015 

ינואר 

2016 

 השינוי

 אחוזים יכמות

פחים בנפח 

 ליטר 360

 -18% -3,083 14,400 17,483 כמות פינויים 

 -24,745 115,577 140,322 עלות בש"ח

פחים בנפח 

 ליטר 1,100

 -37% -903 1,556 2,459 כמות פינויים

 -18,636 32,114 50,750 עלות בש"ח

מכולה בנפח 

 מ"ק 4.5

 -31% -29 65 94 כמות פינויים

 -1,130 2,534 3,664 חעלות בש"

 -23% -44,511 150,225 194,736 סה"כ עלות בש"ח

  

ניתן להיווכח, כי אכן ישנו קיטון בעלויות קבלן הפינוי בגין פינוי האשפה הביתית 

 ₪.אלפי  534 -שיסתכם בחישוב שנתי לסך של כ

 

פחים )ראה להלן בהמשך הדוח(, המועצה מפזרת בישובים  2016נכון לחודש ינואר  -

בתי אב ואילו תאגיד תמיר מממן רכישת פחים כתומים ביחס  1:2כתומים ביחס של 

בתי אב. כלומר, המועצה רוכשת את הפרש הפחים הכתומים ממקורותיה וזאת,  1:8של 

ימומן  1753כאשר בפני מליאת המועצה הוצג כי רכש הפחים הכתומים בתב"ר 

 מהחזרים של תאגיד תמיר.

 שור מליאת המועצה לשינוי הנ"ל.לא מצאנו תיעוד לאי

 

 מנהל אגף איכו"ס מסר, כי זו הנחייתו של ראש המועצה.

 ( מובאת התייחסות הביקורת לנושא זה.6בהמשך הדוח )סעיף ט.

 

יצוין, כי הנחייה זו של ראש המועצה שחררה "מחסום" שנוצר בעקבות תכנית בניית 

הדרך לצמצום הפחים הירוקים ריכוזי הפחים ומסתורים שתוכננו בתחילה וסללה את 

 והקטנת עלויות בפינוי האשפה הביתית. 
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)רכישת פחים כתומים(, היא  1755כאמור לעיל, המקור כספי למימון תב"ר מספר  -

הסילוקין עולה, כי ההלוואה נלקחה מבנק על פי דוח לוח ₪. מליון  2הלוואה בסך של 

 תשלומים חודשיים. 60-+ הצמדה למדד ומוחזרת, ב 1.98%דקסיה בריבית שנתית של 

לצורך רכישת פחים  10/2014מנהל אגף איכו"ס, כי המדובר בהלוואה שנלקחה בחודש 

כאשר עלות רכישת פחים, ₪ מליון  2כתומים. לא ברור מדוע ההלוואה היא בסכום של 

 בלבד.₪ נמוך מהיקף ההלוואה ויסתכם לכל היותר בסכום של כמיליון 

, מלכתחילה, על פי התכנית המקורית של אגף איכו"ס לחלוקה של מכלים כמו כן

בתי אב , הכוונה הייתה לממן רכישת הפחים הכתומים  8-10במצבורי אשפה לכל 

 במסגרת תאגיד תמיר. 

 הנוכחי.  יש לבחון את נחיצות מלוא ההלוואה בתב"ר

בתי  1:8חברת תמיר ניאותה לממן פחים כתומים ביחס של  2016נכון לחודש פברואר 

 , יתרת העלות ממומנת על ידי המועצה.      1:2אב בלבד ולא ביחס של 

 

מנתוני ביצוע הכנסות בתבר"ים לעיל ניתן להיווכח, כי הביצוע אינו גבוה ומרבית  -

סך הכנסות שהתקבלו עד כה )לא כולל  ההוצאות עד כה נעשות מכספי מועצה.

בלבד  13% -המהווים שיעור של כ₪ אלפי  435 -הלוואות(, מסתכמות לסכום של כ

 מהיקף ההוצאות.

עיכוב בקבלת כספי קול הקורא ממשרד להגנת הסביבה ומתאגיד תמיר, מהווה עול על 

 המועצה.כתפי המועצה במתן מימון ביניים לפרוייקט וגורם להוצאות מיותרות של 

על אגף איכו"ס לפעול בהקדם ולהגיש את כל הנדרש למשרד להגנת הסביבה על מנת 

  לקבל את הכספים המובטחים בפרוייקט.

 

 הוסבר לנו, כי הכספים מתקבלים על בסיס ביצוע. 

בתקופה הקרובה יתקבלו השתתפויות של המשרד להגנת הסביבה בגין רכישת פחים 

 שאית הפינוי.חומים, ביצוע הסברה ורכישת מ

 

כספי השתתפות של המשרד ₪ אלפי  750-דווח כי נתקבלו סך של כ 6/3/2015ביום  –עדכון 

 להגנת הסביבה.
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ם והכספי 1:8כיום, תאגיד תמיר משתתפת בעלות רכישת פחים כתומים לפי מפתח של 

תשלומים. עד כה הוגשו דיווחי ביצוע למחזור החלוקה הראשון שנעשה  36-מועברים ב

 בעיקר בקיבוצים.

העביר תאגיד תמיר לחשבון הבנק של  31/12/2015מבדיקה שערכנו נמצא, כי בתאריך 

כולל מע"מ, תשלום בגין רכישת פחים כתומים בחודשים ₪  36,775המועצה סך של 

כולל מע"מ בגין פינוי קרטון בחודשים ₪  120,183ל )וכן, סך ש 4,5,6/2015

4,5,6/2015.) 
 

הביקורת מציינת, כי התוצאה בפועל היא שהמועצה נדרשת לממן את מרבית הוצאות 

 בגין פרוייקטי המחזור לעיל.

 

כאמור, קיים חשש באי קבלת כספי הסיוע של המשרד להגנת הסביבה בהפרדה 

ועצה לא תעמוד בהתחייבויותיה בקול הקורא זרמים וזאת, במידה והמ 2-במקור ל

 )ראה לעיל(.
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 תכנית אב ה.

 

 כללי .1.ה

 

זרמים במסגרת קול הקורא של  2 -עוד בטרם הוחלט על פרוייקט הפרדת פסולת ל -

המשרד להגנת הסביבה )ראה לעיל(, היו ביישובי המועצה מרכזי מחזור בהם מוקמו 

)אריזות פלסטיק(, קרטון, זכוכית וכו'.  pet, פחים לפסולת ייעודית כגון: בקבוקים

 מרכז המחזור תופעל על ידי הישוב והמועצה. 

 פינוי מרכזי המחזור, בוצע על ידי קבלן חיצוני )טל אל(. 

הפסולת הממוחזרת הועברה לתאגיד תמיר אשר מימן את הפינוי על בסיס חשבוניות 

 יצוני.  הקבלן ולפי משקל הפסולת הממוחזרת שהעביר הקבלן הח

מסך הפסולת  5.6% -היוותה ההפרדה במקור במרכזי המחזור בשיעור של כ 2010בשנת 

 ק"ג לתושב.   36.6 -במועצה המהווה כ

(5.6%  =22,103  /  טון הפרדה במקור(. 1,243טון פסולת 

 

על פי דוח מאזן פסולת שיעור ההפרדה במקור ממרכזי  2014לשם השוואה בשנת 

ק"ג  71.8 -המהווה כ 18.8% -המחזור )לא כולל אריזות מהפח הכתום( עמד על כ

 לתושב.

 טון הפרדה במקור(. 2,729טון פסולת /  14,487=18.8%)

 .49% -ל כניתן להיווכח, כי קיים גידול בכמות ההפרדה במקור לתושב בשיעור ש

 

.  11.2% -עמד על כ  2014ועד שנת  2010יצוין, כי הגידול באוכלוסיית המועצה משנת 

(11.2%=34,159  /  ( 2014תושבים בדצמבר  37,986תושבים במועד תכנית האב 

 

 תגובת מנהל אגף איכו"ס

ר והחזר מהניי 10%והמועצה מקבלת זיכוי מלא בגין פינוי קרטון,  2012ההסכם נחתם בתחילת שנת 

 יחסי בגין פינוי מתקני בקבוקים ומחזוריות. מאז, ההסכם מעודכן ומוסב לפחים כתומים. 

 

, גיבש האגף לאיכות הסביבה 2011לאחר חקיקת חוק האריזות בחודש אוקטובר  -

 במועצה תכנית אב לטיפול בפסולת. 

 נערכה על ידי משרד "שחף, לתכנון סביבתי עם מעוף".  תכנית האב

 

 עיקרי תכנית האב. להלן -
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 תכנית אב )המשך( ה.

 

 מצב קיים .2.ה

 

 38-תושבים ב 34,159, מנתה המועצה  2010-2011במועד עריכת תכנית האב בשנים  -

 יחידות דיור. 9,308 -ישובים ב

 

 להלן נתוני כמויות פסולת שיוצרו על ידי תושבי המועצה: -

 

טון /  סוג הפסולת

 לשנה

שיעור 

 מסה"כ

 הסבר

רטובה ויבשה מהבית כגון: שאריות  50% 11,028 יתבית

 מזון, אריזות וכו'.

בעלת נפח גדול כגון: רהיטים וכו'.  22% 4,832 גושית

 מ"ק. 32נאספת במכולות בנפח של 

 מהצומח כגון: ענפים וכו'. 22% 5,000 גזם )הערכה(

 נאספת במרכזי מחזור ישוביים. %6 1,243 הפרדה במקור

 - %001 22,103 סה"כ

 

עולה, כי עלות  2012בהתבסס על כמויות האשפה לעיל ועלויות פינוי האשפה בשנת 

₪  478 -הטיפול בטון אשפה )לא כולל גזם( כולל היטלי הטמנה הסתכמה לסך של כ

 לטון.

גזם והפרדה במקור 15,860=  ₪ 478) לא  2012עלות הטיפול בשנת ₪  אלפי( 8064 – 489/) טון ללא 

 (.ומרים ממוחזריםכולל פינוי ח

 

 -היקף הפסולת הכולל עמד על כ 2014לשם השוואה, על פי דוח מאזן הפסולת לשנת 

+ = 19.4%)ביחס למועד תכנית האב.  19.4% -טון המשקפים גידול בשיעור של כ 26,386

22,103  /  .טון( 26,386טון 

 

 תושבים. 37,986מנתה המועצה  2015בחודש ינואר  

היקף הפסולת הביתית להטמנה עמד  2015פסולת הביתית, בשנת  על פי נתוני שקילות

מהיקף הפסולת הביתית במועד  6.5% -טון המשקפים גידול בשיעור של כ 11,744 -על כ

/  11,028+ = 6.5%)תכנית האב.  טון( 11,744טון 

ק"ג  309 -כל תושב ייצר כ 2015בהשוואה להיקף הפסולת לתושב נמצא, כי בשנת 

כלומר ק"ג של פסולת ביתית.  323 -ובמועד תכנית האב ייצר כל תושב כפסולת ביתית 

 .4.3% -קיטון בשיעור של כ

 .2015הקיטון נובע, בין היתר, ממחזור של חלק מהאשפה הביתית בשנת 
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 תכנית אב )המשך( ה.

 

 מצב קיים )המשך( .2.ה

 

פי נתוני תכנית  על 2011להלן פירוט כלי האצירה לאיסוף הפסולת הביתית שהיו בשנת  -

 האב:

 

כמות ביח' לפי  נתונים במועד תכנית האב

נתוני ינואר 

2015)*( 

כמות  נפח בליטר סוג

 ביח'

סה"כ נפח 

 במ"ק

פחים, 

 )ירוקים(

360 5,256 1,892 5,962 

770 3 2 24 

1,100 1,045 1,149 1,325 

1,500 3 4 - 

  1,224 272 4,500 מכולות

  4,271 סה"כ  

 וני אגף איכו"ס.*  נת

 

ניתן  2010-2011למועד תכנית האב בשנים  2015מנתוני ההשוואה בטבלה בין ינואר  

 להיווכח, כי: 

  ביחס למועד  13.5%בשיעור  2015ליטר גדלה בינואר  360כמות הפחים בנפח

 תכנית האב. 

  26.7% -ליטר גדלו בשיעור של כ 1,100הפחים בנפח. 

 

פעמים בשבוע והפינוי בישובים  2ורי התעשיה בוצע פינוי הפחים בקיבוצים ובאז

המועצה מפנה את הפחים  2014האחרים בוצע אחת לשבוע. )יצוין, כי החל אמצע שנת 

 בישובים אחת לשבוע בלבד(.

פינוי הפסולת הגושית, הגזם וההפרדה במקור במרכזי המחזור היישוביים, מבוצע על 

  ידי קבלנים חיצוניים.

 

מכמות  40% -צוותי המועצה פינו כ 2015איכו"ס, נמצא, כי עד לשנת  על פי נתוני אגף

 .60%ליטר( וצוותי הקבלן פינו  360הפחים )שווה ערך 

 )ראה להלן, התייחסותנו לגבי יעילותם של צוותי המועצה בפינוי אשפה(.
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 תכנית אב )המשך( ה.

 

 תרחישי פעולה אפשריים .3.ה

 

 יים להתנהלות המועצה, כדלקמן:בתכנית האב פורטו תרחישים אפשר -

 

 פירוט תיאור תרחיש

עיבוי מרכזי  א.

 הפרדה למחזור

 המרכז ינוהל על ידי המועצה / ועד מקומי.

טון בשנה שהם,  350 -יפחית את ההטמנה בהיקף של כ

 .(1)מהפסולת הביתית  3% -מחזור בשיעור של כ

צמצום  -תפעולית ב. 

במספר כלי 

 אצירה

דה במקור וצמצום מספר ההנפות תוך שילוב של הפר

 של משאיות האשפה.

ליטר לפסולת יבשה )ירוק(  1,100מכלי  2בתי אב  8לכל 

 לפסולת רטובה )חום(. 1ומיכל 

  ₪.אלפי  175 -חלופה זו תניב חסכון שנתי של כ

ליטר  1,100)לאחר קיזוז החזר שנתי בגין הצטיידות בפחי 

 (.₪אלפי  282 -בסך של כ

 -ר להפרדה במקו ג.

זרמים יבש  2

 ורטוב.

הזרם הרטוב יופנה לאתר קומפוסטציה והזרם היבש 

 יופנה לאתר מיון למחזור. 

 נדרשת הסברה והקמת אתר קומפוסטציה.

 אפשרויות: 2

הפרדה במקור בכל יישובי המועצה תוך הוספת  א.

מכלים לפסולת רטובה )חומים(. אפשרות זו תקטין את 

 ההטמנה.

וב תרחיש ב לעיל, תוך צמצום הפרדה במקור בשיל ב.

 8ליטר לכל  1,100כלי אצירה. נדרש הוספת מכלי 

משפחות במושבים ויישובים ובקיבוצים החלפת 

ליטר. הקטנת  1,100מכולות אשפה )צפרדעים( במכלי 

פחות. עלות יישום  5,592 -מספר הפינויים בהיקף של כ

 ₪.אלפי  300  -אפשרות זו תעמוד על עודף של כ

ת מערך של הקמ ד.

אתרי 

 קומפוסטציה.

תפחית את כמות ההטמנה יצירת משאב לשימוש 

 מקומי, תקטין את היקף השינוע וכו'.

 מספר אפשרויות:

נקודות קומפוסטציה מרכזיות, התושב  –קהילתית א. 

מפריד ומעביר לאתר. אחראי מהמקום מתפעל את 

 האתר.

התושב מפריד  –קהילתית דגם "אלונים ירוקה"  ב.

יר למכלי אצירה ייעודיים. אחראי מקומי מפנה ומעב

 את המכלים הייעודיים לאתר קומפוסטציה מרכזי.

קומפוסטר משפחתי בחצר הבית המתוחזק  –ביתית  ג.

 על ידי התושב.

 .טון 340/  טון פסולת ביתית בשנה 11,744=3%להלן חישוב:  .1
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 תכנית אב )המשך( ה.

 

 המלצות תכנית האב .4.ה

 

 ת תכנית האב:להלן המלצו -

 

  עיבוי מערך ההפרדה למחזור בישובים, העשוי להגדיל את ההפרדה בשיעור של

 ביחס למצב הקיים. 3%-למעלה מ

  להרחיב את הקומפוסטציה בישובים. הקומפוסטציה הקהילתית המבוססת על פיזור

 קומפוסטרים בישובים, תביא לחסכון הגדול ביותר בעלויות.

 זרמים בשילוב עם צמצום במספר כלי  2-ה במקור ללבחון לעומק את יישום הפרד

ולחיסכון ניכר  50% -האצירה. דרך זו תפחית את כמות ההטמנה בשיעור של כ

 בהוצאות פינוי הפסולת הביתית.

ליישום אפשרות זו נדרש: לשנות את הרגלי התושבים ומתן השירות, תכנון מדויק 

 ולהיערך בהתאם.

  התאמה לתצורות הישוב השונות.ליישם תמהיל של דרכי פעולה תוך 

  להשקיע משאבים בחינוך, פרסום והסברה ולשתף את התושבים במהלכים שמקדמת

  המועצה.

מנהל אגף איכו"ס מסר, כי אכן בתחילה תוכנן להפריד את הפסולת הרטובה ואת הפסולת היבשה 

 לשלוח להפרדה באתר ייעודי.

, המועצה מיישמת תכנית המשלבת הפרדה נכון להיום, המלצות בתכנית האב אינן רלוונטיות

 במרכזי מחזור והפרדת אריזות בפח כתום המפוזר בישובים. 

המועצה שילבה את קול הקורא של המשרד להגנת הסביבה עם פרוייקט הפחים הכתומים 

מהיקף  35% -פחים המהווים כ 3,000 -שבמסגרתו יצומצם מספר הפחים הירוקים, בהיקף של כ

 ליטר. 360 -להפחים שווה ערך 

 

 הערות הביקורת:

 כפי שמתואר בהמשך הדוח, מרבית התרחישים בתכנית שהוצגה לא יושמו. 

 להלן פירוט:

  במבחן המציאות, תרחיש ב' לעיל שילוב של הפרדה במקור והפחתת כלי אצירה ומספר

 בתי אב, לא יושם. 8ליטר לכל  1,100הנפות על ידי הצבת פחי 

  זרמים )אפשרות א בתרחיש ג' לעיל( יושמה ב 2 -קט הפרדה ל, פרויי2016נכון לינואר- 

)יצוין, כי החלפת ליטר  1,100קיבוצים בלבד ולא צלחה מלבד החלפת הצפרדעים במכלי  10

הצפרדעים לא חסכה בעלויות ההנפה, ההחלפה חסכה בעלויות אחזקת הצפרדעים בהיקף 

 בשנה(. ₪ אלפי  150 -של כ

 1,000 -זרמים, מתוכננת חלוקה של כ 2 -דה במקור לכיום, כהמשך לפרוייקט הפר

 קומפוסטרים ביתיים.

 קיבוצים  10-תרחיש ד' לעיל לא יושם במלואו ובפועל הוקמו אתרי קומפוסטציה רק ב

 שבהם חולקו פחים חומים.

כיום, המועצה מצמצמת את מספר הפחים הירוקים וכפועל יוצא גם חלק מכמות הפסולת 

 ת פחים כתומים להפרדת האריזות ביישובי המועצה.להטמנה, על ידי חלוק
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 אישור המועצה לתכנית הפרדת פסולת  ו.

 

 כללי .1.ו

 

זרמים, פסולת רטובה  2-בתחילה הוחלט על יישום תכנית להפרדת הפסולת הביתית ל -

)אורגנית( בפח בצבע חום ופסולת אחרת יבשה בפח ירוק על ידי חלוקת פחים בריכוזי 

 בתי אב.  8-10אשפה לכל 

מימון התכנית ברובו, תוכנן להתקבל מ"הקרן לשמירה על הניקיון" במשרד להגנת  

 .( וחלקו, ממשאבי המועצה2749הסביבה )קול קורא מספר 

 

בהמשך, קבלה המועצה החלטה לאשר הפרדת פסולת "זרמים ייעודיים" במרכזי מחזור  -

 זרמים יבש ורטוב. 2-בנוסף להפרדה ל

 

, המועצה מיישמת פרוייקט פחים כתומים 2016בסופו של יום, נכון לינואר הערת הביקורת: 

 להפרדת אריזות הכולל, חלוקת פחים כתומים בישובים וצמצום הפחים הירוקים.

  

, 29/5/2011המועצה דנה בנושא הפרדת הפסולת במספר ישיבות בתאריכים:  -

30/12/2012 ,9/2/2014 ,2/11/2014 ,28/6/2015 ,6/9/2015. 

 

 29/5/2011ישיבת מועצה מיום  .2.ו

 

דנה בבקשת אגף תברואה ואיכות  29/5/2011מיום  26המועצה בישיבתה מספר  -

זרמים )יבש ורטוב( על פי תנאי  2-הסביבה לאשר כניסה לפרוייקט הפרדת פסולת ל

 "הקרן לשמירת הניקיון" במשרד להגנת הסביבה.  "קול קורא" שפורסם על ידי

 

ברואה ואיכות הסביבה )להלן מנהל איכו"ס( מסר, כי מדיניות המשרד מנהל אגף ת -

זרמים: זרם רטוב  2-להגנת הסביבה היא לפעול להפרדת הפסולת הביתית במקור ל

המכיל פסולת אורגנית וזרם יבש המכיל את יתר מרכיבי הפסולת ובכך, בין היתר, 

 לצמצם את כמות הפסולת להטמנה. 

 2 -ת ומוגברת לרשויות אשר יקדימו לעבור להפרדה במקור לתינתן חבילת סיוע ייחודי

זרמים של הפסולת הביתית, בכל תחום הרשות המקומית, בלוח זמנים קצר ועל פי 

 תנאי ה"קול קורא".
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 אישור המועצה לתכנית הפרדת פסולת )המשך(  ו.

 

 )המשך( 29/5/2011ישיבת מועצה מיום  .2.ו

 

 -תתפות ליישום הפרדה של הפסולת הביתית במקור לעל פי "קול הקורא", בקשות הש -

 זרמים יוגשו בסעיפים הבאים: 2

 

 .רכישת כלי אצירה 

 .רכישת רכבים לאיסוף פסולת מופרדת במקור 

 .התאמת חדרי ומשטחי אשפה במבני המגורים ברשות 

 זרמים ברשות. 2-פעילויות מקומיות לפרסום והסברה של הפרדה במקור ל 

 זרמים במקור. 2-עבר להפרדת הפסולת במקור לליווי תפעולי של המ 

 .)"הוצאות תפעוליות נוספות לטווח ארוך )"תמריץ בית אב 

 

המועצה בהחלטתה אישרה את דרישת המשרד להגנת הסביבה כמפורט, תהליך הפרדת  -

 זרמים במועצה על פי ה"קול קורא" ולהלן פירוט: 2-הפסולת ל

 

 זרמים בכל הרשות בהתאם  2-ת במקור ללהתחיל ולהשלים את תהליך הפרדת הפסול

 לתנאים, אבני הדרך ולוחות הזמנים המוגדרים ב"קול קורא".

 השנים הבאות לפחות  6זרמים במשך  2-להפריד את הפסולת במקור ברשות ל

 ולפנותה כדין.

  להקצות את התקציבים הדרושים להשלמת מימון הפעילויות הנתמכות במסגרת

ע שיינתן על ידי המשרד להגנת הסביבה. לאחר מכן, ה"קול קורא" זה, מעבר לסיו

 2-להמשיך לממן את מלוא העלות של קיום / תפעול מערך הפרדת הפסולת במקור ל

 )כולל( לפחות. 2020זרמים עד שנת 

 זרמים ברשות שאושרה  2-ליישם את כל מרכיבי התכנית המפורטת להפרדה במקור ל

 / תאושר על ידי המשרד.

 ל מותנה בהבאת התכנית לאישור מליאת המועצה.יישום ההחלטה לעי 

 

 30/12/2012ישיבת מועצה מיום  .3.ו

 

זרמים לצמצום  2-, דנה בתכנית הפרדת פסולת ל30/12/2012המועצה בישיבתה מיום  -

 ס. "היקף ההטמנה שהציג מנהל איכו

 

 תגובת מנהל אגף איכו"ס

זכיה בקול הקורא וקבלת התקציב.  התכנית הוכנה בהתאם לדרישת המשרד להגנת הסביבה לצורך

 בראיה לאחור, הצליחה המועצה לקבל כמעט את כל בקשותיה בקול הקורא.
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 אישור המועצה לתכנית הפרדת פסולת )המשך(  ו.

 

 )המשך( 30/12/2012ישיבת מועצה מיום  .3.ו

 

 :להלן נתונים שהוצגו בתכנית -

 

 צה לשנות את מערך איסוף, זרמים מחויבת המוע 2-בעקבות חוק להפרדת פסולת ל

 פינוי וטיפול באשפה.

  מהאריזות על חשבונן. 60%חוק האריזות מחייב יצרנים לאסוף 

 .הרשויות ישלמו היטל הטמנה, האמור לגדול 

 טון בשנה )פסולת ביתית, גושית וגזם(, עלות  20,000 -כיום המועצה מטמינה כ

)יצוין, כי כמות הגזם . *"מ לטון + מע₪/ 100 -ההטמנה ללא היטל עומד על סך של כ

טון בשנה. הביקורת מעירה, כי לשם  5,000 -הוערכה לפי מספר ימי הפינויים והסתכמה ל

 טון בלבד(. 6עמדה  2014השוואה כמות הגזם שהוערכה על פי דוח מאזן פסולת לשנת 

  לטון ₪/ 550 -סך עלות טיפול והטמנה של אשפה מסתכם לסך של כ 2012נכון לסוף

לטון + מע"מ. עלות ₪/ 285 -, עלות הטיפול וההטמנה עומד על כ2016לחודש ינואר )נכון 

 .לטון + מע"מ(₪/ 670 -הובלה, טיפול והטמנה מסתכמות לסך של כ

 60% -בסקר אשפה שבוצע עולה, כי תפוסת מיכל האשפה בפינוי שבועי עומדת על כ .

 ולת אחרת.פס 10%אריזות,  80%פסולת אורגנית,  10%האשפה מורכבת מ: 

 

 :עיקרי התכנית המפורטת -

 

  פחים ירוקים. 6,000ישנם כיום 

פחים חומים לפסולת רטובה,  1,800התכנון: להגדיל את היקף המחזור על ידי הוספת 

 1,600פחים בסה"כ. כלומר, הפחתה של  4,400פחים ובכך, לעמוד על  3,400הפחתת 

 מכלי אצירה.

 

 תגובת מנהל אגף איכו"ס

 ות שינוי מדיניות לפרוייקט פחים כתומים, התכנון הנ"ל אינו רלוונטי. כיום, בעקב

 3,000 -לאחר המעבר לפרוייקט פחים כתומים, כמות הפחים הירוקים מתוכננת לקטון בהיקף של כ

 פחים. 

 

  זרמים )יבש  2-" לצורך הפרדה במקור ל34/2012היקף המימון המתקבל מ"קול קורא

במימון עצמי. רכיבי הסיוע הם: רכש  27%והיתר  73%ורטוב(, עומד על שיעור של 

כלי אצירה, רכש משאית אשפה, בינוי משטחי הצבה, חינוך, פרסום והסברה וליווי 

 תפעולי.
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 אישור המועצה לתכנית הפרדת פסולת )המשך(  ו.

 

 )המשך( 30/12/2012ישיבת מועצה מיום  .3.ו

 

 :להלן לוח הזמנים המתוכנן 

 

 מועד מתוכנן פירוט

 16/12/2012עד  הגשת בקשה לקול קורא.

 .4/2013עד חודש  אישור הבקשה לעיל  וקבלת התחייבות המשרד להגנת הסביבה.

 4/2013עד חודש  היערכות ליישום של פרסום מכרזי רכש, כח אדם, בינוי וחינוך. 

הגוש צפוני )הישובים:  –ממשקי הבית  30%-התחלת יישום ל

לון הגליל, חנתון, הסוללים, שמשית, הרדוף, סוואעד חמירה, א

 ציפורי, הושעיה ועדי?(.

 4/2013עד חודש 

 2014במהלך שנת  מרכז העמק. –ממשקי הבית  60%יישום של עוד 

 6/2015עד חודש  יישום של כל משקי הבית.

 

  יופחתו פחים ירוקים ויוכנסו 1:8חלוקה של פחים חומים לזרם רטוב ביחס של ,

. תחזוקת מצבורי 2:8ליטר ביחס של  1,100תרים פחים של למצבורי אשפה מוס

 האשפה, באחריות הישוב.

  מצבורי האשפה )משטחים(: יותאמו לצרכי הישוב וישתלבו בנוף הרחוב, ימוקמו

 בתיאום מלא עם הישוב, יהיו נגישים למשאית.

 משטחי אשפה במושבים וישובים קהילתיים ועגלות  1,330 -פריסה מתוכננת של כ

 רטוב )חום( ויבש )ירוק( בכל הישובים. לזרם

 .התושב לא ישלם אגרת כלי אצירה ולא תהיה תוספת מיסוי בגין הרפורמה המתוכננת 

 .כלי האצירה יהיו בבעלות המועצה ובאחריותה 

  המועצה והמשרד להגנת הסביבה ישתתפו בבניית מסתורי אשפה, רכש הפחים

 והסדרת תשתיות נוספות.

 ההטמעה, חינוך וההסברה בהתאם לצרכי הישוב. המועצה תממן את עלות 

 .המועצה תשתתף במימון / שדרוג מרכזי המחזור 

  בכל ישוב אשר יכנס למהלך, תתמוך המועצה )כרגע רק בשנה הראשונה(, בעלות

 תפעול ואחזקה של משטחי האשפה.

 

 בהתאם לפרוטוקול ישיבת המליאה עולה, כי המועצה קבעה, כדלקמן: -

 

 זרמים. 2-ת להפרדת פסולת בלהיכנס לתכני .1

היחידה הסביבתית ביחד עם נציגי הישוב יבנו "חליפה אישית" לכל ישוב תוך  .2

 ההדגשים הבאים:

 .קומפוסטר לכל בית אב 

 קיבוצים(. 6 -פתרון קומפוסטר יישובי )קיים ב 

 צמצום הפחים על פי התכנית המוצעת 
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 אישור המועצה לתכנית הפרדת פסולת )המשך(  ו.

 

 )המשך( 30/12/2012ישיבת מועצה מיום  .3.ו

 

 הערות הביקורת

 

  בסופו של יום, התכנית לעיל לא יושמה והיא אינה רלוונטית יותר. המועצה החלה

 בתי אב.      2-פח ל 1פרוייקט פחים כתומים וחלוקה לפי יחס של 

 .לא יבנו משטחי אשפה מלבד אולי במושבים מסורתיים שירצו בכך 

 מים ומתוכנן לחלק קומפוסטרים ביתיים.לא ירכשו פחים חו 

 .צמצום הפחים הירוקים בהתאם לכניסת הפחים הכתומים 

  

 9/2/2014ישיבת מועצה מיום  .4.ו

 

, הוצגה בפני חברי המליאה תכנית של אגף איכו"ס 9/2/2014בישיבת המועצה מיום  -

 ל"הפרדה בצבעים". 
 

שו עובדי האגף עם צוותי מיקוד ס דיווח, כי במהלך ביצוע הסברה נפג"מנהל איכו -

שנבחרו מבין תושבי המועצה. מסקנות פעולות ההסברה העלו, כי רוב התושבים 

 מעוניינים ללכת לכיוון הפרדת הפסולת במקור והכנסת פחים כתומים למחזור אריזות. 
 

 להלן עיקרי התכנית שהוצגה: -
 

 .משרד להגנת הסביבה התקין תקנות 

  לטון ונמצא במגמת ₪  90ן הטמנת פסולת, עומד כיום על תשלום בגי –היטל הטמנה

 עליה.

  מהאריזות לשימוש חוזר על  70%-מחייב את היצרנים לאסוף עד ל -חוק האריזות

 חשבונן.

  תקנות המשרד להגנת הסביבה נועדו לאלץ את הרשויות להפריד את הפסולת הרטובה

 )האורגנית( מזרם הפסולת הכללי. 

 עורבת )שאינה מופרדת( עולה כל רבעון וכיום עומדת על כעלות הטיפול בפסולת מ- 

 לטון +מע"מ. ₪/ 218

 מהפסולת הביתית. 80-90% -בהפעלה נכונה, ניתן למחזר / או לא להטמין כ 
 

נמצא, כי היקף הפסולת  2010ביחס לנתוני  2015הערת הביקורת: בבדיקת נתוני 

 -ל 2015ירד והסתכם בשנת ולאו דווקא  6.5% -הביתית להטמנה עלה בשיעור של כ

  טון. 11,744

 

 מכלים(. 1,600-צמצום משמעותי במספר כלי האצירה הקיימים )הורדה של כ 

משפחות. הכנסת פחים ירוקים וכתומים לאריזות בנפח  8-10יצירת מרכז פחים לכל 

 ליטר בכל ריכוז.  1,100של 

 הוספת פח חום ובניית מסתורים לפחים.
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 כנית הפרדת פסולת )המשך( אישור המועצה לת ו.

 

 )המשך( 9/2/2014ישיבת מועצה מיום  .4.ו

 

  ,מסתור אשפה יותאם לצרכי הישוב )חליפה אישית(, יבוצע בתיאום מלא עם הישוב

ישתלב בנוף ויהיה נגיש למשאית. אחזקת המסתור על חשבון המועצה וניקיונו יבוצע 

 על ידי הישוב.

 

של המשרד להגנת הסביבה על כניסת המועצה  , התקבל אישור2012בחודש דצמבר  -

 ₪. מליון  7.2זרמים וקבלת מענק תמיכה בסך של  2 -לפרוייקט הפרדה במקור ל

 

ס דיווח בישיבת המליאה, כי הוקם תאגיד "ת.מ.י.ר" )חל"צ, חברה "מנהל איכו -

לתועלת הציבור(, תאגיד יצרנים ללא כוונת רווח, שידאג שהיצרנים יעמדו בהוראות 

וק האריזות. בין היתר, מציע התאגיד לפזר על חשבונו פחים כתומים לאיסוף אריזות ח

על פי כללי תאגיד תמיר, בישובים, לאסוף אותם ולהעביר את הפסולת לאתר הפרדה. 

   בתי אב. 1:12המימון לרכישה ופינוי של פחים כתומים יהיה לפי מפתח של 

 

 וגמא. הוצגו בפני המליאה מספר מסתורי פחים לד -

 

 :המועצה בהחלטתה קבעה, כי -

 

 .עם הפעלת התכנית, לא תגבה אגרת כלי אצירה מהתושב 

 .כלי האצירה החדשים יהיו רכוש המועצה 

 .איסוף הפחים הכתומים על חשבון תאגיד תמיר 

  הפח הכתום יכיל אריזות ויצמצם את מספר הפחים הירוקים. לטווח הארוך יש

 חסכון.

 יכת  המדינה, מהחיסכון המצטבר יהיה כסף להשקעות.השקעה בפרוייקט רק מתמ 

 50%  מהחיסכון )לאחר ניכוי עלויות הפעלת הפרוייקט ולאחר גמר השקעות(, יישאר

בישובים לטובת פרויקטים ירוקים. יעשה מאמץ לפתרון קצה בתוך הישוב, לפסולת 

 אורגנית.

 .ההפרדה לא תתקיים בישובים שיתנגדו לתהליך 

 זרמים כפי שהוצגה למועצה, תוך התאמה יישובית ובכפוף  2-ל לאשר הפרדת פסולת

 לדרישות תאגיד תמיר

  (.2/2016שנים )עד חודש  2בתוך  –סיום הפרוייקט בכל תושבי המועצה 

 .במידה והישוב יתנגד, לא יחויב להצטרף 

 

ניתן להיווכח מפרטי החלטת המועצה, כי ניתנה לישוב אפשרות להחליט אם הוא 

ף לפרוייקט כלומר, לוח הזמנים לסיום תלוי, בין היתר, גם בהחלטת מעונין להצטר

 הישובים. 
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 אישור המועצה לתכנית הפרדת פסולת )המשך(  ו.

 

 )המשך( 9/2/2014ישיבת מועצה מיום  .4.ו

 

קביעת המועצה לעיל, לאחר סיום הפרויקט המועצה לא תגבה אגרת יצוין, כי על פי  -

 נית. כלי אצירה מישוב שיכנס לתכ

אלף  500 -משמעות החלטת המועצה, סעיף הכנסות בגין אגרת כלי אצירה בסך של כ

 )ראה לעיל( ימחק והוצאות המועצה יגדלו בהתאם.  2015לשנת ₪ 

 

 תגובת מנהל אגף איכו"ס

המועצה בהחלטתה, נתנה שיקול דעת לכל ישוב האם להיכנס לתכנית ואם לא. על כן, לא ניתן 

 ם התלוי בהחלטת הישוב.להתייחס ללוח הזמני

בכל מקרה, בעקבות שינוי מדיניות וכניסה לפרוייקט פחים כתומים התכנית כאמור, אינה רלוונטית 

 יותר. לא יבנו מסתורים, מלבד לחלק מהמושבים שירצו, ולא ירכשו פחים חומים.

עד לסוף פחים ירוקים  3000-צמצום פחים ירוקים בהתאם לכניסת פחים כתומים, מתוכנן לצמצם כ

 . 2016שנת 

 

הביקורת מציינת, כי התכנית הנ"ל, להצבת פחים לפסולת רטובה, יבשה ואריזות )פחים 

בתים ואשר קבלה את אישור המליאה לא  8-10בצבע חום, ירוק וכתום( בריכוזי פחים לכל 

 יושמה, בין היתר, בשל התנגדות הישובים.

 

יבה לראש המועצה וטען שיש כישלון חודשים ממועד היש 8לדברי יואל, הוא פנה לאחר 

והפרויקט לא מתקדם. לטענתו, התנגדות הישובים נבעה בגלל טעות של אגף איכו"ס שהציב 

מטרות לפרוייקט. האחת, הכנסת פחים חומים וכתומים וצמצום הפחים הירוקים  2

כו"ס והשנייה, טיפול בנראות ריכוזי האשפה ובינוי של מסתורים. מלכתחילה היה על אגף אי

 להתחיל בפיזור הפחים ורק בשלב הסופי לטפל בנראות במידת הצורך.

 

אכן, הכישלון נעוץ בשיטה אשר נבחרה על ידי אגף איכו"ס ואשר גרמה להתנגדות הישובים 

 בתים בתוך הישובים.    8-10לבינוי של ריכוזי אשפה לכל 

יכו"ס לקיים את עם זאת, לאחר בחירת שיטת הביצוע והצגתה למליאה, היה על אגף א

 החלטות המליאה ואכן כך נהג בתחילה.

 

הביקורת סבורה, כי אגף איכו"ס, כמוביל של הפרוייקט, השתהה יתר על המידה בראיית 

(, 2015הכישלון במתכונת שהוצגה ורק לאחר כשנה וחצי ממועד הישיבה )בחודש ספטמבר 

ר פחים כתומים בישובים לאחר הנחיית ראש המועצה, החל האגף בביצוע מתכונת של פיזו

 )ולא בריכוזים( והחל לצמצם את מספר הפחים הירוקים.  
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 אישור המועצה לתכנית הפרדת פסולת )המשך(  ו.

 

 28/6/2015ישיבת מועצה מיום  .5.ו

 

בישיבה זו, קבלה מליאת המועצה דיווח סטטוס של פרוייקט "מפרידים בצבעים"  -

 ותיו של מר יואל בן ברוך חבר המליאה בנושא.ס. כמו כן, נשמעו הצע"ממנהל איכו

 

 חברי המליאה בקשו דיון מעמיק.  -

 ס ומר יואל בן ברוך יוזמנו לישיבת הנהלה לדיון בנושא. "הוחלט, כי מנהל איכו 

 

ס שהציג "נערך דיון בהשתתפות מנהל איכו 26/7/2015נמצא, כי בישיבת הנהלה מיום  -

 ברוך שהציג את הצעתו.את סטטוס הפרוייקט ומר יואל בן 

 להלן פירוט הנתונים שהוצגו:

 

הצעות לביצוע הפרוייקט של חבר המליאה  סטטוס הפרוייקט שהציג מנהל איכו"ס

 מר יואל בן ברוך

  האגף הכין תכנית להתייעלות לפינוי אשפה והגישה

 .2014לאישור מליאת המועצה בפברואר 

 לי בין היתר, נדרשנו לשנות את הרגלי הציבור ואו

 פגיעה באיכות השירות.

 ( ופוטנציאל  5התכנית ארוכת טווח )שנים

עם ₪ מליון  3 -ההתייעלות נאמד בסכום של כ

 מימושה המלא.

  המלצת האגף לאיגום כלי אצירה ובינוי ריכוזי

אשפה על מנת להתייעל בנפח ולהוריד את מספר 

 הפחים הירוקים לא אושרה על ידי המליאה.

 ם בצבעים": הוצבו כל כחלק מפרוייקט "מפרידי

מגוון פחי המחזור במרכזי המחזור בישובים, 

 הונגשו לציבור והוסבר לתושבים. 

  ,פרוייקט "מפרידים בצבעים" הושלם במלואו

הוצבו פחים ייעודיים )למחזור של קרטון, נייר, 

 .2014זכוכית וכו'( בכל מרכזי המחזור עוד בשנת 

  ים חתמנו עם תאגיד תמיר ומקבל 2014בינואר

 החזר בגין מחזור:

 כמעט במלואו. –, נייר 10%-זכוכית קרטון

 -כ 2015-בשנה. ברבעון ראשון ב 400,000 -כ

119,089 .₪ 

 ישובים והושלם תכנון בעוד  9-נבנו מרכזי מחזור ב

 ישובים. 4

  היקף המחזור הוכפל בשנתיים האחרונות. בין שליש

למחצית מהיקף הפסולת הביתית מפונה ממרכזי 

 .המחזור

 2014: על פי דוח מאזן פסולת, בשנת הערת הביקורת

מכמות הפסולת הביתית.  11.3%פונו ממרכזי המחזור 

  3מינוי צוות לניהול הפרוייקט שיכלול 

חברי מליאה וגזבר המועצה, בראש 

 הצוות יעמוד ראש המועצה.

  מנהל פעיל בצוות יהיה מ"מ ראש

 המועצה.

  מנהל איכו"ס. –אחראי ביצוע 

 יום מהיר של התכנית גיבוש תכנית לס

 והשגת היעדים הכמותיים והכספיים.

  ראש המועצה יהיה אחראי להסרת

החסמים מול תאגיד תמיר ובמידת 

 הצורך, מול המשרד להגנת הסביבה.

 :באחריות הצוות 

  גיבוש אופן התפעול: הקפאה של הצבת

הפחים הכתומים עד לגיבוש תכנית 

אפקטיבית להשגת המטרות, יצירת 

ם לדוחות ניהוליים שוטפים בסיס נתוני

 לקבלת החלטות.

  :טיפול בהפחתת עלויות פינוי אשפה

בחינה למעבר לפי יום עבודה של הקבלן 

במקום הנפה עד להפחתת מספר הפחים 

הירוקים, טיפול בחוסר יעילות של 

צוותי המועצה, בחינת שימוש במשמרת 

שניה של משאיות האשפה של המועצה 

 שבון הקבלן.על צוות במיקור חוץ על ח

, 2016: נכון לחודש ינואר הערת הביקורת

המועצה פועלת להתייעלות בעבודת צוותי 

המועצה, נקבעו כמות הנפות מינימלית 

לשבוע ואף מתוכנן להקים צוות רביעי 
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 .19% -היקף המחזור עמד על כ

  83גנים ירוקים מתוך  35כיום יש. 

 ישובים )בעיקר קיבוצים( פרושים פחים  17-ב

ליטר(,  360פחי  250ליטר,  1,100פחי  137כתומים )

 עיים.המפונים אחת לשבו

 קיבוצים. 9-פחים חומים לפסולת רטובה פרושים ב

  עם כניסתי לתפקיד הבחנו בחוסר יעילות בפינוי

האשפה במחצית מיישובי המועצה )בכל הקיבוצים 

פעמים בשבוע(. במעבר  2בגבעת אלה ותמרת פינו 

 בשנה.₪ לפינוי אחת לשבוע חסכנו כמיליון 

  ( מ"ק )צפרדע 4.5החלפנו את מכלי  2014בשנת

ליטר והוספנו פח  1,100מהקיבוצים בפח פלסטיק 

ליטר. חסכנו את עלות אחזקת  1,100כתום של 

 בשנה.₪  150,000-הצפרדעים בסך של כ

פחי  2עלות ההנפה התייקרה )הנפת  הערת הביקורת:

 ליטר יקרה מהפת צפרדע(. 1,100

  1,100פחים בנפח  2במבחן התוצאה נשארנו עם 

מ"ק  4.5יפו מיכל בנפח מ"ק( שהחל 2.2ליטר )סך 

 ולכן, לא ממהרים להוריד פחים ירוקים.

  מכרז לפינוי אשפה הנוכחי, יקר יותר מהמכרז

הקודם. אחת הסיבות היא, תוספת היוקר שנתנה 

 .3/2014החל מחודש 

  לפח ₪  7מחיר היעד להנפה במכרז הנוכחי עמד על

ממחיר  2%ליטר. הזוכה נתן הנחה של  360בנפח 

 היעד.

: עלות הפינוי על פי המכרז החדש ביקורתהערת ה

 יקרה יותר מתעריפי החוזה הקודם עם הקבלן. 

  קווים מהם מפנים  3קווי פינוי אשפה,  5במועצה

עובדי המועצה. לחלק מהצוותים הוכפלה ויותר 

 כמות הפחים ועל כן, ערכנו שינויים בקווי האיסוף.

ם הערת הביקורת: על פי נתוני אגף איכו"ס כמות הפחי

גדלה בשיעור של  2015ליטר( בתחילת  360)שווה ערך 

 .3/2012ביחס לכמות שהייתה בחודש  10% -כ

 שיחליף את צוותי הקבלן בחלק מהישובים.

 

  תקציב למשטחי אצירה: הקפאת

העיסוק בענין עד לסיום הפרוייקט 

השפעה על מראה הרחוב, ובחינת ה

הקפאת ביצוע משטחי אצירה עד לקבלת 

הסבר להכרח הביצוע, קביעת 

קריטריונים לחלוקת התקציב בין 

הישובים, בחינת חלופת לניצול 

התקציב, יצירת מודעות בקרב התושבים 

 להצבת הפח באופן מוצנע.

  בחינת דרכי התקדמות בנוגע להפרדת

 הפסולת הרטובה.

 של דיווח מעקב  גיבוש הליך מסודר

 החלטות מליאה. 

 

 

מנהל אגף איכו"ס הציג בפני הנהלת המועצה את מכתבו של מר אוריאל בן חיים   -

ממרכז המועצות האזוריות, אחראי תחום חקלאות קיימות וסביבה, שנשלח למנהל 

 .13/7/2015תחום אריזות במשרד להגנת הסביבה מהתאריך 
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 סולת )המשך( אישור המועצה לתכנית הפרדת פ ו.
 

 )המשך( 28/6/2015ישיבת מועצה מיום  .5.ו
 

 במכתבו מדווח מר אוריאל, על אמות מידה מוצעות כדלקמן: 
 

   בתי אב. 2-פח כתום ל 1 –בישוב קהילתי, מושב, הרחבה וכפר מיעוטים 

  הצבת פחים כתומים על בסיס מרכזוני מחזור ומתחמי אשפה קיימים. –קיבוץ 

  בתי אב(. 150תקנים לישוב )מ 3הצבת  –זכוכית 

  בתי אב. 30מתקן לכל  –קרטון 

  אחת לשבוע. –תדירות פינוי 

 .ממליצים לבטל התניה של פח כתום ליד פח ירוק 
 

לאחר דיון בהנהלת המועצה הוחלט, כי אין מקום לשנות את ההחלטה שהתקבלה על  -

 )ראה לעיל(. 9/2/2014ידי המליאה בישיבה מיום 
 

בתי אב ומצמצמת את כמות הפחים  1:2זרת פחים כתומים ביחס של כיום, המועצה מפ

הירוקים בהתאמה וזאת, שלא לפי שיטת הביצוע שהוצגה בישיבת המליאה מיום 

9/2/2014. 
  

לאחר קבלת סטטוס הפרוייקט הגיש יואל שאילתה למנהל איכו"ס, כדלקמן: כמה  -

ם כתומים נכון לחודש יוני מהישובים בהם הוכנסו פחי 16-פחים ירדו ממצבת הפחים ב

 ומה שיעורם מסה"כ הפחים ? 2015

 נתקבלה תשובת מנהל איכו"ס, כדלקמן: 6/9/2015בישיבת מליאה מיום 

בקיבוצים, במקביל להכנסת פחים כתומים במרכזי האשפה הוצאו הצפרדעים )מכלי 

בנפח  ליטר + פח כתום 1,100פחים ירוקים של  2מ"ק( ובמקום כל צפרדע, הוכנסו  4.5

מ"ק  4.5ליטר במקום מיכל של  1,100פחים של  2ליטר. אוספים אחת לשבוע  1,100של 

בנפח הפינוי וחסכון כספי בעלות  50%פעמים בשבוע. כלומר, צמצום של מעל  2שנאסף 

 הפינוי.

מתשובתו של מנהל איכו"ס ניתן להבין, כי למעשה לא ירדו מהותית בכמות הפחים 

 הירוקים.
 

 אגף איכו"סתגובת מנהל 

 ליטר.  360-הירידה בכמות הפחים שווה ערך ל

פחים  3000 -בעקבות שינוי מדיניות וכניסה לפרויקט פחים כתומים מתכננת המועצה להפחית כ

 ירוקים בתחילה מישובים בהם מפנה הקבלן.
 

ועתיד להמשך, לדברי  2015יצוין, כי המדובר בשינוי וצמצום פחים עתידי שהחל בסוף שנת 

 .2016ל אגף איכו"ס,  בשנת מנה
 

, הוכנסו פחים כתומים למרכזי 2015על פי נתוני איכו"ס נכון לאמצע חודש אוקטובר 

קיבוצים, במושב כפר ברוך, בכפר גדעון ושיכון המשפחות ברמת דוד.  16-אשפה ב

פחים  31קוב,  4.5צפרדעים בנפח של  130בישובים בהם חולקו פחים כתומים ירדו: 

 ליטר. 360פחים בנפח של  18-ליטר ו 1,100בנפח של 
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 אישור המועצה לתכנית הפרדת פסולת )המשך(  ו.

 

 )המשך( 28/6/2015ישיבת מועצה מיום  .5.ו

 

 סיכום:

 

 כאמור לעיל, המועצה קיימה מספר ישיבות בנושא הפרדת הפסולת.

 אישרה המועצה את:  2014בהחלטתה האחרונה מחודש פברואר 

 זרמים )יבש ורטוב( על פי קול הקורא של המשרד להגנת הסביבה. -ההפרדה במקור ל 

  .את פרוייקט מפרידים בצבעים, הצבת מכלי אשפה ייעודיים במרכזי המחזור בישובים 

  משפחות.  8-10ריכוזי אשפה להפרדת פסולת יבשה, רטובה ואריזות לכל 

 

משפחות כפי שאישרה  8-10בסופו של יום, אגף איכו"ס לא ביצע בינוי של ריכוזי אשפה לכל 

 המליאה ותכנית זו ירדה מהפרק. 

, מפזר אגף איכו"ס בישובים פחים כתומים להפרדת האריזות ומצמצם 9/2015החל מחודש 

 את כמות הפחים הירוקים. 

לא נמצא תיעוד בפרוטוקולים של ישיבות המליאה להחלטה לשינוי השיטה ולפיזור פחים 

 אב.בתי  1:2כתומים בישובים, ביחס 

 

 עולה, כי: 

 

  יישום שיטת הפיזור החדשה של הפחים הכתומים המתואמת עם הישוב, אינו משנה

 למעשה את המצב הקיים בישובים מבחינת כמות הפחים ומיקומם. 

 .שיטת היישום החדשה אושרה על ידי ראש המועצה 

 .התכנית לבניית ריכוזי פחים שאושרה במליאה, אינה רלוונטית יותר 

 ם הכתומים נעשית במסגרת תקציב תב"ר שאושר על ידי המליאה.רכישת הפחי 

 

יצוין, כי הנחיה זו של ראש המועצה קידמה את פיזור הפחים הכתומים וצמצום של הפחים 

 הירוקים שהובילו להקטנת עלויות פינוי האשפה הביתית וצמצום בכמות הפסולת להטמנה. 

 

 -בתי אב בפינוי אחת לשבוע ולהוריד עד ל 1:4לטענת יואל, יש לחלק פחים כתומים ביחס של 

צידי  2-בתי אב ברחובות בהם הבתים ממוקמים מ 4בתי אב כך שלכל  4פחים ירוקים לכל  2

 הרחוב.

 )ראה פירוט בפרק ט(
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 זרמים )רטוב ויבש(  2-הפרדה במקור ל ז.

 

 כללי .1.ז

 

להפרדת  9/2/2014ומהתאריך  30/12/2012בהתאם לאישורי מליאת המועצה מהתאריך  -

זרמים )רטוב ויבש( ולאחר אישור "קול קורא" של  2 -הפסולת הביתית במקור ל

המשרד להגנת הסביבה וקבלת התחייבות המשרד לתקציב, חולקו פחים חומים ביחס 

קיבוצים בהם היה קיים אתר  9-משפחות ב 15ליטר לכל  46פח בנפח של  1ממוצע של 

 קומפוסטציה יישובי. 

רובו מתוכנן להיות ממומן בתקציב שיתקבל ב"קול קורא" שהגישה הפרוייקט ב

המועצה. הפרוייקט ואמור להקטין את משקל הפסולת הביתית הנשלחת להטמנה ובכך, 

 להפחית את עלויות ההטמנה של המועצה.

לפרויקט מיום קבלת  2-שנים כאשר בשנה ה 5-על פי קול הקורא, הפרוייקט מתוכנן ל

 -ממספר בתי האב במועצה )כ 1/5 -, תבוצע הפרדה ב2105ף שנת ההתחייבות, קרי בסו

 בכל הרשות.  4-בתי אב( ובשנה ה 1,900

 

 ממצאים .2.ז

 

 2על פי נתוני אגף איכות הסביבה )להלן אגף איכו"ס(, במסגרת הפרדה במקור ל=  -

 9 -פחים חומים )להפרדת הפסולת הרטובה / אורגנית ( ל 2014זרמים הוכנסו בשנת 

וצים: אלונים, גינגר, דברת, הרדוף, כפר החורש, מזרע, עין דור, רמת דוד ושריד קיב

 בתי אב. 1,900 -בהם כ

הפסולת הרטובה בקיבוצים לעיל, נאספת על ידי תושב מקומי לאתר קומפוסטציה 

, משתתפת המועצה בעלות פינוי הפסולת הרטובה בישוב 2015יישובי. נכון לשנת 

  .בחודש₪  1,000בסכום של 

 

, לא נמצאו שינויים 2015מבדיקת נתוני אגף איכו"ס בסקר בדיקה שנערך בחודש יוני 

מהותיים בכמות הפסולת הביתית בפחים הירוקים בין הקיבוצים בהם חולקו פחים 

 חומים לבין ישובים בהם אין פחים חומים לפסולת רטובה.

 

בהם חולקו פחים זרמים בישובים  2 -כלומר, לא נמדדה הצלחה בהפרדת הפסולת ל

 חומים. 

 

, טרם חולקו פחים חומים לישובים נוספים מלבד 10/2015נמצא, כי נכון לחודש 

 הקיבוצים לעיל.

 2,500נדרשת המועצה לכלול בפרוייקט  2015יודגש, כי על פי הקול קורא נכון לשנת 

-בתי אב )ראה לעיל(. כלומר, המועצה לא עמדה במספר בתי האב המפרידים במקור ל

 זרמים. 2

זרמים בשל הקושי במציאת שטח להקמת אתר  2-הוסבר, כי קיים עיכוב בביצוע ההפרדה ל

קומפוסטציה יישוביים שיופעל על ידי תושב מקומי וכן, נדרשת פעולת הסברה מעמיקה יותר 

 בישובים בהם חולקו פחים חומים.

 לבקשת המועצה, המשרד להגנת הסביבה נתן הארכה לפרוייקט.
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 זרמים )רטוב ויבש(  2-דה במקור להפר ז.

 

 ממצאים )המשך( .2.ז

 

דווח לביקורת, כי אגף איכו"ס נוטה לפתרון של הפרדת הפסולת  2015בחודש דצמבר 

האורגנית על ידי התושב באמצעות קומפוסטרים ביתיים )ראה תרחיש ד' בטבלה 

 ( ובכך, מתייתר הצורך בהקמת אתר קומפוסטריזציה יישובי. 3בסעיף ג.

הביקורת מציינת, כי המדובר בפעולה עתידית ואין כל יסוד להניח האם הדבר יצליח 

 אם לאו. על פי נתוני העבר קיים החשש, כי הפעולה לא תצלח.

 

 :11/2015להלן נתוני פיזור פחים חומים נכון לחודש  -

 

מספר פחים  ישוב

 ליטר 46בנפח 

מספר 

 תושבים

יחס פח 

 לתושב

מספר 

 משקי בית

יחס פח 

 למשק בית

 1:7.4 214 1:24 686 29 אלונים

 1:5.4 222 1:19 768 41 גניגר

 1:7.6 115 1:22 325 15 דברת

 1:8.3 124 1:37 550 15 הרדוף

 1:10.8 173 1:37 584 16 כפר החורש

 1:22.7 295 1:66 865 13 מזרע

 1:25.2 328 1:94 1,228 13 עין דור

 1:8.5 127 1:35 528 15 רמת דויד

 1:9.6 309 1:34 1,103 32 רידש

 1:10 1,907 1:35 6,640 189 סה"כ 

  ליטר לתושב 1.3יחס של  ליטר 8,694 נפח כולל

  

ניתן להיווכח, כי קיימת שונות רבה בחלוקת הפחים החומים ביחס למספר בתי אב. 

 ובישוב רמת דויד ביחס של 1:25.2לדוגמא: בישוב עין דור החלוקה בוצעה לפי יחס של 

1:8.5. 
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 זרמים )רטוב ויבש(  2-הפרדה במקור ל ז.
 

 ממצאים )המשך( .2.ז
 

בין ישובים  2015להלן השוואה בין נתוני סקר אשפה בפח הירוק שבוצע בחודש יוני 

 בהם חולקו פחים חומים, לבין ישובים בהם לא חולקו פחים חומים:

 

ישובים  9 סעיף

בהם 

חולקו 

פחים 

 חומים

ישובים 

בהם לא 

ו חולק

פחים 

 *חומים 

כל 

המועצה 

* 

 10,348 8,218 2,130 מספר יחידות דיור

 37,238 30,752 6,485 מספר תושבים

 56.5 61.6 33.6 מ"ק -נפח פחים ממוצע לישוב 

 71% 69% 80% שיעור מילוי פחים ביום הפינוי

 241.2 207.6 33.6 משקל אשפה שבועי כולל בטון

משקל פסולת ממוצע בשבוע לתושב 

 בק"ג

5.2 6.7 6.5 

משקל פסולת ממוצע בשבוע לבית אב 

 בק"ג

25.8 25.3 23.3 

 *   כולל מחנה יהודית 
  

 מנתוני הטבלה לעיל ניתן להיווכח, כי: 
 

  שיעור המילוי של הפחים הירוקים ביום הפינוי בישובים בהם חולקו פחים חומים

, ככל הנראה, משום גבוהה יותר מישובים בהם לא חולקו פחים חומים. הדבר נובע

שנפח הפח הרוק הממוצע לישוב  בישובים בהם חולקו פחים חומים קטן בשיעור 

 מאשר בישובים בהם לא חולקו פחים חומים.   45%-של כ

  משקל הפסולת שייצרה יחידת דיור בישובים בהם חולקו פחים חומים קטנה אך

ק"ג לשבוע.  0.5 -מעט מאשר בישובים בהם לא חולקו פחים חומים והסתכמה ב

בחישוב שנתי כמות ההטמנה הנחסכת בישובים בהם חולקו פחים חומים בשנה 

 טון.  55מסתכמת לכדי 

 (  ק"ג X 0.5שבועות בחודש  X 4.33חודשים  X 12יח"ד  2,130=  ק"ג 55,337)

 כמות זו אינה משקפת הצלחה מהותית בהפרדת הפסולת הרטובה.
 

נמצא, כי  2015שובי המועצה מחודש יוני על פי נתוני סקר האשפה הביתית ביי
בהשוואה בין ישובים בהם יש פחים חומים לפסולת אורגנית לבין ישובים בהם אין 

בכמות של הפסולת האורגנית שהופחתה מהפח  10%-פחים חומים קיים הפרש של כ
 בישובים האחרים(. 46%-בקיבוצים וכ 40%-הירוק )בממוצע כ

יעה על אי הצלחה בהטמעת הפרדת הפסולת במקור המדובר בהפחתה מינורית המצב

 זרמים אצל תושבי הקיבוצים לעיל. 2-ל
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 זרמים )רטוב ויבש(  2-הפרדה במקור ל ז.
 

 ממצאים )המשך( .2.ז
 

המלווה המקצועית הסבירה, כי מניסיון שנלמד באירופה על מנת לגרום לשינוי אצל 
 ך הסברה ארוך של שנים רבות.התושבים והטמעת הפרדת הפסולת האורגנית נדרש הלי

מעיון בפרסומי המשרד להגנת הסביבה בתכנית אב מחוזית לפסולת מעורבת מתאריך 
עולה, כי ממידע הקיים בעולם תהליך לשינוי התנהגות הציבור להפרדת  2012יוני 

 שנים. 7-הפסולת הינו תהליך מורכב ובגרמניה למשל, התהליך נמשך כ
ראלי אינו דומה לציבור האירופאי והליך הסברה ארוך לטענת מר יואל, הציבור היש

 אינו יעיל ולא ישיג את מטרתו.
הביקורת סבורה, כי נושאי איכות הסביבה ושמירתה והגנה על משאבי הטבע הם 
נושאים ראויים וחשובים וכי בטווח הארוך לא יהיה מנוס מהגדלת כמות הפסולת 

פעולות הסברה וחינוך להשגת שתמוחזר. על כן, יש להקדים תרופה ולהתמיד ב
 המטרה.

 
מדריכים לצורך הסברה.  3אגף איכו"ס מעסיק  2016נמצא, כי נכון לחודש פברואר 

בתים  5-6שעות ביום וקצב הסברה של  3ימים בשבוע בהיקף של  3המדריכים עובדים 
בתי אב  2,500 -בשעה. כלומר, בהיקף המדריכים ובקצב ההסברה הנוכחיים, יקבלו כ

 ה בשנה.הסבר
הביקורת מציינת, כי בהתאם להתחייבות בקול הקורא נדרשת המועצה לבצע הסברה 

 לפחות אחת לשנה לכל בית אב. בקצב הנוכחי לא תוכל המועצה לעמוד בהתחייבותה. 
 

החיסכון בעלויות לישוב לבין ₪  1,000להלן השוואה בין השתתפות המועצה בסכום של  -
 הקיבוצים בהם פוזרו פחים חומים: 9-מהפסולת ב 10%-ההטמנה במחזור אורגני של כ

 .2015החישוב על פי נתוני כמויות בפח הירוק לפי סקר האשפה מחודש יוני 

חסכון  משקל אשפה בטון ישוב

הטמנה 

חודשי בש"ח 

(2) 

הוצאה 

חודשית 

 בש"ח
חודשי שבועי

(1) 

מחזור 

10% 

 364 1.16 11.6 2.7 אלונים

1,000 

 ₪

בחודש 

לכל 

 ישוב

 458 1.46 14.6 3.4 גניגר

 336 1.07 10.7 2.5 דברת

 242 0.77 7.7 1.8 הרדוף

 446 1.42 14.2 3.3 כפר החורש

 512 1.63 16.3 3.8 מזרע

 741 2.36 23.6 5.5 עין דור

 430 1.37 13.7 3.2 רמת דויד

 983 3.13 31.3 7.3 שריד

 9,000 4,502 14.34 143.4 33.5 סה"כ 

 שבועות בחודש. 4.3 . לפי1

 לטון כולל מע"מ.₪/ 314 -. לפי עלות היטל והטמנה של כ2
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 זרמים )רטוב ויבש(  2-הפרדה במקור ל ז.

 

 ממצאים )המשך( .2.ז

 

מנתוני הטבלה לעיל ניתן להיווכח, כי ההפרש בין החיסכון בעלויות ההטמנה של 

פות המועצה בפינוי הפסולת האורגנית הממוחזרת ונגרעת מהפח הירוק נמוך מהשתת

הקיבוצים שנמדדו,  9-ההפרש השלילי בעלויות בהפסולת האורגנית על ידי הישוב. 

 בחודש.₪  4,498 -מסתכם לסך של כ

 

 תגובת מנהל אגף איכו"ס

/לטון ואז, ההוצאה ₪  350 -יש לקחת בחשבון את עלויות השינוע המסתכמות לסכום של כ

 מתקזזת עם החיסכון.

 

כי עלויות הובלת האשפה לא נלקחו בחשבון מכיוון שהשפעת הפחתת  הביקורת מציינת,

האשפה על מספר הפינויים או על מספר ההובלות החודשיות אינה מהותית וכן, החל 

 התשלום נעשה על פי מספר ההנפות ולא על פי משקל.  2015משנת 

 

ות /לטון, נקודת האיזון בין הוצא₪  314על פי תעריף עלות הטמנה והיטל בסך 

טון לישוב,  3.2 -המועצה לחיסכון היא הפחתת משקל על ידי מחזור של מינימום כ

מהפסולת האורגנית הנמצאת בפח הירוק.  20%-שהם מסתכמים לשיעור ממוצע של כ

(3.2  =314  /1,000.) 

 

 מנהל אגף איכו"ס מסר, כי:  

 

 ועיקר  המדובר בביצוע של מדיניות המועצה הדוגלת במיחזור כחלק מאורח חיים

זרמים ממומנות על ידי תקציב ייעודי מהמשרד  2-עלויות פרוייקט הפרדה במקור ל

 להגנת הסביבה במסגרת הקול קורא. 

  אשר מימן ₪ מליון  7תועלתו הגדולה של הפרוייקט היא בקבלת מענק של מעל

 ויממן: רכישת משאית, רכישת פחים, ליווי מקצועי והסברה.

 ת המופרדת הוא קטן אך איכות ההפרדה היא טובה אמנם שיעור הפסולת האורגני

 ועומדת בכל ביקורת המשרד להגנת הסביבה.

  המשרד להגנת הסביבה טרם הקים מתקני קצה אזוריים מאושרים לטיפול בפסולת

 אורגנית והקמת אתרי קצה ישוביים, נתקלת בקשיים.

 

יבויותיה הביקורת מציינת, כי לקבלת כספי המענק נדרשת המועצה לעמוד בהתחי

 זרמים אשר עד כה, לא צלח. 2-ובתנאים של "קול הקורא" בהפרדה במקור ל
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 זרמים )רטוב ויבש(  2-הפרדה במקור ל ז.

 

 ממצאים )המשך( .2.ז

 

של המשרד להגנת הסביבה שנשלח   18/11/2015מבדיקתנו נמצא, מכתב מהתאריך  

ית. במכתבו קובע המשרד למנהלי המחוזות ובו הבהרות ודגשים לטיפול בפסולת עירונ

עקרונות עבודה מנחים כגון: קידום אקטיבי וממוקד של מתקני קצה לטיפול בפסולת 

 זרמים.  2-בפריסה ארצית וביטול "קול הקורא" להפרדה במקור ל

כלומר, המשרד להגנת הסביבה מודע לכך כי טרם הוקמו אתרי קצה לטיפול בפסולת 

 בפריסה ארצית ופועל לקדם את הנושא.

 

מנהל איכו"ס דווח לנו, כי בשל העדר מתקני קצה לטיפול בפסולת אורגנית מקדמת  -

המועצה פתרון ביניים בצורה של חלוקת מתקן "קומפוסטר ביתי" שאושר על ידי 

 המשרד להגנת הסביבה.

 1,000, בתוך שנה מהתחלת התכנית יחולקו 12/2015על פי התכנית נכון לחודש 

בים במדגם מייצג של ישובים בהם לא חולקו פחים חומים. קומפוסטרים ביתיים לתוש

חלוקת הקומפוסטרים הביתיים,  תלווה, בין היתר, בהסברה מתאימה וגיוס נאמנים 

    מתוך הישוב. 

 כאמור לעיל, אין יסוד להניח אם פתרון זה יצליח אם לאו מה גם שכשל בעבר.

 

 

מהאשפה הביתית בישובים בהם חולקו יצוין לסיכום, כי שיעורי הפרדת הפסולת האורגנית 

 פחים חומים אינו מהותי. 

 הפרויקט עד כה, אינו מצליח ואינו מתרחב לישובים נוספים.

 

זרמים לדברי מנהל איכו"ס, גדולות מעלותו  -התועלות מכניסה לפרוייקט הפרדה במקור ל

סברה אשר בו, עד כה כגון: רכישת משאית לפינוי אשפה, בינוי מרכזי אשפה, יצירת מערך ה

 בין היתר, משולבת גם הסברה למחזור אריזות שבו החיסכון הכלכלי הוא מהותי.

 

זרמים ממילא לא תצלח ועל כן,  יש לפנות למשרד  2-לטענת מר יואל, הפרדה במקור ל

להגנת הסביבה ולבקש הסבה של כספי המענק לפרוייקט מחזור אריזות ופחים כתומים שבו 

 ניתן לעמוד.

 

זרמים עד כה וביטול קול הקורא, מומלץ  2-הצלחת פרוייקט ההפרדה במקור ל לאור אי

לבחון את הצעתו של מר יואל לפניה למשרד להגנת הסביבה להסבת, ואפילו חלקית, של 

  כספי המענק לפרוייקט מחזור אריזות בפחים הכתומים.
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 הפרדה לזרמים ייעודיים במרכזי המחזור  ח.
 

 כללי .1.ח

 

רת פרוייקט "מפרידים בצבעים", הוקמו בכל יישובי המועצה מרכזי אשפה ובהם במסג -

 הוצבו מתקנים למחזור של: קרטונים, עיתונים, בקבוקים. 

 פינוי מרכזי המחזור לאתרי הפרדה, מבוצע על ידי קבלן חיצוני )טל אל(.

 

עם תאגיד תמיר התחילה המועצה לקבל  2012עם חתימת ההסכם בראשית שנת  -

מעלות בגין  10%הכנסות מתקבלות מתאגיד תמיר מחושבות לפי: נסות מהתאגיד. הכ

בגין עיתונים ונייר וכן הכנסות מתאגיד אל"ה, בגין מחזור  100%-זכוכית וקרטון ו

 בקבוקים.

 

 נתונים כספיים .2.ח

 

מבדיקתנו נמצא, כי אגף איכו"ס אינו נוהג לבצע מעקב השוואתי אחר כמויות המחזור  -

 ת ממרכזי המחזור.השונו

מומלץ לערוך טבלאות מעקב אחר כמויות המחזור ממרכזי המחזור ואחר עלויות 

הפינוי. נתוני המעקב ישמשו את אגף איכו"ס, בין היתר, לצורך בדיקת יעילותם של 

 מאמצי ההסברה בנושא.

 

 תגובת מנהל אגף איכו"ס

 מעקב אחר כמויות המחזור ממרכזי המחזור, אינו נחוץ.

 

לן נתונים אודות הכנסות והוצאות בגין המחזור ממרכזי המחזור בהתאם לנתוני לה -

 : 16/2/16הנהלת החשבונות מיום 

 

 סכומים בש"ח לשנה גורם סעיף

2014 2015 

 361 361 תאגיד תמיר הכנסות

 36 0 תאגיד אל"ה

 397 361 סה"כ הכנסות

 683 631 אל-פינוי טל הוצאות

 (286) (270) יתרת )גרעון(

  

 -ניתן להיווכח, כי יתרת הפעילות במרכזי המחזור נמצאת בגרעון שהסתכם לסך של כ -

 (.16/2/2015)נכון ליום  2015בשנת ₪ אלפי  286
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 הפרדה לזרמים ייעודיים במרכזי המחזור  ח.
 

 נתונים כספיים )המשך( .2.ח

 

כמות האשפה הוסבר, כי ככל שכמויות המחזור במרכזי המחזור גדלות כך פוחתת 

המיועדת להטמנה ומתאפשר להקטין את כמות הפחים הירוקים ובכך, נחסכים עלויות 

  הפינוי וההטמנה. 

 

 :2015להלן נתוני כמויות המחזור של קרטון, נייר, ובקבוקים ממרכזי המחזור לשנת 

 

עלות הטמנה והיטל  לשנה בטון סוג

פוטנציאליים לפי 

לטון לשנת ₪/ 265

 ₪באלפי  – 2015

2015 2014 

 220 834 832 קרטון

 119 477 451 עיתון

 26 121 99 בקבוקי פלסטיק

 365 1,432 1,382 סה"כ

  

בגין אי  2015ניתן להיווכח, כי בהפרדה למחזור ממרכזי המחזור חסכה המועצה בשנת 

 )הסכום אינו כולל את עלויות הפינוי שנחסכו(.₪. אלפי  365 -הטמנה סך של כ
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 ות וטענות נוספות  הצע ט.

 

 כללי .1.ט

 

טענותיו והצעותיו של חבר המליאה מר יואל בן ברוך )להלן יואל(, עוסקות במספר תתי  -

נושאים הקשורים לפרוייקט הפרדת פסולת וחלוקת פחים כתומים לאריזות ולאופן 

 הצגתו במליאת המועצה על ידי מנהל אגף איכו"ס.

 

 הצגת הפרוייקט למליאה .2.ט

 

ברי יואל, יעד משני לפרוייקט הפרדה במקור היה ניסיון לשיפור "נראות" הפחים לד -

מתוך ₪ מליון  2.5-ברחוב על ידי הקמת משטחי אצירה וגידורם. לצורך כך, הוקצו כ

 התקציב הכולל שהתקבל מהמשרד להגנת הסביבה.

ל ידי יעדים לפרוייקט היה טעות וכתוצאה מכך הפרויקט הותנה ע 2לדעת יואל, הצבת 

 המליאה בהסכמת הישובים. 

 לדעת יואל לגבי "נראות" היה נדרש לפעול, כדלקמן:

 

פריסה מהירה של הפחים הכתומים בכל יישובי המועצה והפחתת הפחים  .א

הירוקים ובכך, למקסם את החיסכון. בכל מקרה, ירידה במספר הפחים 

 משפרת את הנראות. 25-30% -המצרפית ב

וכלוסייה לגבי סידור הפח לאחר ריקונו, הצנעתו הגברת הפרסום ומודעות הא .ב

 בצמחיה ושיפור פני הרחוב.

 לאחר ביצוע  הסעיפים לעיל, הנראות של הפחים ברחוב תשתפר. .ג

לאחר ביצוע ההנחיות לעיל ובמידה ויהיו מקומות עם בעיית נראות, ניתן יהיה  .ד

 לטפל נקודתית במקומות בעייתיים.

כון במהירות וניתן היה להשתמש בשיטה המתוארת לעיל, היה מושג חס .ה

 בתקציב בינוי משטחים לצרכים אחרים.

 

יודגש, כי בסופו של יום המועצה "ירדה" מהתכנית לבינוי משטחי אצירה ואיגום 

, הוחל בהוראת ראש המועצה בפיזור פחים כתומים 2015פחים והחל מחודש ספטמבר 

 בתי אב וצמצום הפחים הירוקים.  1:2ביחס של 

בגלל צמצום בפחים הירוקים מתייתר הצורך של נראות מכיוון שכמות הפחים כמו כן, 

 הנמצאת ברחוב לא השתנתה אלא רק החליפה צבע.

 

כלומר שיטת מצבורי הפחים ומסתורים שתוכננה מלכתחילה, לא קבלה את אמון  

 הישובים ונכשלה. 

 

רה מלכתחילה על צודק יואל בטענתו כי אופן שיטת יישום לפיזור פחים כתומים שנבח -

  ידי מנהל איכו"ס הייתה שגויה והראיה שונתה השיטה.

אך מרגע שנבחרה השיטה על ידי מנהל איכו"ס )שיטת בינוי מרכזי פחים ואיגום(, 

שפרש בפני מליאת המועצה את כל ההיבטים שביישום שיטה זו צדק מנהל איכו"ס 

 כולל בעיית הנראות. 
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  הצעות וטענות נוספות )המשך( ט.

 

 הצגת הפרוייקט למליאה )המשך( .2.ט

 

טענתו של יואל, כי היה על מנהל איכו"ס לא להזכיר את בעיית הנראות העלולה לנבוע 

 מיישום השיטה הראשונה )שהוצגה למליאה( אינה מתקבלת. 

   

לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( הגדיר את סמכויות המועצה  63סעיף  

עצה היא הסמכות העליונה והיא מוסמכת, בין היתר, להקים וקבע, כי מליאת המו

 ולקיים ולנהל שירותים, מפעלים ומוסדות שהם, לדעת המועצה, לתועלת הציבור.

על מנת לקבל החלטות מושכלות לטובת תושבי המועצה, יש להניח בפני מליאת 

שום המועצה את כל הפרטים בנוגע לנושא הדיון וההחלטה והנושא כאמור, שיטת יי

 הפרוייקט הראשונה.

 

טענת מר יואל, כי אם היו מציגים את הפרוייקט באופן חסר ללא בעיית הנראות, 

שעלולה הייתה לנבוע משיטת היישום הראשונה, הייתה מתקבלת את הסכמת המליאה, 

אינה רלוונטית כשמדובר במוסד סטטוטורי ציבורי האמור לנהל את ענייני הציבור שלו 

 הוא נאמן.

 

עלינו כמשרתי ציבור להניח, כי לנגד עיני נבחרי הציבור עומדים רק טובת  חזקה

 .הציבור ותועלתו ועל כן, יש לקבל את החלטת המליאה ולשאוף לביצועה

 

לטענת יואל, פיזור פחים כתומים יש לתאם עם הישוב ואין זה מעניינה של המליאה.  -

צאת פחים ירוקים ולמרות כמו כן, המליאה לא אישרה חלוקה של פחים כתומים והו

 זאת מבוצע על ידי אגף איכו"ס.

 

מסקירה של החלטות מליאת המועצה בנושא, נמצא כי המליאה בישיבתה מיום 

אישרה, בין היתר, צמצום של פחים ירוקים וכן, אישרה את תב"ר מספר  9/2/2014

 לרכישה של פחים כתומים לחלוקה בישובים.₪ אלפי  2,000בסך של  1753

איכו"ס ביישום שיטת הפיזור החדשה, למעשה אינו משנה את המצב הקיים אגף 

בישובים מבחינה של מספר הפחים ומיקומם )המועצה מחליפה פח ירוק בפח כתום( 

 והיא עושה זאת תוך תיאום עם הישוב. 

 כמו כן, רכישת הפחים נעשית במסגרת התב"ר המאושר.

שום שיטת הפיזור החדשה וצמצום על כן, אין סתירה בין החלטת המליאה לבין יי

 הפחים הירוקים המבוצע כיום שכאמור לעיל, מבוצע בהוראת ראש המועצה.
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 הצעות וטענות נוספות )המשך(  ט.

 

 הפחתת מספר פינויי האשפה בשבוע .3.ט

 

פנה למנהל איכו"ס והתריע על כך שאין צורך בפינוי פחי  2014לדברי יואל, בשנת  -

 2014בחלק מהישובים ונאמר לו, כי הנושא בטיפול. בחודש מאי אשפה פעמיים בשבוע 

 2-קיבוצים ובישובים תמרת וגבעת אלה( מ 15-ישובים )ב 17-הופחתו מספר הפינויים ב

 פעמים בשבוע לפעם אחת בשבוע. 

 

 לטענת יואל:

 .הפחתת הפינויים לפעם בשבוע נבע מניצול חסר של הפח במועד הפינוי 

 ה ניתן להפחית את מספר הפינויים לפעם בשבוע מלפני זמן לפי בדיקה שבוצעה, הי

לא עברו לפינוי  2014רב. יואל סבור, כי כתוצאה מכך שלא בוצעה בדיקה לפני שנת 

 אחת לשבוע.

  .המועצה שלמה כספים מיותרים למשאיות שפינו פעמיים בשבוע ללא צורך

 ₪.מליון  1 -מעבודת הפינוי המתבטא בחסכון של כ 30%-המדובר בהפחתה של כ

 כניסות לישובים  74-ישובים )הפחתה של כ 17-למרות המעבר לפינוי פעם בשבוע ב

(, המועצה המשיכה לשלם למשאיות שעמדו ולא ניצלה את )ראה חישוב להלןבחודש, 

 ההפחתה לחסכון כספי בהוצאות הפינוי.

 המועצה לא פנתה בבקשה לקבלן להוריד עלויות בגלל ההפחתה במספר הפינויים

השבועי. במידה והיו פונים, סביר היה להניח כי הקבלן היה מפחית את שכר 

 טרחתו.

 נמסר ליואל, כי הנושא מטופל על ידי מנהל איכו"ס.

  ו 2013ביחס לשנים  2015, עלות פינוי האשפה בשנת 2014לפי הערכת יואל בשנת- 

ין היתר, בעקבות המכרז החדש למרות, ב₪ מליון  1.1 -תתייקר בסכום של כ 2014

קיבוצים וירידה במצבת  17-בהפחתה במספר הפינויים )וכן, בהפרדת זרם רטוב ב

 הפחים הירוקים בישובים בהם הוצבו פחים כתומים(. 

 

. המעבר לפינוי 2012מבדיקתנו עולה, כי מנהל אגף איכו"ס מונה לתפקידו בחודש מרץ  -

 .2014אחת לשבוע בכל יישובי המועצה בוצע בחודש מאי 

   חודשים לאחר כניסת מנהל אגף איכו"ס לתפקידו. 23-ומר, לאחר ככל

מנהל אגף איכו"ס טען, כי לאחר למידה של פעילות האגף בכל היבטיו החלו הוא 

ומנכ"ל המועצה בפעילות מול הישובים במטרה להפחית את מספר הפינויים השבועי 

 ספר הפינויים.  וזאת, ללא כל קשר לפנייתו יואל, וכשבשלו התנאים, הופחתו מ

 

עולה, כי בחודש  10/8/2014מעיון בתכתובת דוא"ל ששלח מנהל איכו"ס ליואל בתאריך  -

ישובים )כולל בסיס צבאי(( מפינוי  40 -ישובים )מתוך כ 17-עברה המועצה ב 2014מאי 

בכל יישובי המועצה  2014דו שבועי לפינוי אחת לשבוע. כלומר, החל מחודש מאי 

 לשבוע. מפנים אשפה אחת
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 הצעות וטענות נוספות )המשך(  ט.

 

 הפחתת מספר פינויי האשפה בשבוע )המשך( .3.ט

 

 4.33=  74,   )פינויים בחודש 74-בחישוב פשוט ניתן להיווכח, כי המדובר בהפחתה של כ

, ישובים X 17 שבועות בחודש  247מסך  30% -המהווים שיעור הפחתה חודשי של כ(

יישובי המועצה )כולל בסיס צבאי(, בשנת  40וצעים בכל הפינויים החודשיים הממ

2014 .(247(=4.33  *17( + )4.33  *40 .)) 

 

להלן נתוני עלויות פינוי אשפה ביתית בהשוואה לשנים קודמות בהתאם לרישומי   -

 :24/1/2016הנהלת החשבונות מהתאריך 

 

 (1)2015 2014 2013 סעיף

עלות פינוי אשפה ביתית 

 נהלש₪ באלפי 

 2,237 2,159 2,208 עלויות פינוי ע"י צוותי מועצה

פינוי ע"י קבלן + הטמנה והיטל )לא כולל 

 פסולת מוצקה ופחים כתומים(

4,056 4,328 5,858  

 8,095 6,487 6,264 סה"כ

 טון אשפה ביתית 11,744היטל והטמנה לפי 

 (2) בפחים

(2,818) (3,288) (3,687) 

 4,408 3,199 3,446 ה והיטלעלות פינוי לא כולל הטמנ

 (7%) 2013ביחס לשנת  2014שיעור השינוי בשנת 

 ₪(מליון  1.2 -+ )כ38% 2014ביחס לשנת  2015שיעור השינוי בשנת 

 בחלקו הערכה לפי ביצוע חלקי על פי רישום בהנהלת החשבונות ראה טבלה בפרק ב. .1

הקבועה בגין האשפה שפינה והמועצה  הקבלן נשא בעלויות ההטמנה כחלק מהעלות 2013-2014בשנים  .2

המועצה נושאת בעלויות אלו  2015נשאה בעלויות אלו בגין האשפה המפונה ע"י צוותי המועצה, החל משנת 

 לכל האשפה המפונה.

 לטון. ₪/ 314 – 2015לטון, ₪/ 280- 2014לטון, ₪/ 240- 2013החישוב לפי תעריפים כדלקמן: 

 טון. 11,744 -( כ2015חה בחשבון היא )בהתאם לנתוני כמות הפסולת הביתית השנתית שנלק

 

. 38% -עלו בשיעור של כ 2015ניתן להיווכח, כי עלויות פינוי האשפה הביתית בשנת 

נבע משינוי שיטת ההתחשבנות  2015נציין, כי עיקר הגידול בעלות פינוי האשפה בשנת 

 2014ת לגובה שכר טרחה של קבלן הפינוי בהתאם למכרז שנעשה בסוף שנ

 )מהתחשבנות לפי קו פינוי להתחשבנות לפי מספר הנפות פחים(.

 

 בבדיקתנו עולה:

 

  ישובים  21-הקבלן פינה אשפה ב 2014על פי נתוני אגף איכו"ס, עד סוף שנת

 ישובים.  19-( וצוותי המועצה פינו ב52%)שיעור של 

 52% -מפנה כ לצורך החישוב בהערכה גסה נניח )לפי אותו יחס ישובים(, כי הקבלן

 טון בשנה.  6100 -מכמות הפסולת הביתית שהיא כ
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  לא כולל עלות הטמנה  2014לפי הנתון לעיל עולה, כי שכר טרחת הקבלן בשנת

כלומר ₪. אלפי  2,592-לערך ב 2013ובשנת ₪ אלפי  2,620 -והיטל מסתכם לערך ב

 .1% -בשיעור של כ 2014גידול בשנת 

 ₪(אלפי  4,328 –טון(  6,100טון * ₪/ ₪280 = )אלפי  2,620)

 ₪(אלפי  4,056 –טון(  6,100טון * ₪/ ₪240 = )אלפי  2,592)
 

 כ 2014הישובים בהם עברו לפינוי אחת לשבוע בחודש מאי  17ישובים מתוך  6 -ב(- 

 11 -חודשים(, בוצע פינוי על ידי קבלן וב 4-פינויים ב 104 -מהישובים, כ 35%

(, הפינוי בוצע על  ידי צוותי המועצה. כלומר, מרבית הפינויים 65%-ישובים )כ

 שהופחתו נגרעו מעבודת צוותי המועצה ומיעוטם בעבודת הקבלן החיצוני.

 2014החודשים האחרונים של שנת  8-היקף הפינויים שירד מעבודת הקבלן ב 

 .2014מסך הפינויים בשנת  17%-פינויים, המהווים שיעור של כ 208 -כם בהסת

נויים 207.8)  (.ישובים 6* שבועות בחודש  4.33* חודשים  8=פי

נויים בשנה1,195)  (.ישובים21*4.33*חודשים12(+)ישובים6*4.33*חודשים4=)סך פי

ויים בשנה 1,195=  17%) ויים שירדו בשנת  208/  פינ  (.2014פינ
 

התחשבנות עם קבלן הפינוי בוצעה לפי קו פינוי ניתן היה  2014בדה, כי בשנת העו

)ירידה במספר הפינויים השבועיים  17% -לצפות, לכאורה, להפחתה בעלות הפינוי של כ

 (.2014בשנת 
 

(, עלות 2014נמצא, כי למרות ההפחתה במספר הפינויים השבועי )החל מחודש מאי 
)לא כולל עלויות הטמנה(  לא  2014הקבלן בשנת פינוי האשפה הביתית על ידי 

 .2013השתנתה ביחס לשנת 

 

כאמור לעיל, נפח הפינויים העיקרי שירד היה בישובים בהם פינו צוותי המועצה. 

ולמרות זאת, לא בוצעה התייעלות ולא הועברו ישובים בהם מפנה הקבלן לפינוי על 

לצוותי המועצה הם למעשה, לא  ידי צוותי המועצה. עולה מכך, בחלק הזמן שהתפנה

 עשו דבר.

 

המועצה לא בחנה באופן רציף נתוני פינוי  2012מהאמור לעיל עולה, כי עד לשנת 

אשפה כגון" מספר הפחים הקיימים, נפח מילוי הפחים מידי פינוי, נחיצות כמות 

 הפחים וכו'. 

  , עלות הפינוי תלויה ביחס ישיר בכמות הפחים להנפה.2015החל משנת  

 

מומלץ לבצע סקרי אשפה מדגמיים תקופתיים ועל פי תוצאות סקרי האשפה, תיבחן 

  נצילות נפח מכלי האשפה וניתן יהיה להיערך לגבי מספר מכלי האשפה הנדרשים.
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 תגובת מנהל איכו"ס

(,  2009לויות מכיוון שבמהלך השנים מאז חתימת ההסכם עם הקבלן )שנת לא הייתה ירידה בע

 31/12/14 – 1/1/09נוספו לקבלן פחים רבים שנבעו מגידול באוכלוסיית המועצה )בתקופה בין 

תושבים ויותר(, ושכר טרחתו לא  6,670 -, תוספת של כ21% -אוכלוסיית המועצה גדלה בשיעור של כ

 השתנה.

, במטרה לצמצם את מספר ההנפות שעושה הקבלן ולחסוך בעלויות, הכנסת 2015החל מסוף שנת 

 פחים כתומים וצמצום הפחים הירוקים מבוצעות תחילה בישובים שאותם מפנה הקבלן.

 

ליטר בסוף  360מחישוב שבצענו על בסיס נתוני אגף איכו"ס עולה, כי מספר הפחים בנפח של 

 1,100ומספר פחי האשפה בנפח של  22%-ור של כגדלה בשיע 3/2012ביחס לחודש  2014שנת 

 .109% -ליטר גדל בשיעור של כ

 (.2014ליטר בסוף שנת  360פחי  5,962/  3/2012-ליטר ב 360פחי  4,866+=22%)

 (.2014ליטר בסוף שנת  1,100פחי  1,233/  3/2012-ליטר ב 1,100פחי  588+=109%)

 

 צוותי המועצה לפינוי אשפה .4.ט

 

צוותי פינוי  3משאיות אשפה והיא מעסיקה  3, ברשות המועצה 12/2015ודש נכון לח -

 קווי פינוי.  2קווי פינוי. הקבלן החיצוני, מבצע  3 -עובדים( ב 3אשפה )בכל צוות 

 לטענת יואל, יעילות עובדי המועצה נמוכה ביחס ליעילותם של עובדי הקבלן.  

 

פחים  9,518 -ביישובי המועצה ישנם כ ,11/9/2015-על פי נתוני אגף איכו"ס נכון ל -

פחים  3ליטר מחושב לפי  1,100ליטר )לדוגמא, פח אחד של  360 -ירוקים שווה ערך ל

ליטר( ובאתרים שאינם יישובים בתחומי המועצה) כגון: מכללה, מפעלים וכו'(,  360של 

 ליטר. 360 -פחים שווה ערך ל 400 -ישנם כ

 

פחים ירוקים על ידי צוותי המועצה וצוותי הקבלן להלן פירוט מספר פינויים של  -

ליטר  360שנתקבלו מאגף איכו"ס, כמות הפינויים נמדדה לפי פח שווה ערך לגודל של 

 בהתאם לחישובי אגף איכו"ס. 

 ליטר בוצעה כדלקמן:  360המרה לפחים בנפח 

  ליטר. 360פחים  6לפי  –קוב  4.5פינוי צפרדע 

  ליטר.  360פחים  2לפי  -ליטר  1,100פינוי פח 

  ליטר. 360פח  1לפי  –ליטר  770פינוי פח 

  (2015ליטר )בתקופה שלפני  360פח  1לפי  –ליטר  240פינוי פח . 
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י בחודש מאי יצוין, כפינויים בשבוע.  2חושבו  2015בחלק מהישובים בתקופה שלפני שנת 

עברה המועצה לפינוי אחת לשבוע בכל יישובי המועצה. בחישובי הביקורת בטבלה  2014

 לעיל, לא נלקח בחשבון נתון זה.

הנתונים כוללים פינויי פחים ירוקים מהישובים ומאתרים שאינם ישובים כגון:  2015בשנת 

בון פינויים מאתרים , לא נלקחו בחש2015לגבי התקופה לפני שנת  מפעלים, מכללה וכו'.

 שאינם ישובים בגלל העדר נתונים. 

 

 צוותים לפינוי אשפה. 3למועצה 

 ימים בשבוע
 

 כמות ביחידות –צוותי קבלן  כמות ביחידות–צוותי מועצה 

לפני  (1) 2015לשנת 

2015 

(2) 

לפני  (1) 2015לשנת 

2015 

(2) 

 וליד חוסין עלי מואפק מחמוד 3 2 1

 5,008 - - 358 - 580 3362 286 499 322 א

 - 487 269 - - 318 232 168 ב

 483 - - 453 - - 328 193 ג

 532 568 - 605 425 298 487 122 ד

 - 564 - - - 165 - - ה

סה"כ פינויים 

 לשבוע

805 1,546 1,067 3,362 1,005 1,058 627 1,619 1,015 5,008 

ממוצע 

פינויים יומי 

 לצוות

201 386 267 280 

(3) 

502 529 313 540 507 - 

ממוצע 

פינויים יומי 

 כללי

284 280 478 - 

סה"כ פינויים 

 שבועיים

3,418 3,362 5,324 5,008 

 .6/1/2015. נתוני הכמויות נכון ליום 1

 .2012. נתוני הכמויות נכונים לחודש מרץ 2

 ימי עבודה בשבוע. 4-צוותים ו 3. הממוצע חושב לפי 3

 

. לא 2012מבוססים על נתונים מחודש מרץ  2015כמויות הפינויים לפני שנת  יודגש, כי -

 נמצאו נתונים מעודכנים שוטפים של מספר פינויי פחים. 

כאמור לעיל, העדר נתונים למדידה פוגמים באפשרות למעקב אחר יעילות העבודה. 

 מומלץ לנהל מעקב רציף אחר נתוני הפחים.

 תגובת מנהל איכו"ס

 , מנוהל מעקב רציף אחר כמויות הפחים.2016ר נכון לינוא

 , אינם מדויקים.2015נתוני פחים לפני שנת 
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 מנתוני הטבלה לעיל עולה, כי:  -

  ממוצע הפינויים היומי של צוות מועצה נמוך מהממוצע היומי המפונה על ידי

 (.100-(284/  478= ) 41%) 41% -ת קבלן בשיעור של כצוו

  .תפוקתם היומית של צוותי הקבלן גדולה יותר מתפוקתם של צוותי המועצה

כלומר, הגדלת תפוקתם היומית של צוותי המועצה יכול להקטין את הוצאות 

 המועצה בפינוי פחים על ידי הקבלן.

  המועצה.  קיימת שונות גדולה ביעילותם היומית של  צוותי 

 

 תגובת מנהל איכו"ס

, עלות פינוי של הקבלן חושבה לפי קווי פינוי ועל כן, לא היה נדרש לצמצם את מספר 2015עד לשנת 

, נעשה בישובים 2015הפינויים בישובים בהם הקבלן פינה. עיקר צמצום הפחים הירוקים בסוף שנת 

ת להוסיף לצוותי המועצה ישובים בהם פינוי האשפה נעשה על ידי צוותי המועצה וזאת, על מנ

 שבהם מפנה הקבלן ובכך לצמצם את מספר הנפות של הקבלן ולהוזיל את עלויותיו.

 

לא  2015ולמעשה, ברוב שנת  2015יודגש, כי צמצום הפחים הירוקים בוצע רק בסוף שנת 

 צומצמו מהותית כמות הפחים הירוקים וכמות ההנפות של הקבלן.

 

שעות עבודה ביום  8.5, כי צוותי המועצה אינם עובדים משיחות שערכתי נמצא -

 כמתחייב מעובד המועסק במשרה מלאה במועצה.

מבדיקה מדגמית של רישומי נסיעה במשאיות "טכוגרף" עולה, כי משאיות האשפה 

 שעות בלבד.   3-5 -נוסעות בעבודה מידי יום בממוצע כ

 

שעות העבודה היומית, תפוקתם כלומר, במידה וצוותי המועצה היו ממלאים את מכסת 

 היומית הייתה גדלה ומכך, ניתן היה לצמצם את היקפי העסקת הקבלן החיצוני.

במטרה לצמצם בעלויות המועצה בפינוי האשפה, מומלץ לבחון את נתוני שעות עבודת 

 צוותי פינוי האשפה של המועצה. 

 

נות אשפה במקומות הגדלת מספר שעות העבודה של צוותי המועצה, יאפשר לצוותים לפ

 בהם מפנה הקבלן החיצוני.

מנהל אגף איכו"ס מסר, כי סוגיית שעות עבודתם של צוותי המועצה היא נושא רגיש 

ומטופלת מזה זמן רב, בין היתר, בשיתוף עם ועד עובדי המועצה. המטרה העיקרית, 

 היא לפנות את האשפה במועד ובצורה טובה ולא סך שעות העבודה המבוצעים.
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מבדיקה של תלושי שכר עולה, כי עובדי צוותי האשפה מקבלים מידי חודש תגמול בגין 

 שעות נוספות.

נהג משאית  1998חשבת השכר הסבירה, כי מתוקף של הסכמים שנחתמו לפני שנת 

 3ת נוספות ועובד אשפה, מקבל על כל יום עבודה שעו 4אשפה מקבל על כל יום עבודה 

 שעות נוספות גלובליות.  

שעות  3-4וזאת, למרות שממוצע שעות העבודה היומיות של עובדי האשפה הוא בין 

 יומיות.

הביקורת מעירה, כי מעבר להיבטים של שעות עבודת העובדים, הפעלת משאיות 

ם עבודה, מהווה בזבוז של משאב אשפה שעלותן גבוהה במשך שעות מעטות בלבד ביו

 יקר.

 

 תגובת מנהל אגף איכו"ס

, גויס נהג נוסף שיאפשר הפעלת צוות רביעי של המועצה ובכך, יצומצמו 2016נכון לחודש ינואר 

 מספר הישובים שהקבלן מפנה אשפה בהם.

     

מקום ימים בשבוע בלבד ב 4מעיון בנתוני הטבלה לעיל עולה, כי צוותי המועצה עובדים  -

 5ימים. על פי נתוני כ"א במועצה, העובדים מועסקים במשרה מלאה ואמורים לעבוד  5

 שעות שבועיות(. 42.5ימים בשבוע )

 ימים בשבוע. 4צוותי המועצה קבלו אישור לעבוד הוסבר, כי 

מסקירה של דוחות עבודה חודשיים של עובדי הצוותים המאושרים בחתימת מנהל אגף 

ימי עבודה בשבוע למרות שעובדים בפועל רק  5ובדים מדווחים על איכו"ס נמצא, כי הע

 ימים.  4

 כלומר, דוחות העבודה החודשיים המאושרים של עובדי צוותי האשפה אינם מדויקים. 

 

מנהל אגף איכו"ס מסר, כי המדובר במצב שקיים זמן רב. מזה כשנתיים ימים 

 והנהלת המועצה, לשינויו.מבוצעים מהלכים בהדברות עם העובדים, ועד העובדים 

 

למרות ההסברים שהתקבלו סבורה הביקורת, כי אופן הדיווח המתואר מהווה ליקוי 

 וחריגה מכללי המנהל התקין.

 על עובדי הצוותים למלא דוחות עבודה בהתאם לביצוע בפועל.
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נוספים, כאשר אחד מהם הוא  2-עובדים, נהג ו 3ת פינוי אשפה מועצתי  מונה כל צוו -

 מנהל הצוות. 

 נקבע, בין היתר: 2008-לחוק הגנת השכר, התשס"ח 24על פי תיקון 
 

  יש לציין בתלוש השכר את מספר ימי העבודה שבהם עבר העובד בפועל בתקופה

 בה שולם השכר.

  העבודה שבהם עבד העובד בפועל יש לציין בתלוש השכר את מספר שעות

 בתקופה בה שולם השכר.
 

בבדיקה של הליך רישום ימי עבודה של צוותי פינוי האשפה המבוצע באגף איכו"ס 

בע"פ  נמצא, כי אחת לחודש נפגש מנהל צוות נפגש עם מזכירת אגף איכו"ס ומדווח לה

 על: ימי העבודה, חופשה, מחלה וכו', של כל עובדי הצוות.

האגף ממלא ידנית דוח עבודה חודשי לכל אחד מעובדי הצוות, בדוח מסומן כל מזכירת 

 יום באות על פי המקרא הבא: 

 יום עבודה. ע= 

 יום מחלה. מ= 

 חופשה ח= 

 תאונת עבודה. ת= 
 

 דוח העבודה הנ"ל, נמסר לחשבת השכר.

 מבדיקת דוח העבודה עולה, כי: 
 

  8.5וכל יום מחושב לפי הדוח אינו מציין את שעות העבודה שבוצעו בפועל 

 שעות. 

  .העובד אינו מאשר בחתימתו את נתוני הדוח 

   .הדוח מאושר בחתימת מזכירת ומנהל אגף איכו"ס 
 

כלומר, על פי הדיווח הנ"ל לא ניתן לדעת מהו מספר ימי העבודה ומהו מספר שעות 

 העבודה שבוצעו בפועל.

 יבים על פי דין.ומשכך, לא ניתן לרשום בתלוש השכר את הנתונים המחו
 

 מומלץ: 

  .לבחון אפשרות, כי עובדי הצוותים יחתמו נוכחות בשעון הנוכחות הממוחשב 

  יש לקבל מכל עובד דוח עבודה חודשי הכולל את ימי העבודה בפועל ואת שעות

 הנוכחות. 

 .הדוח יאושר בחתימת העובד ויוגש לאישור מנהל אגף איכו"ס 
 

 תגובת מנהל איכו"ס

נתון שהיה קיים זה תקופה ארוכה. אגף איכו"ס פועל לשינוי הנורמות והדבר המדובר במצב 

 מצריך הדברות עם העובדים, ועד העובדים והנהלת המועצה.
  



  מועצה אזורית עמק יזרעאל - 2016דוח הביקורת הפנימית לשנת 

 הפרדת פסולת ופינוי אשפה –ורת הפנימית בנושא דוח הביק

150 
 

 הצעות וטענות נוספות )המשך(  ט.

 

 צוותי המועצה לפינוי אשפה )המשך( .4.ט

 

חודש מסרה מזכירת אגף איכו"ס, כי נכון ל 2015בבדיקה שבוצעה בחודש ינואר 

 העובדים מגישים דוח עבודה אישי. 1/2016

 

מסקירה של נתוני עובדי צוותי פינוי האשפה נמצא, כי מרבית העובדים הם ותיקים  -

מלבד עובד אחד )ס.ר( שהחל את עבודתו  3/1999והתחילו את עבודתם לפני חודש 

 .2007במועצה בשנת 

בל שעות נוספות גלובליות מעיון בתלוש שכרו של העובדה הנ"ל נמצא, כי העובד מק

 ותוספות בדומה לשכרם של עובדים הוותיקים.

שנחתם בין ממשלת ישראל לנציגי העובדים במגזר הציבורי ואושר  3/99בעקבות הסכם 

על ידי הממונה על השכר במשרד האוצר, התקבעו תנאי שכרם של העובדים הוותיקים 

קיימת חשיפה וחשש כי  . כלומר8/1998בהתאמה לתנאי השכר והתוספות בחודש 

התוספות המשולמות לעובד הנ"ל אינן תקינות והעובד יידרש להשיב את התשלומים 

 החריגים שקיבל. 

ולבצע את  3/99מומלץ לבחון את תנאי שכרו של העובד הנ"ל בהתאם להסכם 

 התיקונים הנדרשים.

 

מועצה בהשתתפות של, בין היתר, סגן ראש ה 22/11/2015בישיבה שנערכה ביום  -

פחים  1,500ומנכ"ל המועצה, הוחלט, כי העובדים יעבדו לפי הנפת פח. כל צוות יניף 

לשבוע שזוהי כמות הדומה למבוצע ברשויות אחרות. לדברי מנהל איכו"ס, הסדר זה 

ישובים לצוותי המועצה ויפחית מהוצאות לקבלן החיצוני. כמו כן, בכוונת אגף  4יוסיף 

 במשמרת שניה.איכו"ס להפעיל צוות נוסף 

מהשוואה בין נתוני הטבלה לעיל לגבי מספר הפינויים הממוצע של צוותי המועצה 

צוותים ואילו  2עולה, כי ההסדר שהושג עם צוותי פינוי האשפה מגדיל את תפוקתם של 

 לגבי הצוות השלישי יש הפחתה של הכמות, להלן פירוט:

 

מספר 

 צוות

ממוצע 

פינויים 

 יומי

מספר פינוים 

לפי  שבועי

חישוב בטבלה 

 לעיל

מספר 

פינויים 

לפי הסדר 

 שהושג 

הפרש 

 פינויים

1 201 805 1,500 695+ 

2 386 1,546 1,500 (46) 

3 267 1,067 1,500 433+ 

 +1,082 4,500 3,418  סה"כ

 

 -ניתן להיווכח, כי סה"כ הפינויים השבועיים בהסדר שהושג מצביע על גידול של כ

 (.31% -)שיעור הגידול כ 2015נת פינויים ביחס לש 1,082
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, מומלץ לבחון הגדלה 2על אף זאת, עקב ממצאי הביקורת לגבי הספקו של צוות מספר 

 של כמות הפינויים השבועית שיוטל על כל צוות.

מהכמות  62% -ם ביום לכל צוות שהם כפחי 300באופן כללי, המדובר בפינוי של 

 היומית הממוצעת שמפנה צוות של הקבלן.

 ראוי היה, לקבוע רף גבוה יותר לצוותי המועצה. 

 

דיווח מנהל אגף איכו"ס, כי בעקבות ההסכמות שהתקבלו עם  20/12/2015ביום  -

ישובים מהקבלן ויועברו לצוותי המועצה  4ירדו  1/1/2016העובדים בתאריך 

₪ אלפי  400 -שובים: שריד, נהלל, בלפוריה והושעיה(. המהלך יחסוך למועצה כ)הי

 בשנה.

 להלן פירוט הפחים שירדו מהקבלן לפי דיווח שהתקבל ממנהל אגף איכו"ס:

 

 12/2015נתוני הכמויות כפי שנמסרו לביקורת נכון לחודש 

 כמות לפי נפח פח בליטרים ישוב

360 1,100 4,500 

 )צפרדע(

770 

 - - 48 57 ידשר

 - 2 31 239 נהלל

 - - 5 126 בלפוריה

 24 2 36 212 הושעיה

 24 4 120 634 סה"כ

 (1) 8 39 20.6 8 עלות פינוי בש"ח כולל מע"מ 

 52סה"כ באלפי ש"ח בשנה )לפי 

 שבועות/פינויים בשנה(

264 128 8 10 

 ₪אלפי  410 חיסכון שנתי כולל באלפי ש"ח

 ליטר. 360בנפח של . לפי עלות פינוי פח 1

 

ניתן להיווכח, כי העברת הישובים הנ"ל לפינוי על ידי צוותי המועצה תביא לחיסכון 

 בשנה. ₪ אלפי  410-המסתכם לסך של כ

 

ביחס לחשבונית הקבלן  2016מבדיקת השוואה של חשבונית קבלן הפינוי בחודש ינואר 

 בחודש.₪ לפי א 44 -נמצא, כי אכן קיימת הפחתה של כ 2015בחודש דצמבר 

 יש להמשיך בכיוון ולהביא לצמצום במספר הפחים שיונפו על ידי הקבלן. 

 

מנהל אגף איכו"ס מסר, כי המועצה נמצאת במהלך להוספת צוות פינוי אשפה רביעי. 

הצוות הרביעי יכלול עובד ותיק שהתפנה בגלל המעבר למשאית הפינוי החדשה 

 ועובד חדש שישמש כנהג.  3 עובדים במקום 2המופעלת על ידי צוות של 
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 8ואליו יועברו  3/2016הפעלת צוות רביעי במשמרת שניה מתוכננת להתחיל בחודש 

 ישובים ויביאו לחיסכון נוסף בתשלומים לקבלן ולהלן פירוט:

 

 12/2015רת נכון לחודש נתוני הכמויות כפי שנמסרו לביקו

חיסכון שנתי  כמות לפי סוג פחים ישוב

 ל' 1100 ל' 360  (1בש"ח )

 80,486 13 160 בית לחם הגלילית

 120,650 7 272 אלוני אבא

 37,066 28 17 אלונים

 108,482 17 217 שדה יעקוב

 27,851 26 0 כפר תקווה

 10,639 1 23 בית זייד

 137,353 9 307 כפר יהושוע

 87,308 5 197 היוגב

 609,835 106 1,193 סה"כ עלות קבלן

 258,000 (2) שכר נהג חדש + משאית פינוי -עלות צוות רביעי

 351,835 חיסכון בהפעלת צוות רביעי

 –ליטר  1100לפינוי פח ₪  20.6ליטר,  360לפינוי פח ₪  8שבועות בשנה,  52חישוב לפי:  .1

 הסכומים כוללים מע"מ(.

שעמדה על  2015לשנת  19-358-13ל נתוני הנה"ח לעלות משאית פינוי מספר רישוי מבוסס ע .2

 בשנה.  עלות הדלק₪ אלפי  74אלפי ש"ח +  212 -כ

הצוות הרביעי המשאית על ידי בגין הפעלת  30% -בחשבון: תוספת עלות שוטפת של כ לקחנ

 -ג חדש בסך של כעלות שכר לנה ₪ +אלפי  74הוצאות דלק בסך ₪ + אלפי  64 -בסך של כ

 בשנה.₪ אלפי  120

 

 352 -על פי נתוני הטבלה עולה, כי החיסכון ברוטו בהוצאות לקבלן יסתכם לסך של כ

 ₪ אלפי 

 

 300נמצא, כי בגלל העובדה שהצוות הרביעי כולל עובד ותיק, יידרש אף צוות זה לפנות 

 פחים ביום.

ית שתוטל על כל צוות הביקורת סבורה, כי יש לשאוף להגדלת כמות הפחים היומ

 ובמיוחד הדבר אפשרי, כאשר מדובר בצוותים חדשים שיוקמו בעתיד.
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 לטענת יואל:  -

 

 2 -המועצה יצאה במכרז חדש לפינוי אשפה למרות שהיה בידיה הסכם התקף ל 

 שנים נוספות במחירים טובים. 

 לן בחוזה הישן היו צמודים למדד המחירים לצרכן ולמדד המחיר תעריפי הקב

 להובלה עצמית כך שהקבלן לא נפגע.

  המועצה עברה לשיטת תמחור שכ"ט לפי הנפת פח בשעה שמספר הפחים לא קטן

 במקום תעריף חודשי למסלול קבוע ובכך, הגדילה את הוצאותיה.

 ל במכתביו מפרט בהרחבה במכרז החדש המועצה קבלה תעריפי פינוי גבוהים. יוא

 את חישוביו לגבי פערי ההוצאות. 

  בשנה.₪ מליון  1.1 -, בסכום של כ2015הוצאות הפינוי גדלו בשנת 

 .המועצה יכלה לתת כפתרון, פיצוי לקבלן ולא לצאת למכרז חדש 

 

נחתם הסכם בין המועצה לבין הקבלן "ורד ו.מ  1/11/2009מבדיקתנו עולה, כי ביום  -

 ה לפינוי אשפה וגזם" )להלן החוזה הישן(.חבר –בע"מ 

  להלן עיקרי ההסכם:

 

 31/10/2013 – 1/11/2009 -תוקף ההסכם המקורי מ. 

 פעמים לתקופה נוספת של שנה.  3המועצה יכולה להאריך את ההסכם 

 .31/10/16כלומר, עד לתאריך 

  מהתקבול השנתי )הוערך  10%הקבלן נדרש להמציא ערבות ביצוע בשיעור של

חודשים. הערבות תחודש מידי  14שתהיה בתוקף למשך ₪(  171,000סכום של ב

 תקופה. וכן, אישור ביטוח

  שנים. 7רכבי הקבלן יהיו עד גיל 

 למדד הובלה  50%-למדד המחירים לצרכן ו 50%-שכ"ט הקבלן יהיה צמוד ב

למסלול לא כולל ₪  59,900מסלולי פינוי שבועיים בעלות של  2עצמית ויקבע לפי 

אתרים וישובים  11-המסלולים )הראשון פינוי מ 2ע"מ. תשלום חודשי בגין מ

 ש"ח + מע"מ. 119,800אתרים וישובים(, סך של  15-והשני פינוי מ

  ליטר  360נקבעו סכומים לפינוי של פחי אשפה שנוספים לדוגמא: פינוי פח בנפח

/ליחידה ₪ 13ליטר סכום של  1,100ליחידה, פינוי פח בנפח ₪/ 4.85סכום של 

 וכו'.

 .הקבלן יקבל תוספת בגין שינוי בהיטלי הטמנה 

 .המועצה תקבל פיצוי לנזקים שיגרמו לעידי הקבלן 

  15,000הקבלן ימנע מהשבתת העבודה, הפיצוי בגין יום השבתה יעמוד על סך של 

 ש"ח. 
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וזה הישן, ראה לעיל, עולה כי המועצה יכלה להאריך את החוזה עד מעיון בתנאי הח 

ולשמר את התעריפים הנמוכים ואת בסיס חישוב שכ"ט לפי  31/10/2016לתאריך 

 מחיר חודשי לקו.

 

 לפינוי אשפה במועצה. 8/2014פרסמה המועצה מכרז פומבי מספר  2014בחודש אוגוסט 

 

 היה מנוס מיציאה למכרז וזאת משום: מנהל אגף איכו"ס בתשובתו טען, כי לא  -

 

  טון אשפה  500עם הקבלן היה לפי משקל של  2009בסיס ההסכם הישן משנת

להטמנה כאשר, עלות ההטמנה הוטלה על הקבלן. הקבלן היה מטמין את האשפה 

 באתר שלו.  

גדלה אוכלוסיית המועצה כמעט בכל הישובים  2014במהלך התקופה ועד לשנת 

תושבים וגדלו אזורי  6,671 -שהם, תוספת של כ 12% -של כבשיעור מהותי 

התעשיה. במקביל לגידול במספר התושבים ובאזורי התעשיה, כמות האשפה גדלה 

ומספר הפחים לפינוי גדל באופן מהותית. כמו כן, עלויות השכר גדלו בשיעורים 

 ניכרים במהלך התקופה.

וספות לקבלן מעבר למחיר הקבלן נהג להתלונן על כך והמועצה נאלצה לשלם ת

אלפי  80 -לסך של כ 2014לפינוי המסלולים שנקבעו בהסכם הישן שהסתכמו בשנת 

 186-ליטר ו 360פחים בנפח של  568על פי נתוני חשבונות, תוספת בגין כולל מע"מ. )₪ 

    ליטר(. 1,100פחים בנפח של 

 ן: פגיעה ברכוש תלונות רבות שהתקבלו בגין עבודתו של קבלן הפינוי הראשי כגו

 התושבים וכדו'.

  תלונות מצד הקבלן, כי בגלל תמחור בתעריף נמוך לפי קו נגרמים לו הפסדים ואינו

 יכול כלכלית להמשיך לעמוד בהתחייבויותיו.

  :קבלן המשנה התחיל לעשות בעיות בפינוי שפגע בתושבים, לדוגמא 

עליו הם פנה למועצה ובקש תשלום ישירות ולא באמצעות קבלן הראשי ש .א

 לא סמך. 

, כאשר עובדי המועצה כולל צוותי 2015בחופשת סוכות בחודש ספטמבר  .ב

 האשפה היו בנופש מאורגן,  קבלני המשנה לא הגיעו לאסוף את האשפה.

 .בגלל דרישת תאגיד תמיר לצאת במכרז לפינוי פחים כתומים 

 ניתן היה לצאת למכרז נפרד ללא קשר לפחים הירוקים(. -)הערת הביקורת

 .המשך העבודה בחוזה הישן הייתה פוגמת באיכות השרות בפינוי אשפה 

  המטרה הסופית של המועצה, לאחר צמצום הפחים הירוקים, לא להשתמש או

 להקטין במידה ניכרת את הפינוי על ידי הקבלן.
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 ד ל:בסקירתנו לא מצאנו תיעו -

 

  הליך של הדברות עם הקבלן לשיפור עבודתו או לגבי רווחיו/ הפסדיו במתכונת

 של יום עבודה במקום יציאה למכרז חדש. 

  ,בדיקה כלכלית של  הפסדים, לכאורה, הנגרמים לקבלן בשל עבודת הפינוי

 בתעריפי המכרז הישן והיקפם.

 ת וקנסות כספיים רישום ומעקב לגבי איכות עבודתו של הקבלן והפעלת סנקציו

 שנקבעו בהסכם ההתקשרות.

 

לפינוי אשפה במועצה.  8/2014פרסמה המועצה מכרז פומבי מספר  2014בחודש אוגוסט  -

במכרז נקבעו תעריפי מקסימום והמציעים נדרשו להציע שיעורי הנחה. מנהל אגף 

ים איכו"ס מסר, כי התעריפים במכרז נקבעו על סמך בדיקה ברשויות דומות ובתעריפ

 של החברה למשק וכלכלה. לכולם היה ברור, כי התעריפים עלו.

 

במכרז, זכה  הקבלן "ורד ו.מ חברה לפינוי אשפה וגזם בע"מ" שהציע שיעור הנחה של  - 

 מהתעריף. 2%

 המועצה חתמה הסכם עם הקבלן )להלן החוזה החדש(, להלן פירוט עיקריו:

 

  המועצה יכולה להאריך 31/12/2017 – 1/1/2015 -שנים מ 3החוזה לתקופה של ,

 תקופות בנות שנה כל אחת. 2 -את ההסכם ב

  שכר טרחת הקבלן יקבע לפי מספר הנפות פח מוכפל בתעריף להנפה )במקום

 תעריף חודשי למסלול(.

 .נקבעו תעריפים חדשים להנפות פחים על פי נפחם 

 .היטל והטמנה על חשבון המועצה 

 שנים. 3לא תעלה על  שנת ייצור של משאיות הדחס של הקבלן 

 

מבדיקה עם מנהל פרוייקטים צפון בנושאי תברואה בחברת  -הערת הביקורת

משכ"ל נמסר לנו, כי במכרזי חברת משכ"ל נדרשים הקבלנים להעמיד רכבים 

 שנים. 5בני עד 

 3הביקורת סבורה, כי דרישת המועצה למשאיות משנת ייצור שלא תעלה על 

י גרמה להעלאת תעריפים בהצעותיהם של שנים היא מוגזמת ויתכן אף, כ

 קבלנים במכרז.

 

מנהל אגף איכו"ס מסר, כי הכנת המכרז ועריכת ההסכם לוו על ידי יועץ שנשכר 

 לשם כך. 

למרות הסבר זה סבורה הביקורת, כי נדרש היה לשקול בכובד ראש את הצעותיו 

 של היועץ ולא לקבלם ללא עוררין.
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 שך( הצעות וטענות נוספות )המ ט.
 

 )המשך( מכרז לפינוי אשפה .5.ט

  

  מהיקף השנתי ואישור קיום ביטוחים. 10%הקבלן ימציא ערבות בסכום של 

 בבדיקתנו נמצאו: 

 .31/12/2016בתוקף עד ₪  200,000ערבות ביצוע בנקאית בסכום של 

 .30/11/2016 -אישור ביטוחים של הקבלן בחברת כלל ביטוח הנמצא בתוקף עד ל

 ל גבי אישור קיום הביטוחים בוצעו מחיקות ותוספות ידניות.נמצא, כי ע

כבר בעבר התריעה הביקורת בעניין החשיפה למועצה בגין המחיקות והתוספות 

 הידניות הנעשים על גבי אישור קיום ביטוחים.

הביקורת ממליצה להימנע מביצוע שינויים ידניים באישורי הביטוח ובמידת 

עץ הביטוחי, לדרוש אישור מעודכן ללא תוספות הצורך, בהתאם לחוות דעת היו

 ומחיקות ידניות.

  

להלן השוואה בין תעריפי פינוי של פחים ירוקים שנקבעו בחוזה הישן לבין התעריפים  -

 שסוכמו בחוזה החדש:

 

שינוי  החוזה הישן החוזה החדש נפח בליטר 

 המחיר בש"ח לא כולל מע"מ   בתעריפים

 +41% 4.85 6.86 360 פח ירוק

 +36% 13 17.64 1,100 פח ירוק

 (26%) 45.36 33.32 4,500 מכולה

 (57%) 1,291 558.6 32,000 מכולת רם סע

 +8% (1) 2,766.7 2,989 משאית דחס -יום עבודה 

 +161% 1,050 2,744 משאית מנוף –יום עבודה 

 +22% 2,000 2,450 משאית טיאוט –יום עבודה 

 - - 2,989 םשטיפת מכלי –יום עבודה 

) 2,766.6התעריף על פי חישוב כדלקמן:  .1    =4.33  * /  5שבועות בחודש  ₪  59,900ימים בשבוע 

 לחודש(.

 

ניתן להיווכח, כי רוב התעריפים בהסכם החדש גבוהים מתעריפי ההסכם הישן עם  

  הקבלן. 

 

 תגובת מנהל איכו"ס

רה למשק וכלכלה בתחום והם התעריפים נבדקו בהשוואה לרשויות אחרות ובמכרזי החב

 המקובלים בשוק. 
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לצורך השוואה והערכת עלויות, בדקה הביקורת תעריפים שהתקבלו במכרזי החברה 

 למשק וכלכלה )להלן משכ"ל(.

משכ"ל שמסר לנו הבדיקה נערכה עם מנהל פרוייקטים צפון בתחום תברואה בחברת 

ק"מ מתחום  25את תעריפי הפינוי הזולים ביותר )לאתר הנמצא עד מרחק של 

 ולהלן פירוט: 2015המועצה(, שזכו במכרז שבוצע במשכ"ל בחודש ספטמבר 

 

 17%עמלה. המע"מ חושב לפי  6%תעריפי משכ"ל כוללים 

תעריף להנפת פח במכרז  הרכב צוות

 בש"ח -משכ"ל

ח תעריף מועצה להנפת פ

 בש"ח -במכרז החדש

360-240 

 ליטר

 ליטר 1,100 ליטר 360 ליטר 1,100

 20.64 8.02 17.37 5.64 עובדים 2נהג + 

 19.06 6.14 עובדים 3נהג + 

 

מנהל פרוייקטים צפון במשכ"ל דיווח, כי התעריף הנ"ל הוא תעריף מקסימום בנוהל 

ש בזכיינים של  חברת הצעות מחיר המבוצע על ידי הרשויות המעוניינות להשתמ

 משכ"ל.

ניתן להיווכח, כי תעריפי המקסימום שנקבעו במכרז של חברת משכ"ל הם זולים יותר 

 מתעריפי המקסימום שנקבעו במכרז החדש שערכה המועצה. 

 

בבדיקה שבצענו במועצה האזורית גזר העובדת על זכייני משכ"ל במכרז הנ"ל, נמצא, 

ליטר בהתאם  240להנפת פחי ₪  4.5 -עריף של ככי במועצה האזורית גזר משלמים ת

 לתעריפים שזכו במכרז.

 

כלומר, המועצה מלכתחילה קבעה תעריפים מקסימום גבוהים ובכך ייקרה את 

 הוצאותיה בפינוי האשפה. 
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)על בסיס הנפה בתעריפי  2015הפינוי בשנת  על פי חישוב שבצענו נמצא, כי עלות קבלן -

 להלן פירוט: . 2014החוזה החדש ( גדלו ביחס לעלות בשנת 

 

  2015 2014 2013 סעיף

עלות פינוי אשפה ביתית 

 לשנה₪ באלפי 

פינוי ע"י קבלן + הטמנה והיטל )לא כולל 

 (1)פסולת מוצקה ופחים כתומים( 

4,056 4,328 5,858  

 (3,687) (3,288) (2,818) (2) טון אשפה ביתית 11,744 היטל והטמנה לפי

 2,171 1,040 1,238 עלות פינוי לא כולל הטמנה והיטל

 (16%) 2013ביחס לשנת  2014שיעור השינוי בשנת 

 ₪(מליון  1.1 -+ )כ109% 2014ביחס לשנת  2015שיעור הגידול בשנת 

 .24/1/2016בהתאם לנתוני הנהלת החשבונות מתאריך  .1

לטון כולל מע"מ. ₪/ 314 – 2015לטון, ₪/ 280- 2014לטון, ₪/ 240- 2013חישוב לפי תעריפים כדלקמן: ה .2

 טון אשפה ביתית. 11,880 -, במועצה כ2015בהתאם לנתוני חשבונות בשנת 

 

מליון  1.1 -בסכום של כ 2015ניתן להיווכח, כי עלות שכ"ט קבלן הפינוי גדלו בשנת 

 .2014ביחס לשנת ₪ 

נשאה המועצה בעלות נוספת של היטל והטמנה של כמחצית  2015, כי בשנת יצוין

 ₪.מליון  1.8 -מכמות הפסולת המסתכם לסכום של כ

 2.9 -התייקר בסכום של כ 2014ביחס לשנת  2015כלומר, עלות פינוי האשפה בשנת 

 ₪.מליון 

  

לות על בסיס בדקתי את העלויות הפינוי על בסיס התעריפים שתוכננו במכרז לבין הע -

נכון ליום  2015יום עבודת משאית במסלול, בהתאם לכמויות הפחים בתחילת שנת 

6/1/2015: 

 

 המחירים אינם כוללים מע"מ

נפח מיכל 

-אשפה 

 ליטר

כמות שפינה 

הקבלן נכון ליום 

6/1/15 

תעריף במכרז 

 להנפה

סה"כ עלות 

 (1לשבוע )

סך עלויות 

 (2לחודש )

 ים מע"מהמחירים בש"ח ואינם כולל

360 4,023 7 28,161 121,937 

1,100 570 18 10,260 44,425 

3,300 12 570 6,840 29,617 

 195,979 45,261 - סה"כ

 . על בסיס פינוי שבועי.1

 שבועות בחודש. 4.33. לפי 2
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מסלולים כפי שבוצע עד כה מסתכמת לפי חישוב  2-העלות על בסיס פינוי שבועי ב

 בחודש לא כולל מע"מ.₪  129,423 -שבצעתי לסך של כ

 (.ליום עבודת משאית₪  3,050*  ימים בשבוע 5*  שבועות בחודש ₪4.33 =  129,423)

 

ניתן להיווכח, כי העלות בחישוב לפי בסיס יום עבודה נמוכה מהעלות המחושבת על 

לא כולל מע"מ. ₪ אלף  66 -פח וההפרש מסתכם לסך של כ בסיס תעריף להנפת

(66,556  = ₪129,423 – 195,979.) 

כלומר, במידה והייתה גמישות בהסכם החדש לעבוד לפי בסיס משאית במסלול, 

 המועצה הייתה יכולה לחסוך את הסכום הנ"ל.

 

 תגובת מנהל איכו"ס

 הנפה. על פי ההסכם, לא ניתן לתמחר לפי יום עבודה אלא לפי

 

וזה בדיוק הכשל בו לא ניתנה גמישות תפעולית למועצה בהסכם  –הערת הביקורת 

 החדש.

 

מנהל אגף איכו"ס הסביר, כי המועצה הניחה כי מספר הפחים הירוקים יקטן עקב 

הכנסת הפחים הכתומים בפרוייקט מפרידים בצבעים ועל כן, נבחרה שיטת התמחור 

יקט וצמצום הפחים תפחת עלות הפינוי באופן לפי הנפת פח. עם השגת יעדי הפרוי

 מהותי. 

 

, 11/9/2015ליטר בתאריך  360מבדיקתנו עולה, כי כמות הפחים הירוקים בנפח של 

חודשים מהחלת בסיס תמחור שכ"ט קבלן הפינוי לפי הנפת פח, לא קטנה  9לאחר 

 ונשארה דומה. 

 

 תגובת מנהל איכו"ס

הם הפינוי נעשה על ידי צוותי המועצה וזאת, במטרה הפחתת הפחים נעשתה בעיקר בישובים ב

לנצל את הפחתת הפחים לצוותי המועצה ולהטיל עליהם פינוי בישובים בהם מפנה הקבלן. 

 הוחל בהפחתת פחים בישובים בהם הקבלן מפנה את האשפה הביתית.  2016בשנת 

 באופן הנ"ל, יושג חיסכון משמעותי יותר. 

 

הל איכו"ס יוער, כי לא נבדקו תרחישים עתידיים לתגובת מנ –הערת הביקורת 

להפחתת הפחים והשפעתם על עלויות הפינוי כהכנה למכרז  ומתן גמישות למועצה 

 בבחירת אופציות לחישוב בסיס התשלום.
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 הצעות וטענות נוספות )המשך(  ט.
 

 )המשך( מכרז לפינוי אשפה .5.ט
 

 סיכום:

ה להאריך את תוקפו של החוזה הישן עם מצד אחד, טענתו של המתלונן כי ניתן הי

קבלן הפינוי למשך כשנתיים נוספות ומצד שני טוען מנהל אגף איכו"ס, כי היו 

 אילוצים ליציאה למכרז.

הביקורת סבורה, כי היה על המועצה ונכון, להאריך עוד את ההסכם עם הקבלן 

 וי אשפה.לתקופה נוספת שבמהלכה, ניתן היה לבחון לעומק אפשרויות לאופן פינ

כמו כן, לאחר קבלת החלטה על יציאה למכרז, היה על המועצה לכלכל את צעדיה 

 בתבונה ולא כך נעשה. 

 בבדיקתנו נמצאו ליקויים כדלקמן:

  באופן הכנת המכרז וניהולו לדוגמא: לא נערך מעקב מסודר אחר כמות הפחים, לא

 הוכנו תרחישים אפשריים וכו'. 

 חור שכר טרחת קבלן הפינוי או אפילו שינוי לא נבחנו אופציות אחרות לתמ

הדרגתי של שיטת התמחור במהלך ההתקשרות וכו'. בשל תמחור שכ"ט הקבלן 

ועלות ₪ מליון  1.1-רק לפי הנפה, גדלו עלויות שכר טרחת הקבלן בסכום של כ

 ₪..מליון  1.8 -ההיטל וההטמנה גדלה בסכום של כ

  נבדקו המשמעויות הכספיות.מלכתחילה נקבעו תעריפי בסיס גבוהים ולא 

  :בהסכם שנחתם לא נקבעו תחנות יציאה ולא ניתן חופש פעולה למועצה כגון

 אפשרות לסיום החוזה, בחירת שיטת ההתקשרות וחישוב שכ"ט וכו'.

  המועצה כבלה את ידיה כאשר קבעה בהסכם, כי תתכן אפשרות לשינוי בכמות

יתכן ולא ניתן יהיה לצמצם את ובכך, להיקלע למצב בו  20%ההנפות במרווח של 

 כמות ההנפות של הקבלן. 

 

על מנת לצמצם את עלויות פינוי האשפה, יש להגביר את קצב ההתקדמות בפרוייקט 

מחזור האריזות )פחים כתומים( ולהפחית את מספר פחי האשפה וכן, לבחון אפשרות 

במשמרת להגדלת תפוקת צוותי המועצה או הפעלת משאיות המועצה לפינוי אשפה 

 שניה ובכך, לצמצם את מספר הפחים שמפנה הקבלן החיצוני. 

הביקורת ממליצה לקבוע נוהל מועצתי לעריכת הסכמים עם קבלנים/ספקים וכו', 

שיחייב את כל מחלקות המועצה. הנוהל יקבע את אופן עריכת ההסכם ובדיקתו על ידי 

 הגורמים המוסמכים כל אחד בתחומו כגון: 

 חן היבטים משפטיים לגבי התניות, החרגות, נקודות יציאה היועץ המשפטי יב

 וגמישות למועצה. 

  גזבר המועצה והחשבת יבחנו את ההיבטים הכספיים כמו למשל את אופן ומועדי

 התשלום, תעריפים וכו'. 

 .המנהל הרלוונטי ויועץ מקצועי יבחנו את ההיבטים המקצועיים של ההסכם 
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  הצעות וטענות נוספות )המשך( ט.
 

 הפחתת מספר הפחים הירוקים והצבת פחים כתומים .6.ט

 

זרמים  2-לאחר כישלון שיטת יישום שנקבעה בפרוייקט הפרדת הפסולת במקור ל -

ובו תוכנן  9/2/2014ובינוי של מרכזי אשפה, אשר קבל את אישור המליאה ביום 

ראש פחים, על פי הנחיית  1,600-לצמצם את כמות הפחים הירוקים בהיקף של כ

לפזר פחים כתומים ביישובי המועצה ביחס של  2015המועצה הוחל בחודש ספטמבר 

 בתי וצמצום פחים ירוקים.   1:2

מנהל אגף איכו"ס מסר, כי על פי הנחיית ראש המועצה היעד המתוכנן לפיזור פחים 

פחים ירוקים )כל פח כתום מחליף פח  3,000 -כתומים בכל יישובי המועצה ולהפחית כ

  . 12/2016( הוא עד לחודש ירוק

 

 תגובת מנהל איכו"ס

צמצום הפחים הירוקים יעשה בתחילה, בישובים בהם מפנים צוותי המועצה ולאחר מכן 

 בישובים בהם מפנה הקבלן וזאת, במטרה להעביר ישובים לפינוי על ידי צוותי המועצה.

 

י המועצה )לא כולל להלן נתונים אודות השינוי במספר הפחים הירוקים ונפחם ביישוב -

 :12/2015אתרים שאינם ישובים כגון מפעלים וכדו'(, נכון לחודש 

 

כמות הפחים הירוקים   נפח הפח בליטר

 נכון לתאריך 

השינוי 

 ביחידות

שיעור 

השינוי 

 12/2015 1/2015 3/2012 2015-ב

240 147 0 0 - - 

360 4,866 5,962 5,682 (280) (5%) 

770 154 24 24 0 - 

1,100 588 1,233 1,148 (85) (7%) 

 - 0 14 14 70 צפרדע

שווה ערך לפח 

 ליטר 360

7,965 9,955 9,416 (539) (5%) 

 

 2015ליטר במהלך שנת  360-ניתן להיווכח, כי ההפחתה במספר הפחים שווה ערך ל

 פחים. 539בכמות של  5% -פחתה בשיעור זניח של כ

 

לאחר הוראתו של ראש המועצה, החל אגף  ,2015יודגש, כי רק בחודש אוקטובר 

 לאיכו"ס לפזר פחים כתומים ולהפחית את מספר הפחים הירוקים. 

עיכוב בצמצום הפחים הירוקים בת בבת עם הסכם ההתקשרות החדש שהוחל בשנת 

 2.9 -בהיקף של כ 2015, גרמו לעליה בהוצאות המועצה בפינוי האשפה בשנת 2015

 ת הטמנה והיטל(.)עלות פינוי + עלו₪ מליון 
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 הצעות וטענות נוספות )המשך(  ט.
 

 הפחתת מספר הפחים הירוקים והצבת פחים כתומים )המשך( .6.ט

 

מחושב על פי מספר הנפות פחים ועל כן, ה יעד  2015התשלום לקבלן החל משנת  -

 פחים ירוקים אמור לבטא חיסכון ב: 3,000לצמצום העומד כיום על  

 

 50%בשנה )בהנחה שהקבלן מפנה ₪ אלפי  623 -קבלן של כחסכון בעלות הנפה ל 

 מכמות הפחים.

 (623,520  =₪12  * *  4.33להנפה כולל מע"מ * ₪  8חודשים   פחים( 1,500שבועות בחודש 

 .חיסכון נוסף יבוא לידי ביטוי בהעברת ישובים לפינוי על ידי צוותי המועצה 

 

ה את הוצאות המועצה בפינוי יצוין, כי כל דחיה בצמצום הפחים הירוקים מגדיל

 האשפה.

 

להלן השוואה שבצענו בין הקיבוצים וכפר ברוך בהם חולקו פחים כתומים לבין ישובים  -

בהם לא חולקו פחים כתומים על פי נתוני סקר האשפה הביתית בפח הירוק ביישובי 

 נמצא:  2015המועצה שבוצע בחודש יוני 

 

שיעור נפח  סוג הישוב

האריזות 

 וקבפח היר

שיעור משקל 

האריזות 

 בפח הירוק

שיעור 

מילוי הפח 

 הירוק

קיבוצים וכפר ברוך בהם 

 חולקו פחים כתומים

39% 15% 73% 

 62% 16% 40% יתר הישובים

 

על פי נתוני הטבלה לעיל עולה, כי אין שונות בשיעור הנפחי והמשקלי של האריזות בפח 

ישובים בהם לא חולקו פחים הירוק בין ישובים בהם חולקו פחים כתומים לבין 

 כתומים.

כלומר, לא נמדדה הצלחה בהפרדת האריזות בחלוקת הפח הכתום בקיבוצים בהם הפח 

 הירוק מרוחק מהתושב.

 

 2פח כתום לכל  1פח ירוק +  1מנהל אגף איכו"ס מסר, כי המדיניות כיום היא 

 משפחות ובכך תגדל הנגישות.
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 הצעות וטענות נוספות )המשך(  ט.
 

 הפחתת מספר הפחים הירוקים והצבת פחים כתומים .6.ט

 

, טרם סיים אגף איכו"ס את חלוקת הפחים הכתומים בכל יישובי 12/2015נכון לחודש  -

 המועצה.

ליטר, במצבורי אשפה  1,100-ליטר ו 360פוזרו פחים כתומים בנפחים של  2014בשנת 

, חנתון, יפעת, כפר החורש, בקיבוצים: אלונים, גבת, גניגר, דברת, הסוללים, הרדוף

מזרע, רמת דוד, עין דור, ק. מרחביה, שריד ובמושב כפר ברוך ולאחרונה )בסוף שנת 

( החל אגף איכו"ס לחלק פחים כתומים ברחובות הישובים ולא רק במרכזי אשפה 2015

ובוצעה חלוקה נוספת של פחים כתומים בישובים: גבעת אלה, הושעיה, שמשית, 

 בתי אב ויותר(.  2-פח כתום ל 1 -הגלילית )ביחסים משתנים של מ תמרת, ובית לחם

להלן פירוט של כמויות הפחים הכתומים )לאריזות( שפוזרו במסגרת הפרוייקט 

 :1/12/2015בישובים לעיל,  נכון ליום 

 

נפח פח 

 בליטר

כמות הפחים הכתומים 

 ביחידות נכון לחודש

שיעור 

 השינוי

1/2014 )*( 1/12/2015 

360 253 845 234%+ 

1,100 145 167 15%+ 

 היו פחים כתומים רק במרכזי אשפה בעיקר בקיבוצים. 2014*  בשנת 

 

ליטר  360גדל מספר הפחים הכתומים בנפח  2015ניתן להיווכח, כי לקראת סוף שנת 

 .234% -הנמצאים בישובים )ראה רשימה לעיל( בשיעור של כ

של תאגיד תמיר יינתן מימון לפחים ויפנו ביחס מנהל אגף איכו"ס מסר, על פי נהלים 

בתי אב ולאחר בקשת המועצה ניאותה תאגיד תמיר לממן חלוקה  12פח לכל  1של 

 .  1:8ביחס של 

 2 -פח ל 1-ישובים )ראה לעיל( היה החל מ 4-בפועל, יחס החלוקה הנוספת שבוצעה ב

ר לא מממנים, מוטלת , אותה תאגיד תמי1:8בתי אב ויותר. העלות הנוספת מעל ליחס 

 על המועצה. 

 

אך ₪ מליון  2יצוין, כי אכן רכישת הפחים אושרה בתב"ר ונלקחה הלוואה בסך 

 בהערות לתב"ר צוין, שהעלות תמומן מהחזרי תאגיד תמיר.

וטרם התקבלו ₪ נרכשו פחים כתומים בהיקף של כחצי מליון  18/2/2016נכון ליום 

 החזרים מחברת תמיר.

ד כה רכישת הפחים ממומנת מכספי מועצה ולא ברור האם תאגיד כאמור לעיל, ע

 בתי אב.  1:2תמיר יאות לממן רכישת פחים ביחס של 
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 הצעות וטענות נוספות )המשך(  ט.
 

 הפחתת מספר הפחים הירוקים והצבת פחים כתומים .6.ט

 

אל , מסמך ששלח מר אורי26/7/2015מנהל אגף איכו"ס הציג בישיבת הנהלה מתאריך  -

בן חיים מנהל מחלקת "חקלאות קיימות וסביבה" ממרכז המועצות האזוריות ליורם 

הורביץ, מנהל תחום אריזות במשרד להגנת הסביבה בו ממליץ מר אוריאל בן חיים, כי 

על מנת להנגיש את הפח הכתום לתושבים בישוב קהילתי ובמושב, יחס החלוקה לפחים 

 .1:2כתומים הרצוי הוא 

ה למנוע מצב של גלישת פסולת אריזות מהפח הכתום, קיים צורך ליחס כמו כן, במטר

 .1:2של 

, מדובר ביוזמה אשר טרם אושרה על ידי מנהל 2016נכון לחודש פברואר  –הערת הביקורת 

 תחום האריזות במשרד להגנת הסביבה וקיים חשש שאף לא תתקבל.

  

ר בערים גדולות ולהגיע ליעד מנהל אגף איכו"ס דיווח, כי נוח יותר לתאגיד תמיר למחז

המחזור בעלויות נמוכות מאשר למחזר במועצות אזוריות שבהן עלות המחזור הוא 

הערימה תאגיד  2015גבוה בגלל הצורך לאסוף מהרבה ישובים קטנים. ועל כן, עד לשנת 

תמיר קשיים לגבי יחס חלוקת הפחים הכתומים וסירוב לממן את רכישת הפחים 

 ים כתומים ממרכזי אשפה בישובים. וניאותה לפנות פח

לאחרונה, בעקבות מאמץ משותף עם מרכז המועצות האזוריות ניאות תאגיד תמיר 

ליטר  360פח בנפח  1לממן פינוי של פחים כתומים אחת לשבועיים שיחולקו ביחס של 

 (.1:2בית אב ) 2לכל 

 

אות סקר שיערך , הוצע לחשב את עלות הרכישה והפינוי על פי תוצ2015בחודש דצמבר 

 כדלקמן: 

 300רכישת הפח לפי כמות נפח לבית אב לדוגמא: במידה וימצא נפח פוטנציאלי של 

 בתי אב.  2-ליטר ל 360בתי אב, תמיר תממן את רכישת פח של  2-ליטר לשבוע ל

עלות הפינוי יחושב לפי סקר נפח מילוי הפח הכתום. לדוגמא: במידה וימצא בסקר נפח 

 עלה תשולם עלות פינוי מלאה לשבוע. ומ 80%מילוי של 

בישובים אחת  1:2כיום תאגיד תמיר מממנת את עלות פינוי פח כתום לפי יחס 

 לשבועיים. 

 ליטר בשבועיים. 180 -ליטר נפח אריזות לבית אב בשבוע ו 90כלומר, נפח של 

 נמצא, כי: 

  יבה טרם התקבלה החלטת מנהל האריזות במשרד להגנת הסב 2/2016נכון לחודש

 לגבי הצעת  אמות המידה שהוגשה אליו מטעם מרכז המועצות האזוריות.

  נרכשו פחים כתומים 26/1/2016על פי נתוני הנהלת החשבונות שנרשמו נכון ליום ,

 ₪.אלפי  515 -בעלות שהסתכמה לסך של כ

 (.+מע"מ₪  850ליטר עמד על  1,100+מע"מ ולנפח של ₪  218ליטר עמד על  360)מחיר לפח בנפח 
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 הצעות וטענות נוספות )המשך(  ט.
 

 הפחתת מספר הפחים הירוקים והצבת פחים כתומים .6.ט

 

 2-ברחובות ישובים בהם יש בתי אב מ 1:2לטענת יואל, פיזור פחים כתומים ביחס של  -

צידי הרחוב אינה יעילה ובזבזנית בגלל רכש גדול של פחים כתומים שאינה ממומנת על 

נדרשת ברחובות בהן יש בתי אב רק מצד אחד  1:2וקה ביחס של ידי חברת תמיר )חל

 של הרחוב(. 

בתי אב ופינוי אחת לשבוע )שעלות הפינוי  1:4הנכון הוא, חלוקת פח כתום ביחס של 

אחת לשבועיים ולא תהיה בעיה מצד תאגיד תמיר  1:2היא כמו פינוי פחים ביחס של 

 בתי אב.  4חים ירוקים לכל פ 2המממן את הפינוי( ובמקביל, הפחתה של עד 

בדיקות לנפח מילוי הפח הכתום )אחת בחודש דצמבר  2יואל מסתמך על מצד אחד על 

(, שערך בעצמו בישוב בית לחם הגלילית )ששם 2016והשניה בחודש פברואר  2015

בתי אב( לאחר שבועיים מיום הפינוי במדגם של  1:2חולקו פחים כתומים ביחס של 

 2-הפחים הכתומים. לדבריו, ממצאי בדיקתו מראים, כי במכמות  70%-ו 50%

. הדבר מצביע, כי 62% -הבדיקות ממוצע נפח מילוי הפח הכתום היה דומה ועמד על כ

בפינוי אחת  1:2היקף המחזור לא גדל ואין הצדקה לחלוקת פחים כתומים ביחס של 

בע, כי ממוצע שק 2015לשבועיים. כמו כן, מסתמך יואל על סקר האשפה מחודש יוני 

ביום הפינוי כלומר, ניתן בכל מקרה  70% -נפח מילוי הפח הירוק המועצתי עמד על כ

 להפחית את מספר הפחים הירוקים ובעקבות הוספת הפח הכתום  ניתן לצמצם יותר.     

 

לצורך השוואת נתונים נמצא, כי אגף איכו"ס ערך סקר לבדיקת מילוי נפח הפחים 

חולקו פחים כתומים: בית לחם, שמשית, הושעיה, גבעת אלה הכתומים בישובים בהם 

 . להלן תוצאות הבדיקה:2016ותמרת, בחודש ינואר 

 

בית  ישוב

 לחם

גבעת  הושעיה שמשית 

 אלה

 תמרת

 48% 26% 25% 17% 21% שיעור כמות הפחים שנדגמו

נפח מילוי ממוצע לאחר 

 שבוע מיום הפינוי

45% 57% 39% 44% 57% 

ערך ביום פינוי, נפח מילוי מו

  *)שבועיים לאחר פינוי( 

90% 114% 68% 88% 114% 

 2.7 2 2.1 2.6 2 סטיית תקן **

 מנפח ממוצע שבוע לאחר הפינוי. 2חושב לפי פי     *

 שונות בנפח המילוי בין הפחים שנדגמו ביחס לממוצע.**  
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 הצעות וטענות נוספות )המשך(  ט.
 

 והצבת פחים כתומים הפחתת מספר הפחים הירוקים .6.ט

 

ניתן להיווכח, כי נתוני המדגם שנערך על ידי אגף איכו"ס בישוב בית לחם אינו תואם 

 לנתוני הבדיקה שערך יואל. 

לפי ממצאי הבדיקה שערך אגף איכו"ס בישובים בית לחם, הושעיה וגבעת אלה ניתן 

 2-בתים מ )בישובים בהם יש 1:4לצמצם את כמות הפחים הכתומים ולחלק ביחס של 

 .90%צידי הרחוב ( ולפנות אחת לשבוע ועדיין להישאר בנפח מילוי שלא עולה על 

  

 במטרה לבחון את האופציה העדיפה בחלוקת פחים כתומים, כדלקמן: 

  ביישובי המועצה המצריכה רכישת פחים כתומים רבים.  1:2יחס של 

  בתי אב.  1:4לחלופין חלוקת פחים כתומים ביחס של 

ערוך בדיקות מדגמיות רחבות לבחינת נפח מילוי הפח הכתום ולנפח מילוי מומלץ ל

הפח הירוק בכל הישובים בהם חולקו פחים כתומים, ולפעול בהתאם לתוצאות 

 שיתקבלו.

 

נמצא, כי כמות האריזות בפח הירוק היא  2015על פי סקר האשפה הביתית מחודש יולי  -

 ממשקל האשפה.  16% מהנפח האשפה ושיעור של 39% -בשיעור של כ

טון אריזות בשנה הנשלחות להטמנה בפחים הירוקים.  1,879 -המדובר בכמות של כ

.  טון אשפה בשנה המיוצרת במועצה 11,744*  16%=  טון 1,879) ) 

יש לפעול להגדלת המחזור בפחים הכתומים. ככל שנפח המחזור יגדל, כך יקטנו 

יד תמיר והמועצה, תוכל להגביר את הוצאות ההטמנה, תגדל הכמות המועברת לתאג

המאמץ מול תאגיד תמיר לקבלת מימון לעלות רכישת הפחים הכתומים מעבר ליחס 

 שנקבע.

 

 תגובת מנהל איכו"ס

במטרה למקסם את המחזור, נשכרו לאחרונה עובדים העוברים בבתי התושבים לצרכי פרסום 

 והסברה בנושא ההפרדה.

 

ף ההסברה הנערך כיום הוא נמוך ואינו יכול כאמור לעיל,  היק -הערת הביקורת

 לכסות את כל בתי האב במועצה במשך שנה.

  

נמצא, כי על פי תכנית העבודה של אגף איכו"ס השלמת פריסת הפחים הכתומים בכל 

 .12/2016יישובי המועצה יתקדם בהתאם למוכנות בישובים ומתוכנן להסתיים בחודש 
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 הצעות וטענות נוספות )המשך(  ט.
 

 המחזור בפחים כתומים שחולקו  .7.ט

 

ערכה המועצה סקר לבחינת תכולת האשפה הביתית בפחים  2015כאמור, בחודש יולי  -

 11,744, כמות אשפה הביתית הסתכמה לכדי 2015הירוקים. על פי נתוני שקילות בשנת 

 טון בשנה.

 

ולקו פחים להלן ניתוח שיעורי האשפה הביתית בפחים הירוקים בישובים בהם ח - 

 כתומים ובישובים בהם לא חולקו פחים כתומים:

 

סוג 

 האשפה

שיעור 

ממוצע 

משקלי 

 במועצה

סך הכמות 

הממוצעת 

בטון/שנה 

 (2במועצה)

בישובים בהם  %-שיעור ב

 (1חולקו פחים כתומים )

בישובים בהם  %-שיעור ב

 לא חולקו פחים כתומים

 נפח משקל  נפח משקל

 39 16 40 16 1,744 16% אריזות

 9 9 11 9 944 8% נייר

 14 4 10 4 448 3.8% קרטון

PET 1.2% 142 1.17 3.86 1.2 5.4 

, יפעת,  .1 גניגר, דברת, הושעיה, הסוללים, הרדוף, חנתון גזית,  בישובים: אלונים, גבעת אלה, גבת, 

)בישובים כפר ברוך, כפר החורש, מזרע, ק. מרחביה, עין דור, רמת דויד, שמשית, שריד ותמרת. 

 הקהילתיים חולקו פחים חלקית ולא בכל הישוב(.

 טון בשנה.  11,744סך כמות האשפה הביתית במועצה לפי נתוני שקילות הסתכמה לכדי  .2

 

מנתוני הטבלה לעיל ניתן להיווכח, כי אין שינוי מהותי בתכולת האשפה למחזור 

 מבחינת נפח. הנמצאת בפחים הירוקים המיועדת להטמנה הן מבחינת משקל והן

כלומר, חלוקת הפחים הכתומים לא עודדה, לכאורה, את התושבים בישובים בהם 

 חולקו פחים כתומים למחזר יותר מאשר בישובים בהם לא חולקו פחים כתומים. 

הוסבר, כי לצורך שינוי התנהגות התושבים והטמעת ההפרדה, נדרשת הסברה ותקופה 

 ארוכה יותר.

קופתית את הרכב האשפה ולבחון את השפעת ההסברה הביקורת ממליצה לבחון ת

 המתוכננת על כמות המחזור.   

 

מרבית הישובים בהם חולקו פחים כתומים בתחילה היו קיבוצים. הפחים הכתומים  -

 בקיבוצים הוצבו במרכזי המחזור.

 כאמור לעיל, אין חולק כי ככל שהפח הכתום מונגש לתושב כך היקף המחזור יגדל.

 מלץ לבחון אף את הגדלת הנגישות לפחים הכתומים לתושבים בקיבוצים. על כן, מו
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  )המשך( הצעות וטענות נוספות ט.

 

 משמרת שניה במשאית אשפה .8.ט

 

העסקת עובדים במיקור חוץ או העסקה ישירה והפעלת משאיות האשפה  - הצעה -

שב את עלות במשמרת שניה. יואל מפרט במכתביו באריכות את הצעתו ובין היתר, מח

 העסקת צוות במיקור חוץ ביחס לעלויות הקבלן.

 

דווח, כי המועצה כבר מודעת לנושא זה מכבר ובוחנת מספר אפשרויות  בליווי היועץ 

 המשפטי והדברות עם ועד העובדים במועצה.

בפינוי  2כמו כן, בודקת המועצה אפשרות להעסקת עובדים נוספים שיועסקו במשמרת 

 אשפה.

פחים לשבוע. בעקבות כך, החל  1,500סוכם, כי צוות מועצה יפנה  2005בר בחודש נובמ

 , יועברו ישובים לאחריות צוותי המועצה.2016מחודש ינואר 

גויס נהג נוסף לצורך הפעלת צוות פינוי רביעי אשר יפעיל  2016כמו כן, בחודש ינואר 

פים לאחריות במשמרת שניה את המשאית החדשה שנרכשה ובכך, יועברו ישובים נוס

 צוותי המועצה.

הביקורת מעירה, כי למרות שהמועצה ידעה זה מכבר על יעילותם הנמוכה של צוותי 

 .2016פינוי האשפה לא נעשה דבר לשיפורם והתייעלותם עד לשנת 

 

הביקורת סבורה, כי על המועצה לבחון בכובד ראש ובהתאם למגבלות החוקיות את 

 ו. הצעות הייעול שמעלה יואל במכתבי

 

 הכנסת פחים כתומים .9.ט

 

בכל יישובי המועצה ובכך,  1:4הכנסה מהירה של פחים כתומים ביחס של  - הצעה -

 . להקטין את כמויות הפחים הירוקים ולצמצם את עלויות הפינוי

לשים את הפחים הכתומים במקום הפח ירוק שהוסר או לחלופין לשים ריכוזים 

 ז את הפחים.במקומות מסוימים בהם יש הכרח לרכ

את בעיית הנראות במקומות רבים, ניתן לפתור על ידי הזזת הפחים לאחר פינויים 

 לצידי הדרכים או להצניעם בצמחיה וכדו'.

הכנסת הפחים הכתומים תצמצם את נפח הפסולת בפחים הירוקים וניתן יהי לצמצם 

 עוד את מספר הפחים הירוקים.

בהתאם  1:2חים כתומים ביחס של , לפזר פ2015המועצה אכן החלה מסוף שנת 

 למוכנות הישובים. 

 .12/2016הפרוייקט מתוכנן להסתיים בחודש 
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 הצעות וטענות נוספות )המשך(  ט.
 

 הסברה .10.ט
 

חודשים ולא יותר.  2על מנת להגביר את נפח המחזור, נדרשת עבודת שטח של  - טענה -

נמצא כי  2015מחודש יוני  מערכת הסברה ארוכה, לא יעילה. והראיה, בסקר האשפה

הממוצע המשקלי של האריזות היה דומה הן בישובים בהם חלקו פחים כתומים והן 

 בישובים בהם לא היה פחים כתומים.

 

על מנת ליצור שותפות עם התושבים ושינוי דפוסי התנהגותם נדרש הליך של הסברה 

עורבת לפח הכתום והטמעה. במידה ולא יהיה שיתוף פעולה, והתושב ישליך פסולת מ

 שכרה של המועצה יצא בהפסדה.

שנים לשינוי דפוסי  7לראיה, על פי נתוני המשרד להגנת הסביבה נדרשו בגרמניה 

 התנהגות של התושבים להפרדת פסולת אורגנית.

מבדיקת הביקורת מצאנו תכנית ולו"ז לביצוע הסברה הכוללת פעילויות הסברה כגון: 

י הספר, חלוקת עלונים, מפגשי פעילים ותושבים, הדרכות לעובדים, הדרכות בבת

 אירועי קהילה וכו'. 

אין מדובר בתקופה ללא סוף, הפרוייקט וההסברה תוחמו ללוח זמנים מוגדר שהוא 

 .12/2016כיום, עד חודש 

במטרה לבחון את התקדמות הפרוייקט, מומלץ לבחון את רמת והיקף המחזור על ידי 

 ך הסברתית ותפעולית בהתאם לתוצאות הסקרים.ביצוע סקרים חודשיים ולהיער
 

עובדים( הוא נמוך ואינו יכול  3יצוין, כי היקף ההסברה הנערך כיום )באמצעות 
 להקיף את כל בתי האב במהלך שנה אחת.

 
 

 משך זמן לקבלת תשובה .11.ט
 
 

משך הזמן לקבלת תשובות ממנהל אגף איכו"ס הוא ארוך ולעיתים גם לא  – טענה -

 תשובה. מתקבלת

מעיון בתכתובות שנשלחו על ידי יואל עולה, כי אכן לעיתים מתקבלות תשובות 

 באיחור.

קובע, כי לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל  1998-חוק חופש המידע, התשנ"ח

 מידע מרשות ציבורית בהתאם להוראות ולהחרגות המצוינות בחוק. 

 ן היתר:לחוק חופש המידע לעיל נקבע, בי 7-8בסעיפים 

 

o  ימים, על החלטתה  60ימים ועל פי אישור ראש הרשות תוך  30הרשות תודיע תוך

 לגבי בקשת המידע.

o  המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות ואין הרשות מחויבת

 לעבד אותו לצרכיו של המבקש.

o  הרשות רשאית לדחות את הבקשה למידע אם הטיפול בה מצריך הקצאת משאבים

 לתי סבירה.ב
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 הצעות וטענות נוספות )המשך(  ט.

 

 )המשך( משך זמן לקבלת תשובה .11ט.

 

מבדיקת הביקורת עולה, כי בקשותיו של יואל וטענותיו נשלחו לגורמים במועצה 

 בעיקר באמצעות תכתובות דוא"ל רבות.

משיחות שערכתי עם גורמים במועצה עולה, כי עיון בתכתובות הדוא"ל ומתן תשובות 

לשאלותיו וטענותיו ולהמציא את החומר אותו ביקש לקבל לעיתים אורך זמן רב 

 ומפריעים למהלך העבודה התקין של עובדי מועצה.

 נמצא, כי לעיתים יש לערוך את החומר המבוקש ולעבדו.

 

הביקורת סבורה, כי יש להיענות לבקשותיו של יואל תוך זמן סביר ולהמציא לו את 

 הוראות חוק חופש המידע לעיל.החומר המבוקש בהתאם ל

עם זאת, במקרים בהם נדרשים משאבים מעבר לסביר המצריכים השקעה של זמן 

עבודה רב  או מידע שיש לעבדו, רשאית המועצה לאחר בתשובתה או לדחות את 

 הבקשה אך מחובתה, להודיע על כך ליואל.

 

 כישלון פרויקט מחזור אריזות )פחים כתומים( .12.ט

 

 פרויקט מחזור האריזות )פחים כתומים( נכשל מכיוון: – טענה -

 

 ישובים בלבד מתוך  20-לאחר כשנה וחצי מתחילת הפרויקט, חולקו פחים כתומים ב

39. 

  מהפחים הירוקים. 50%מהאריזות וירידה בשיעור של  50%אי עמידה במטרה למחזר 

טון  8 -ה. )כישובים בהם חולקו פחים כתומים בתחילה היא נמוכ 16-כמות המחזור ב

 טון(.  20-אריזות בחודש שיעור הנמוך מהיעד למחזור של כ

  חודשים להגיע למיצוי המחזור  3אין צורך בהסברה ארוכה, יש חלון הזדמנויות של

 אצל התושבים.

  אין צורך לטפל בנראות אלא רק בסוף הפרוייקט של הפחים הכתומים, לאחר

 שמתבררות הנקודות הבעייתיות.

 גודל כמו זה אמור להתנהל על ידי סגן ראש המועצה ומנכ"ל המועצה  פרויקט בסדר

 ולא על ידי מנהל אגף איכו"ס. 

  מנהל אגף 1:4אינה יעילה, צריך להיות יחס של  1:6,8,10הצבת פחים ביחסים של .

איכו"ס הציב את כללי תאגיד תמיר כערך מקודש ולא היה מוכן לשמוע דעה אחרת. 

משפחות מרחיק את הפח מהתושב ובכך הוא לא ממחזר,  6,8חלוקה של פח כתום לכל 

 השיטה לא טובה בישובים קהילתיים ומושבים.

 

לדברי מנהל אגף איכו"ס, פיזור הפחים נעשה לאט בשל פעולות הסברה להטמעת 

השינוי בקרב התושבים וכן בשל מו"מ שנוהל עם תאגיד תמיר למימון הפינוי ועלות 

 ם הישוב כפי שקבעה המועצה. הפחים וכן, הצורך בתיאום ע
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 הצעות וטענות נוספות )המשך(  ט.
 

 כישלון פרויקט מחזור אריזות )פחים כתומים( )המשך( .12.ט
 

על פי ניסיון שנלמד בעולם, תהליך שינוי התנהגות האוכלוסייה להפרדת פסולת הוא 
 שנים להטמעה מלאה להפרדה. 7תהליך ארוך. לדוגמא בגרמניה, נדרשו 

וזו גם  1:2לנתוני בדיקה של מרכז המועצות האזוריות, היחס היעיל הוא  בהתאם
 הצעתם שנשלחה למנהל האריזות במשרד להגנת הסביבה. 

 
תאגיד תמיר כגוף המוכר על פי החוק לטיפול באריזות, הערימה קשיים רבים בנוגע 

ן. עד ליחס החלוקה וסירבה לממן השתתפות בפינוי וברכישה במידה ויחס החלוקה יקט
. כאמור לעיל, 1:8כה הצליחה המועצה לקבל את הסכמת תאגיד תמיר ליחס חלוקה של 

מרכז המועצות האזוריות הגיש לאחרונה אמות מידה לאישור מנהל האריזות במשרד 
במושבים  1:2להגנת הסביבה. אמות המידה קובעות, בין היתר, יחס חלוקה של 

 וישובים קהילתיים.
 

חלוקת פחים כתומים בישובים וצמצום הפחים  2015פטמבר עולה, כי עד לחודש ס
הירוקים אכן התעכבה, בין היתר, בגלל סירוב הישובים לתכנית "ריכוזי הפחים לכל 

 בתי אב" שהוצעה בתחילה על ידי אגף איכו"ס. 8-10
, לאחר הנחייתו של ראש המועצה, החלה אגף איכו"ס לרכוש פחים 2015בסוף שנת 

בתי אב ולצמצם את כמות הפחים  1:2ם בישובים ביחס של כתומים ולפזר אות
 הירוקים בהתאמה.

הביקורת ממליצה לבצע סקרים מדגמיים לנפח מילוי הפחים הכתומים במטרה לבחון 
 .1:2את נאותות יחס החלוקה 

  
 מכמות האריזות. 50%היעד שנקבע על ידי אגף איכו"ס הוא למחזר  -

 , כדלקמן: בחנו את נתוני האריזות מסך פסולת

 

 תושבים 37,236 -  2015מספר תושבים במועצה בשנת 
 טון 11,744 - (1)כמות אשפה בפח הירוק להטמנה 

 ק"ג 315 - כמות אשפה להטמנה ממוצעת לתושב לשנה
 טון 1,879 - (2)כמות אריזות באשפה להטמנה )בפח הירוק( 

 טון 129 - (3) 2015כמות האריזות מהפח הכתום בשנת 
 טון 2,008 - 2015כמות האריזות הכוללת בשנת סך 

שיעור האריזות בפחים הכתומים שמוחזרו מסך 
 הכמות הכוללת של האריזות

- 6.5% 

ישובים בהם חולקו פחים  16-מספר התושבים ב
 כתומים )לא כולל ישובים קהילתיים(

 תושבים 12,436 12,436

 16 -כמות האשפה הביתית הממוצעת להטמנה ב
 לעילישובים 

  

 טון 1,382 - (4) 2015כמות ממרכזי המחזור בשנת 
 טון 1,490  (4) 2014כמות ממרכזי המחזור בשנת 

 .2015-בהתאם לנתוני שקילות ב .1

 .2015מכמות האשפה להטמנה על פי נתוני הסקר מיולי  16%לפי  .2

 .2015לפי נתוני שקילות משנת  .3

נייר ובקבוקים  .4  ,  .petמחזור של: קרטון, עיתון
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 הצעות וטענות נוספות )המשך(  ט.
 

 כישלון פרויקט מחזור אריזות )פחים כתומים( )המשך( .12.ט

 

 ניתן להיווכח מנתוני הטבלה לעיל, כי: 

מכמות האריזות השנתית  6.5% -המעוצה ממחזרת בפחים הכתומים כ 2015נכון לשנת 

 הנצרכת על ידי תושבי המועצה.

 108 -קטנה בהיקף של כ 2014ביחס לשנת  2015כמות המחזור ממרכזי המחזור בשנת 

טון. ניתן להניח, כי כמות האריזות שהושלכה במרכזי המחזור עברה ממרכזי המחזור 

 לפח הכתום.

 

הקיבוצים בהם חולקו בתחילה  16-להלן תחשיב לגבי כמות האריזות הממוחזרת מ

 פחים כתומים: 

  

 תושבים 12,436 - 2015הקיבוצים בשנת  16-מספר התושבים ב

 טון 3,917 - (1כמות האשפה הביתית הממוצעת להטמנה )

 טון. 627 - (2כמות האריזות מהאשפה להטמנה )

 ק"ג לתושב בשנה. 315לפי  .1

 ממשקל הפסולת להטמנה. 16%לפי  .2

 

עולה, כי גם אם נניח שמרבית כמות האריזות מהפח הכתום נוצרה בקיבוצים, עדיין 

טון  26 -טון בשנה ) שהם כ 313 -המהווה כ 50%ל  היעד למחזור אריזות בשיעור ש

 הישובים( לא הושג כלל. 16-בחודש מ

  

מנהל אגף איכו"ס מסר, כי המאמץ הוא להגדיל את נפח מחזור אריזות על מנת 

 להקטין את כמות הפחים הירוקים.

ליטר אריזות  100 -כיום מהישובים הושעיה, שמשית ובית לחם נאספים מידי שבוע כ

חה ובקיבוצים בהם חולקו פחים כתומים לפני כשנה וחצי, נפח המחזור נמוך למשפ

 משמעותית ושם מושקעים מאמצי הסברה.

 מומלץ לבחון הגדלת ההנגשה לפחים הכתומים אף בקיבוצים. 

 

 

מכל האמור עולה, כי מטרות פרוייקט מחזור אריזות שהם: חלוקת פחים כתומים, 

זות הממוחזרת, לאחר כשנה וחצי מתחילת צמצום הפחים הירוקים וכמות הארי

 הפרוייקט טרם הושגו במלואן. 

ועד החלוקה הראשונה  9/2/2014אגף איכו"ס התמהמה ממועד אישור במליאה ביום 

וכן, ממועד החלוקה הראשונה ועד החלוקה השנייה  9/2014הישובים בחודש  17-ב

יים ובצמצום הפחים במספר ישובים קהילת 9/2015ביחס חלוקה שונה שהחל בחודש 

 הירוקים.

 

החלה אגף איכו"ס בהנחיית ראש המועצה בהליך חלוקה  2015כאמור, החל מסוף שנת 

בתי אב ולא בריכוזי פחים ונקבע מועד חדש לסיום  1:2של פחים כתומים ביחס של 

 .12/2016בחודש 
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 הצעות וטענות נוספות )המשך(  ט.

 

 אגרת כלי אצירה .13.ט

 

, ישוב שיכנס לפרוייקט מחזור האריזות 9/2/2014י החלטת המליאה מיום על פ – טענה -

 והצבת פחים כתומים לא יחויב באגרת כלי אצירה. 

קיבוצים ומושב אחד )כפר ברוך(  16-הוכנסו פחים כתומים ל 2014למרות שבשנת 

 והוצאו מיכלי "צפרדע", עדיין מחייבים את הקיבוצים באגרת כלי אצירה. 

 

 2014ישובים חולקו פחים כתומים בתחילת שנת  17-כן בנמצא, כי א

בהתאם לנתוני הנהלת  2016להלן נתוני גבייה של אגרת כלי אצירה נכון לחודש ינואר 

 החשבונות:

 

 2015 2014 2013 שנה

 518 517 528 ₪סכום אגרה באלפי 

 

. לא השתנה מהותית 2013-2015ניתן להיווכח, כי היקף אגרת כלי אצירה בשנים 

 כלומר, היקף הגבייה מהישובים נותר כשהיה. 

ששלחה חשבת המועצה ליואל עולה,  29/3/2015מסקירה של תכתובת דוא"ל מתאריך 

כי מלבד מושב כפר ברוך שתושביו אינם מחויבים באגרת כלי אצירה, המועצה אכן 

 מחייבת את הקיבוצים באגרת כלי אצירה. 

 

חלטת מליאת המועצה, עדיין מחייבים את טענתו של יואל נמצא מוצדקת. למרות ה

 הקיבוצים, בהם חולקו פחים כתומים, באגרת כלי אצירה.

 יש לפעול על פי החלטת המליאה ולהשיב את האגרה שנגבתה.

 

 הצגה לא נכונה של מידע  .14.ט

 

לדברי יואל, מנהל אגף איכו"ס מציג נתונים לא מדויקים בישיבות הנהלה  –טענה  -

 ן:ומליאה, כדלקמ

 

  טען אסי כי ההסכם עם קבלן פינוי האשפה  2015בישיבת הנהלה בסוף חודש יולי

הסתיים ויש הכרח לצאת במכרז חדש. לאחר שיואל העיר על כך, מסר מנהל אגף 

 איכו"ס שלא ידע כי ניתן היה להמשיך את ההסכם. 

 

ואת נספחיו,  26/7/2015סקרתי את פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה מהתאריך 

סקירה לא נמצא תיעוד לטענתו של מר יואל לגבי דיווחו של מנהל אגף איכו"ס ב

 המתואר לעיל.

מסקירה של תכתובות דוא"ל ששלח יואל לגורמים במועצה נמצא תיעוד לדבריו בהם 

ציין, כי מנהל אגף איכו"ס מסר שלא ידע שניתן להמשיך את ההסכם הישן עם קבלן 

 הפינוי.
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 ת )המשך( הצעות וטענות נוספו ט.
 

 הצגה לא נכונה של מידע )המשך(  .14.ט

 

העדר תיעוד של הדברים הנאמרים בישיבה בפרוטוקולים מהווה  –הערת הביקורת 

ליקוי. בהתאם להוראות צו המועצות, יש לרשום בפרוטוקולים את כל מהלך 

 הישיבה.

 

להמשיך מעיון בהסכם הישן עם קבלן הפינוי אכן נמצא, כי למועצה הייתה אופציה 

 . 31/10/2016את החוזה לתקופה של עד 

כאמור במסקנת הביקורת בנושא זה )ראה פרק קודם(, כמי שאמון על הנושא היה על 

 מנהל אגף איכו"ס להכיר את סעיפי ההסכם לפני יציאתו למכרז. 

 

  מסר מנהל איכו"ס, כי על פי הוראת חוק  2015במליאה שהתקיימה בחודש יוני

 יש למקם פח כתום ליד פח ירוק.  2011-התשע"אהטיפול באריזות, 

 לטענת יואל, אין הוראה כזו בחוק וזו היא דרישת תאגיד תמיר. 

 מנהל אגף איכו"ס, לא דייק בדיווחו.

 

, בסקירתי לא נמצא 28/6/2015סקרתי את פרוטוקול ישיבת המליאה המדוברת מיום 

 תיעוד לטענתו של יואל. 

ח יואל לגורמים במועצה נמצא תיעוד לדבריו בהם מסקירה של תכתובות דוא"ל ששל

ציין, כי מנהל אגף איכו"ס דיווח במליאה על הוראת חוק האריזות לגבי מיקום פח 

 כתום.

 ראה לעיל המלצה בנושא תיעוד בפרוטוקולים. –הערת הביקורת 

  

" לא נמצאה 2011-מסקירה של סעיפי "חוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א

 ומו של פח כתום ליד פח ירוק. הנחיה למיק

 החוק קובע, בין היתר, כי:

 

  ,לטפל ביישום חובות  שהוסמכה כגוף המוכר תהיה אחראיתתאגיד תמיר

 היצרנים למחזור אריזות על פי החוק.

 .תאגיד תמיר תבצע את כל הנדרש לקיום חובות היצרנים 

  ,את הסדרי רשאית לקבוע המועצה, שהיא אחראית על פינוי האריזות מתחומה

ההפרדה ובתנאי שההסדר לא יביא להגדלת מימון המחזור המוטל על תאגיד 

 )א( )ב(. 17תמיר לפי סעיף 

ניתן להיווכח, כי הן תאגיד תמיר והן המועצה קבלו סמכויות בנושאים שונים 

הקשורים במחזור אריזות. שילוב סמכויות של תאגיד תמיר ושל המועצה, מחייבות 

וף פעולה גם בנושא של הסדרי מחזור כגון: הצבת פחים לדעת הביקורת, שית

 כתומים.

 

לסיכום, החוק לא קובע במפורש את מיקומו של הפח הכתום. החוק הסמיך את 

 חברת תמיר ואת המועצה לקבוע הסדרי הפרדה.

 דיווחו של מנהל אגף איכו"ס, כי זו היא הוראת החוק, אינו מדויק.
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  הצעות וטענות נוספות )המשך( ט.
 

 הצגה לא נכונה של מידע )המשך(  .14.ט

 

 ישובים  16-לדברי יואל, בישיבת מליאה מחודש יוני מסר מנהל אגף איכו"ס כי ב

ליטר  360פחים בנפח של  2,000 -שהם כ 50%-קטנו מספר הפחים הירוקים ב

 בשנה.₪ אלפי  800 -שמשמעותם חסכון של כ

, בסקירתי לא נמצא 28/6/2015ם סקרתי את פרוטוקול ישיבת המליאה המדוברת מיו

 תיעוד לטענתו של יואל. 

מסקירה של תכתובות דוא"ל ששלח יואל לגורמים במועצה נמצא תיעוד לדבריו בהם 

 16-ציין, כי מנהל אגף איכו"ס דיווח במליאה לגבי הקטנת מספר הפחים הירוקים ב

 ישובים.

 ם.ראה לעיל המלצה בנושא תיעוד בפרוטוקולי –הערת הביקורת 

 

יואל טוען, כי מנהל אגף איכו"ס חישב את נפח הוצאת ה"צפרדעים" בעלי נפח של 

ליטר  360ליטר כשווה ערך לפחים בנפח של  1,100ליטר והכנסת פחים בנפח של  4,500

 על מנת לסבר את אוזנם של חברי המליאה.

 

ודם(, )ראה פרק ק 12/2015בחישוב שבצענו על בסיס נתוני אגף איכו"ס נכון לחודש 

פחים שהם  539 -ליטר במועצה קטן בקירוב ב 360מספר הפחים שווה ערך לנפח 

ליטר )לא כולל אתרים שאינם  360מסך הפחים שווה ערך לנפח  5%-שיעור של כ

 ישובים(. 

 מנהל אגף איכו"ס מסר, כי כמעט כל ה"צפרדעים" הוצאו משימוש.

 

הם חולקו פחים כתומים הקיבוצים ב 16-להלן פירוט הפחים הירוקים שירדו ב

 :1/12/2015 -לראשונה נכון ל

 

 כמות מיכלים שירדו כמות ביחידות לתאריך סוג ונפח מיכל

לפי נפח  6/1/2015 1/12/2015

 רגיל

שווה ערך 

 ליטר 360-ל

 55 55 434 379 ליטר 360

 30 15 831 816 ליטר 1,100

 85 70 סה"כ - -

     
 576 46 60 14 ליטר 4,500צפרדע 

 

מכמות הפחים הירוקים אינה מדויקת ובסך הכל  50%-כלומר הטענה, כי ירדו ב

 ליטר. 360-פחים שווה ערך ל 85-ירדו כ

 

ליטר שעלות הנפתם גבוהה מעלות  1,100פחים של  3-הצפרדעים כאמור, הוחלפו ב

הנפת צפרדע. זאת אומרת, שאין חיסכון בעלות הנפה ועל כן, לא ניתן לזקוף ירידת 

 ם שהובילה לחיסכון.פחי
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 הצעות וטענות נוספות )המשך(  ט.

 

 מחלוקת אישית .15.ט

 

  שסקרתי עולה, כי בין מר  2015ועד נובמבר  2015מתכתובות דוא"ל בחודשים יוני

 יואל ומנהל אגף איכו"ס התגלעה מחלוקת שגלשה לרמה אישית והאשמות הדדיות.

 

ות, שלא לצורך, בנושאים ענייניים הביקורת אינה מתערבת בסוגיות אישיות המתגלע

 מקצועיים.

במטרה להמשך עבודה משותפת תוך הפריה הדדית בין נבחרי הציבור, הקובעים את 

מדיניות המועצה, לבין עובדי מועצה מקצועיים המוציאים מן הכוח אל הפועל את 

 מדיניות המועצה. 

דים וזאת על ידי האישים באופן שיכבד את הצד 2מן הראוי, כי הנושא יוסדר בין 

 הסגת המחלוקת האישית לאחור.  
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 זרמים יבש ורטוב 2-הפרדה במקור ל א.

 

ה להפרדת הפסולת המועצה קבלה אישור להצטרפות לקול קורא של המשרד להגנת הסביב

המועצה על פי קול הקורא, ₪. מליון  7.2-זרמים, קבלת מענק בסך של כ 2-הביתית ל

שנים בכל יישוביה כלומר, עד שנת  3זרמים תוך  2-התחייבה להפריד את הפסולת הביתית ל

2017. 

 

שכללה: הקמת ריכוזי  2014התכנית הכוללת הראשונית שהוצגה למליאה בחודש פברואר 

ירוק כתום וחום(, בניית משטחי אשפה, הקטנת מספר הפחים וצמצום הפסולת פחים )

לא הופעלה ואינה רלוונטית ₪(, מליון  14-להטמנה )שהוערכה על ידי חברת שחף בעלות של כ

 יותר. 

 

 , חולקו פחים חומים להפרדת פסולת רטובה רק במספר קיבוצים. 2016נכון לחודש יוני 

 

, אינם גבוהים והפרויקט אינו מצליח להשיג את מטרותיו 2016ני שיעורי ההפרדה, נכון ליו

 )לא הושג חיסכון על ידי הקטנת משקל הפסולת הנשלחת להטמנה(.  

 מרבית הוצאות הפרוייקט ממומנות על ידי המועצה.

 

כיום מנסה אגף איכות הסביבה )להלן איכו"ס(, מהלך להגדלת היקף ההפרדה על ידי חלוקת 

על פי נתוני העבר קיים החשש, כי הפעולה לא תצלח וכמות הפסולת יים. קומפוסטרים בית

 .הרטובה המופרדת לא תגדל

 

 2-להלן נתוני הנהלת החשבונות לגבי הפעילות שהוגדרו כשייכות לפרוייקט הפרדה במקור ל

 :21/7/2016 -זרמים, נכון ל

 

 הסכומים בש"ח

מספר 

 תב"ר

הכנסות מהמשרד  תיאור 

 להגנת הסביבה

 הוצאות סות אחרותהכנ

 103,617 - - (1)חינוך והסברה  1751

 1,877,734 )מישובים( 27,867 519,373  -כלי אצירה  1752

 1,429,237 )הלוואה( 850,000 653,625 משאית אשפה 1753

 111,286 - 191,700 תקורות פנים עירוניות 1754

 3,418,257 877,867 1,364,698 סה"כ

 3,521,874 877,867 698,1,364 סה"כ תברי"ם

 התב"ר הוגדר כפעילות השייכת להפרדת אריזות הפחים הכתומים. . 1

 זרמים  בניכוי  2-סך הוצאות המועצה בפרויקטים המשויכים להפרדה במקור ל

 ₪. 2,025,692 -הכנסות מהמשרד להגנת הסביבה ומישובים מסתכמת ל
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 זרמים יבש ורטוב )המשך( 2-הפרדה במקור ל א.

 

 עור הכנסות מהמשרד להגנת הסביבה מתוך סך התקציב שאושר בקול הקורא שי

 בלבד. 19% -עומדת על כ

  קיים החשש לאי קבלת מלוא התקציב שאושר, בין היתר, משום שהיקף ההפרדה של

 הפסולת הרטובה אינו עולה.

 2-טרם נוצר חיסכון שיכסה את עלויות שהוגדרו כחלק מפרוייקט הפרדה במקור ל 

 זרמים.

 

זרמים כוללת את עלויות רכישת  2-מנהל אגף איכו"ס מסר, כי עלויות הפרדה במקור ל

הפחים החומים ואת עלויות השתתפות המועצה בפינוי הפסולת הרטובה במספר קיבוצים 

 בהם קיים אתר קומפוסטציה יישובי בלבד. 

 

את תקציב זרמים והמועצה מנצלת  2-יתר העלויות למעשה אינם שייכים להפרדה במקור ל

 הפרוייקט כבונוס לביצוע הוצאות שממילא הייתה נדרשת להם כגון:

 

 עלה הצורך בהחלפת משאית דחס בשל התיישנות המשאית.  .1

זרמים  2-המועצה השתמשה בתמיכת המשרד להגנת הסביבה בפרוייקט הפרדה במקור ל

 מהעלות. 50%-וקיבלה כ

 ם. עלה הצורך בהחלפת כלי אצירה ירוקים בשל התיישנות .2

זרמים  2-המועצה ניצלה את תמיכת המשרד להגנת הסביבה בפרוייקט ההפרדה במקור ל

 לרכישה של פחים ירוקים.

 
 הפרדה לזרמים ייעודיים במרכזי אשפה ב.

 

בכל יישובי המועצה ישנם מרכזי מחזור הכוללים פחים בצבעים שונים לצורך מחזור של נייר, 

הפסולת למחזור מתקבלות מתאגיד תמיר ותאגיד  קרטון, בקבוקים וזכוכית. הכנסות בגין

 אל"ה.

להלן נתונים אודות הכנסות והוצאות בגין המחזור ממרכזי המחזור בהתאם לנתוני הנהלת 

 : 8/6/16החשבונות מיום 

 

 סכומים באלפי ש"ח לשנה גורם סעיף

2014 2015 

 498 361 תאגיד תמיר הכנסות

 46 0 תאגיד אל"ה

 544 361 סה"כ הכנסות

 683 688 אל-פינוי טל הוצאות

 (139) (327) יתרת )גרעון(

  

בשנת ₪ אלפי  139 -יתרת הפעילות במרכזי המחזור נמצאת בגרעון שהסתכם לסך של כ

 ₪.אלפי  365 -לסך של כ 2015, החיסכון בגין אי הטמנה הסתכם בשנת 2015
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 )המשך( הפרדה לזרמים ייעודיים במרכזי אשפה ב.

 

ני כמויות המחזור של קרטון, נייר, ובקבוקים ממרכזי המחזור נכון ליום להלן נתו

22/6/2016: 

 

 2016לשנת  1-4לחודשים  בטון 2015לשנת  סוג

 בטון

 ממוצע חודשי כמות ממוצע חודשי כמות 

 832 קרטון

115 

259 

110 
 157 451 עיתון

 23 99 בקבוקי פלסטיק

 439 1,382 סה"כ

 

לעיל ניתן להיווכח, כי ממוצע המחזור ממרכזי המחזור ירד בכמות מנתוני הטבלה 

. 2015ביחס לממוצע החודשי בשנת  4.3% -טון/לחודש המהווים שיעור של כ 5 -שהסתכמה ל

 .(5*12=60)טון  60 -בחישוב שנתי המדובר בכמות של כ

 ניתן להניח, כי כמות זו עברה למחזור בפחים הכתומים שפוזרו בישובים.

 

 265בגין אי הטמנת המחזור באתר ההטמנה לפי חישוב של  2016החיסכון בשנת  היקף

 (.110*  12*  265= 337,920)₪ אלפי  338 -לטון מסתכם לסך של כ₪/

 

 עלויות פינוי אשפה ג.

 

בהתאם לנתוני הנהלת  2015 - 2013להלן עדכון נתונים אודות עלויות הטיפול בפסולת לשנים 

 :67/6/201 החשבונות מיום

 

 המועצה נושאת בעלויות היטל והטמנה של כל האשפה.  2015החל משנת 

 באלפי ש"ח 2016לשנת  2015 2014 2013 תיאור

 לתקופה של ביצוע ביצוע לשנה באלפי ש"ח

ת
סו

כנ
ה

 

 חודשים 5 175 518 517 528 אגרת כלי אצירה

 חודשים 5 33 36 186 304 מפינוי אשפה מעסקים

 חודשים 3 34 499 361 368 רהכנסות מתאגיד תמי

 חודשים 3 (2) 103 (1) 206 22 0 אריזות מפחים כתומים

 חודשים 4 447 1,463 1,114 1,094 משירותי פינוי פסולת מוצקה

 - 0 46 0 3 מתאגיד המחזור אל"ה

  792 2,768 2,200 2,297 סה"כ הכנסות

ת
או

צ
הו

 

 ודשיםח 5 756 1,730 1,628 1,636 משכורת עובדי אשפה

 חודשים 5 240 495 531 572 דחסן -עלויות משאיות אשפה 

  996 2,225 2,159 2,208 עצמי-סה"כ עלות פינוי אשפה

 חודשים 5 1,907 6,036 4,328 4,055 אשפה ביתית)קבלן + היטל(

 חודשים 4 530 1,517 1,396 1,180 פסולת מוצקה)קבלן + היטל(

 חודשים 4 107 140 22 0 איסוף אריזות פחים כתומים

  2,544 7,693 5,746 5,235 קבלנים והיטלים -עלות פינוי
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 באלפי ש"ח 2016לשנת  2015 2014 2013 תיאור

 לתקופה של ביצוע ביצוע לשנה באלפי ש"ח

 חודשים 3 3 109 120 545 מכלי אשפה –תחזוקה והחלפה 

 - 0 1 12 41 רכישת מכלי אשפה

 חודשים 3 163 683 689 603 פינוי חומרים ממוחזרים

  3,706 10,711 8,726 8,632 סה"כ הוצאות

  (2,914) (7,943) (6,526) (6,335) יתרה

 בגין רכישת פחים כתומים.₪ אלף  47-. הסכום כולל סך של כ1

 בגין רכישת פחים כתומים.₪ אלפי  18-. הסכום כולל סך של כ2
 

 . 26% -ביחס להוצאות הסתכמו לשיעור של כ 2015הכנסות המועצה בגין אשפה בשנת 

 ₪.אלפי  1,417 -ם לסך של כהסתכ 2014ביחס לשנת  2015הגידול בהוצאות בשנת 

 הגידול נובע, בין היתר, משינוי שיטת התשלום לקבלן בהתאם להסכם החדש.
 

עלויות פינוי פסולת מוצקה, משולמות על ידי המועצה והמועצה מחייבת את היישובים. 

, נמצאה יתרת 2015בהשוואה בין הכנסות והוצאות המועצה בגין פינוי פסולת מוצקה בשנת 

 ₪.אלפי  54 -רם הוסברה בהיקף של כגרעון שט
 

 
 פחים כתומים –פרוייקט הפרדת אריזות  ד.

 

לאחר ביטול התכנית הראשונית להקמת מצבורי אשפה וכישלון צמצום מספר פחי האשפה 

ועקב תוצאות המכרז החדש לפינוי אשפה שייקר את עלויות הפינוי על ידי הקבלן, בשנת 

 ₪(. מליון  2אשפה במועצה )בהיקף של מעל גדלו מהותית עלויות פינוי ה 2015

לאחר מעל לשנה וחצי ממועד אישור המועצה את פרויקט הפרדת הפסולת ולאחר החלטת 

, החל אגף לאיכות הסביבה לחלק פחים כתומים להפרדת 9/2015ראש המועצה, בחודש 

 אריזות ביישובי המועצה ובתחילה, במספר יישובי פיילוט.

 1:2ל בחלוקה מסיבית של פחים כתומים ביישובי המועצה )ביחס של , הוח2016בתחילת שנת 

 ישובים.  22-בתי אב( וצמצום של פחים ירוקים וכיום, פרוסים פחים כתומים ב

 במקביל, צומצמו מספר הפחים שהקבלן מפנה. 
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ל חשבון תמיר וכן עלות רכישת פחים ביחס בהתאם להסכם, עלות הפינוי אחת לשבועיים ע

 , יתר העלויות על חשבון המועצה.1:8של 

 :7/6/16להלן נתוני עלויות רכישת פחים כתומים נכון ליום 

 

  אלפי      65 - הכנסות מתאגיד תמיר באלפי ש"ח₪ 

  אלפי    659 - הוצאות רכישה₪ 

 ( אלפי ש"ח594) - סה"כ עלות רכישה נטו למועצה  

  

הפחים הכתומים מתאגיד  כל, אין ודאות לקבלת החזרים בגין רכישת 8/6/2016נכון ליום 

 תמיר. 

. 83%מנהל אגף איכו"ס סבור, כי לאור כמות המחזור במועצה נוטה תאגיד תמיר לאשר מימון של 

 תשלומים. 26-החזרי תאגיד תמיר בגין רכישת פחים כתומים מתקבלים ב

 

 .1:8ד תמיר טרם אישר מימון רכישת פחים יותר מיחס של תאגי 22/6/2016נכון ליום 

 

להלן עדכון לגבי החיסכון שהושג בעלויות קבלן הפינוי על פי השוואה של חודש אפריל 

 :2014-2016בשנים 

 

נפח פחים  חודש 

 בליטר

כמות 

 הנפות

עלות חודשית 

בש"ח כולל 

 מע"מ

 עלויות היטל והטמנה

המחיר לקבלן כולל היטל והטמנה לפסולת  175,162 לפי קווי פינוי 4/2014

 (1)טון בשנה 6,000 -שהקבלן פינה, כ

עלות המועצה בגין היטל והטמנה הסתכמה 

 .(2)בשנה ₪ מליון  1.5 -לסך של כ

העלות לקבלן לא כוללת היטל והטמנה  196,402 17,483 360 4/2015

 4.6-ששולמו, על ידי המועצה, בסך של כ

  (3)בשנה ₪ מליון 

 בחודש.₪ אלפי  383 -כ

1,100 2,459 

4,500 94 

על פי נתוני הנהלת החשבונות נכון ליום  94,229 8,389 360 4/2016

₪ מליון  1.8 -, שילמה המועצה כ8/6/16

 לאתרי ההטמנה.

1,100 1,205 

4,500 52 

 טון בשנה. 6000 -ממשקל האשפה שמפונה, כ 50%-נלקחו בחשבון כ .1

 .2014, תשלום לאתרי ההטמנה אמניר ואמיר לשנת 8/6/16הנהלת החשבונות נכון ליום  על פי נתוני .2

 .2015, תשלום לאתרי האשפה אמניר ואמיר בשנת 8/6/2016על פי נתוני הנהלת חשבונות נכון ליום  .3

 

ניתן להיווכח, כי הפחתת הפחים הירוקים והעברתם לפינוי על ידי צוותי המועצה, בין היתר 

 לת צוות רביעי במשמרת שניה,  הוזילה את עלויות קבלן הפינוי. על ידי הפע
  



  מועצה אזורית עמק יזרעאל - 2016דוח הביקורת הפנימית לשנת 

 עדכון דוח הפרדת פסולת ופינוי אשפה -דוח הביקורת הפנימית 

183 
 

 פחים כתומים )המשך( –פרוייקט הפרדת אריזות  ד.
 

בשנה ונוספו ₪ מליון  3-במקביל, גדלו הוצאות היטל וההטמנה של המועצה בסכום של כ

 עלויות להפעלת צוות רביעי.

 

ות הפחים הירוקים שמפנה הקבלן החיסכון המשמעותי המתוכנן, יבוא בעיקר מצמצום כמ

 והעברתם לפינוי על ידי צוותי המועצה ולא על ידי צמצום משקל האשפה להטמנה.

ועל כן, מלוא החיסכון  2016גמר חלוקת הפחים הכתומים אמור להסתיים בסוף שנת 

בעלויות הפינוי עם צמצום הפחים הירוקים, יבוא לידי ביטוי מלא רק בחשבונות בשנת 

2017.   

 

החל מנובמבר  13/6/2016להלן גרף נתוני כמויות האריזות שהופרדו בפח הכתום נכון ליום 

 :2016ועד חודש מאי  2014

 
 

ניתן להיווכח, כי כמות האריזות בפחים כתומים נמצאת במגמת גדילה ועומדת נכון לחודש 

יקף מה 25% -טון בשנה המהווים שיעור של כ 470 -טון לחודש שהם כ 39 -מאי על כ

 מהיקף הפסולת להטמנה במועצה(. 16%-טון בשנה, כ 1,900האריזות הכולל השנתי )
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להלן נתוני כמויות אשפה ביתית )הפח הירוק המוטמנת באתרי ההטמנה אמניר ואמיר נכון 

 :22/6/2016ליום 

 

-לחודשים ינואר בטון - 2015שנת  חודשים

 , בטון2016אפריל 

ממוצע  כמות 

 חודשי

ממוצע  כמות

 חודשי

 1,006 ינואר

985 

948 

973 

 921 883 פברואר

 1,051 1,062 מרץ

 973 1,066 אפריל

 - 7,803 דצמבר-מאי

 3,893 11,820 סה"כ

 

מנתוני הטבלה ניתן להיווכח, כי הכמות הממוצעת החודשית של הפסולת המוטמנת מהפח 

. כמות זו  20105טון לשנה, ביחס לשנת  144-טון לחודש שהם כ 12-פחתה ב 2016וק בשנת היר

 בלבד. 1.2% -מהווה קיטון חודשי בשיעור של כ

לא נמדדה הקטנה מהותית של כמות  22/6/2016כלומר, נכון לנתוני איכות הסביבה מיום 

 האריזות. הפסולת המועברת להטמנה בגלל פיזור פחים כתומים והגדלת מחזור 

 

 צוותי מועצה .ה
 

מתפוקתם של  40%-נמצאה נמוכה בשיעור של כ 2015תפוקתם של צוותי המועצה בשנת 

 צוותי הקבלן.

פינויים שבועיים לכל צוות  1,500הושגה הסכמה עם עובדי המועצה על  2016בתחילת שנת 

 ימי עבודה(. 5פינויים ביום, לפי  300-)כ

פינויים ליום עבודה, תפוקה זו  478 -ותי הקבלן עמדה על כתפוקתם היומית הממוצעת של צו

 .59% -גבוהה מהסיכום על כמות הפינויים היומית שהושג עם צוותי המועצה בשיעור של כ
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להלן נתונים אודות כמות הפחים הירוקים לפינוי לפי צוותים שנמסרו לנו מאגף איכות 

 )ישובים + אתרים אחרים(. 18/7/2016הסביבה נכון ליום 

. 360פחים  6-, צפרדע שווה ערך ל360פח  1-ל 770ליטר, פח  360פחי  2-שווה ערך ל 1,100)חישוב לפי: פח   ליטר(

 

ממוצע פינוי  בישובים + אתרים נוספים 13/6/2016נכון ליום 

פחים שווה 

ל'  360ערך 

יומי לצוות  

 2015לשנת 

 .6/1/16ליום 

 שיוך

 

ממוצע  וגי פחים ירוקים לפי נפח בליטרס צוות

יומי לפי 

שווה ערך 

 ל' 360

ממוצע 

פינוי 

פחים  

יומי 

 לצוות

סה"כ  צפרדע 770 1,100 360

שווה ערך 

 ל' 360

 284 273 (1) 276 1,382 17 0 383 514 א  מועצה

 (2) 256 513 14 0 209 11 ב

 (3) 285 1,427 1 0 135 1,151 ג 

 (1) 249 1,245 2 0 328 577 ד

 (1) 298 1,488 0 0 181 1,126 ה

  6,055 34 0 1,236 3,379 סה"כ

 478 303 (4) 160 319 0 0 26 267 א קבלן

 (4) 486 973 0 0 7 959 ב

 (5) 332 332 0 0 12 308 ג

 (5) 234 234 0 0 17 200 ד

  1,858 0 0 62 1,734 סה"כ

 סה"כ נכון ליום

13/6/16 

5,113 1,298 0 34 7,913    

    כמות הפחים בישובים בלבד )לא כולל אתרים(

כמות פחים 

 1/2015לחודש 

5,962 1,325 24 14 8,720    

כמות פחים 

 12/2015לחודש 

5,682 1,148 24 14 8,086    

כמות פחים נכון 

 7/2016לחודש 

5,113 1,196 0 25 7,655    

 יום עבודה. 1 (5ימי עבודה.  2 (4משמרת שניה.  –ימי עבודה  5( 3משמרת שניה.  –ימי עבודה  2 (2ימי עבודה.  5 (1

 

 מנתוני הטבלה לעיל ניתן להיווכח, כי:

 

עובדים  12צוותי המועצה לפינוי אשפה כוללים  2016על פי נתוני אגף איכו"ס נכון ליולי  .א

 במשרה חלקית במשמרת של אחה"צ(.  2)מהם 

 ליטר. 360-מהפחים הירוקים שווה ערך ל 76% -מפנים שיעור של כ צוותי האשפה .ב

 .2016ביחס לחודש ינואר  4% -ממוצע פינוי מספר פחים יומי לצוות ירד בשיעור כ .ג
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 צוותי מועצה )המשך( .ה
 

 ליטר בשבוע בהתאם להסכם. 360פחים שווה ערך  1,500מרבית צוותי מועצה לא מפנים  .ד

ת שניה עם המשאית החדשה בעת זרוע צד לפינוי אשפה צוות ג' מועצה עובד במשמר .ה

עובדים חדשים שנקלטו לאחרונה. על פי נתוני הפינויים לעיל  2שנרכשה לאחרונה וכולל, 

 ליטר.  360-פחים שווה ערך ל 1,427עולה, כי צוות זה מפנה 

הביקורת חוזרת על המלצתה, לקלוט עובדים חדשים על פי אמות מדידה לפינוי אשפה 

הוגות בשוק ולא על פי אמות מדידה שנקבעו לעובדים הוותיקים שהם בעלי הסכמים הנ

  היסטוריים קשיחים.

פחים  1,065פחתה בהיקף של  7/2016ליטר בחודש  360-כמות פחים שווה ערך ל .ו

 .2015ביחס לחודש ינואר  12% -המהווים שיעור של כ

 22-סביבה שלדבריו פיזר בעובדה זו אינה עולה בקנה אחד עם מדיניות אגף איכות ה

את מספר הפחים  40-50% -והפחית שיעור של כ 1:2ישובים פחים כתומים ביחס של 

 הירוקים בישובים אלו.

 יש לבחון את נאותות נתוני כמויות הפחים הירוקים המצויים בידי אגף איכות הסביבה.

והפעלת משמרת החיסכון שהושג בעלויות הקבלן נובע, בין היתר,  מהפעלת צוות רביעי  .ז

 צהריים חלקית והגדלת מספר הפחים המפונים על ידי צוותי המועצה. 

 יצוין, כי תוספת צוותים מגדילה את עלויות שכר העובדים והשימוש במשאיות.

 

 מכרז לפינוי אשפה .ו

 

 .2009התקשרות עם קבלן הפינוי התבססה על הסכם משנת  2014עד סוף שנת 

מכרז חדש לפינוי אשפה וזאת, למרות שניתן היה להאריך את ערכה המועצה  2014בסוף שנת 

 תוקף המכרז לעוד כשנה ועשרה חודשים.

נמצאו ליקויים באופן ההכנה למכרז וכן בפרטי ההסכם שנחתם ותוצאותיו, גרמו לעלייה 

 . 2015בשנת ₪ מליון  3ניכרת בהוצאות פינוי האשפה במועצה של מעל 

 להנפת פח עלה ועלויות היטל והטמנה הושתו על המועצה. על פי תנאי המכרז החדש, התעריף
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 מערך הכשרות במועצה הדתית
 עמק יזרעאל

 
 

 -2016אוגוסט -
 -2017עדכון ינואר -
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 ו"תשע תמוז ו"כ שני יום        

  2016, אוגוסט 1       

 2017ינואר  –עדכון 

 לכבוד

 , הרב האזוריהרב מרדכי זמיר

 חיה קליגר, מזכירת המועצה

 המועצה הדתית עמק יזרעאל

 

 מערך הפיקוח על הכשרות במועצה הדתית עמק יזרעאל  הנדון:
 

 כללי -המועצה הדתית  א.
 

המועצה הדתית עמק יזרעאל )להלן המועצה( הוקמה מכוח חוק שירותי דת היהודיים  -

 . 1971-)נוסח משולב(, תשל"א

 במבנה חד קומתי, שהושכר מתושב הישוב שדה יעקוב. שוכנת המועצה
 

המועצה פועלת על פי נהלי עבודה הנקבעים על ידי המשרד לשירותי דת ובכפוף  -

 לפסיקות הלכתיות של הרבנות הראשית לישראל.

 

 המועצה / הרב האזורי נותנים שירותים מגוונים, כדלקמן: -

 

  הרבנות הראשית לישראל, תש"םפיקוח על תחום הכשרות בהתאם לחוק  –כשרות-

. המועצה אחראית על מתן 1983-ומכוח חוק איסור הונאה בכשרות, תשמ"ג 1980

תעודות הכשר לבתי עסק בתחומה וכחלק מכך, פועלת המועצה להסדרת כשרויות בתי 

 עסק, השגחה ומינוי משגיחי כשרות, אכיפת תנאי תעודת הכשרות וכו'.

  ם הנישאים בנישואין אורתודוכסיים. המועצה אחראית רישום זוגות יהודיי –נישואין

על פתיחת תיק נישואין, הדרכה לפני החתונה, הקצאת רב לעריכת חופה והענקת 

 כתובה.

 בחלק מהמועצות הדתיות ישנה מחלקת קבורה אשר מטפלת בהיבטים  – קבורה

 המנהליים בסידורי קבורה. 

ת לקבלת תקציבים לפיתוח בתי המועצה מסייעת לישובים בפניות למשרד לשירותי ד

 עלמין.

 אחריות להקמה ותחזוקה של קווי עירוב מסביב הישובים בתחומה. – עירובין 

 תחזוקה של המקוואות הציבוריים בתחומה ותפעולם  –)טהרת המשפחה(  מקוואות

 באמצעות בלניות המועסקות על ידי המועצה. 
 
 

 צה. , טרם נבחרה מליאה למוע2017נכון לחודש ינואר  -

 המועצה מעסיקה רב אזורי ומזכירת מועצה במשרות מלאות. 
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 כללי )המשך( –המועצה הדתית  א.
 
 

 :2015להלן נתוני מחזור הפעילות של המועצה על פי הדוח הכספי לשנת  -

 

 2014 2015 סעיף פרק

 אלפי ש"ח

משרד לשירותי  הכנסות

 דת 

 790 820 שוטף

 (4) 1,255 1,095 (1)שכר 

 1,200 1,230 ועצה אזורית עמק יזרעאלמ

 100 137 (2)עצמיות 

 100 - )סכומים ששוחררו( פיתוח בית עלמין

 3,445 3,283 סה"כ הכנסות

 1,508 1,507 משכורות ונלוות הוצאות

 50 49 גמלאים

 2,061 1,528 (3)לפעילויות 

 271 248 כלליות

 3,890 3,332 סה"כ הוצאות

 (445) (49) ות( לפני מימוןהכנסות)הוצא

 (9) (10) הכנסות )הוצאות( מימון

 (454) (59) עודף )גרעון( נטו לשנה

שכר במימון המשרד לשירותי דת של: משרתים בקודש )כולל קייסים( המועסקים על ידי  .1

 המועצה + בלניות.

 אגרות בגין: נישואין, כשרות, טהרת המשפחה. .2

רובין, פיתוח בתי עלמין, השתתפויות באחזקה רבנות, אחזקת מקוואות, אחזקת עי .3

 בישובים.

 ₪.אלפי  87 -, הסכום כולל תחזוקת מקוואות בסך של כ2014בשנת  .4

 

 מצאנו, כי: 2015מנתוני הטבלה לעיל ומעיון בדוח הכספי לשנת 

 

 אלפי  59 -המועצה סיימה את פעילותה בגרעון של כ.₪ 

 7.5% שיעור ההוצאות הכלליות מסך ההוצאות הסתכם ב. 

  הסתכם לסך  2015שיעור היקף השתתפות המועצה האזורית מסך ההכנסות בשנת

 . 58% -והשתתפות המשרד לענייני דתות הסתכם ב 37% -של כ

 שיעור השתתפות המועצה האזורית עמק יזרעאל מסך התקציב השוטף הסתכם ב- 

60% .   )ללא עלויות שכר המשולמות על ידי המשרד לשירותי דת(

 מ.א עמק יזרעאל( 1,230/ (  1,230שוטף המשרד לשירותי דת +  820= )60%)

  יתרות ₪ אלפי  984 -למועצה יתרות נכסים בסך של כ 31/12/2015נכון ליום(

 ₪(.אלפי  772 -בחשבונות שקליים הסתכמו לסך של כ
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 כללי )המשך( –המועצה הדתית  א.

 

 מזכירת המועצה הדתית הסבירה, כי:

 

בקשות מצד ישובים, במהלך שנים קודמות, למימון פעילות  היתרות נבעו מהעדר .א

 שונות של תרבות תורנית בישובים בהתאם למדיניות המועצה. 

בשנה האחרונה גדלו הבקשות שמומנו על ידי המועצה ועל כן הצפי לסוף שנת  .ב

 , כי היתרות ירדו. 2016

פים המשרד לשירותי דת אינו מאפשר למועצה להשתמש ביתרות הכספים השוט .ג

 לפרוייקטי פיתוח בישובים.

  

 רקע לבדיקה ב.

 

בבירור תלונה שהוגשה אליי כממונה תלונות במועצה האזורית עמק יזרעאל בתאריך  -

בנושא כשרותו של בית עסק בתחום המזון, מצאתי ליקויים הקשורים במערך  4/4/2016

רכתי בדיקה ההשגחה על נושא הכשרות בתחומי המועצה הדתית עמק יזרעאל. על כן, ע

 של מערך ההשגחה על הכשרות הפועל במועצה.

 

דוח בירור התלונה הכולל את ממצאי הביקורת בנושא ההשגחה על מערך הכשרות  -

במועצה הדתית, הוגש, בין היתר, לרב האזורי ולמזכירת המועצה הדתית, לראש 

 המועצה האזורית עמק יזרעאל, למנכ"ל והגזבר. 
 

 מערך הכשרות ג.

 

 כללי .  1ג.

 

, הרב האזורי במועצה הדתית 1983-בחוק איסור הונאה בכשרות, תשמ"ג 2על פי סעיף  -

 עמק יזרעאל הוא הסמכות בנושא כשרות בתי עסק בתחומי המועצה.  

 לקבלת תעודת כשרות נדרש בעל העסק להגיש בקשה לרב האזורי / מועצה דתית. 

 יטריונים שונים. קבלת תעודת כשרות מחייבת את בעל העסק לעמוד בקר

 הקריטריונים נבדקים על ידי המועצה הדתית / הרב האזורי.

 

נמצא, כי המועצה הדתית לעמק יזרעאל אינה מעסיקה מנהל מחלקת כשרות לצורך  -

פיקוח על עבודת משגיחי הכשרות שתפקידם להשגיח על כשרותם ההלכתית של מוצרי 

 מזון בבית העסק. 

 שמש אף כמנהל מחלקת הכשרות במועצה.הרב האזורי הסביר, כי הוא מ
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 מערך הכשרות )המשך( ג.

 

 מתן שירות למועצה האזורית מגידו.   2ג.

 

דווח לי, כי לבקשת המועצה האזורית מגידו הרב האזורי נותן שירותי השגחת כשרות  -

 לעסקים הנמצאים בתחום המועצה האזורית מגידו.

 

ית לישראל המהווה, לדברי מזכירת לבקשתי, הועבר אליי מסמך של הרבנות הראש

 המועצה, אישור לעבודת הרב בהשגחת כשרות בתחומי המועצה האזורית מגידו.

של הרבנות הראשית  18/1/2015מסקירת המסמך נמצא, כי המדובר במסמך מיום 

החליטה  15/12/20104ישראל המאשר, כי מועצת הרבנות הראשית בישיבתה מיום 

ת הרב מרדכי זמיר כמורשה לרישום נישואין במועצה " מאשרים אולהלן ציטוט: 

  האזורית מגידו עד לבחירת רב אזורי קבוע".

מזכירת המועצה מסרה לנו, כי מבחינתה האישור מספק מכיוון שהרב האזורי הרושם 

נישואין נותן גם כשרויות. כמו כן, המועצה בהתייעצות עם ראש המועצה האזורית 

ת כשרות למועצה האזורית מגידו אך לא הופק אישור אישרה לרב לתת שירותי השגח

 כתוב. 

 

 תגובת מזכירת המועצה הדתית

בעקבות פניית המועצה האזורית מגידו לאפשר לרב האזורי לפקח על הכשרות גם במועצה 

בתי עסק בעלי תעודת כשרות,  7האזורית מגידו ומכיוון שבמועצה אזורית מגידו פועלים רק 

 י דת והמועצה האזורית יזרעאל, לבקשתה.     ניאותו המשרד לשירות

 

מכיוון שלצורך השגחת הכשרות נדרש הרב האזורי המשמש כמנהל מחלקת הכשרות, 

בתי  54 -להקדיש שעות עבודה נוספות מעבר ליום עבודתו במועצה, המפקחת על כ

עסק רשומים בתחומה, סבורה הביקורת, כי יש לוודא שנושא נבדק ונמצא תקין 

ח על הכשרות בתחומי המועצה לא יפגע, ולהפיק אישור כתוב למתן שירותים והפיקו

 אלו למועצה האזורית מגידו.

 

 יישום נוהל השגחה על מערך הכשרות.   3ג.

 

המשרד לשירותי דת פרסם נוהל "הפעלת מערך הכשרות במועצות הדתיות" )להלן,  -

יא לחיזוק ולקידום הנוהל(, שהוכן בשיתוף הרבנות הראשית לישראל שמטרתו להב

מערך הכשרות הממלכתי הפועל מטעם המועצות הדתיות, להסדרת פעילותו, ליצירת 

 אמות מידה אחידות בקליטת משגיחי כשרות ובשיבוצם ולמניעת ניגוד עניינים. 

 1-)מיום י"ט בתמוז התש"ע 1הנוהל פורסם בחוזר מנכ"ל המשרד לשירותי דת התש"ע/

 (. 2010ביולי 

 ו הנחיות מחייבות להפעלת מערך הכשרות במועצה. בנוהל, נקבע
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 מערך הכשרות )המשך( ג.

 

 יישום נוהל השגחה על מערך הכשרות )המשך(.   3ג.
 

 סקרנו את יישום הנוהל הנ"ל במערך הכשרות במועצה ולהלן, עיקרי ממצאינו:  -

 

 הנוהל קובע את ההליך לבחירה ומינוי של משגיחי כשרות בבתי העסק.  (1

ן, המועצה נדרשת לנהל תיקי משגיחים בו יתויקו מסמכים כגון: טופס הגשת כמו כ

מועמדות, המלצת ועדה, פירוט הסמכות והכשרות, פירוט בתי העסק באחריותו וכו'. 

 הוראה זו תחול על משגיחים קיימים ועל משגיחים שיקלטו בעתיד.

 יקים קבועים. משגיחים ות 20 -על פי רשימה ששלח הרב האזורי עולה, כי ישנם כ

 נמצא, כי המועצה אינה מנהלת תיקי משגיחים.

 

הרב האזורי מסר, כי מרבית משגיחי הכשרות הקיימים נבחרו על ידי המועצה מלפני 

זמן רב והם מועסקים על ידי בעלי העסק ולא על ידי המועצה. בדרך כלל, משגיח 

 הכשרות אחראי על מספר בתי עסק.

 

גוד עניינים, על המועצה להקפיד על ניהול תיקי כחלק ממטרת הנוהל למנוע ני

 משגיחים כנדרש מהנוהל ולקבל דוחות פעילות חודשיים שלהם.

  

 תגובת מזכירת המועצה הדתית

 המועצה הדתית החלה בפתיחת תיקים למשגיחי כשרות.

מכיוון שהתשלום למשגיחי הכשרות מתקבל מבתי העסק, דוחות הנוכחות של משגיחי 

 לבעל העסק.  הכשרות מופנים

 בביקור הרב בבית העסק, נדונים גם היקף נוכחות המשגיחים.

 

בהתאם לנוהל הנ"ל עולה, כי קיימת אפשרות להעסקת משגיחי כשרות על ידי בעלי 

 העסק.

לדעת הביקורת, המצב המתואר בו משגיח הכשרות מועסק על ידי בעל העסק עלול 

עניינים שזהו מצב הנוגד את להעמיד את משגיח הכשרות בפני מצב של ניגודי 

 מטרת הנוהל.

 

מזכירת המועצה הדתית דיווחה, כי נושא משגיחי הכשרות נמצא בבדיקה של המשרד 

 , שוקד המשרד לשירותי דת על נוהל חדש בנושא.2017לשירותי דת ונכון לינואר 
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 מערך הכשרות )המשך( ג.

 

 קמן: על פי הנוהל, משגיחי הכשרות נדרשים להגיש דוחות כדל (2

 

 דוח נוכחות בחתך יומי אחת לחודש.  .א

 דוח חודשי על מצב הכשרות בבית העסק ובו יצוין אם נהלי הכשרות נשמרים.  .ב

 דוח ליקויים בעת הצורך. .ג

 

 נמצא, כי משגיחי הכשרות אינם נוהגים להגיש דוחות כלל.

במטרה לשפר את הבקרה אחר שמירת כשרותם של בתי העסק וההשגחה על כך, יש 

 ד לקבל דוחות פעילות של משגיחים מידי חודש.להקפי
 

 תגובת מזכירת המועצה הדתית

 המשגיחים התבקשו להעביר מידי חודש דוח על מצב הכשרות בבית העסק בו הם מועסקים.
 

 הנוהל קובע את הליך בחירה ומינוי של מפקח כשרות. (3

האזורי  כאמור לעיל, המועצה הדתית עמק יזרעאל אינה מעסיקה מפקח כשרות והרב

 משמש בתפקיד זה.
 

 בתי עסק מושגחים. 54-עולה, כי במועצה ישנם כ 2015מנתוני הדוח הכספי לשנת  (4

על פי הנוהל לעיל, המועצה הדתית נדרשת לנהל תיק לכל בית עסק מושגח. התיק 

יכלול נתונים כגון: שם העסק, מעמד משפטי, פרטים אודות בעלי שליטה, סיווג 

שם המשגיח, תאריך מתן תעודת כשרות ותוקפה, העתק העסק, פרטי העובדים, 

 תעודת הכשרות וכו'. 

נמצא, כי המועצה הדתית אינה מנהלת תיקי בתי עסק מושגחים ועל כן, קיים חשש 

 לפגיעה באופן ההשגחה על הכשרות ובאופן המעקב השוטף.

 

ם מזכירת המועצה הדתית מסרה, כי המועצה נערכת לבניית תיקי בתי עסק מושגחי

 כנדרש.

 

 תגובת מזכירת המועצה הדתית

 המועצה הדתית החלה בהליך של פתיחת תיקים לבתי העסק המושגחים.
 

משיחות עם הרב האזורי ועם מזכירת המועצה הדתית הבינותי, כי הם אינם נוהגים  -

 להשתמש באופן שוטף במערכת הממוחשבת לצרכים שונים.

במערכת הממוחשבת לצרכי העבודה  לצורך התייעלות, מומלץ להגדיל את השימוש

 כגון: ניהול תיקים, תיעוד מסמכים, קבלת דוחות בדוא"ל וכו'.
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 סיכום  ד.

 

מטרת פעילות מערך ההשגחה על הכשרות של המועצה הדתית נועד להבטיח ברמה  -

גבוהה את נאותות כשרותם של בתי עסק מתחום המזון הנמצאים בתחומה ומשרתים 

 ת שומרי הכשרות.  את כלל אוכלוסיי

על כן, העובדה, כי משגיחי הכשרות מועסקים על ידי בתי העסק מחייבת, לדעת 

 הביקורת, מעקב הדוק וצמוד אחר עבודתם של משגיחי הכשרות.

כחלק מהמעקב והבקרה, על המועצה הדתית/הרב האזורי להקפיד על יישום של 

שגיחים ומעקב חודשי רציף על הוראות הנוהל המחייב הכולל, בין היתר, ניהול תיקי מ

 פעילותם, ניהול תיקי בתי עסק ושימוש במערכת מידע ממוחשבת.

 

 

 על המועצה הדתית להקפיד על קיום נוהל הפעלת מערך הכשרות. -

 תגובת מזכירת המועצה הדתית

המשרד לענייני דתות עוסק כיום בפיתוח ויישום תוכנה "שירת הים" אשר תיתן, בין היתר, 

 קוח על מערך הכשרות במועצות הדתיות.מענה לפי

 

 . 25/1/2017דוח הבדיקה נדון בישיבת ועדת הביקורת בתאריך  -

 בהחלטתה המליצה ועדת הביקורת:

 

  לערוך נוהל פנימי ליישום נוהלי העבודה המחייבים. מומלץ לבחון נהלים במועצות

 אחרות.

 מוחשבת.לקבוע מלווה מקצועי שיסייע בהטמעת השימוש במערכת מידע מ 

  2017לבדוק יישום המלצות ותיקון ליקויים שעלו בדוח הביקורת, באמצע שנת. 

 

 

 

 
 בכבוד רב,
 אלי יהודה

 מבקר המועצה 
 והממונה על תלונות הציבור

 
 

 אייל בצר, ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל. העתק:
 ועדת הביקורת של המועצה האזורית עמק יזרעאל.

 ועצה האזורית.דן תנחומא, מנכ"ל וגזבר המ
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 יזרעאל עמק האזורית המועצה
 

 

 

 

 

 דוח הביקורת הפנימית בנושא
 
 
 
 
 

 השיטור הקהילתי
 
 

 -2016ספטמבר -
 -2016עדכון דצמבר -
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 ו"תשע באלול י"ז שלישי יום         

 2016, בספטמבר 20        

 .2016בדצמבר,  4 –עדכון 

 לכבוד

 מר אייל בצר, 

 ראש המועצה

 עצה האזורית עמק יזרעאלהמו

 

 שיטור קהילתי  הנדון:

 

 כללי א.

 

בשנים האחרונות, הפעיל משמר הגבול מספר תכניות שונות לחיזוק הביטחון האישי של  -

 תושבי המגזר הכפרי במועצות האזוריות. 

התקבלה החלטה במג"ב על  13/9/2016על פי דיווח של מנהל מחלקת הביטחון, בתאריך 

הקובע, כי האחריות הביטחונית הטריטוריאלית  1/1/2017-יתחיל בשינוי נוסף ש

 תעבור למשטרה הכחולה. 

 

כיום )במועד הדוח(, כחלק מהמאמץ המשותף עם המשרד לביטחון פנים, פועלת תכנית  -

. התכנית קובעת, בין היתר, כי האחריות הטריטוריאלית 2014שהוחלה בחודש אפריל 

 לביטחון תהיה של משמר הגבול.

 הביקורת בבדיקתה התמקדה ביישום תכנית זו, במרכיביה  ויעילותה. 

 

נכון לחודש דצמבר מופעלת תכנית חדשה לחיזוק הביטחון האישי במגזר הכפרי  -

 ובמסגרתה, הוכפפו שוטרי מג"ב לתחנות המשטרה הכחולות. 

 ראה עדכון בפרק הסיכום.

 

 תכנית הביטחון המיושמת כיום ב.

 

, הציג השר לביטחון פנים את עיקרי 2014המועצות בחודש אפריל  בפגישה עם ראשי -

 מטרות עיקריות: 3התכנית שכללה 

 

 .שיפור רמת השירות לאזרח 
 .חיזוק המענה והזמינות המשטרתית תוך צמצום האירועים הפליליים 
 .הידוק הקשר בין הקהילה והמשטרה והתגייסות רבה של מתנדבים 

 

גבול )להלן מג"ב(, אחריות טריטוריאלית ויופעל במסגרת התכנית תינתן למשמר ה

שיטור קהילתי במתכונת של שיטור עירוני תוך חיזוק המעטפת הביטחונית 

 והטכנולוגית אשר תתבסס על מחסומים, מכשולים פיזיים ומערכי טכנולוגיה.   

 

בהתאם לתכנית, מג"ב ייתן שירותי משטרה במגזר הכפרי שתתמקד במאפייני פשיעה  -

דיים במגזר הכפרי כגון: פשיעה חקלאית ופשיעת רכוש, בהם התמקצעו שוטרי ייחו

 " במגזר הכפרי.100מג"ב.  על מג"ב תוטל אחריות משימתית לכל קריאות "
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 תכנית הביטחון המיושמת כיום )המשך( ב.
 

המענה המשטרתי לכלל הישובים במגזר הכפרי, יינתן באמצעות "שוטר קהילתי"  -

 ים שיבוסס על הקהילה ומג"ב. לאשכול של ישוב
 

הסיבה למתן אחריות ביטחונית טריטוריאלית במגזר הכפרי למג"ב על פי פרסומים  -

באינטרנט, בין היתר של המשרד לביטחון פנים, נובעת מהעובדה, כי המדובר בישובים 

חקלאיים ובמרחב גאוגרפי גדול שאינו מיושב ומשמש לחקלאות ובו, קיימת אף פשיעה 

 יינת כחקלאית.המאופ
 

מסקירה של נתוני פניות התושבים למוקד המועצה נמצא, כי בתקופה שבין התאריכים 

 פניות שנושאם הוא "ביטחון". 2,020התקבלו  11/9/2016 - 1/1/2016

מעיון בפרטי הפניות עולה, כי חלקם הוא פשיעה המאפיינת אזורים חקלאיים כגון 

ם בעלי מאפיינים של פשיעה עירונית כגון: גניבות תוצרת חקלאית ובעלי חיים וחלק

 פריצות לבית, גניבת רכוש וכו'.  לא נמצאה מובהקות לרוב של סוג פשיעה מסוים.

כלומר, על פי נתוני הפניות למוקד המועצה לעיל, אין יתרון מובהק בשיטור של מג"ב 

 על פני שיטור באמצעות שוטרי המשטרה הכחולה.   
 

במועצה, קיימת עדיפות של שוטרי המשטרה הכחולה על  לדעת מנהל מחלקת ביטחון

שוטרי מג"ב בטיפול בפשיעה עירונית ורכוש, בין היתר, בגלל מיומנות, סמכותיות, 

 זמינות של גורמי מקצוע נוספים )כגון מז"פ( וותק בטיפול בפשיעה.
 

 השיטור ביישובי המועצה בעבר וכיום .ג
 

 ה נמסר, כי:משיחה עם מנהל מחלקת הביטחון במועצ -

 

  בעבר, פעלו רב"שים בכל יישובי המועצה במסגרת מג"ב ועליהם פיקח מפקד חבל

 )מחב"ל(. 

  מהומות והפגנות אלימות של ערביי ישראל(, בוטלו  2000לאחר אירועי אוקטובר(

בישובים רגישים של המועצה: כפר החורש, ציפורי,  5 -תפקידי הרב"שים מלבד ב

 ף.הושעיה, חנתון ועדי/הרדו

הרב"שים אף  5, עם התחלת התכנית לעיל בוטלה משרתם של 2014בשנת 

 מהישובים הרגישים. 

  סיווג יישובי עמק יזרעאל על פי התכנית הורד לסיווג "עורפי" ) ישוב הנמצא

ק"מ מגבול  9ק"מ מגבול עזה, מצרים וירדן ובמרחק של מעל  7במרחק של מעל 

בוטל תקציב תחזוקת מרכיבי ביטחון ורכב לבנון וסוריה(. בעקבות שינוי הסיווג, 

 שניתן מפיקוד העורף )לא כולל אחזקת מקלטים(. 

הסתבר, כי עקב ביטול התקציב, עלות התחזוקה הושתה על הישובים שבחלקם 

אינם יכולים לעמוד במטלה זו. כתוצאה מכך, מרכיבי ביטחון כגון גדר מערכת, 

 הוזנחו.

 ובי.עובדה זו פוגעת ברמת הביטחון הייש
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 )המשך( השיטור ביישובי המועצה בעבר וכיום .ג
  

אשכולות בהתאם למיקום  4-כיום, לאחר יישום התכנית לעיל, חולקו יישובי המועצה ל -

 הגאוגרפי. להלן פירוט:

 

 .31/12/2015 -נתוני מספר התושבים על פי פרסומי המועצה נכון ל

מספר  ישובים אשכול

 תושבים

אחוזת 

 ברק

דור, אחוזת ברק, דברת, מושב  גזית, עין

מרחביה, קיבוץ מרחביה, בלפוריה, כפר 

 גדעון, מזרע, תל עדשים, היוגב.

10,484 

גניגר, כפר ברוך, שריד, יפעת, גבת, רמת דוד,  יפעת 

 מחנה יהודית, נהלל, כפר החורש, תמרת.

8,414 

גבעת אלה, בית לחם הגלילית, אלוני אבא,  אלונים

שדה יעקוב, כפר  אלונים, בית שערים,

 יהושוע, בית זיד, מנשיה זבדה.

8,879 

עדי, הרדוף, סוואעד חמירה, חנתון, אלון  עדי

 הגליל, הושעיה, ציפורי, הסוללים, שמשית.

11,279 

 39,056 סה"כ תושבים 

 1:9,764 יחס ממוצע שוטר למספר תושבים 

 

 9,764ד מופקד על ניתן להיווכח, כי על פי נתוני הטבלה לעיל שוטר קהילתי יחי

 תושבים שזהו יחס נמוך.

)יצוין, בנוסף לכ"א המקצועי של השוטרים הקהילתיים ישנם מתנדבי מתמיד ומתנדב 

 מג"ב יישובי, ראה להלן(

 

 השיטור הקהילתי מורכב ממספר גורמים כדלקמן: -

 

 המפקדה הכפרית ממוקמת בישוב גן נר וכוללת, בין היתר, מפקד  – מפקד כפרית

 וקצין מתנדבים.כפרית 

 )ממוקם במשטרת נהלל.  – מפקד חבל )מחב"ל 

 על פי התכנית, ישמש אחראי לאבטחת ישובים במגזר  – מש"ק בטחוני מועצתי

הכפרי, ארגון האבטחה והשמירה בהם. יפעל לחיזוק הקשר עם המשטרה ועם 

הקהילה, לשיפור שירותי המשטרה כדי לחזק את תחושת הביטחון האישי של 

 התושבים.

 העבודה תפיסת פי על הקהילתי השוטר של ייעודו - שוטר קהילתי לאשכול 

 הקהילה עם המשטרה של הקשר לחיזוק יפעל השוטר: כדלקמן הוגדר בתכנית

 של האישי הביטחון תחושת את לחזק כדי, הכפרי במגזר המשטרה שירותי ולשיפור

 .התושבים

 מר אזרחי בעיר. מתנדבים מהקהילה, פעילותם דומה מאוד למש – מתמידים

 צוותים בלילה. 3-4מבצעים סיורים ומחסומים, בדרך כלל על ידי 

 )מחליף של הרב"ש בעבר. – מתנדב מג"ב יישובי )ממ"י 

 



  מועצה אזורית עמק יזרעאל - 2016דוח הביקורת הפנימית לשנת 

 השיטור הקהילתי –דוח הביקורת הפנימית 

199 
 

מפקד בסיס 

 + סגן הפעלה

 מרכז משולב –מפקד חבל 

 )במשטרת נהלל(

 מש"ק מועצתי

 שוטר קהילתי לאשכול

 אשכולות( 4)

 מתנדבי מתמיד

מתנדב מג"ב 

 (ייישובי )ממ"

 )בכל ישוב(

מפקד כפרית 

 )בישוב גן נר(

 )המשך( השיטור ביישובי המועצה בעבר וכיום .ג
 

 להלן תיאור המבנה האירגוני של גורמי השיטור, הקיים ביישובי המועצה:

 

    

 

 

 

 יישום בפועל מול תכנית .ד
 

בחנתי את יישום תכנית מג"ב כפי שהוצגה הלכה למעשה נכון לתחילת חודש ספטמבר  -

 , להלן פירוט:2016

 

כמות  סעיף תכנית

 בתכנית

ביצוע 

 בפועל

 4 5 אשכולות ישובים

 1 1 מחב"ל

 1 1 מש"ק מועצתי

 4 5 שוטר אשכול

 6 6 רכבים

  

אשכולות  5-כנון היה על מג"ב לחלק את יישובי המועצה לניתן להיווכח, כי על פי הת -

 אשכולות.  4-ובפועל חולקו הישובים ל

המשמעות בצמצום מספר האשכולות הוא: הקטנת מספר שוטרי הקהילה, המרחקים 

הגאוגרפיים בין הישובים גדל, בשל זמן נסיעה ארוך יותר גדלו זמני התגובה של השוטר 

 הקהילתי. 

עולה, כי בהכרח רמת הביטחון היישובי/אישי של תושבי המועצה מכל האמור לעיל 

 נפגע. 
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 )המשך( יישום בפועל מול תכנית .ד
 

משיחה עם מנהל מחלקת הביטחון עולה, כי המועצה לא הגיבה ולא הלינה למפקדת 

 מג"ב לגבי צמצום מספר האשכולות וצמצום במספר השוטרים הקהילתיים.

 כי המדובר במדיניות מוכתבת ולא ניתן לשנותה.מנהל מחלקת הביטחון הסביר, 

למרות הסבר שהתקבל סבורה הביקורת, כי ראוי היה לשלוח תגובה מתאימה של 

 המועצה לרשויות המוסמכות במג"ב ולהלין על כך. 
 

 :2016מדיווח שהתקבל עולה, כי נכון לתחילת חודש ספטמבר  -
 

 לא יהיה נוכח. המחב"ל נמצא בקורס למשך תקופה של כחודשיים שבה 

  שוטר קהילתי באשכול הצפוני, נמצא בקורס למשך תקופה של חודשיים שבה לא

 יהיה נוכח.

  לעיתים קרובות נשלחים שוטרי מג"ב למשימות שונות של מג"ב באזורים שונים

כגון: טיפול בהתפרעויות תושבי מזרח ירושלים, טיפול באירועי טרור וכו'. במהלך 

 ם אינם נוכחים בתחום המועצה. ביצוע המשימות, השוטרי
 

דווח, כי לא ממנים מחליפים  לשוטרים שנמצאים במשימות אחרות כגון המתואר 

 לעיל. 

 לדעת הביקורת, היעדרותם של השוטרים הנ"ל פוגעת ברמת הביטחון של התושבים. 

על מנת לא לפגוע ברמת הביטחון בישובים, ראוי היה לדרוש מגורמי מג"ב הבכירים 

 מחליפים ראויים לתקופת ההכשרה.למנות 
 

 עוד נמצא, כי:  -
 

 3  .מתוך השוטרים הקהילתיים באשכולות אינם תושבי המועצה 

 2  ק"מ בממוצע מיישובי המועצה )שוטר  40שוטרים מתגוררים במרחק העולה על

 אחד מתגורר בקיבוץ ניר דוד ושוטר שני מתגורר בקיבוץ מעלה גלבוע(.

 שעות ולאחר מכן, הם ורכבם אינם  8-שמרת של כשוטרי הקהילה נמצאים במ

 בהכרח זמינים. 
 

העובדה, כי השוטרים אינם תושבי המועצה ומתגוררים במרחק רב מקטינה את  

זמינותם וזאת בשל, אי הכרת הישובים ומקומם הגאוגרפי במועצה וכן, בשל זמן 

 התגובה שלהם הוא גדול.

שבים ואינו תורם להשגת מטרות כל האמור לעיל, פוגע ברמת הביטחון של התו

 התכנית שהם שיפור רמת השרות וחיזוק המענה והזמינות המשטרתית.
 

עם מפקדי מג"ב  13/9/2016מנהל מחלקת הביטחון דיווח, כי בישיבה שנערכה בתאריך  -

. במסגרת השינוי, 1/1/2017 -שונתה התכנית לעיל והשינויים יכנסו לתוקף החל מ

במג"ב ותבוטל משרת המחב"ל והאחריות הטריטוריאלית, תבוטל המפקדה הכפרית 

 תעבור למשטרה הכחולה.   
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 מתמידים .ה
 

מתנדבי מתמיד הם תושבים אשר מקדישים מזמנם הפנוי ומבצעים משימות סיור  -

ומחסומים בתחומי המועצה. פעילותם דומה לפעילות המשמר האזרחי העירוני. 

 די שיטור.התושבים ברובם אינם מקצועיים בתפקי

המתמידים עוברים קורס הדרכה עם קבלתם ומקבלים תעודת מתנדב, בזמן הפעילות 

המבצעית יש למתמידים סמכויות שיטור מסויגים כגון: חל איסור לבצע מרדפים 

רכובים, חל איסור להעביר מוצגים או ראיות, חל איסור לגבות עדות, יכולים לטפל רק 

)הדוגמאות נלקחו מתוך פנקס כיס למתנדב של פעילות ביצוע  אגבבאירועים שנתקלו בהם 

 (. 2013מג"ב מינואר 

 

במבני המועצה. בסיס  2016בסיס הפעלת המתמידים ממוקם נכון לחודש ספטמבר  -

 ההפעלה כולל: מפקד וסגן במשרות מלאות במג"ב.

 מתנדבי מתמיד.  300 -על פי דיווחי מפקד בסיס ההפעלה, נכון לחודש ספטמבר ישנם כ

 

מתנדבי  2-3צוותים ) 4נקודות יציאה,  4-במסגרת ההתנדבות, יוצאים מידי ערב מ -

מתמיד בצוות( ומבצעים סיורים רכובים בתחום יישובי המועצה באמצעות טנדרים של 

שעות. כל צוות נרשם בבסיס ההפעלה, מקבל תדרוך  6-8מג"ב, במשמרת שנמשכת בין 

 פעילות על ידי מפקד בסיס הפעלה. גורמים שהוסמכו לכך ומוצב ל 4על ידי 

 עם הצבתם של צוותי מתנדבי מתמיד, מופעלת סמכותם ומופעל הביטוח. 

הצוותים   מאזינים לרשת המשטרתית ונמצאים בקשר עם מרד"מ מג"ב ומוקד 

 המועצה.

 הצוותים נדרשים למלא יומן משימות בכל סיור.   

רבה בגלל שהם תושבי המועצה אך לדברי מפקד בסיס הפעלה, למתמידים יש מוטיבציה 

 הם אינם שוטרים מקצועיים. 

 

 100מדיווחי מנהל מחלקת הביטחון עולה, כי הצוות אינו מקבל פניות ממוקד  -

המשטרתי. לעיתים הצוות מיוזמתו, שומע על אירוע בקשר המשטרתי ומגיע למקום 

 האירוע אך סמכותו מאוד מוגבלת.  
 

מקצועיים וכי הסמכות והביטוח מופעלים רק לאחר העובדה, כי המתמידים אינם  -

הרשמתם והצבתם לפעילות, מהווה חסם לניצול מלא של הפוטנציאל הגלום במתנדבי 

 המתמיד, להגברת הביטחון האישי של התושבים.

  

יצוין, כי כתוספת למתנדבי מתמיד מופעלת במועצה האזורית יחידת "יפתח" שהיא  -

לת באירועי פשיעה ובטחון בתחומי המועצה האזורית מתנדבים המופע 46קבוצה של 

 עמק יזרעאל.

להבדיל ממתנדבי מתמיד, מתנדבי יחידת יפתח מבוטחים בביטוח נוסף על ידי 

 המועצה. 
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 מתנדב מג"ב יישובי ו.
 

בעקבות הפסקת פעילות הרב"שים  היישוביים )ראה לעיל(, מונה מתנדב מג"ב יישובי  -

 יד הרב"ש. )להלן ממ"י( במקום תפק

 

עולה, בין  8/2015"מתנדב מג"ב יישובי" שהוחל בחודש  60.501.015על פי נוהל מספר  -

 היתר:

 

  ,ממ"י יהיה מתנדב מן המניין במג"ב, יהיה מחויב לעמוד בקריטריונים לגיוס

לפעילות ולהכשרה בהתאם לתקנות משמר אזרחי )להלן משא"ז( בעת פעילותו 

 כמתנדב משא"ז במג"ב. 

  מילוי תפקידו יחולו עליו החוקים, הפקודות והנהלים לרבות ההוראה על בעת

 כיסוי ביטוחי בעת פציעה בתפקיד ככל מתנדבי משא"ז. 

  בעת מילוי תפקידו יהיו לממ"י סמכויות כמפורט בתקנות המשטרה )המשמר

 התשנ"ז. 1998האזרחי( 

 ויות וחסינויות ממ"י שאינו נמצא בעת מילוי תפקידו כמתנדב, לא יחולו עליו סמכ

 כמתנדב משא"ז ולא יזדהה כמתנדב משא"ז.

  פעולות של: סיורי בטחון בתחום הישוב, משקים, אדמות הישוב, פיקוח על מרכיבי

בטחון כגון: גדר היקפית, תאורת ביטחון, הפעלת חוק השמירה, אינם מתפקידי 

 ממ"י. 

 יתר, את סעיף מתנדב ממ"י נדרש לחתום על הצהרת מועמד לממ"י הכוללת, בין ה

כדלקמן: "הנני מאשר בזאת כי קראתי את הנוהל וברור לי שבמשימות ובשעות  4

בהן איני בפעילות סדורה במסגרת בסיס הפעלה ושאיני מוזעק על ידי 

מחב"ל/מש"ק לטפל באירוע בישוב ו/או לא דיווחתי וקבלתי אישור ע"י מחב"ל 

מדי, סמכויותיי וחסינויותיי מע -לטפל באירוע ו/או אירועים שאינם "משטרתיים"

 לא יהיו כשל מתנדב משא"ז )קרי: לא סמכויות שוטר ולא שוטר בסייגים(".

 

לדברי מנהל מחלקת הביטחון, הממ"י אינו מטפל בשמירה היישובית, אינו מטפל  -

המשטרתי בתחום הישוב  100במרכיבי הביטחון, הממ"י אינו מקבל פניות ממוקד 

 ומשמש בעיקר, כאיש קשר.

 

שעות  6-מפקד בסיס הפעלה של המתמידים מסר, כי הממ"י עובר הכשרה שנתית של כ -

 בנושא "הדרכה תוך תפקיד" ועושה מטווח אחת לשנה. 

לקבלת סמכויות שוטר בסייגים, נדרש ממ"י )ראה לעיל( לחתום על הצהרה של מג"ב 

ה עצמית" הקובע, בין היתר, כי הסמכות היא רק בזמן אירוע בטחוני ולאחר "הצב

 )הודעה למרכז דיווח מחוזי של מג"ב )מרד"מ( על יציאה לאירוע(.

מבין מתנדבי ממ"י ביישובי המועצה חתמו על  5לדברי מפקד בסיס הפעלה לעיל, רק 

ההצהרה הנ"ל. כלומר, מרבית מתנדבי הממ"י בישובים אינם יכולים לקבל סמכויות 

 של ממ"י בזמן אירוע.   
 

המתמידים דיווח, כי מתנדבי ממ"י שלא חתמו על ההצהרה מנהל בסיס הפעלה של 

יכולים לבצע הצבה כמתנדבי מתמיד )נרשמים לפני יציאה לאירוע בבסיס ההפעלה 

כמתמיד ומוצבים על ידי מפקד בסיס הפעלה(. סמכויות המוקנות להם בזמן הצבתם 

 כמתמיד פחותים מסמכויות הניתנות לממ"י שחתם על ההצהרה לעיל.
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 )המשך( ב מג"ב יישובימתנד ו.
 
   

על פי האמור מלעיל עולה, כי למתנדב ממ"י היישובי אין ביטוח וחסינות במהלך היום  -

אלא רק לאחר הצבתו לפעילות או עצמאית או על ידי מפקד בסיס הפעלה ומשום כך, 

 לדעת מנהל מחלקת הביטחון, ממ"י אינם מוכנים לחתום על נוהל הפעלה.
 

ולה, כי הימנעות של מרבית מתנדבי ממ"י מלחתום על ההצהרה בנוהל לאור האמור לעיל ע

)מה שמונע מהם את קבלת הסמכות המתאימה( וכן, העדר ביטוח במשך היום אלא רק בזמן 

הצבה ופעילות, אינם מאפשרים למקסם את הפוטנציאל הגלום במערך מתנדבי ממ"י לצורך 

 הגברת הביטחון האישי ש תושבי המועצה.

מוצאת, כי החלופה לתפקיד הרב"ש ההיסטורי, שהם מתנדבי ממ"י, אינה דומה הביקורת 

 לתרומתו של הרב"ש בעל הסמכויות לביטחון האישי והיא פחותה ממנו.
 

 100קריאות  ז.
 
 

מכל טלפון במדינת ישראל, ינתב את השיחה למוקד חרום מחוזי הקרוב ביותר  100חיוג  -

 של משטרת ישראל. 
 

 על ידי המוקד המחוזי, למג"ב.הפניה מנותבת  -
 

במידה וקיים שוטר קהילתי זמין הוא נשלח לאירוע, במידה וקיים גורם זמין אחר  -

 כגון: ניידת משטרה כחולה, נשלח הגורם הזמין. 
 

 כמו כן, ניתן לקבל סיוע מיחידת "יפתח" או מצוותי המתמיד או ממ"י. -
 

פרי, יכול להיענות הן על ידי מג"ב והן על " במגזר הכ100עולה, כי מתן המענה לפניות " -

 ידי ניידת משטרה כחולה ובהתאם לדחיפות האירוע. 
 

 במידה והפניה מתקבלת על ידי שוטר מג"ב, המשטרה הכחולה אינה עונה לפניה.  -

במקרה כזה יצוין, כי הענות מג"ב לפניה בעלת מאפיינים של פשיעה עירונית המענה 

 כשל מענה של המשטרה הכחולה. על ידי מג"ב אינו מקצועי
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 סיכום  ח.
 

מכל האמור לעיל עולה, כי יעילותה של התכנית לחיזוק תחושת הביטחון המיושמת  -

 כיום אינה גבוהה וזאת משום:
 

 .יחס שוטר קהילתי למספר תושבים ולהיקף שטח גאוגרפי, הוא נמוך מהותית 

 ישובים באשכולות זמינותם של השוטרים הקהילתיים למתן שירות לתושבי ה

נפגעת, בין היתר, בגלל מקום מגורים מרוחק של השוטר הקהילתי, היעדרות 

השוטר הקהילתי בשל יציאה לקורס או לצורך ביצוע משימות באזורים אחרים של 

 מג"ב. 

  החלפת הרב"ש במתנדב ממ"י שסמכויותיו מסויגות ואשר נדרש לבצע הצבה

והחסינות הראויים, לא הגדילה את ורישום על מנת להחיל עליו את הביטוח 

 תחושת הביטחון של התושבים. 

  כמו כן, פעילות המתמידים שאף להם סמכויות מסויגות והם אינם מקצועיים, לא

 תרמה להעלאת תחושת הביטחון ומתן מענה לפשיעה במגזר הכפרי.
 

ום " מקבלות מענה מהגורם שזמינותו למק100נכון הוא, כי פניות תושבים למוקד " -

האירוע היא הגבוהה ביותר ויכול להיות או השוטר הקהילתי או נידת משטרה כחולה 

ובנוסף, קיימת אפשרות לסיוע באירוע שיכול להינתן על ידי סיורי המתמיד או הממ"י 

 הישובי. 

יצוין, כי במקרים בהם הפניה נענית על ידי שוטר מג"ב, מקצועיותו בפשיעה עירונית 

טרה הכחולה אך מקצועיותו בפשיעה בעלת מאפיינים חקלאיים נמוכה משל השוטר במש

 היא טובה יותר.
 

האחריות  1/1/2017התקבלה החלטה במג"ב, כי החל מ 13/9/2016דווח, כי ביום  -

הטריטוריאלית על המגזר הכפרי תהיה של המשטרה הכחולה. הוסבר לנו, כי בעקבות 

ימונה אחראי למגזר הכפרי בתחנת השינוי יבוטלו תפקידי המפקדה הכפרית והמחב"ל ו

 המשטרה הכחולה הרלוונטית.

לדעתנו, מעבר למשטרה הכחולה ייתן מענה מקצועי יותר בגין פשיעה בעלת מאפיינים 

עירוניים. הטיפול בפשיעה בעלת מאפיינים חקלאיים עלולה להיפגע הן משום העדר 

יים לשטחים ניסיון של השוטרים והן משום אי התאמתם של כלי הרכב המשטרת

 החקלאיים.

 

 4/12/2016עדכון מתאריך 

 

מיושמת תכנית חדשה לחיזוק  4/12/2016מנהל מחלקת בטחון דיווח לנו, כי נכון ליום  -

 הביטחון האישי של תושבי המגזר הכפרי ולהלן עיקריה:

 

 .אחריות על הביטחון במגזר הכפרי הועברה ממשמר הגבול למשטרה הכחולה 

 לה )עפולה, מגדל העמק, נצרת ושפרעם( הוצב קצין מג"ב בכל תחנת משטרה כחו

 )מפקד חבל בעבר(, שהוא תחת פיקוד מפקד התחנה הכחולה.

  משקי האשכולות הוצבו בתחנות המשטרה הכחולות כשוטרים לכל דבר וכפופים

 למפקד התחנה.
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  סיורי המתמידים פועלים על  רשת המשטרה הכחולה ותנהלים בשוטף מול תחנת

חולה. המתמידים מודעים לכל דיווח על ידי האזנה לרשת המשטרה הכ

 המשטרתית.

  מופנות לתחנת המשטרה הכחולה הקרובה ובאחריות מפקד התחנה,  100קריאות

 לטפל באירוע בהתאם.

  נושא מתנדב מג"ב יישובי טרם הוסדר. המועצה מתכוונת לדרוש מהמשרד לביטחון

 ל ישוב.פנים למנות, כמו בעבר, רב"ש בעל סמכויות בכ

 

מנהל מחלקת הביטחון סבור, כי יש לדרוש מהמשרד לביטחון פנים להציב גשש בכל 

 תחנה שייתן מענה לאירועים המנוהלים בשטחי החקלאות.

מנהל מחלקת הביטחון סבור, כי תכנית זו עדיפה על המצב הקודם והיא אכן תחזק את 

 תחושת הביטחון של תושבי המגזר הכפרי.  

 

 

 
 

 בכבוד רב,
 לי יהודהא

 מבקר המועצה 
 והממונה על תלונות הציבור

 
 

 ועדת הביקורת של המועצה האזורית עמק יזרעאל. העתק:
 דן תנחומא, מנכ"ל וגזבר המועצה האזורית.

 משה אלקנה, מנהל מחלקת ביטחון.
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 בנושא הביקורת  עדכון דוח
 

 2014מחודש מרץ  הערכות המועצה לחרום
 
 
 
 

 

 

 – 2016דצמבר  -
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 לכבוד
 מר אייל בצר, ראש המועצה

 המועצה אזורית עמק יזרעאל
 9000.ד. ת

 18120 עפולה
 

 מכובדנו,
 

 "הערכות לחרום" דוח הביקורתעדכון  הנדון:
 נתונים שהתקבלו מישובים ומוסדות חינוך

 

את הערכות המועצה ואת מוכנותם של הישובים ומוסדות , בדקה הביקורת 2014בתחילת שנת 

 החינוך לשעת חרום.  

 

לבדיקת מוכנות הישובים ומוסדות חינוך לשעת חרום, נעזרה הביקורת בשאלונים אותם נתבקשו 

(, היענות ושיתוף פעולה 2014נציגי הישובים ומנהלי המוסדות למלא. במועד הדוח )חודש אפריל 

 .הייתה נמוכה מאודחינוך של הישובים ומוסדות ה

ממעט השאלונים שהתקבלו במועד הדוח נמצא, כי בחלק מהישובים ומוסדות החינוך ישנם פערים 

במוכנות לחרום אותם נדרש לשפר ולתקן. בין היתר, המליצה הביקורת בדוח, להשלים את קבלת 

לו ולפעול השאלונים מכל יישובי המועצה ומכל מוסדות החינוך, לנתח את התשובות שיתקב

 לתיקון הנדרש.

 

, בין היתר, אף 2016לאחרונה, בשל אירועי השריפה הגדולים שקרו במדינת ישראל בחודש נובמבר 

 בתחומי המועצה, קיבל נושא הערכות לחרום משנה תוקף.

שאלונים  2016אוקטובר -במסגרת המעקב אחר תיקון ליקויים, קבלה הביקורת בחודש ספטמבר

 ישובים ומוסדות חינוך.נוספים אותם מילאו 

בעדכון זה מובאים נתונים שהתקבלו בשאלונים המצביעים, כי בחלק מהישובים ומוסדות החינוך 

טרם הושלמה ההערכות לחרום וקיים חשש שישובים ומוסדות חינוך אלה לא יוכלו לתת את 

 המענה הראשוני הראוי מבחינתם במקרה חרום, אם חלילה יקרה.
 

קיים ראש מטה מל"ח דיון בנושא בהשתתפות הגורמים הרלוונטיים.  4/1/2017יצוין, כי בתאריך 

יפעלו הגורמים השונים לתיקון הליקויים שעלו  2017בדיון הוחלט, כי במהלך רבעון הראשון בשנת 

 ובהתאם לתשובות שיתקבלו מישובים ומוסדות החינוך. )ראה להלן נספח א', סיכום הדיון(.
 
 

 בכבוד רב,
 

 לי יהודהא
 מבקר המועצה

 
 

 , המועצה האזורית עמק יזרעאל.ביקורתהועדת חברי  :העתקים
 עידו דורי, סגן ראש המועצה וראש מטה מל"ח. 

 . מנכ"לגזבר ודן תנחומה, 
 רחל שחורי, מנהלת אגף חינוך.

 דליה אייל, מנהלת מחלקת ישובים.
 משה אלקנה, מנהל מחלקת ביטחון.

 אברהם אבידן, קב"ט מוסדות חינוך.
 

 ה' כסלו תשע"ז שני יום 

 2016דצמבר,  5 
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 כללי א.

 

 

דונם.  350,000 -ישובים הפרושים על פני שטח של כ 39בתחום המועצה,  -

 39,884 -, מונה כ9/2016אוכלוסיית הישובים על פי נתוני המועצה נכון לחודש 

 תושבים.

 

גני ילדים הממוקמים בתוך  86 -בתי ספר וכ 20כמו כן, בתחומי המועצה ישנם  -

 הישובים. 

 

מועצה והקושי להתנייד מישוב אחד למשנהו, קיימת עקב שטחה הרב של ה

חשיבות רבה להערכות נאותה של הישובים למתן מענה ראשוני מיידי במקרה 

 חרום עד לקבלת סיוע מועצתי או אחר, במקרה חרום.

 

( ועד לאחרונה, נתבקשו מנהלת 2014 ד הדוח )חודש מרץבמהלך התקופה ממוע -

להפיץ שוב את שאלוני הבדיקה בין הנהלות אגף חינוך ומנהלת מחלקת הישובים 

 הישובים ומוסדות החינוך במטרה לבחון את היערכותם.

 

 

 מישובים -נתונים שהתקבלו  ב.

 

 כללי .1ב.

 

 15, נתקבלו אצל הביקורת מישובים 2016אוקטובר -בתקופת החודשים ספטמבר -

שיעור של המהווים  20שאלוני בדיקה ובסה"כ עמד מספר השאלונים שהוחזרו על 

 ישובים(. 39ישובים מתוך  20מיישובי המועצה ) 51%-כ

 

 ניתוח השאלונים מתבסס על תשובות של מחצית מיישובי המועצה. -

 

 נתוני השאלון שהתקבלו .2ב.

 

 להלן נתוני התשובות שהתקבלו בשאלונים שחולקו בישובים: -

 

 שיעור העונים חושב לפי מספר התשובות שהתקבלו:
 

 שאלת הבדיקה
שיעור 
הישובי
ם שענו 

 "כן"

שיעור 
הישובי
ם שענו 

 "לא" 

     הנהלת הישוב

 16% 84% האם ידוע לך מהם תפקידי הנהלת הישוב בחירום ?

 50% 50% האם ישנם בעלי תפקידים המרותקים משקית בחירום ?

 53% 47% האם יש ענפים / תחומים שהוגדרו כמפעלים חיוניים?

 82% 18% יום בישוב )כגון: מים, מזון, דלק, גז(  מטופלים ? האם רמות מלאי של אמצעי ק

 76% 24% במידה וכן, האם יש אחראי על המלאי ?

 11% 89% האם יש בישוב מקלטים ציבוריים וכמה ?
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 שאלת הבדיקה

שיעור 
הישובי
ם שענו 

 "כן"

שיעור 
הישובי
ם שענו 

 "לא" 

 33% 67% האם המקלטים הציבוריים כשירים ?

 83% 17% האם קיימת תכנית פינוי ברמת הישוב בשעת חירום ?

 75% 25% ציפיות בין הנהלת הישוב למועצה לשעת חירום ? האם נעשה תיאום

 11% 89% האם קיימים פערים המשפיעים על מוכנות הישוב לחירום ?

 10% 90% האם ידוע לך מי הם בעלי התפקידים בחרום במועצה?

     צח"י )צוות חוסן וחרום יישובי(

 20% 80% האם קיים צח"י בישוב ?

 15% 85% האם נקבע יו"ר ?

 25% 75% האם נקבע סגן ליו"ר ?  

 45% 55% האם יש להם מחליפים ?

 10% 90% האם נקבעו רכזים לתחומים השונים ? 

 39% 61% האם יש להם מחליפים ?

 84% 16% האם כל המתנדבים עברו הכשרה ? פרט השתלמויות ותרגילים שנערכו בשנה האחרונה.

 20% 80% האם קיים תיק צח"י מעודכן ?

 58% 42% האם נקבעו דרכי תקשורת עם המועצה בחירום ?

 30% 70% האם נקבע אחראי על גיבוש תמונת מצב בחירום ? 

 65% 35% האם נקבע כיצד  יועבר מידע בין הישוב למועצה ?

 55% 45% האם  נקבע היכן, באיזה הרכב  ותדירות יתכנס הצוות ?

 25% 75% האם נקבע מקום לחמ"ל עבור הצח"י ?

 50% 50% האם ישנו מוקד חרום בישוב ?

 10% 90% האם הגדרת צח"י ידועה לך ?  

 13% 87% האם לדעתך, ההגדרה מתאימה ליעודה ?

     ביטחון 

 30% 70% האם קיים צוות בטחון להתערבות במצבי חירום ?

 55% 45% האם קיימים אמצעים לרשות הצוות ומהם ?

 28% 72% ים לצוות זה ?האם יש פערים בכוח אדם ואמצע

 40% 60% האם קיים צוות כיבוי והצלה בישוב ? 

 60% 40% האם תורגל הצוות ? 

 65% 35% האם יש להם מחליפים ?

 10% 90% האם יש בישוב רב"ש ?

     לוגיסטיקה

 16% 84% האם קיים מיפוי של מערכות לוגיסטיות חיוניות בישוב )כגון: חשמל, מים, תקשורת, ביוב( ? 

 17% 83% האם ידוע היכן  מצוי המיפוי  ובידי מי ? 

 44% 56% האם נערכים עדכונים למיפוי ?
האם בעלי התפקידים האחראים על תחומי הלוגיסטיקה, מוסמכים בטיחותית לטפל בבעיות 

 56% 44% לוגיסטיות ומה זמינותם ? פרט.

 25% 75% הישוב לחירום ? האם ישנם פערים בתחום הלוגיסטיקה המשפיעים על מוכנות

     רווחה

 26% 74% האם נעשה מיפוי אוכלוסייה ומתי ? פרט.

 53% 47% האם הנתונים מעודכנים ? 

 58% 42% האם עודכן תיק צח"י בפרטי אוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים ?

 72% 28% האם נקבע כיצד נאספים  נתוני אוכלוסייה בחירום ? 

 67% 33% רות עם מחלקת הרווחה במועצה בחירום ? האם נקבעו דרכי התקש
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 שאלת הבדיקה

שיעור 
הישובי
ם שענו 

 "כן"

שיעור 
הישובי
ם שענו 

 "לא" 

 58% 42% האם נקבעו בישוב נציגים למסירת הודעה למשפחות במקרי מוות )תאונות דרכים, פיגוע ( ?

 47% 53% האם נקבע בישוב נציג לליווי משפחות במקרי מוות ?

 44% 56% .האם ישנם פערים בתחום הרווחה המשפיעים על מוכנות הישוב לחירום ? פרט

     חינוך

 37% 63% האם הישוב ערוך לפעילות בלתי פורמלית של הנוער/ילדים בשעת חירום ? היכן ? פרט.

 35% 65% האם קיים מערך מתנדבים לתחום החינוך הבלתי פורמלי ?

 79% 21% האם יש פערים בתחום החינוך המשפיעים על המוכנות  לחירום ? 

 26% 74% ערכת החינוך לגיל הרך המופעלים על ידי הועד המקומי ? כמה ?האם בישוב ישנם גנים של מ

 12% 88% האם הגנים ערוכים לחרום כנדרש מהוראות מל"ח והוראות משרד החינוך ?

     דוברות והסברה

, אתר אינטרנט, דוא"ל, רשת smsהאם נקבעה דרך התקשרות עם התושבים בחרום ? )כגון: 
 5% 95% תקשורת פנימית(.

 15% 85% האם הוגדר דובר, תושב הישוב ? 

 53% 47% האם יש לו מחליפים ?

 16% 84% האם יש ממונה על ההסברה בישוב ? 

 24% 76% האם יש לו את האמצעים לביצוע ומהם ?

 56% 44% האם נקבעה דרך תקשורת עם דוברת המועצה ?

 20% 80% האם יש מקום ייעודי בו ינוהל מערך ההסברה ?

 56% 44% אם יש פערים בתחום הדוברות וההסברה המשפיעים על המוכנות לחירום ? פרט.ה

     בריאות

 20% 80% האם יש רשימת מתנדבים בנושאי רפואה בישוב ? )חובשים, אחיות, רופאים, פרמדיקים (.

 90% 10% האם הוסדרה פעילות של קופת חולים בישוב בחירום?

 65% 35% ופות לחולים כרוניים בחירום ?האם יש התייחסות לחלוקת תר

 53% 47% האם הישוב ערוך לפינוי נפגעים ?

     מועצה -קשר ישוב 

 5% 95% האם אתה מכיר את בעלי התפקידים העוסקים בביטחון בישוב ובמועצה ?

 5% 95% האם הגורמים העוסקים בביטחון במועצה, זמינים אליך ?

 38% 63% ת הביטחון ?האם היה לך אירוע הקשור למחלק

 0% 100% האם קבלת מענה הולם ? פרט.

 33% 67% האם הוגדרו לכם מהן הדרישות ברמת הישוב בשעת חירום ?

 

על פי נתוני הטבלה לעיל )מסומנים באדום( ניתן להיווכח, כי קיימים נושאים  -

מהותיים בהם מרבית הישובים, על פי התשובות שהתקבלו, אינו ערוך למקרה 

רום כגון: קיום רמות מלאי של אמצעי קיום לחרום, קיומו של צוות כיבוי ח

 והצלה, קיומה של תכנית פינוי בחרום וכו'.

 

מלבד הנושאים שצוינו לעיל עולה, כי בכל נושא שנשאל בשאלון היו ישובים שלא  -

 עומדים ברמת המוכנות הנדרשת לחרום.    
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 ממוסדות חינוך  –ניתוח שאלונים  ג.
 

 כללי .1.ג

 

 בתי ספר של המועצה.  20-בחודש אוקטובר התקבלו אצל הביקורת שאלונים מ -

(, לא התקבלו כלל שאלונים שחולקו בגני 2016עד למועד העדכון )חודש דצמבר 

  ילדים.
 

בשל חשיבות הנושא, במיוחד כאשר מדובר בילדים הנמצאים במרבית שעות  -

יערכותם של גני הילדים לתת מענה היום בגנים, ועל מנת לבחון את מידת ה

  על אגף החינוך להשלים את קבלת השאלונים מהגנים. בשעת חרום,
 

 מבתי הספר –ניתוח נתונים  .2ג.
 

 להלן נתונים אודות ההערכות לחרום שהתקבלו מבתי הספר:  -

 

 השיעור חושב לפי מספר התשובות שהתקבלו.

 שאלת הבדיקה
 שיעור

 העונים
 "כן"

 שיעור
  העונים
 "לא" 

 15% 85% האם קיים תיק הערכות לשעת חירום מעודכן ?

 5% 95% האם נהלי החירום ידועים לצוות בית הספר ?

 0% 100% האם ידועים לך תפקידי הנהלת בית הספר בחירום ? פרט.

 5% 95% האם יש ציוד לשעת חרום בבית הספר ? 

 0% 100% האם יש אחראי ? 

 50% 50%  האם הציוד מספיק ותקין ?

 19% 81% האם יש בבית הספר מקלט ? 

 12% 88% האם המקלט תקין וכשיר ? 

 48% 52% האם קיים ממ"ד ?

 14% 86% האם קיימת תכנית פינוי ברמת בית הספר ? 

 19% 81% האם צוות בי"ס מתורגל ?

 32% 68% האם נעשה תיאום ציפיות בין הנהלת בית הספר למועצה לשעת חירום ?

 30% 70% קיימים פערים אשר משפיעים על מוכנות בית הספר לחירום ? פרט. האם

 5% 95% האם ידוע לך מי הם בעלי התפקידים בחירום במועצה ?

 15% 85% האם נקבעו דרכי תקשורת עם המועצה בחירום ?

 32% 68% האם נקבע דובר לשעת חירום ?

 14% 86% עת חירום ? האם נקבע אחראי על גיבוש תמונת מצב בבית הספר בש

 33% 67% האם נקבע כיצד ועל ידי מי יועבר מידע בין בית הספר למועצה ולהיפך ?

 15% 85% האם קיים צוות לחירום )צל"ח( ?

 33% 67% האם יש אמצעים העומדים לרשות צל"ח ? פרט.

 0% 100% האם מונה רכז ביטחון ? 

 10% 90% האם יש תיק ביטחון מעודכן ? 

 0% 100% בוצעו תרגולים של המורים והתלמידים לאירועי חרום ? האם 

 29% 71% האם נערכו השתלמויות וקורסים ? פרט.
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 שאלת הבדיקה
 שיעור

 העונים
 "כן"

 שיעור
  העונים
 "לא" 

 81% 19% האם קיים מערך מתנדבים/תלמידים להפעלת מערכת חינוך חלופית בשעת חירום ? 

 100% 0% האם קיים מערך הורים מתנדבים לשעת חירום ?

 100% 0% נת ?האם יש רשימת הורים מעודכ

 81% 19% האם נקבעו מקומות לימוד חלופיים עבור תלמידי בית הספר שישמש כמרכז קליטה במערך פס"ח ?

 47% 53% האם המורים מודעים לתפקידם בשעת חירום / במרכז קליטה של מערך פס"ח ?

 79% 21% האם מערך הבריאות בבית הספר ערוך למצבי חירום ? פרט

 56% 44% ות חברי צוות החרום הישובי ? )צח"י(.האם ידועים לך שמ

 78% 22% האם נערך ביקור של צוות צח"י בבית הספר ?

 

על פי נתוני הטבלה לעיל, ניתן להיווכח כי ישנם נושאים מהותיים בהם רמת  -

המוכנות לחרום של בתי הספר אינה מספקת כגון: קיומו של תיק היערכות 

 לצוות חרום, קיומו של מערך בריאות לחרום וכו'.לחרום, קיומו של ציוד מספיק 

 

יודגש, כי טרם התקבלו שאלונים מגני הילדים ועל כן, הביקורת לא יכלה לאמת  -

  את רמת מוכנותם של גני הילדים לחרום.

 

 סיכום ד.

 

בתכנית "התנהלות בשעת חרום" שפרסמה המועצה באתר האינטרנט שלה נכון  -

 אחריות הישוב במקרה חרום.  , הוגדרה6/12/2016לתאריך 

 להלן עיקרי הגדרות האחריות של הישוב במקרה חרום:

 

  אירוע החרום ינוהל על ידי המנהיגות המקומית בישוב, המזכירות וצוות

 החרום היישובי.

  לכוחות היישוביים יתרונות וביניהם: קירבה, מהירות תגובה, היכרות עם

 השטח ויכולת להפעיל את האנשים הנכונים.

  היישוב ישאף לספק שירותים בשעת חירום כמו בשגרה, הדגש יהיה על

פעולות מצילות חיים, טיפול באוכלוסייה שנפגעה ובשמירה על חיי התושבים 

 ורווחתם.

  להקים צוותי צח"י כולל יו"ר וממלא מקום, אנשי לוגיסטיקה ותפעול, צוות

 וחשמל. חינוך, צוות רווחה, צוות דוברות, צוות תחזוקה, איש מים

 .לכנס ולתרגל את אחת לחצי שנה את הצוות 

 .ליווי משפחות פגועות / נזקקות על ידי מתנדבים וגורמי רווחה 

 .שמירה על תקינות תשתיות בסיסיות 

 .פעילות חברתית / חינוכית מקבילה, במידת האפשר 

  ,לדאוג לקיום אמצעים שונים לשעת חרום כגון: ציוד תאורה, ציוד תקשורת

 ת צח"י וכו'.ציוד לצוו

  כינוס צוות צח"י וקבלת דיווח, ביצוע הערכת מצב, ניהול מענה ראשוני

לתושבים, סיוע לכוחות הביטחון על פי הצורך, לאתר צרכים, העברת הנחיות 

 לתושבים, העברת תמונת מצב למועצה.
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על פי נתוני התשובות שהתקבלו מהנהלות הישובים בשאלונים עולה, כי חלק  

 נערכו כנדרש לביצוע המשימות שהוגדרו להם על ידי המועצה. מהישובים לא

 

"נוהלי שעת חרום במערכת החינוך"  – 5.4-10חוזר מנכ"ל משרד החינוך מספר  -

קובע הנחיות לביצוע בשעת חרום. אחריות לביצועם הוטלה, בין היתר, על מנהלי 

 מוסדות החינוך ורכזי הביטחון.

 להלן עיקרי המשימות:

 

 משיכו לפעול בהתאם לאפשרויות ולתנאים המשתנים. לצורך כך, המוסדות י

יש להבטיח קיום אמצעי מיגון מתאימים, היערכות של כ"א בהוראה, סדרי 

 תקשורת ותחבורה ואמצעי עזר אחרים.

  ,להגביר את פעולות מינהל החברה והנוער בפעילות חברתית ולימודית

ראש ועל פי הדרישות פורמלית ובלתי פורמלית, על פי תכנית מוגדרת מ

 המשתנות בהתאם למצב החרום. 

  שילוב תלמידים בחינוך העל יסודי, על פי הסכמת הוריהם, כפתרון למחסור

)בהתאם לאישור של אגף כוח אדם בכוח אדם ולשתפם במשימות בשעת חרום 

 בהוראה ושל המנהל הפדגוגי(.

  

, כי חלק מבתי על פי נתוני התשובות שהתקבלו מבתי הספר בשאלונים עולה 

 הספר אינם ערוכים ביאות לביצוע המשימות הנדרשות בזמן חרום.

הביקורת טרם קבלה תשובות מגני הילדים ועל כן, לא ניתן לבחון את הערכות 

 גני הילדים למקרה חרום. 

 

לאחרונה, בשל קרות אירועי שריפות במספר רב של מוקדים במדינת ישראל  -

רמו בשל הצתות בזדון וכן, בשל התגברות הטרור שחלקם נג 2016בחודש נובמבר 

העולמי בכלל ובישראל בפרט מצד ארגוני טרור אסלמיים קיצוניים, גדל, 

 לצערנו, הסיכוי להתרחשות אירועי חרום בכל תחומי מדינת ישראל.    

במטרה להבטיח, כי הערכות הישובים ומוסדות החינוך בתחומי המועצה  לפעול 

 את משימותיהם כפי שהוגדרו, ממליצה הביקורת, כי: באירועי חרום ולבצע

 

 להשלים את קבלת השאלונים מכל יישובי המועצה ומוסדות החינוך. .א

לקיים ישיבה בהשתתפות יו"ר מטה מל"ח ומנהלי המחלקות הרלוונטיות  .ב

 ולבחון דרכי פעולה להשלמת ההערכות בהתאם. 

 רשת.  לקבוע תכנית מוגדרת ולוח זמנים להשלמת ההערכות הנד .ג

 

קיים ראש מטה מל"ח דיון בנושא בהשתתפות  4/1/2017יצוין, כי בתאריך  -

 הגורמים הרלוונטיים והתקבלו החלטות לתיקון הליקויים. 

 .)ראה להלן, נספח א' סיכום הדיון(
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 נספח א'
 

 
 ' טבת תשע"זו 
 2017ינואר  04 

 מלח
 (2016היערכות לחירום )דצמבר  –ממצאי דו"ח ביקורת 
 4.1.17ם דיון מיום סיכו

 
 

 רחל שחורי, משה אלקנה, אבידן אברהם, דליה אייל, אתי גפן, רחלי אבידוב, עינת בארי, נוכחים: 
 עידו דורי.   

 
 לימוד עיקרי הממצאים של דו"ח הביקורת וסיכום אופרטיבי להשלמת עיקרי הפערים.: מטרת הישיבה

 
 תחום החינוך

 בית ספר לשעת חירום ותועבר למנהלי בתיה"ס להשלמת  תחודד מחדש רשימת הציוד הנדרשת לכל
 .2017במהלך רבעון ראשון  –לו"ז  ;באחריות אבידן, קב"ט מוסדות חינוך -החסר ודיווח על פערים 

  ניתנה סקירה ע"י אבידן ורחל על צל"ח )צוות לשעת חירום בית ספרי(. הובהר כי הקשר של צוות זה
ומסודר ויש לעשות חיבור זה ובמקביל להמליץ לכל מנהל בי"ס עם צח"י לא מתקיים על בסיס שיטתי 

על הקמת "בסיס מתנדבים" בית ספרי שיהיה מיודע ומוכן ליום פקודה. אחריות לביצוע )שני הדברים( 
 .2017במהלך רבעון ראשון  –לו"ז  ;אבידן  -

 לצורך תיאום  ,באחריות רחל שחורי לתאם ישיבה עם עינת בארי ואלי יהודה בטווח זמן של חודש
 ציפיות בענין השאלון והתאמת השאלות ליישובים והגנים בתחום החינוך.

 
 תחום היישובים

  ויעסוק בעיקר בתחום  2017נמסר ע"י אתי ודליה על מפגש רענון צוותי צח"י שיתקיים בינואר
 .רום האוכלוסיה, הרווחה והקשר ביניהם בתחום צח"י והערכות לחי

 בהסתמך על תשובות )יעדים אופרטיביים שהוא אחראי לקדם ולשפר  3גדיר סוכם כי כל מנהל תחום י
 היישובים לשאלון(, וזאת מתוך כוונה למקד ולנסות לפעול מהעיקרי אל המשני.

 
כל הנוכחים בדיון הביעו הערכה לביקורת ככלי ניהולי חשוב שמציף נושאים שונים החשובים לטיפול, 

 בדגש על תחום ההיערכות לחירום.
 
 

  סיכם:          
 

 עידו דורי 
 מ"מ וסגן ראש המועצה  

 
 לנוכחים  העתק:

 אלי יהודה, מבקר המועצה 
 חנה פרידמן, סגנית ראש המועצה 
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 ממונה תלונות ציבור 

 

 

 2016סיכום שנת 
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 כללי .א
 
 –, התשס"ח (ממונה על תלונות הציבור)חוק הרשויות המקומיות בהתאם ל" -

 .ממונה על תלונות הציבורלמבקר המועצה  תה המועצה את", מינ2008

החוק לעיל, קבע נושאים שונים כגון: סמכויותיו של הממונה על תלונות הציבור, סוגי 

 התלונות ואופן הגשתן, בירורן ועוד,

  עיקרי החוק:להלן 
 

 ממונה תלונות .1.א
 
א לעשות בה עקב עבודתו, ל שמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליועל הממונה ל -

 שימוש ולא לגלותה לאחר אלא לשם ביצוע תפקידיו.
 

כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור על הרשות המקומית  -

ומוסדותיה, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד ברשות המקומית, וכן 

גוף, עירוני מבוקר כמשמעותו בסעיף  נושא  א)ב( לפקודת העיריות, על 170על 

 משרה או על ממלא תפקיד בו.
 

 סוגי תלונות והגשתן .2.א
 
 תלונה תהא בעניין הנוגע למילוי תפקידיו של הנילון, ובלבד שהתקיימו שני אלה: -

  או מונע ממנו במישרין טובת הנאה, או , המעשה פוגע במישרין במתלונן עצמו

הנאה מעשה הפוגע במישרין באדם אחר או המונע ממנו במישרין טובת 

והמתלונן קיבל, להנחת דעתו של הממונה על תלונות הציבור, את הסכמתו של 

 אותו אדם להגיש תלונה בעניינו.

  המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה בלא סמכות חוקית או בניגוד למנהל

 תקין, או שיש בו משום נוקשות יתרה או אי צדק בולט.
 

תלונה שהוגשה בעל פה ונרשמה מפי  תלונה שהוגשה בכתב או -דרך הגשת התלונה  -

ויצוינו בה שם המתלונן ומענו, תיאור מפורט של  המתלונן תיחתם בידי המתלונן 

העניין שעליו נסבה התלונה, לרבות המועד שבו אירע, וכל פרט אחר הנוגע לעניין 

 והמסייע לבירור יעיל של התלונה.
 

- :  תלונות שאין לבררן
 

 בית משפט או בבית דין או שבית משפט או בית דין תלונה בעניין התלוי ועומד ב

 .הכריע בו לגופו

 תלונה שהממונה על תלונות הציבור סבור שהיא קנטרנית או טורדנית. 

 תלונה על פעולה שיפוטית או מעין שיפוטית. 

  תלונה של עובד בעניין הנוגע לשירותו כעובד, ואולם יהיה בירור על מעשה

 .סכם קיבוצי או מהסדרים כלליים שנקבעו כדיןהחורג מהוראות חוק, תקנות, ה

  תלונה בעניין שכבר הוגשה לגביו תלונה למבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות

 )נוסח משולב(. 1592הציבור לפי חוק מבקר המדינה, התשי"ח 
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 כללי )המשך( .א

 

 דרכי בירור תלונה .3.א

 

, והוא  הממונה על תלונות הציבור רשאי לברר את התלונה בכל - דרך שיראה לנכון

 אינו קשור להוראה שבסדר דין או בדיני ראיות. 

 

הממונה על תלונות הציבור יביא את התלונה לידיעת הנילון, ואם היה עובד, נושא  -

ייתן להם  9משרה או ממלא תפקיד כאמור בסעיף  גם לידיעת הממונה עליו, 

ישיבו על התלונה בתוך  הזדמנות נאותה להשיב עליה, והוא רשאי לדרוש מהם כי

 תקופה שיקבע בדרישתו.

 

הממונה על תלונות הציבור רשאי לשמוע את המתלונן, את הנילון וכל אדם אחר,  -

 אם ראה בכך תועלת. 

 

 לצורך הבירור רשאי הממונה על תלונות הציבור: -

 

  לדרוש מכל אדם למסור לו, בתוך תקופה שיקבע בדרישה ובאופן שיקבע, כל

מסמך העשויים לדעת הממונה על תלונות הציבור לעזור בבירור ידיעה או 

 .התלונה

  גוף מן הגופים המנויים בסעיף להתייצב  לחוק לעיל )א(5לדרוש מכל עובד של 

)במועד שיקבע( לשם מסירת ידיעות או מסמכים כאמור   לעיל.לפניו 

  או כדי לגרוע מכללי חסיונות עדים  לחוק לעיל )ד(8אין בהוראות סעיף קטן

 כללי ראיות חסויות.

 .בירור התלונה יסתיים לכל המאוחר עד תום שנה אחת מיום הגשתה 

  

 התלונה בירורהפסקת  .4.א

 

הממונה על תלונות הציבור יפסיק בירור תלונה אם ראה כי מלכתחילה לא היה  -

, ורשאי הוא להפסיקו אם ראה שעניין לעילחוק המקום לבירורה לפי הוראות 

  .תיקונו או שהמתלונן ביטל את תלונתו התלונה בא על

יודיע בכתב למתלונן, לנילון ולממונה עליו, שהפסיק  הממונה על תלונות הציבור 

ויציין את הנימוקים לכך.  את הבירור 
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 כללי )המשך( .א

 

 תוצאות הבירור .5.א

 

תה מוצדקת, ימצא הממונה על תלונות הציבור, בתוך הליך הבירור, שהתלונה הי -

 ינהג כמפורט להלן: או חלקה, כולה

  

  לנילון, לממונה עליו ולראש הרשות , ימסור על כך הודעה מנומקת בכתב למתלונן

 קומית.המ

  היה הנילון ראש הרשות המקומית תימסר הודעה כאמור גם למועצת הרשות

 .המקומית

  העלה בירור התלונה קיומו של ליקוי רשאי הממונה על תלונות הציבור להצביע

הנילון ולפני ראש הרשות המקומית או מועצת הרשות המקומית, לפי לפני 

 העניין, על הצורך בתיקון הליקוי ועל הדרך והמועד לכך.

 

יודיעו לממונה  - , לפי העניין, ראש הרשות המקומית,  הנילון או הממונה עליו, וכן

 ל.לעיעל תלונות הציבור על האמצעים שננקטו לתיקון הליקוי בתוך המועד כאמור 

 

יהיה הממונה על תלונות הציבור פטור מלציין את ממצאיו לעיל בהודעה לפי סעיף  -

 :כאשר או נימוקיו

 

 יתה בעניין מינוי למשרה פלונית או הטלת תפקיד פלונייהתלונה ה. 

 החומר או הראיה עלולים לדעתו לפגוע שלא כדין בזכותו של אדם זולת המתלונן. 

 בגילוי החומר או הראיה משום גילוי סוד ות של הממונה על התלונשיש לדעתו כ

 מקצועי או ידיעה סודית כמשמעותם לפי כל דין.

 

 דחיית התלונה .6.א

 

ו  - יודיע על ממצאי מצא הממונה על תלונות הציבור כי התלונה אינה מוצדקת, 

 למתלונן, לנילון ולממונה עליו.
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 1620תלונות בשנת  .ב
 

נה תלונות הציבור, ממושהתקבלו אצל ה תלונותאודות סטטיסטיים להלן נתונים  -

 .2016במהלך שנת 
 

 שינויה 2016 2015 שנה

 (8.6%) 21 23 מספר תלונות

 (40%) 6 10 תלונות מוצדקות

 (75%) 1 4 בחלקןמוצדקות תלונות 

 14% 8 7 תלונות לא מוצדקות

 300% 4 1 תלונות שלא נבדקו

 100% 2 1 אחרותתלונות 

 2.6% 40,089 39,056 וף שנה מספר תושבים לס

 12% 1:1909 1:1698 יחס תושבים : תלונות

 

נושא התלונה, הגוף  להלן פירוט התלונות. )מטעמי סודיות וצנעת הפרט מצוינים -

 ת הבירור בלבד(: הנילון ומסקנ

 

 מסקנות מהות התלונה הגוף הנילון 

 הליך הנצחה מועצה .1
 לא נבדק.

 התלונה בוטלה.

 לא מוצדק. קבלת מידע קומיועד מ .2

 מועצה .3
גביית ארנונה ממבנים בעלי תקרה 

 נמוכה וממחסנים
 לא מוצדק

 מפגע שנבע מבניה פרטית בישוב ועד מקומי .4
 מוצדק.

 הוסר.המפגע 

5. 
ועד מקומי / 

 מועצה
 לא מוצדק. ניהול כספי גן ילדים 

 לא מוצדק. של אגרת ביוב כפול חיוב מועצה .6

 ריח רע מבריכת חמצון מועצה .7
 מוצדק.

 טופל בחברת המים והביוב.

 נבדק כדוח ביקורת הפרדת אשפה מועצה .8

 תשלומים לאגודה הקהילתית ועד מקומי .9
 מוצדקת בחלקה.

 .בין הצדדים טופלה בהדברות

 ועד מקומי 10
ניגודי עניינים בדיוני הועד בנושא 

 עמדת פחים
 לא מוצדק.
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 מסקנות מהות התלונה הגוף הנילון 

 לא נאותה של מסעדהכשרות  מועצה דתית .11
 .מוצדק

 טופלה על ידי המועצה הדתית.

 מועצה 12
תלונת חברה חיצונית בדבר אפליה 

 בפניות להצעות מחיר וביצוע רכש 
 לא מוצדק.

 בניית גדר בגן  ועד מקומי .13
 לא נבדק.

 המתלונן פנה למשרד החינוך.

 מועצה  .14
תשתית מים לקויה הגורמת להפסקות 

 מים.

 מוצדק.

 ל על ידי חברת המים והביובטופ

15. 
מועצה / 

 יזרעאלים

בניה ללא היתר ושימוש חורג בבית 

 פרטי הגורמים למטרד

 מוצדק.

 טופל על ידי מחלקת הפיקוח.

 מועצה .16
העדר תחבורה ציבורית לישובים 

 צפוניים וקיום קו מיותר 

 הנושא באחריות נתיבי ישראל.

 מטופל על ידי סגן ראש מועצה.

 ד מקומיוע .17
הצגת נתוני סקר שגויים לצורך קבלת 

 החלטה בנושא מהותי
 לא מוצדק

18. 
מועצה / ועד 

 מקומי
 קבלת מידע על פי חופש המידע

 לא נבדק.

 המתלונן פנה למבקר המדינה.

 שימוש במיסי קן ועד מקומי 20
 מוצדק.

 .נמסרו הנחיות לתיקון

 מועצה .21

אי טיפול בתלונה שנמצאה מוצדקת 

מטרד בגין שימוש חורג שלא  בנושא

 בהיתר. 

 לא מוצדק.

 


