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 מבוא

 אגףהפעלת קבלני הניקיון בבנושא ביקורת נערכה  2014 ספטמבר - יולי יםחודשההלך במ

 .בעזרת רו"ח יצחק פירר התברואה,

חוזי קבלני  רוכזו ,2013-14סקירה של הנתונים הכספיים לשנים  הנערכביקורת הבמסגרת 

לים בדוחות התברואה ונבחנו הבקרות השונות בשטח. בנוסף, התייחסנו לנתונים הכמותיים הכלו

 ם כספים והכמותייםנתוניההלמ"ס ובדוחות איגוד ערים לתברואה. כמו כן נערכה השוואה בין 

 אגף התברואה לנתונים ברשויות האחרות של

 .2014מיליון ש"ח בשנת  73.6-ההיקף הכספי של פעילויות אגף התברואה הגיע ל

איסוף אשפה וטיאוט באגף  בגיןמהוצאות  62% ל האגף עולה כישמניתוח הנתונים הכספיים 

 עבור פעילות המבוצעת ע"י עובדי האגף. 38%-וקבלנים חיצוניים  הם בגין התברואה

  :התברואה ה תחומי פעילות עיקריים באגףלשלושהביקורת התייחסה 

 אשפה ביתית 

 ש"ח.יון מל 20.3-הגיעה ל 2014עלות איסוף אשפה ביתית בשנת 

 ש"ח לטון. 473 -מיליון ש"ח   17י עירייה בעלות של ון אשפה פונו ע"י עובדט אלפי 35.6

מיליון  3.5 טון אשפה בעלות כוללת של 14נ. בע"מ פינה  הקבלן 2014הביקורת מציינת כי בשנת 

 פי שנייםה הש"ח, כך שהעלות לפינוי טון ע"י עובדי עירייה גבו 242 -ש"ח. העלות לטון אשפה 

 מעלות הפינוי ע"י עובדי הקבלן.

 חובותר טיאוט 

 מסך הוצאות התברואה.  14%-מיליון ש"ח, כ 10עמד על  2014ההיקף הכספי בשנת 

אחראיים כל אחד הבע"מ,  ר.בע"מ וחב'  .גמבוצעת באמצעות שני קבלני משנה: חב'  הפעילות

 על טיאוט של מחצית שטח העיר. 

 גזם וגרוטאות 

 .בע"מ נ. ברהמיליון ש"ח בוצעה ע"י ח 8 הפעילות בהיקף שנתי של 2014בשנת 

 פחים טמונים 

 .בע"מ ח. ע"י חברה בוצע 2014מיליון ש"ח בשנת  3איסוף הפחים הטמונים בסך 

 

וכן לאנשי מחלקת  וליועץ החיצוני חשב האגףל ,לסגנו, למנהל אגף התברואהברצוננו להודות 

 על הסיוע בהכנת הדו"ח. הנהלת חשבונות

 

 

 

 



 

 

  2 
 

 עיקרי הממצאים וההמלצות .1

 ההוצאה לתושב בבני ברק הגבוהה במגזר החרדי -הוצאות תברואה 

  2011בהשואה לשנת  20%, גידול של 2014ש"ח בשנת  416ההוצאה לתושב בבני ברק עמדה על. 

  ההוצאה לתברואה לתושב בבני ברק ממוקמת ב"מקום טוב באמצע" במדגם ערי המרכז, והיא

 הגבוהה ביותר מבין הערים החרדיות. 

 ש"ח לק"ג, סכום קרוב לממוצע במדגם ערי  0.78 - 2013י ברק בשנת עלות פינוי ק"ג אשפה בבנ

 ש"ח לק"ג בערים חרדיות אחרות. 0.70המרכז וגבוה מהממוצע של 
 

 עלות פנוי ע"י עובדי עיריה גבוהה פי שניים ממחיר הקבלן -אשפה ביתית 

 העירייה בדיועלות עו ש"ח 242על  2014עלות פינוי טון אשפה ע"י הקבלן החיצוני עמדה בשנת 

 פי שניים מהעלות לקבלן. -ש"ח לטון  473 על עמדה

מתחשיב הביקורת עולה כי איסוף אשפה ביתית בכל העיר ע"י עובדי קבלן הייתה מביאה 

 מיליון ש"ח בשנה. 8 -לחיסכון של כ

 

 קבלת עובדי עירייה חדשים -אשפה ביתית 

. הוסבר כי 2013עובדים בשנת  12 -עובדי תברואה חדשים וזאת בנוסף ל 10נקלטו  2014בשנת 

 עגלות בהסכמים הקודמים. 300 -עגלות בהשוואה ל 450העובדים נקלטו בתקן למשמרת של 

האופטימלי של עובדי  רלערוך דיון מקיף בדרג הניהולי הבכיר בעירייה בקשר לשיעומומלץ 

  עירייה במערך איסוף האשפה הביתית.

 

 אסוף אשפה ביתית בימים א' ג' ו'. בחינת מעבר לתוכנית כלל עירונית של

בבני ברק תוכנית עבודה לאיסוף אשפה בחצי עיר בימים ב', ד', ו' ובחצי השני בימים א', ג', ה' עם 

בחצי מהעיר האיסוף  משמעות הדבר היא כיתגבור באזורים מרכזיים בימי ראשון ושישי. 

ה המצטברת בסוף השבוע נאספת האחרון לפני סוף השבוע הוא ביום ה' בבוקר ובחצי השני האשפ

דבר היוצר מצבי גלישת אשפה מהפחים. ברשויות חרדיות אחרות אסוף  ,רק ביום ב' בבוקר

 בימים א' ג' ו' בכל העיר. 

לערוך דיון מקיף בנושא ימי פינוי האשפה הביתית ולבחון אפשרות למעבר לתוכנית אסוף  מומלץ

 לבחון את הפעילות בערים חרדיות אחרות.בכל העיר בימים א' ג' ו'. יתכן כי על האגף 

 

 פחים -אשפה ביתית 

  לא נאספו נתונים בגין תקינות הפחים באזורים באחריות הקבלן. 2014בסקר פחים מקיץ 

  .מבצע מכירת פחים לתושבים התנה רכישת עגלה חדשה בהחזרת עגלה שבורה 

 באחריות הקבלן. כי סקר פחים יכלול נתונים בגין תקינות פחים גם באזורים מומלץ

לשקול מתן אפשרות לסבסוד עגלות גם בהתאם לקריטריונים כגון: פח שנעלם, יחס  מומלץ

 הפחים הקיימים לכמות הדיירים בבניין וכד'. 
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 בקרה על פעולות הטאוט בלבד -מנהלי אזורים 

 לפעולות הטאוט ואינם כוללים בקרה של פעולות איסוף  םדיווחי מנהלי האזורים מתייחסי

 שפה ביתית, פחים טמונים וגזם וגרוטאות.א

  סעיפים אשר  -בחוזים עם קבלני התברואה סעיפים בגין קיזוזים וקנסות עקב אי ביצוע עבודות

 אינם מיושמים בפועל.

  נתוני העירייה בגין כניסת משאיות, המהווים בסיס להתחשבנות עם הקבלן נ. בתחום איסוף

 רים לתברואה. האשפה הביתית גבוהים מנתוני איגוד ע

 להרחיב את אחריות מנהלי האזורים כך שתכלול דיווח, מעקב ותאום כל פעולות הנקיון. מומלץ

נוהל לדווח על אי ביצוע עבודות ע"י קבלנים בהתיחס לסעיפי קנסות ופיצוי  לקבוע מומלץ

 הכלולים בחוזים.

 שא כמות משאיות.לקבוע נוהלי בקרה להשוואת נתוני האגף לנתוני איגוד ערים בנו מומלץ

 

 מושבתת GPSמערכת 

 .2013למעקב אחר כלי רכב של אגף התברואה מושבתת מחודש אפריל  GPSמערכת 

 לבחון את הפעלתה מחדש של המערכת כולל אפשרות להפקת דוחות תקופתיים.  מומלץ

 

 ליקויים בתחום הטיאוט

ועץ טען כי בתקציב הקיים . היישנן תלונות רבות מהן עולה כי יש לשפר את תחום הטיאוט בעיר

ניתן לשפר את עבודת הקבלנים ומנהל האגף טען כי מדובר בחוסר תקצוב  ובעזרת ניהול נכון

 מספיק. 

  לשוב ולבחון את המלצות היועץ החיצוני הנוגעות לטיב הבקרה בתחום הטאוט. מומלץ

ול בטיאוט לבדק אפשרות להפנות משאבים מפעולות איסוף האשפה הביתית לצורך טיפ מומלץ

 ת.וללמבלי להגדיל את מסגרת התקציב הכ

 

 פעילות ללא חוזים ברי תוקף

העירייה חתמה על הסכם הארכה רטרואקטיבי עם הקבלן נ. לאסוף אשפה ביתית בחודש 

למועד הביקורת בחודש יולי  חודשים ללא הסכם הארכה בתוקף. 14-, לאחר כ2011אוקטובר 

 תוקף.ללא הסכם הארכה ב , הקבלן פעל2014

העירייה האריכה חוזים עם קבלני טאוט באופן רטרואקטיבי, כאשר  2014 -ו 2013בשנים 

 הקבלנים פעלו חודשים רבים ללא חוזה בתוקף.

, 2011העירייה חתמה על הסכם הארכה רטרואקטיבי בנושא גזם וגרוטאות בחודש אוקטובר 

הייתה ללא הסכם הארכה  10/2011 - 8/2010לאחר שפעילותה של חב' נ. בע"מ במהלך התקופה 

 ללא הסכם בר תוקף.  2014ועד לחודש יולי  2013בר תוקף. כמו כן, פעלה החברה מחודש אוגוסט 

לפעול לקביעת נהלי עבודה לחידוש חוזים ויציאה למכרזים בהתאם ללוחות הזמנים מומלץ 

 הכלולים בחוזים שנחתמו עם הספק.
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 נתונים כספיים וכמותיים .2

 2011-2014גידול בשנים  30% - מיליון ש"ח 73.6 - הוצאה לתברואהה

 73.6-ל 2011מיליון ש"ח בשנת  56.8-ההוצאה לתברואה גדלה ממנתוני הטבלה להלן עולה כי 

כך  8%באותן שנים עמד על  ה. הגידול באוכלוסיי30%גידול של  - 2014מיליון ש"ח בשנת 

 בשנים אלו. 20%-שההוצאה לתושב גדלה ב

 

 2011-2014ב"ב  -ול בהוצאה לתושב גיד - תברואה

גידול      

2011-14 
2014 2013 2012 2011 

 56,804 62,246 67,617 73,622 30% ש"חא - הוצאה לתברואה

 163,800 168,800 172,500 177,000 8% מס' תושבים 

 347 369 392 416 20% ש"ח -הוצאה לתושב 

 

 

 מההוצאה לתברואה 28% -ח מיליון ש" 20.3 -ההוצאה לפינוי אשפה ביתית 

מיליון  20.3-ל 2014מנתוני הטבלה להלן עולה כי ההוצאה בגין פינוי אשפה ביתית הגיעה בשנת 

 מההוצאה בגין סעיף תברואה. 28%ש"ח, סכום המהווה 

מיליון  8.2מתקציב האגף.  14%מיליון ש"ח המהווים  10.3העירייה שילמה עבור טיאוט  ,בנוסף

כל אחד מהווים טמוני קרקע ומכולות  .מתקציב האגף 11% -ינוי אשפה גושית ש"ח שולמו עבור פ

 מתקציב האגף. 31% -מיליון ש"ח  23-ים לתברואה הגיע להתשלום לאיגוד ער מהתקציב. 4%

 

 * 2014 -הוצאות תברואה 

 % הוצאה אש"ח פרטים

 28% 20,325 פינוי אשפה ביתית

 14% 10,323 טיאוט

 11% 8,211 אשפה גושית

 4% 3,013 טמוני קרקע

 4% 2,639 מכולות

 31% 23,000 איגוד ערים לתברואה

 3% 2,324 פעולות אחרות

 5% 3,787 הנהלה

 100% 73,622 סה"כ תברואה

 1* ראה נספח 
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 מההוצאה  62% -מיליון ש"ח  27.7התשלום לקבלנים  וטיאוט: איסוף אשפה

 2014מיליון ש"ח בשנת  44.5-הגיע לאשפה וטיאוט מנתוני הטבלה להלן עולה כי התשלום לאיסוף 

 לפני התשלום לאיגוד ערים לתברואה.

ובנוסף העירייה העסיקה  מיליון ש"ח 16.8-י עירייה הגיע לעלות איסוף אשפה ביתית ע"י עובד

איסוף  ,טיאוטאשפה ביתית,  יפינותחומי מיליון ש"ח. קבלנים עוסקים ב 27.7לנים בעלות של קב

מיליון  3.5 סכום של שולם לקבלנים עבור פינוי אשפה ביתית. ומכולותת, טמוני קרקע גושי אשפה

 -ש"ח ועלות איסוף אשפה גושית, טמוני קרקע ומכולות הגיעה ל ןמיליו 10.3, עבור טיאוט ש"ח

 .2014מיליון ש"ח בשנת  13.9

 

 * 2014 -הוצאות תברואה עירייה / קבלנים 

 קבלנים עירייה  

 % אש"ח % אש"ח סה"כ פרטים

 17% 3,500 83% 16,825 20,325 פינוי אשפה ביתית

  10,323  - 10,323 טיאוט

  8,211  - 8,211 אשפה גושית

  3,013  - 3,013 טמוני קרקע

  2,639  - 2,639 מכולות

 38% 27,686 62% 16,825 44,511 אשפה וטיאוטסה"כ 

 57% 13,110 43% 9,890 23,000 איגוד ערים לתברואה

    3,787 3,787 הנהלה

  1,055  1,269 2,324 פעולות אחרות

  41,851  31,771 73,622 סה"כ תברואה

 1* ראה נספח 
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 עבור אשפה ביתית 60% - מיליון ש"ח 23 -התשלום לאיגוד ערים 

טון  83,316בגין  ש"ח ןמיליו 23העירייה שילמה לאיגוד ערים לתברואה היטל בסך  2014בשנת 

 11%גרוטאות,  - 17% הם אשפה ביתית, 60% - אלף טון 50 . מנתוני הטבלה להלן עולה כיאשפה

 טיאוט ואחר. מכולות, בגין 12% -טמוני קרקע ו

 

  2014 -איגוד ערים לתברואה 

 
 קבלן נ. בע"מ עובדי עירייה סה"כ

 % טון % טון % טון פרטים

 29% 14,454 71% 35,555 60% 50,009 אשפה ביתית

  13,891   17% 13,891 קבלן נ. -גרוטאות 

  9,202   11% 9,209 קבלן ח. -טמוני קרקע 

  6,087   7% 6,087 קבלן ח. -מכולות 

  1,032   1% 1,032 קבלן ג. ור. -טיאוט 

 4% 3,087 אחר
  

3,087 
 

 57% 47,761 43% 35,555 100% 83,316 סה"כ

 

 

 ק"ג 1.56ממוצע ארצי  -ק"ג  1.4 לנפש ליום אשפה -ק בני ברנתונים השוואתיים  2013

 מהממוצע הארצי. 11%-מעיון בטבלה שלהלן, עולה כי כמות האשפה לנפש בבני ברק נמוכה ב

ק"ג לנפש בעוד שהממוצע הארצי עמד על  1.4על  2012כמות האשפה ליום בבני ברק עמדה בשנת 

ם נוספות בגוש דן בהם האשפה לנפש גבוהה נתונים בגין עריבטבלה מובאים גם ק"ג לנפש.  1.56

 מבני ברק.

 

 * 2012 -לנפש  אשפהכמות  -מדגם עיריות

 כמות פסולת יחסית לב"ב )%( לנפש )ק"ג / יום( אשפה רשות מקומית

 121% 1.70 רמת גן

 107% 1.50 פתח תקוה

 107% 1.50 גבעת שמואל

 100% 1.40 גבעתיים

 100% 1.40 בני ברק

 111% 1.56 ממוצע ארצי

 3* ראה נספח 
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  גבוהה יחסית לערים החרדיות החדשות אשפה לנפשכמות ה -בני ברק 

משמעותית מכמות האשפה  עולה כי כמות האשפה לנפש בבני ברק גבוהה מעיון בטבלה להלן

  לנפש בערים החרדיות החדשות: אלעד, ביתר עילית ומודיעין עילית ודומה לכמות בבית שמש.

 אין אזורי תעשיה משמעותיים. החרדיות החדשות ובע מכך שבעריםהפער נויתכן 

 

 * 2012 -ערים חרדיות  -לנפש  אשפהכמות 

 כמות פסולת יחסית לב"ב )%( לנפש )ק"ג / יום( אשפה רשות מקומית

 71% 1.00 אלעד

 71% 1.00 יתר עיליתב

 79% 1.10 מודיעין עילית

 100% 1.40 בית שמש

 100% 1.40 בני ברק

 3ראה נספח  *

 

 בין ערים חרדיותהוצאה לתושב הגבוהה  - בני ברק

תושב בבני ברק היא הגבוהה ביותר מבין למנתוני הטבלה להלן עולה כי ההוצאה לתברואה 

 הערים החרדיות.

  22% -ב סכום הגבוה ,2013ש"ח בשנת  392עמדה על  לשנה לנפש בגין תברואה ההוצאהציין כי נ

  .בה כמות האשפה לנפש דומה לכמות בבני ברקבבית שמש, מההוצאה  אף
 

 * 2013 - ערים חרדיות -ההוצאה לתברואה 

 מס' תושבים  הרשות
 הוצאה לתברואה 

 ש"ח

עלות לנפש 

 ש"ח -לשנה 

 תיחסי עלות לנפש

 לב"ב )%(

 54% 217 9,737,000 44,900 ביתר עילית

 71% 284 17,018,000 60,000 מודיעין עילית

 78% 311 29,249,000 94,100 בית שמש

 83% 331 14,100,000 42,600 אלעד

 100% 399 68,796,000 172,500 בני ברק

 3ראה נספח * 
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 ש"ח  0.77 - אשפה ק"גפינוי עלות 

ערים קרובה לממוצע במדגם ש"ח לק"ג והיא  0.77בבני ברק עומדת על  אשפהק"ג  1פינוי עלות 

 .חרדיות וערים נוספות באזור המרכז

 

 * 2012/13מדגם ערים  -פינוי אשפה לות ק"ג ע

 מס' תושבים רשות
ק"ג לנפש 

 לשנה

שנתית עלות 

  תברואה

 ש"ח

ש"ח עלות 

 לק"ג

לנפש עלות 

יחסית 

 לב"ב

 214% 1.37 127,501,000 621 149,600 רמת גן

 175% 1.28 153,328,000 548 219,300 פתח תקוה

 142% 1.11 31,900,000 511 56,200 גבעתיים

 83% 0.91 14,100,000 365 42,600 אלעד

 98% 0.71 9,386,000 548 24,100 גבעת שמואל

 71% 0.71 17,018,000 402 60,000 מודיעין עילית

 144% 0.66 20,394,000 876 35,500 אור יהודה

 78% 0.61 29,249,000 511 94,100 בית שמש

 54% 0.59 9,737,000 365 44,900 ביתר עילית

  0.79    מדגם ממוצע

 100% 0.78 68,796,000 511 172,500 בני ברק

 3* ראה נספח 
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  פעילותתחומי . 3 

 אשפה ביתיתפינוי  3.1

 מתקציב האגף. 28% - ש"ח ליוןמי 20.3על  2014בשנת  הפינוי האשפה הביתית עמד ההוצאה בגין

 מיליון ש"ח 16.8-רייה הגיעה למנתוני הטבלה להלן עולה כי עלות פינוי אשפה ביתית ע"י עובדי עי

מהתשלום  17% - מיליון ש"ח 3.5-מעלות פינוי אשפה ביתית. התשלום לקבלן הגיע ל 83% -

 פינוי אשפה ביתית.ל

 

 * 2014 - ןעירייה / קבל פינוי אשפה ביתית

 קבלנים עירייה  

 % אש"ח % אש"ח סה"כ 

 17% 3,500 83% 16,825 20,325 פינוי אשפה ביתית

  31,918  41,704 73,622 תברואה סה"כ

 1* ראה נספח 

  

 חברת נ. בע"מ. -פינוי אשפה ביתית עובדי העירייה וקבלן חיצוני 

משאיות של  3-איסוף אשפה בנוסף למשאיות  8ה מפעילה העירייפינוי אשפה ביתית לצורך 

איסוף  בתחום פועלים 64 2014בשנת  עסיקה(. כמו כן אגף התברואה 29הקבלן )ראה נספח 

איסוף האשפה מתבצע בהתאם לתוכנית עבודה הכוללת . עובדי הקבלןלהאשפה הביתית, בנוסף 

זוגיים -מחצית מן האזורים מתבצע איסוף בימים איככאשר  אזורים, 27-שטח העיר ל חלוקת

 (.18ובמחצית בימים זוגיים )ראה נספח 

 

 חתימה רטרואקטיבית ופעילות ללא חוזה תקף -הסכמים 

ה הסכם עם חברת נ. בע"מ להפעלת משאיות דחס לפינוי אשפה ביתית. ההסכם נחתם לעיריי

בחודש אוקטובר באופן רטרואקטיבי . החוזה הוארך בעקבות מכרז שפורסם 2008בחודש יולי 

 חודשים. 12 -ל 2012אוגוסט ב חודשים והוארך פעם נוספת 24 -ל 2011

 

   2008-2014 - בע"מ נ. קבלן - הסכמים -אשפה ביתית 

 תאריך חתימה
מס' 

 חודשים
 הערות תקופה

 חוזה 8.2008-7.2010 24 28.7.2008

 ללא הסכם הארכה בתוקף 8.2010-10.2011 14 

 רטרואקטיבי 1הארכת חוזה  8.2010-7.2012 24 25.10.2011

 2הארכת חוזה  8.2012-7.2013 12 6.8.2012

 12 8.2013-7.2014 
                   לא ניתן להאריך חוזה 

 טרם פורסם מכרז חדש
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 הערת הביקורת

בחודש עם הקבלן נ. לאסוף אשפה ביתית העירייה חתמה על הסכם הארכה רטרואקטיבי 

יולי  בחודש למועד הביקורת חודשים ללא הסכם הארכה בתוקף. 14-כלאחר , 2011אוקטובר 

 ללא הסכם הארכה בתוקף. פעל הקבלן ,2014

 לא תפעל ללא חוזה בתוקף.  הכך שהעיריי -חר הארכת חוזים לקבוע נוהל למעקב א מומלץ

 

  29% - עובדי קבלן/  71% - עובדי עירייה טון אשפהיחס 

אלף טון אשפה  35.5שילמה העירייה היטל הטמנה עבור  2014מנתוני הטבלה להלן עולה כי בשנת 

 "י עובדי הקבלן נ.שפונו ע 29% -אלף טון  14.5 -שפונו ע"י עובדי עירייה ו  71% -ביתית 

 

 2014 -נתוני איגוד ערים לתברואה  -כמות אשפה ביתית חודשית עירייה/קבלן 
 

 % שנתיתכמות  איסוף

 29% 14,454 קבלן

 71% 35,555 עירייה

 100% 50,009 סה"כ

 
 

 פינוי על ידי הקבלן 33% -יחס עגלות עירייה/קבלן 

מפונות על ידי עובדי העירייה ההעגלות  מספר 2014בשנת  ,לנתונים שנמסרו לביקורתבהתאם 

מכלל  33% -עגלות  4,296פינה הקבלן חברת נ. עיר ובמכלל העגלות  67% - 8,904הגיעה ל 

נתוני איגוד ערים לתברואה המהווים בסיס לחיוב העירייה בהיטל קרוב לנתון זה  העגלות.

 כמפורט לעיל. בהתאמה( 33% -ו 71%) הטמנה

 

 קבלן *יחס עגלות עירייה / 
 

 % מס' עגלות 

 33% 4,296 קבלן

 67% 8,904 עירייה

 100% 13,200 סה"כ

 10* ראה נספח 

 

 תקצוב הקבלן  17% -ב עירייה/ קבלן תקצייחס 

 2011-13ובשנים  2014בשנת  17%עולה כי חלק הקבלן בתקציב עומד על מנתוני הטבלה להלן 

וזאת כאשר הנתונים  -הביתית  מתקציב פינוי האשפה 19%-16%על תקציב הקבלן עמד 

 פינוי אשפה ביתית ע"י הקבלן.  30% -הכמותיים מצביעים על נתח של כ
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  2011-2014 -פינוי אשפה ביתית  -חלוקת התקציב עירייה/קבלן 
 

 
2014 2013 2012 2011 

 % אש"ח % אש"ח % אש"ח % אש"ח 

 16% 3,091 19% 3,707 18% 3,833 17% 3,500 קבלן

 84% 16,847 81% 15,787 82% 17,536 83% 16,825 עירייה

 100% 19,938 100% 19,494 100% 21,369 100% 20,325 סה"כ

 

 

 קבלן בהשוואה לעובדי עירייה 50% -לטון  עלות פינוי אשפה ביתית

עלות פינוי וש"ח  242עומדת על  קבלןללטון  פינוי אשפה ביתית עלותמנתוני הטבלה להלן עולה כי 

 לקבלן. שניים מהעלותש"ח, פי  473 - עירייהבדי ע"י עו

 

  2014 -עירייה/קבלן  עובדי - עלות לטון -פינוי אשפה ביתית  

 ש"ח -עלות לטון  טון -כמות שנתית עלות אש"חסה"כ   

 242 14,454 3,500 קבלן

 473 35,555 16,825 עירייהעובדי 

 406 50,009 20,325 סה"כ

 

 

 לשנה מיליון ש"ח 8 -ת עובדי העירייה עלות עודפת בגין פעילו

ע"י  2014בשנת  איסוף אשפה ביתית בכל העיר של פרופורמה עלותהמתחשיב הביקורת עולה כי 

בפועל, במצב הקיים של איסוף  .ש"ח ןמיליו 12 -ש"ח לטון מגיע ל 242במחיר של עובדי קבלן 

העסקת קבלנים בלבד  ון ש"ח.מילי 20-גיעה למהאשפה ע"י עובדי עירייה העלות הכוללת מ 70%

 מיליון ש"ח לשנה. 8 -יתה מביאה לחסכון של כיה

 

 * 2014 - פינוי אשפה באמצעות קבלן 100%של  פורמהפרועלות  

 ש"ח -עלות לטון  טון -שנתיתכמות  אש"ח סה"כ עלות 

 406 50,009 20,325 2014 -עלות בפועל 

 242 50,009 12,102 אסוף כל העיר קבלן

 164 - 8,223 הפרש

 6* ראה נספח 
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 ללא בדיקת עלויות -קבלת עובדים חדשים 

איסוף לחדשים  עובדים 10התקבלו  2014מנתוני דוחות השכר של העירייה עולה כי בשנת 

 2015בתחילת שנת בנוסף,  .2013עובדים שהתקבלו בשנת  12-וזאת בנוסף ל האשפה הביתית

ר כי עובדי עירייה סביה האגףחשב (. 16פה )ראה נספח ס נהגי איסוף אשלגיו 2/2015מכרז  פורסם

בהסכמי העבודה הקודמים. כמו כן  300במשמרת במקום  עגלות 450חדשים נקלטו בתקן של 

כאשר יש בעיה לקבל עבודה  חגיםב עובדי עירייה חשובים לצורך תגבור בזמני עומס הוסבר כי

 נוספת מהקבלנים.

 

 הערת הביקורת

מעלות  2פי  ,ש"ח לטון 473-הגיע ל 2014ה ביתית ע"י עובדי עירייה בשנת עלות איסוף טון אשפ

 ע"י עובדי קבלן. תאיסוף טון אשפה ביתי

מתחשיב הביקורת עולה כי איסוף אשפה ביתית בכל העיר ע"י עובדי קבלן הייתה מביאה 

 .מיליון ש"ח בשנה 8 -לחיסכון של כ

 12 -וזאת בנוסף ל ביתית כעובדי עירייהאסוף אשפה לעובדים חדשים  10נקלטו  2014בשנת 

 300 -עגלות בהשוואה ל 450בתקן למשמרת של . העובדים נקלטו 2013עובדים חדשים בשנת 

 .עגלות בהסכמים הקודמים

עובדי  האופטימלי של רקשר לשיעולערוך דיון מקיף בדרג הניהולי הבכיר בעירייה במומלץ 

  עירייה במערך איסוף האשפה הביתית.

 

 *נ.  קבלן -כמות עגלות יומית  - שבועיתעבודה תכנית  -סוף אשפה ביתיתאי 

 ה'-ימים ב' יום א' יום ו' 

 2011תכנית עבודה 
2,031 1,746 1,746-1,825 

2014תכנית עבודה   
2,520 2,440 1,670-1,794 

 דו"ח סגן מנהל האגף
2,255 2,435 2,050 

 7* ראה נספח 

 

 קבלן נ. -תכנית עבודה 

עגלות  מספר, 2011העבודה השבועית בשנת  בהתאם לתוכניתעולה כי  עילי הטבלה למנתונ

 -חמישי וכ - עגלות אשפה בממוצע בימים ראשון 1,800-לאסוף כ נ. קבלןהאשפה היומית שעל 

עגלות, כך שעל מנת לבצע את  600-עגלות בימי שישי. קיבולת משאית הדחס הינה כ 2,300

 ומשאית דחס נוספת ביום שישי. 'ה -'בימים אמשאיות דחס  3העבודה הקבלן נדרש לספק 

עגלות האשפה  מספר ,עולה כי היקף הפעילות השתנה 2014בתכנית העבודה לחודש יוני מעיון 

ה העגלות על מספרבימים ראשון ושישי . עגלות 1,700-על כ עומד חמישי -בימים שני  הממוצע

 .לות ביום א'עג 2,440 -עגלות ביום ו' ו 2,520 - והגיע ל
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 הערת הביקורת

בימים ראשון,  בכל העיר ביתיתאיסוף אשפה  קיימת אופציה לתוכניתהביקורת מציינת כי  

בבני ברק בתוכנית העבודה  ביותר. גבוהההימי שישי וראשון כמות האשפה ב שלישי ושישי.

ר באזורים מרכזיים ' עם תגבואיסוף אשפה בחצי עיר בימים ב', ד', ו' ובחצי השני בימים א', ג', ה

בבני ברק לא נקבעה תכנית א', ג', ו' מאחר ותכנית כזו נמסר כי  לביקורת ראשון ושישי. בימי

  אינה תואמת את צרכי העיר וכי כמות האשפה בבני ברק דורשת פעילות על פני כל השבוע.

הפעילות על האגף לבחון את יתכן ולערוך בחינה מקיפה של ימי פינוי האשפה הביתית.  מומלץ

בערים אחרות בהם, כאמור, מתבצע איסוף בעיקר בימי שישי וראשון טרם חתימה על מכרז חדש 

 שיותיר את פעילות פינוי האשפה הביתית כפי שהיא כיום.

 

 בקרות

בניגוד לפעילויות האחרות המבוצעות על ידי הקבלן חברת נ. בע"מ, בהם נערכת בקרה באמצעות 

האחראי על בדיקת כמות המשאיות שסופקו על ידי הקבלן לעבודה, דוחות יומיים של עובד האגף 

פעילות איסוף האשפה הביתית אינה מבוקרת באמצעות דוחות יומיים או באמצעות כל דוח כתוב 

מבוצע על בסיס עדכון בעל פה של עובד  (17.2)ראה נספח  אחר. לביקורת הוסבר כי עדכון הקובץ

 ר כמות העגלות שנאספה בפועל על ידי הקבלן.האגף המעדכן את סגן מנהל האגף בדב

 

 הערת הביקורת

 הקבלן המבצע הפעילות של אסוף אשפה ביתית.פעולות אחר  ובקרה לא נקבע נוהל למעקב

 .אחרים יומי בכתב בדומה לבקרות בתחומי פסולת חלקבוע נהלי בקרה הכוללים דיוו מומלץ

 וני איגוד עריםנתוני העירייה גבוהים מנת -מס' הסבבים של הקבלן 

אגף תברואה מקבל מידי חודש דוח מאיגוד ערים לתברואה אודות הכניסות של משאיות האשפה 

 , זיהויאשפה ביתית, גזם וכד' :, סוג האשפהדוח כולל פירוט של תאריךקבלנים. הושל העירייה 

 ו.וכמות האשפה שבמשאית נט עירייה, קבלן: המשאית, בעלות סוג + מס' רישוי: המשאית

במדגם הביקורת נתוני העיריה המהווים בסיס להתחשבנות עם  עולה כי נתוני הטבלה להלןמ

 מנתוני איגוד ערים. לחודש כניסות 3-11הקבלן גבוהים ב 

 

 * 2014 - מדגם נתוני האגף ונתוני איגוד ערים -איסוף אשפה ביתית קבלן נ. 

 כניסות 

 הפרש נתוני אגף תברואה נתוני איגוד ערים 

 11 227 216 14-מרץ

 6 257 251 14-אפר

 3 203 200 14-מאי

 8* ראה נספח 
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 הערת הביקורת

נ. בתחום איסוף  נתוני העירייה בגין כניסת משאיות, המהווים בסיס להתחשבנות עם הקבלן

  .גבוהים מנתוני איגוד ערים לתברואה אשפה ביתית

אגף לנתוני איגוד ערים בנושא לקבוע נוהלי בקרה שוטפים הכוללים השוואת נתוני המומלץ 

 .כניסת משאיות

 

 סקר עגלות אשפה ומבצע החלפת עגלות פגומות

עגלות מספר נערך באגף התברואה סקר פחים ברחבי העיר על מנת לבחון את  2013בחודש דצמבר 

 .ותקינותםהאשפה 

זורים באאזורים בהם פינוי האשפה מבוצע על ידי עובדי העירייה והן הן ב סקר הפחים נערך

 שבאחריות הקבלן חברת נ., אך לא נאספו נתונים בגין תקינות הפחים באזורים בהם פועל הקבלן. 

עגלות ירוקות ליטר  1,100ועגלות  עגלות ירוקות "רגילות" - ליטר 360המיפוי כולל עגלות 

 "גדולות".

 - ה תקינהכפי שהוסבר לביקורת, עגלה שאינ מכלל העגלות אינן תקינות. 7%-נמצא כי כ סקרב

  עגלה בעלת מכסה שבור, גלגל חסר, סדק או שבר וכד'.

 

 * 2013דצמבר  - איסוף ע"י העירייה סקר פחים
 

 % לא תקינים ליטר 360פחים 

5,451 381 7% 

 10.1* ראה נספח 

 

 2014 אוגוסט-יזמה העירייה, בחודשים יולי על מנת לצמצם את כמות העגלות הבלתי תקינות,

 (. 19לות )ראה נספח מבצע להחלפת עג

ש"ח  100במחיר מסובסד של אפשרות לתושבי העיר לרכוש עגלות חדשות במסגרת המבצע ניתנה 

 ש"ח.  250 -מהמחיר המקובל לצרכן המגיע ל 60% -הנמוך במחיר  לעגלה,

 

 הערת הביקורת

לא נאספו נתונים בגין תקינות הפחים באזורים באחריות  2014במסגרת סקר הפחים בקיץ 

 הקבלן.

תנה המבצע ה 2014אוגוסט  -ממודעת הפרסום של המבצע שנערך בחודשים יולי  שעולהכפי 

  .רכישת עגלה חדשה בהחזרת עגלה שבורה

ן באזורים באחריות עובדי , בסקר הפחים הבא שיערך לרשום נתונים בגין תקינות פחים המומלץ

 העירייה והן באזורים באחריות הקבלן וזאת לצורכי השוואה.

לא רק במקרה של עגלות שבורות  קניית עגלות במחיר מסובסדמתן אפשרות לשקול ל מומלץ

יחס הפחים הקיימים לכמות  דווח על פח שנעלם, גם בהתאם לקריטריונים נוספים כגון: אלא,

  .הדיירים בבניין וכד'
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 טיאוט 3.2

בע"מ, כאשר כל קבלן  ר.בע"מ וחב'  .ג: חב' שני קבלני משנה על ידי מתבצערחובות  טיאוט

אזור המרכז  אחראית על ר.חב'  .אזור וויזניץ ומגידו - .גחב' אחראי על מחצית משטח העיר 

 .ופרדס כץ

מסך  14%מיליון ש"ח,  10.3על  2014עמד בשנת קבלנים ההיקף הכספי של ההתקשרות עם 

 .הוצאות התברואה

-ל 2011בין השנים  בתקציב הטאוט ש"ח מליון 3.4 שלגידול  חלכפי שעולה מנתוני הטבלה להלן 

2014 . 

 .ולא בדרך של תוספות לחוזים על סמך סיכומים בע"פ השינויים הםהוסבר כי  לביקורת

 

 2011-2014 -אש"ח  - נתונים כספיים -טיאוט 

 גידול 

 2011-14 
2014 2013 2012 2011 

 6,904 8,867 7,746 10,323 3,419 טיאוט

 56,804 62,246 67,617 73,622 16,818 סה"כ תברואה

 12% 14% 11% 14% 20% יחס

 

 

 למתן שירותי ניקיון רחובות ושטחים פתוחים 123/10מכרז 

ים למתן שירותי ניקיון רחובות ושטח 123/10מכרז מס'  העירייה פרסמה 2010בחודש אוקטובר 

 .ש"ח וןימיל 8.4של  במסגרת המכרז קבעה העירייה רף מרבי להוצאה בגין הטאוט פתוחים.

כמו כן, נקבע כי העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את ההצעות בין שני מציעים שונים או 

להזמין את כל העבודות מספק אחד. הבחירה תעשה בהתאם לשיקולים שונים ואין התחייבות 

 .ה הזולה ביותרלקבל את ההצע

וחילקה ביניהם את  חב' ג. והקבלן חב' ר.: הקבלן בחרה העירייה בשני קבלנים בעקבות המכרז

 העיר. לביקורת הוסבר כי הבחירה נבעה מתוך הרצון ש"לא לשים את כל הביצים בסל אחד".

 

 הסכמים

 לשנתיים חתמה העירייה חוזה 2010 בחודש אוגוסטמנתוני הטבלה להלן עולה כי  - קבלן ג.

 חודשים. 12תקופות נוספות של  3 -לבתוספת אופציה  1.1.2011-נכנס לתוקף בש

מתאריך מימשה העירייה את האופציה והאריכה את החוזה רטרואקטיבית  2013אפריל בחודש 

  .חודשים 12תקופה של ל 1.1.2013

מתאריך בית מימשה העירייה אופציה נוספת והאריכה את החוזה רטרואקטי 2014בחודש יוני 

 .31.12.2015עד ליום  1.1.2014
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 2011-2014 -קבלן ג. בע"מ  -הסכמים  -טיאוט 

 הערות תקופה מס' חודשים תאריך חתימה

8.10.2010 24 1.2011-12.2012  

 1הארכת חוזה  1.2013-12.2013 12 8.4.2013

 רטרואקטיבי

 2הארכת חוזה  1.2014-12.2015 24 30.6.2014

 רטרואקטיבי

 

 ףלתוק נכנס ה. החוזה עם הקבלן ר. בע"מחתמה העירייה על חוז 2010בחודש דצמבר  - .בלן רק

  חודשים. 12תקופות נוספות של  3-ללשנתיים בתוספת אופציה  1.1.2011תאריך ב

תאריך מימשה העירייה את האופציה והאריכה את החוזה רטרואקטיבית מ 2013בחודש אפריל 

 .31.12.13 -חודשים שהסתיימה ב 12תקופה נוספת של ל 1.1.2013

מימשה העירייה אופציה נוספת והאריכה את החוזה רטרואקטיבית  2014בחודש ספטמבר 

 .חודשי פעילות נוספים 24, 31.12.2015עד ליום  1.1.14תאריך מ

 

 2011-2014 - קבלן ר. בע"מ -הסכמים  -טיאוט 

 הערות תקופה מס' חודשים תאריך חתימה

8.10.2010 24 1.2011-12.2012  

 1הארכת חוזה  1.2013-12.2013 12 8.4.2013

 רטרואקטיבי

 2הארכת חוזה  1.2014-12.2015 24 11.9.2014

 רטרואקטיבי

 

  הערת הביקורת

באופן רטרואקטיבי, כאשר טאוט קבלני  עםחוזים האריכה  העירייה 2014 -ו 2013בשנים 

 ללא חוזה בתוקף. פעלו חודשים רביםהקבלנים 

 

 10% - קבלן ג. / קבלן ר. -פרש בין מחיר משמרת ראשונה ה

המחיר מ 10%-ר. בע"מ גבוה ב לקבלן ראשונה משמרתלמנתוני הטבלה להלן עולה כי המחיר 

שני הקבלנים. הסכום לעלות משמרת שניה ושלישית שווה  יש לציין כי ג. שנקבע עם חברה

ש"ח. א 3,036ג. בע"מ עומד על  ברהאש"ח לשנה והמחיר לח 3,341ר. בע"מ עומד על  לחברה

אלפי ש"ח. לביקורת הוסבר כי סכום זה הינו סביר  305 -לחברת ר. בע"מ בשנה כ תוספת המחיר

 לחלק את העבודה בין שני קבלנים. תמעוניינ ההייתבאופן יחסי התחשב בכך שהעירייה 
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 חברת ג. בע"מ וחברת ר. בע"מ * - 1חוזי טאוט משמרת 

 לפי חוזה 1משמרת  תעלות שנתי   קבלן

 3,036,000 ג. בע"מ

 3,340,800 . בע"מר

 304,800 הפרש

 3.1* ראה נספח 

 

אש"ח  467 -גבוה ב 2014כפי שעולה מנתוני הטבלה להלן הסכום ששולם לקבלן ג' בע"מ בשנת 

 תעשייה. -3, ומס' 2, מס' 1מסך הסכומים הנקובים בחוזה בגין טאוט במשמרות מס' 

 ש"ח מהסכומים בחוזה.  193,450 -תשלום לקבלן ר' בע"מ נמוך בעוד עולה כי ה

 

 ש"ח * - 2014 -הפרשים בין חוזה לתשלום בפועל  -טאוט 

 3.1* ראה נספח 

 

 

 קבלן, מפקח חיצוני - עירייה, מנהל אזור - מנהל אזור - בקרות

 טיאוטלוודא כי ה מבצעים בקרת הטיאוטאזורים המנהלי  תארבע - מנהלי אזורים עירייה

 באזור אחריותם מבוצע בהתאם לחוזה ובאופן משביע רצון.

ק הנושא רכב ירובמנהל אזור מטעמו המסייר בשטח במקביל, מעסיק הקבלן  - מנהלי אזור קבלן 

העובדים  הגעתלפעילות תקינה של עבודת הקבלן כגון: את סימול עיריית בני ברק ואמור לדאוג 

  ספקת רכב וציוד תקין ופיקוח על עבודת הפועלים במהלך היום.אבבוקר, 

פעילות הטיאוט בנושא העירייה הפעילה מפקח מערך הבקרה הכפול, ל בנוסף - מפקח חיצוני 

. ההתקשרות עמו הופסקה (5)ראה נספח  2013בחודש מרץ  עבודתוהחל את  המפקחבעיר. 

 חודשים. 4-תקופת פעילותו בתחומי העיר עמדה על כשנה ו. 2014ביוזמת העירייה בחודש יולי 

 

 מעקב אחר ביצוע בפועלחוסר אחידות בדיווח והעדר  -דוחות מנהלי האזורים 

מבוצע באמצעות טופס דיווח דיווח ה. ייההעיר של מכל מנהל אזורכולל דיווח יומי מערך הבקרה 

על ריכוז נתוני הדוחות גם מנהל האזור האחראי לדיווחי כל מנהלי האזורים מוגשים  .יומי

 לאגף התברואה. םוהגשת

עלות שנתית כוללת  הפרש קבלן

 חוזהלפי 

 תשלום בפועל

 5,158,545 4,692,000 +466,545 ג. בע"מ

 3,953,330 4,147,080 -193,750 ר. בע"מ
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 *דוחות מנהלי אזורים 

פורמט  אזור 

 אחיד

כמות 

כלי 

 עבודה

 מספר

עובדי 

 ניקיון

זהות 

 -נהג 

רכב 

 טאוט

זהות 

מנהל 

 עבודה 

שעות 

 דהעבו

דיווח 

תקלות / 

הערות 

 אחרות

אזור 

מרכז 

 העיר

× √ √ × √ √ × 

 פרדס כץ
× √ √ √ × × × 

ויז'ניץ + 

 שיכון ה'
× √ √ × × × √ 

דוח 

 מרכז
× √ √ √ √ × × 

 4ראה נספח * 

 

 : דוחות מנהלי אזורים

 . וקשה להשוות בין נתוני הדוחות השוניםהדוחות אינם בפורמט אחיד  - פורמט אחידעדר ה  .1

  .פירוט כמות כלי עבודה םבכל הדיווחי  - עבודה יכמות כל  .2

 .ןניקיובכל הדיווחים נרשם מספר עובדי  - ןמספר עובדי ניקיו .3

בשני דוחות  ,שני דוחות כוללים זהות נהג רכב טאוט ועובד הנוסף - זהות נהג רכב טאוט  .4

  .אחרים אין פרטים

זהות מנהל העבודה מטעם הקבלן בשני שני דוחות כללו דיווח אודות  - זהות מנהל עבודה .5

 זה. מידעדוחות אחרים לא הופיע 

בשלושה דוחות אחרים לא היו  ,דוח אחד כלל פרטים לגבי שעות עבודה בפועל - שעות עבודה .6

 .פרטים לגבי שעות עבודה

בשלושה דוחות  ,עודוח אחד כלל הערות לגבי תקלות שאיר -דיווח תקלות / הערות אחרות  .7

 אלא ניתן לדעת אם היו תקלות והם לא דווחו או של .א רישום בגין תקלותאחרים לא נמצ

  .שנדגמו היו תקלות באותם ימים

כולל ( 10.4)נספח דוח הריכוז  - נתונים בדו"ח המרכז שאינם כלולים בדוחות מנהלי האזורים

נהל : זהות נהג רכב הטאוט או זהות מלדוגמא ,מידע שאינו כלול בדוחות של מנהלי האזורים

נתונים בדוח מה הביסוס ללא ברור ו אינם רשומים בדוח מנהל אזור מרכז העבודה אצל הקבלן

 . הריכוז
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 הערת הביקורת

המעקב והבקרה אודות פעילות הקבלנים לכלול בקרה רציפה הכוללת מידע לגבי אופי על 

ת דיווחי מנהלי הפעילות, תקלות ואירועים חריגים, אי ביצוע עבודות וכד'. אגף התברואה ירכז א

 .בהתאם לחוזה האזורים בקובץ בקרה שישמש בסיס להתחשבנות ולביצוע קיזוזים נדרשים

 

 אחריות לנושא הטיאוט בלבד ולא לשאר פעולות הניקיון -מנהלי האזורים 

כוללים מידע אודות אינם  פעילות הטיאוט בלבד. הדוחותלים מתיחסמנהלי האזורים  דיווחי

כי מנהלי  יקורת נמסרלבהביתיים הגזם הגרוטאות והפחים הטמונים. פעילות איסוף הפחים 

הניקיון ממונים על נושא הטיאוט בלבד ולא על שאר פעולות  ,בהגדרת תפקידם ,האזורים

  .באזור שבאחריותםהמבוצעות 

, פחים טמונים, גזם גרוטאות וטאוט, םהשונות: פינוי פחים ביתייניקיון העולות פאין תיאום בין 

עיתים רכב . לטאוטמלבד מנהלי האזורים, כאמור אינם אחראים על פעולות הניקיון ו מאחר

תחילה פעולת ניקוי האשפה הביתית ים ולאחר שסיים את פעולתו מהטיאוט עובד באזור מסו

הגזם והגרוטאות, המשאירה אחריה שאריות פסולות על המדרכות ולאורך הכבישים. חוסר 

 כל פעולות הניקיון. מתאם אתהששורשו בהעדר גורם  זה תאום

אלף  20 - ש"חאלף  14בין  , נע2014, לשנת מנהלי האזוריםהשכר הברוטו של  הביקורת מציינת 

 כמפורט בטבלה להלן:ש"ח 

 

 * 2011-2014 -טאוט  - חודשי ברוטו שכר

   2011-2014הפרש  

 2011 2014 % ש"ח מנהל אזור

1 569 3% 20,475 19,906 

2 363- 3%- 13,756 14.119 

3 556 4% 13,624 13,067 

4 867 5% 17,507 16,640 

 63,732 65,361 3% 1,629 סה"כ

 13ראה נספח *    

 

 הערת הביקורת

כוללים בקרה של פעולות איסוף אשפה  םלפעולות הטאוט ואינ םמנהלי האזורים מתייחסי ידיווח

 .גרוטאותווגזם  , פחים טמוניםיתיתב

לות ואזורים כך שתכלול תאום מעקב ודיווח בגין כל פע ייות מנהללהרחיב את אחר מומלץ

 .הנקיון
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 אי ביצוע קיזוזים וקנסות 

בע"מ כולל פירוט של פיצויים  ר.חברת בע"מ ו .גחברת בחוזה שנחתם עם קבלני הטיאוט  8סעיף 

ל הסעיף כול .מוסכמים למקרה בו הקבלן לא ביצע את השירות שעליו התחייב במסגרת ההסכם

  ליקויים עליהם נקבע פיצוי מוסכם לכל מקרה. 20טבלה המפרטת 

על ידי קבלני  אי ביצוע עבודות בגין סכומיםצע כל קיזוז של בו עולה כי לא הביקורת מבדיקת

המסמכים המוגשים ופירוט ליקויים אינו כלול בדוחות מנהלי האזורים,  לעיתים הניקיון.

 דות קיזוזים נדרשים.מידע או אינם כולליםלתשלום לקבלנים 

  :מהתשלום החודשי לקבלן צוע עבודה על ידי הקבלן שלא קוזזומקרים לאי בי 2הביקורת דגמה 

כי ארעה  נרשם 14-19/3/2014( לתאריך 4.3זור ויז'ניץ + שיכון ה' )ראה נספח בדוח מנהל א .1

נהל מ בבוקר(. 6 -בבוקר )תחילת עבודה  11הושבת מעבודה עד לשעה שתקלה ברכב הטאוט 

 האזור רשם ע"ג הדוח כי יש להפחית מחצית מיום העבודה בעת החישוב החודשי מול הקבלן.

 תעשייה באזור( מופיע כי 5)ראה נספח  15.5.2014בדוח יועץ חיצוני )ראה פירוט להלן( מיום  .2

 שלמה המלך לא בוצע טאוט ביום זה. -קטן ה

הגדרתו של לפי עיפים לא ריאליים" לביקורת הוסבר כי בעת כתיבת החוזה הוכנסו לחוזה "ס

עוד הוסבר כי וזאת בידיעה מראש כי לא תבוצע אכיפה לגבי סעיפים אלו.  ,מנהל אגף התברואה

על מנת לדרוש מהקבלן לעמוד בשאר סעיפי החוזה כנגד "וויתור" על הסעיפים נכללו בחוזה 

 סעיפים אלו.

 

 הערת הביקורת

תקינות הביצוע על ידי  מקשה על הבקרה אחר" חתימת חוזה הכולל "סעיפים לא ריאליים

 .בשל אי ביצוע סעיפים בחוזהמהתשלום לקבלן  יםונדרש קיזוז בפועל לא בוצעוהקבלן. 

נחתם בין העירייה לקבלני הניקיון יכללו רק הסעיפים המהותיים. סעיפים אלו כי בחוזה ה מומלץ

 וללא "עצימת עין".  קבועיאכפו על ידי העירייה באופן 

 

 אינה פועלת מזה כשנתיים GPS - מערכת ניהול ובקרה

למעקב אחר כלי הרכב  GPSליין מבוססת -הפעיל בעבר מערכת איתור און התברואהאגף 

וכמה זמן  מיקום הרכבאגף, ב כלי הרכבהשייכים לאגף התברואה. ניתן היה לערוך בקרה אודות 

 .מקום הוא שוהה בכל

 .עצת העירייה צורפה תמונה להמחשה מתוך התוכנהולמ 2014במצגת שהוצגה בחודש אפריל 

אגף התברואה מסר כי . התוכנה אינה מופעלתש כשנה וחצימבדיקת הביקורת עולה כי מזה 

 "הנושא בטיפול".

 

 הערת הביקורת

 .2013רכב של אגף התברואה מושבתת מחודש אפריל  למעקב אחר כלי GPSמערכת 

  .כולל אפשרות להפקת דוחות תקופתייםלבחון את הפעלתה מחדש של המערכת  מומלץ



 

 

 21 
 

 לא טופלו -דוחות יומיים של יועץ חיצוני 

לה העירייה יועץ חיצוני בתחום יפעה 2013חודש מרץ מהחל בעקבות ליקויים במערך הטיאוט, 

. תקופת פעילותו עמדה על כשנה 2014. ההתקשרות עמו הופסקה ביוזמת העירייה בחודש יולי זה

הנהלת  ת הוסבר כי פעילותו הופסקה בשל חוסר שיתוף פעולה בינו לביןחודשים. לביקור 4-ו

 האגף.

לאגף התברואה  היועץ לביקורת דוחות יומיים שהגיש הציג בו קיימנו פגישההביקורת במהלך 

 .(5)ראה נספח במהלך תקופת עבודתו 

ברחבי העיר ץ של היוע במסגרת סיוריו ומצאנעיון בדוחות מעלה כי הם כללו פירוט של ליקויים ש

חלק מהדוחות נעשו פעמיים ביום כאשר דוח אחד כולל ביקורת  הכוללים צילומים של המפגעים.

 בוקר ואחד ביקורת ערב.

הדוחות נשלחו באמצעות המייל למנהל האגף, לסגנו ולגורמים נוספים רלוונטיים, לדברי היועץ  

 ל בהם.אך הם לא טופלו ולא בוצע כל מעקב אחר המפגעים ודרך הטיפו

העדר לביקורת הוסבר על ידי מנהל האגף וסגנו כי המפגעים שהוצגו בדוחות היו ידועים לאגף אך 

דרשו הפניית כח אדם מפעילות  אשר טיפול יעיל במפגעיםאפשר לא תקציב נאות לנושא הטיאוט 

 שוטפת והיו באים על חשבון ניקיון חלקים אחרים בעיר.

 

 הערת הביקורת

טיפול בנושא כי קימת הסכמה ש מנהל האגף וסגנו עולה, בתחום הטאוט וניחיצ יועץעם  המשיח

דת ועבניתן לשפר את  ובעזרת ניהול נכון היועץ טען כי בתקציב הקייםהטיאוט לוקה בחסר. 

 . ומנהל האגף טען כי מדובר בחוסר תקצוב מספיק הקבלנים

 .חום הטאוטתבקרה הבוב ילשוב ולבחון את המלצות היועץ החיצוני הנוגעות לט מומלץ

לבדק אפשרות להפנות משאבים מפעולות איסוף האשפה הביתית לצורך טיפול בטיאוט  מומלץ

 מבלי להגדיל את מסגרת התקציב הכללית.
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 גרוטאותזם וג 3.3

מליון ש"ח  8.2בגין פינוי גזם וגרוטאות שילמה העיריה  2014בשנת מנתוני הטבלה להלן עולה כי 

 . הפעילות מבוצעת על ידי הקבלן חב' נ. בע"מ.2011בשנת מליון ש"ח  6.6 -אה לבהשו

 

 אש"ח* 2011-14 גזם וגרוטאות - נתוני כספים

 גידול  

2011-14 

2014 2013 2012 2011 

 6,605 6,957 7,675 8,211 1,606 גזם וגרוטאות

 56,804 62,246 67,617 73,622 16,818 סה"כ תברואה

 1*ראה נספח 

 

 הסכמים -גזם וגרוטאות 

. גזם וגרוטאות ומשאיות מנוף לפינוילהפעלת משאיות דחס בע"מ  נ.לעירייה הסכם עם חברת 

בחודש  לאחר שהעירייה פרסמה מכרז בעניין. החוזה הוארך 2008ההסכם נחתם בחודש יולי 

ים חודש 12למשך  2012חודשים והוארך פעם נוספת בחודש אוגוסט  24למשך  2011אוקטובר 

 נוספים.

 

 הסכמים  -בע"מ נ.חוזה העירייה וחב'  - גזם וגרוטאות

  תחולה 

 הערות תקופה מס' חודשים תאריך חתימה

 חוזה 8.2008-7.2010 24 28.7.2008

 ללא הסכם הארכה בתוקף 8.2010-10.2011 - -

 רטרואקטיבי - 1הארכת חוזה  8.2010-7.2012 24 25.10.2011

 2הארכת חוזה  8.2012-7.2013 12 6.8.2012

- 12 8.2013-7.2014 
טרם  -לא ניתן להאריך החוזה 

 פורסם מכרז חדש
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 הערת הביקורת

 בנושא גזם וגרוטאות כי העירייה חתמה על הסכם הארכה רטרואקטיבי עולהלעיל  בטבלהמעיון 

 10/2011 - 8/2010התקופה במהלך  בע"מ נ., לאחר שפעילותה של חב' 2011בחודש אוקטובר 

ועד לחודש יולי  2013מחודש אוגוסט  החברה פעלהכמו כן,  הייתה ללא הסכם הארכה בר תוקף.

חודש  60כו מעבר לתקופה של לא ניתן להארי בהתאם לתנאי החוזהללא הסכם בר תוקף.  2014

למועד הביקורת ויש לצאת למכרז חדש.  2013מתאריך החתימה, דהיינו מעבר לחודש אוגוסט 

 פעלה בנידון וזאת, כאמור, כשנה ויותר ממועד פקיעת ההסכם המקורי.העירייה טרם 

 

 הפרשים בין נתוני העירייה לנתוני איגוד הערים לתברואה - גזם וגרוטאות

גן מנהל האגף. מועברים ממפקח שטח לסבנושא אסוף גזם וגרוטאות  יומיים םמרכזי דוחות

לצורך ביצוע  בע"מ נ.חברת די הקבלן מידע לגבי כמות המשאיות שסופקו על יהדוחות כוללים 

 .(10.4 )ראה נספח איסוף הגזם והגרוטאות

 לקובץ אקסל.  למזכירת סגן מנהל האגף המזינה את הנתונים נמסריםהדוחות 

. על בע"מ נ.חברת קובץ האקסל משמש את האגף למעקב אחר ביצוע העבודות על ידי הקבלן 

 י של פעילות הקבלן ומשולמת התמורה.בסיס הרישומים בקובץ זה מבוצע תחשיב חודש

 דוחות איגוד הערים דן. עם נתוניהביקורת השוותה, באופן מדגמי, את הרישומים בקובץ האקסל 

הפרשים בין הדיווחים בקובץ העירייה לבין נתוני איגוד קיימים  ,שעולה מנתוני הטבלה להלןכפי 

 ת הסבבים של כל משאית.הערים לתברואה, הן בכמות המשאיות שפעלו בשטח והן בכמו

לביצוע  מתיחסהתשלום לקבלן בגין הפעלת כל משאית  - למסמך הנלוה להסכם 'א15 סעיף על פי

 סבבים בכל יום עבודה.  3

 

 * 1-6/2014 -לתברואה נתוני איגוד ערים נתוני האגף ו - נ.קבלן  - איסוף גזם וגרוטאות
 

 חודש

 נתוני 

 אגף התברואה

 דו"ח חצי שנתי

נתוני 

יגוד א

ערים 

 לתברואה
 

 

מס' משאיות 

קבלן נ.  מנוף

 בע"מ

 מס' סבבים 

 )לפי הסכם(

סה"כ 

 סבבים

סה"כ 

 כניסות

הפרש  

מס' 

 כניסות

 הפרש

% 

 5% 7.5 162 169.5 3 56.5 14 -ינו 

 18% 31 170 201 3 67 14 -מרץ 

 10% 15 150 165 3 55 14-מאי

 11ראה נספח * 
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לפי דוחות איגוד ערים בפועל  בין מספר הכניסות 18%-5%של  הפרשים 2014שנת  נתוניבמדגם 

כניסות בדוח איגוד  162נרשמו  2014לפי נתוני האגף. בחודש ינואר למספר הסבבים  לתברואה

כניסות  170כניסות לפי דוחות העירייה. בחודש מרץ נרשמו  169.5 -ל  הערים לתברואה בהשווא

כניסות בדוח  150ת לפי דוחות העירייה. בחודש מאי כניסו 201 -ל  הבדוח אגוד ערים בהשווא

   הסבבים בדוחות החודשיים של העיריי 165 -איגוד הערים בהשוואה ל 

שולמה התמורה לקבלן )ראה נספח  פיושעל  2014יוני  -ינואר ני ריכוז חצי שנתיועיון בנתכמו כן, 

חודש מרץ  - לדוגמא .ל האגףאת נתוני הדוחות החודשים שאינם תואמים מעלה כי הנתונים  (22

 .משאיות 67ח החצי שנתי "דומשאיות וב 65: בדו"ח החודשי 2014

 

 הערת הביקורת

של  משאיות של הקבלן ז. לאיסוף גזם וגרוטאות בדו"ח חודשי 65 רשומים 2014בחודש מרץ 

משאיות. לפי ההסכם הקבלן מקבל  67. בדוח חצי שנתי המהווה בסיס להתחשבנות העיריה

סבבים. לפי דו"ח איגוד ערים לאותו חודש מס'  201כלומר  -סבבים למשאית  3ם עבור ותשל

 .18%של הפרש  ,בלבד 170הכניסות 

לנתוני איגוד  תלקבוע נוהלי בקרה בגין פעילות איסוף גזם וגרוטאות הכוללים התייחסו מומלץ

 .ערים לתברואה
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  טמוני קרקע 3.4

על  2014לה כי ההוצאה בגין פינוי טמוני קרקע ע"י הקבלן ח. עמדה בשנת מנתוני הטבלה להלן עו

 .2011מיליון בשנת  1.3 -מיליון ש"ח בהשוואה ל 3

נבע מהוספת פחים טמוני קרקע ברחבי  2012-13כפי שהוסבר לביקורת הגידול בהוצאה בשנת 

קרקע בעקבות פרסום במחיר לפינוי טמון  21%של נובע מעלייה  2014העיר. עיקר הגידול בשנת 

 מכרז חדש.

 

 2011-14טמוני קרקע  -נתונים כספיים 

 גידול 

2011-14 

2014 2013 2012 2011 

פינוי טמוני 

 קרקע

1,661 3,013 2,477 2,119 1,352 

סה"כ 

 תברואה

16,818 73,622 67,617 62,246 56,804 

 1* ראה נספח 

 

 הסכמים

הראשון . ההסכם טמוני קרקעיות מנוף לפינוי משאלהפעלת בע"מ  ח.עם חברת לעירייה הסכם 

. החוזה (07/2008)מכרז  לאחר שהעירייה פרסמה מכרז בעניין 2008 ספטמברנחתם בחודש 

למשך  2012חודשים והוארך פעם נוספת בחודש אוגוסט  24למשך  2011הוארך בחודש אוקטובר 

 חודשים נוספים. 12

לאחר שהעירייה פרסמה מכרז חדש  . בע"מעם חברת ח נחתם הסכם חדש 2014בחודש אפריל 

 (. 25/13)מכרז 

 הסכמים והארכות -חוזה העירייה וחב' ח. בע"מ  - מכולותוטמוני קרקע 

  תחולה  

 תאריך חתימה נספח

מס' 

 הערות תקופה חודשים

 1חוזה  9.2008-8.2010 24 18.8.2008 25.1נספח 

 ללא הסכם הארכה בתוקף 9.2010-8.2011 - - 

 רטרואקטיבי - 1הארכת חוזה  9.2010-8.2012 24 25.10.2011 25.2 נספח

 1הארכת שניה חוזה  9.2012-8.2013 24 6.8.2012 25.3נספח 

 ללא הסכם הארכה בתוקף 9.2013-3.2014 7 - 

 2חוזה  4.2014-3.2016 24 1.4.2014 25.4נספח 
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, לאחר שפעילותה של חב' 2011העירייה חתמה על הסכם הארכה רטרואקטיבי בחודש אוקטובר 

 הייתה ללא הסכם בר תוקף. 10/2011 - 9/2010במהלך התקופה בע"מ  ח.

הסכם ההארכה של  .2013בעקבות מכרז שפורסם בשנת  הסכם חדשנחתם  2014בחודש אפריל 

 פעלה 3/2014 - 9/2013החודשים בין התאריכים  7. במהלך 2013פג בספטמבר של הקודם החוזה 

 ללא הסכם. בע"מ ח.חברת 

לפינוי טמון ( 25.4)ראה נספח  לפני מע"מ ש"ח 91.96ההסכם החדש הוא במחיר כי  יש לציין

התאם שהעירייה שילמה ב (25.6)ראה נספח לפני מע"מ  ש"ח 76קרקע וזאת בהשוואה למחיר של 

כך שהתוספת  13% -לחוזה הקודם. יש לציין כי שעור עליית המדד מאז חתימת החוזה הראשון 

 .8% -קבות המכרז מגיעה לבע

 

 הערת הביקורת

ק במשך יותר חוזה הארכה עם הקבלן פינוי טמוני קרקע נחתם באחור והקבלן הועס 2011בשנת 

 .חודשים ללא חוזה בתוקף 7פעלה העירייה  2013/14בשנים  משנה ללא חוזה בתוקף, גם

 ים בחוזים.אם ללוחות הזמנים הכלולנהלי עבודה לחידוש חוזים בהת לקבועמומלץ 

 

 ליטר 360מפינוי עגלה  27% -ב  גבוהקרקע עלות פינוי טמון 

  אחרונות לנפוצים יותר ברחבי העיר והן מהווים תחליף לעגלותפחים טמוני קרקע, הפכו בשנים ה

  .ליטר 360של  האשפה הירוקות המסורתיות

ש"ח.  73עמדה על  2014שנת בקוב אשפה  5להלן עולה כי עלות הפינוי של עגלת  מנתוני הטבלה

סגן  . 27%הפרש של המשקף ש"ח  91.96על  עמד קוב 5של  לעומת זאת, עלות פינוי טמון קרקע

לפתור את בעיית קליטת  נועדהמעבר מפינוי עגלות ביתיות לטמוני קרקע ציין כי מנהל האגף 

  ליטר. 360פחים של  14כל פח טמון קרקע מחליף  האשפה במקומות בעיתיים.

 

 * 2014 - קוב 5 וטמון קרקע ליטר 360ות פינוי עגלת אשפה עלניתוח 

 ש"ח 3,499,688 קבלן -ליטר  360עגלות  -עלות שנתית 

 12,890 המרוקנים בשבוע מס' פחים

 ש"ח 272 ליטר 360לריקון שבועי של פח עלות שנתית 

 ש"ח 5.22 ליטר 360עלות ריקון פח 

 72.52 ליטר 360בפח קוב  5עלות ריקון 

 91.96 קוב טמונה קרקע 5עלות ריקון 

 27% ההפרש

 ב' 15ראה נספח  *     
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 בקרה - רקעטמוני ק

בין נתוני  יםההפרשעולה כי  1-6/2014בגין איסוף טמוני קרקע בחודשים  מנתוני הטבלה להלן

  .מזעריםהקבלן לנתוני איגוד הערים לתברואה 

 

 1-6/2014איגוד הערים לתברואה  ינתוני קבלן ונתונ -פינוי טמונים חברה ח. בע"מ 

 חודש
 נתוני קבלן    

 

 נתוני איגוד ערים לתברואה    

 

 הפרש

 

 0 738 738 14-ינו

 8 677 685 14-פבר

 0 820 820 14-מרץ

 16 971 987 14-אפר

 (1) 739 738 14-מאי

 0 772 772 14-יונ
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 רשימת נספחים

 2011-2014ברואה עירייה/קבלנים הוצאות ת - 1נספח 

 2011-2014נתוני אגף התברואה  - 2נספח 

 2012/13מדגם ערים  - לתושב לתברואהההוצאה  - 3נספח 

 השואת עלויות קבלני טיאוט - 3.1נספח 

 טאוט -דוחות מנהלי אזורים  - 4ספח נ

 טאוט - דוח יומי מפקח חיצוני - 5נספח 

  2014 -פינוי אשפה באמצעות קבלן  100%פורמה של עלות פרו - 6נספח 

 קבלן נ.  -כמות עגלות יומית  -תכנית עבודה שבועית  -איסוף אשפה ביתית  - 7נספח 

 2014 - מדגם נתוני האגף ונתוני איגוד ערים -איסוף אשפה ביתית קבלן נ.  - 8נספח 

 2014מבצע החלפת עגלות אשפה,  - 9נספח 

 2013דצמבר  - / קבלן יחס עגלות עירייה - 10נספח 

 1-6/2014 לתברואה נתוני איגוד עריםו נתוני האגף -קבלן נ.  -אסוף גזם וגרוטאות  - 11נספח 

 בע"מ נ.חברת  - 1-6/2014תחשיב  - 12נספח 

 2011-2014 -טאוט  -נהלי האזורים מ שכר ברוטו - 13נספח 

  חוזה והארכות קבלן ח. בע"מ -טמוני קרקע  - 14.1 - 14.4נספח 

 חשבון טמוני קרקע  - 14.6 נספח

 3.2014 -תוכנית עבודה  -רשימת טמוני קרקע בני ברק  -.א 15נספח 

 2014 -קוב  5 ליטר וטמון קרקע 360ינוי עגלת אשפה ות פניתוח על -.ב 15נספח 

 גיוס נהגי איסוף אשפה - 2/2015ז מכר - 16נספח 

 2014 -נתוני משאיות עירייה וקבלן  - 17נספח 

 נתוני חלוקת אזורי העיר וימי איסוף אשפה - 18נספח 

 



1נספח 

פרטים

%ח"אש%ח"אש%ח"אש
83%               17%16,825           28%3,500               20,325מ"בע. עובדי עירייה והקבלן נ- פינוי אשפה ביתית 1

                     -         14%10,323               10,323מ"בע. מ והקבלן ר"בע. קבלן ג- טיאוט 2

                     -           11%8,211                 8,211מ"בע. קבלן נ - (גזם וגרוטאות)אשפה גושית 3

                     -           4%3,013                 3,013מ"בע. קבלן ח- טמוני קרקע 4

                     -           4%2,639                 2,639.קבלן ח- מכולות 5

38%               62%16,825         60%27,686               44,511כ איסוף אשפה וטיאוט"סה

43%                 57%9,890         31%13,110               23,000(חלוקה יחסית)איגוד ערים לתברואה 

84%               97%26,715         92%40,796               67,511כ איסוף אשפה וטיאוט כולל איגוד ערים"סה

                 1,269           3%1,055                 2,324('שיטור וכד, הדברה, פיקוח)פעולות אחרות 6

                 5%3,787                 3,787הנהלה7

               31,771         100%41,851               73,622(ברוטו)כ תברואה "סה

בלתי מבוקר*** 

פרטים

%ח"אש%ח"אש%ח"אש
               17,536           32%3,833               21,369מ"בע. עובדי עירייה והקבלן נ- פינוי אשפה ביתית 1

                     -           11%7,746                 7,746מ"בע. מ והקבלן ר"בע. קבלן ג- טיאוט 2

                     -           11%7,675                 7,675מ"בע. קבלן נ - (גזם וגרוטאות)אשפה גושית 3

                     -           4%2,477                 2,477מ"בע. קבלן ח- טמוני קרקע 4

                     -           4%2,430                 2,430.קבלן ח- מכולות 5

42%               58%17,536         62%24,161               41,697כ איסוף אשפה וטיאוט"סה

41%                 59%7,718         28%11,107               18,825(חלוקה יחסית)איגוד ערים לתברואה 

               25,254         90%35,268               60,522כ איסוף אשפה וטיאוט כולל איגוד ערים"סה

                 2,129           5%1,032                 3,161('שיטור וכד, הדברה, פיקוח)פעולות אחרות 6

                 6%3,934                 3,934הנהלה7

46%               31,317         100%36,300               67,617(ברוטו)כ תברואה "סה

                 1,179ברוטו רישוי עסקים

               7168,796. ת.תברואה דוח כספי ס

פרטים

%ח"אש%ח"אש%ח"אש
               15,787           31%3,707               19,494מ"בע. עובדי עירייה והקבלן נ- פינוי אשפה ביתית 1

                     -           14%8,867                 8,867מ"בע. מ והקבלן ר"בע. קבלן ג- טיאוט 2

                     -           11%6,957                 6,957מ"בע. קבלן נ - (גזם וגרוטאות)אשפה גושית 3

                     -           3%2,119                 2,119מ"בע. קבלן ח- טמוני קרקע 4

                     -           4%2,244                 2,244.קבלן ח- מכולות 5

40%               60%15,787         64%23,894               39,681כ איסוף אשפה וטיאוט"סה

                 7,551           26%8,618               16,169(חלוקה יחסית)איגוד ערים לתברואה 

               23,338         90%32,512               55,850כ איסוף אשפה וטיאוט כולל איגוד ערים"סה

                 1,846              4%920                 2,766('שיטור וכד, הדברה, פיקוח)פעולות אחרות 6

                 6%3,630                 3,630הנהלה7

               28,814         100%33,432               62,246(ברוטו)כ תברואה "סה

                 1,129ברוטו רישוי עסקים

               7163,375. ת.תברואה דוח כספי ס

פרטים

%ח"אש%ח"אש%ח"אש
               16,847           35%3,091               19,938מ"בע. עובדי עירייה והקבלן נ- פינוי אשפה ביתית 1

                     -           12%6,904                 6,904מ"בע. מ והקבלן ר"בע. קבלן ג- טיאוט 2

                     -           12%6,605                 6,605מ"בע. קבלן נ - (גזם וגרוטאות)אשפה גושית 3

                     -           2%1,352                 1,352מ"בע. קבלן ח- טמוני קרקע 4

                     -           5%2,678                 2,678.קבלן ח- מכולות 5

45%               55%16,847         66%20,630               37,477כ איסוף אשפה וטיאוט"סה

                 6,759           23%6,457               13,216 (חלוקה יחסית)איגוד ערים לתברואה 

               23,606         89%27,087               50,693כ איסוף אשפה וטיאוט כולל איגוד ערים"סה

                 1,373              4%767                 2,140('שיטור וכד, הדברה, פיקוח)פעולות אחרות 6

                 7%3,971                 3,971הנהלה7

               28,950         100%27,854               56,804(ברוטו)כ תברואה "סה

                     972ברוטו רישוי עסקים

                   166-הבראה לשלם

               7157,610. ת.תברואה דוח כספי ס

2ראה נספח * 

  *2011-2014קבלנים  /הוצאות תברואה עירייה

 ***2014- קבלנים /הוצאות תברואה עירייה

2013- קבלנים /הוצאות תברואה עירייה

2012- קבלנים /הוצאות תברואה עירייה

2011- קבלנים /הוצאות תברואה עירייה

עירייהקבלנים כ"סה

עירייהכ"סה קבלנים

עירייה קבלנים כ"סה

עירייה קבלנים כ"סה
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2נספח 

2014201320122011 *חשבונות' קב

           55,984           61,778           66,559           72,452תברואה נטו

                820                468             1,058             1212313/3141,170הכנסות תברואה

           56,804           62,246           67,617           73,622כ תברואה"סה

מינהל תברואה
1711010-     שכר 

             3,971             3,630             3,934             17110113,787-  פעילות 

             6,904             8,867             7,746           171222010,323טיאוט רחובות
                  8,897                  8,371                  9,954                1712312/31311,542שכר פינוי אשפה

                24,359                27,548                30,445                1712313/316/31831,989פעולות פינוי אשפה

             3,091             3,707             3,833             17123137543,500.קבלן נ

           13,216           16,169           18,825           171231383023,000איגוד ערים

פעולות פינוי אשפה נטו
ואיגוד . בניכוי קבלן נ, פעולות

                  8,052                  7,672                  7,787                  5,489ערים

פינוי אשפה עובדי עירייה
בניכוי קבלן , פעולות+שכר

           16,949           16,043           17,741           17,031ואיגוד ערים. נ

             6,605             6,957             7,675             17123178,211אשפה גושית

             1,352             2,119             2,477             17123153,013טמוני קרקע

             2,678             2,244             2,430             17123162,639מכולות
                        51                        44                      102                        171231449מיחזור

(ללא שיטור עירוני)פיקוח 
1713210-   שכר 

                  1,373                  1,846                  2,129                  17132111,269-  פעילות 
                      400                      400                      460                      1714023495שירות וטרינרי

                      214                      220                      265                      1715022305הדברה

פעולות אחרות
+ פיקוח + כ מיחזור "סה

             2,038             2,510             2,956             2,118הדברה+ וטרינרי 

           56,804           62,246           67,617           73,622כ תברואה"סה

בלתי מבוקר* 

ח"אש

2011-2014נתוני אגף תברואה 

graf
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3נספח 

רשות
תושבים ' מס

2013
ג שנתי "כמות ק
(1)

עלות שנתית 
2013לתברואה 

ג לנפש "ק
2012ליום 

ג לנפש "ק
2012לשנה 

עלות לנפש 
2013לשנה 

עלות לנפש ליום 
( יום365) 2013

עלות 
2013ג "לק

ג "הוצאה לק
ב"יחסי לב

ג לנפש "ק
ב"יחסית לב

עלות לנפש לשנה 
ב"יחסית לב

1.37176%121%214%                   2.34                852                621              1.70      127,501,000        92,826,800             149,600רמת גן 1

1.28164%107%175%                   1.92                699                548              1.50      153,328,000      120,066,750             219,300פתח תקווה2

1.11142%100%142%                   1.56                568                511              1.40        31,900,000        28,718,200               56,200גבעתיים3

0.91116%71%83%                   0.91                331                365              1.00        14,100,000        15,549,000               42,600אלעד4

0.78100%100%100%                   1.09                399                511              1.40        68,796,000       88,147,500             172,500בני ברק5

0.7191%107%98%                   1.07                389                548              1.50          9,386,000        13,194,750               24,100גבעת שמואל6

0.7191%79%71%                   0.78                284                402              1.10        17,018,000        24,090,000               60,000מודיעין עילית7

0.6684%171%144%                   1.57                574                876              2.40        20,394,000        31,098,000               35,500אור יהודה8

0.850.6178%100%78%                311                511              1.40        29,249,000        48,085,100               94,100בית שמש9
0.5976%71%54%                   0.59                217                365              1.00          9,737,000        16,388,500               44,900ביתר עילית10

111%                569              1.56ממוצע ארצי 

ממוצע ערים חרדיות 
, 9, 7, 4)ב "לא כולל ב

10)
60,400               26,028,150        17,526,000        1.13              411                286                0.78                   0.70         90%80%72%

ממוצע ערים חרדיות   
(4 ,5 ,7 ,9 ,10)

82,820               38,452,020        27,780,000        1.18              431                308                0.84                   0.72         92%84%77%

         1,2,3,4,6,7,8,9,100.79ממוצע 

ג "ק, 2013ס "מספר תושבים לפי נתוני למ (1)
2012ס "לנפש ליום לפי נתוני למ

2012/13מדגם ערים - ההוצאה לתושב לתברואה 

graf
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3.1נספח 

עלות לחודש לפי משמרתפרטים
חוזה ללא הצמדה

עלות שנתית לפי 
חוזה ללא הצמדה

הפרש בין חוזה 
 2014ח "להנה
(1) (2)

2013שנת 2014שנת 
הפרש בין 
2013-14

           570,111           3,383,219             1278,4003,340,8003,953,330משמרת מ"בע. ר

1כלול במשמרת 1כלול במשמרת 267,190806,280משמרת מ"בע. ר

345,5904,147,080-193,7503,953,330             3,383,219           570,111           

        1,645,153           2,882,599             1253,0003,036,0004,527,752משמרת 1712220752(1)מ "בע. ג

25,400304,800

           247,268               383,525                268,000816,000630,793משמרת 1712220758(1)טיאוט לילה - מ "בע. ג

מ "בע. ג
 - 3משמרת 1712220752

תעשייה
70,000840,000

                      -1כלול במשמרת 

391,0004,692,000466,5455,158,545             3,266,124           1,892,421       

                  -                 29,736                  171222074129,736השכרת רכבי טיאוט והדברה

           114,843           1,065,717             17122207501,180,560מיוחדות וחגים. ק.ע

10,322,171           7,744,796           2,577,375       

ח"הנה

מ"בע. מ וחברת ר"בע. חברת ג- השוואת עלויות קבלנים 

מ"בע. כ ר"סה

מ"בע. כ ג"סה

מ לא פעל במשמרת "בע.  עולה כי הקבלן ג1712220758מניתוח הכרטיס . 2
7-12.13  בחודשים 2

מ עלה משמעותית בין השנים         "בע.  לקבלן ג1כפי שהוסבר לביקורת המחיר במשמרת . 1
. הוא החל לנקות גם באזור התעשייה1.14-  כיון שב 13-14

1712220753

1הפרש משמרת 

לפי חוזה

כ טיאוט"סה

graf
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4נספח 

אזור
פורמט 
אחיד

כמות כלי 
עבודה

מספר 
עובדי 
ניקיון

- זהות נהג 
רכב טאוט

זהות מנהל 
עבודה

שעות 
עבודה

/ דיווח תקלות 
הערות אחרות

×√√×√√×אזור מרכז העיר10.1נספח 

×××√√√×פרדס כץ10.2נספח 

√×××√√×'שיכון ה+ ניץ 'ויז10.3נספח 

××√√√√×דוח מרכז10.4נספח 

טאוט- דוחות מנהלי אזורים 
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 4.1נספח 
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 4.2נספח 
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 4.3נספח  
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 4.4נספח 
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 5נספח 
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 5נספח 
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 5נספח 
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 5נספח 
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 5נספח 
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6נספח 

- עלות ממוצעת לטון 
ח"ש

כמות שנתית כוללת 
טון

*ח "ש- כ עלות "סה

 16,825,000                 35,555                        473                            2014- עלות בפועל עירייה 

3,500,000 14,454                        242                            2014- עלות בפועל קבלן 

                20,325,000                       50,009                           2014406כ עלות בפועל " סה

                12,102,178                       50,009                           242חישוב- אסוף כל העיר קבלן 

                  8,222,822                             -                           164הפרש

1ראה נספח    *

*2014-  פינוי אשפה באמצעות קבלן 100%עלות פרופורמה של 
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7נספח 

.קבלן נ- כמות עגלות יומית - תכנית עבודה שבועית -  איסוף אשפה ביתית

'ה-'ימים ב'יום א'יום ונספח

201117.12,0311,7461,746-1,825תכנית עבודה 

201417.22,5202,4401,670-1,794תכנית עבודה 

202,2552,4352,050ח סגן מנהל האגף"דו
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7.1נספח     2011לשנת  נ. בע"מלפינוי עגלות אשפה ע"י חברת שבועית כנית עבודה ת
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כ"סה12345678910111213141516171819202122232425262728293031ח יומי"דו

2,0551,73281.66ש2,0551,7321,6701,7321,6702,095ש2,0551,7321,6701,7321,6702,095ש2,0551,7321,6701,7321,6702,095ש1,6703,552חג2,0551,7323,340דחס לפינוי אשפה
385621,6701,67038562622053856262205385626220538562תוספות

212220220220

2,4401,7945,01001,6705,43402,4401,7941,6701,7941,6702,52002,4401,7941,6701,7941,6702,52002,4401,7941,6701,7941,6702,52002,4401,794082

246

ממוצעימים

  1,732ה-ב1

  2,480א-ו2

  1,732ה-ב3

  2,480א-ו4

  1,732ה-ב5

  2,480א-ו6

7.2נספח 

14-יונילחודש. נ'  כמויות דחסים ומנופים  חב

135
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8נספח 

תאריך

הפרשנתוני אגף תברואהנתוני איגוד ערים

14216227-11-מרץא .8.1נספח 

14251257-6-אפרילב .8.1נספח 

14200203-3-מאיג .8.1נספח 

סבבים

2014- מדגם נתוני האגף ונתוני איגוד ערים . - איסוף אשפה ביתית קבלן נ

graf
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3/2014- נתוני אגף התברואה - כניסת משאיות לאיגוד ערים לתברואה 

1670

כ"סה12345678910111213141516171819202122232425262728293031ח יומי"דו

2258ש222223ש332223ש222223ש222223שדחס בוקר

3.676.0065ש22.332.333.674.003.50ש222222.5ש222222.5ש222222.5שמנוף בוקר

1134ש111122ש111122ש111122ש111122שדחס לילה

1126ש111111ש111111ש111111ש111111שדחס תעשיה

113ש111ש111ש111ש111שדחסנית פרדס כץ

1139ש111235ש11123ש11123ש11123שדחסניות

0שששששפועלי אשפה

6.434.78109.01ש5.922.873.872.904.782.78ש6.438.035.252.784.785.03ש6.432.922.782.872.786.62ש3.432.872.822.872.783.22שדחס לפינוי אשפה

2055172016901720167019332055175016701720167033702055482031501670167018201750172017201740167016702055167052203

311311132231232תוספת לאשפה

3855020500468385805028638514805035338550508038550

167050103167092

58דחס בוקר26600919

34דחס לילה600

26דחס תעשיה72.36666675042

109.01דחס לפינוי אשפה19

108.77

227כ"סה

14-מרץלחודש. נ'  כמויות דחסים ומנופים  חב

' א8.1נספח 
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' ב8.1נספח 4/2014מדגם חודשים - נתוני אגף התברואה - כניסת משאיות לאיגוד ערים לתברואה 

1670

כ"סה12345678910111213141516171819202122232425262728293031ח יומי"דו

222267ש222חג22ש222חג44ש443444ש2244דחס בוקר
2222111.5ש222חג24ש222חג99.5ש777899ש5555מנוף בוקר
11121ש111חג10ש111חג10ש111111ש1111דחס לילה

111122ש111חג10ש111חג10ש111111ש1111דחס תעשיה
1113ש11חג1ש1חג11ש111ש11דחסנית פרדס כץ

1114664ש4223ש324228ש16123ש123דחסניות
395.78395.78שחגשחגששפועלי אשפה

5.785.785.785.78147ש5.785.785.78חג5.787.78ש5.785.785.78חג8.788.78ש5.785.785.785.785.785.78ש5.785.785.785.78דחס לפינוי אשפה

67דחס בוקר
21דחס לילה

22דחס תעשיה
147דחס לפינוי אשפה

257כ"סה

14-אפריללחודש. נ'  כמויות דחסים ומנופים  חב

graf
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5/2014-  נתוני אגף התברואה - כניסת משאיות לאיגוד ערים לתברואה 

כ"סה12345678910111213141516171819202122232425262728293031ח יומי"דו

59ש222223ש222223ש222223ש224223ש23דחס בוקר

55ש222222.5ש222222.5ש2.3322222.5ש222222.5ש22.5מנוף בוקר

37ש111122ש111122ש111122ש112122ש22דחס לילה

25ש111111ש111111ש111111ש111חג11ש11דחס תעשיה

13ש1111ש111ש111ש1חג1ש1דחסנית פרדס כץ

44ש113335ש11213ש11123ש12123ש3דחסניות

198ש198.4שששחגשפועלי אשפה

70ש2.782.782.782.782.782.78ש2.782.782.782.782.782.78ש2.782.782.782.782.782.78ש2.782.782.78חג2.782.78ש2.782.78דחס לפינוי אשפה

1670209120551720334017201670208520551732167017321670208520551732167017201670209120551732167017321670207882

59דחס בוקר

37דחס לילה

25דחס תעשיה

82דחס לפינוי אשפה

203כ"סה

14-מאילחודש. נ'  כמויות דחסים ומנופים  חב

' ג8.1נספח 

graf
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 9נספח 
 

 4102מבצע החלפת עגלות אשפה, 

 

graf
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51



10נספח 

%ממצע עגלות ליוםכ עגלות"סה **פינוי

33%                    2,148               4,296קבלן

67%                    4,452               8,904עירייה

100%                   6,600             13,200כ"סה

קבלןיום

                    2,435'א

                    2,050'ב

                    2,050'ג

                    2,050'ד

                    2,050'ה

                    2,255'ו

                 12,890כ שבוע"סה

                   2,148ממוצע ליום

כל יום חצי עיר- האשפה בעיר נאספת כל יומיים ** 

 *2014- קבלן / יחס עגלות עירייה 

 *2014. י הקבלן נ"עגלות הנאספות ע' מס

לפי שיחה עם סגן מנהל אגף התברואה* 
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10.1נספח  

%כ"סהפינוי

58%                             5,451עירייה

42%                             3,946קבלן

100%                             9,397כ"סה

%לא תקינים ליטר360פחים פינויאזור

6%                                   47                                746עירייה1

6%                                   22                                343עירייה2

3%                                   11                                396עירייה3

5%                                   18                                368עירייה4

8%                                   62                                736עירייה5

2%                                     7                                444עירייה6

9%                                   32                                350עירייה7

11%                                   31                                288עירייה8

1%                                     7                                580עירייה9

7%                                   38                                510עירייה10

15%                                 106                                690עירייה11

7%                                 381                            5,451כ עירייה" סה

                             2,260.קבלן נ

                             1,686.קבלן נ

                            3,946.כ קבלן נ" סה12

                            9,397כ"סה

אינו כולל מידע לגבי בלתי תקינים.  סקר קבלן נ

2013- קבלן / יחס עגלות עירייה 

2013דצמבר - סקר פחים 
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11נספח 

נתוני איגוד 
ערים לתברואה

 דוח חצי שנתי         
           22   נספח 

משאיות מנוף ' מס
.קבלן נ

דוחות חודשיים 
משאיות מנוף ' מס

סבבים ' מס.קבלן נ
%הפרש הפרשכ כניסות"סהכ סבבים"סה(לפי הסכם)

1456.556.53169.51627.55%-ינואר

145050315014821%-פברואר

14676532011703118%-מרץ

14555531651501510%-מאי

1456.556.53169.51672.51%-יוני
2852833855797587%כ"סה

ח 
ספ

נ
11

חודש

נתוני 
אגף התברואה

1-6/2014- נתוני האגף ונתוני איגוד ערים לתברואה . - קבלן נ- אסוף גזם וגרוטאות 

graf
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 21נספח 

graf
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 21נספח 

 

graf
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13נספח 

2011-2014שינוי 

 ברוטו חודשי ברוטו שנתי.ק.שינוי משחודשי- ברוטו  .ברוטו שנתי ..ק.שינוי מש ברוטו חודשישנתי-  ברוטו .ק.שינוי משחודשי-  ברוטו שנתי- ברוטו%ח"שנתי שח"חודשי ש

569                 6,825              3%245,695          20,475              -3%253,480          21,123               3%246,265           20,5223%238,870           19,906               

-363                -4,357             -3%165,066          13,756              -16%195,669          16,306               19%164,478           13,707               -3%169,423           14,119               

556                 6,677              4%163,485          13,624              -3%167,914          13,993               10%152,635           12,720               -3%156,808           13,067               

867                 10,402            5%210,081          17,507              1%207,626          17,302               3%200,775           16,731               1%199,679           16,640               

1,629              19,547            3%784,327          65,361              -5%824,689          68,724               8%764,153           63,679               0%764,780           63,732               

2011-2014- טאוט - שכר ברוטו מנהלי אזורים 

2011 2012 2013 2014
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 1.41נספח 

 

graf
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 1.41נספח 

 

graf
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 4114נספח 

 

graf
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 4114נספח 
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 14.2נספח 

graf
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 14.3נספח  

graf
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 14.4נספח 

graf
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 14.4נספח 
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 41.5נספח 
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א.15נספח 
3.2014מעודכן - תוכנית עבודה -רשימת טמוני קרקע בני ברק  

"מס

כ פינויים בשבוע"סהשוהדגבא'מסרחובד

291111116מגור . א1

2112מצאנז. א2

51113אביי ורבא3

81113אביי ורבא4

111113אבן גברול5

391113אבן גברול6

8112אבני נזר7

211אברהם בן דוד8

381113אברהם בן דוד9

81113אהבת שלום10

2611114אור החיים11

1011אור החיים12

11111116אורליאן13

811אושיסקין14

3 בבוקר6אחרי 7111אלחריזי15

21111116אמרי חיים 16

48112אמרי חיים 17

52112אמרי חיים 18

3 בבוקר7אחרי 9111אשל אברהם19

3 בבוקר7אחרי 1111אשל אברהם20

11באיליק21

2חדש בבדיקה1211בית יוסף22

13112בית שמאי23

151111116בן זומא24

23112בן זומא25

21224בן זומא26

171113בן יעקב27

811114בן יעקב28

241111116בעל התניא29

2211114בר אילן30

341113בר אילן 31

111113ברסלב32

101113גבעת פינחס33

101113גבעת פינחס34

61113גבעת פינחס35

31113גבעת פינחס36

11גולוב37

511גורדון38

11גורדון39

1113גורדון בעל התניא40

2226גורדון בעל התניא41

91113גניחובסקי42

48112דב גרונר 43

31113דוד המלך44

14112דון יוסף45

12112דון יוסף46

10112דון יוסף47

8112דון יוסף48

6112דון יוסף49

81113דונולו50

6112דניאל51

10112דניאל52

31113האי גאון53

121113האי גאון54

131113האי גאון55

5112הבנים 56

4 בבוקר6אחרי 91111ט"הבעש57

51113הגליל58

112הדסים59

4חדש22הושע מתחם אוסם60

224הושע מתחם אוסם61

1911הירדן62

6יום ו פינוי מאוחר8111111הרב אשי 63

1011114הרב יוסי64

241113הרב קוק65

18112הרב קוק 66

1חדש1הרב שר67

1311114הרב שך68

68112הרב שך69

281113הרימון70

201113הרימון71

171113הרימון72

141113הרימון73

91113הרימון74

81113הרימון75

19112הרצוג76

6911הרצל77

10011הרצל78

51113ה"השל79

1211114וולפסון80

4 בבוקר7אחרי 21111זוננפלד81

4 בבוקר7אחרי 121111זוננפלד82

4 בבוקר7אחרי 161111זוננפלד83

4 בבוקר7אחרי 151111זוננפלד84

4 בבוקר7אחרי 241111זוננפלד85

4 בבוקר7אחרי 261111זוננפלד86

4 בבוקר7אחרי 41111זוננפלד 87

13112זכריה 88

רבי'י אשר ג"הוכן ע
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א.15נספח 
3.2014מעודכן - תוכנית עבודה -רשימת טמוני קרקע בני ברק  

"מס

כ פינויים בשבוע"סהשוהדגבא'מסרחובד

9112חברון 89

22222212חגי מיתחם אוסם90

361111116א"חיד91

4*61111חידושי הרים92

71113חפץ חיים93

0פרטי13חשמונאים94

251113יגאל אלון95

191113יגאל אלון96

81113יגאל אלון 97

2411114יהודה הלוי98

1911יהודה הנשיא99

31113יחזקאל100

611113ירושלים101

341113ישמח משה102

2 בבוקר6אחרי 1011ישראל מסלאנט103

3 בבוקר6אחרי 10111ישראל מסלאנט104

1041113כהנמן105

141113ל"מהרש106

2 בבוקר7אחרי 2011ל"מהרש107

2 בבוקר6אחרי 3011מיימון 108

3 בבוקר6אחרי 35111מינץ 109

3 בבוקר6אחרי 35111מינץ 110

5111מכבים 111

181113מנחם112

101113נוייפלד113

1011נורדאו114

13112נחמיה 115

11113נעם אלימלך116

51111116נפחא117

91113אפרים. ס118

3 בבוקר7אחרי 36111סוקולוב119

3 בבוקר7אחרי 36111סוקולוב120

34112סוקולוב121

34112סוקולוב122

371111127סוקולוב123

571111127סוקולוב 124

4חדש בבדיקה91111סורצקין125

51111127סמטת אזר126

36112עוזיאל  127

1חדש 1עוזאל פינת קושניר128

41111116עזרא129

8112עזרא130

3 בבוקר7אחרי 2111עטיה131

3 בבוקר7אחרי 4111עטיה132

61113עטיה133

3 בבוקר7אחרי 8111עטיה134

0כבל חשמל 10עמק יזראל 135

0עמק ישראל136

61113עמרם גאון 137

53224עקיבא138

8112צמח הצדיק139

71113צרלסון140

11צרלסון141

6 בבוקר7לפני 63111111קהילות יעקב142

10112רבינא143

3 בבוקר7אחרי 7111רוזובסקי144

91111127ג "רלב145

5 בבוקר6אחרי 2811111ם "רמב146

211113ם"רשב147

261113רשי 148

1112שבזי 149

171113שבטי ישראל150

41113וישניץ ' שד151

41113וישניץ ' שד152

11שד רמז153

2411שלוש השעות154

51113שלמה בן יוסף155

91113שלמה בן יוסף156

111113שלמה בן יוסף157

1911114שלמה בן יוסף158

211113שלמה בן יוסף159

241113שלמה בן יוסף160

811114שלמה המלך161

7112שלמה המלך162

292226שלמה המלך163

2חדש511שמשון הגיבור164

81111116תורת חיים 165

10263409360146504

'נהג א

'נהג ב

התוכנית נתנת לשינוי ברמה היומית 

סגן מנהל האגףיש טמונים חדשים בבדיקה

רבי'י אשר ג"הוכן ע
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ב.15נספח 

נספח

                             13,499,688נספח ח   "ש- עלות שנתית 

 ליטר 360פחי ' מס
                                  12,890עגלות אשפה - 10נספח י הקבלן"המרוקנים בשבוע ע

עלות שנתית לריקון שבועי 
                                       272 ליטר360של פח 

 ליטר 360עלות ריקון פח 
(52/)5.22                                      

 360 קוב בפחי 5עלות ריקון 
                                    72.52(*3.89)ליטר 

 קוב טמוני 5עלות ריקון 
91.96קרקע

%27%הפרש 

2014-  קוב 5 ליטר וטמון קרקע 360עלות פינוי עגלת אשפה 
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 61נספח 
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 71נספח 

 4172מצגת אגף תברואה אפריל 
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18נספח 

ימי פינויעודף עגלותמספר רכבכמות באזוראזור

ו,ד,ב237546475

ו,ד,ב437559275

ו,ד,ב637529375

ו,ד,ב837532475

ו,ד,ב10300594

30300594

ו,ד,ב1230059375

ו,ד,ב14450594

114

16450464

116

ו,ד,ב18220465

ו,ד,ב20220465

ו,ד,ב22220592

ו,ד,ב24220592

ו,ד,ב.50%+למשמרת = אזור 26375464

ו.ד.ב28220

ה,ג,א137546475

ה,ג,א337559275

ה,ג,א537559375

ה,ג,א737532475

ה,ג,א9300594

300594

ה,ג,א11300593

ה,ג,א13450594

113

15450464

115

ה,ג,א1722046551

ה,ג,א1922046551

ה,ג,א21220592

ה,ג,א23220592

ה,ג,א.50%+למשמרת = אזור 25375464

אשפה ביתית- חלוקת שטח העיר וימי איסוף 
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