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 2018דצמבר  24

 לכבוד 

 גיא סמט

 הממונה על חוק הפקדון  

 האגף לטיפול בפסולת מוצקה

 המשרד להגנת הסביבה

 

 

 

 אל"הדוח ביקורת בחברת הנדון: 

 2017איסוף מכלי משקה גדולים בשנת 

 

 כללי: .1

"( החברה)להלן: " "אל"ה"משרדנו מונה על ידי המשרד להגנת הסביבה לערוך ביקורת בחברת 

יוני  16, בהתאם לכתב מינוי מיום חוק הפיקדוןאיסוף מכלי משקה גדולים בהתאם לבנושא 

2016. 

הדוח הנ"ל כולל מידע חסוי שהתקבל מהחברות השונות ולפיכך אין להפיץ מידע זה ללא קבלת 

 ות הנ"ל.אישור החבר

 

 מטרת הביקורת : .2

החברה למשרד להגנת הסביבה בהתאם להוראות חוק דיווחי מטרת הביקורת היתה לבדוק את 

 .לתיעוד מתאים ובהתאםהפיקדון 

 

 היקף הביקרות: .3

פגישות עם נושאי משרה בחברה, קבלת מסמכים מהחברה ומחברות האיסוף  הכלל הביקורת

עבורינו ע"י דוחות ומסמכים שונים שהופקו ובדיקת  עבורה,והמיחזור המבצעות איסוף ומיחזור 

 .החברות השונות

 .2017הביקורת התבצעה בגין איסוף ומיחזור לשנת 

 לך הביקורת הומצאו מסמכים רבים כגון:במה

  דיווחי חברת אל"ה עבור היצרנים והיבואנים החתומים עימה על הסכמי איסוף

 ומיחזור.

  ברות האיסוף השונות.מחאישורי רואי חשבון והצהרת 

 .דוחות שקילה בפורמטים שונים מחברות האיסוף והמיחזור 

 .רשימוני יצוא מחברות ממיחזור 

 .מסמכים שונים נוספים 

mailto:mail@ygeorgi.comE-mail
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 שיטת הביקורת: .4

 בהתאם למסמכים השונים שהומצאו לנו, בוצעו על ידינו בדיקות והצלבות שונות לרבות:

  הכמויות להצהרות השונות.סיכום כמויות המשקלים בכניסה לאתרים והשוואת 

  להצהרות השונות.סיכום הכמויות כמופיע ברשימוני הייצוא והשוואתם 

  השוואות בין שקילות שבוצעו לחברות באמצעות חברות שונות לשקילות שהומצאו על

 ידם והיעדר כפילויות.

 .השוואת שקילות שונות בהתאם לתאריך ושעת השקילה והיעדר כפילויות 

 ונות בהתאם למספר המשאית ולנתונים מחברות שונות והיעדר השוואת שקילות ש

 כפילויות.

 בהתאם  כמויות מכלי השתיה הגדולים ביחס לשאר המכלים בדיקת סבירות אחוז

 לנתונים הקיימים.

 בהתאם לתאריך ביצוע הבדיקות השונות בדיקת סבירות משקל משוקלל למיכל. 

 ת.סקירת ניירות עבודה שהומצאו לנו ובדיקת סבירו 

 .בדיקות נוספות בהתאם למסמכים פרטניים שהוגשו 

 

 .2018אוגוסט  19-הדו"ח הנ"ל כולל התייחסות לתגובת חברת אל"ה שהתקבלה ב
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 :מכירת מכלי משקה גדולים .5

 2017שהתקבלו באמצעות אל"ה, חברת אל"ה אספה, מיחזרה ודיווחה בשנת  נתוניםבהתאם ל

 עבור החברות:

 513603324משקאות בע"מ, ח.פ.  החברה המרכזית להפצת. 

 ( בע"מ, ח.פ. 1981טמפו שיווק )510901309. 

  .511455685יפאורה תבורי בע"מ, ח.פ. 

 ( בע"מ, ח.פ. 2007מי עדן ייצור )513998963. 

 חובב ברמת אביב 

  .512907965איי בי בי אל ספיריט בע"מ, ח.פ. 

 ( בע"מ, ח.פ. 2005יקב תבור )513764704. 

 515051464עון בע"מ, ח.פ. גוטגולד גד. 

  .510961949יקבי חברון בע"מ, ח.פ. 

 ,513891259ח.פ.   אקו אלפא בע"מ. 

  .512348004מור ים מרקטינג בע"מ, ח.פ. 

  .51224717יינות צרעה בע"מ, ח.פ. 

  .5502424156ראקוטו דיפלומט אינטרנשיונל שותפות מוגבלת, ח.פ. 

 .511784308 יקבי ברקן שיווק והפצה בע"מ, ח.פ. 

  .550205066כרמי הראל שותפות מוגבלת, ח.פ. 

 ( בע"מ, ח.פ. 1998בי דאבליו סי יבוא )512679788. 

  .513424481כספיריטס בע"מ, ח.פ. 

  .557226487חוות טל, ח.פ. 

 513125823, ח.פ. יקב כרמי יוסף בע"מ. 

 514070663, ח.פ. יקב סוסון ים בע"מ. 

 513047662, ח.פ. בע"מ מזרח ומערב יבוא ושיווק. 

 513122267, ח.פ. יקב עמק האלה עדולם בע"מ. 

 511281552, ח.פ. בע"מ צ. צור סוכנויות. 

 .1מכלי משקה גדולים 31734,200,9חברות בגינם דווח על מכירת  23סה"כ 

 
, דווח על מכירת 2018בחודש פברואר  -מאל"ה  ושהתקבל קודמים יםיש לציין כי בדיווח

מכלי משקה  734,200,954, דווח על מכירת 2018גדולים, בחודש אוגוסט מכלי משקה  734,201,075
 גדולים.

 
 מצו"ב כנספח א' 2018דיווח חברת אל"ה מחודש פברואר 
 מצו"ב כנספח ב' 2018דיווח חברת אל"ה מחודש אוגוסט 

 
 

  

                                                           
 .2018הנתונים מסתמכים על דוחות מעודכנים נוספים שהועברו ע"י חברת אל"ה בחודש אוקטובר  1
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 איסוף מכלי משקה גדולים: .6

חלקם  שונות האוספות עבורה מכלי משקה גדוליםחברת אל"ה התקשרה עם חברות איסוף 

 באמצעות איסוף ממחזוריות וחלקם באמצעות איסוף מתחנות מעבר )מיון פסולת(.

בטופס הדיווח שהוגש באמצעות אל"ה עבור היצרניות והיבואניות צויין כי המכלים נאספו 

כי חברת אל"ה  וזאת על אף העובדה( תאגיד איסוף מיכלי משקה בע"מ) באמצעות חברת אל"ה

 .אינה פועלת כחברת איסוף בפועל

 :לביצוע איסוףהחברה  התקשרהלהלן החברות עימם 

 .אביב תעשיות מיחזור בע"מ, איסוף ממחזוריות 

 .רז הנקודה הירוקה בע"מ, איסוף ממחזוריות 

  ק.מ.מ. מפעלי מיחזור בע"מ )כולל איסוף ע"י חברת טל אל שנרכשה ע"י ק.מ.מ.(, איסוף

 וריות ומתחנות מעבר.ממחז

 .גרין נט מחזור וטיפול בפסולת בע"מ, איסוף מתחנות מעבר 

 חירייה( ורידיס איכות הסביבה אר.די.אפ בע"מ, איסוף מתחנות מעבר(. 

 .חברת מפעלי מיחזור שרונים בע"מ, איסוף מתחנות מעבר 

 .ג.א.ן תברואה בע"מ, איסוף ממחזוריות 

  בע"מ )אמניר עפולה(, איסוף מתחנות מעבר.אמניר תעשיות ושירותי סביבה 

 .אמניר תעשיות מיחזור בע"מ )אמניר(, איסוף ממחזוריות 

 ( בע"מ, איסוף מתחנות מעבר.1999חץ אקולוגיה והנדסה אוברסיז ) 

  בע"מ, איסוף ממחזוריות. 1985יראב שירותי נוי 

 .נגב אקולוגיה אגש"ח בע"מ, איסוף ממחזוריות ומתחנות מעבר 

 כהן אקולוגיה בע"מ, איסוף ממחזוריות. צבי 

 .שירותי נוי המנוף אילת בע"מ, איסוף ממחזוריות 

 .חן המקום בע"מ, איסוף מתחנות מעבר 

  ( בע"מ, איסוף מתחנות מעבר.1987) 1965מפעת 

 .דניאלי בסביבה בע"מ, איסוף מתחנות מעבר 

 2 איסוף אריזות )הפח ת.מ.י.ר. תאגיד מחזור יצרנים בישראל בע"מ, חילוץ מתוך

 הכתום(.

-מכלים )כ 432,454,730 חברות איסוף שונות שבגינם דיווחה חברת אל"ה על איסוף  18סה"כ 

58.9%.) 

 

 443,587,325, דווח על איסוף 2018יש לציין כי בדיווח קודם שהתקבל מאל"ה בחודש פברואר 

המעודכן, נובע מהפחתת רואה חשבון (, השינוי בכמויות, כמופיע באישור 60.4%-מכלים )כ

מכלים בגין אי הכרה בתעודות שקילה של חברת רז הנקודה הירוקה וק.מ.מ. וכן  11,132,595

בגין שינוי באומדן יחס פרופורציות המשקל היחסי של המיכלים המשפחתיים המצויים 

 .(78.3%-ל 82.7%-)מ במיחזורית

 

 

                                                           
 יש לציין כי חברת ת.מ.י.ר. אינה חברה "אוספת" אלא משמשת כ"חברה מנהלת" למיון כמויות "המיכל הכתום". 2
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ע"י חברת אל"ה, החברה קיבלה מחברות האיסוף להדגיש כי המכלים שנאספו לא נספרו  נבקש

שנאספו על ידם וביצעה המרה ממשקל למספר מיכלים ע"פ  משקל מכלי הפלסטיקנתונים על 

 אומדים שונים שאימצה.

 

 גדולים: מיחזור מיכלי משקה .7

כהגדרתו בחוק איסוף ופינוי פסולת  –"מיחזור"  1999-חוק הפיקדון על מכלי משקה, תשנ"טע"פ 

 ., או טיפול במכלי משקה או מכלי משקה גדולים בדרך שקבע השר1993-למיחזור, תשנ"ג

תהליך עיבוד או השבה של  -"מיחזור"  1993-חוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור, תשנ"גע"פ 

 .חמרים או מוצרים לשימוש חוזר לאותה מטרה אשר לה יועדו בראשונה או כחמרי גלם

 

באמצעות  באמצעות אל"ה עבור היצרניות והיבואניות המכלים מוחזרוטופס הדיווח שהוגש ע"פ 

 החברות: 

  ,מיחזורתעשיות אביב 

  ,רז הנקודה הירוקה

 נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ, 

 )באמצעות חברת אל"ה(יצוא לחו"ל 

 .ובחצרי הקבלן

 

 

 2018 יולי 31יש להדגיש כי בהתאם לחוות דעת רואה חשבון קוסט פורר גבאי את קסירר מיום 

, "סה"כ כמות מיכלי משקה גדולים (2018פברואר  6)המתקן את חוות הדעת שניתנה ביום 

 443,454,730 –ושמוחזרו/הועברו למיחזור/הועברו לתהליך השבה"  2017ריקים שנאספו בשנת 

 מיכלים.

מיכלי משקה גדולים ריקים  443,454,730עת צורף דיווח שנתי הכולל דיווח על לחוות הד

 מהאיסוף(. 100%) שמוחזרו/הושבו גדוליםמשקה מכלים  443,454,730 -שנאספו ו

 

 

וההמרה ממשקל למספר מיכלים בוצעה באמצעות המרה  /טוןהינם בק"ג םנתוניהיש לציין ש

 ע"י אומדנים שונים שאומצו ע"י חברת אל"ה.

 

 

  



 

6 

 

 הגשת דוחות: .8

. לחוק הפיקדון, על יצרן ויבואן להגיש דוח שנתי כשהוא מבוקר וחתום על ידי 10בהתאם לסעיף 

שעל החברות השונות להגיש  משישה חודשים מתום כל שנת כספים, כלומררואה חשבון, לא יאוחר 

 .2018ליוני  30-עד לתאריך ה 2017את הדיווח לשנת 

 

 כדלהלן: 2018רואר בחודש פב 2017חברת אל"ה הגישה דיווח לשנת 

חברות הוגש דוח שנתי מאושר וחתום ע"י רואה חשבון, יש לציין כי הדוחות שהוגשו כוללים  6בגין 

, כמו"כ לא כל החברות הגישו בפורמט שאושר ללא נתוני איסוף ומיחזור ,את נתוני המכירה בלבד

 ע"י המשרד.

 חברה אחת הגישה דוח ללא אישור רואה חשבון.

 הנתונים הסתמכו על הנתונים בדוחות הרבעוניים.הגישו דוח שנתי וטרם חברות  3

 בגין יתרת החברות הכמויות שנמכרו נרשמו בהתבסס על הערכות שונות ודיווחים קודמים.

 

אל"ה צורף נייר עבודה מפורט לפי חברת האיסוף ומקור האיסוף  עבורלסך הכמויות שנאספו 

נתוני האיסוף העבודה ששימשו את חברת אל"ה לדיווח  ניירותמסקירת )מחזורית או תחנת מעבר(, 

 עולה:
 

  סה"כ תמיר תחנות מעבר מחזוריות

 25,665,059 1,269,337 9,116,970 15,278,752 ינואר

 28,238,040 2,016,734 12,961,871 13,259,434 פברואר

 33,421,722 1,523,851 17,021,906 14,875,965 מרץ

 36,126,316 1,903,199 19,164,237 15,058,880 אפריל

 32,262,532 1,319,379 14,894,093 16,049,060 מאי

 32,609,324 636,014 16,645,342 15,327,969 יוני

 43,113,510 2,188,652 24,455,790 16,469,068 יולי

 47,367,876 1,193,199 28,349,733 17,824,944 אוגוסט

 33,914,128 1,320,455 16,513,375 16,080,298 ספטמבר

 48,710,723 1,368,345 28,941,567 18,400,811 אוקטובר

 40,427,376 1,332,293 23,297,156 15,797,927 נובמבר

 41,730,719 1,115,177 27,161,890 13,453,652 דצמבר

 443,587,326 17,186,634 238,523,931 187,876,760 סה"כ 

 100.00% 3.87% 53.77% 42.35% אחוז מהסה"כ

 
 נאספו באמצעות המחזוריות. 42%-חולצו מתחנות מעבר וכמהמיכלים  54%-ככלומר ש
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 2018, הוגשה חוו"ד רואה חשבון מתקנת לחוות דעת מחודש פברואר 2018בחודש אוגוסט 

מכלי משקה גדולים כפי  443,587,325מכלי משקה גדולים )לעומת  432,454,730המתייחסת לאיסוף 

השינוי בכמויות, כמופיע באישור רואה חשבון המעודכן, נובע מהפחתת שדווח בחודש פברואר( 

מכלים בגין אי הכרה בתעודות שקילה של חברת רז הנקודה הירוקה וק.מ.מ. וכן בגין  11,132,595

 לים המשפחתיים המצויים במיחזוריתוי באומדן יחס פרופורציות המשקל היחסי של המיכשינ

 (.78.3%-להכרה ב 82.7%-)מהכרה ב

עבור יצרנים חודשים( הוגשו דיווחים נוספים/מעודכנים  4)באיחור של  2018בחודש אוקטובר 

 כדלהלן:ויבואנים 

חברות הוגש דוח שנתי מאושר וחתום ע"י רואה חשבון, יש לציין כי הדוחות  23בגין 

חברות  4, ללא נתוני איסוף ומיחזורשהוגשו כוללים את נתוני המכירה בלבד, החתומים/מאושרים 

הגישו חוות דעת רואה חשבון "משותפת" הן למכלי המשקה הקטנים והן למכלי המשקה הגדולים, 

 בפורמט שאושר ע"י המשרד.לא דיווח שהגישו חברות  2

 מכלי משקה גדולים. 734,200,931סה"כ דווח על מכירת 

 

צורף נייר עבודה מפורט לפי ( 2018)כפי שדווח בחודש אוגוסט לסך הכמויות שנאספו עבור אל"ה 

חברת האיסוף ומקור האיסוף )מחזורית או תחנת מעבר(, מסקירת ניירות העבודה ששימשו את 

 וח נתוני האיסוף עולה:חברת אל"ה לדיו

  
 סה"כ תמיר תחנות מעבר מחזוריות

 24,814,328 1,269,337 9,079,135 14,465,856 ינואר

 27,507,366 2,016,734 12,936,657 12,553,974 פברואר

 32,588,795 1,523,851 16,980,445 14,084,499 מרץ

 35,284,625 1,903,199 19,123,744 14,257,682 אפריל

 31,383,632 1,319,379 14,869,073 15,195,180 מאי

 31,718,887 636,014 16,602,861 14,480,012 יוני

 42,094,515 2,188,652 24,395,600 15,510,263 יולי

 46,255,844 1,193,199 28,281,074 16,781,572 אוגוסט

 32,997,781 1,320,455 16,471,950 15,205,376 ספטמבר

 47,365,596 1,368,345 28,887,641 17,109,611 אוקטובר

 39,457,605 1,332,293 23,237,105 14,888,207 נובמבר

 40,985,755 1,115,177 27,147,044 12,723,534 דצמבר

 432,454,730 17,186,634 238,012,329 177,255,767 סה"כ 

 100.00% 3.97% 55.04% 40.99% אחוז מהסה"כ

 

 נאספו באמצעות המחזוריות. 41%-תחנות מעבר וכמחולצו מהמיכלים  55%-ככלומר ש
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 והמלצות. עיקרי הממצאים .9

)כולל דיווחים  מכלי משקה גדולים 734,200,931חברות על מכירת  23חברת אל"ה דיווחה עבור 

מכלי משקה גדולים  432,454,730ועל איסוף ומיחזור ( 2018שהתקבלו בחודש אוקטובר 

 .58.9%-המהווים כ (2018חודש אוגוסט מ)בהתאם לאישור המעודכן 

 

 להלן עיקרי ממצאי בדיקתנו:

 

 כללי:

יבואנים ויצרנים דוחות  23הסתמכו על הגשת על כמויות המכירה דיווחי חברת אל"ה  .1

 .החברות השונות חשבון ימאושרים ע"י רואה

דיווחה ברבעון הראשון ות כי אחת החברמהשוואת הדיווחים הרבעוניים לשנתיים נמצא  .2

מכלים אלו לא , מכלים 35,573בסך  , החייבים בדיווח,ליטר 5ליטר ועד  2-מכירת מכלים מ

הוסיף את הכמות הנ"ל לסך המיכלים הגדולים לאור האמור, יש לנכללו בדיווח השנתי, 

 .מכלי משקה גדולים 734,236,504חשב את אחוז האיסוף מתוך מכירת שנמכרו ול

בדיווחים שהועברו ע"י חברת אל"ה מצויין בשם חברת האיסוף "תאגיד המיחזור אל"ה", על  .3

קבלני איסוף שונים, בהתאם לנוהל המשרד  18פו באמצעות מכלי המשקה נאסאף שבפועל 

 יש לפרט את החברה שאספה בפועל ולפיכך דיווח כגון זה לא יתקבל.

ני איסוף" עבור חברות אחרות ולעיתים מבדיקתנו עולה כי קבלני האיסוף משמשים כ"קבל .4

טון "שקילות הדדיות",  340-אף כ"תחנות מעבר", בהתאם לכך קיזזה חברת אל"ה סך של כ

כמו כן חברה אחת שוקלת עבור חברה אחרת וחברת איסוף יכולה אף לשמש כחברת מיחזור 

להסתמך אנו ממליצים ולפיכך  לאור האמור קיים חשש ל"שקילת כפל"עבור חברה אחרת, 

על שקילת החומר בהגיעו למיחזור, כלומר להסתמך על שקילת החומר בכניסה למפעל 

 .ו/או ע"פ רשימוני הייצוא בלבד.ג( 5.1)למפעלים להם אישור המיחזור 

 

 אחוז ההכרה בכמויות שנאספו:

)כגון: הכללת  שקילת מכלי הפלסטיק כוללים מכלי פלסטיק שאינם מכלי פלסטיק גדולים .5

ליטר וכד'( לפיכך הכירה חברת אל"ה בחלק מהכמויות  1.5-דטרגנטים ומכלים הקטנים מ

 שנאספו כדלהלן:

   מהכמויות שנאספו. 3%78.3-הכרה ב –מחזוריות 

  מהכמויות שנאספו. 90%-הכרה ב –תחנות מעבר 

 RDF – מהחומר שהועבר  5.8%-שהועבר מורידיס ומהחומר  10.6%-הכרה ב

 .מדניאלי

  מהכמויות שנאספו. 100%-הכרה ב –תמיר 

  

 -מחזורית 

                                                           
בדיווח מחודש פברואר  %82.7-)לעומת הכרה ב 2018שהוגש ע"י החברה בחודש אוגוסט  בהתאם לדיווח המעודכן 3

2018.) 
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אחוז מכלי המשקה הגדולים מתוך סך משקל המכלים שנאספו במחזוריות, כפי שחושב  

-ו 2016בשנת  74.8%, 2015בשנת  90.3%-מ השניםהשתנה במהלך ע"י חברת אל"ה, 

 .(78.3%-שהשתנה לאחר מכן ל) 2017בשנת  82.7%

התבססו על חוות דעת שהתקבלו  2017-ו 2015מבדיקתנו עולה כי חישוב האחוזים בשנים  

ל"אחוז הדטרגנטים" במחזוריות ולא ל"אחוז  תמתייחסמחברת דאטאסנס, חוות הדעת 

התקבלה  2017כך לדוגמא בשנת , (2016)כפי שהוגש עבור שנת  מכלי המשקה הגדולים"

ממשקל כל המחזורית" ובהתאם לכך  17.3%הינו חוות דעת כי "ממוצע משקל הדטרגנטים 

(, ללא התייחסות לחומר 82.7%=17.3%-100%חושב "המשלים" למכלי משקה גדולים )

 .)חומר אחר( נוסף שאינו דטרגנטים שיכול להימצא במחזורית

 'גמצו"ב כנספח  לשעור המכלים במחזוריות חוות הדעת מחברת דאטאדנס 

החישוב שנעשה על ידה אכן מוטעה, טענה החברה כי  15/08/2018בתגובת החברה מיום  

בחישוב )החומר האחר( אולם אין לקחת את מכלי הפלסטיק שאינם מכלי משקה גדולים 

, שכן ניתנת הנחיה לאוספים שלא לאסוף כלל מיכלים אלו ולפיכך אחוז מכלי המשקה יכלל

בדוח המתוקן שמרנות וזהירות, דווח על ידי החברה  מטעמי, אולם 81.35%הגדולים הינו 

לבין שיעור ( 81.35%)נתון המבוסס על תחשיב ממוצע בין שיעור זה , 2018מחודש אוגוסט 

 –כל הפלסטיק האחר )שהוערך ע"י מיכלי המשקה מסך תכולת המיחזורית הכולל את 

, כפי שחושב במיחזורית, על פי תחשיב שמרני זה שיעור מכלי המשקה הגדולים (75.2%

 .78.3%עומד על ע"י אל"ה, 

 ובו הצהיר: העבירה תצהיר ממנכ"ל החברההחברה  

"למיטב הבנתי את הנתונים והמידע שהוצגו בפניי, לרבות חוות הדעת, שיעור מכלי  

 ".78.3%עומד על  2017המשקה הגדולים במיחזוריות בשנת 

 'דהצהרת מנכ"ל החברה מצו"ב כנספח  

הכוללת )לרבות הצהרת מנכ"ל החברה ת אינה מקבלת את טענות החברה, הביקור 

שכן לא התקבל תיעוד מספק לאחוז הסתייגות ואינה חד משמעית "למיטב הבנתי..."( 

ולדעת הביקורת יש לחשב את שיעור מכלי מהשקה המכלים הגדולים במחזורית 

 . 75.2%המוערך לסך  במחזוריות מסך תכולת המיחזורית, הכולל את כל הפלסטיק האחר,

 

ספטמבר, -אוגוסט-לציין כי כל הבדיקות בוצעו במהלך החודשים יולי הביקורת מבקשת 

שקה בכלל ומכלי כלומר במהלך חודשי הקיץ והחגים בהם ישנה צריכה מוגברת של מכלי מ

, יחד עם הנ"ל, בהיעדר נתון אחר חישבנו את האחוז בהתאם לנתונים משקה גדולים בפרט

לקביעת  ממליצים לקבל מידע מגורם בלתי תלוי שיכלול דגימות בכל חודשי השנה אנוזאת 

 ., לרבות ביצוע בדיקות סטטיסטיות במשאיות עצמםאחוז ההכרה במכלי משקה גדולים

 

 קביעת משקל מיכל גדול ריק:

אל"ה אינה סופרת את משקל מכלי המשקה הגדולים שנאספו על ידה, אלא מבצעת המרה  .6

המיכלים שנאספו לכמות מיכלים ע"פ אומדן משוקלל של משקל מיכל משקה של משקל 

, במהלך השנים גרם למיכל 37.169ההמרה בוצעה ע"י אל"ה ע"פ משקל משוקלל של , גדול

 בוצעו בדיקות סטטיסטיות לבחינת משקל משוקלל של מיכל גדול ריק כדלהלן:

  גרם. 40.86 – 7/12/2015דוח סטטיסטי מתאריך 
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 גרם. 37.79 – 26/07/2016סטי מתאריך דוח סטטי 

  גרם. 37.168 – 17/09/2017דוח סטטיסטי מתאריך 

 'המצו"ב כנספח  משוקלל של מיכל גדול ריקדוחות לאומדן משקל 

ירד משקל  2016לשנת )מועד ביצוע הבדיקה(  2015 אוקטוברמהאמור לעיל עולה כי מחודש 

 .7.5%-כ גרם המהווה ירידה של 3.07-משוקלל של מיכל בכ

 3מיום  2016נתון זה הוסבר ע"י חברת אל"ה, כפי שמופיע בתגובתה לדוח ביקורת לשנת 

במכר של משקאות  3%במכר של מים וירידה בסך  4.7%, עקב עליה בסך 2018בינואר 

וכן בשל מאמצים בלתי פוסקים של יצרני המשקאות לייעל את תהליכי הייצור  אחרים

 המשקה. ולהפחית את משקלם של מכלי 

ירד משקל משוקלל )מועד ביצוע הבדיקה(  2017לחודשים אוגוסט ספטמבר  2016משנת 

 .1.65%-המהווה ירידה של כ נוסףגרם  0.622-של מיכל ב

 לא התקבל הסבר לירידה הנוספת במשקל המשוקלל של מיכל משקה גדול ריק.

ממליצים לבצע  אין לנו את הכלים המתאימים על מנת לאשר או להכחיש את הנ"ל ואנו

לכמויות מכלי במשקה  בדיקה בלתי תלויה ולקבל נתונים מחברות הייצור השונות

הממותקים וכמויות מיכלי המים שנמכרו בתקופה, בהשוואה לשנים קודמות ופנייה לגורם 

 , על מנת להגיע למשקל משוקלל מוסכם של מיכל משקה גדול.בלתי תלוי

גרם, כפי שדווח ע"י  37.169חושב על ידינו ע"פ בהעדר נתון אחר, משקל מיכל משוקלל 

 החברה.

 

 מכלי משקה גדולים איסוף

חברות שונות על מנת שיבצעו עבורה את איסוף המכלים,  18חברת אל"ה התקשרה עם  .7

מסקירת הכמויות שנאספו ע"י חברות אלו )בהתאם לנתונים שהומצאו ע"י חברת 

החברות: אביב תעשיות מיחזור, רז הנקודה הירוקה, גרין נט מחזור  6אל"ה( עולה כי 

, ורדיס איכות הסביבה אר.די.אפ, דניאלי מ.מ. מפעלי מחזור  ק. ,וטיפול בפסולת

, בהתאם לכך בוצעה 2017בשנת  מסך איסוף המיכלים 83%-כיחד אספו  בסביבה

 בדיקה מקיפה בגין החברות הנ"ל בלבד.

 :הנ"לבדיקת החברות מלהלן עיקרי הממצאים  .8

 אביב תעשיות מיחזור: 

  לא התקבלו דוחות שקילה מחברת אביב בגין קבלת המכלים בכניסה

 במודיעין ובראשון לציון. /איסוףלמפעל ברמת חובב אלא מתחנות המעבר

.ג', 1.5על מיחזור המחזיק ברישיון לטענת חברת אל"ה, מדובר במפ

 השקילה הנ"ל.ולפיכך אין צורך בהעברת דוחות 

  התקבלו דוחות שקילה בכניסה לתחנת המעבר במודיעין, דוחות אלו בוצעו

 .אמנירבאמצעות מערכת שקילה של חברת 

  התקבלו דוחות שקילה בכניסה לתחנת המעבר בראשון לציון, דוחות אלו

עבור חברת  )שקילות ק.מ.מ.בוצעו באמצעות מערכת השקילה של חברת 

 .קוזזו מהשקילות שהתקבלו מחברת ק.מ.מ. כאמור מטה( ק.מ.מ.

  נמצאו אי התאמות בין דיווחי רואה החשבון, דיווחי חברת אל"ה ודיווחי

השקילה, אל"ה נתבקשה להעביר את ניירות העבודה של רואה החשבון 
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להסברת הפער, לטענתם "ניירות העבודה של רו"ח לא ניתן למסור שכן 

את במיוחד לאור זליגת המידע לגורם חיצוני הם מכילים מידע מסחרי ז

 3,092ובסה"כ אושר על ידינו הסכום הנמוך ללא אישור", לאור האמור 

 טון כפי שדווח ע"י אל"ה(. 3,105טון )לעומת 

  יש לציין כי חברת אביב תעשיות משמשת הן כחברת איסוף והן כחברת

מכלי  65,409,750-ע"פ דיווחי חברת אל"ה, חברת אביב אספה כ, מחזור

לאור האמור , מכלי משקה גדולים 25,625,186-משקה גדולים ומיחזרה כ

 אנו ממליצים לקבל תיעוד לשקילת המכלים בכניסה למפעל המחזור.

 

 :רז הנקודה הירוקה 

  הוגש ע"י רז הנקודה הירוקה אישור רואי חשבון לאיסוף מיכלי פלסטיק

לא , טון 1,606.575הירוקה ע"ס ממחזוריות, הממוען לחברת רז הנקודה 

רואה חשבון עליו הסתמך , מאושר ע"י רואה חשבון נלווה צורף כל מסמך

הועבר ע"י חברת אל"ה תעודות שקילה מרז הנקודה הירוקה , הנ"ל

 .טון 1,574.53ע"ס  "פרטניות" בגין כל משאית ומשאית

  טון  42.7סך של  שאושרה ע"י רואה החשבוןחברת אל"ה קיזזה מהכמות

ובסה"כ הוכר ע"י טון "העברה בין תחנות"  20.3-ושנשקלו אצל צבי כהן 

 .טון 1,543.57אל"ה סך של 

  טון כמופיע  1,574.53מסך מסקירת תעודות השקילה עולה כי יש לקזז

ן נוספים מסך הכמות שדווחה טו 59.78סך של בתעודות השקילה 

, כהעברה "בין תחנות" טון בהתאם לשינוי ידני שבוצע 17.5להלן: כד

טון בגין "העברה בין  9.06טון ללא אסמכתא/תעודת שקילה,  12.21

טון בגין  8.89מ.מ.",  טון בגין כניסת חומר "עבור ק. 8.7מחסנים", 

טון שלא הוכרו ע"י  3.42יות שנכנסו בהפרשי זמן לא סבירים, משא

 טון בלבד. 1,515.75כלומר ניתן להכיר בסך של אל"ה, 

  לציין כי חברת רז הנקודה הירוקה משמשת הן כחברת איסוף והן יש

ע"פ דיווחי חברת אל"ה, חברת רז הנקודה הירוקה אספה , כחברת מחזור

מכלי משקה  37,778,427 -מכלי משקה גדולים ומיחזרה כ 32,516,756 -כ

לאור האמור אנו ממליצים לקבל רשימוני ייצוא הכוללים את , גדולים

 .2016ת ביצוע הייצוא, כפי שהתקבל עבור שנת משקל המכלים בע

 

 

 :גרין נט מחזור וטיפול בפסולת 

  ייצוא כלל סוגים שונים טון, כאשר ה 2,442התקבלו רשימוני ייצוא לייצוא

בחודש שהוכרו  2017)חלקם מחודש ינואר  PETטון  2,158: של פלסטיק

אישורים  , החברה המציאהטון אחר 98-ו SCRAPטון  186, (2016דצמבר 

ולמעשה  SCRAP -טון שנרשם בטעות ברשימון כ 184מחברת גרינט לגבי 

 .PET-מדובר ב
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  אושר על ידינו הכמויות שדווחו כחומר לאור האמורPET בכפוף לאישור ,

טון  43בתוספת  טון 2,074, לפיכך הוכר על ידינו נמוךרואה החשבון כ

 .טון 2,117ובסה"כ  בלבדשנשלח לאביב 

 כי חברת גרין נט משמשת לכאורה הן כחברת איסוף והן כחברת  יש לציין

מכלי  54,483,306 -ע"פ דיווחי חברת אל"ה, חברת גרין נט אספה כ, מחזור

 מכלי משקה גדולים. 53,451,801 -משקה גדולים ומיחזרה כ

 :ק.מ.מ. מפעלי מחזור 

 :ממערכת דוח שקילה מפורט  הומצאו לנו דוחות שקילה שונים כדלהלן

, טון 2,404מ.מ. בראשון לציון ע"ס  כרכום בגין כניסת מכלים לחברת ק.

דוח שקילה מפורט ממערכת כרכום בגין כניסת מכלים לחברת טל אל 

דוח שקילה מפורט ממערכת רונדו של חברת , טון 63ע"ס  בניצני שלום

אביב בגין פריקות שביצעה חברת ק.מ.מ. במפעל אביב ברמת חובב ע"ס 

טון  240כוללים סך של  דוח שקילה מחברת ק.מ.מ. ראשון לציון, טון 220

שקוזזו ע"י אל"ה ולפיכך הוכר ע"י  כניסת חומר מ"אביב תעשיות מחזור"

 .טון 2,447אל"ה 

  מ.מ.  ממערכת כרכום בגין כניסת מכלים לחברת ק.בדוחות השקילה

ולפיכך טון מ"תחנת מעבר ק.מ.מ ראשל"צ"  428נכללו  בראשון לציון

טון מ"טל  9-כ, )ולא ממחזוריות( כאיסוף מתחנות מעבר על ידנו הוכרו

, אל", לדעתנו מדובר בהעברה "בין התחנות" ולפיכך יש לקזז כמויות אלו

טון ואיסוף  2,010לאור האמור הוכר על ידינו איסוף ממחזוריות בסך 

 .טון 428מתחנות מעבר 

 מכלי  52,712,844 -מ. אספה כ דיווחי חברת אל"ה, חברת ק.מ. ע"פ

מכלי משקה  53,244,940 -משקה גדולים ומיחזרה באמצעות ייצוא כ

לאור האמור אנו ממליצים לקבל רשימוני ייצוא הכוללים את , גדולים

 .משקל המכלים בעת ביצוע הייצוא

 

  ורידיס איכות הסביבהRDF: 

  חברת אל"ה דיווחה על שתי חברות המייצרותRDF  מפסולת )תחנות

מעבר(, שלטענת חברת אל"ה הפסולת כוללת בין היתר גם מכלי פלסטיק 

וחברת דניאלי בסביבה  אר.די.אפ בע"מ איכות הסביבה –ורידיס  גדולים

 בע"מ.

  לטענת אל"ה, חברת ורידיס סיפקה מתחנת המעבר "חירייה" למפעל

מתוכו הופק ממכלי  10.6%, כאשר RDFטון  32,312סך של  נשר ברמלה

 טון 3,425פלסטיק גדולים ולפיכך דווח על ידה על איסוף ומיחזור של 

(100%). 

 להלן עיקרי הממצאים מבדיקת המסמכים שצורפו: 

 איכות הסביבהצורפו דוחות שקילה בכניסה לחברת ורידיס  .1...8

RDF  טון, מהם,  246,115מרשויות ומקבלנים שונים ע"ס
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טון לחברת נשר כחומר  32,312כאמור לעיל, הועבר סך של 

RDF (13%-)כ 

כלל   RDF איכות הסביבההחומר שהתקבל בחברת ורידיס  .2...8

כניסת חומר מקבלנים שונים, חלקם מוכרים גם כקבלני 

ן המקום, חץ גרינט, זיבאי, ח, איסוף כגון: אמניר ורידיס

לטענת חברת אל"ה , מ. אקולוגיה, ירא"ב, צבי כהן, ק.מ.

מדובר במיכלי משקה שלא חולצו במקור ע"י חברות 

 האיסוף.

ביתית האחוז מכלי הפלסטיק הגדולים מכלל האשפה  .3...8

 שכןאינו סביר,  10.6% - שהוצגכמופיע בדוח הסטטיסטי 

אחוז מכלי הפלסטיק בורידיס נקבע בהסתמך על בדיקה 

 ביומייםשבוצעו שקילות  6סטטיסטית שהתבססה על 

 (.11/05/2017-ו 25/04/2017) בלבד

בהתאם לבקשתנו, הומצאו לנו בדיקות סטטיסטיות שבוצעו 

 20ימים ) 7-שקילות שבוצעו ב 50, ובסה"כ 2018בשנת 

מחודש אוקטובר שקילות  30-ו 2018שקילות מחודש מרץ 

2018). 

, אחוז מכלי 2018ע"פ דוחות השקילה שבוצעו בשנת 

 .9.61% –הפלסטיק הגדולים מכלל האשפה הביתית הינם 

בהיעדר מידע ו/או נתון אחר, הסתמכנו על נתון זה וחישבנו 

המסתמך על מספר רב יותר של שקילות לעומת  9.61%ע"פ 

 .2017שנת 

  ,טון בלבד 3,106ובסה"כ  9.61%הוכר ע"פ לאור האמור לעיל. 

 מכלי משקה 92,148,618 -ע"פ דיווחי חברת אל"ה, ורידיס אספה כ

 לחברת נשר. RDFשמוחזרו כחומר 

 

 דניאלי בסביבה בע"מ: 

  ,חברת אל"ה דיווחה על שתי חברות המייצרות כאמור לעילRDF  מפסולת

)תחנות מעבר(, שלטענת חברת אל"ה הפסולת כוללת בין היתר גם מכלי 

וחברת דניאלי  אר.די.אפ בע"מ איכות הסביבה –ורידיס  פלסטיק גדולים

 בסביבה בע"מ.

  לטענת אל"ה, חברת דניאלי בסביבה סיפקה מתחנת המעבר שבבעלותה

הופק מתוכו  5.8%, כאשר RDFטון  40,459למפעל נשר שבנשר סך של 

 2,347ממכלי פלסטיק גדולים ולפיכך דווח על ידה על איסוף ומיחזור של 

 .טון

 להלן עיקרי הממצאים מבדיקת המסמכים שצורפו: 

צורפו דוחות שקילה בכניסה לחברת דניאלי בסביבה בע"מ  .1...8

הועבר סך  טון, מהם 98,500מרשויות ומקבלנים שונים ע"ס 
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כך שמדובר על מעל  RDFת נשר כחומר טון לחבר 40,459של 

 .RDFמהפסולת שהועברה כחומר  41%

כלל כניסת  איכות הסביבה דניאליהחומר שהתקבל בחברת  .2...8

חומר מקבלנים שונים, חלקם מוכרים גם כקבלני איסוף 

אמניר נייר חדרה, אמניר תעשיות שרותי סביבה, כגון: 

אקולוגיה שרותי מיחזור, גל מיחזור, גרינט, חץ אקולוגיה, 

י.ר.א.ב. שרותי נוי, צבי כהן אקולוגיה, רז הנקודה הירוקה, 

שרותי נוי המנוף אילת, כמו"כ קיימים כניסות מרשויות 

נשר ואף כניסה מחברת  (זבולון ומטה אשרשונות )כגון: 

לטענת חברת אל"ה מדובר במיכלי משקה שלא  ה,עצמ

 חולצו במקור ע"י חברות האיסוף.

אחוז מכלי הפלסטיק הגדולים  בהתאם לנתונים שהומצאו, .3...8

 45בוצעו מסתמך על בדיקות סטטיסטיות ש  RDF-ב

אחוז מכלי , 2017ימים בחודש נובמבר  4-שקילות ב

אינו הפלסטיק הגדולים מכלל האשפה ביתית כפי שהוצג 

קיימת שונות גבוהה באחוזים שנמצאו בתחנת  , שכןסביר

-ו 7.63%) 7.31%דניאלי, כאשר בשבוע הראשון האחוז היה 

-ו 4.57%) 4.59%ואילו בשבוע השני האחוז היה ( 7.2%

, כמו כן בשל העובדה כי התחנה מקבלת סוגי אשפה (4.62%

שונים, כמו גם מכלי פלסטיק מהפח "הכתום" )מאיקס 

עפולה( וכד' קיימת חשיבות גבוהה לביצוע  פלסטיק

בהתאם לנתוני  ,הבדיקות באופן אקראי ולא באופן מוזמן

הסטטיסטיקאי, רק בדיקה אחת בוצעה באופן אקראי, לאור 

האמור ובהיעדר נתונים אחרים, חושב ע"י ע"פ האחוז 

 . %4.57 - הנמוך שנמצא בבדיקה האקראית

 טון בלבד 1,849ובסה"כ  4.57%הוכר ע"פ  לאור האמור לעיל. 

  ,מכלי משקה  62,622,246 -אספה כ דניאליע"פ דיווחי חברת אל"ה

 לחברת נשר RDFשמוחזרו כחומר 

 

 

 

 , לפני ניכויאיסוף מכלים גדוליםאנו ממליצים להכיר ב, לאור האמור לעיל .9

טון  8,257טון ממחזוריות,  8,376בסך  מכלים שאינם מכלי משקה גדולים

 .טון 17,271, סה"כ "הפח הכתום"מ 639-ו (RDF)כולל  מתחנות מעבר

 

טון ממחזוריות,  6,299 - ניכוי מכלים שאינם מכלי משקה גדולים כלומר, לאחר

הומרה טון ש 14,864סה"כ , מ"הפח הכתום"טון  639 -טון מתחנות מעבר ו 7,926
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)ע"פ משקל משוקלל של מכלי משקה גדולים  399,897,510על ידינו לסך של 

 .איסוף 54.46% -המהווים כ גרם למיכל( 37.169
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 מיחזור

 

בהתאם לדיווח חברת אל"ה, כמויות האיסוף שוות לכמויות המיחזור, לאור העובדה כי איסוף  .10

המכלים מתבצע באתרים שונים בארץ, תוך שיתוף פעולה בין החברות השונות באופן שחברה 

אחת משנעת את המכלים לתחנת מעבר של חברה אחרת, וחברה אחת שוקלת עבור חברה 

אנו ממליצים שלא להסתמך על משקלי המכלים שנאספו ויות, אחרת, מה שעלול לגרום לכפיל

 .חזוריאלא על משקל המכלים בהגיעם "לתחנה הסופית" למ

 למשקל המכלים שהגיע למיחזורלחייב את החברות השונות להמציא תיעוד אנו ממליצים  .11

 כדלהלן:

 .דוחות שקילה בכניסה למפעל חברת אביב ברמת חובב 

 ט שקילות עבור החברות:רשימוני ייצוא, כולל פירו 

 .רז הנקודה הירוקה 

 .ק.מ.מ. מפעלי מיחזור 

 .גרין נט 

 .גל מיחזור 

 .אמניר 

 .ורידיס עפולה 

 .)חץ אקולוגיה )באמצעות אל"ה 

.ג. )טיפול בפסולת( 5.1העתק רישיון עסק על חברת אל"ה לוודא כי לחברות הנ"ל בנוסף,  .12

בנוהל יצוא פסולות ירוקות של החברות להם יוצאו המיכלים אכן עומדים וכי  למפעל המיחזור

 .משרד הכלכלה
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 לסיכום:

  לקבל מידע על משקל משוקלל של מיכל מגורם חיצוני בלתי אנחנו ממליצים

 תלוי.

  מגורם חיצוני בלתי תלוי לקבל דוחות סטטיסטיים מאמתים אנחנו ממליצים

במחזוריות מתקופות שונות  מכלי שתיה גדוליםהמכלים שאינם לחישוב אחוזי 

 ובתחנות מעבר.

  חזור השונים ולא ילקבל דוחות שקילה בכניסה למפעלי המאנחנו ממליצים

 להסתמך על השקילה בכניסה לתחנות המעבר.

  וא להוכחת כמויות שהועברו לייצוא ודוחות לקבל רשימוני ייצאנחנו ממליצים

 שקילה בכניסה למפעלי המחזור.

 איסוף של אנחנו ממליצים להכיר בתאם לנתונים שהתקבלו במשרדינו, בה

ולים המהווה מכלים גד 734,236,504מכלים גדולים מתוך מכירת  399,897,510

 .איסוף 54.46%  -כ
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 איסוף –והמלצותטבלת ריכוז ממצאים 

 (1קיזוז מכלים שאינם מכלי משקה גדולים ) לאחר -בטון  -איסוף ומיחזור מכלי פלסטיק גדולים 
 

 
 סה"כ איסוף אחר תחנות מעבר מחזוריות

 

 הערה הומלץ דווח הומלץ דווח הומלץ דווח הומלץ דווח חברת איסוף

 2 2,325 2,431 0 0 0 0 325 ,2 431 ,2 אביב תעשיות מיחזור

 1,139 1,209 רז הנקודה הירוקה
  

0 0 1,209 1,139 3 

 1,511 1,571 ק.מ.מ. מפעלי מיחזור
  

0 0 1,959 1,896 4 

 0 0 גרין נט מחזור וטיפול בפסולת 
  

0 0 2,025 1,905 5 

 0 0 ורידיס איכות הסביבה אר.די.אפ
  

0 0 3,425 3,106 6 

 0 0 מפעלי מיחזור שרונים
  

0 0 11 11 
 

 186 194 ג.א.ן תברואה
  

0 0 194 186 
 

 0 0 אמניר תעשיות ושירותי סביבה
  

0 0 396 396 
 

 331 345 אמניר תעשיות מיחזור
  

0 0 345 331 
 

 0 0 חץ אקולוגיה והנדסה אוברסיז
  

0 0 248 248 
 

 199 207 יראב שירותי נוי 
  

0 0 207 199 
 

 10 10 נגב אקולוגיה
  

0 0 22 22 
 

 329 343 צבי כהן אקולוגיה
  

0 0 343 329 
 

 267 278 שירותי נוף המנוף אילת
  

0 0 278 267 
 

 0 0 חן המקום
  

0 0 4 4 
 

 0 0 1965מפעת 
  

0 0 11 11 
 

 0 0 דניאלי בסביבה
  

0 0 2,328 1,849 6 

 639 639 639 639 0 0 0 0 תמיר
 

 14,864 16,074 639 639 7,926 8,847 6,299 6,588 סה"כ
 

          
 7 37.169 37.17 37.169 37.17 37.169 37.17 37.169 37.17 משקל מיכל משוקלל בגרם

 399,897,510 432,454,730 17,186,634 17,186,634 213,254,436 238,012,329 169,456,440 177,255,767 המרה למספר מיכלים שנאספו
 

 סה"כ מכירת מיכלים
      

734,200,954 4734,236,504 
 

 אחוז איסוף
      

58.90% 54.46% 
 

                                                           
 .8. עמ' 2מכלי משקה גדולים שהופיעו בדיווח הרבעוני ונשמטו בשנתי, ראה גם עיקרי הממצאים סעיף  35,573בתוספת  2018סך המכירות כפי שדווח ע"י אל"ה בחודש אוקטובר  4
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 הערות:

 

 10% בוצע בהתאם לדיווחי חברת אל"ה, מכלי משקה שאינם מכלי משקה גדוליםקיזוז  .1

 .ממחזוריות 24.8%ובהתאם לנתונים שבידינו  מהפח הכתום 100%-ו תחנות מעברמ

והנתונים הינם בהתאם  למפעל המיחזור ברמת חובבלא הומצאו דוחות שקילה בכניסה  .2

איסוף ב אנו ממליצים שלא להכיר ,בראשון לציון ומודיעיןלנתוני שקילה בתחנות המעבר 

 .לעומת דוחות השקילה שדווח "ביתר" מהמופיע בדיווח רואה חשבון החברה

לא התקבלו רשימוני ייצוא בגין מכירת החומר אלא תעודות שקילה בלבד, מסקירת דוחות  .3

, תעודת שקילה , ללאמעבר בין מחסנים, שינוי ידניעודות בהם בוצע השקילה נמצאו ת

 ולפיכך לא הוכרו כמויות אלו. ק.מ.מ.שקילות עבור 

טל שקילות הדדיות בין חברת כפילויות עם לכאורה נמצאו מדוחות השקילה שהומצאו לנו  .4

 , לפיכך אנו ממליצים שלא להכיר בכמויות אלו.מ.מ. לחברת ק. אל

וחומרים אחרים שאינם  SCRAPוכן ייצוא   PETהתקבלו רשימוני ייצוא הכוללים ייצוא  .5

PET .ולפיכך לא הוכרו על ידינו 

מכלי משקה גדולים  %9.61חושב ע"פ , RDFלייצור  משמשת כתחנות מעבר ורידיסתחנת  .6

 .RDF-מכמות ה

שקה גדולים מכלי מ %4.57, חושב ע"פ RDFמשמשת כתחנות מעבר לייצור  דניאליתחנת  .7

 .RDF-מכמות ה

למיכל בהתאם לדוח אומדן משקל ממוצע של גרם  37.169משקל משוקלל למיכל חושב לפי  .8

מד"ר יצחק דיין וזאת בהיעדר נתונים  2017ספטמבר  17מיכל משקה במחזוריות מיום 

לקבל מידע לגבי משקל משוקלל של מיכל מגורם חיצוני ומחברות אנחנו ממליצים , אחרים

 יצרניות.

. ק.מ.מ ,נקודה ירוקה, גרין נטרז נבדקו על ידינו דוחות השקילה של חברות האיסוף אביב,  .9

שסך האיסוף שדווח  דניאלי בסביבה,  ורידיס איכות הסביבה אר.די.אפמפעלי מיחזור, 

 .82.8%-עבורם מהווה כ
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 מחזור -והמלצות טבלת ריכוז ממצאים 

 כמות מכלים -מיחזור מכלי פלסטיק גדולים 

 הערות הוכר דווח אופן המחזור חברת מיחזור

 1 186 ,25,625 25,625,186 מחזור במפעל אביב תעשיות מחזור

 2 0 427 ,37,778 יצוא רז הנקודה הירוקה

 3 133,325,652 154,770,862 מחזור במפעל נשר מפעלי מלט

 2 0 53,244,940 יצוא קמ"מ מפעלי מיחזור בע"מ

 4 51,259,733 53,451,802 יצוא גרין נט מחזור וטיפול בפסולת בע"מ 

 2 0 17,870,215 יצוא גל מיחזור בע"מ

 2 0 83,317,000 יצוא אמניר 

 2 0 463 ,478 יצוא ורידיס אתר מעבר עפולה

 2 0 835 ,5,917 יצוא יצוא באמצעות אל"ה

 סה"כ מיחזור
 

432,454,730 210,210,570 
 

 איסוףסה"כ 
 

432,454, 730 399,897, 510 
 

 אחוז מיחזור מתוך האיסוף
 

100.00% 52.57% 
 

 

 הערות:

אך לא  קממ()כולל עבור  בכניסה למפעל המיחזור – הוכר כמיחזור בהתאם לדוחות שקילה של אביב 1
 מעבר לכמות שדווחה ע"י אל"ה

רישיון עסק בלבד, ניתן להכיר במיחזור בהסתמך על קבלת אישור למיפעל ממחזר ) הוגשו תעודות שקילה 2
 ו/או בהסתמך על קבלת אשימוני ייצוא למפעל מוכר בחו"ל. .ג. )טיפול בפסולת( למפעל המיחזור(5.1

 לחברת נשר. RDFכולל מכירת  3

 PETללא ייצוא חומר שאינו  4

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 

 

 והמלצות ממצאים .10

 

 מספר מיכלי משקה גדולים מלאים שנמכרו. .א

 734,200,931  - 2017מספר מיכלי משקה גדולים מלאים שנמכרו בשנת לטענת חברת אל"ה, 

 מיכלים.

 חברות ע"פ דיווח שנתי מאושר ע"י רואה חשבון. 23-טענת אל"ה מסתמכת על נתונים מ

 הדיווחים יש לציין:לעניין הגשת 

  חודשים  4-, כ2018אוקטובר מספר מיכלי המשקה מסתמך על דיווחים שהגיעו בחודש

 לאחר המועד החוקי להגשת הדיווח.

  שהתקבלו מהיצרנים והיבואנים השונים נכללו המאושרים ע"י רואה חשבון בדיווחים

 כמויות המכירה בלבד, ללא כמויות האיסוף והמיחזור כנדרש.

 2 הגישו דוחות שלא בהתאם לפורמט המשרד. חברות 

 4  חברות צירפו חוות דעת רואה חשבון "אחידה" הן למכלים הקטנים החייבים

 בפיקדון והן למיכלים הגדולים.

 

ליטר  2-מדיווחה ברבעון הראשון על מכירת מכלי משקה מבדיקתנו נמצא כי אחת החברות 

 נכללו בדיווח השנתי., מכלים אלו לא מכלים 35,573ליטר בסך  5ועד 

 

 מכלי משקה גדולים. 734,236,504לאור האמור, יש לחשב את אחוז האיסוף מתוך מכירת 
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 מספר מכלי משקה גדולים ריקים שנאספו .ב

צירפה דוחות בפורמט "אקסל" הכוללות את כמויות המכירה, האיסוף והמיחזור חברת אל"ה 

 של מכלי משקה גדולים.

הגורם האוסף" בדיווחים השונים צויין "תאגיד איסוף מיכלי משקה בע"מ" יש לציין כי ב"שם 

 שאינו הגוף האוסף בפועל.

חברות  18י מסקירת ניירות העבודה שהומצאו לנו ע"י אל"ה עולה כי המכלים נאספו בפועל ע"

 שונות כדלהלן )ע"פ דיווחי אל"ה(:

 סה"כ הפח הכתום תחנות מעבר מחזוריות כמות במיכלים

 65,409,750 0 0 65,409,750 אביב תעשיות מיחזור

 32,516,756 0 0 32,516,756 רז הנקודה הירוקה

 52,712,844 0 10,446,770 42,266,074 מפעלי מיחזור  ק.מ.מ.

 54,483,306 0 54,483,306 0 גרין נט מחזור וטיפול בפסולת 

 92,148,618 0 92,148,618 0 ורידיס איכות הסביבה אר.די.אפ

 מפעלי מיחזור שרונים
 

285,722 0 285,722 

 ג.א.ן תברואה
 

0 0 5,219,087 

 אמניר תעשיות ושירותי סביבה
 

10,640,964 0 10,640,964 

 אמניר תעשיות מיחזור
 

0 0 9,281,212 

 חץ אקולוגיה והנדסה אוברסיז
 

6,665,555 0 6,665,555 

 יראב שירותי נוי 
 

0 0 5,582,475 

 נגב אקולוגיה
 

321,074 0 590,507 

 צבי כהן אקולוגיה
 

0 0 9,224,565 

 שירותי נוף המנוף אילת
 

0 0 7,486,414 

 101,213 0 101,213 0 חן המקום

 296,860 0 296,860 0 1965מפעת 

 62,622,246 0 62,622,246 0 דניאלי בסביבה

 17,186,634 17,186,634 0 0 תמיר

 432,454,730 17,186,634 238,012,329 177,255,767 סה"כ

 

כי החברות הנ"ל משמשות כ"חברות איסוף" ולעיתים אף כ"תחנות מעבר" עבור יש לציין 

חברות אחרות, כולל שקילת החומר השייך לחברות האחרות וכי קיים "שיתוף פעולה" בין 

החברות, מה שגורם ל"שקילה בכפל" של חומר הנכנס לחברה אחת ולמעשה שייך לחברה 

 אחרת.

כמו כן חלק מהחברות הנ"ל משמשות גם כ"חברות מיחזור", כך שקיים גם כניסת חומר שנאסף 

 ע"י חברה אחת לטובת מיחזור בחברה אחרת.

 פל" כדלהלן:"שקילו בכטון  348.6קוזזו  6/02/2018ע"פ מכתב חברת אל"ה מיום 

 טון קוזזו מרז הנקודה הירוקה כיוון שדווחו בפועל ע"י צבי כהן אקולוגיה. 42.7 .1

 כיוון שדווחו בפועל ע"י צבי כהן אקולוגיה. שרוניםטון קוזזו ממפעלי מיחזור  67.7 .2

 כיוון שדווחו בפועל בחברת ק.מ.מ. מפעלי מיחזור. חן המקוםטון קוזזו מתחנת  12.3 .3

 קוזזו מאמניר תעשיות ושירותי סביבה כיוון שדווחו בפועל ע"י תמיר.טון  195.1 .4

 טון קוזזו מיראב שירותי נוי כיוון שדווחו בפועל ע"י נגב אקולוגיה. 4.1 .5

 טון קוזזו מג.א.ן תברואה כיוון שדווחו בפועל ע"י נגב אקולוגיה. 8.7 .6

 הנקודה הירוקה.טון שנמכרו בפועל לרז  18צבי כהן אקולוגיה כלל בדיווחיו  .7
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 בנוסף לאמור לעיל, מבדיקתנו עולה כי בוצעו שקילות ושירותים הדדיים כדלהלן:

וכן מדניאלי בסביבה בוצע ע"י משקל  RDFתיעוד לשקילת החומר מורידיס איכות הסביבה  .1

 של חברת נשר.

קל תיעוד לשקילת החומר שנאסף ע"י אביב תעשיות בוצע ע"י משקל של חברת אמניר, מש .2

 אביב.של חברת ק.מ.מ. ומשקל של חברת 

מ. בוצע ע"י משקל של חברת ק.מ.מ., משקל של  תיעוד לשקילת החומר שנאסף ע"י ק.מ. .3

 חברת טל אל ומשקל של חברת אביב.

תיעוד לשקילת החומר שנאסף ע"י שרותי נוי המנוף אילת בוצע ע"י משקל של חברת אמניר  .4

 ומשקל של חברת אביב.

 לשקילת החומר ממפעת מופיע שם המוביל: רז הנקודה הירוקה. בתיעוד .5

תיעוד לשקילת החומר שנאסף ע"י צבי כהן אקולוגיה בוצע ע"י משקל של אמניר, משקל  .6

 .רז הנקודה הירוקהותעודות שקילה של  מיחזור שרוניםשל מפעלי 

 .תיעוד לשקילת החומר שנאסף מיראב שירותי נוי ורידיס בוצע ע"י אמניר .7

 תיעוד לשקילת החומר שנאסף ג.א.ן תברואה בוצע ע"י אמניר. .8

 לאביב.ע"פ תיעוד השקילות מאמניר תעשיות מיחזור, החומר הועבר  .9

לשקילת החומר שנאסף מחץ אקולוגיה בוצע ע"י משקל של גל מיחזור ושל תחנת תיעוד  .10

 מעבר חיריה.

 , אל"ה..מ, צבי כהן, ק.מתברואה ג.א.ןבתיעוד לשקילת חומר מנגב אקולוגיה מופיעים  .11

 

 כמו כן, חברות האיסוף הנ"ל משמשות הן כחברות איסוף והן כחברות מיחזור:

 אביב תעשיות מחזור .1

 רז הנקודה הירוקה .2

 קמ"מ מפעלי מיחזור בע"מ .3

 גרין נט מחזור וטיפול בפסולת בע"מ .4

 אמניר  .5

 ורידיס עפולה .6

 

לאור האמור לעיל והעובדה כי חברת האיסוף אינה בהכרח החברה השוקלת ולפיכך קיים חשש 

ולאור העובדה שע"פ אישור רואה  אלול"שקילת כפל" ולאור החומר הרב הכרוך בשקילות 

החשבון כמויות האיסוף והמיחזור שוות, אנו ממליצים להסתמך על שקילת החומר בהגיעו 

שקילת החומר בכניסה למפעל המיחזור ו/או ע"פ רשימוני הייצוא  למיחזור, כלומר להסתמך על

 בלבד.
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 אחוז ההכרה בכמויות שנאספו: .ג

כאמור לעיל, חברת אל"ה מקבלת נתונים לגבי משקל המכלים שנאספו עבורה מתחנות 

, כאשר לא ל למספר מכלים ע"פ אומדנים שוניםהמעבר וממחזוריות ומבצעת המרה ממשק

 .מוכר כמכלי פלסטיק גדולים כל החומר שנאסף

 :2018להלן נתוני ההכרה בהתאם לנתונים שהתקבלו מהחברה בחודש פברואר 

  מהכמויות שנאספו. 82.7%-הכרה ב –מחזוריות 

  מהכמויות שנאספו. 90%-הכרה ב –תחנות מעבר 

 RDF – מהחומר שהוכר. 100%-הכרה ב 

  מהכמויות שנאספו. 100%-הכרה ב –תמיר 

 טון, כדלהלן: 16,488טון שנאסף, הוכר ע"י אל"ה סך של  18,292כלומר מתוך 

 הוכר אחוז הכרה נאסף אל"הדיווח 

 6,983.19 82.70% 8,444.00 מחזוריות

 3,094.00 90.00% 3,437.78 תחנות מעבר

RDF *5,771.69 100.00% 5,771.69 

 638.81 100.00% 638.81 תמיר

 18,292.29 סה"כ
 

16,487.70 

מדניאלי בסביבה מסך הכמויות שנשלחו  5.8%-מהכמות מורידיס ו 10.6%-הרשומה הינה לאחר הכרה ב RDF-ה* כמות 

 לנשר.

 

מופיע באישור רואה , הוגש ע"י חברת אל"ה דוח מתוקן ובו בהתאם ל2018בחודש אוגוסט 

חברת רז מכלים בגין אי הכרה בתעודות שקילה של  11,132,595 הופחתוחשבון המעודכן, 

באומדן יחס פרופורציות המשקל היחסי של  קיטוןוכן בגין  הנקודה הירוקה וק.מ.מ.

, בהתאם לדוח המעודכן 78.3%-ל 82.7%-מ המיכלים המשפחתיים המצויים במיחזורית

 טון כדלהלן: 16,074טון שנאסף הוכר  18,244מתוך 

 הוכר אחוז הכרה נאסף אל"הדיווח 

 6,588.40 78.30% 8,414.31 מחזוריות

 3,094.00 90.00% 3,437.78 תחנות מעבר

RDF 5,752.68 100.00% 5,752.68 

 638.81 100.00% 638.81 תמיר

 18,243.58 סה"כ
 

16,073.89 

 
 

 אחוז הכרה במחזוריות: 
  

 הומצאו דוחות סטטיסטיים כדלהלן:
  מחברת דאטא סנס בע"מ, חתום ע"י יצחק דיין. 20/09/2015דוח מתאריך 

שממוצע , נמצא 2015מחזוריות במהלך חודש ספטמבר  33מדגם מייצג של 
 ממשקל כל המחזורית. 9.7%הינו  משקל הדטרגנטים

 
  מחברת פרוגרמה, חתום ע"י עידית פלוך וייס. 27/10/2016דוח מתאריך 
 על פי המדידה 2016אוגוסט -ימי מדידה בחודשים יולי 20-בוצע מדידה במהלך כ ,

 .74.8%מיכלי המשקה הגדולים, מתוך סך המשקל הינו  שבוצעה, אומדן %

 
  מחברת דאטא סנס בע"מ, חתום ע"י יצחק דיין. 16/10/2017דוח מתאריך 
  2017ספטמבר -מחזוריות שבוצע במהלך החודשים אוגוסט 149מדגם מייצג של ,

 ממשקל כל המחזורית. 17.3%הינו  משקל הדטרגנטיםנמצא שבממוצע 
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בנתונים אלו ובהתאם לכך אחוז ההכרה במחזוריות השתנה במהלך חברת אל"ה השתמשה 
 .2017בשנת  82.7%-ו 2016בשנת  74.8%, 2015בשנת  90.3%-הבדיקות השונות מ

 
ספטמבר, כלומר -אוגוסט-בוצעו במהלך החודשים יוליהנ"ל כי כל הבדיקות  להדגישיש 

שקה בכלל ומכלי משקה במהלך חודשי הקיץ והחגים בהם ישנה צריכה מוגברת של מכלי מ
 גדולים בפרט.

 
משקל למתייחס  16/10/2017וכן הדוח מתאריך  20/09/2015הדוח מתאריך  בנוסף,

מתוך סך מכלי הפלסטיק במחזוריות ולא מתייחס למשקל מכלי הפלסטיק  הדטרגנטים
 האחרים שאינם דטרגנטים ואינם מכלי משקה גדולים.

 
לדעת הביקורת לא ניתן להסתמך על נתונים אלו לקביעת אחוז המכלים הגדולים 

שאינם מכלי משקה במחזורית, שכן הנתונים הנ"ל מתעלמים ממכלי פלסטיק "אחרים" 
 מסך מכלי הפלסטיק במחזוריות. 7.5%-כלהערכתנו גדולים, המהווים 

 82.7%ולא  75.2%-נו כמהאמור לעיל עולה כי אחוז מכלי השתיה הגדולים במחזוריות ה
 .2018בדיווחים שהועברו מחברת אל"ה בחודש פברואר כפי שחושב 

 
בהעדר נתונים אחרים חושב ע"י אחוז מכלי משקה גדולים במחזוריות בהתאם לאמור 

אנו ממליצים לקבל מידע מגורם בלתי תלוי שיכלול דגימות בכל חודשי לעיל, יחד עם זאת 
 . השנה

 
 תגובת החברה:

שיעור . ל1מתייחסת החברה בסעיף  15/08/2018בתגובת החברה לטיוטת הדו"ח מיום 
 .מיכלי המשקה  במיחזוריות

 
בחישוב אחוז מיכלי המשקה במיחזוריות יש לקחת בחשבון כי קבלני לטענת החברה, "

האיסוף של המיחזוריות מנחים את העובדים שלהם המבצעים את האיסוף בפועל, שלא 
רית כלי פלסטיק שאינם מיכלי משקה או דטרגנטים כיוון שהם לא יכולים לאסוף מהמיחזו

לעשות בהם שימוש. חפצים אלה כוללים: עציצים מפלסטיק, צעצועים, צינורות מפלסטיק, 
שקיות ניילון וכו' )להלן: "פלסטיק אחר"(. במילים אחרות, הנחיית הקבלנים הינה כי 

לא יועבר למפעלי המיחזור אליהם מועברת הפלסטיק האחר לא ייאסף כלל וכתוצאה מכך 
 ".תכולת המיחזורית

 
הרי שיש ", "פלסטיק האחר"כיוון שהשקילה שבוצעה, כללה אף את הלטענת החברה 

לנטרל אותו מהתחשיב, שכן כאמור תכולת המיחזורית המועברת למיחזור אינה כוללת את 
 . "הפלסטיק האחר

 
המשקה הגדולים מכלל  תכולת המיחזורית שיעור מיכלי לאור האמור, לטענת החברה, 

 .81.35%הינו  )ללא "הפלסטיק האחר"( המועברת למיחזור
 זה.חוות דעת ד"ר יצחק דיין בנושא החברה צירפה 

 
נתון המבוסס על תחשיב ממוצע ידי החברה יחד עם זאת, מטעמי שמרנות וזהירות, דווח על 

מסך תכולת המיחזורית הכולל את לבין שיעור מיכלי המשקה  81.35% –בין שיעור זה 
על פי תחשיב שמרני זה שיעור מכלי המשקה הגדולים , 75.26% –" הפלסטיק האחר"

 .78.3%במיחזורית עומד על 
 

, 2017בהתאם לבקשת המשרד, לקבלת הצהרה על שיעור מכלי מהשקה במחזורית בשנת 
 ה כדלהלן:הצהרת מר חיים זרביב, מנכ"ל חברת אל" 2018בדצמבר  10-התקבלה ב

 "אני הח"מ, חיים זרביב ... מצהיר כדלקמן:
למיטב הבנתי את הנתונים והמידע שהוצגו בפניי, לרבות חוות הדעת, שיעור מכלי המשקה 

 ".78.3%עמד על  2017הגדולים במיחזוריות בשנת 
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 תגובת הביקורת:
הגדולים מתגובת החברה עולה כי החברה אכן טעתה בחישוב אחוז מכלי המשקה 

 .81.35%במקום  78.3%במחזורית ותיקנה את הדוח לפי 
 

דוחות הסטטיסטיקה השונים שהומצאו ע"י ד"ר דיין, אינם יחד עם זאת, לטענת הביקורת, 
מהווים הוכחה לאחוז מיכלי המשקה הגדולים מסך המכלים במיחזורית, אלא מאשרים 

 את הנתונים כדלהלן:
ממשקל  17.3%מציין הנ"ל כי "משקל הדטרגנטים הינו  2017באוקטובר  16באישור מיום 

 כל המחזורית".
מציין הנ"ל "המשקל היחסי של מכלי  2018ביולי  25באישור שצורף לתגובת החברה מיום 

המשקה מתוך המשקל הכולל של מכלי המשקה והדטרגנטים במחזוריות )דהיינו, משקל 
ק האחר" שנמצא בהן( הינו תכולת המחזוריות שנדגמו בניכוי המשקל של "הפלסטי

81.35%." 
כלומר, אין באישורים השונים בכדי לאשר או להכחיש את טענת החברה כי יש למעשה 
"לקזז" את כמות "המכלים האחרים" הן במונה והן במכנה בחישוב אחוז מכלי השתיה 

 הגדולים במחזורית.
 

הקבלנים הינה  הנחייתמכאן כי טענת החברה מסתמכת אך ורק על הצהרת החברה כי "
 ." ולמעשה לא צורף לכך תיעוד רשמיכי הפלסטיק האחר לא ייאסף כלל

 
במידה ואכן אחוז מכלי המשקה הגדולים במחזוריות, ללא התייחסות ל"פלסטיק אחר" 

, 78.3%" ע"פ מטעמי שמרנות וזהירות, לא ברור מדוע חישבה החברה "81.35%עומד על 
 בלני האיסוף לא אספו את אותו "פלסטיק אחר".אין זה אלא שלא ניתן לוודא שאכן ק

 
בנוסף, הצהרת מנכ"ל החברה אינה חד משמעית שכן הההצהרה הינה "למיטב הבנתי...", 

ורק מטעמי  81.35% –מה גם ולטענת חברת אל"ה שעור המכלים הגדולים במחזורית הנו 
ולים מכלי המשקה הגד, כך שלא ניתן לטעון ש"שעור 78.3%שמרנות חישבו ע"פ 

 ".78.3%עמד על  2017במיחזוריות בשנת 
 

על החברה לבצע שקילות ובדיקות סטטיסטיות במפעל בו פורקת המשאית את החומר 
 שנשאב מהמחזוריות, להוכחת שעור המכלים הגדולים. 

 
לאור האמור, לדעת הביקורת, כיוון שלא הומצא תיעוד ממשי כי אכן החברה אינה אוספת 

ו/או אישור לאחוז מכלי המשקה כלל את "הפלסטיק האחר" ולאן הוא מועבר, 
אחוז מכלי המשקה הגדולים  ( חושב על ידינו2016מהמחזוריות )כפי שהומצא עבור שנת 

 .75.2%לפי  בהתאם לסך השקילות כפי שבוצעו במחזורית
 
 

 המרה ממשקל לכמות: .ד

כאמור לעיל, אל"ה אינה סופרת את משקל מכלי המשקה הגדולים שנאספו על ידה, אלא 

מבצעת המרה של משקל המיכלים שנאספו לכמות מיכלים ע"פ אומדן משוקלל של משקל 

 מיכל משקה גדול.

 גרם למיכל כדלהלן: 37.169ההמרה בוצעה ע"י אל"ה ע"פ משקל משוקלל של 
 

 מיכלים משקל משוקלל הוכר

 177,255,346 37.169 6,588 מחזוריות

 83,241,465 37.169 3,094 תחנות מעבר

RDF 5,753 37.169 154,770,865 

 17,186,634 37.169 639 תמיר

 16,074 סה"כ
 

432,454,309 
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 משוקלל כדלהלן:הומצאו לנו דוחות סטטיסטיים לקביעת משקל מיכל גדול 

o  מחברת דאטאסנס בע"מ, חתום ע"י יצחק דיין. 7/12/2015 מתאריךדוח סטטיסטי 

 39.5 מיכל ללא פקק

 41.15 מיכל עם פקק

 1.65 משקל הפקק

 83% אחוז פקק

 40.86 משוקלל
 .2015נקודות ישוב במהלך חודש אוקטובר  20-מיחזוריות ב 44נדגמו 

 

o  מחברת דטאטסנס בע"מ, חתום ע"י יצחק  26/07/2016 מתאריךדוח סטטיסטי
 דיין.

 36.27 מיכל ללא פקק

 38.22 מיכל עם פקק

 1.95 משקל הפקק

 78% אחוז פקק

 37.79 משוקלל
 .נקודות ישוב 33-מיחזוריות ב 58נדגמו   

 

o  מחברת דאטאסנס בע"מ, חתום ע"י יצחק  17/09/2017 מתאריךדוח סטטיסטי
 דיין.

 37.168 משוקלל
 .2017ספטמבר -נקודות ישוב במהלך חודשים אוגוסט 24-במיחזוריות  50נדגמו  

 
ירד  2016)מועד ביצוע הבדיקה( לשנת  2015מהאמור לעיל עולה כי מחודש אוקטובר 

 .7.5%-גרם המהווה ירידה של כ 3.07-משקל משוקלל של מיכל בכ

 3מיום  2016נתון זה הוסבר ע"י חברת אל"ה, כפי שמופיע בתגובתה לדוח ביקורת לשנת 

במכר של משקאות  3%במכר של מים וירידה בסך  4.7%, עקב עליה בסך 2018בינואר 

אחרים וכן בשל מאמצים בלתי פוסקים של יצרני המשקאות לייעל את תהליכי הייצור 

 ולהפחית את משקלם של מכלי המשקה. 

)מועד ביצוע הבדיקה( ירד משקל משוקלל  2017לחודשים אוגוסט ספטמבר  2016שנת מ

 .1.65%-גרם נוסף המהווה ירידה של כ 0.622-של מיכל ב

 לא התקבל הסבר לירידה הנוספת במשקל המשוקלל של מיכל משקה גדול ריק.

 

לבצע  אין לנו את הכלים המתאימים על מנת לאשר או להכחיש את הנ"ל ואנו ממליצים

בדיקה בלתי תלויה ולקבל נתונים מחברות הייצור השונות, על מנת להגיע למשקל 

 משוקלל מוסכם של מיכל משקה גדול.

 

 37.169בהעדר נתונים אחרים חושב ע"י משקל מיכל משוקלל כפי שחושב ע"י אל"ה ע"פ 

 גרם למיכל, אולם אין באמור בכדי לאשר או להכחיש נתון זה.
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 מכלים.התיעוד לאיסוף  .ה
, דוחות שקילה, רשימוני הצהרות ,אל"ה אישורי רואה חשבוןחברת כאמור לעיל, הוגש ע"י 

, להלן הכמויות החברות השונותע"י מכלים האיסוף  ייצוא ומסמכים שונים להוכחת כמות

, מכלים שאינם מכלי משקה גדוליםולפני קיזוז שנאספו )בטון( לאחר קיזוז שקילות הדדיות 

 :2018בדוח המעודכן מחודש אוגוסט  י חברת אל"הע" שדווחכפי 

 אחוז מהסה"כ סה"כ הפח הכתום תחנות מעבר מחזוריות סה"כ טון לפני הפחתות

 17.02% 3,105 0 0 3,105 אביב תעשיות מיחזור

 8.46% 1,544 0 0 1,544 רז הנקודה הירוקה

 13.36% 2,438 0 431 2,006 ק.מ.מ. מפעלי מיחזור

 12.33% 2,250 0 2,250 0 גרין נט מחזור וטיפול בפסולת 

 18.77% 3,425 0 3,425 0 ורידיס איכות הסביבה אר.די.אפ

 0.06% 12 0 12 0 מפעלי מיחזור שרונים

 1.36% 248 0 0 248 ג.א.ן תברואה

 2.41% 439 0 439 0 אמניר תעשיות ושירותי סביבה

 2.41% 441 0 0 441 אמניר תעשיות מיחזור

 1.51% 275 0 275 0 חץ אקולוגיה והנדסה אוברסיז

 1.45% 265 0 0 265 יראב שירותי נוי 

 0.14% 26 0 13 13 נגב אקולוגיה

 2.40% 438 0 0 438 צבי כהן אקולוגיה

 1.95% 355 0 0 355 שירותי נוף המנוף אילת

 0.02% 4 0 4 0 חן המקום

 0.07% 12 0 12 0 1965מפעת 

 12.76% 2,328 0 2,328 0 דניאלי בסביבה

 3.50% 639 639 0 0 תמיר

 100.00% 18,244 639 9,190 8,414 סה"כ

 

 מהטבלה הנ"ל עולה כי החברות: 

 ורידיס איכות הסביבה אר.די.אפ 

 אביב תעשיות מיחזור בע"מ  

 ק.מ.מ. מפעלי מיחזור בע"מ 

 דניאלי בסביבה 

  בפסולת בע"מגרין נט מחזור וטיפול  

 רז הנקודה הירוקה בע"מ  

 מסך איסוף המכלים. 82.7%-טון המהווה כ 15,089 -אספו יחד כ

 

 .החברות הנ"ל בלבד 6בהתאם לכך, בוצע על ידינו בדיקה מקיפה בגין 
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 .אביב תעשיות מיחזור בע"מ .1.ה

  הוגש ע"י חברת אביב אישור רואי חשבון למשקל איסוף בקבוקי פלסטיק, הממוען

 לאל"ה תאגיד המיחזור.

  2017לאישור צורף דוח ריכוז חודשי נתוני משקל איסוף בקבוקי פלסטיק בשנת ,

 להלן:דחתום בידי מנהל חברת אביב כ

 סה"כ איסוף

 טון חודש

01/16 233 

02/16 209 

03/16 243 

04/16 266 

05/16 264 

06/16 257 

07/16 275 

08/16 293 

09/16 266 

10/16 298 

11/16 264 

12/16 237 

 3,105 סה"כ

 

  טון המהווים  3,105אביב תעשיות מיחזור אספו עבור אל"ה בהתאם לדיווח לעיל

 מסך האיסוף. 16.97%-כ

 אתרים שונים: 3-קבלן האיסוף פורק את המכלים ב 

o  באתר מתבצעת שקילת המכלים ע"י מערכות שקילה  –אתר מודיעין

 .השייכות לחברת אמניר

o  ידע מתבצעים השקילות וניהול המ –אתר חברת ק.מ.מ. ראשון לציון

 .מ.מ במערכות חברת ק.

o  השקילות וניהול המידע מתבצעים  –מפעל חברת אביב ברמות חובב

 .אביבבמערכות 

 

 אתר מודיעין 

משאיות השייכות לחברת אביב  7בגין בק"ג הומצאו דוחות שקילה "חודשיים" 

 כדלהלן:

 ק"ג סה"כ מספר רכב 

20-539-72 815,990 

20-587-72 404,850 

25-289-72 539,128 

45-663-68 4,240 

53-663-68 346,042 

61-980-72 414,910 

85-030-80 12,543 

 2,537,703 סה"כ
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 אתר ראשון לציון 

 :חודשי בק"ג בגין משאית אחת כדלהלןהומצא דוח שקילה 

 סה"כ מספר רכב 

68-663-53 239,984 

 

 אתר נאות חובב 

 :חודשי בק"ג בגין משאית אחת כדלהלןהומצא דוח שקילה 

 סה"כ מספר רכב 

72-587-20 320,010 

 

  ,בק"גלהלן ריכוז דוחות השקילה השונים: 
 

 סה"כ אמת חובב ראשל"צ מודיעין

 226,320 28,780 24,280 173,260 ינואר

 212,320 27,300 5,380 179,640 פברואר

 242,440 26,060 0 216,380 מרץ

 263,360 21,920 1,960 239,480 אפריל

 264,031 20,040 7,320 236,671 מאי

 256,580 21,720 17,860 217,000 יוני

 274,722 22,780 51,440 200,502 יולי

 293,302 30,530 41,984 220,788 אוגוסט

 265,896 32,300 19,860 213,736 ספטמבר

 297,483 32,960 32,520 232,003 אוקטובר

 264,443 32,840 19,300 212,303 נובמבר

 236,800 22,780 18,080 195,940 דצמבר

 3,097,697 320,010 239,984 2,537,703 סה"כ

 

 .הומצאו לנו כמידגם פירוט שקילות "יומי" לחודש אוגוסט 

היומיות  לא נמצאו שקילות כפולות, יחד עם זאת נמצאו פערים בין דו"ח השקילות

 לדוח ריכוז חודשי כדלהלן:

 פער יומי פירוט שקילות פירוט חודשי אוגוסט מספר רכב 

20-539-72 77,038 77,780 742 

20-587-72 40,283 40,640 357 

25-289-72 55,923 56,360 437 

45-663-68 0 0 0 

53-663-68 21,803 21,960 157 

61-980-72 25,741 25,960 219 

85-030-80 0 0 0 

53-663-68 41,984 41,984 0 

20-587-72 30,530 30,530 0 

 1,912 295,214 293,302 סה"כ
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  ,נמצאו אי התאמות בין דיווחי רואה החשבון, דיווחי חברת אל"ה ודיווחי השקילה

אל"ה נתבקשה להעביר את ניירות העבודה של רואה החשבון להסברת הפער, 

 מסחרי מידע מכילים הם שכן למסור ניתן לא ח"רו של העבודה לטענתם "ניירות

אישור", לאור האמור אושר על  ללא חיצוני לגורם המידע זליגת לאור במיוחד זאת

 ידינו הסכום הנמוך כדלהלן:

 מאושר דוח שקילות דווח ע"י אל"ה דוח רו"ח חודש

 226 226 233 233 ינואר

 209 212 209 209 פברואר

 242 242 243 243 מרץ

 263 263 266 266 אפריל

 264 264 266 264 מאי

 257 257 257 257 יוני

 275 275 275 275 יולי

 293 293 293 293 אוגוסט

 266 266 266 266 ספטמבר

 297 297 298 298 אוקטובר

 264 264 264 264 נובמבר

 235 237 235 237 דצמבר

 3,092 3,098 3,105 3,105 סה"כ

 

 החברה:תגובת 

טון בין אישור רואי החשבון של אביב לבין סך  7הפער בסך לטענת חברת אל"ה, 

 .השקילות נובע מכך שמספר שקילות של הקבלן לא נרשמו בטעות כפלסטיק

על הרישום הנ"ל בתעודות  אביבהחברה צירפה מכתב ממנהלת השיווק של חברת 

 השקילה.

 

 תגובת הביקורת:

, מנהלת השיווק בחברת אביב 12/08/2018יעקב מיום במכתבה של גב' דפנה בן 

 מציינת הנ"ל:

 לא ניתן לתקן". –"נרשם כמעורב למיון  – 31/01/2018-ק"ג ב 2,780לגבי שקילת 

 לא ניתן לתקן".  –"נרשם כקרטון  – 3/01/2018-ק"ג ב 3,500לגבי שקילת 

 לתקן".לא ניתן  –"נרשם כקרטון  – 26/01/2018-ק"ג ב 1,580לגבי שקילת 

לדעת הביקורת, מכתבה של מנהלת השיווק אינו סותר את האמור בדו"ח ואף 

 מחזק אותו, שכן החברה לא אישרה כי מדובר במכלי פלסטיק.

 לאור האמור אין אנו רואים מקום לשנות מהמלצתינו.

  

 .יש לציין כי חברת אביב תעשיות משמשת הן כחברת איסוף והן כחברת מחזור

מכלי משקה גדולים ומיחזרה  65,409,750 -חברת אל"ה, חברת אביב אספה כע"פ דיווחי 

 מכלי משקה גדולים. 25,625,186-כ

 .בכניסה למפעל המחזורלאור האמור אנו ממליצים לקבל תיעוד לשקילת המכלים 
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 רז הנקודה הירוקה בע"מ .2.ה

 הוגש ע"י רז הנקודה הירוקה אישור רואי חשבון לאיסוף מיכלי פלסטיק 

 .טון 1,606.575ע"ס  ממחזוריות, הממוען לחברת רז הנקודה הירוקה

 הנ"ל.רואה חשבון צורף כל מסמך, מאושר ע"י רואה חשבון לאישור  אישור לאל 

  הועבר ע"י חברת אל"ה תעודות שקילה מרז הנקודה הירוקה "פרטניות" בגין כל

 משאית ומשאית.

  טון שנשקלו אצל צבי כהן ובסה"כ  42.7חברת אל"ה קיזזה מהכמות הנ"ל סך של

 טון כדלהלן: 1,564הוכר ע"י אל"ה סך של 

 דווח חודש

 143 ינואר

 126 פברואר

 140 מרץ

 122 אפריל

 137 מאי

 127 יוני

 125 יולי

 132 אוגוסט

 126 ספטמבר

 152 אוקטובר

 115 נובמבר

 119 דצמבר

 1,564 סה"כ

 

  מסך הכמות שדווחה נוספים טון  140מסקירת תעודות השקילה עולה כי יש לקזז סך של

 כדלהלן:
 

 הערה טון

  1,575 סה"כ סיכום תעודות שקילה

 בקיזוז:
 

 

 1 99 שינוי ידני ע"ג התעודה

 2 14 ללא תעודת שקילה

 3 9 העברה "בין מחסנים"

 4 9 ק.מ.מ.עבור כניסת חומר 

 5 9 בהפרש לא סבירכניסת משאיות 

    140 סה"כ לקיזוז
 

  1,435 סה"כ מוכר

 

 :הערות

נמצאו תעודות שקילה שהמשקל המופיע ע"ג התעודה "נמחק" ובמקומו צויין  .א

 בכתב יד משקל שונה נמוך יותר ולפיכך חושב על ידינו ע"פ הרישום הידני.

 טון. 14-תעודות שקילה בהיקף של כ 10-לא נמצאו כ .ב

"תעודות משלוח" )לא תעודות שקילה( בגין העברת חומר ממחסן למחסן צורפו  .ג

 טון. 9-משמן תעשיות ע"ס כ
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נמצאו מספר תעודות שקילה שנרשם ע"ג התעודה בכתב יד "ק.מ.מ." ונראה כי  .ד

 הינם עבור איסוף לק.מ.מ.

 בגין משאיות שנכנסו בהפרש לא סביר, לדוגמה: .ה

  דקות, בגין אותה  5:17עה בש 6/10/2017משאית אחת נכנסה בתאריך

 .5:20משאית נרשמה כניסה נוספת באותו תאריך בשעה 

  דקות, בגין אותה  5:21בשעה  18/10/2017משאית אחת נכנסה בתאריך

 .5:22משאית נרשמה כניסה נוספת באותו תאריך בשעה 

  דקות, בגין אותה  5:15בשעה  25/10/2017משאית אחת נכנסה בתאריך

 .5:18נוספת באותו תאריך בשעה משאית נרשמה כניסה 
 

  טון  1,435לאור האמור, מקסימום להכרה בגין איסוף רז הנקודה הירוקה הנו בסך

 כדלהלן:

 בטון חודש

 143 ינואר

 126 פברואר

 140 מרץ

 122 אפריל

 137 מאי

 111 יוני

 107 יולי

 111 אוגוסט

 111 ספטמבר

 126 אוקטובר

 98 נובמבר

 102 דצמבר

 1,435 סה"כ
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 תגובת החברה:

רז הנקודה הירוקה נוהגים לציין בכתב יד על גבי תעודות השקילה "לטענת חברת אל"ה, 

את החלוקה של החומר הנאסף בין הרשויות המקומיות השונות בכל מקרה בו מתבצע 

איסוף באותו יום ממספר רשויות מקומיות. זו הסיבה ל"תיקונים" שבוצעו כביכול על גבי 

לאור ... תעודות השקילה ושבעטיים המליצו המבקרים שלא להכיר בחלק מהשקילות

 ".האמור יש להכיר בתעודות אלה במלואן

לאחר בדיקה מעמיקה של כל תעודות השקילה של הקבלן בנוסף, מציינת החברה כי "

 20שהמבקרים חולקים על תקינותן, הוחלט, מטעמי שמרנות, לקזז בדיווח הסופי סך של 

 ".ביחס לדיווח שהוגש בפברואר טון
 

 תגובת הביקורת:

בגין אותם חשבוניות בהם נרשמה הכמות בכתב יד, הביקורת מקבלת את טענת החברה כי 

 מדובר למעשה ב"פיצול" החשבונית בהתאם ליעד האיסוף.

חשבוניות לאותן לתגובת החברה צורפו תעודות שקילה נוספים הכוללים את "המשלים" 

 רשות הנוספת.בגין האיסוף ב

לאור האמור, בוצע על ידינו בדיקה נוספת לכלל תעודות השקילה, לרבות התעודות 

 וההסברים שנתנו בתגובת החברה.
 

 הערה  דוח לאחר תגובה דוח לפני תגובה

  1,575 1,575 סה"כ סיכום תעודות שקילה

 בקיזוז:
  

 

 1 18 99 שינוי ידני ע"ג התעודה

 2 12 14 ללא תעודת שקילה

 3 9 9 העברה "בין מחסנים"

 3 9 9 כניסת חומר מק.מ.מ.

 3 9 9 כניסת משאיות בהפרש לא סביר

 4 3 0 שונות

  60 140 סה"כ לקיזוז
   

 

  1,515 1,435 סה"כ מוכר

 

 הערות:

חלק מהתיקונים הידניים ע"ג תעודות השקילה נבעו מהעברת חלק מהכמות  .1

 שאף חברת אל"ה הסכימה לקזז כמויות אלו." כהעברה בין מחסנים, שמןלחברת "

 לא צורפו כלל התעודות החסרות. .2

 לא התקבלה תגובת החברה להפרשים הנ"ל. .3

 חודשים בהם קיזזה חברת אל"ה תעודות נוספות. .4
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טון  1,515לאור האמור, מקסימום להכרה בגין איסוף רז הנקודה הירוקה הנו בסך 

 כדלהלן:

אל"ה דווח  חודש
 מתוקן

לאחר המלצה 
 תגובה

 143 143 ינואר

 126 126 פברואר

 140 140 מרץ

 122 122 אפריל

 137 137 מאי

 123 125 יוני

 121 121 יולי

 123 127 אוגוסט

 123 125 ספטמבר

 131 147 אוקטובר

 112 112 נובמבר

 114 118 דצמבר

 1,515 1,544 סה"כ

 

 .משמשת הן כחברת איסוף והן כחברת מחזור רז הנקודה הירוקהיש לציין כי חברת 

מכלי משקה  32,516,756 -ע"פ דיווחי חברת אל"ה, חברת רז הנקודה הירוקה אספה כ

 מכלי משקה גדולים. 37,778,427 -גדולים ומיחזרה כ

הכוללים את משקל המכלים בעת ביצוע  רשימוני ייצואלקבל לאור האמור אנו ממליצים 

 .2016הייצוא, כפי שהתקבל עבור שנת 
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 גרין נט מחזור וטיפול בפסולת בע"מ .3.ה

  הוגש ע"י גרין נט מחזור וטיפול בפסולת אישור רואי חשבון לאיסוף מיכלי פלסטיק

 ממחזוריות ואתרי מעבר, הממוען לחברת גרין נט.

 כלי פלסטיק ממחזוריות ואתרי מעבר לשנת לאישור צורפה הצהרה בדבר איסוף מי

 חתום ע"י חשבת החברה הנ"ל.טון  2,250.53ע"ס  2017

  טון כדלהלן: 2,250דווח ע"י אל"ה איסוף בסך 

 טון חודש

 84 ינואר

 104 פברואר

 145 מרץ

 216 אפריל

 21 מאי

 278 יוני

 241 יולי

 273 אוגוסט

 95 ספטמבר

 312 אוקטובר

 139 נובמבר

 341 דצמבר

 2,250 סה"כ

 

  טון, כאשר הייצוא כלל סוגים שונים של פלסטיק  2,338התקבלו רשימוני ייצוא לייצוא

 :כדלהלן

 סה"כ אחר PET SCRAP חודש

 348 0 0 348 ינואר

 0 0 0 0 פברואר

 145 0 0 145 מרץ

 216 0 0 216 אפריל

 21 0 0 21 מאי

 278 0 0 278 יוני

 121 0 121 0 יולי

 273 0 64 208 אוגוסט

 154 60 0 95 ספטמבר

 355 39 0 316 אוקטובר

 139 0 0 139 נובמבר

 287 0 0 287 דצמבר

 2,338 98 186 2,054 סה"כ
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  אושר על ידינו הכמויות שדווחו כחומרPET  ,בכפוף לאישור רואה החשבון בלבד

 טון כדלהלן: 1,786כדלהלן, לפיכך הוכר על ידינו 

 הערות מאושר דווח אל"ה PET חודש

 בהתאם לדיווחי אל"ה 84 84 348 ינואר

 לא הומצא תיעוד  0 104 0 פברואר

 145 145 145 מרץ
 

 216 216 216 אפריל
 

 21 21 21 מאי
 

 278 278 278 יוני
 

 PETהחומר אינו  0 241 0 יולי

 PETחלק מהחומר אינו  208 273 208 אוגוסט

 95 95 95 ספטמבר
 

 בהתאם לדיווחי אל"ה 312 312 316 אוקטובר

 139 139 139 נובמבר
 

 לא הומצא תיעוד  287 341 287* דצמבר

 1,786 2,250 2,054 סה"כ
 

 

  לאור  ,אביב תעשיותטון בחודש דצמבר ל 42.59הומצאו תעודות משלוח בגין שליחת

 .*טון 329האמור הוכר בגין חודש דצמבר 

 

 תגובת החברה:

 .התיעוד המופיע בטיוטה כ"חסר" הועבר למבקריםלטענת החברה 

כל צירפה החברה מכתב ממנכ"ל חברת גרין נט שעל פיו " PETלעניין ייצוא חומר שאינו 

  ".מדובר בטעות סופר של עמיל המכס" וכי "החומר שדווח הינו מיכלי משקה גדולים

 

 תגובת הביקורת:

ודש פברואר ולחודש דצמבר, הרשימונים שצורפו חברת אל"ה צירפה רשימוני ייצוא לח

, לחודש דצמבר התקבלו במשרדי הביקורת בעבר ונלקחו כבר בחשבון בטיוטת הדוח

הרשימונים שצורפו לחודש פברואר צורפה לראשונה ולפיכך ממליצה הביקורת להכיר 

טון, יש לציין כי מרשימוני הייצוא שהומצאו נמחקו פרטים רבים,  103.72 –בכמויות אלו 

כמו גם שם הייצואן ולפיכך לא ניתן לוודא באופן מלא כי גרין נט הוא הייצואן, על אף 

 האמור הכרנו בכמויות אלו.

 PETלעניין אי הכרה בחומר שאינו 

, בשטר המטען נרשם PET-בבגין חודש יולי נטען ע"י מנכ"ל חברת גרין נט כי "מדובר 

", צורפו תעודות משלוח בהם 3915908001במקום קוד נכס  392330007בטעות קוד מכס 

 .PET-POLYETHYLENE TEREPHTALATE-צויין כי מדובר ב

טון מהמופיע  1.01הביקורת מבקשת לציין כי בגין אחת מתעודות המשלוח קיים פער של 

 טון בלבד לחודש יולי. 120.38-בברשימוני הייצוא, לפיכך ניתן להכיר 

 64בגין חודש אוגוסט נטען ע"י מנכ"ל חברת גריו נט כי "כל הכמות בשטר מטען זה ע"ס 

, עקב טעות של הגורם המטפל נרשם בטעות בשטר המטען לגבי שלושת PETטון הינה 

צורפו תעודות משלוח בהם , "PET-אולם מדובר כאמור ב PLASTIC SCRAPהמכולות 

 .PET-POLYETHYLENE TEREPHTALATE-י מדובר בצויין כ
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טון מהמופיע  0.36הביקורת מבקשת לציין כי בגין אחת מתעודות המשלוח קיים פער של 

 אוגוסט.טון בלבד לחודש  64.03-ברשימוני הייצוא, לפיכך ניתן להכיר ב

 טון כדלהלן: 288לאור האמור הוכר ע"י תוספת של 

 סה"כ להכרה תוספת הוכר בדוח קודם חודש

 84 ינואר
 

84 

 104 104 0 פברואר

 145 מרץ
 

145 

 216 אפריל
 

216 

 21 מאי
 

21 

 278 יוני
 

278 

 120 120 0 יולי

 272 64 208 אוגוסט

 95 ספטמבר
 

95 

 312 אוקטובר
 

312 

 139 נובמבר
 

139 

 329 דצמבר
 

329 

 2,117 288 1,829 סה"כ

 

 

 .הן כחברת איסוף והן כחברת מחזורלכאורה משמשת  גרין נטיש לציין כי חברת 

מכלי משקה גדולים  54,483,306 -ע"פ דיווחי חברת אל"ה, חברת גרין נט אספה כ

 מכלי משקה גדולים. 53,451,801 -ומיחזרה כ
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 ק.מ.מ. מפעלי מיחזור בע"מ .4.ה

  אישור רואי חשבון לאיסוף מיכלי פלסטיק  ק.מ.מ מפעלי מיחזור בע"מהוגש ע"י

 .מ.מ. מפעלי מיחזור ק., הממוען לחברת מעברואתרי ממחזוריות 

 חברת מנכ"ל לירן קורטוב ע"י  םחתוהממוען לרואה החשבון, תצהיר  ףלאישור צור

 :ק.מ.מ. כדלהלן

 סה"כ פרטים

 2,403,914 דוח שקילות 

 63,440 דוח שקילות טל אל

 219,532 אביב דוח שקילות

 239,984- בניכוי עבור אביב

 2,446,902 סה"כ

  טון שנאספו בתחנות מעבר וכ 431הכמות הנ"ל כוללת בתצהיר צויין כי-

 טון שנאספו ממחזוריות. 2,016

 :בהתאם לכך דווח ע"י אל"ה 

 סה"כ קמם אתר מעבר קמם מחזוריות טל אל  מחזוריות דווח ע"י אל"ה

 179 11 100 67 ינואר

 131 11 86 34 פברואר

 153 9 85 59 מרץ

 182 9 106 66 אפריל

 194 32 94 68 מאי

 213 44 108 61 יוני

 249 53 126 70 יולי

 262 57 124 81 אוגוסט

 216 39 99 78 ספטמבר

 250 53 119 79 אוקטובר

 223 54 99 70 נובמבר

 195 57 78 60 דצמבר

 2,447 431 1,224 792 סה"כ

 

 

 :הומצאו לנו דוחות שקילה שונים כדלהלן 

o .מ.מ.  דוח שקילה מפורט ממערכת כרכום בגין כניסת מכלים לחברת ק

 טון. 2,404בראשון לציון ע"ס 

o  דוח שקילה מפורט ממערכת כרכום בגין כניסת מכלים לחברת טל אל בניצני

 טון. 63שלום ע"ס 

o  בגין פריקות שביצעה חברת  אביבדוח שקילה מפורט ממערכת רונדו של חברת

 טון. 220ע"ס  אביב ברמת חובבבמפעל  מ.מ. ק.
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 .מ.מ. ראשון לציון דוח שקילה מחברת ק: 

o  טון. 2,404הומצאו דוחות שקילה ע"ס 

o  מחזור"כניסת חומר מ"אביב תעשיות  טון 240דוחות השקילה כוללים סך של ,

אביב, לפיכך יש לקזז  חומר זה נלקח כבר בחשבון בכמויות האיסוף מחברת

 כמות זו.

o  לפיכך מ.מ ראשל"צ תחנת מעבר ק.טון מ" 428דוחות השקילה כוללים "

 כמויות אלו הוכרו כאיסוף מתחנות מעבר.

o  טון מתחנת חן המקום לוד, מבדיקתנו עולה כי  3.5דוחות השקילה כוללים

 כמויות אלו קוזזו מכמויות האיסוף שדווחו מחן המקום.

o  טון מ"טל אל", לדעתנו מדובר בהעברה "בין  9-השקילה כוללים כדוחות

סביר שכמויות אלו נשקלו והוכרו כבר בתחנת "טל  שהתחנות" שכן קיים חש

 אל" ולפיכך יש לקזז כמויות אלו.

o  יש לציין שבגין מספר שקילות לא צויינה העיר ממנה נאספו המכלים אלא

 טון. 3-טון ו"צפון" כ 61-" כטון, "מרכז 29-צויין באופן כללי "דרום" כ

o  טון ואיסוף מתחנות  1,727לאור האמור הוכר על ידינו איסוף ממחזוריות בסך

 טון כדלהלן: 428מעבר 

 טון סה"כ מחזוריות תחנת מעבר שקילות הדדיות אביב תעשיות חודש

 206 172 10 0 24 ינו

 148 134 9 0 5 פבר

 111 101 9 0 0 מרץ

 148 137 9 0 2 אפר

 179 140 32 0 7 מאי

 207 145 44 0 18 יונ

 256 151 53 0 51 יול

 271 173 56 0 42 אוג

 203 144 39 0 20 ספט

 266 171 53 9 33 אוק

 209 136 54 0 19 נוב

 199 124 57 0 18 דצמ

 2,404 1,727 428 9 240 סה"כ
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 :דוחות שקילה מחברת טל אל ניצני שלום 

o  טון. 63ע"ס הומצאו דוחות שקילה 

o טון מ "ק.מ.מ.", לדעתנו מדובר בהעברה "בין  16-דוחות השקילה כוללים כ

סביר שכמויות אלו נשקלו והוכרו כבר בתחנת  שהתחנות" שכן קיים חש

 "ק.מ.מ." ולפיכך יש לקזז כמויות אלו.

o דוחות השקילה כללו כניסת חומר מנתניה, באר שבע וירושלים וכן כניסת כ-

 טון מ"ציר יום ד'" ללא פירוט.  3

o  טון כדלהלן: 47לאור האמור הוכר על ידנו איסוף ממחזוריות בסך 

 טון סה"כ מחזוריות שקילות הדדיות חודש

 43 26 16 מרץ

 9 9 0 אפר

 4 4 0 מאי

 2 2 0 יול

 5 5 0 ספט

 63 47 16 סה"כ

 

 

 דוחות שקילה מחברת אביב ברמת חובב: 

o טון. 220-הומצאו דוחות שקילה מחברת אביב ע"ס כ 

o .".בדוחות השקילה צויין כי הספק הינו "ק.מ.מ 

o .לא נמצאו כפילוית עם השקילות שהומצאו מחברת אביב 

o  טון כדלהלן: 220לאור האמור הוכר על ידינו איסוף ממחזוריות בסך 

 סה"כ טון חודש

 16 פבר

 11 מרץ

 23 אפר

 20 מאי

 22 יונ

 21 יול

 22 אוג

 21 ספט

 22 אוק

 28 נוב

 13 דצמ

 220 סה"כ

 

 



 

 42 

  טון כדלהלן: 2,421לאור האמור סה"כ הוכר על ידינו 

 
 סה"כ קמם אתר מעבר קמם + אביב מחזוריות טל אל  מחזוריות סה"כ הוכר

 182 10 172 0 ינואר

 158 9 149 0 פברואר

 148 9 112 26 מרץ

 179 9 160 9 אפריל

 196 32 160 4 מאי

 212 44 167 0 יוני

 228 53 172 2 יולי

 252 56 195 0 אוגוסט

 209 39 165 5 ספטמבר

 246 53 193 0 אוקטובר

 218 54 164 0 נובמבר

 195 57 137 0 דצמבר

 2,421 428 1,946 47 סה"כ

 
 תגובת החברה:

המבהיר  מ.מ מכתבו של מר לירן קורטוב מנכ"ל ק. צורףטון אלו,  26טון מתוך  16לגבי 

 ויש להכיר בשקילות אלה. כי אין מדובר בהעברה בין תחנות

 .טון, קוזזו בדוח הסופי 9טון שהועברו מחברת טל אל סך כולל של  9 -בהתייחס ל

 

 תגובת הביקורת:

-מ.מ. אל, בדו"ח שקילות מופיע בשם הספק: ק.-לטטון מחברת  16-לעניין אי ההכרה ב

 ציר יום.

מ.מ. "מדובר באיסוף מרשויות ולא בהעברה בין אתרים   בהתאם להסברי מנכ"ל חברת ק.

שמשאית יוצאת לפנות ביום מסויים מספר רשויות, כשהיא נשקלת הצוות בעמדת השקילה 

 רושם את זה כ"ציר יום"".

בו אכן מופיע שם הרשות  2017י עבודה בגין חודש מרץ צורפו תעודות שקילה וכן סידור

 ממנה נאספו הבקבוקים.

ל ובסה"כ הוכר טון הנ" 16-לאור האמור הביקורת מקבלת את הסברי החברה להכרה ב

 טון כדלהלן: 2,438

 סה"כ קמם אתר מעבר קמם + אביב מחזוריות טל אל  מחזוריות מוכר לאחר תגובה

 182 10 172 0 ינואר

 158 9 149 0 פברואר

 165 9 112 43 מרץ

 179 9 160 9 אפריל

 196 32 160 4 מאי

 212 44 167 0 יוני

 228 53 172 2 יולי

 252 56 195 0 אוגוסט

 209 39 165 5 ספטמבר

 246 53 193 0 אוקטובר

 218 54 164 0 נובמבר

 195 57 137 0 דצמבר

 2,438 428 1,946 63 סה"כ

 

 



 

 43 

 

 .משמשת הן כחברת איסוף והן כחברת מחזור מ.מ. ק.יש לציין כי חברת 

מכלי משקה גדולים  52,712,844 -מ.מ. אספה כ ע"פ דיווחי חברת אל"ה, חברת ק.

 מכלי משקה גדולים. 53,244,940 -כבאמצעות ייצוא ומיחזרה 

ביצוע  לאור האמור אנו ממליצים לקבל רשימוני ייצוא הכוללים את משקל המכלים בעת

 הייצוא.
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 RDF  (Refuse Derive Fuel.)מיחזור  .5.ה

( היא טכנולוגיה להפקת אנרגיה. דלק RDF – Refuse Derived Fuelדלק ממקור פסולת )

( מוגדר כחומר דלקי המופק מזרמי פסולת המיועדים למטרה זו. את RDFמעובד מפסולת )

לקבל זרם בעל ערך היסק גבוה. סוגי הפסולת ניתן לכוון ולתמרן על פי הערך הקלורי, כדי 

המיוצר מפסולת עירונית הן במתקני טיפול  RDFאפשרויות השימוש העיקריות בדלק 

 תרמי, כבשנים תעשייתיים, תעשיית הנייר ובתחנות כח. 

בתעשיית המלט מאפשר לגוון את מקורות האנרגיה  Petcoke -כתחליף ל RDF-השימוש ב

ם, ובכך למזער את ההשלכות הסביבתיות ולהקטין את השימוש בדלקים פוסיליי

 השליליות.

על מנת לייצרו מפרידים מזרם הפסולת חומרים העלולים להכביד על תהליכי ייצור או 

להזיק להם, כגון חומרים מסוכנים, מתכות, זכוכיות ופסולת רטובה. את הפסולת הנותרת 

ם, שבהם ניתן להשתמש )נייר, קרטון, פלסטיק, ניילונים וכו'( מייבשים וגורסים לשבבי

 כדלק למתקנים שונים.

 

מפסולת )תחנות מעבר(, שלטענת חברת  RDFחברת אל"ה דיווחה על שתי חברות המייצרות 

 אל"ה הפסולת כוללת בין היתר גם מכלי פלסטיק גדולים.

 

  איכות הסביבה אר.די.אפ בע"מ. –ורידיס 

, RDFטון  32,312החברה סיפקה מתחנת המעבר "חירייה" למפעל נשר ברמלה סך של 

מתוכו הופק ממכלי פלסטיק גדולים ולפיכך דווח על  10.6%כאשר לטענת חברת אל"ה 

 טון כדלהלן: 3,425ידה על איסוף ומיחזור של 

 דווח אחוז מוכר כניסה לנשר ורידיס

 109 10.60% 1,031 ינואר

 202 10.60% 1,905 פברואר

 305 10.60% 2,881 מרץ

 253 10.60% 2,384 אפריל

 340 10.60% 3,207 מאי

 118 10.60% 1,111 יוני

 266 10.60% 2,513 יולי

 362 10.60% 3,417 אוגוסט

 279 10.60% 2,628 ספטמבר

 425 10.60% 4,013 אוקטובר

 286 10.60% 2,702 נובמבר

 479 10.60% 4,519 דצמבר

 32,312 סה"כ
 

3,425 
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 .דניאלי בסביבה בע"מ 

, RDFטון  40,459החברה סיפקה מתחנת המעבר "דניאלי" למפעל נשר בנשר סך של 

מתוכו הופק ממכלי פלסטיק גדולים ולפיכך דווח על  5.8%כאשר לטענת חברת אל"ה 

 טון כדלהלן: 2,347ידה על איסוף ומיחזור של 

 דווח מוכראחוז  כניסה לנשר דניאלי

 175 5.80% 3,012 ינואר

 116 5.80% 1,994 פברואר

 190 5.80% 3,279 מרץ

 186 5.80% 3,202 אפריל

 115 5.80% 1,979 מאי

 195 5.80% 3,360 יוני

 277 5.80% 4,780 יולי

 315 5.80% 5,430 אוגוסט

 190 5.80% 3,276 ספטמבר

 249 5.80% 4,298 אוקטובר

 271 5.80% 4,675 נובמבר

 68 5.80% 1,175 דצמבר

 40,459 סה"כ
 

2,347 

 

 

מסך איסוף מכלי הפלסטיק  31.55%-טון המהווה כ 5,772כלומר סה"כ איסוף של 

 הגדולים.
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 .איכות הסביבה אר.די.אפ בע"מ –ורידיס  .א.5.ה

 

 טון חומר  32,312, דווח ע"י אל"ה על מכירת כאמור לעילRDF  ,לחברת נשר ברמלה

מכלי שתיה  10.6%-מכיל כ RDF-כאשר לטענת חברת אל"ה החומר המשמש לייצור ה

 טון איסוף מכלי שתיה גדולים. 3,425גדולים, לפיכך הוכר ע"י חברת אל"ה 

  מתבסס על שקילת אשפה  ורידיסשיעורי ההכרה באחוז מכלי פלסטיק גדולים בחברת

אחוז מכלי הפלסטיק הגדולים מכלל האשפה ומציאת  RDF-במסוע לפני הפיכתה ל

במסוע, אין לנו את הידע הנדרש על מנת לאשר או להכחיש שיטה זו והאם היא אכן 

אנו ממליצים לפנות לגורם חיצוני בלתי תלוי על משקפת את האחוז האמיתי ולפיכך 

 מנת לבצע בדיקות אלו.

  מ, חתום ע"י מחברת דאטאסנס בע 2017מאי  22דוח סטטיסטי מתאריך הומצא"

 .ורידיס RDFיצחק דיין לאומדן פרופורציה מכלי הפלסטיק ליטר וחצי מתוך 

מהמשקל  10.6%המשקל הממוצע של מכלי הליטר וחצי מהווה הדו"ח הנ"ל, ע"פ 

 הכולל.

על אף בקשתינו לא הומצאו לנו ניירות עבודה ששימשו לקביעת האחוז הנ"ל אלא 

 6האחוז הנ"ל, מהפירוט הנ"ל עולה כי בוצעו  הומצא לנו פירוט נוסף לאופן קביעת

 בלבד כדלהלן: ביומייםשקילות 

אחוז מכלי  שקילות תאריך
 משקה

אחוז מכלי 
 פיקדון

 ללא פיקדון

25/04/2017 3 9.60% 9.10% 8.73% 

11/05/2017 3 13.80% 9.10% 12.54%   
10.60% 

 
10.64% 

 

בלבד ותוצאותיו  11/05/2017ביום אחוז מכלי הפיקדון מתוך סך מכלי הפלסטיק נבדק 

  "הושתו" על הבדיקה הקודמת.

שקילות  6לדעתנו, הבדיקה הנ"ל אינה משקפת את המצב האמיתי שכן בוצעו רק 

 ., ויש להרחיב את כמות הבדיקותביומיים בלבד

 

  לבקשתנו לקבלת תיעוד נוסף לבדיקת אחוזי מכלי הפלסטיק הגדולים בחברת ורידיס

מחברת דאטאסנס בע"מ, חתום ע"י  2018אפריל  9סטטיסטי מתאריך הומצא לנו דוח 

בלבד  8.9%-הפלסטיק הגדולים מהווים כ , בהתאם לדו"ח הנ"ל אחוז מכלייצחק דיין

שקילות  20כפי שהוצג ע"י אל"ה(, מהפירוט לדו"ח הנ"ל עולה כי בוצעו  10.6%)ולא 

 כדלהלן: ימים 4במהלך 

 אחוז מכליםמשקל  משקל כללי שקילות תאריך

28/02/2018 5 37.48 3.7 9.9% 

06/03/2018 5 38.26 3.5 9.1% 

11/03/2018 5 55.26 4.7 8.5% 

27/03/2018 5 29.88 2.46 8.2% 

 8.9% 14.36 160.88 20 סה"כ
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  הומצא לנו קובץ אקסל הכולל את כלל הבדיקות הסטטיסטיות  1/11/2018בתאריך

הימים  4-, מהקובץ הנ"ל עולה כי בנוסף לבדיקות שבוצעו בשבוצעו בחברת ורידיס

 כדלהלן: ימים 3שקילות נוספות במהלך  30הנ"ל, בוצעו 

 אחוז משקל מכלים משקל כללי שקילות תאריך

07/10/2018 10 31.01 3.72 12.00% 

09/10/2018 10 31.06 2.81 9.05% 

14/10/2018 10 60.09 6.32 10.52% 

 10.52% 12.85 122.16 30 סה"כ

 

  ימים, סך אחוז המכלים  7-שקילות ב 50בוצעו  2018מהאמור לעיל עולה כי בשנת

 .9.61% -השקילות הנ"ל הינו   50הגדולים בשקלול 

  לאור האמור לעיל ובהתאם לנתונים שהומצאו לנו, אנו ממליצים שלא להכיר מעבר

 כאמור לעיל. 9.61%-ל

 

  צורפו דוחות שקילה בכניסה לחברת ורידיס איכות הסביבהRDF  מרשויות ומקבלנים

טון לחברת נשר  32,312טון, מהם, כאמור לעיל, הועבר סך של  246,115שונים ע"ס 

 .(13%-)כ RDFכחומר 

  החומר שהתקבל בחברת ורידיס איכות הסביבהRDF   כלל כניסת חומר מקבלנים

 שונים, חלקם מוכרים גם כקבלני איסוף כגון: 

o טון 11,614 - אמניר ורידיס 

o  טון 3,086 -גרינט 

o  טון 1,692 -זיבאי 

o  טון 6,803 -חן המקום 

o  טון 4,886 -חץ אקולוגיה 

o  טון 29,510 -ירא"ב 

o  טון 5,144 -צבי כהן 

o  .טון 8,726 -ק.מ.מ 

 מדובר במיכלי משקה שלא חולצו במקור ע"י חברות האיסוף.לטענת חברת אל"ה 
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  צורפו דוחות שקילה מחברת "נשר מפעלי מלט ישראלים בע"מ": "פירוט קבלתRDF 

איכות  –" מחברת "דניאלי והסביבה בע"מ" ומחברת "ורידיס 1-12/2017לחודש 

 הסביבה אר.די.אפ בע"מ".

  כניסת ויציאת משאיות ומספרי משאיות בכניסה בוצעה ע"י הצלבה בין תאריכי ושעות

 לחברת נשר ב"נשר" וחברת נשר ב"רמלה".

  לחברת נשר,  בשעות לא סבירותנמצא רישום לא סביר של כניסות ויציאות משאיות

 כדלהלן:

מספר  תעודת יציאה
 משאית

שעת  תאריך כניסה
 כניסה

משקל 
 כניסה

שעת  תאריך יציאה
 יציאה

משקל 
 יציאה

משקל 
 נטו

 רהחב

 ורידיס 16.96 18.52 08:04 16/04/2017 35.48 07:38 16/04/2017 1008939 769

 ורידיס 17.60 18.42 08:18 16/04/2017 36.02 08:16 16/04/2017 1008939 770

 

מספר  תעודת יציאה
 משאית

שעת  תאריך כניסה
 כניסה

משקל 
 כניסה

שעת  תאריך יציאה
 יציאה

משקל 
 יציאה

משקל 
 נטו

 חברה

 דניאלי 19.05 16.25 09:48 30/05/2017 35.30 06:35 30/05/2017 7235367 22002933

 ורידיס 17.92 16.46 10:22 30/05/2017 34.38 09:57 30/05/2017 7235367 22002939

 

מספר  תעודת יציאה
 משאית

שעת  תאריך כניסה
 כניסה

משקל 
 כניסה

שעת  תאריך יציאה
 יציאה

משקל 
 יציאה

משקל 
 נטו

 חברה

 דניאלי 27.40 15.82 10:31 11/07/2017 43.22 09:59 11/07/2017 8468352 23000492

 ורידיס 18.44 15.98 10:49 11/07/2017 34.42 10:46 11/07/2017 8468352 23000494

 

מספר  תעודת יציאה
 משאית

שעת  תאריך כניסה
 כניסה

משקל 
 כניסה

שעת  תאריך יציאה
 יציאה

משקל 
 יציאה

 משקל
 נטו

 חברה

 ורידיס 13.88 20.28 13:02 13/08/2017 34.16 13:00 13/08/2017 1008939 23001144

 דניאלי 18.48 19.52 13:05 13/08/2017 38.00 13:04 13/08/2017 1008939 23001145

 ורידיס 15.92 22.18 13:07 13/08/2017 38.10 13:07 13/08/2017 1008939 23001146

 

מספר  יציאהתעודת 
 משאית

שעת  תאריך כניסה
 כניסה

משקל 
 כניסה

שעת  תאריך יציאה
 יציאה

משקל 
 יציאה

משקל 
 נטו

 חברה

 ורידיס 23.42 15.98 16:06 24/08/2017 39.40 15:43 24/08/2017 8468352 23001398

 ורידיס 17.88 16.22 16:16 24/08/2017 34.10 16:15 24/08/2017 8468352 23001399

 

מספר  תעודת יציאה
 משאית

שעת  תאריך כניסה
 כניסה

משקל 
 כניסה

שעת  תאריך יציאה
 יציאה

משקל 
 יציאה

משקל 
 נטו

 חברה

 ורידיס 17.60 16.28 14:17 07/09/2017 33.88 14:16 07/09/2017 6962533 23001731

 ורידיס 18.99 16.26 14:18 07/09/2017 35.25 14:17 07/09/2017 6962533 23001732

 דניאלי 19.58 16.22 14:21 07/09/2017 35.80 14:20 07/09/2017 6962533 23001733

 

מספר  תעודת יציאה
 משאית

שעת  תאריך כניסה
 כניסה

משקל 
 כניסה

שעת  תאריך יציאה
 יציאה

משקל 
 יציאה

משקל 
 נטו

 חברה

 דניאלי 20.66 16.88 12:12 10/10/2017 37.54 11:22 10/10/2017 6962533 23002304

 דניאלי 18.54 16.58 12:58 10/10/2017 35.12 12:31 10/10/2017 6962533 23002306
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  ,התקבלו דוחות שקילה בכניסה למפעל נשר ברמלה ובכניסה למפעל נשר בנשר

  :כדלהלן באותו תאריך בזמנים לא סבירים של אותה משאיתשקילות  הכוללים

מספר  תעודת יציאה
 משאית

שעת  תאריך כניסה
 כניסה

משקל 
 כניסה

שעת  תאריך יציאה
 יציאה

משקל 
 יציאה

משקל 
 נטו

 חברה

 דניאלי 23.10 18.58 11:46 24/09/2017 41.68 11:45 24/09/2017 1008939 23001977

 דניאלי 20.76 18.50 11:49 24/09/2017 39.26 11:48 24/09/2017 1008939 23001978

 דניאלי 18.74 18.50 11:51 24/09/2017 37.24 11:50 24/09/2017 1008939 23001979

 ורידיס 17.82 18.50 12:06 24/09/2017 36.32 12:06 24/09/2017 1008939 23001986
 

מספר  תעודת יציאה
 משאית

שעת  תאריך כניסה
 כניסה

משקל 
 כניסה

שעת  תאריך יציאה
 יציאה

משקל 
 יציאה

משקל 
 נטו

 חברה

 דניאלי 21.60 18.54 11:33 24/09/2017 40.14 11:32 24/09/2017 2981076 23001972

 דניאלי 19.90 18.56 11:34 24/09/2017 38.46 11:34 24/09/2017 2981076 23001973

 דניאלי 23.43 18.46 11:44 24/09/2017 41.89 11:43 24/09/2017 2981076 23001976

 ורידיס 20.70 18.56 12:10 24/09/2017 39.26 12:10 24/09/2017 2981076 23001988
 

מספר  תעודת יציאה
 משאית

שעת  תאריך כניסה
 כניסה

משקל 
 כניסה

שעת  תאריך יציאה
 יציאה

משקל 
 יציאה

משקל 
 נטו

 חברה

 דניאלי 21.88 15.96 14:57 24/09/2017 37.84 11:06 24/09/2017 7025033 23001993

 דניאלי 20.36 16.14 11:39 24/09/2017 36.50 11:37 24/09/2017 7025033 23001974

 דניאלי 20.70 16.08 11:42 24/09/2017 36.78 11:41 24/09/2017 7025033 23001975

 דניאלי 19.44 15.98 11:53 24/09/2017 35.42 11:52 24/09/2017 7025033 23001980

 דניאלי 19.64 15.90 11:55 24/09/2017 35.54 11:54 24/09/2017 7025033 23001981

 דניאלי 19.98 15.90 11:56 24/09/2017 35.88 11:56 24/09/2017 7025033 23001982

 ורידיס 18.48 15.86 12:08 24/09/2017 34.34 12:07 24/09/2017 7025033 23001987
 

מספר  תעודת יציאה
 משאית

שעת  תאריך כניסה
 כניסה

משקל 
 כניסה

שעת  תאריך יציאה
 יציאה

משקל 
 יציאה

משקל 
 נטו

 חברה

 דניאלי 21.76 15.86 15:00 24/09/2017 37.62 10:41 24/09/2017 8468352 23001994

 דניאלי 21.90 15.94 11:23 24/09/2017 37.84 11:22 24/09/2017 8468352 23001968

 דניאלי 21.30 15.82 11:26 24/09/2017 37.12 11:25 24/09/2017 8468352 23001969

 דניאלי 20.80 15.94 11:28 24/09/2017 36.74 11:27 24/09/2017 8468352 23001970

 דניאלי 19.38 16.02 11:29 24/09/2017 35.40 11:29 24/09/2017 8468352 23001971

 ורידיס 19.98 16.06 12:00 24/09/2017 36.04 12:00 24/09/2017 8468352 23001983
 

תעודת 
 יציאה

מספר 
 משאית

שעת  תאריך כניסה
 כניסה

משקל 
 כניסה

שעת  תאריך יציאה
 יציאה

משקל 
 יציאה

משקל 
 נטו

 חברה

 דניאלי 17.74 16.02 10:58 15/10/2017 33.76 10:56 15/10/2017 7025033 23002364

 דניאלי 19.14 15.96 10:59 15/10/2017 35.10 10:59 15/10/2017 7025033 23002365

 דניאלי 19.22 16.20 11:03 15/10/2017 35.42 11:03 15/10/2017 7025033 23002367
 

מספר  תעודת יציאה
 משאית

שעת  תאריך כניסה
 כניסה

משקל 
 כניסה

שעת  תאריך יציאה
 יציאה

משקל 
 יציאה

משקל 
 נטו

 חברה

 דניאלי 22.68 16.12 10:35 15/10/2017 38.80 10:09 15/10/2017 8468352 23002360

 דניאלי 20.80 15.90 10:51 15/10/2017 36.70 10:50 15/10/2017 8468352 23002361

 דניאלי 19.76 15.94 10:53 15/10/2017 35.70 10:52 15/10/2017 8468352 23002362

 דניאלי 20.16 15.74 10:55 15/10/2017 35.90 10:54 15/10/2017 8468352 23002363

 

  ,לטענת חברת נשר מדובר במקרים חריגים בהם רישום השקילה לא בוצע באופן ישיר

או שהמשאית לא פרקה את החומר ישירות והחומר נשאר בעגלה או שהייתה התקלה 

 .והתעודות הוזנו באופן ידני

  לדעתנו הנתון מעיד על חשש לכאורה לאמיתות נתוני השקילות, שהוזנו בחלקם באופן

 .ר האמור לדעתנו יש לקזז כמויות אלוידני וכד', לאו

  טון מחברת  422טון מחברת "ורידיס" וסך של  184לאור האמור קוזז ע"י סך של

 ."דניאלי"
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 תגובת החברה:

נמסרה , מציינת החברה כי טון מהחומר שהועבר לנשר 184בשקילות בסך לעניין אי הכרה 

לא מדובר בשקילות כפולות  ,למבקרים התייחסות חברת נשר  והנושא אף הוסבר בישיבה

המוזנות ידנית או שלחילופין אלא יש שקילות או בשקילות שקיימת בעיה כלשהי לגביהן 

 מתבצעת פריקה של מספר עגלות ברציפות באמצעות משאית אחת. 

ורידיס איכות הסביבה מפעילה מודל סטטיסטי מתקדם לבחירת לעניין אחוז ההכרה, 

( ויש לה זכות ראשונים חיריהוך המשאיות המגיעות לאתר המשאיות שיכנסו למפעלה )מת

מוגדרת בבחירת המשאיות שיפרקו במפעלה. המודל פועל כך שהחברה בוחרת משאיות 

שבהן להערכתה, ע"פ תוצאות המודל, שיעור הרכיבים האנרגטיים )הכוללים בעיקר 

ברור אם כן, שככל חומרים פלסטיים כדוגמת שקיות ניילון ובקבוקים פלסטיק( גבוה יותר. 

שהחברה קולטת יותר חומר, יכולתה לברור את המשאיות בעלות רכיב הבקבוקים הגבוה 

ביותר יורדת )כי באופן טבעי כאשר יש יותר משאיות נלקחות גם משאיות שבהן שיעור 

החומר האנרגטי נמוך יותר(. לפיכך, בבואנו לבחון איזו דגימה סטיטיסטית ליישם, יש 

שינויים בכמויות החומר שנכנסו למפעל החברה במועדי הדגימות. ואכן,  לבחון האם חלו

אלף טון  24.6נכנסו למפעל  2017 -בהם בוצעה הבדיקה ב 2017בחודשים אפריל ומאי 

נכנסו  2018 -בהם בוצעה הבדיקה ב 2018לחודש בממוצע ואילו בחודשים פברואר ומרץ 

, כלומר זה אך טבעי שהדגימה 36%אלף טון לחודש, גידול של  33.5למפעל בממוצע 

 תהיה בעלת תוצאה לפיה שיעור מיכלי המשקה נמוך יותר. 2018 -שתתקבל ב

 

 תגובת הביקורת:

לעניין שקילות זמנים לא סבירים, החברה מפנה למכתבו של חיים גבאי מחברת נשר, 

לה לטענתו מדובר במקרים בודדים בהם רישום השקילה לא בוצע באופן ישיר והושאר בעג

ומשאית אחרת ביצעה את השקילות לאחר מכן לכל העגלות לפני פריקה או שהתעודות 

 הוזנו באופן ידני.

הביקורת מבקשת להדגיש כי מדובר באותה משאית שפרקה הן עבור ורידיס והן עבור 

ארבע ואף שש פריקות שבוצעו באותו היום ע"י אותה  –שלוש  –דניאלי ומדובר בשתים 

משאית בהפרשי זמן לא סבירים, במידה ומדובר במשאית השייכת לחברת נשר ולמעשה 

רק "משנעת" את העגלות של ורידיס או דניאלי, ניתן לקבל את הסברי החברה, יחד עם 

השקילה את וכי יש לרשום בתעודות זאת הביקורת מפנה את תשומת הלב לפערים אלו 

מספר העגלה ו/או המשאית שהביאה את החומר ולא את מספר המשאית ששימשה לשינוע 

 העגלה בלבד.

יחד עם זאת, לאור הסברי החברה והסברי חברת נשר, מקבלת הביקורת את טענת החברה 

 טון. 184-להכרה ב

לעניין אחוז ההכרה, לטענת החברה אחוז ההכרה משתנה בהתאם לכמויות שנקלטו 

 ותה העת בחברה וככל שנקלט יותר חומר כך יורד אחוז מכלי המפלסטיק.בא

 2016הביקורת אינה מקבלת את טענת החברה, ראשית, בהתאם לטענה זו, הרי שבשנת 

, למרות זאת השתמשה חברת אל"ה 2017טון בשנת  32,312טון בלבד, לעומת  6,601הועברו 

בדיקות  6הדו"ח, אחוז ההכרה מסתמך על שנית, כפי שנטען בגוף באותו אחוז הכרה, 

ימים בלבד, לעניות דעתנו לא ניתן להסתמך על בדיקות בודדות אלו ולהחיל  2-שבוצעו ב

ימים שונים ויש לבצע בדיקות נוספות בימים  282-כלל החומר שהתקבל ב תוצאות אלו על
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, 2017בשנת  ובתקופות אחרות, לאור העובדה כי החברה לא ביצעה בדיקות נוספות

בדיקות  50בוצעו  2018, בשנת 2018התבססנו על הבדיקות שהועברו לנו ע"י החברה משנת 

ולפיכך לדעת הביקורת אחוז ההכרה הנ"ל סביר  9.61% -ימים ואחוז ההכרה היה   7-ב

ימים בלבד, יחד עם זאת, בהתאם  2-יותר מאשר האחוז הנשען על בדיקות שבוצעו ב

מידה ויתקבלו נתוני בדיקות נוספות שבוצעו במהלך לסיכום בפגישה עם החברה, ב

 התקופה, בימים נוספים ושונים, נשקול לשנות את המלצתינו.

 

 טון כדלהלן: 3,106בהתאם לאמור לעיל הוכר ע"י 

 מוכר אחוז מוכר RDFטון  חודש

 99 9.61% 1,031 ינואר

 183 9.61% 1,905 פברואר

 277 9.61% 2,881 מרץ

 229 9.61% 2,384 אפריל

 308 9.61% 3,207 מאי

 107 9.61% 1,111 יוני

 242 9.61% 2,513 יולי

 329 9.61% 3,417 אוגוסט

 253 9.61% 2,628 ספטמבר

 386 9.61% 4,013 אוקטובר

 260 9.61% 2,702 נובמבר

 434 9.61% 4,519 דצמבר

 32,312 סה"כ
 

3,106 
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  בע"מ.דניאלי בסביבה  .ב.5.ה

 טון חומר  40,459, דווח ע"י אל"ה על מכירת כאמור לעילRDF  בנשרלחברת נשר ,

מכלי  5.8%-מכיל כ RDF-כאשר לטענת חברת אל"ה החומר המשמש לייצור ה

 טון איסוף מכלי שתיה גדולים. 2,347שתיה גדולים, לפיכך הוכר ע"י חברת אל"ה 

  ,שיעורי ההכרה באחוז מכלי בהתאם להסברים שהתקבלו ממר יצחק דיין

 RDF-פלסטיק גדולים בחברת דניאלי מתבסס על שקילת שקי אשפה באתר ייצור ה

", הפסולת לדגימה הוצאה מתוך האשפה שעברה במסוע, בנקודה במתחם דשנים"

, אין לנו את הידע הנדרש על מנת לאשר או RDF-האחרונה לפני הפיכת האשפה ל

אנו שקפת את האחוז האמיתי ולפיכך להכחיש שיטה זו והאם היא אכן מ

 ממליצים לפנות לגורם חיצוני בלתי תלוי על מנת לבצע בדיקות אלו.

  מחברת דאטאסנס בע"מ, חתום  2017נובמבר  29דוח סטטיסטי מתאריך הומצא 

המיוצר  RDFיצחק דיין לאומדן פרופורציה מכלי הפלסטיק ליטר וחצי מתוך ע"י 

 .בחברת דניאלי בסביבה בע"מ

מהמשקל  5.8%המשקל הממוצע של מכלי הליטר וחצי מהווה הדו"ח הנ"ל, ע"פ 

 הכולל.

  של שקי אשפה  דגימות 45בהתאם לנתונים שהומצאו ע"י מר יצחק דיין "בוצעו

-של חברת דניאלי בסביבה במתחם דשנים. הדגימות בוצעו ב RDF-באתר ייצור ה

 ..."כאשר אחת הדגימות הייתה דגימת פתעימים ...  4

  מהאמור לעיל עולה כי רוב הבדיקות היו "בדיקות מוזמנות" ולא "פתע", לאור

העובדה כי האתר מקבל חומר ממקורות שונים, כמפורט מטה, הן ממקורות 

הכוללות אחוז גבוה של מכלי פלסטיק והן ממקורות הכוללות אחוז נמוך )אם 

ת החברה לביקורת בכלל( של מכלי פלסטיק, לפיכך תאריך ביצוע הביקורת והכנ

 מהותיים לקביעת אחוז מכלי השתיה הגדולים.

  הומצאו לנו ניירות עבודה ששימשו לקביעת האחוז הנ"ל, מסקירת ניירות העבודה

 ימים כדלהלן: 4-שקילות ב 45עולה כי בוצעו 

 אחוז משקל השק משקל מכלים משקל השק משקל כללי שקילות תאריך

13/11/2017 7 111.82 3 10.3 2 7.63% 

16/11/2017 15 308.4 7 27.9 6.2 7.20% 

22/11/2017 11 300.8 8.1 19.1 5.72 4.57% 

28/11/2017 12 265.4 6.24 18.21 6.24 4.62% 

 5.75% 20.16 75.51 24.34 986.42 45 סה"כ

  תאריכים שונים בחודש נובמבר, כאשר  4-הבדיקה בוצעה במהאמור לעיל עולה כי

ואילו אחוז  7.31%בשבוע הראשון שבוצעה הבדיקה עמד על  אחוז מכלי הפלסטיק

 בלבד. 4.59%מכלי הפלסטיק שבוצעו שבוע לאחר מכן )כולל בדיקת פתע( עמד על 

 נתונים  לאור האמור והעובדה כי לא כל הבדיקות בוצעו באופן אקראי ובהיעדר

 שבוצע "כבדיקת פתע"אחרים אנו ממליצים בשלב זה לחשב ע"פ האחוז הנמוך 

– 4.57%.  

  צורפו דוחות שקילה בכניסה לחברת דניאלי בסביבה בע"מ מרשויות ומקבלנים

כניסת סה"כ  ,בקיזוז שקילות הדדיות בין תחנות המעברטון,  132,807שונים ע"ס 
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טון לחברת נשר כחומר  40,459מהם, כאמור לעיל, הועבר סך של אלף טון  98,500

RDF  מהפסולת שהועברה כחומר  41%שמדובר על מעל כלומרRDF. 

  החומר שהתקבל בחברת דניאלי איכות הסביבה כלל כניסת חומר מקבלנים

שונים, חלקם מוכרים גם כקבלני איסוף כגון: אמניר נייר חדרה, אמניר תעשיות 

 ב.י.ר.א. גרינט, חץ אקולוגיה,, מיחזור, גל מיחזור אקולוגיה שרותי, שרותי סביבה

, כמו"כ אילתאקולוגיה, רז הנקודה הירוקה, שרותי נוי המנוף  שרותי נוי, צבי כהן

( ואף כניסה מחברת נשר זבולון ומטה אשרקיימים כניסות מרשויות שונות )כגון: 

 .עצמה

 .לטענת חברת אל"ה מדובר במיכלי משקה שלא חולצו במקור ע"י חברות האיסוף

  :"כאמור לעיל, צורפו דוחות שקילה מחברת "נשר מפעלי מלט ישראלים בע"מ

" מחברת "דניאלי והסביבה בע"מ" ומחברת 1-12/2017לחודש  RDF"פירוט קבלת 

איכות הסביבה אר.די.אפ בע"מ", בוצעה ע"י הצלבה בין תאריכי ושעות  –"ורידיס 

ב"נשר" וחברת נשר  כניסת ויציאת משאיות ומספרי משאיות בכניסה לחברת נשר

 422וסך של  "ורידיס"טון מחברת  184קוזז ע"י סך של  כאמור לעילב"רמלה", 

 .דניאלי"טון מחברת "

 

 תגובת החברה:

בדומה להתייחסותנו בנושא טון,  422לעניין אי הכרה בשקילות כפולות בסך 

 .ורידיס, אנו סבורים כי המלצה זו אינה נכונה ודינה שלא להתקבל

המבקרים ממליצים ליישם תחשיב הכולל שיעור מיכלי אחוז ההכרה, לעניין 

, בהתאם לשיעור הנמוך ביותר 4.57%משקה גדולים מסך החומר המופק של 

שנמצא כממוצע סך  5.75%שנמצא בין ימי הדגימות שנערכו לעומת שיעור של 

מטבען של דגימות סטטיסטיות, תוצאותיהן יכולות להיות שונות זו , הדגימות

זו. קיימים כלים סטטיסטיים מקובלים לבחינת השונות בין הדגימות והן מ

משפיעות על החלטתו של הסטטיסטיקאי המומחה בדבר כמות הדגימות אותן יש 

 -דגימות סטטיסטיות ב 45בוצעו  באתר דניאלילבצע. במסגרת הבדיקות שנערכו 

ימים נפרדים. תוצאות הדגימות הצביעו על כך שכמות הדגימות הינה מספקת  4

מבחינה סטטיסטית והנושא, בגילוי מלא, הוצג בחוו"ד דעתו של הסטטיסטיקאי 

המומחה דר' יצחק דיין. קביעת התוצאה הסופית בהתאם לתוצאת ממוצע 

ביותר וזה מה שנעשה במקרה הנ"ל. המלצת  הדגימות הינה הנכונה והמקצועית

המבקרים לבצע את התחשיב לפי תוצאת הממוצע היומי הנמוכה ביותר, הינה 

שגויה לחלוטין מבחינה סטטיסטית ומבחינת ההיגיון והשכל הישר. על פי אותו 

הגיון ניתן היה להמליץ דווקא ליישם את השיעור שהתקבל ביום הדגימות שבו 

ה ביותר. באותו הקשר יצויין כי ככלל, בדומה לכל הדגימות נמצא השיעור הגבו

הסטטיסטיות המתבצעות מטעם אל"ה, גם בדגימות הסטטיסטיות שנערכו 

בוצעה הקפדה על ביצוע מהימן אמין ומדויק של הדגימות. לעניין  דניאליבאתר 

התבססות המבקרים אך ורק על הדגימה שנעשתה ללא תיאום מוקדם, נציין 

התוצאה שהתקבלה באותו יום הינה אקראית לחלוטין, ולראיה, גם ונאמר כי 

בדגימה הנוספת שנערכה באותו שבוע ושמועדה תואם עם הנהלת האתר מראש 
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(, ברור שאילו הייתה כאן מניפולציה או 4.6% -התקבלו תוצאות כמעט זהות )כ

הטיה כלשהי של הדגימה הייתה צפויה להתקבל בדגימת הפתע תוצאה נמוכה 

ותית מהתוצאה שבדגימה שתואמה מראש ולא כך הדבר, השיעורים כאמור מה

כמעט זהים. לאור זאת ברור שאין להקיש מתוצאת הדגימה שלא תואמה מראש 

דבר לגבי מהמנות תוצאות הדגימות בכללותן ויש לנקוט בגישה המקצועית 

 הנכונה דהיינו גישת הממוצע.

 

 תגובת הביקורת:

החברה כפי שהוסבר לעיל לעניין חברת ורדיס, סבירים,  לעניין שקילות זמנים לא

מפנה למכתבו של חיים גבאי מחברת נשר, לטענתו מדובר במקרים בודדים בהם 

רישום השקילה לא בוצע באופן ישיר והושאר בעגלה ומשאית אחרת ביצעה את 

 השקילות לאחר מכן לכל העגלות לפני פריקה או שהתעודות הוזנו באופן ידני.

ביקורת מבקשת להדגיש כי מדובר באותה משאית שפרקה הן עבור ורידיס והן ה

ארבע ואף שש פריקות שבוצעו באותו היום  –שלוש  –עבור דניאלי ומדובר בשתים 

ע"י אותה משאית בהפרשי זמן לא סבירים, במידה ומדובר במשאית השייכת 

ניתן לקבל  לי,דניאלחברת נשר ולמעשה רק "משנעת" את העגלות של ורידיס או 

את הסברי החברה, יחד עם זאת הביקורת מפנה את תשומת הלב לפערים אלו וכי 

יש לרשום בתעודות השקילה את מספר העגלה ו/או המשאית שהביאה את 

 החומר ולא את מספר המשאית ששימשה לשינוע העגלה בלבד.

לאור הסברי החברה והסברי חברת נשר, מקבלת הביקורת את יחד עם זאת, 

 .טון 422-טענת החברה להכרה ב

לעניין אחוז ההכרה , הביקורת אינה מקבלת את טענת החברה, הבדיקה 

ימים בלבד וכולם בחודש נובמבר ולא ניתן לקחת נתון  4-הסטטיסטית בוצעה ב

זה ולהתבסס עליו על כל השנה, הביקורת ביקשה לקבל נתונים בגין בדיקות 

בדניאלי, אולם לא קיבלה נתונים נוספים, בנוסף, סטטיסטיות נוספות שבוצעו 

העובדה כי חברת דניאלי מקבלת פסולת מאתרים שונים, כולל מחברת תמיר, 

מחברת אמניר, גרינט, "איקס פלסטיק עפולה" ובנוסף גם אוספת פסולת 

תעשיתית, לפיכך קיימת חשיבות רבה מתי בוצעה הביקורת ועל אחת כמה וכמה 

ור האמור ביצוע בדיקה אקראית לעומת בדיקה מוזמנת, לאכאשר מתקבל מידע מ

יחד עם זאת, במידה ויתקבלו נתוני בדיקות נוספות אין אנו משנים מהמלצתנו, 

 שבוצעו במהלך התקופה, בימים נוספים ושונים, נשקול לשנות את המלצתינו.

הדיווח הוגשו למשרד באיחור ניכר ולאחר הגשת  2016נבקש להדגיש כי נתוני שנת 

 המאושר ע"י רואה חשבון ולפיכך לא ניתן היה להכיר ולא נבדקו כלל נתונים אלו.

 

 טון כדלהלן: 1,849בהתאם לאמור לעיל הוכר ע"י 

 מוכר אחוז מוכר כניסה לנשר דניאלי

 138 4.57% 3,012 ינואר

 91 4.57% 1,994 פברואר

 150 4.57% 3,279 מרץ

 146 4.57% 3,202 אפריל

 90 4.57% 1,979 מאי



 

 55 

 154 4.57% 3,360 יוני

 218 4.57% 4,780 יולי

 248 4.57% 5,430 אוגוסט

 150 4.57% 3,276 ספטמבר

 196 4.57% 4,298 אוקטובר

 214 4.57% 4,675 נובמבר

 54 4.57% 1,175 דצמבר

 40,459 סה"כ
 

1,849 
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 ריכוז איסוף מוכר .ו

 לפני קיזוז בהתאם למפורט לעיל ידינו עלשהומלץ להלן ריכוז הכמויות כפי 

 :מכלים שאינם מכלי משקה גדולים

 סה"כ הפח הכתום תחנות מעבר מחזוריות סה"כ טון לפני הפחתות

 3,092 0 0 3,092 אביב תעשיות מיחזור

 1,515 0 0 1,515 רז הנקודה הירוקה

 2,438 0 428 2,010 ק.מ.מ. מפעלי מיחזור

 2,117 0 2,117 0 גרין נט מחזור וטיפול בפסולת 

 3,106 0 3,106 0 ורידיס איכות הסביבה אר.די.אפ

 12 0 12 0 מפעלי מיחזור שרונים

 248 0 0 248 ג.א.ן תברואה

 439 0 439 0 אמניר תעשיות ושירותי סביבה

 441 0 0 441 אמניר תעשיות מיחזור

 275 0 275 0 חץ אקולוגיה והנדסה אוברסיז

 265 0 0 265 יראב שירותי נוי 

 26 0 13 13 נגב אקולוגיה

 438 0 0 438 צבי כהן אקולוגיה

 355 0 0 355 שירותי נוף המנוף אילת

 4 0 4 0 חן המקום

 12 0 12 0 1965מפעת 

 1,849 0 1,849 0 דניאלי בסביבה

 639 639 0 0 תמיר

 17,271 639 8,257 8,376 סה"כ

 

 קיזוז לאחרבהתאם למפורט לעיל  ידינו עללהלן ריכוז הכמויות כפי שהומלץ 

 :מכלים שאינם מכלי משקה גדולים

 סה"כ הפח הכתום תחנות מעבר מחזוריות סה"כ טון מוכר

 2,325 0 0 2,325 אביב תעשיות מיחזור

 1,139 0 0 1,139 רז הנקודה הירוקה

 1,896 0 385 1,511 ק.מ.מ. מפעלי מיחזור

 1,905 0 1,905 0 גרין נט מחזור וטיפול בפסולת 

 3,106 0 3,106 0 ורידיס איכות הסביבה אר.די.אפ

 11 0 11 0 מפעלי מיחזור שרונים

 186 0 0 186 ג.א.ן תברואה

 396 0 396 0 אמניר תעשיות ושירותי סביבה

 331 0 0 331 אמניר תעשיות מיחזור

 248 0 248 0 אוברסיזחץ אקולוגיה והנדסה 

 199 0 0 199 יראב שירותי נוי 

 22 0 12 10 נגב אקולוגיה

 329 0 0 329 צבי כהן אקולוגיה

 267 0 0 267 שירותי נוף המנוף אילת

 4 0 4 0 חן המקום

 11 0 11 0 1965מפעת 

 1,849 0 1,849 0 דניאלי בסביבה

 639 639 0 0 תמיר

 14,864 639 7,926 6,299 סה"כ
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 שהומלצובהתאם לאחוזים ולמשקלים כפי להלן ריכוז המרה לכמויות מכלים שנאספו, 

 :כמפורט לעיל ידינו על

 סה"כ הפח הכתום תחנות מעבר מחזוריות כמות במיכלים

 62,553,051 0 0 62,553,051 אביב תעשיות מיחזור

 30,646,291 0 0 30,646,291 רז הנקודה הירוקה

 51,018,955 0 10,357,664 40,661,291 מפעלי מיחזור ק.מ.מ.

 51,259,733 0 51,259,733 0 גרין נט מחזור וטיפול בפסולת 

 83,572,324 0 83,572,324 0 ורידיס איכות הסביבה אר.די.אפ

 285,722 0 285,722 0 מפעלי מיחזור שרונים

 5,012,457 0 0 5,012,457 ג.א.ן תברואה

 10,640,964 0 10,640,964 0 תעשיות ושירותי סביבהאמניר 

 8,913,756 0 0 8,913,756 אמניר תעשיות מיחזור

 6,665,555 0 6,665,555 0 חץ אקולוגיה והנדסה אוברסיז

 5,361,457 0 0 5,361,457 יראב שירותי נוי 

 579,840 0 321,074 258,766 נגב אקולוגיה

 8,859,353 0 0 8,859,353 צבי כהן אקולוגיה

 7,190,017 0 0 7,190,017 שירותי נוף המנוף אילת

 101,213 0 101,213 0 חן המקום

 296,860 0 296,860 0 1965מפעת 

 49,753,327 0 49,753,327 0 דניאלי בסביבה

 17,186,634 17,186,634 0 0 תמיר

 399,897,510 17,186,634 213,254,436 169,456,440 סה"כ

 

מיכלי משקה גדולים ולפיכך  734,236,504על מכירת ע"י החברות השונות סה"כ דווח 
 .54.46%מדובר באיסוף בשיעור 
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 מיחזור .ז

 

 מכלים גדולים. 432,454,730חברת אל"ה דיווחה על איסוף של 

 מספר מיכלי משקה גדולים שמוחזרוהשנתיים של חברת אל"ה,  םבהתאם לדיווחי

 מהמכלים שנאספו מוחזרו. 100%-מכלים גדולים, כלומר ש 432,454,730

להלן פרטי החברות שביצעו עבור חברת אל"ה את המיחזור, בהתאם למופיע בדיווחי 

 החברה ובהתאם להסברים השונים שהתקבלו ממנה:

 חברה
 

 הערה סה"כ מחזור

 אביב תעשיות מחזור
 

25,625,186 1 

 רז הנקודה הירוקה
 

37,778,427 1 

 נשר מפעלי מלט
 

154,770,862  

  1 53,244,940 קמ"מ מפעלי מיחזור בע"מ :יצוא לחו"ל
  1 53,451,802 גרין נט מחזור וטיפול בפסולת בע"מ 

  2 17,870,215 גל מיחזור בע"מ
  1 83,317,000 אמניר 

  1 478,463 ורידיס אתר מעבר עפולה
 3 5,917,835 יצוא באמצעות אל"ה

 סה"כ
 

432,454,730  

 

 הערות:

 החברה הנ"ל משמשת הן כחברת איסוף והן כחברת מיחזור. .1

 חברת מיחזור המקבלת פסולת מחברות האיסוף השונות .2

 .2017בשנת  ואמניר חץ אקולוגיהמדובר בחומר שייצאנו עבור לטענת חברת אל"ה  .3

הכמויות שדווחו  הביקורת מבקשת להדגיש כי קיימים פערים מהותיים בין .4

לבין הדיווח המעודכן שהוגש  2017שמוחזרו בדיווח שהוגש בחודש פברואר 

 כדלהלן: 2017בחודש אוגוסט 

 הפרש 2.2017דיווח  8.2017דיווח  חברת מיחזור

 108,075,091 133,700,277 25,625,186 אביב תעשיות מחזור

 2,579,362 40,357,789 37,778,427 רז הנקודה הירוקה

 511,604 155,282,466 154,770,862 נשר מפעלי מלט

 20,275,663- 32,969,277 53,244,940 קמ"מ מפעלי מיחזור בע"מ

 1- 53,451,801 53,451,802 גרין נט מחזור וטיפול בפסולת בע"מ 

 1,413,520 19,283,735 17,870,215 גל מיחזור בע"מ

 80,565,251- 2,751,749 83,317,000  אמניר

 0 478,463 478,463 ורידיס אתר מעבר עפולה

 638,531- 5,279,304 5,917,835 יצוא באמצעות אל"ה

 32,463 32,463 0 בחצרי הקבלן

 11,132,594 443,587,324 432,454,730 סה"כ

לאור העובדה כי איסוף המכלים מתבצע באתרים שונים בארץ, תוך שיתוף פעולה בין 

החברות השונות באופן שחברה אחת משנעת את המכלים לתחנת מעבר של חברה 

אנו אחרת, וחברה אחת שוקלת עבור חברה אחרת, מה שעלול לגרום לכפילויות, 

שקל המכלים בהגיעם ממליצים שלא להסתמך על משקלי המכלים שנאספו אלא על מ

 ."לתחנה הסופית" למחזור
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 מחזור -טבלת ריכוז ממצאים והמלצות 

 כמות מכלים -מיחזור מכלי פלסטיק גדולים 

 הערות הוכר דווח אופן המחזור חברת מיחזור

 1 25,625,186 25,625,186 מחזור במפעל אביב תעשיות מחזור

 2 0 37,778,427 יצוא רז הנקודה הירוקה

 3 133,325,652 154,770,862 מחזור במפעל מפעלי מלט נשר

 2 0 53,244,940 יצוא קמ"מ מפעלי מיחזור בע"מ

 4 51,259,733 53,451,802 יצוא גרין נט מחזור וטיפול בפסולת בע"מ 

 2 0 17,870,215 יצוא גל מיחזור בע"מ

 2 0 83,317,000 יצוא אמניר 

 2 0 478,463 יצוא ורידיס אתר מעבר עפולה

 2 0 5,917,835 יצוא יצוא באמצעות אל"ה

 סה"כ מיחזור
 

432,454,730 210,210,570 
 

 סה"כ איסוף
 

432,454,730 399,897,510 
 

 אחוז מיחזור מתוך האיסוף
 

100.00% 52.57% 
 

     

 

 הערות:

( אך לא קממ)כולל עבור  בכניסה למפעל המיחזור – הוכר כמיחזור בהתאם לדוחות שקילה של אביב 1
 מעבר לכמות שדווחה ע"י אל"ה

רישיון עסק בלבד, ניתן להכיר במיחזור בהסתמך על קבלת אישור למיפעל ממחזר ) הוגשו תעודות שקילה 2
 ו/או בהסתמך על קבלת אשימוני ייצוא למפעל מוכר בחו"ל. .ג. )טיפול בפסולת( למפעל המיחזור(5.1

 לחברת נשר. RDFכולל מכירת  3

 PETללא ייצוא חומר שאינו  4

 

 

אנו ממליצים לחייב את החברות השונות להמציא תיעוד למשקל המכלים שהגיע למיחזור 

 כדלהלן:

  אביב ברמת חובבדוחות שקילה בכניסה למפעל חברת. 

 :רשימוני ייצוא, כולל פירוט שקילות עבור החברות 

 .רז הנקודה הירוקה 

  מיחזור.ק.מ.מ. מפעלי 

 .גרין נט 

 .גל מיחזור 

 .אמניר 

 .ורידיס עפולה 

 .)חץ אקולוגיה )באמצעות אל"ה 

.ג. )טיפול בפסולת( למפעל 5.1העתק רישיון עסק בנוסף, על חברת אל"ה לוודא כי לחברות הנ"ל 

וכי החברות להם יוצאו המיכלים אכן עומדים בנוהל יצוא פסולות ירוקות של משרד  המיחזור

 הכלכלה.

 

 בכבוד רב,

 ימין ג'ורג'י ושות'

 רואי חשבון



 

 60 

 נספחים
 

 
 מצו"ב כנספח א' 2018דיווח חברת אל"ה מחודש פברואר 

 מצו"ב כנספח ב' 2018דיווח חברת אל"ה מחודש אוגוסט 

 'גמצו"ב כנספח  לשעור המכלים במחזוריות חוות הדעת מחברת דאטאדנס

 'דהצהרת מנכ"ל החברה מצו"ב כנספח 

 משקל משוקלל של מיכל גדול ריק מצו"ב כנספח ה'דוחות לאומדן 

 


