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כ"ה/חשון/תשפ"ב
31/10/2021
לכבוד
יהודה זנטי – מבקר המועצה

שלום רב,
הנדון  :התייחסות לדו"ח מבקר המועצה לשנת 2020
פתיחה -
בהמשך להעברת דו"ח מבקר המועצה לשנת  ,2020ראשית ,ברצוני להודות על דו"ח מקיף אשר ניכר כי הוא
תוצאה של עבודה מעמיקה .דו"ח הביקורת עסק השנה בנושא הרכש ,וכלל מעקב אחרי תיקונים לדוחות
ביקורת מהשנים  .2016-20109אתייחס לכל נושא בנפרד.

.1

רכש מכרזי זוטא והעסקת יועצים חיצוניים –
בנושא זה בדק המבקר ביסודיות ולעומק את מכלול הנושאים הנוגעים לרכש המועצה .דו"ח הביקורת
סוקר את הטיפול בנושאי הרכש השונים ,משלב הבקשות להצעות מחיר שמפרסמת המועצה ,דרך
קבלת ההחלטות בענייני הרכש ,עד גמר חשבון עם הספקים ,התיעוד והפרסומים .נהלי הרכש ברשויות
מורכבים מאוד ,ובמ.א אשכול מכוונים ושואפים שהנושא יתנהל באופן מושלם .יש מקום לשיפור מתמיד
והמועצה תפיק את המירב מדו"ח הביקורת ,לצורך שיפור ההתנהלות בנושא זה .עם זאת ,כל ההחלטות
בנושאי הרכש השונים מתקבלות בצוותים מסודרים ,שפועלים על בסיס תקנות ברורות ,ונהלים
מפוקחים .המועצה מקפידה שלא לגלוש מעבר לדרגות החופש המותרות בקבלת ההחלטות בנושא
הרכש .במקרים מסויימים מסקנות המבקר על התנהלות המועצה בנושא ,אינן לוקחות בחשבון את
דרגות החופש המותרות ,ואת הנימוקים שהובילו לקבלת החלטות ,שלכאורה יכולות היו להילקח אחרת.
כפי שכבר ציינתי ,הדו"ח יילמד והמועצה תפעל לשיפור כל נושא הטעון שיפור.

.2

מעקב אחר תיקון ממצאי הביקורת בדוחות מבקר המועצה לשנים – 2016-2019
הנדסה ופרוייקטים ) – (2016רוב הליקויים שנמצאו בביקורת תוקנו ,והאגף הפנים את הנושאים שעלו
בביקורת .האגף מודע ופועל לשיפור מתמיד של נושאים שעדיין טעונים שיפור.
פינוי אשפה וגזם ) – (2017האגף מודע לנושאים שעדיין טעונים שיפור ופועל לשיפורם.
נושאי האגף לשירותים חברתיים ) – (2018-2019ניתנה התייחסות מלאה לנושאים שעלו בביקורת,
ונעשו התיקונים הנדרשים ,בכפוף למדיניות המועצה.
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ניהול מאגרי מידע ואבטחת מידע ) – (2019ניתנה התייחסות מלאה לנושאים שעלו בביקורת ,ונעשו
התיקונים הנדרשים.
הדברת זבובים ויתושים ) – (2019רוב הליקויים תוקנו .נושא האכיפה והקנסות נשאר פתוח ומטופל
ברמת מתן הסמכות מתאימות לפקחים ,ותיקנון חוקי עזר כבסיס לאכיפה וקנסות.

סיכום –
דו"ח מבקר המועצה לשנת  ,2020כפי שהועבר אלי  -מאושר ,תוך ציון הסתייגותי ממסקנות מסויימות
אליהן הגיע המבקר בנושא רכש מכרזי זוטא והעסקת יועצים חיצוניים.

בכבוד רב,
גדי ירקוני

ראש המועצה האזורית אשכול
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הבסיס החוקי לפעולות מבקר המועצה
הביקורת הפנימית בעיריות ,במועצות המקומיות ובמועצות האזוריות )להלן הרשויות
המקומיות ( מושתתת על החובה שנקבעה בפקודת העיריות )נוסח חדש( להלן פקודת
העיריות או הפקודה( להעסיק בכל עירייה מבקר עירייה ,ועל החובה שנקבעה בפקודת
המועצות המקומיות )נוסח חדש( להלן -פקודת המועצות להעסיק בכל מועצה מקומית
ומועצה אזורית מבקר פנימי לביצוע עבודת הביקורת .מבקר הרשות המקומית נדרש
לערוך ביקורת על פעילות הרשות ולהגיש לעומד בראשה ולוועדה לענייני ביקורת ) להלן
 ועדת הביקורת( את ממצאיו .תפקידיו וסמכויותיו של מבקר הרשות המקומית נקבעובחקיקה ,על פי פקודת העיריות סעיפים170 :א )א( עד )ד(170 ,ב )א( עד )ה( ,פקודת
העיריות יחולו לעניין מבקר מועצה מקומית ,ובכלל זה מועצות אזוריות.

תפקיד המבקר
תפקידי מבקר מועצה/עירייה נקבעו בסעיף  170א בפקודות העירייה כדלקמן:
170א) .א( ואלה תפקידי המבקר:
) (1לבדוק אם פעולות העירייה ,לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה,
תשכ"ה ,1965 -נעשו כדין ,בידי המוסמך לעשותם ,תוך שמירת טוהר
המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
) (2לבדוק את פעולות עובדי העירייה.
) (3לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעירייה ,המבטיחים
קיום הוראות כל דין ,טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
) (4לבקר את הנהלת חשבונות העירייה ,ולבדוק אם דרכי החזקת כספי
העירייה ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את הדעת.
)ב( הביקורת לפי סעיף קטן )א( תיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום
העירייה ,וכן לגבי כל תאגיד ,מפעל ,מוסד ,קרן או גוף אשר העירייה משתתפת
בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב או משתתפת
במינוי הנהלתם ,למי שעומד לביקורת לפי סעיף קטן זה ייקרא להלן "גוף
עירוני מבוקר".
)ג( בכפוף לאמור בסעיף קטן )א( ,יקבע המבקר את תכנית עבודתו השנתית ,את
נושאי הביקורת בתקופה פלונית ואת היקף הביקורת –
) (1על פי שיקול דעתו של המבקר.
) (2על פי דרישת ראש העירייה לבקר עניין פלוני.
) (3על פי דרישת הועדה לענייני ביקורת ,ובלבד שמספר הנושאים לביקורת
לא יעלה על שני נושאים לשנת עבודה.
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)ד( המבקר יקבע על פי שיקול דעתו את הדרכים לביצוע ביקורתו.
הכנת תכנית העבודה של מבקר המועצה מודרכת ע"י שני עקרונות יסוד:
א .המועצה כמערכת ציבורית חייבת להתנהל ביעילות ובניקיון כפיים ,תוך מתן
אפשרות לציבור תושבי הרשות לדעת ולעקוב מקרוב על פעילותה.
ב  .קידום מעמדו ועצמאותו של מבקר המועצה ,על מנת לאפשר לו למלא ביעילות
את התפקידים שהטילו עליו על פי חוק.

המצאת מסמכים ומסירת מידע
המצאת מסמכים ומסירת מידע נקבעו בסעיף ) 170ב( בפקודות העירייה כדלקמן:
170ב).א( ראש העירייה וסגניו ,חברי המועצה ,עובדי העירייה ,ראש המועצה הדתית
וסגניו ,חברי המועצה הדתית ,עובדי המועצה הדתית ,וחברים ועובדים של
כל גוף עירוני מבוקר ,ימציאו למבקר העירייה ,על פי דרישתו ,כל מסמך
שברשותם אשר לדעת מבקר העירייה דרוש לצרכי הביקורת ויתנו למבקר
העירייה כל מידע או הסבר שיבקש בתוך התקופה הקבועה בדרישה ובאופן
הקבוע בה.
)ב( למבקר העירייה או עובד שהוא הסמיך לכך תהיה גישה ,לצורך ביצוע
תפקידו ,לכל מאגר מידע רגיל או ממוחשב ,לכל בסיס נתונים ולכל תוכנת
עיבוד נתונים אוטומטי של העירייה או של המשרתים את העירייה או של
גוף עירוני מבוקר.
)ג( לגבי מידע החסוי על-פי דין ,יחולו על מבקר העירייה ועל עובדים מטעמו
המגבלות הקבועות בחוק או לפיו לגבי המורשים לטפל באותו מידע.
)ד( עובדו של מבקר העירייה שאינו עובד העירייה ,יחולו עליו ,לעניין עבודתו
האמורה ,כל איסור והגבלה החלים על עובד הציבור שהוא עובד מבקר
העירייה.
)ה( לצורך ביצוע תפקידו ,יוזמן מבקר העירייה ויהיה רשאי להיות נוכח בכל
ישיבה של מועצת העירייה או כל ועדה מוועדותיה או כל ועדה מוועדותיו של
גוף עירוני מבוקר ,בישיבה שאינה סגורה רשאי הוא להיות נוכח אף על ידי
עובד מעובדיו.

תגובת המבוקרים
הביקורת היא כלי ניהולי אפקטיבי העומד לרשות הנהלת המועצה ועובדיה .על ידי
התייחסות לממצאי הביקורת והמלצותיה ,ניתן לקדם את המועצה לעבודה מועילה
יותר ,תוך הטמעת תקני עבודה של חיסכון ,יעילות ,אפקטיביות וטוהר מידות ,בקרב
כל עובדי המועצה וגורמיה.
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תגובת המבוקרים במהלך הביקורת ,ואחריה הינו חלק בלתי נפרד מעבודת הביקורת.
מלאכת הביקורת אינה משימה קלה מעצם הגדרתה ,ולעיתים תוצאות הביקורת אינה
קלה למבוקרים .ראוי על כן שהכללים המנחים את עבודת הביקורת בקביעת העובדות
והמסקנות  ,יתקיימו בזהירות המרבית.
סדר הדברים של מהלך הכנת דוח הביקורת ,נחלק לשני שלבים  :השלב הראשון הוא
בירור עובדתי עם המבוקר ,תוך מתן אפשרות למבוקר להמציא לביקורת את הסבריו
כשהם נתמכים בהתכתבויות ובמסמכים שונים .בשלב הבא ,מקבל המבוקר טיוטת
דו"ח ראשונית עליה הוא רשאי להגיב  ,אם רצונו בכך ,בין בכתב ובין בעל פה.

הגשת דו"ח הביקורת השנתי
המבקר יגיש לראש המועצה אחת לשנה ,דו"ח על ממצאי הביקורת שערך ,וכן יעביר
עותק מהדוח לחברי לוועדת הביקורת  .בדו"ח יסכם המבקר את פעולותיו יפרט את
הליקויים שמצא ,וימליץ על תיקון הליקויים ומניעת הישנותם בעתיד .בנוסף  ,רשאי
המבקר להגיש לראש המועצה ולוועדת הביקורת דו"ח על ממצאי ביקורת שערך ,בכל
עת שיראה לו או כאשר ראש המועצה או ועדת הביקורת דרשו ממנו לעשות כן.

לו"ז לעבודת הביקורת:
אחת לשנה לא יאוחר מ 1 -באפריל על המבקר להגיש דוח לראש המועצה ,ולוועדת
הביקורת .תוך  3חודשים ) כלומר עד  1ביולי ( מיום קבלת דו"ח המבקר ,יגיש ראש
המועצה למבקר ולוועדת הביקורת את הערותיו על הדו"ח ,וימציא לכל חברי המועצה
העתק מהדו"ח בצירוף הערותיו.
על וועדת הביקורת לדון בדוח המבקר והערות ראש המועצה בתוך חודשיים ,ולהגיש
למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה ) עד  1בספטמבר ( .בטרם תשלים הועדה את
סיכומיה והצעותיה רשאית היא  ,אם ראתה צורך בכך  ,לזמן לדיוניה נושאי משרה של
המועצה או של גוף מבוקר כדי לאפשר להם להגיב על הדו"ח .תוך חודשיים ,מהיום שבו
הגישה ועדת הביקורת את סיכומיה והצעותיה ,תקיים המועצה דיון מיוחד בהם ,ותחליט
בדבר אישור ההצעות.
לא הגיש ראש המועצה את הערותיו על הדו"ח עד תום התקופה האמורה  ,תדון הועדה
בדוח המבקר ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה ,עד תום חמישה חודשים
ממועד המצאתו על ידי מבקר המועצה לוועדה .לא הגישה הוועדה את סיכומיה
והצעותיה לחברי המועצה עד תום התקופה האמורה ,או לא המציא ראש המועצה לכל
חברי המועצה העתק מהדוח בצירוף הערותיו ,ימציא המבקר עותק הדוח לכל חברי
המועצה ,והמועצה תדון בדוח ובהמלצותיו לא יאוחר משבעה חודשים ממועד הגשתו
לראש המועצה .
לאחר הדיון במליאת המועצה ,נמסר עותק מדו"ח המבקר ,למשרד הפנים ולמבקר
המדינה .ממועד זה  -הדוח גלוי לעיון הציבור.
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ועדת ביקורת
בעקבות התיקון לפקודת המועצות המקומיות ,החל גם על המועצות האזוריות,
מחויבות כל הרשויות לסוגיהן להקים ועדה מיוחדת לענייני ביקורת .הוועדה נקראת
בשם זה ,שכן מבקר המועצה הוא המבצע הלכה למעשה את הביקורת ,והוועדה דנה
בדוחות הביקורת שלו ובדוחות ביקורת אחרים.
הוועדה לענייני ביקורת תדון ותטפל בדוחות הבאים ובמשתמע מהם:
 .1כל דוח של מבקר המועצה.
 .2כל דוח של מבקר המדינה ושל נציב תלונות הציבור ,על פעילות הרשות מקומית.
 .3כל דוח ביקורת של משרד הפנים על המועצה.
 .4כל דוח ביקורת אחר על הרשות ,שהוגש לפי כל דין.
 .5מעקב אחר תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת.
ראוי שוב להדגיש ,כי הוועדה לענייני ביקורת אינה רשאית לערוך ביקורת בעצמה כפי
שהמועצה אינה רשאית .מאידך ,הוועדה לענייני ביקורת חושפת את ממצאי דוחות
הביקורת בפני מליאת המועצה ,והיא ממליצה על הפעולות המתבקשות בעקבות
הביקורת .הוועדה רשאית לכלול עד שני נושאים לבדיקה במסגרת תכנית העבודה של
מבקר הרשות.

השתתפות מבקר בישיבות הוועדה
מבקר הרשות ישתתף ,במידת האפשר ,בכל ישיבות הוועדה לענייני ביקורת.
 .1מבקר הרשות ישתף פעולה עם הוועדה לענייני ביקורת ,ישיב לשאלות חברי הוועדה,
ויסביר ככל שיתבקש את ממצאי הביקורת שערך ,במגמה לסייע בידי הוועדה בגיבוש
המלצותיה ברוח הביקורת וכמתחייב מממצאי דוחות הביקורת.
 .2מבקר הרשות ,ישקול בכובד ראש כל בקשה של הוועדה לענייני ביקורת לבצע ביקורת
בנושא מסוים .זאת ,עד שני נושאים בשנה.
במועד הגשת הדוח השנתי לראש הרשות לקבלת הערותיו ,ימסור המבקר העתק מן
הדוח לכל אחד מחברי הוועדה לענייני ביקורת .הוראה זו מתייחסת גם לדוח ביניים
שרשאי מבקר הרשות להגיש לראש הרשות.
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רכש מכרזי זוטא והעסקת יועצים חיצוניים
 .1כללי
לבקשת חברים בוועדת הביקורת  ,המבקר בדק את נושא רכישות טובין בהליך של
הצעות מחיר ,מכרזי זוטא ,והעסקת יועצים חיצוניים בפטור ממכרז ,להלן תקנה (8)3
הבדיקה נערכה בחודשים פברואר  -מאי . 2021
המועצה נוהגת להתקשר עם קבלנים וספקים לביצוע עבודות פיתוח בתחומה ,המועצה
מזמינה שירותים ורוכשת טובין במסגרת פעילותה השוטפת.
בתקנות העיריות )מכרזים( ,התשמ"ח) 1987-להלן  -תקנות המכרזים( ,בצו המועצות
המקומיות ובצו מועצות אזוריות ,התשי"ח) 1958-להלן  -צו המועצות האזוריות(
נקבעה חובת הרשויות המקומיות להתקשר בחוזה להעברת טובין או לביצוע עבודה,
בין במכרז פומבי ובין במכרז זוטא ,כמו כן נקבעו התנאים שבהם רשות מקומית
רשאית להתקשר בהליך פטור ממכרז .מטרתם העיקרית של דיני המכרזים היא
להבטיח כי הרשויות המקומיות יתקשרו עם נותני שירותים רק על בסיס כישוריהם
ולפי שיקולים ענייניים בלבד ,וכי לכל נותן שירותים תינתן הזדמנות שווה לזכות
בתפקיד .בית המשפט העליון קבע כי פטור ממכרז הוא חריג ,ויש לפרשו בצמצום .עוד
קבע בית המשפט כי גם בהליך הפטור ממכרז יש להבטיח הליך מנהלי תקין ,מתן
הזדמנות שווה ושמירה על טוהר מידות.
הרשות המקומית תקיים מכרז פומבי או מכרז זוטא על פי גובה סכום ההתקשרות.
מכרז פומבי הוא מכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור .מכרז זוטא
הוא מכרז שאינו פומבי והפנייה לקבלת הצעות מחיר נעשית מתוך ספר ספקים .ועדת
המכרזים של הרשות המקומית תנהל רשימת ספקים וקבלנים אשר רשאים להשתתף
במכרז זוטא ,ותקבע את אמות המידה לפנייה לספקים ולקבלנים.
תקנה  (8)3לתקנות העיריות ) מכרזים ( קובעת כי רשות מקומית רשאית להתקשר ללא
מכרז בחוזה " לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים ,או יחסי
אמון מיוחדים ,כגון :עבודות תכנון ,פיקוח ,מדידה ,שמאות ,ייעוץ ועבודות כיוצא
באלה " .בפסיקה נקבע ,כי אין מדובר בפטור כללי מהתקשרות ללא מכרז עם בעלי
מקצועות אלה וניתן לפעול על פי תקנה זו רק במקרה מתאים ,שבו נדרשים "ידע
ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים " ,וגם זאת ,כאמור ,על פי כלל הפרשנות
הנותן עדיפות למכרז הפומבי וכאשר לא ניתן להשיג את אותם ידע ומומחיות מיוחדים
או יחסי אמון מיוחדים בדרך של מכרז פומבי.
במועצה קיימות  3ועדות כדלהלן :ועדת רכש דנה בדרישות רכש מ ₪ 10,000 -עד
 . ₪ 83,000ועדת השלושה דנה בהתקשרויות עם יועצים חיצוניים ועבודה מקצועית
הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים  ,או יחסי אימון מיוחדים הפטורים ממכרז לפי תקנה
 .(8) 3ועדת מכרזים דנה במכרזי זוטא שלא מחייב פרסום בעיתונים או באתר המועצה
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בסכומים מ ₪ 83,000 -עד  ,₪ 380,000וכן במכרזים פומביים החייבים בפרסום
בסכומים החל מ ₪ 380,000 -ועד בכלל .
מהבדיקה נמצא  ,שבשנים  2018ו  2019 -וועדת המכרזים דנה בכ 81 -מכרזי זוטא,
בהליך של פנייה וקבלת הצעות מחיר מקבלנים הרשומים בספר הספקים  .וועדת
השלושה דנה בשנת  2020בכ 129 -בקשות ,על פי תקנה  (8) 3הפטור ממכרז ,חוזה
לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים ,או יחסי אמון מיוחדים.
לעשיית הביקורת ,המבקר נפגש עם מנהלת רכש מכרזים וביטוחים  ,מרכז וועדת
השלושה עוזר גזברית המועצה.

 .2מטרת הביקורת
בחינת תהליך הרכש במועצה בדגש על  :המסגרת החוקית והתקנות המחייבות ונהלים
פנימיים סקירת הזמנות רכש וחומרים נלווים לשנים  2019ו , 2020 -סקירת
פרוטוקולים של ועדת רכש ובדיקת מסמכי הצעות המחיר מהיבט :האם הקבלנים
והספקים ונותני השירותים רשומים בספר הספקים  ,האם נעשה פיצול לאותו סוג
עבודה בכדי להימנע ממכרז זוטא ,האם בחירת הזוכה נעשית לפי כלל הזול ביותר.
בעשיית הביקורת ,יבחנו היבטים שונים הקשורים לנושא מכרזי זוטא שהוועדה פנתה
לספקים ונותני שירותים לשנים  2018ו :2019 -סקירת פרוטוקולים של הוועדה לשנים
הנ"ל ,האם המועצה התקשרה עם ספקים שלא רשומים בספר הספקים ,ביטול מכרזי
זוטא ,האם הוועדה פיצלה מכרזי זוטא בכדי להימנע מפרסום מכרז פומבי ,האם נחתמו
חוזים מול הזוכים  ,חריגות תשלומים מעבר לסכומים הרשומים בחוזים.
בחינת תהליך בחירת העסקת יועצים חיצוניים הפטורים ממכרז על פי תקנה (8)3
מהיבט של עמידת המועצה בנוהל משרד הפנים חוזר מנכ"ל מספר  : 8/2016האם
המועצה מינתה וועדה התקשרויות ) להלן – ועדת השלושה (  ,האם הוועדה מנהלת
רשימת מציעים  ,האם הוועדה מקבלת הצעות מתוך רשימת מציעים ,האם רשימת
המציעים מפורסמת באתר האינטרנט של המועצה ופתוחה לעיון הציבור ,וכן האם
אחת לשנה מפורסם באתר האינטרנט של המועצה דו"ח המפרט את המציעים
שהמועצה התקשרה עימם לפי תקנה  (8) 3כולל סוג העבודה וההיקף הכספי של כל
התקשרות  ,האם הוועדה מנהלת פרוטוקולים והאם הם מפורסמים באתר האינטרנט
של המועצה ,בחינת המקרים המופנים לוועדה האם הם עומדים בתקנה  (8) 3כעבודה
ייחודית הפטורה ממכרז.
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 .3רכש מספקים
משרד הפנים פרסם מדריך למנהל הרכש והלוגיסטיקה ברשויות המקומיות ,נכתב כי
תהליכי הרכש של הרשות המקומית יתבצעו בהגינות ,תוך שמירה על עקרונות
התחרותיות והשוויון ,ביעילות מהבחינה הכלכלית והמנהלתית ,ובהקפדה על קיום כל
דרישות החוקים ,התקנות והוראות מינהל תקין החלות על הרשות המקומית.
המועצה מבצעת פעולות רכש בתחומים שונים ובעלויות משתנות ,במגמה לאפשר
פעילות שוטפת של אגפי ומחלקות המועצה .השיטה הקיימת לביצוע רכישה ,מנהל
המחלקה ייזום דרישה לרכישת טובין או קבלת שירותים מגורמי חוץ בטופס ייעודי,
לאחר מכן יכין הזמנה בתוכנת  . EPRהדרישה לאחר אישורה ,תועבר למנהלת הרכש
להמשך טיפול .מנהלת הרכש תפעל על פי הנוהל של פנייה לקבלת הצעות מחיר מתוך
ספר הספקים.
מהבדיקה נמצא ,שלמועצה יש נוהל רכש וכן וועדת רכש שחברים בה :מנכ"ל המועצה,
גזברית המועצה ,מנהלת חשבונות ראשית ומנהלת הרכש שמשמשת כמזכירת הוועדה.
הוועדה דנה בדרישות הרכש כדלהלן :בהזמנות עד סכום  ₪ 5,000באישור מנהל האגף
בלבד ,בהזמנות מעל  ₪ 5,000ועד  ₪ 10,000פנייה למנהל הרכש בנוהל בקשת הצעת
מחיר מ 2 -ספקים לפחות .בהזמנות מעל  ₪ 10,000ועד  ₪ 55,000פנייה למנהלת הרכש
בנוהל בקשת הצעות מחיר וההחלטה תהיה בידי וועדת הרכש ,בהזמנות בסכום מעל
 ₪ 55,000ועד  , ₪ 83,425פנייה לבקשת הצעות מחיר מ 3 -ספקים לפחות  ,ההצעות
יוגשו במעטפות סגורות בתיבת הצעות מחיר שבמשרד מנהלת הרכש ,פתיחת ההצעות
וההחלטה תהיה בוועדת הרכש .רכש בסכומים שמעבר ל ₪ 83,426 -יטופלו על ידי ועדת
מכרזים במועצה.
אגפים ומחלקות ומוסדות חינוך במועצה  ,מפנים לוועדת רכש בקשות במגוון רכישות
ועבודות קבלניות כדלהלן :רכישת מזגנים ,רכש עמודים  ,פנסים אביזרי חשמל .עבודות
פיתוח ושיפוץ במוסדות חינוך ואחר ,עבודות בטיחות במוסדות חינוך ,עבודות חשמל ,
רכישת מחשבים וציוד מחשוב ,שיקום ושיפוץ והחלפת ציוד מערכות מים ,סדנאות
ועיצוב פנים ,רכישת ציוד מוזיקה מצלמות ואביזרי הגברה ,רכישת חומרי הדברה
ועגלות אשפה .הספקה והתקנת שערים ביישובי המועצה ועוד.
ועדת רכש ובלאי ,הינה וועדה מקצועית ,אשר חבריה הם עובדי הרשות ,תפקידה לאשר
את כל ההתקשרויות והרכישות של המועצה עד לסך בו היא מחויבת בעריכת מכרז.
ועדת הרכש מופקדת על פעילות הרכש  ,כגוף מחליט ומאשר ביחד עם עבודתה
המקצועית של מנהלת הרכש ,הם מהווים את המסגרת הכוללת לניהול רכש וביצוע
ההתקשרויות של המועצה.
לעשיית הביקורת המבקר סקר את פרוטוקולי של ועדת רכש לשנים  2019ו: 2020 -
נבדק האם הקבלנים והספקים ונותני השירותים רשומים בספר הספקים  ,בנוסף
נבדקו מסמכי הצעות המחיר והחלטות הוועדה בדגש :האם הוועדה פיצלה את סוג
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עבודה או את הרכישה בכדי להימנע ממכרז זוטא ,האם בחירת הזוכה נעשית לפי כלל
הזול ביותר.
הבדיקה ,העלתה את הממצאים הבאים:
 .1מהבדיקה נמצא ,שלמועצה יש נהלים :נוהל הזמנה ממוחשבת באמצעות מערכת
 EPRנוהל רכש ,ונוהל הקמת ספר ספקים  .נוהל הרכש נועד להסדיר את
ההתקשרויות של המועצה לקבלת שירותים ולרכישת טובין ,בייחוד בסכומים
שחובת המכרזים אינה חלה עליהם .בנוהל רכש יש כללים מנחים ,שתפקידם בין
היתר להנחות את מנהלת הרכש בכל הנוגע לאופן ביצוע ההזמנה ,לאופן הפנייה
לקבלת הצעות מחיר מספקים ,למספר הצעות המחיר הנדרשות ולדרכי הטיפול בהן.
 .2פרק ג' לתוספת החמישית לצו המועצות המקומיות )להלן  -התוספת החמישית( דן
בהסדרי הרכישות .נקבע כי המועצה תמנה מנהל רכש ואספקה ,וכן וועדת רכש
ובלאי .סעיף  8לתוספת החמישית קובע כי " לא תבוצע רכישה אלא באישור מראש
מאת ועדת רכש ובלאי שניתן באמצעות מנהל רכש ואספקה " .ועדת רכש ובלאי היא
הגורם המקצועי האחראי לביצוע רכישות רישומן וגריעתן ,וכן לשמירה על עקרונות
היעילות והחיסכון.
 .3הבדיקה העלתה ,כי בשנים  2019ו , 2020 -ועדת הרכש התכנסה בממוצע כ 15 -פעמים
בשנה ,הקפידה על רישום פרוטוקול כנדרש ,בנוסף נמצא שלפרוטוקולים מצורפים
מסמכי הצעות מחיר ,מנהלת הרכש נוהגת לפנות למספר ספקים הרשומים בספר
הספקים לקבלת הצעות מחיר לרכישות שונות ,על פי דרישת האגפים והמחלקות
השונות של המועצה .הצעות המחיר מובאות לדיון בפני ועדת הרכש של המועצה,
המורכבת :ממנכ"ל המועצה ,גזברית המועצה ,מנהלת הרכש ,מנהלת חשבונות
ראשית .הבדיקה העלתה כי רכישות טובין מבוצעים לאחר קבלת כמה הצעות מחיר
בטרם ביצוע הרכישה.
 .4מבדיקת חשבוניות תשלום לקבלנים  ,מהיבט הנדסי כגון :עבודות שיפוצים במוסדות
חינוך עבודות פיתוח ,נמצא מבדיקת מדגם חשבוניות ,שהחשבוניות מאושרות
לתשלום על ידי מנהלת חשבונות ראשית ,ללא חתימת אגף ההנדסה על החשבוניות
המאשר את ביצוע העבודה .המבקר מעיר ,כי חתימת אגף ההנדסה על החשבונית
היא חובה הן מצד המינהל התקין והן מהיבט הבקרה הנדרשת בטרם תשלום  .על
הגזברות להקפיד שהחשבוניות יהיו מאושרות על ידי אגף ההנדסה לפני אישור
הגזברות.
 .5מבדיקת מדגמית של המסמכים המצורפים לפרוטוקולים לשנים  2019ו, 2020 -
הבדיקה העלתה :מצורפים הצעות מחיר ,אבל לא מצורפות הזמנות טובין  ,ולכן לא
ניתן לדעת האם הצעת המחיר הזוכה חרגה מגובה ההזמנה ומה הסכום הסטייה
מההזמנה .נמצא מהבדיקה ,כי בהזמנת עבודות קבלניות עם היבט הנדסי ,כגון:
עבודות פיתוח ,שיפוצים במוסדות חינוך ,נמצא שמצורפים הצעות מחיר מקבלנים,
אבל מאידך לא נמצא שמצורף אומדן ביצוע מאגף ההנדסה ,ומהאמור לא ניתן,
לדעת בכמה חרגה ההצעה הזולה מהאומדן.
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מנהלת הרכש מסרה בתגובה ,כל ההזמנות נעשות במערכת ממוחשבת  , EPRכאשר
הרכישה מבוצעת על חשבון תב"ר הזמנת הרכישה או השירות נעשה בהזמנות
ידניות ,לא ראיתי לנכון לצרף הזמנות לפרוטוקולים ,מכיוון שכאשר מתקבלת
חשבונית חובה לצרף הזמנה לחשבונית בכדי למנוע חריגה כספית.
בנושא צירוף אומדן ,כאשר מדובר בעבודות הנדסיות  ,מנהלת הרכש מסרה בתגובה
אומדן נדרש רק במכרזים פומבי/זוטא  ,מאחר ולוועדת רכש מגיעות עבודות בהיקף
כספי קטן נדרש הצעות מחיר .
המבקר מעיר כי  ,בפרק ג' לתוספת החמישית לחוק ,קיימת חובה לצרף טופס
הזמנה יחד עם הצעות המחיר .לגבי צירוף אומדן להצעות מחיר בעבודות שיפוץ
ופיתוח  ,מהבדיקה נמצאו עשרות מקרים של פערי מחירים של עשרות אחוזים בין
ההצעות.
להלן מספר דוגמאות שהובאו לדיון לפני הוועדה:
א .שיפוץ כיתות מועדון מתחם הבשור מתאריך  , 19/2/19נתקבלו  5הצעות מחיר,
ההצעה הזולה שזכתה הייתה בסך  ,₪ 28,150ההצעה היקרה הייתה בסך 47,034
 ,₪קיים פער של כ 70% -בין ההצעה הזולה להצעה היקרה .מהבדיקה נמצא,
שצורפו הצעות מחיר אך לא צורף אומדן שיפוץ.
ב .שיפוץ שירותים במתחם הבשור מתאריך  , 9/2/19נתקבלו  5הצעות מחיר,
ההצעה הזולה שזכתה הייתה בסך  ,₪ 20,065ההצעה היקרה הייתה בסך 34,375
 ,₪קיים פער של כ 70% -בין ההצעה הזולה להצעה היקרה .מהבדיקה נמצא,
שצורפו הצעות מחיר אך לא צורף אומדן שיפוץ.
לממצאים מנהלת הרכש מסרה בתגובה  ,הבקשה להצעות מחיר מועברת לכל
הקבלנים באותו מפרט ובאותו פורמט  ,אין לי שליטה על זה שקבלן אחד רוצה
להרוויח  100%והשני  200%או . 300%
ג .רכישת  1,084כיסאות לבתי הספר החדשים מתאריך  , 11/7/19נתקבלו  2הצעות
מחיר ,ההצעה הזולה שזכתה הייתה בסך  ,₪ 81,744ההצעה היקרה הייתה בסך
 ,₪ 131,260פער של כ 70% -בין ההצעה הזולה להצעה היקרה .מהבדיקה נמצא,
שמספר הצעות מחיר שצורפו היה פחות מדרישת נוהל רכישה המחייב לצרף
לפחות  3הצעות  ,לא צורף אומדן.
מנהלת הרכש מסרה בתגובה ,נוהל הרכש מחייב עד  3הצעות מחיר אגף הרכש
עושה מאמצים לקבל יות מ 2-הצעות מחיר אך לא תמיד זה בר ביצוע .לגבי רכישת
הכיסאות סוג/דגם שנדרש נמצא בחברות הנ"ל  ,בבדיקה בחברות נוספות לא
קיים דגם זה.
המבקר מעיר כי  ,מעיון בנוהל הרכש נמצא שבהזמנות של מעל  ₪ 55,000ועד
 ₪ 83,425פנייה למנהלת הרכש בנוהל בקשת הצעת מחיר מ 3-ספקים לפחות.
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ד .שיקום מרתף אולם תרבות מתאריך  ,3/6/20נתקבלו  4הצעות מחיר ,ההצעה
הזולה שזכתה הייתה בסך  ,₪ 21,060ההצעה היקרה הייתה בסך  ,₪ 50,310קיים
פער של כ 140% -בין ההצעה הזולה להצעה היקרה .לא צורף אומדן .
מהממצאים המפורטים לעיל ,מנהלת רכש מסרה בתגובה כי בנוהל התקשרות
שעודכן ב 9/2020-באישור יציאה להצעות מחיר  ,האגפים והמחלקות במועצה
נדרשות למלא טופס הכולל רישום עלות משוערת ) אומדן (.
 . 6מבדיקת מדגמית של הצעות מחיר שהוגשו לוועדת רכש ,נמצא ,שהועדה ו/או מנהלת
הרכש לא מרעננת פנייה למציעים אחרים ,אלא פונה לאותם מציעים באופן עקבי
לדוגמא :הספקה והתקנת שערים בישובים ) זכה הקבלן ד.ד ,סך תשלומים בשנת
 2019לקבלן עבור תיקון שערים והחלפת שערים בישובים כ ₪ 474,000 -ובשנת 2020
כ 533,000 -ש"ח ( ,שיפוצים במוסדות חינוך ) זכה הקבלן א.ד ,סך תשלומים לקבלן
בשנת  2020כ ₪ 377,000 -ובשנת .( ₪ 504,000 2019
המבקר מעיר  ,כי פניית הוועדה לאותם קבלנים וספקים באופן קבוע או לעיתים
קרובות ללא ריענון ופנייה לספקים או קבלנים אחרים הרישומים בספר הספקים,
פוגע בשוויון ובתחרות הוגנת.
מנהלת הרכש מסרה בתגובה ,מכיוון שאין חובה בהצעות מחיר להיצמד רק לספר
הספקים ,כאשר אני מבקשת לקבלת הצעת מחיר נבדקות כל האופציות כולל
להיעזר בספר הספקים .מידי פעם יוצא קול קורא באתר המועצה לספקים לרשום
את עצמם בספר הספקים – מכאן שי ריענון של הספר והוספת ספקים .ספקים
לשערי ביטחון ספקים מקצועיים אין כמוהם הרבה בשוק ,ולכן אנחנו משתמשים
בספקים זמינים דרומיים עקב הדחיפות בביצוע העבודה ובשל המצב הבטחוני.
בנוסף לגבי הקבל א.ד .מדובר בקבלן כללי לא רק במוסדות חינוך ,במקרה שיפוצים
אני משתדלת לפנות לכל הקבלנים באשכול והסביבה – בעדיפות לתושבי אשכול.
כמנהלת וועדת רכש נושא השיוון ותחרות הוגנת חרוט על דגלי.

 .7פיצולי הזמנות
בסעיף  5בתוספת הרביעית נקבע כי "עמדה מועצה מקומית להתקשר בזמן אחד
במספר חוזים להזמנת אותם טובין ,או לביצוע עבודות המהוות למעשה עבודה
שלמה אחת ,יראו את כל אותם חוזים כאילו היו  -לעניין תוספת זו  -חוזה אחד".
כדי לאפשר לרשות המקומית גמישות תפעולית ,נקבעה תקרת פטור אשר
התקשרות בסכום הקטן מהקבוע בה יכולה להיעשות בפטור ממכרז )לרוב בהליך
של קבלת הצעות מחיר בלבד( .קביעת תקרת פטור הביאה בעבר לפרקטיקה פסולה
של פיצול עבודה בסכומים גדולים לכמה עבודות ,שהסכום של כל אחת מהן קטן
מתקרת הפטור וכך התאפשר לרשות המקומית להימנע מעריכת מכרז.
נמצא כי הוועדה פיצלה עבודות בינוי והזמנות לרכישת טובין ,שערכן הכולל עלה
באופן ניכר על תקרת נוהל רכישה ,לכמה הזמנות נפרדות .כל אחת מהן הייתה
בסכום כספי הנמוך מתקרת נוהל רכישה ,נמצאו מקרים של פיצולי הזמנות,
שהוועדה דנה בהם וזאת בכדי להימנע מחובת ביצוע מכרז .
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מנהלת הרכש מסרה בתגובה ,פיצול הזמנות נעשים במקרים בודדים עקב צרכים
המתבקשים  ,לדוגמא :ריהוט  ,או שיפוצים על פי מקצוע ו/או מיקום.
להלן דוגמאות :
א .פרוטוקול וועדת רכש מתאריך  19/2/2019ומתאריך  ,12/3/19שיפוץ וצביעה
מועדון נוער הבשור על חשבון תב"ר  , 1123בגין עבודות שיפוץ המועדון
הקבלן הגיש למועצה לתשלום  5חשבוניות בסך כולל של . ₪ 111,243
מנהלת הרכש מסרה בתגובה ,שיפוץ וצביעה מועדון נוער  ,העבודה נעשתה
בשלבים בחודש פברואר מרץ בהתאם לבקשת הצרכים של המחלקה.
ב .פרוטוקול וועדת רכש מתאריך  19/2/19ו - 12/3/19 -הספקה והתקנת שער
במושב תלמי אליהו ובמושב עין הבשור ,קיבוץ צאלים וקיבוץ אורים  ,הוצאו
 2הזמנות דרישה והוועדה דנה בכל דרישה בנפרד .סך ההוצאה ל 4 -השערים
בהתאם להצעת הזוכה כ.₪ 220,000 -
מנהלת הרכש מסרה בתגובה ,העבודה לא פוצלה נעשתה במקומות שונים
ובהתאם לקבלת אישור משרד הביטחון לביצוע וקבלת תקציב.
ג .פרוטוקול וועדת רכש מתאריך  - 23/6/19עבודות פיתוח בבית העלמין במושב
עין הבשור  ,במושב צוחר ,ובקיבוץ גבולות  .לעבודות הפיתוח הוצאו 3
דרישות/הזמנות נפרדות והוועדה דנה ב 3 -הזמנות בנפרד בסך כולל של כ-
.₪ 149,000
מנהלת הרכש מסרה בתגובה ,עבודות פיתוח בבתי עלמין במקומות שונים
בהתאם לצרכים ולבקשות של הישובים לפי סיג העבודות.
ד .פרוטוקול וועדת רכש מתאריך  - 21/10/20רכישת ספות שולחנות וכיסאות
למרכז אומניות  .מנהלת הרכש ו/או הוועדה פיצלה את אותה רכישה ל2 -
דיונים :בדיון הראשון התקבלו  2הצעות מחיר ובדיון ה 2 -התקבלו  3הצעות
מחיר .הספק הזוכה ב 2 -הדיונים מסר למחלקת הרכש  2הצעות מחיר על
אותם פריטים לאותו תאריך בסך כולל של . ₪ 103,017
מנהלת הרכש מסרה בתגובה ,ההזמנה לא מפוצלת  ,מכיוון שרכישת ספות
לא קיימות בכל החברות ציוד/ריהוט משרדי ,לכן הייתה בקשה להצעות מחיר
לספות בנפרד ושולחנות וכיסאות בנפרד.
ממצאי הבדיקה המפורטים לעיל ,עולה ,כי הוועדה פיצלה עבודות שיפוץ ובינוי
והזמנות לרכישת טובין לכמה הזמנות נפרדות ,שערכן הכולל עלה באופן ניכר
מנוהל רכישות ומסמכות הוועדה ,וכי היה מקום לצאת למכרז כמתחייב בחוק
חובת המכרזים .המבקר מעיר לוועדה כי היא חרגה בסמכותה ופעלה בניגוד לחוק
המכרזים ולנאמר בסעיף  5בתוספת הרביעית נקבע כי "עמדה מועצה מקומית
להתקשר בזמן אחד במספר חוזים להזמנת אותם טובין ,או לביצוע עבודות
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המהוות למעשה עבודה שלמה אחת ,יראו את כל אותם חוזים כאילו היו  -לעניין
תוספת זו  -חוזה אחד".
 .8עוד העלתה הבדיקה ,כי הוועדה דנה ברכישות החייבות דיון בוועדת המכרזים.
להלן דוגמאות:
א .בתאריך  2/1/19הוועדה דנה ברכישת רכבים לישובים יבול ,ניר עוז ובארי סך
עלות  3הרכבים כ .₪ 716,778 -ובתאריך  10/2/19שוב דנה הוועדה ברכישת
רכבי ביטחון לישובים :שולמית  ,עין השלושה ויתד .סך עלות  3הרכבים כ-
.₪ 720,738
ב .בתאריך  2/6/19הוועדה דנה אספקת התקנה אחזקה ותמיכה מוקד  ,106רכישה
במסגרת מכרז חשכ"ל  ,סך רכישה .₪ 128,007
ג .בתאריך  , 28/10/19הוועדה דנה באספקת והתקנה ותחזוקה מערך טכנולוגי
בבני נצרים סך רכישה מכרז משרד הביטחון כ.₪ 355,480 -
מנהלת הרכש מסרה בתגובה  ,רכישת רכבי ביטחון  ,תמיכה מוקד  ,106אספקה
התקנה ותחזוקה מערך טכנולוגי  .רכישות אלו פטורות ממכרז לפי סעיף  9לחוק
הרשויות מקומיות ) מכרזים משותפים ( .רכבי ביטחון נרכשו ממכרז  2/2015של
החשב הכללי משרד האוצר ,אספקה והתקנה תוכנה למוקד  106במסגרת מכרז
חשכ"ל  ,אספקה והתקנה מערך טכנולוגי בבני נצרים במסגרת מכרז משרד
הביטחון פנים מס' .6/2015
מהאמור לעיל  ,המבקר מציין כי בנוהל הרכש המועצתי סעיף ) 6ו( ו) -ז(  ,להלן
ציטוט  " ,בהזמנות מספקים מאושרים שזכו במכרזי מפעל הפיס ומנהל הרכש
הממשלתי וכו'  ,בסכום של עד  ₪ 83,425ההצעות יאושרו בוועדת הרכש  ,בסכומים
שמעבר ל , ₪ 83,425 -יטופלו על ידי ועדת מכרזים ברשות".

 .9מספר הצעות מחיר
מעיון בפרוטוקולים של הוועדה לשנים  2019ו , 2020 -עולה כי לא תמיד הייתה
הקפדה על הנחיות נוהל רכש ,שבמספר הצעות מחיר ,מעל סכום של  ₪ 55,000יש
לבקש הצעות מחיר מ 3 -ספקים לפחות.
להלן דוגמאות :
תאריך
וועדה

נושא

סכום
זכייה
בש"ח

מספר
הצעות
שהוגשו

מספר
הצעות
נדרש

14/5/19

מפענחת לגיבוי מוקד

81,549

1

3

11/7/19

רכישת כיסאות בתי ספר
חדשים

81,744

2

3
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27/1/20

התקנת גדר פנימית ביכורים

64,935

2

3

12/7/20

שער חשמלי לקיבוץ

58,500

2

3

שירותים יבילים בית ספר
14/12/20
נועם נצרים

81,900

2

3

 14/12/20שיקום מחסני חירום מועצה

56,452

2

3

 14/12/20שער לקיבוץ כרם שלום

58,500

2

3

מנהלת הרכש מסרה בתגובה  ,מספר הצעות מחיר אגף הרכש משתדל לעמוד בנוהל
רכש של המועצה ,הנוהל ממליץ על פניה ל 3 -הצעות מחיר אך לא מחייב  ,בדרך כלל
אנו עושים זאת  ,ישנם מעט מקרים בהם אנו נאלצים לקבל  2הצעות .כיסאות לבתי
הספר הדגם קיים ב 2-חברות בלבד .מפענחת לגיבוי המוקד משלימה ומותאמת
לתוכנות המוקד.
לאור תגובת מנהלת הרכש  ,המבקר מעיר ומציין שנוהל רכש מחייב שבהזמנות
בסכום מעל  ₪ 55,000ועד  , ₪ 83,425יש להקפיד לבקש  3הצעות מחיר לפחות .

 .10העדפת הצעות יקרות
נמצאו מקרים שהוועדה החליטה על ההצעה היקרה ,בניגוד לכלל של העדפת
ההצעה הזולה ,שזו תכלית ומטרת הוועדה ליצור תחרות וחיסכון כספי.
להלן דוגמאות:
א .פרוטוקול וועדת רכש מתאריך  - 14/8/19הנגשת פרטנית ראייה , b2- 14
לוועדה הוגשו  2הצעות :מציע ראשון נ.ק הציע סך  , ₪ 23,786והמציע השני
כ.א .הציע סך  ₪ 17,809הוועדה החליטה ואישרה את נ.ק .ההצעה היקרה,
נימוק הוועד לבחירה " :למרות המחיר היקר מפאת חוסר זמן מצ"ב מסמך
סגן מהנדס המועצה ".
ב .פרוטוקול וועדת רכש מתאריך  - 20/2/20הכשרת צוותי מוגנות מינית  ,לוועדה
הוגשו  2הצעות  :מציע ראשון מ.ח .הציע סך  , ₪ 22,032והמציע השני ע.מ.
הציע סך  .₪ 18,000הוועדה אישרה את ההצעה היקרה של מ.ח .וזאת לבקשת
מנהלת אגף הרווחה שמבקשת את מ.ח .מצורף לוועדה הסבר .מבדיקת
המסמכים שצורפו לפרוטוקול לא צורף מסמך הסבר מנהלת האגף לבחירה.
המבקר מעיר ,כי ב 2 -הדוגמאות האמורים לעיל  ,ולאור האמור בחוק
המכרזים תכלית התחרות בין המציעים ,היא על המחיר הזול ביותר ,וזאת
בכדי לחסוך בקופה הציבורית .המבקר סבור שהעדפת ההצעה היקרה ונימוקי
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הוועדה להעדפת ההצעה היקרה אינם משכנעים ,ועומדים בסתירה לחוק
המכרזים.
ג .פרוטוקול וועדת רכש מתאריך  -3/6/20שיפוץ חדר מורים בבית הספר נועם
נצרים ,לוועדה הוגשו  2הצעות  :מציע ראשון א.כ .הציע סך  , ₪ 64,350והמציע
השני נ.ק .הציע סך  . ₪ 50,029הוועדה אישרה והחליטה על הצעת א.כ כהצעה
הזוכה וזאת מהסיבה שהצעתו של נ.ק .זולה ב 25% -מהאומדן ,עקב זאת
הוועדה החליטה לפסול את הצעת נ.ק.
אגף ההנדסה ציין אומדן של  .₪ 70,001לאור הפסיקה פער של  20%בין ההצעה
הזולה ובין האומדן נחשב כסביר וההצעה לא תפסל  .במקרה שלפנינו מדובר
בהצעה שהיא זולה בכ 25% -מהאומדן.
מנהלת הרכש מסרה בתגובה ,על פי רוב אין העדפה כזאת ,ישנם מקרים בהם יש
דרישה של המחלקה לקבלן/מרצה וכדומה לקבל הצעתו  ,דרישתנו לכתוב מכתב
מסודר של מנהל האגף ,מדוע נבחרה ההצעה היקרה המסמך מצורף לפרוטוקול .
לגבי הנגשת ראיה הרכישה חולקה למספר קבלנים שיבצעו את העבודה בפרק זמן
קצר לפתיחת הלימודים בקריה החדשה .ולגבי הכשרה צוות מוגנות השיקול לבחירת
הספק מקצועי של מנהלת האגף.
מהאמור לעיל  ,המבקר מציין שעל פי חוק המכרזים ,הרשות המקומית חייבת
לבחור בהצעה הזולה ביותר ,שהתקבלה בהליך בקשות להצעות מחיר ,והיא רשאית
שלא לבחור בהצעה כלשהי.

 .4התקשרויות באמצעות מכרז זוטא
בסעיף )8א( לתוספת הרביעית נקבע כי מועצה מקומית שמספר תושביה פחות מעשרים
אלף רשאית להתקשר בחוזה להזמנת טובין או להתקשר לביצוע עבודה על פי מכרז
זוטא ,כאשר סכום ההתקשרות הוא  70,600עד  353,200ש"ח .
מכרז זוטא נועד לאפשר לרשות המקומית גמישות תפעולית ותפקודית .הדין שחל על
מכרז זוטא הוא בדומה למכרז פומבי אלא שהוא נועד לרשימה סגורה של מציעים .
בהליך של מכרז זוטא חובה על הרשות המקומית לפנות לכמה ספקים או קבלנים
הכלולים ברשימת ספקים מורשים שאושרה מראש ) קרי ספר הספקים ( .הרשות
המקומית אינה נדרשת לפרסם את המכרז באופן פומבי ,אך מדובר במכרז לכל דבר
ועניין ,וחלים עליו כל הכללים החלים על מכרז .ההבדל בין מכרז פומבי למכרז זוטא,
פרט לסכום החוזה ולדרך הפנייה לקבלת הצעות ,הוא בחובת הפרסום ,בפומביות.
קיומה של רשימת ספקים וקבלנים )להלן  -ספר ספקים( היא תנאי להתקשרות רשות
מקומית באמצעות מכרז זוטא :בתוספת הרביעית נקבעה אחריותה של ועדת המכרזים
להכין תשתית להתקשרות על פי מכרז זוטא :ועדת המכרזים תנהל רשימה של ספקים
ושל קבלנים הרשאים להשתתף במכרז זוטא ,ותקבע את אמות המידה שלפיהן יפנו אל
הספקים ואל הקבלנים האמורים ,הרשימה תהיה פתוחה לעיון הציבור ,כל ספק או
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קבלן יהיה רשאי לבקש לצרפו לרשימה ,והוועדה מחויבת לדון בבקשתו ,החליטה
הוועדה שלא לצרף קבלן או ספק כאמור לרשימה ,או החליטה למחוק ספק או קבלן
מהרשימה ,תנמק את החלטתה ,לא תחליט הוועדה אלא לאחר שאפשרה לאותו ספק
או קבלן להביא את טענותיו לפניה ,בעת עריכת מכרז זוטא חלה חובה על ועדת
המכרזים לפנות אל כמה נותני שירות בהתאם לערכו של החוזה.
התוספת הרביעית מאפשרת למועצה מקומית להתקשר בחוזה להזמנת טובין או
לביצוע עבודה על פי מכרז שאינו פומבי )להלן  -מכרז זוטא( כשסכום ההתקשרות נע
בין  70,600ש"ח ,ל 353,200-ש"ח לשנת  .2019לעומת זאת ,אם התקשרות אינה
עומדת באחד או יותר מהתנאים הפוטרים את הרשות מעריכת מכרז ,וכאשר סכום
ההתקשרות הצפוי גדול מ 353,200-ש"ח ,ההתקשרות תתבצע באמצעות מכרז פומבי
בלבד.
מבדיקת פרוטוקולים מכרזי זוטא לשנים  2018ו ,2019 -נמצאו הממצאים הבאים:
 .1מבדיקה באתר האינטרנט של המועצה ,נמצא שהמועצה מפרסמת קובץ אקסל מאגר
ספקים .נמצא באתר נוסח פנייה להזמנת ספקים/קבלנים להגיש ולמלא טופס בקשה
להיכלל בספר הקבלנים והספקים של המועצה .עוד נקבע בהנחיות לניהול ספר
ספקים ,כי הספר יהיה פתוח לעיון הציבור ,ועל הוועדה להמציא בכל שנה למועצה
ולמבקר המועצה המקומית את ספר הספקים וכן פירוט של נותני שירות שאליהם
פנתה המועצה במכרזי זוטא באותה שנה ,עוד נקבע כי הפירוט האמור יהיה פתוח
לעיון נותני השירות הכלולים בו.
המבקר מעיר ,כי על המועצה לפרסם אחת לשנה באתר המועצה את פירוט נותני
השירות אליהם פנתה הוועדה במהלך השנה ,הדו"ח יהיה פתוח לעיון הציבור .
 .2מהבדיקה נמצא ,שבשנת  2019הוועדה דנה בכ 36 -מכרזי זוטא ובשנת  2018כ46 -
מכרזים .מרבית המכרזים עסקו בעבודות שיפוץ :בגני ילדים ,מוסדות חינוך ,שיפוץ
מגורים .עבודות פיתוח  :סימון כבישים ,הסדרת חנייה ,עבודות חשמל ותאורה,
התאמת נגישות ועוד.
 .3פיצול חוזים  /התקשרויות
הוועדה פיצלה עבודות בינוי והזמנות לרכישת טובין לכמה הזמנות נפרדות ,שערכן
הכולל עלה באופן ניכר על תקרת הפטור ,וזאת במקום לצאת במכרז אחד כמתחייב
מצוו המועצות המקומיות.
בסעיף  5לתקנות המכרזים לעניין פיצול חוזים ,נקבע כי "עמדה מועצה מקומית
להתקשר בזמן אחד במספר חוזים להזמנת אותם טובין או לביצוע עבודות המהוות
למעשה עבודה שלמה אחת ,יראו את כל אותם חוזים כאילו היו  -לעניין תוספת זו -
חוזה אחד".
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כדי לאפשר לרשות המקומית גמישות תפעולית נקבעה תקרת פטור אשר התקשרות
בסכום הקטן מהקבוע בה יכולה להיעשות בפטור ממכרז ) לרוב בהליך של קבלת
הצעות מחיר בלבד( .קביעת תקרת פטור הביאה בעבר לפרקטיקה פסולה של פיצול
עבודה בסכומים גדולים לכמה עבודות ,שהסכום של כל אחת מהן קטן מתקרת
הפטור וכך התאפשר לרשות המקומית להימנע מעריכת מכרז.
מבדיקת פרוטוקולי הוועדה ומסמכי המכרז לשנים  2019ו ,2018 -הבדיקה העלתה,
כי וועדת המכרזים פיצלה עבודות בינוי ופיתוח והזמנות לרכישת טובין ,שערכן
הכולל עלה על תקרת הפטור ממכרז פומבי ,לכמה הזמנות נפרדות .כל אחת מהן
הייתה בסכום כספי הנמוך מתקרת הפטור.

להלן דוגמאות לפיצול מכרזים:
א .בתאריך  4/7/2019המועצה פרסמה מכרז זוטא מספר  , 22/2019המועצה פנתה
לספקים לקבלת הצעות מחיר להקמת מתקני משחקים באבשלום  ,נתקבלה
הצעה אחת בסך  .₪ 230,403כעבור חודש בתאריך  8/8/19המועצה שוב פרסמה
מכרז זוטא מספר  28/2019הקמת מתקני משחקים בשלומית ,נתקבלו  5הצעות,
ההצעה הזוכה הייתה בסכום  .₪ 282,051סך כספי לאחר איחוד המכרזים כ-
.₪ 512,454
ב .בתאריך  15/8/2019המועצה פרסמה  2מכרזי זוטא נפרדים לאותו סוג של
עבודה :מכרז זוטא מספר  , 8/2019להקמת  2מבנים יבילים בבית ספר לבנות
בנווה  ,ומכרז מספר  9/19הקמת  2כיתות יבילים בתלמוד תורה בנווה .במכרז
מספר  8/19נתקבלו  5הצעות מחיר  ,ההצעה הזולה הייתה בסכום כספי של
 . ₪ 212,878ובמכרז מספר  9/19נתקבלו  5הצעות מחיר  ,ההצעה הזולה הייתה
בסכום כספי של  .₪ 212,878נמצא מהבדיקה שהוועדה פנתה לאותם מציעים ב-
 2המכרזים .סך כספי לאחר איחוד המכרזים כ.₪ 425,743 -
ג .מעיון בפרוטוקול וועדת מכרזים מתאריך  ,15/8/19המועצה פרסמה מכרז זוטא
מספר  23/2019הקמת ממ"ד בנוי בבית ספר לבנות בנווה ,נתקבלו  5הצעות ,
ההצעה הזולה הזוכה הייתה בסכום כספי של  . ₪ 321,599ובאותו תאריך האמור
לעיל ,הוועדה פרסמה מכרז נוסף מספר  24/2019עבודות פיתוח בבית ספר לבנות
בנווה  ,למכרז נתקבלו  5הצעות ההצעה הזוכה הייתה בסכום כספי של 321,685
 .₪סך ההוצאה לאחר איחוד המכרזים כ.₪ 643,285 -
מהממצאים המפורטים לעיל  ,המבקר סבור ,שוועדת המכרזים פעלה בניגוד לסעיף
 5לתקנות המכרזים ,להלן ציטוט " עמדה מועצה מקומית להתקשר בזמן אחד
במספר חוזים להזמנת אותם טובין או לביצוע עבודות המהוות למעשה עבודה
שלמה אחת ,יראו את כל אותם חוזים כאילו היו  -לעניין תוספת זו  -חוזה אחד".
מהאמור על המועצה היה לצאת למכרז פומבי.
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 . 5התקשרויות עם יועצים חיצוניים בפטור ממכרז
תקנה  (8)3לתקנות העיריות )מכרזים( ,תשמ"ח  1987-קובעת ,כי רשות מקומית רשאית
להתקשר ללא מכרז ב " חוזה לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות
מיוחדים ,או יחסי אמון מיוחדים ,כגון עבודות תכנון ,פיקוח ,מדידה ,שמאות ,יעוץ
ועבודות כיוצא באלה " ) להלן " :התקנה " ( וזאת כחריג לחובת המכרזים הקבוע
בסעיף  197לפקודת העיריות .
לעניין ההתקשרות עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים ,או יחסי אמון
מיוחדים עפ"י תקנה  (8) 3בדרך של פטור ממכרז ,קבע בית המשפט העליון ) בעניין
עיריית נצרת עילית נ' זאב הרטמן ,חבר המועצה ואח' ( כלהלן " ,בהעדר הוראה חוקית
אחרת ,הדרך המשפטית הראויה להתקשרות עם נותני שירותים מקצועיים ברשויות
המקומיות  -ובענייננו ,רואה חשבון היא באמצאות מכרז פומבי .התקשרות כאמור
אינה חוסה תחת כנפיו של הפטור המעוגן בתקנה  ( 8 ) 3לתקנות העיריות )מכרזים(".
פסק דין הרטמן ,הוא "קו פרשת המים" ,שהביא את כל נושא השימוש או ההסתייעות
של הרשויות המקומיות לבחינה מחודשת ,בעיקר בשל השימוש התכוף בנושא היועצים
בכלל ובאמצעות תקנה זו בפרט .השימוש התכוף במינוח יועץ מבלי שהבחינה תעשה
מול מהות התקנה ולשונה והדרישה הדווקנית של המילה " מיוחדים" ,כך שבחירת
היועצים נטתה להתעלם ממנה.
בית המשפט קבע כי מעקרונות מנהל תקין ומדיני המכרזים ניתן להסיק כי התקשרות
באמצעות מכרז פומבי עדיפה על פני דרכי התקשרות אחרות .תקנה  (8)3היא חריג לכלל
וצריך לפרשה בצמצום .רק במקרים שנדרשת מומחיות מיוחדת או מדובר ביחסי אמון
מיוחדים יש מקום לתת פטור ממכרז ,לנוכח הייחודיות של נותן השירותים.
בעקבות פסק הדין ,פרסם משרד הפנים חוזרי מנכ"ל מספר  8/2016ו ,5/2017 -נקבעו
הוראות והנחיות להתקשרויות של רשות מקומית להזמנת ביצוע עבודה בהתאם
לתקנה ) להלן :נוהל משרד הפנים (  .בהתאם לנוהל זה ,הקימה המועצה מאגר מציעים.
חוזר המנכ"ל מאמץ את פס"ד הרטמן ,ואף מרחיב אותו ,תוך שמשתמע ממנו כי עצם
היות נותן השירותים ,כגון עו"ד או רו"ח ,שלכאורה הם בעלי מקצוע העונים לשתי
הדרישות של התקנה ,מומחיות ויחסי אימון ,אין בהן די .המומחיות ויחסי האמון
נדרשים להיות מיוחדים כאמור והרשות המקומית נדרשת לבחון את מהות השירות
הנדרש ונותן השירות ,מיומן ככל שיהיה ,צריך להיות מומחיות מיוחדת או יחסי אמון
מיוחדים ,כך שלא ניתן להשיגם בדרך של מכרז פומבי.
תקנה  (8)3לתקנות המכרזים קובעת פטור ממכרז להתקשרות ב "חוזה לביצוע עבודה
מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים  ,או יחסי אמון מיוחדים  ,כגון  :עבודות
תכנון  ,פיקוח ,מדידה ,שמאות ,ייעוץ ועבודות כיוצא באלה.
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על פי חוזר מנכ"ל משרד הפנים  8/2016מנכ"ל הרשות ימנה ועדת התקשרות ) להלן
– וועדת השלושה ( מבין עובדי הרשות ואלה יהיו חבריה  :מנכ"ל הרשות ,גזבר
הרשות ,היועץ המשפטי .החלטות הועדה יתקבלו ברוב קולות של חברי הוועדה ,יהיו
מנומקות וירשמו בפרוטוקול הוועדה שייחתם בידי חברי הוועדה.
סעיף  6לנוהל משרד הפנים להלן ציטוט " :היועץ המשפטי של הרשות המקומית יבחן
ויחווה דעה ,קודם לדיון או בפתח דיון חלה תקנה  (8)3על ההתקשרות המבוקשת,
ובפרט האם העבודה המקצועית המבוקשת היא כזו הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים
או יחסי אמון מיוחדים ואינה עבודה מקצועית שגרתית" .
פניה למציעים  -אם החליטה הועדה להתקשר לפי תקנת  ( 8) 3תערוך הוועדה או מי
שהיא קבעה לעניין זה פנייה תחרותית לכמה מציעים מתוך רשימת המציעים .אם
הפנייה נערכה לפחות משישה מציעים ,רשימת המציעים כוללת מציעים נוספים שלא
קיבלו פנייה ובעקבות הפנייה לקבלת הצעות הוגשו פחות משלוש הצעות ,לא תפתח
הוועדה או מי שהיא קבעה לעניין זה את ההצעות ,אלא תשיב אותן למציעים ותערוך
פנייה נוספת לכל המציעים.
בנוסף  ,ועדת ההתקשרויות תפרסם את החלטותיה המנומקות באתר האינטרנט של
הרשות המקומית בתוך חמישה עשר ימי עבודה ממועד קבלת ההחלטה.
אחת לשנה יפורסם באתר האינטרנט של הרשות המקומית דו"ח המפרט את
המציעים שהרשות המקומית התקשרה עימם לפי תקנה  ( 8 ) 3בשנה החולפת כולל
סוג העבודה וההיקף הכספי של כל התקשרות.
מרכז וועדת השלושה ,מסר בתגובה :שפרוטוקולים החלטות הוועדה לשנים  2019ו-
 , 2020וקובץ בקשות של פונים להצטרפות למאגר מפרסמים באתר האינטרנט של
המועצה ,בנוסף מפורסם באתר עותק מאגר יועצים לשנת  2020ונוהל התקשרות.
המבקר מעיר למרכז הוועדה ,כי מבדיקת אתר האינטרנט של המועצה ,לא נמצא
שהמועצה מפרסמת אחת לשנה דו"ח שמפרט את הזוכים סוג העבודה והיקף הכספי.
מהבדיקה נמצא ,שלוועדה מופנים פניות להתקשרות מפטור ממכרז על פי תקנה ( 8) 3
מאגף ההנדסה בנושאים מגוונים כגון :אדריכלות תיכנון ,נגישות  ,יועצים בתחומים
שונים ,ניהול ופיקוח ,תחשיב לפרויקטים ,מדידות ועוד .מאגף החינוך מופנים בקשות
בתחום :סדנאות  ,חינוך לגיל הרך ועוד .וכן פניות מאגפים ומחלקות במועצה ,במגוון
בקשות להעסקה בתחום :יועץ כלכלי ,ייעוץ חשבונאי בתחום החינוך והרווחה ,ייעוץ
משפטי ,יועץ ארגוני למשאבי אנוש ועוד.
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בדיקת המבקר ,העלתה את הממצאים הבאים:
 .1המועצה פרסמה נוהל להעסקת יועצים בהתאם לתקנה  ,(8)3התואם את האמור
בנוהל  8/2016שפרסם משרד הפנים  ,הנוהל מפרט כיצד הוועדה אמורה להתנהל .
בהתאם לנוהל המועצה בנתה מאגר יועצים המונה כ 300 -יועצים בתחומים שונים,
כגון :מודדים ,מתכננים ,אדריכלים ,יועצים בתשתיות נגישות בטיחות ועוד  .בנוסף
המועצה מינתה ועדה לבחירת יועצים )להלן  -וועדת השלושה (.
מרכז הוועדה ,מסר למבקר כי הליך מסירת עבודות ליועצים ,נעשה לאחר שמנהלי
אגפים /מנהלי מחלקות פנו לוועדה לאחר שמילאו טופס בקשה להעסקת יועץ
חתומה על ידי  :מנהל האגף/מחלקה  ,גזברית המועצה ,מנכ"ל המועצה .טופס
הבקשה נמסר לרכז הוועדה יחד עם הצעות המחיר של היועצים אליהם פנה
האגף/מחלקה ,בצירוף המלצה לוועדה על ההצעה המועדפת תוך שהוא מנמק את
בחירתו  .האגף או המחלקה יקפידו לבחור יועצים שונים מתוך המאגר ,בשים לב
להתאמתם לשירות הנדרש וככל הניתן תוך עריכת סבב מחזורי הוגן .ריכוז החומר
לוועדה נמסר לגזברית לעיון לפני התכנסות הוועדה.
 .2בהתאם לנוהל ,המועצה תפרסם את רשימת המציעים ) קרי מאגר יועצים ( והיא
תהיה פתוחה לעיון הציבור באתר האינטרנט של המועצה .מהבדיקה נמצא שמרכז
הוועדה פרסם באתר המועצה את רשימת המציעים.
 .3ועדת ההתקשרויות תפרסם את החלטותיה המנומקות באתר האינטרנט של
המועצה  .לאחר הערת המבקר ,מרכז הוועדה העלה לאתר ההאינטרנט של המועצה
את פרטוקולי הוועדה לשנת . 2021
 .4על פי נוהל משרד הפנים ,אחת לשנה יפורסם באתר האינטרנט של המועצה דו"ח
המפרט את המציעים שהמועצה התקשרה עימם לפי תקנה  (8)3בשנה החולפת ,כולל
סוג העבודה וההיקף הכספי של כל התקשרות .בתגובה לאמור מרכז הוועדה מסר,
שלא ידוע לא ,אך הוא ישתדל להבא לפרסם את הדו"ח באתר המועצה.
" .5מומחיות מיוחדת" היא ייחוד מובהק של יועצים ושל מתכננים על פני מציעים
אחרים או ידע מיוחד המצוי בידיהם ומייחד אותם לעומת נותני שירותים אחרים.
מעיון בנתונים המצויים במאגר רשימת היועצים לשנת  , 2020המבקר סבור כי
כשליש מהיועצים ) (108הם יועצים בתחומים שאין נדרשת בהם מומחיות מיוחדת
או יחסי אמון מיוחדים והם נמצאים תחת הגדרה של עבודה מקצועית שגרתית,
להלן רשימת לדוגמא  :אגרונום ,יועץ ארגון במשאבי אנוש ,יועצים משפטים,
הדברה ,יועצים כלכלים ,ספורט  ,חינוך ותקשרות ועוד.
 .6נוהל משרד הפנים מחייב את הרשויות ,שקודם לדיון או בפתח הדיון יבחן ויחווה
היועץ המשפטי של הרשות המקומית אם תקנה  (8)3חלה על ההתקשרות המבוקשת,
ובפרט האם העבודה המקצועית המבוקשת היא כזו הדורשת ידע ומומחיות
מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים ואינה עבודה מקצועית שגרתית.
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מבדיקת מסמכי פרוטוקלי הוועדה לשנים  2019ו , 2020 -נמצא שפרוטקול הוועדה
מובנה כך ,שהחלטת הוועדה כוללת באופן קבוע ,להלן ציטוט " :חתימת היועץ
המשפטי על הפרוטקול מהווה חוות דעת כי ההתקשרות פטורה ממכרז לפי סעיף
 . " (8)3בנוסף נמצא שחברי וועדת השלושה מקפידים לחתום על הפרוטוקולים ,כמו
כן נמצא שבדרך כלל ההצעה הזולה מאושרת על ידי הוועדה.
 .7נמצא מהבדיקה ,כי בשנת  2020נרשמו כ 28 -פרוטוקולים  ,הוועדה דנה ואישרה כ-
 129בקשות שהופנו מאגפים ומחלקות המועצה .יותר מ  50%מההתקשרויות בפטור
ממכרז היו בסכום של עד  50,000ש"ח  .עם זאת ,יש הבדלים ניכרים בין האגפים
לשווי הכספי של כל ההתקשרות בפטור מכרז ,לדוגמא  :מאגף החינוך מגיעות
בקשות בסכום כספי נמוך של כ  ₪ 15,000 -בממוצע ,מאגף ההנדסה לעיתים בקשות
של עשרות אלפי שקלים ולעיתים של מאות אלפי שקלים.
המבקר מציין ,שמאחר ונמצאו לא מעט מקרים של בקשות להצעות מחיר מאגף
החינוך להעסקת נותן שירות בסכומים נמוכים ,מומלץ שהוועדה תיבחן שהבקשות
יופנו לוועדת הרכש.
 .8חוזר מנכ"ל משרד הפנים  ,8/2016אימץ את פס"ד הרטמן ,ואף הרחיב אותו ,תוך
שמשתמע ממנו כי עצם היות נותן השירותים ,כגון עו"ד או רו"ח ,שלכאורה הם בעלי
מקצוע העונים לשתי הדרישות של התקנה ,מומחיות ויחסי אימון ,אין בהן די.
המומחיות ויחסי האמון נדרשים להיות מיוחדים  ,כלומר ייחוד מובהק של יועצים
ושל מתכננים על פני מציעים אחרים או ידע מיוחד המצוי בידיהם ומייחד אותם
לעומת נותני שירותים אחרים.
כאמור הוועדה נדרשת לבחון את מהות השירות הנדרש ונותן השירות ,מיומן ככל
שיהיה ,צריך להיות מומחיות מיוחד או יחסי אמון מיוחדים ,כך שלא ניתן להשיגם
בדרך של מכרז פומבי.
 .9מבדיקת פרוטוקלי הוועדה לשנים  2019ו ,2020 -הפוטר את המועצה ממכרז לפי
תקנה  .(8)3המבקר סבור שבהסתמך על נוהל משרד הפנים והפסיקה המשפטית
המפורטת לעיל ,עולה כי חלק מהיועצים ונותני השירות שהוועדה דנה בהם ואושרו
על ידה הם בתחומי עיסוק שבהם לא נדרשת מומחיות מיוחדת .
להלן הממצאים :
א .בתאריך  6/10/19מפנה החברה הכלכלית לוועדה  2הצעות מחיר לבחירת רכז
פרויקט דייה  ,שמתפקידו ייצוג המועצה והחברה הכלכלית בליוו וקידום
הפרויקט והוצאותו לפועל .הוועדה החליטה על ההצעה הזולה קרי תשלום של
 ₪ 10,000בחודש לא כולל מע"מ.
ב .בתאריך  3/9/2020דנה הוועדה בהתקשרות ,בנושא ייצוג משפטי של המועצה מול
חברת ההחשמל בנושא השבת קרדיטים ,לוועדה הוגשו  2הצעות מחיר של עורכי
דין .נבחרה ההצעה הזולה בסך .₪ 45,000
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ג .בתאריך  9/1/20דנה הוועדה בהתקשרות ,ייעוץ בתחום מיפוי קווי מים ואיתור
נזילות ביישובים  ,לוועדה הוגשו  3הצעות מחיר ,נבחרה ההצעה הזולה בסך
.₪ 41,000
ד .בתאריך  16/12/20דנה הוועדה בהתקשרות  ,בתחום כתיבת מכרז למדידות
לצורכי ארנונה וסקר נכסים  ,לוועדה הוגשה הצעה אחת  .הוועדה החליטה
להתקשר עם החברה למרות שזו הצעה יחידה .
ה .בתאריך  21/5/20דנה הוועדה בהתקשרות ייעוץ בתחום סקר מכרסמים  ,לבדיקת
לשמניה בכ 50 -שדות חקלאיים  .לוועדה הוגשו  3הצעות מחיר ,נבחרה ההצעה
הזולה.
ו .בתאריך  20/8/20דנה הוועדה בייעוץ בתחום  ,בניית תיק אבטחה למט"ש חולית.
מבדיקת המסמכים ,לא צורף טופס האגף/המחלקה במועצה המבקשת את
השירות .לוועדה הוגשו  2הצעות ונבחרה ההצעה הזולה.
ז .בתאריך  22/10/20דנה הוועדה בהתקשרות לייעוץ משפטי בתיק הנמצא בדיון
בבבג"צ לוועדה הוגשו  2הצעות מחיר  ,ונבחרה ההצעה הזולה.
ח .בתאריך  25/3/20דנה הוועדה בהתקשרות כתיבת מכרז בנושא ייעוץ חשבונאי ,
לוועדה הוגשו  2הצעות ונבחרה ההצעה הזולה.
ט .בתאריך  17/2/20דנה הוועדה בהתקשרות יועץ ארגוני במשאבי אנוש במועצה,
לוועדה הוגשו  2הצעות ונבחרה ההצעה הזולה .
י .בתאריך  20/2/20דנה הוועדה בהתקשרות ייעוץ למיצוי תקציבי חינוך  ,לוועדה
הוגשו  2הצעות מחיר ונבחרה ההצעה הזולה  .הבדיקה העלתה ,כי הנ"ל מועסק
בשכר חודשי באגף החינוך סך ההצואה השנתית בשנת  2020כ .₪ 61,000 -בנוסף
נמצא שהנ"ל נותן לאגף שירותי ייעוץ החל משנת . 2015
יא .בתאריך  6/6/19דנה הוועדה בהתקשרות ליוו כלכלי למחלקה לשירותים
חברתיים  ,לוועדה הוגשו  2הצעות וזכתה ההצעה היקרה .ההתקשרות תשלום
חד פעמי פלוס תשלום חודשי קבוע של  ₪ 3,000בחודש.
יב .בתאריך  6/6/19דנה הוועדה בהתקשרות בעשיית סקר שטחים פתוחים בישובי
המועצה הוועדה פנתה ל 5 -מציעים  .התקבלה הצעה אחת בלבד בסכום
 , ₪ 277,800הוועדה דנה בהצעה והחליטה ,למרות שזאת הצעה יחידה להמליץ
עליה כזוכה.
יג .בתאריך  12/12/19דנה הוועדה בהתקשרות מיתוג ושיווק אשכול בתחום
צמיחה דמוגרפית ,נתקבלו  3הצעות מחיר .נבחרה הצעה הזולה בסך ₪ 251,000
יד .בתאריך  2/4/20דנה הוועדה בהתקשרות ניהול פרויקט שחבק נתקבלו  7הצעות
מחיר .נבחרה ההצעה הזולה בסך .₪ 374,000
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מהממצאים המפורטים לעיל ,נמצא ,כי הוועדה לא מקפידה על יישום נוהל משרד
הפנים  , 8/2016כי במקרים שמתקבלים פחות מ 3 -הצעות הוועדה לא תפתח את
ההצעות.
המבקר סבור שהמקרים המפורטים לעיל ,בהסתמך על נוהל משרד הפנים
והפסיקה המשפטית לא נכנסים תחת חסות תקנה  ,(8)3מאחר והיועצים ונותני
השירות שהוועדה דנה בהם ואושרו על ידה ,הם בתחומי עיסוק שבהם לא נדרשת
מומחיות מיוחדת .
טו .לוועדה הופנו בקשות של אגף החינוך ,להתקשרות עם אנשי חינוך במגוון
תחומים ,להלן דוגמאות :
 הכשרת צוותי חינוך בגנים. העצמה בגנים ואסטרטגיות למידה. הדרכת הגיל הרך באמצעות אומנות. סדנא שירי מיינדפולנס לילדים ואלבום. העשרה לצוותי גנים. תוכנית להעצמת נוער. לכידות קהילתית. הקמת מסד נתונים לגיל השלישי. סדנאות לגיל השלישי. העסקת נגן כלי נשיפה לחגי תשרי בגנים.הבדיקה העלתה  ,כי האגף/מחלקה מפנה את בקשות הצעות מחיר לוועדה של מציע
יחיד והוועדה דנה ומאשרת את ההתקשרות עם מציע יחיד ,בחלק מהמקרים
הוועדה כלל לא נימקה את החלטתה למרות שמדובר בהצעה יחידה .ובחלק
מהמקרים היא נימקה את החלטתה שמדובר  :יחסי אמון ,בסכום שממילא פטור
ממכרז ,יחסי אמון וידע מקצועי  ,פטורה ממכרז עקב סיכומה הנמוך.
המבקר מפנה תשומת לב לכך  ,שלמרות שמדובר בהתקשרות בסכומי כסף לא
גבוהים של  ₪ 15,000בממוצע ,הוועדה לא הקפידה על יישום הנחיות נוהל משרד
הפנים שפחות משלוש מציעים הוועדה לא תפתח את ההצעות.
המבקר מפנה תשומת הוועדה ,כי מבדיקת פרוטוקולים של וועדת רכש  ,נמצא
שלוועדה הופנו בקשות מאגף החינוך ואושרו בוועדה ,במגוון נושאים ,כגון :תוכנית
קשב הלב לגני הילדים ,תוכנית חוסן והעשרה בגני הילדים ,תוכנית בובותרפייה בגני
הילדים ,תרבות בונה קהילה ,התזמורת האנדלוסית לגני הילדים ועוד.
מהאמור לעיל  ,נמצא מהבדיקה ,שאגף החינוך פונה לשתי וועדות במועצה במקביל
באותם נושאי התקשרות ,נמצא מהבדיקה שהבקשות המופנות לוועדת השלושה הם
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בסכומים כספיים נמוכים ואין הקפדה מצד האגף לצרף  3הצעות כנדרש בנוהל,
המבקר ממליץ לוועדת השלושה לבחון שהאגף יפנה את בקשות ההתקשרות רק
לוועדת רכש ובלאי.
להלן התייחסות יועץ המשפטי של המועצה ,לטענות שהועלו בנוגע להתנהלות ועדת
ההתקשרויות ) ועדת השלושה ( של המועצה :
 .1למיטב ידיעתי ,כל המקרים המפורטים בסעיפים א' עד יד' בעמודים  5-4לטיוטת
דו"ח הביקורת ,או למצער רובם הארי של מקרים אלה ,הם התקשרויות בסכום
הנמוך מ ₪ 70,000-ולפיכך ממילא הם פטורים ממכרז ,על פי סעיף  (3)3לתוספת
השנייה לצו המועצות המקומיות ) מועצות אזוריות(  ,תשי"ח ) 1958 -להלן" :צו
המועצות האזוריות.( ".
 .2ככל וחלק מהתקשרויות האמורות הינם בסכום העולה על  ₪ 70,000הרי שאלה
פטורים ממכרז על פי סעיף ( 8)3לתוספת השנייה לצו המועצות האזוריות.
 .3נציין ,כי אנו סבורים שהמקרים המפורטים בסעיפים א עד יד לדוח הביקורת ,הם
מיקרים של תפקידים ,הדורשים חד משמעית ,מומחיות ויחסי אמון מיוחדים ,ולכן
הם חוסים תחת סעיף הפטור ממכרז הקבוע בסעיף ( 8)3לתוספת השנייה לצו
המועצות האזוריות .
רק לשם ההמחשה ,יועץ בתחום מיצוי תקציבי חינוך ) מקרה י ( ,או יועץ ארגוני
במשאבי אנוש ) מקרה ט ( או יועצים שונים בתחום המשפט וכתיבת מכרזים )
מקרים ב ,ד ,ז ,ח ( ,הינם תפקידים קלאסיים הדורשים יחסי אמון מיוחדים
ומומחיות ,ולכן סעיף  ( 8)3לתוספת השנייה לצו המועצות האזוריות  -חל עליהם .
 .4נציין כי המקרה המצויין בסעיף י' ) התקשרות עם ייעוץ למיצוי תקציבי חינוך ( לפיו
הזוכה בתפקיד מועסק בשכר חודשי באגף החינוך של המועצה ,לא היה ידוע ליועץ
המשפטי .
 .5באשר לטענה כי הוועדה לא מקפידה על יישום הדרישה לפיה במקרה ויש פחות מ-
 3הצעות  ,אין על הוועדה לפתוח את ההצעות ,יצויין ,כי רובם ,אם לא כולם ,של
מיקרים אלה ,הינם התקשרויות בסכום הנמוך מ , ₪ 70,000-ולכן ממילא הם
פטורים ממכרז ,ולכן חוזר מנכ"ל משרד הפנים אליו מתייחסת טיוטת דו"ח
הביקורת  -אינו רלוונטי להתקשרויות אלה.
להלן הערות המבקר ,להתייחסות היועץ המשפטי:
 לעניין סעיף  1ו 2 -להתייחסות היועץ המשפטי ,קרי סעיפים א' ועד יד' שרובם הםהתקשרויות בסכום הנמוך מ , ₪ 70,000 -וחלק מהמקרים הם בסכום העולה על
 ₪ 70,000הרי אלה פטורים ממכרז על פי סעיף .(8)3
דוגמאות המקרים שפורטו בממצאי הביקורת לעיל  ,הרי ידוע שעל פי הנחיות משרד
הפנים ונוהל המועצה הם פטורים ממכרז ,וזאת מאחר והם בסכומים שמתחת
 .₪ 70,000המקרים הובאו בדוח המבקר ,מתוך כוונה לברר את השאלה ,האם נותני
השירותים כפי שפורטו בסעיף א' עד יד' אמורים לחסות תחת תקנה . ?(8)3
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לעניין העסקת רואה חשבון ,בג"צ מספר  ,6145/12להלן ציטוט " ,פטור לרואה
חשבון אינו מופיע בתקנה  (8)3לתקנות העיריות )מכרזים( ,וברוח דברינו מעלה שיש
לפרש את תקנות הפטור בצמצום ".לאור הפסיקה ,המבקר סבור שגם העסקת  :רכז
פרויקט דייה ,כתיבת מכרז למדידות לצורכי ארנונה וסקר נכסים ,סקר מכרסמים,
מיפוי קווי מים ואיתור נזילות ,בניית תיק אבטחה למט"ש חולית ,כתיבת מכרז
בנושא ייעוץ חשבונאי ,יועץ ארגוני במשאבי אנוש במועצה ,ייעוץ כלכלי למיצוי
תקציבי חינוך ,ליוו כלכלי למחלקה לשירותים חברתיים ,סקר שטחים פתוחים
בישובי המועצה ,מיתוג ושיווק אשכול  ,ניהול פרויקט שחבק ,לא מופיעים בתקנה
 (8)3וכדברי בג"צ לא אמורים לחסות תחת התקנה .ויש לפרש את תקנת הפטור
בצמצום .
המבקר ממליץ ,שבמקום שיש מספר רב של משרדים ונותני שירותים אשר יכולים
לבצע את העבודה ,כמפורט בדוגמאות שפורטו לעיל ,מומחיות מיוחדת כדרישת
התקנה אין כאן .ולכן אין מקום להרחיב את תקנה  , (8)3ויש לפרשה על דרך
הצמצום .ולכן אף במקרים שבסכומים שמתחת ל ₪ 70,000 -כפי שפורט לעיל
הפטורים ממכרז  ,ואינם מופעים בתקנה  (8)3אין מקום להרחיב את התקנה ,ויש
להפנותם לוועדת הרכש.

 .6מתן עדיפות לקבלן מקומי
מבדיקת פרוטוקולים של וועדת הרכש והבלאי וכן פרוטוקולים של וועדת השלושה,
נמצאו לא מעט מקרים של הצעות מחיר שבשלב קבלת ההצעות בוועדות הם היו יקרות
ולאחר שהוועדות הפחיתו  5%מההצעות המחיר לקבלן מקומי ,הצעותיהם הפכו
לזולים ביחס למציעים אחרים והם הוכרזו כזוכים .הסיבה שהוועדות הפחיתו להם 5%
נובעת מכך שהם תושבים המתגוררים בתחומי המועצה  .ולגביהם הוועדות הפעילו מתן
 5%העדפת תושבי האזור.
בשני פסקי דין קבע בית המשפט העליון ,כי מכרז אשר העניק עדיפות למציע מקומי
דינו להיפסל .עם זאת ציין בית המשפט העליון כי לו היה מופיע תנאי שכזה בתנאי
המכרז .אזי יכולה הייתה הרשות להביאו במניין שיקוליה .מנגד  ,באשר לקבלת עובדים
לעבודה ניתנת עדיפות לתושבים מקומיים .באותה מידה ועל דרך של היקש ,קובע בית
המשפט כי ניתן לקבוע שתינתן עדיפות מה לקבלן מקומי כתנאי לזכייתו במכרז .כך,
שהעדפת תושב מקומי בשיעור מתון  -מתוך כוונה לסייע לרווחתם של תושבי המקום,
אין בה משום תנאי פסול במכרז ומדובר בתנאי שהינו כשר.
בפסק דין בבית משפט מחוזי בנצרת ) מאמו עבדו נגד וועדת המכרזים מועצה מקומית
מג'אר יולי  .( 2013בית המשפט דחה את העתירה נוכח קביעתו כי תנאי ההעדפה
בנסיבות המקרה אינו תנאי פסול .בסופו של יום ,מדובר בהעדפה קלת ערך יחסית 3%
בסך הכל ל"טובת" המציע המקומי .אין מדובר בשיעור הנחה )או תוספת( בלתי סביר.
עוד נקבע כי העותר היה מודע לתנאי ההעדפה ואף על פי כן בחר להשתתף במכרז .בכך
מנוע הוא מלטעון כנגד תנאי המכרז.
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בג"צ  - 119/95נכתב כי לא נפסל מעיקרו השיקול של העדפת קבלן מקומי ,אלא הושם
הדגש על הצורך במתן הודעה מראש לכל המציעים ,ששיקול זה יילקח בחשבון ,וזאת,
מאחר שהעיקרון המכריע הוא עיקרון השוויון.
להלן מספר דוגמאות:
 .1פרוטוקול וועדת השלושה מיום  , 3/9/20פניה למציעים עיצוב מיגוניות בבית ספר
ניצני אשכול .נתקבלו  3הצעות מחיר 2 ,הצעות הוועדה דנה בהם ומכיוון שהצעתם
לא כוללת חומרים ונסיונן המקצועי של המציעות ,וגם הצעתה של נ.ק .כוללת
חומרים .החליטה הוועדה על הצעתה של נ.ק .כהצעה הזוכה.
 .2פרוטוקול וועדת השלושה מיום  , 2/7/20פנייה למציעים ניהול ופיקוח עבור
פרויקט  6מעונות יום .התקבלו  6הצעות  ,התחרות בין המציעים הייתה על גובה
אחוז שכר טרחה מעלות הפרויקט  ,אומדן עלות לששת המעונות כ 15 -מילון .₪
ההצעה הזולה הייתה של א.י שיעור שכר הטרחה  3.2%מאומדן הפרויקט  ,וההצעה
הבאה אחריה של תושב המקום ל.ז .הייתה בשיעור  3.36%מאומדן הפרויקט .אגף
ההנדסה צירף לפרוטוקול הוועדה מסמך להלן ציטוט " :ההצעה הזולה היא של
חברת א.י על סך  3.2%הצעה נוספת שהתקבלה היא של ל.ז .על סך  3.36%לאחר
הפחתה של  5%עבור תושב האזור ההצעות של  2המציעים זהות  .לפיכך ומכיוון
שההצעות זהות אנו ממליצים לאשר  3מעונות לכל אחד משני המציעים "  .בתאריך
 2/7/20אישרה וועדת השלושה את המלצת האגף לחלוקה בין  2המציעים.
מרכזת וועדת השלושה מסר בתגובה ,טופס הצעות מחיר שנמסר לספקים מובנה
כך שהוא כולל הטבה לתושב המקום להלן ציטוט  :בשקלול ההצעה ,תינתן עדיפות
של  5 %למציעים תושבי המועצה האזורית אשכול" .מציע תושב אשכול" – לצורך
בקשה להצעת מחיר זו ,יוגדר כדלקמן :מציע שמתגורר בתחום השיפוט של מ.א.
אשכול לפחות מאז  .1.1.2013להוכחת האמור ,על המציע לצרף להצעתו צילום ת.ז.
)כולל הספח או החלק ב-ת.ז .שבו רשומה כתובתו של המציע ( וכן לצרף אישור
תושב מגזברות המועצה ".
לאור תגובת מרכז וועדת השלושה ,המבקר בדק בדיקה חוזרת את מסמכי
הפרוטוקולים  3/9/20עיצוב מיגוניות בבתי ספר ניצני אשכול ,ופרוטוקול 2/7/20
ניהול ופיקוח עבור פרויקט  6מעונות יום  .הבדיקה העלתה שהוועדה לא עשתה
שימוש בטופס מובנה לקבלת הצעות מחיר  ,ולכן לא הובא לידיעת המציעים את
ההטבה לה זוכה תושבה מקומי.
 .3פרוטוקול וועדת רכש מיום  , 18/12/19פנייה לקבלת הצעות מחיר נגישות במתחם
הבשור התקבלו  4הצעות מחיר  ,הצעת מחיר של ח.ב .ז  .הייתה הזולה , ₪ 69,135
ההצעה הבאה אחריה של תושב המועצה א.ד .הייתה בסכום  .₪ 72,189הוועדה
הפחיתה ל-א.ד 5% .תושב האזור והפכה את ההצעה של א.ד להצעה הזולה 68,580
ש"ח.
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מנהלת הרכש מסרה בתגובה ,צורף טופס פנייה לספקים לקבלת להצעת מחיר.
הטופס מובנה כך שהוא כולל בתוכו את ניסוח ההטבה לתושב מקומי  ,להלן ציטוט:
" בשקלול ההצעה ,תינתן עדיפות של  5 %למציעים תושבי אשכול .מציע שמתגורר
בתחום השיפוט של מ.א .אשכול להוכחת האמור ,על המציע לצרף להצעתו צילום
ת.ז) .כולל הספח או החלק ב-ת.ז .שבו רשומה כתובתו של המציע( וכן לצרף אישור
תושב מגזברות המועצה.
המבקר מעיר כי  ,מבדיקה חוזרת של המסמכים שצורפו לפרוטוקול  ,נמצא טופס
הפניה לספקים אך הסעיף הנ"ל של הטבה לתושב האזור לא נמצא בטופס .על
וועדת הרכש להקפיד להשתמש רק בטופס מובנה שכלול בו ציטוט נוסח ההטבה
לתושב מקומי.
 .4פרוטוקול וועדת רכש מיום  , 18/12/19פנייה לקבלת הצעות מחיר רכישת  6מחשבים
כולל ציוד נלווה .התקבלו  2הצעות מחיר  ,ההצעה הזולה הייתה של צ.מ .וההצעה
היקרה הייתה של א.כ .תושב המועצה  .לאחר שהוועדה הפחיתה ל -א.כ 5% .הפכה
את הצעתו להצעה הזולה יותר ולזכייתו.
המבקר מעיר ,כי מבדיקת מסמכים שצורפו לפרוטוקול לא נמצא טופס פנייה
לספק הכולל את סעיף ההטבה לתושב מקומי.
המבקר מציין  ,שמבדיקת עשרות הצעות מחיר שצורפו לפרוטוקולים של הוועדה,
נמצא  ,שמנהלת הרכש מקפידה בדרך כלל לצרף טופס פנייה לספקים לקבלת הצעות
מחיר אשר כולל מתן העדפה לספק מקומי והפחתה של  5%מהצעתו.
לאור הממצאים והמפורט לעיל  ,ומאחר ומדובר בהליך של פנייה לקבלת הצעות מחיר
המובאים לדיון בוועדת הרכש ובוועדת השלושה ,מומלץ שבכל פנייה לקבלת הצעות
מחיר מספקים  /קבלנים להשתמש בטופס פנייה ,הנמצא ברשות הוועדות ואשר
מביא לידיעת הקבלנים והספקים ונותני השירות את נושא ההטבה לתושב האזור
בשיעור  . 5%אי שימוש בטופס חושף את המועצה לתביעות משפטיות מצד מציעים
שאינם תושבי המקום.
לאחר הערת המבקר  ,מרכזת וועדת רכש וכן מרכז וועדת השלושה ,החלו להקפיד
ולחייב את הפונים מאגפי ומחלקות המועצה ,להשתמש בטופס מובנה המעוגן בתוכו
נושא מתן הטבה לתושב המועצה בשיעור . 5%
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סיכום הממצאים והמלצות
 .1מבדיקת פרוטוקולים של וועדת רכש לשנים  2019ו , 2020 -נמצא מבדיקת המסמכים
כי לא מצורף להצעות המחיר טופס הזמנה .בנוסף לא מצורף אומדן להצעות מחיר
בעבודות שיפוץ ופיתוח  ,מהבדיקה נמצאו עשרות מקרים של פערי מחירים של
עשרות אחוזים בין ההצעות בעבודות בינוי ופיתוח.
מרכזת וועדת רכש מסרה בתגובה ,לא ראיתי לנכון לצרף הזמנות לפרוטוקולים,
מכיוון שכאשר מתקבלת חשבונית חובה לצרף הזמנה לחשבונית בכדי למנוע חריגה
כספית .בנושא צירוף אומדן ,כאשר מדובר בעבודות הנדסיות  ,אומדן נדרש רק
במכרזים פומבי/זוטא  ,מאחר ולוועדת רכש מגיעות עבודות בהיקף כספי קטן נדרש
הצעות מחיר .
מדוגמאות שהובאו לעיל ,בנושא פערי מחיר בין ההצעות בעשרות אחוזים  ,מנהלת
רכש מסרה בתגובה  ,נוהל התקשרות עודכן ב ,9/2020-כך שהאגפים והמחלקות
במועצה נדרשות למלא טופס הכולל רישום עלות משוערת ) אומדן (.
 .2מבדיקת מדגמית של הצעות מחיר שהוגשו לוועדת רכש ,נמצא מהבדיקה ,שהועדה
ו/או מנהלת הרכש לא מרעננת פנייה למציעים אחרים ,אלא פונה לאותם מציעים
באופן עקבי .המבקר מעיר  ,כי פניית הוועדה לאותם קבלנים וספקים באופן קבוע
או לעיתים קרובות ללא ריענון ופנייה לספקים או קבלנים אחרים הרישומים בספר
הספקים ,פוגע בשוויון ובתחרות הוגנת.
מנהלת הרכש מסרה בתגובה ,מכיוון שאין חובה בהצעות מחיר להיצמד רק לספר
הספקים ,כאשר אני מבקשת לקבלת הצעת מחיר נבדקות כל האופציות כולל להיעזר
בספר הספקים .ספקים להתקנת שערי ביטחון ,מדובר בספקים מקצועיים ואין
כמוהם הרבה בשוק ,ולכן אנחנו משתמשים בספקים זמינים דרומיים עקב הדחיפות
בביצוע העבודה ובשל המצב הבטחוני .בנוסף לגבי הקבל א.ד .מדובר בקבלן כללי לא
רק במוסדות חינוך ,במקרה שיפוצים אני משתדלת לפנות לכל הקבלנים באשכול
והסביבה – בעדיפות לתושבי אשכול .כמנהלת וועדת רכש נושא השיוון ותחרות
הוגנת חרוט על דגלי.
 .3ממצאי הבדיקה ומהדוגמאות המפורטים בדו"ח עולה ,כי הוועדה פיצלה עבודות
שיפוץ ובינוי והזמנות לרכישת טובין לכמה הזמנות נפרדות ,שערכן הכולל עלה
באופן ניכר מנוהל רכישות ומסמכות הוועדה ,וכי היה מקום לצאת למכרז
כמתחייב בחוק חובת המכרזים ,כי על כל רכש הנעשה עבור אותו סוג של טובין
ושירות בתקופת התקשרות אחת ,בין אם מאותו הספק ובין אם ממספר ספקים
שונים.
מנהלת הרכש מסרה בתגובה ,פיצול הזמנות נעשים במקרים בודדים עקב צרכים
המתבקשים  ,לדוגמא :ריהוט  ,או שיפוצים על פי מקצוע ו/או מיקום.
 .4מהבדיקה נמצא ,שהוועדה דנה ברכישות החייבות דיון בוועדת המכרזים .בנוסף
נמצא  ,כי לא תמיד הייתה הקפדה על הנחיות נוהל רכש ,כאשר נדרש לבקש 3
הצעות מחיר מספקים לפחות ,כאשר הרכישה הייתה בסכום העולה על .₪ 55,000
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 .5נמצאו מקרים שהוועדה החליטה על ההצעה היקרה ,בניגוד לכלל של העדפת
ההצעה הזולה ,שזו תכלית ומטרת הוועדה ליצור תחרות וחיסכון כספי.
מנהלת הרכש מסרה בתגובה ,על פי רוב אין העדפה כזאת ,ישנם מקרים בהם יש
דרישה של המחלקה לקבלן/מרצה וכדומה לקבל הצעתו  ,דרישתנו לכתוב מכתב
מסודר של מנהל האגף ,מדוע נבחרה ההצעה היקרה המסמך מצורף לפרוטוקול .
 .6מבדיקת פרוטוקולי ומסמכי המכרז לשנים  2018ו , 2019 -בנושא מכרזי זוטא .
הבדיקה העלתה ,כי וועדת המכרזים פיצלה עבודות בינוי ופיתוח והזמנות לרכישת
טובין ,שערכן הכולל עלה על תקרת הפטור ממכרז פומבי ,לכמה הזמנות נפרדות.
כל אחת מהן הייתה בסכום כספי הנמוך מתקרת הפטור ,וזאת במקום לצאת
במכרז אחד כמתחייב מצוו המועצות המקומיות.
ממצאי הבדיקה ,המבקר סבור ,שוועדת המכרזים פעלה בניגוד לסעיף  5לתקנות
המכרזים ,להלן ציטוט " עמדה מועצה מקומית להתקשר בזמן אחד במספר חוזים
להזמנת אותם טובין או לביצוע עבודות המהוות למעשה עבודה שלמה אחת ,יראו
את כל אותם חוזים כאילו היו  -לעניין תוספת זו  -חוזה אחד" .מהאמור על המועצה
היה לצאת למכרז פומבי.
 .7על פי חוזר מנכ"ל משרד הפנים  ,8/2016המועצה מינתה וועדה לדון בהתקשרויות
עם יועצים חיצוניים בפטור ממכרז ) להלן  -וועדת השלושה ( .סעיף  6לנוהל משרד
הפנים להלן ציטוט  " :היועץ המשפטי של הרשות המקומית יבחן ויחווה דעה ,קודם
לדיון או בפתח דיון חלה תקנה  (8)3על ההתקשרות המבוקשת ,ובפרט האם העבודה
המקצועית המבוקשת היא כזו הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון
מיוחדים ואינה עבודה מקצועית שגרתית"  ,כגון :עבודות תכנון ,פיקוח ,מדידה,
שמאות ,יעוץ ועבודות כיוצא באלה.
מבדיקת פרוטוקולי הוועדה לשנים  2019ו ,2020 -הפוטר את המועצה ממכרז לפי
תקנה  (8)3המבקר סבור שבהסתמך על נוהל משרד הפנים והפסיקה המשפטית
המפורטת לעיל ,עולה כי חלק מהיועצים ונותני השירות שהוועדה דנה בהם ואושרו
על ידה הם בתחומי עיסוק שבהם לא נדרשת מומחיות מיוחדת ,כגון  :רכז פרויקט
דייה ,כתיבת מכרז למדידות לצורכי ארנונה וסקר נכסים ,סקר מכרסמים ,מיפוי
קווי מים ואיתור נזילות ,בניית תיק אבטחה למט"ש חולית ,כתיבת מכרז בנושא
ייעוץ חשבונאי ,יועץ ארגוני במשאבי אנוש במועצה ,ייעוץ כלכלי למיצוי תקציבי
חינוך ,ליוו כלכלי למחלקה לשירותים חברתיים ,סקר שטחים פתוחים בישובי
המועצה ,מיתוג ושיווק אשכול  ,ניהול פרויקט שחבק.
היועץ המשפטי מסר בתגובה ,נציין ,כי אנו סבורים שהמקרים המפורטים בסעיפים
א עד יד לדוח הביקורת ,הם מיקרים של תפקידים ,הדורשים חד משמעית ,מומחיות
ויחסי אמון מיוחדים ,ולכן הם חוסים תחת סעיף הפטור ממכרז הקבוע בסעיף 8)3
(לתוספת השנייה לצו המועצות האזוריות  .רק לשם ההמחשה ,יועץ בתחום מיצוי
תקציבי חינוך ) מקרה י ( ,או יועץ ארגוני במשאבי אנוש ) מקרה ט ( או יועצים שונים
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בתחום המשפט וכתיבת מכרזים ) מקרים ב ,ד ,ז ,ח ( ,הינם תפקידים קלאסיים
הדורשים יחסי אמון מיוחדים ומומחיות ,ולכן סעיף  ( 8)3לתוספת השנייה לצו
המועצות האזוריות  -חל עליהם .
להלן התייחסות המבקר ,לאור תגובת היועץ המשפטי למועצה ,דוגמאות המקרים
שפורטו בממצאי הביקורת לעיל  ,ידוע שעל פי הנחיות משרד הפנים ונוהל המועצה
הם פטורים ממכרז ,וזאת מאחר והם בסכומים שמתחת  .₪ 70,000המקרים הובאו
בדוח המבקר ,מתוך כוונה לברר את השאלה ,האם נותני השירותים כפי שפורטו
בסעיף א' עד יד' אמורים לחסות תחת תקנה . ?(8)3
לעניין העסקת רואה חשבון ,בג"צ מספר  ,6145/12להלן ציטוט " ,פטור לרואה
חשבון אינו מופיע בתקנה  (8)3לתקנות העיריות )מכרזים( ,וברוח דברינו מעלה שיש
לפרש את תקנות הפטור בצמצום ".לאור הפסיקה ,המבקר סבור שגם העסקת  :רכז
פרויקט דייה ,כתיבת מכרז למדידות לצורכי ארנונה וסקר נכסים ,סקר מכרסמים,
מיפוי קווי מים ואיתור נזילות ,בניית תיק אבטחה למט"ש חולית ,כתיבת מכרז
בנושא ייעוץ חשבונאי ,יועץ ארגוני במשאבי אנוש במועצה ,ייעוץ כלכלי למיצוי
תקציבי חינוך ,ליוו כלכלי למחלקה לשירותים חברתיים ,סקר שטחים פתוחים
בישובי המועצה ,מיתוג ושיווק אשכול  ,ניהול פרויקט שחבק ,לא מופיעים בתקנה
 (8)3ולא אמורים לחסות תחת התקנה ,ולכן מן הראוי לפרש תקנת הפטור בצמצום
המבקר סבור ,שבמקום שיש מספר רב של משרדים ונותני שירותים אשר יכולים
לבצע את העבודה ,כמפורט בדוגמאות שפורטו לעיל ,מומחיות מיוחדת כדרישת
התקנה אין כאן ואינם מופעים בתקנה .ולכן לא היה מקום להרחיב את תקנה ,(8)3
וכלשון הפסיקה יש לפרשה על דרך הצמצום .בנוסף אף במקרים ובסכומים
שמתחת ל ₪ 70,000 -כפי שפורט לעיל הפטורים ממכרז  ,אבל אינם מופעים
בתקנה  (8)3אין מקום להרחיב את התקנה ,ויש להפנותם לוועדת הרכש
המבקר ממליץ ,שבמקום שיש מספר רב של גורמים ונותני שירותים אשר יכולים
לבצע את העבודה ,אין מקום להרחיב את תקנה  , (8)3ויש לפרשה על דרך הצמצום.
ולכן אף במקרים שבסכומים שמתחת ל ₪ 70,000 -הפטורים ממכרז  ,ואינם
מופעים בתקנה  (8)3אין מקום להרחיב את התקנה ,ויש להפנותם לוועדת הרכש.
 .8על פי נוהל משרד הפנים  ,אחת לשנה יפורסם באתר האינטרנט של הרשות המקומית
דו"ח המפרט את המציעים שהרשות המקומית התקשרה עימם לפי תקנה ( 8 ) 3
בשנה החולפת כולל סוג העבודה וההיקף הכספי של כל התקשרות.
מרכז וועדת השלושה ,מסר בתגובה :שפרוטוקולים החלטות הוועדה לשנים  2019ו-
 2020וקובץ בקשות של פונים להצטרפות למאגר מפרסמים באתר האינטרנט של
המועצה ,בנוסף מפורסם באתר עותק מאגר יועצים לשנת  2020ונוהל התקשרות .כי
מבדיקת אתר האינטרנט של המועצה ,לא נמצא שהמועצה מפרסמת אחת לשנה
דו"ח שמפרט את הזוכים סוג העבודה והיקף הכספי.
 .9המבקר מציין ,מאחר ונמצאו לא מעט מקרים של בקשות להצעות מחיר מאגף
החינוך להעסקת נותני שירותים ,כגון :סדנאות ,הדרכה ,הרצאות ועוד ,בסכומים
נמוכים ,מומלץ שוועדת השלושה תיבחן ,שהבקשות יופנו לוועדת הרכש ולא
לוועדת השלושה.

 ~
~
 
2016-2019
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מעקב אחר יישום המלצות הביקורת
רקע
על פי פקודת העיריות סעיף  170ג'  , 1האחריות למעקב אחר תיקון הליקויים שעלו
בדוחות מבקר  ,מוטלת על צוות לתיקון ליקויים בראשות מנכ"ל העירייה.
נעשה מעקב אחר תיקון הליקויים ב 7 -דוחות ביקורת ,לשנים2019 ,2018 ,2017 ,2016 :

מעקב -אגף ההנדסה ופרויקטים
כללי
במסגרת דוח מבקר המועצה לשנת  , 2016נערכה ביקורת באגף ההנדסה ,בנושא
פרויקטים הנדסיים ,הביקורת בדקה :מספר פרויקטים שהסתיימו ,התחייבויות
והרשאות תקציב ממקורות מימון ,אישור מליאת המועצה לפתיחת תב"ר ,אישור
משרד הפנים ,תקציב הפרויקט ,עדכונים ושינויים והגדלות תקציב ,מפרטי כמויות
ואומדנים תקציביים לפרויקטים ,מכרזים ,חוזים עם קבלנים המבצעים את
הפרויקטים וכן חוזים עם מתכננים ויועצים מנהלי ומפקחי פרויקט ,צווי התחלת
עבודה ,היתרי בניה ואישורים ,ערבויות ביצוע בנקאיות ,תשלומים לקבלנים ואישור
חשבוניות חלקיים וחשבון סופי ,עמידת קבלנים בלוח הזמנים בביצוע הפרויקטים,
מסמכי גמר עבודה או פרוטוקול סיום של הפרויקטים .כרטסות הנהלת חשבונות של
הפרויקטים ,אופן הזמנת מתכננים ,יועצים ,מנהלי פרויקט ומנהלי פיקוח בפרויקט.

להלן ,ממצאי ביקורת עיקריים והמלצות שעלו בדוח:
 הקבלנים החלו בביצוע הפרויקטים עוד לפני קבלת היתר בניה ,הדבר מנוגד לסעיף) 145א( לחוק התכנון והבניה.
 הביקורת מציינת ,שפרסום מכרז והתחלת ביצוע פרויקט לפני קבלת אישורה שלמליאת המועצה ,מנוגד להנחיות משרד הפנים .
 מהבדיקה נמצאו פרויקטים  ,שהאומדן שהוכן לפרויקט לא תאם למסגרת התקציבשאושר במועצה .על פי חוק ,חובה על מהנדס המועצה להכין אומדן התואם את
מסגרת התקציב הפרויקט/תב"ר שאושר במליאה .
 מסיכום ממצאי הבדיקה נמצא ,שב 5 -הפרויקטים שנבדקו :לא נמצאו בתיקיהפרויקטים תיעוד יומני עבודה של הפרויקט ,חריגות מתקציב ,אומדנים
לפרויקטים נערכים בחריגה מאישור התקציב שאושר במליאה ,לא נערכים חוזים
עם בעלי מקצוע :מתכננים  ,יועצים מפקחי פרויקטים  .אגף ההנדסה מסר ,שמסירת
צווי התחלת עבודה מהווים תחליף לחוזה .להלן רשימת הפרויקטים שנבדקו:
עבודות תשתיות ופיתוח בחלוצית  , 4פרויקט שביל הליכה ישובי צוחר ,הקמת מבנה
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גן ילדים ממוגן בבני נצרים ,הקמת מבנה אולם ספורט בבית ספר נופי הבשור,
פרויקט בניית מבנה ממוגן מרכז חוסן.

להלן  ,ממצאי מעקב אחר תיקון הליקויים:
במהלך חודש אפריל  ,2020נערכה ביקורת מעקב אחר תיקון הליקויים ,לשם ביצוע
המעקב נפגש המבקר עם :מהנדס המועצה ,מנהל פרויקטים.
על פי ההנחיות להנהלת חשבונות ודיווח כספי ברשויות המקומיות שפרסם משרד הפנים
בדצמבר ) 2004להלן  -ההנחיות לדיווח הכספי ( ,כל תב"ר חייב להיות מאוזן ,ויש לקבל
אישור מליאה ומשרד הפנים ,על :אישור תקציב הכנסותיו והוצאותיו ,וכן כל שינוי
בתקציב  .ממצאי המעקב רוכזו בטבלה שלהלן:
ממצאי מעקב אחר תיקון הליקויים ,מובאים בטבלה שלהלן:
ממצא בדוח

המלצה בדוח

 (1הקבלנים החלו בביצוע הפרויקטים
עוד לפני קבלת היתר בניה ,להלן
רשימת הפרויקטים :הקמת מבנה
אולם ספורט בנופי הבשור ,הקמת גן
ילדים ממוגן בבני נצרים ,תוספת בנייה
למרכז חוסן באגף הרווחה ,עבודות
תשתיות ופיתוח בחלוצית  ,4שביל
הליכה בישובי צוחר.

המבקר מציין ,כי מהנדס המועצה
מסר בתגובה
התחלת בניה
לפני קבלת היתר עקב המצב
מנוגד לסעיף  145הבטחוני יצאנו
)א( לחוק התכנון לעבודה לפני
קבלת היתר.
והבניה

 (2פרויקט עבודות תשתיות בנווה .
מנהל הפרויקט הגיש לאגף ההנדסה
מסמך אומדן עלות פרויקט בסך
 ₪ 9,207,504אומדן עלות הפרויקט
שצורף למכרז לא תואם את המסגרת.
התקציבית בסך  4,000,000ש"ח שאושר
במליאה.

 (3העסקת מפקח פרויקט ללא חתימה
על חוזה.

סטטוס

ממצאי מעקב אחר תיקון
הליקויים.
כיום המועצה לא יוצאת
לביצוע פרויקט לפני מתן
היתר בנייה .רק במקרים
חריגים כמו נושא
בטחוני .ההנחייה היא
חד משמעית של מהנדס
המועצה בנושא.

תוקן.

הביקורת מציינת
שכאשר הפרויקט
לא מאוזן תקציבי
קיימת סבירות
שהפרויקט
יסתיים בגירעון.

מהנדס המועצה
מסר בתגובה,
כאשר התב"ר
מסתיים בחריגה
תקציבית אנחנו
מגדילים את
התקציב לאחר
מעשה.
תוקן.
האגף יעשה
שינויים בהתאם.
לא תוקן.

אגף הנדסה והמועצה לא
מוצאים יותר הזמנות
עבודה בהיקף שהן מעבר
להרשאות/התחייבויות.
ההזמנה גם מחייבת
חתימה של הגזברית שלא
מאשרת לנו לצאת להיקף
עבודה שמעבר לגובה
ההרשאה/התחייבות.
בשנתיים האחרונות
המועצה מוציאה הזמנות
עבודה למפקח/מנהל
פרויקט/מתכננים רק
לאחר החלטת ועדת
התקשרויות ומקור
תקציבי.
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 (4אי מסירת יומני עבודה ,לאחר סיום
הפרויקט.

על האגף על
מסירת יומני
עבודה בסיום
הפרויקט.

האגף יקפיד
שמפקח
הפרויקט ימסור
את יומני
העבודה בסיום
הפרויקט.
לא תוקן.

 (5פרויקט הקמת מבנה אולם ספורט
בבית ספר נופי הבשור .אומדן הפרויקט
שהוכן על ידי האגף חורג ממסגרת
התקציב ב .₪ 500,000 -סך התשלומים
ששולמו לקבלן חרגו מהחוזה בסכום
כספי של .₪ 625,712

 (6פרויקט שביל הליכה ישובי צוחר.
הפרויקט הסתיים בגירעון תקציבי
שכוסה מקרנות המועצה .אומדן
הפרויקט שהוכן על ידי המתכנן חרג
מהתקציב בכ .₪ 500,000 -האגף חתם
על חוזה עם הקבלן החורג מהתקציב
שאושר במליאה.
 (7פרויקט הקמת מבנה גן ילדים ממוגן
בבני נצרים .נמצא שהגדלת תקציב
משרד החינוך לא הובאה
לאישור המליאה ,וזאת בניגוד להנחיות
משרד הפנים .האגף חתם על חוזה עם
הקבלן החורג מתקציב שאושר במליאה.
המועצה העסיקה :כ 7 -מתכננים  ,וכ5 -
יועצים ,ומפקח פרויקט ,ללא חתימה על
חוזה.

מהנדס המועצה
מסר בתגובה,
הביצוע הסתיים
בחריגה
מהאומדן ,אבל
החריגה כוסתה
מהקצבות
נוספות
שנתקבלו.

מהנדס המועצה
מסר שהיקף
התכנון חרג
בידיעה מראש
מהתקציב ,כדי
שנהיה ערוכים
לאפשרות של
גיוס כספים.
הביקורת מוצאת לחתימה על
שעל המועצה
חוזים האגף
להחתים את
יעשה שינויים
היועצים,
בהתאם.
המתכננים,
לא תוקן.
המפקחים
הגדלת תקציב
ומנהלי
משרד החינוך לא
פרויקטים על
הובאה לאישור
החוזים כחוק.
המליאה מפני
שבאותן שנים
משרד החינוך לא
העביר הרשאות
בגין הגדלות.

בסיום כל פרויקט
בנייה/תשתיות אנחנו
תמיד מבקשים תיק
פרויקט מלא )* (3שאמור
להכיל בתוכו את כל
חומר הטכני ,אישורים,
יומני עבודה ומדיה
דיגיטלית ייתכן ואנחנו
צריכים להקפיד שגם
היומנים ימצאו בתיק.
האומדן הראשוני שמגיע
לגזברית ולמהנדס
המועצה ,הינו אומדן
הנדסי ,והוא מסתמך על
פרויקטים קודמים,
והערכות מחיר משנים
קודמות ופרויקטים
דומים .לכל פרויקט ישנם
משתנים שמשפיעים על
היקף העבודה ואנחנו
משתדלים להוציא הגדלת
חוזה למתכנן/קבלן .לכל
פרויקט יש חריגה
)בצ"מ( כ 10%-ולפעמים
עוברים את האחוז הזה.

כנ"ל לסעיף 5

במסגרת הפרויקט ,האגף
יכול להגדיל סעיף קיים
בחוזה בעוד  50%ובנוסף
יכול להגדיל את החוזה
בעבודות נוספות
)בסעיפים שלא קיימים
בחוזה ( בעוד  25%וזה
ללא אישור המליאה.
במידה והיקף העבודה
שלא מופיעים בחוזה
עובר את ה 25%-ועד
 50%הנושא מובא
למליאה וזו צריכה לתת
אישור .אנחנו מלווים את
הבקשה בחוות דעת של
היועץ המשפטי.
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מעקב  -פינוי אשפה וגזם
כללי
במסגרת דוח מבקר המועצה לשנת  ,2017נערכה ביקורת באגף איכות הסביבה .הבדיקה
התמקדה :בהליכי ההתקשרות עם הקבלנים יישום הוראות החוזים בין המועצה
והקבלנים ,תקציב פינוי האשפה וניהולו ,הטיפול בפניות הציבור ,פיקוח ומעקב על
עבודת הקבלנים ,היקף האשפה המפונית הן מיישוביי המועצה והן ממחנות צה"ל,
בדיקת תעודות ודוחות שקילה המופקים לאחר כניסת משאיות האשפה לאתר דיה ,
בדיקת יומני עבודה וחשבוניות קבלנים .הטיפול בפסולת למחזור ,טיאוט רחובות.

ממצאי ביקורת עיקריים והמלצות שעלו בדוח:
 .1הקבלן יראב מפנה פסולת אשפה וגזם ממחנות צה"ל .נמצא שהחיוב הכספי
בחשבוניות הקבלן הוא קבוע ,לא נעשה קיזוז כספי עבור הימים שלא עבד .ממצאי
הבדיקה עולה ,שהיו מספר שבועות שהקבלן עבד רק  2ימים בשבוע  ,במקום 3
ימים ,בנוסף נמצא שבמשך  6חודשים מתוך חודשי הבדיקה הקבלן עבד  12יום,
והגיש למועצה חשבוניות כאילו עבד  13יום.
מבדיקת חשבוניות קבלן לאורך תקופה של  18חודשים ,נמצא שהחיוב הכספי
בחשבוניות שמסר הקבלן למועצה ,הוא קבוע ולא נעשה קיזוז כספי עבור הימים
שלא עבד ,על פי ההסכם ,על הקבלן לפנות את כל מכולות האשפה המוצבות במחנות
צה"ל קרי כ 164 -מכולות אשפה בתדירות  3פעמים בשבוע.
על האגף לקזז מחשבוניות קבלן עבור ימים שלא עובד .בנוסף על מנהלת האגף
לדרוש מהקבלן החזר כספי עבור הימים שלא עבד.
 .2המבקר בדק ובחן ,האם משאית דחס אחת מסוגלת לבצע פינוי של כ 164 -מכולות
אשפה בנפח  4,500ליטר ,מכל מחנות צה"ל בכל יום שהקבלן עובד ומפנה מכולות
אשפה.
בהתבסס על הממצאים והתחשיבים המפורטים בדו"ח הביקורת ,וכן מתוצאות
הסקר הארצי וכן מדברי מנהל אתר דיה ומנהל חברת דולב .משאית דחס אחת
שהפעיל הקבלן לאורך תקופה של  18חודשים  ,פינתה ביום פינוי אחד לכל היותר
כ 40 -מכולות אשפה מתוך  164מכולות ) קרי כ ( 25% -מסך המכולות שהיה עליו
לפנות .
מהאמור לעיל ,הקבלן הגיש למועצה באופן קבוע לאורך תקופה של  18חודשים
חשבוניות לתשלום ,כאילו הוא פינה  164מכולות בתדירות  3פעמים בשבוע ,בפועל
מהממצאים והתחשיבים ,נמצא ,שהקבלן פינה לכל היותר  40מכולות אשפה ביום
פינוי .גם אם נניח שמשאית הדחס פינתה ביום עבודה כ 82-מכולות ,קרי כמחצית
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מהמכולות הפזורים במחנות צה"ל ,התוצאה המתקבלת שהנזק הכספי שנגרם
לקופת המועצה לאורך התקופה שנבדקה ,מוערך בכ .₪ 900,000 -המבקר סבור
שהנזק הכספי שנגרם למועצה הרבה יותר גדול .
ממצאי הבדיקה על עבודת הקבלן יראב ,הובאו לידיעת :ראש המועצה ,מזכיר
המועצה ,והיועץ המשפטי ,תוך כדי עשיית הביקורת .התקיימו ישיבות בהשתתפות
המבקר ,והוחלט למנות חוקר פרטי ,לביצוע בדיקת מעקב אחר עבודת הקבלן.
 .3הקבלן יראב ,מתחייב בהסכם ,להתקין על חשבונו במשרד מנהלת האגף מחשב נייח,
ומערכת שליטה ומעקב ניווט לווייני  GPSאחר עבודת משאיות הדחס .מנהלת האגף
מסרה למבקר בתגובה ,הקבלן לא התקין במשרדי האגף מערכת לוויינית  , GPSולכן
לא נעשה מעקב או פיקוח אחר משאיות הקבלן  ,אלא האגף מעודכן ישירות מול
הקבלן.
המבקר מציין ,שהמצב הקיים ,שמנהלת האגף מעודכנת על ידי הקבלן ,מנוגד
להסכם ומאפשר לקבלן לבצע את עבודת איסוף ופינוי האשפה ממחנות צה"ל ,ללא
מעקב פיקוח ובקרה.
 .4בחודש  ,2/2018המבקר ערך מדגם ספירת מכולות ב 2 -מחנות צה"ל ,וזאת בכדי
לבדוק ולבחון האם נתוני הספירה משנת  2016שנמסרו למבקר על ידי מנהלת האגף,
משקפים את המצב בשטח .להלן ממצאי הבדיקה :בבסיס כ.ש ובבסיס כ' ,נמצא
שבבסיס כ.ש נספרו  4מכולות ובסיס כ' נספרו  2מכולות  ,בנתוני הספירה משנת
 2016ושעל פיהם המועצה משלמת לקבלן רשומים בבסיס כ.ש 6 .מכולות ובסיס כ'
רשומים  5מכולות .כלומר ממצאי מדגם הספירה מראים על פערים בכמויות
המכולות הנמצאים בפועל בבסיסים לעומת נתוני הספירה משנת  2016לרעת
המועצה.
לאור הממצאים ,המבקר מוצא שעל אגף איכות הסביבה לערוך ספירה עדכנית של
כמויות המכולות הפזורים במחנות צה"ל .אי קבלת תמונה עדכנית של כמויות
המכולות הפזורים במחנות צה"ל גורמת לתשלומי יתר לקבלן ,ולבזבוז כספי ציבור.
המבקר ממליץ ,לבדוק ולבחון אפשרות של הקטנת כמות מכולות האשפה הפזורים
במחנות צה"ל ,ובמקביל להקטין את תדירות פינוי אשפה מ 3 -ימים ל 2 -ימים
בשבוע ,המהלך יביא לחסכון כספי לקופת המועצה ,של מאות אלפי שקלים בשנה.
 .5בנוסף לפינוי מכולות אשפה ממחנות צה"ל ,נדרש הקבלן יראב בהסכם לפנות גם
פסולת גזם ,מבדיקת חשבוניות הקבלן לאורך תקופה של  18חודשים ,הממצאים
מצביעים על כך שישנם פערים בין כמות ימי עבודה של משאית מנוף הרשומים
בחשבוניות קבלן ,לבין כמות ימי כניסה הרשומים בדוחות כניסה ושקילה באתר
דודאים.
לאור ממצאי הפערים ,המבקר מוצא שעל מנהלת האגף לערוך בדיקה חוזרת
והתחשבנות כספית ,מול הקבלן להחזר כספי בגין חיובים עודפים.
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 .6המבקר מוצא שעל האגף והמועצה ,למנות צוות פיקוח ומעקב אחר עבודת הקבלנים
שיבטיחו שמירה על האינטרסים של המועצה ,העדר פיקוח ואכיפה מצד האגף ,כפי
שקיים כיום ,מאפשר לקבלנים להתחמק מחלק מהמטלות שעליהם לבצע בפינוי
אשפה ,ולגרום למועצה לתשלומי יתר לקבלנים ,עבור עבודה שלא ביצעו ,כפי שזה
בא לידי ביטוי ,בממצאים בעבודת הקבלן גאן תברואה ,ובממצאים חמורים יותר
בעבודת הקבלן יראב .
 .7ביצוע איסוף ופינוי אשפה מיישובי המועצה והובלתה לאתר הטמנת אשפה דיה,
נעשה באמצעות הקבלן ג.א.ן תברואה  .המבקר מוצא שעל האגף לבצע ספירה חוזרת
של עגלות אשפה ביישובי המועצה ,ולהקצות עגלות אשפה לבתי אב לפי מדיניות
האגף ולפי חוק העזר ,בישובים שיש בהם עודפים בעגלות אשפה ,יש להחזירם
למחסן המועצה או להעבירם לישובים שיש מחסור בעגלות .מנהלת האגף מסרה
בתגובה ,יש קושי רב במשיכת כלי אצירה העודפים הנמצאים בישובים ,ישובים עם
מחסור אנו משלימים את הנדרש בתאום עם הישוב.
 .8המבקר מוצא ,שלמרות ריבוי פניות תושבים כנגד הקבלן גאן תברואה ,על אי פינוי
עגלות אשפה בישובים ,מנהלת האגף לא קנסה את הקבלן ולא קיזזה כספים
מחשבוניות קבלן  ,בגין עגלות אשפה שלא פינה כמתחייב בהסכם.
 .9מבדיקת רישום תלונות באגף נמצא ,שהאגף מטפל בעשרות תלונות של תושבים
בשנה ,על עובדי קבלן גאן תברואה הזורקים פחים לאחר הפינוי .על פי ההסכם עם
הקבלן ,הוא מתחייב שאם כלי אצירה ניזוקו כתוצאה מעבודה רשלנית של הקבלן
אזי באחריות הקבלן לתקן את כלי האצירה בעצמו ,ועל חשבונו .מהבדיקה נמצא ,
שעובד אגף איכות הסביבה מקדיש חלק ניכר משעות העבודה ,לטובת תיקון
ותחזוקת עגלות אשפה אשר ניזוקו מעבודה רשלנית של עובדי הקבלן .המבקר
מוצא שעל האגף לדרוש מהקבלן לשאת באחריות ולתקן את כלי האצירה אלה
בעצמו ,ועל חשבונו כמתחייב בהסכם .

ממצאי מעקב אחר תיקון הליקויים:
במהלך חודש יולי  ,2021נערכה ביקורת מעקב אחר תיקון הליקויים .לשם ביצוע
המעקב נפגש המבקר עם :מנהלת אגף איכות הסביבה ,ופקח איכות הסביבה .

להלן ,ממצאי מעקב ,אחר עבודת הקבלן יראב פינוי אשפה ממחנות צה"ל:
 .1ממצאי בדיקת החוקר הפרטי שהועסק על ידי המועצה לביצוע מעקב אחר עבודת
הקבלן ירא"ב פינוי מכולות אשפה ממחנות צה"ל ,הועברו למועצה בחודש .4/2018
ממצאי החוקר ,הובאו לידיעת המבקר לאחר סיום דוח המבקר ,ולכן דוח החוקר לא
נכלל כחלק מדוח המבקר .בדו"ח המעקב הנ"ל מובאים לראשונה ממצאי דוח החוקר
הפרטי ,מתאריך .25/3/2018
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 .2להלן ממצאי חוקר הפרטי משנת :2018
החוקר ערך חקירות שטח ותצפיות נרחבות ,אחר עבודת קבלן פינוי אשפה ממחנות
צה"ל :בצאלים כולל בסיס מל"י  ,ובסיס רעים באופן לא תדיר.
 הכניסה לבסיסי צה"ל ,תואמה עם המפקדים על בסיס יומי  .לאיסוף המידעהופעל צוות חוקרים אשר ביצעו תצפיות שטח ומעקבים לתיעוד פינוי האשפה
מדי יום בין התאריכים  25/2/2018ועד  . 15/3/2018מטרת הבדיקה לבחון אופן
פעולת ריקון המכולות על ידי הקבלן וכן לבדוק כמה מכולות מפונות מדי יום על
ידי הקבלן .בנוסף נבדק כמה מכולות נותרות בשטח שלא נאספו  .צוות חוקרים
ביצע מעקב באופן קבוע בבסיס צאלים  ,מל"י ,ובסיס רעים החל מהשעה 5:00
בבוקר ועד השעה .17:00
א .במסגרת מעקבים ותצפיות ,לעבר בסיס צאלים ורעים ,בדקנו את כמות המכולות
היומית שמפנה חברת יראב בבסיסים ,על בסיס יומי.
ב .ממצאי החקירה היו תלויים באישור כניסה לבסיסים  ,לעיתים אי מתן אישור
כניסה על ידי הצבא ,הצוות לא נכנס כלל .והתיעוד ואיסוף המידע נעשה באופן
מעקב ותצפיות חיצוני.
ג .אופן פינוי המכולות שפונו על ידי המשאית ,בימים שבהם הגיע לבסיסים תועד על
ידנו .
ד .על פי ממצאי חקירתנו ,נהג המשאית לאיסוף אשפה בבסיס צאלים ,מגיע בדרך
כלל בין יומיים לשלושה ימים לפינוי אשפה ) המבקר מעיר ,כי החוזה מול הקבלן
ותשלום לקבלן מדי חודש נעשה על בסיס עבודה של  3ימים בכל שבוע ,ובכל יום
עבודה עליו לפנות כ 60 -מכולות הפזורים בבסיס צאלים (.
בדרך כלל האשפה אינה מפונה באופן מלא ,ונותרים בבסיסי מל"י צאלים
מכולות עמוסות אשר אינן מפונות .תועדו על ידי ,מכולות אשפה שנותרו עמוסות
באשפה ,לאחר שנהג המשאית סיים יום עבודה בבסיס ,ופינה רק חלק מהמכולות
שאמורות להיות מפונות על פי החוזה .
ה .להערכתנו ,נהג המשאית נוהג להגיע לבסיס רעים פעם בשבוע או פעמיים
בשבוע ) המבקר מעיר ,כי על פי החוזה על הקבלן לפנות את המכולות מבסיס
רעים  3פעמים בשבוע (  ,וגם בימים אלו מפנה חלק קטן של מכולות בפרק זמן
קצר ) המבקר מעיר ,שבבסיס רעים פזורים כ 25 -מכולות(.
הקבלן יראב עבד במשך חודשי הבדיקה בימים ב' ,ג' ,ה'  ,בניגוד לתוכנית עבודה
שבועית שנמסרה לקבלן על ידי מנהלת האגף ,שעליו לעבוד בימים א' ,ג' ,ה' .המצב
הקיים ,שהקבלן עובד יום אחרי יום בימים ב' ו -ג' ,מצביע באופן מובהק שהקבלן
לא מספיק לפנות את כל המכולות הפזורים במחנות צה"ל יום קודם לכן.
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המבקר מציין ,שמבדיקת רישום ותיעוד החוקר כפי שרשום במסמך ,שהעביר
למועצה ,מספר פינוי מכולות אשפה שהקבלן פינה מבסיסי צה"ל בממוצע ביום
עבודה כ 30 -מכולות ,וזאת כאשר עליו לפנות כ 164 -מכולות ביום ) ממצאי החוקר
תואמים לממצאי דוח המבקר משנת  .( 2017למרות הממצאים החמורים של דיווח
כוזב למועצה מצד הקבלן ,וכן דרישת הקבלן למועצה ,לשלם לו כאילו מפנה את כל
 164מכולות מבסיסי צה"ל .נכון להיום ,המועצה לא נקטה ולא נוקטת כל מהלך
כנגד הקבלן .ממצאי דוחות שקילה לשנת  ,2021כפי שיפורטו בהמשך ,המבקר
מעריך שהממצאים דומים לאלו שנמצאו מדוח המבקר בשנת . 2017
 .3מבדיקת מעקב ,מנהלת האגף מסרה למבקר ,דוחות שקילת פינוי אשפה ממחנות
צה"ל על ידי הקבלן יראב ,כפי שנרשמו במערכת שקילה ממוחשבת באתר דיה,
לחודשים  . 1-3 / 2021ניתוח דוחות שקילה ,מאפשר לדעת :כמה ימים בשבוע עבד
הקבלן ,כמה כניסות לשקילה היו במשך יום  ,משקל האשפה בטון ליום .נתוני הדוח
הם כלי נוסף למעקב ופיקוח אחרי עבודת הקבלן .מאחר ויש קושי לבצע מעקב אחר
עבודת הקבלן יראב בפינוי מכולות אשפה מבסיסי צה"ל ,כפי שהחוקר הפרטי
נתקל בהם ,מהסיבה שיש חוסר נכונות מצד הצבא לשתף פעולה .הכלי היחיד
שנשאר לאמוד את מספר פינוי המכולות שמבצע הקבלן ביום עבודה הוא נתוני
ממוצע שקילת האשפה ביום שנכנסת לאתר דיה.
להלן ממצאי דוחות השקילה ל:1-3/2021 -
 מנהלת האגף מסרה למבקר ,מיפוי עדכני לינואר  , 2021של מספר מכולות ועגלותאשפה הפזורים בבסיסי צה"ל ,להלן כמויות המכולות ועגלות האשפה165 :
מכולות ו 20 -עגלות אשפה בנפח  .1,100מספר הפינויים שעל הקבלן לפנות
פעמיים בשבוע ) כל מכולה מפונת פעמיים בשבוע ( .בנוסף מנהלת האגף מסרה
שהחל מינואר  2021על הקבלן לעבוד  4ימים בשבוע ,בימים א' – ד' מפנה מסלול
 , 1קרי  165מכולות ו 20 -עגלות אשפה ,ובימים ב' ו -ה' מפנה מסלול שני קרי 165
מכולות ו 20 -עגלות אשפה .סה"כ על הקבלן ,לפנות בשבוע כ 330 -מכולות ו40 -
עגלות אשפה.
 דוח שקילה חודש  , 1/2021מבדיקת נתוני שקילה נמצא  ,שהקבלן עבד בממוצע 5ימים בשבוע  ,סה"כ כניסות לחודש ינואר לאתר דיה לשקילה  28כניסות.
סה"כ שקילת אשפה ב 28 -כניסות כ 303 -טון אשפה לחודש ינואר ,ממוצע
שקילת אשפה לכל יום פינוי ) רק  5ימים במשך החודש הקבלן נכנס פעמיים
לשקילה באתר ( כ 11 -טון אשפה ) .( 10.8 = 303/28
 דוח שקילה חודש  , 2/2021מבדיקת נתוני שקילה נמצא ,שהקבלן עבד בממוצע 6ימים בשבוע ,סה"כ כניסות לחודש פברואר לאתר דיה לשקילה  25כניסות .
סה"כ שקילת אשפה ב 25 -כניסות כ 255 -טון אשפה לחודש פברואר .ממוצע
שקילת אשפה לכל יום )  10 =255/25טון ( כ 10 -טון אשפה.
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 דוח שקילה לחודש  , 3/2021מבדיקת נתוני שקילה נמצא ,שהקבלן עבדבממוצע  5ימים בשבוע למעט יום שלישי שלא עבד .סה"כ כניסות לחודש מרץ
לאתר דיה לשקילה  26כניסות  .סה"כ שקילת אשפה ב 26 -כניסות כ 311 -טון
אשפה לחודש מרץ .ממוצע שקילת אשפה לכל יום )  12 = 311/26טון ( כ12 -
טון אשפה.
בהשוואה לדוחות שקילה שנבדקו בדוח המבקר משנת  ,2017ובו נמצא :
שממוצע כניסות לאתר שקילת אשפה היה כ 25 -כניסות  ,ממוצע ימי עבודה
בחודש כ 13.5 -יום .וממוצע כניסות ליום כ 2 -כניסות .ממוצע משקל אשפה
ביום פינוי אחד כ 20 -טון אשפה .ממצאי נתוני דוחות שקילה ל 2021 -משקל
האשפה הממוצע ליום עבודה ירד ל 11 -טון אשפה ,להלן ממצאים נוספים:
 להלן ציטוט ממצאי דוח המבקר לשנת  " : 2017בהנחה שהקבלן מפנה בכל יוםפינוי ,את כל מכולות האשפה ממחנות צה"ל ובהנחה שכל המכולות שמשאית
דחס מפנה הם בתפוסה מלאה להלן תחשיב 164 ) :מכולות *  4,500ליטר=
 738,000ליטר ,סה"כ נפח כולל של אשפה שמשאיות דחס אמורות לפנות (
המשקל הנפחי של  738,000ליטר אשפה לפי הסקר הארצי ) 163*738,000/1000
ק"ג =  120,000ק"ג ( ,כלומר בהנחה שמשאיות הדחס של הקבלן פינוי את כל
מכולות האשפה המוצבות במחנות צה"ל הם אמורים לשקול בכניסה לאתר דיה
כ 120 -טון אשפה ביום פינוי.
גם אם נניח שהקבלן מפנה את כל מכולות האשפה בתפוסת אשפה לא מלאה,
קרי לדוגמה :תפוסת אשפה של  50%מנפח המכולה )369,000 = 738,000 * 50%
ליטר ( המשקל הנפחי יהיה כ 60 -טון אשפה ביום פינוי .גם אם נקטין את
תפוסת האשפה ל 30% -מנפח המכולה ) 221,000 = 738,000 * 30%ליטר (
המשקל הנפחי יהיה כ 36 -טון אשפה ביום פינוי .בפועל מהממצאים שפורטו
לעיל נמצא שהקבלן מפנה כ 20 -טון אשפה בממוצע ליום פינוי.
לסיכום הממצאים משנת  -2017בהתבסס על הממצאים והתחשיבים
המפורטים לעיל וכן מתוצאות הסקר הארצי וכן מדברי מנהל אתר דיה ומנהל
חברת דולב .ההערכה המתקבלת שמשאית דחס אחת פינתה ביום עבודה לכל
היותר כ 40 -מכולות ) כ 25% -מסך המכולות המוצבות במחנות צה"ל ( אשפה
ואף פחות.
 המצב הקיים כיום  -על פי ההסכם החדש עם הקבלן משנת  , 2019על הקבלןלפנות כ 83 -מכולת אשפה ביום עבודה ) מדוח המבקר משנת  , 2017על הקבלן
היה לפנות  164מכולות ביום עבודה (  ,כלומר מספר המכולות שעל הקבלן לפנות
ירד בחצי ביחס לשנת  , 2017וזאת מהסיבה שעל פי ההסכם החדש ביום עבודה
על הקבלן לפנות כ 80 -מכולת  .בנוסף אנו רואים שבדוח המבקר משנת 2017
נמצא שהקבלן פינה כ 20 -טון אשפה בממוצע ליום פינוי .ומנתוני דוחות שקילה
המפורטים לעיל משנת  , 2021אנו רואים שממוצע שקילה ליום פינוי ירד לכ-
 11טון אשפה ליום ,כלומר ביחס לממוצע שקילה בשנת  2017מדובר בירידה של
חצי.
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ממצאי המעקב המפורטים לעיל עולה ,שעבודת הקבלן יראב לא השתנתה,
ועדיין הקבלן מגיש למועצה חשבוניות עבור פינויי מכולות שלא ביצע.
לאור הממצאים ,המבקר ממליץ למועצה ,למנות חוקר פרטי שיבצע מעקב
ותצפיות אחר עבודת הקבלן ,וכן לדרוש ממשרד הביטחון למסור למועצה נתוני
כניסות של הקבלן לבסיסים מדי חודש .
להלן יתר הממצאים ,בעבודת הקבלן יראב ,מרוכזים בטבלה כדלהלן:
ממצא בדוח

המלצה בדוח

 (1הקבלן יראב מפנה פסולת
אשפה וגזם ממחנות צה"ל .נמצא
שהחיוב הכספי בחשבוניות הוא
קבוע ולא נעשה קיזוז כספי עבור
הימים שלא עבד ,וללא קשר
לכמויות המכולות שפינה בפועל.
ממצאי הבדיקה עולה שהיו
מספר שבועות שהקבלן עבד רק 2
ימים בשבוע במקום  3ימים,
בנוסף נמצא שבמשך  6חודשים
מתוך חודשי הבדיקה הקבלן עבד
 12יום ,והגיש למועצה חשבוניות
כאילו עבד  13יום.

על האגף לקזז
מחשבוניות
קבלן עבור ימים
שלא עבד.
לא תוקן.
בנוסף על
מנהלת האגף
לדרוש מהקבלן
החזר כספי
עבור הימים
שלא עבד.

 (2על פי ההסכם עם הקבלן יראב
על הקבלן לפנות כ 163 -מכולות
אשפה  3פעמים בשבוע .בהתבסס
על הממצאים והתחשיבים
המפורטים בדו"ח הביקורת ,וכן
מתוצאות סקר ארצי וכן מדברי
מנהל אתר דיה ומנהל חברת
דולב .משאית דחס אחת שהפעיל
הקבלן לאורך תקופה של 18
חודשים פינתה ביום פינוי אחד
לכל היותר כ 40 -מכולות אשפה
מתוך  164מכולות מסך המכולות
שהיה עליו לפנות .

הנזק הכספי
שנגרם למועצה
כתוצאה
מעבודה חלקית
של הקבלן
בפינוי מכולות
אשפה ממחנות
צה"ל ,מוערך
בכ  -מיליון .₪
בהסתמך הן על
ממצאי ביקורת
והן על ממצאי
החוקר הפרטי.
המבקר ממליץ
לפנות לקבלן
להחזר כספי.

סטטוס

המועצה לא
דרשה
מהקבלן
החזר כספי.
לא תוקן

ממצאי מעקב אחר תיקון
הליקויים

ככל הידוע למבקר ,לא נעשתה
התחשבנות עם הקבלן.
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 (3לאור הממצאים  ,המבקר
סבור שיש לבחון אם נדרשים 3
ימי פינוי בשבוע וכן אם יש
הצדקה להציב במחנות צה"ל כ-
 164מכולות.
 (4על אגף איכות הסביבה לערוך
ספירה עדכנית של כמויות
המכולות הפזורות במחנות צה"ל.
 (5הקבלן יראב מחויב על פי

ההסכם להתקין מערכת GPS

במשרדי האגף לצורך מעקב אחרי
עבודתו בפינוי אשפה במחנות
צה"ל .נמצא מהבדיקה שהקבלן
לא התקין את המערכת במשרדי
האגף  ,אלא האגף מעודכן ישירות
מול הקבלן.

 (6אגף איכות הסביבה ,לא מבצע
מעקב ופיקוח אחר עבודת הקבלן
יראב .

להעמיד את
תדירות פינוי
אשפה ל 2-ימים תוקן
בשבוע במקום  3חלקית
ימים.

תוקן

מספרי ימי הפינוי בשבוע ירד
ל 2 -ימים בשבוע .כמות
המכולות המוצבות בבסיסי
צה"ל לא השתנתה ונשארה כ-
 165מכולות  ,נוספו  40עגלות
אשפה.

למבקר נמסר מיפוי עדכני
מינואר .2021

הקבלן התקין מערכת איתורן
מנהלת
האגף מסרה ולמנהלת האגף יש הרשאה
לצפות בתהליך פינוי האשפה
שהיא
מקבלת את ממחנות צה"ל.
הערת
המבקר.
תוקן.

תוקן
חלקית.

איש הקשר מטעם משרד
הביטחון/הצבא מקיים פיקוח
הדוק יותר ,מול הבסיסים בכדי
לוודא פינוי אשפה  .הרסר"ים
בבסיסים מתבקשים למלא
טופס כניסה ויציאה של
משאיות שמפנות אשפה .עוגן
בהסכם מול הקבלן להתקין
ציפים במכולות אשפה במחנות
צה"ל ,הקבלן עשה את כל
הנדרש להתקנת ציפים אבל
משרד הביטחון ,לא מאשר
מטעמי ביטחון .מנהלת האגף
מסרה  ,שנעשים מאמצים מול
משרד הבטחון לאשר את
התקנת הציפים ובכך להגביר
את הפיקוח והמעקב אחר
עבודת הקבלן.
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 (7בנוסף לפינוי מכולות אשפה
ממחנות צה"ל  ,נדרש הקבלן
יראב בהסכם לפנות גם פסולת
גזם  .מהבדיקה נמצאו פערים בין
כמות ימי עבודת משאית
הרשומים בחשבוניות קבלן לבין
כמות ימי כניסת המשאית לאתר
דודאים .

המבקר מוצא
שעל מנהלת
האגף לערוך
בדיקה חוזרת
והתחשבנות
כספית מול
הקבלן להחזר
כספי בגין
חיובים עודפים.

לא נעשה
דבר
להתחשבנות
מול הקבלן.
לא תוקן.

להלן ,ממצאי מעקב ,עבודת הקבלן גאן תברואה ,פינוי אשפה מיישובי
המועצה:
ממצאי מעקב אחר עבודת גאן תברואה ,מרוכזים בטבלה  ,כדלהלן:
ממצא בדוח

המלצה בדוח

 (1בעבודת הקבלן גאן
תברואה פינוי עגלות
אשפה מיישובי
המועצה ,הממצאים
מצביעים על עודפים
בעגלות אשפה
בישובים במרבית
הישובים .

על מנהלת האגף
למשוך מיישובי
המועצה את כל
עגלות האשפה
העודפות.

 (2קבלן גאן תברואה
מפנה אשפה ביתית
מיישובי המועצה
וממוסדות .מבדיקת
חשבוניות קבלן
לחודשים  2/17עד
 , 8/17הבדיקה מעלה
שמשאיות הקבלן לא
עבדו ב 4 -תאריכים
שונים ,בנוסף נמצא
שב 28 -ימים ,עבדה
רק משאית דחס אחת
במקום  2משאיות.

סטטוס

מנהלת האגף
מסרה ,יש קושי
רב במשיכת עגלות
עודפות.

ממצאי מעקב אחר תיקון
הליקויים.

לא תוקן.

לא תוקן.

היו מספר מקרים
נמצא שהקבלן
בהם לא פונתה
הגיש לאגף
חשבוניות ושולמו האשפה ביום
לו כספים כאילו הפינוי והושלם
עבד בימים אלו ,למחרת.
לא נעשה קיזוז
לא תוקן.
כספים
מחשבוניות
הקבלן .

ככל הידוע למבקר ,לא
נעשתה התחשבנות מול
הקבלן להחזר כספי.
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 (3המבקר מוצא ,
שלמרות ריבוי פניות
תושבים לאגף על אי
פינוי עגלות אשפה.
מנהלת האגף לא
קנסה את הקבלן ולא
קיזזה כספים
מחשבוניות הקבלן
בגין עגלות אשפה
שלא פינה.

 (4עובד האגף מסר
למבקר שעיקר
הנזקים הנגרמים
לעגלות האשפה ,נובע
מהרמה לא נכונה של
עגלת האשפה הגורמת
נזק לעגלות .על פי
ההסכם מול הקבלן ,
נזק שנגרם לעגלות
אשפה כתוצאה
מעבודה רשלנית של
הקבלן ,הקבלן יתקן
את העגלות עלחשבונו.
 (5אגף איכות
הסביבה לא מבצע
מעקב ופיקוח אחר
עבודת הקבלן בפינוי
עגלות אשפה ביישובי
המועצה.

יש לדרוש החזר
כספי מהקבלן.

מנהלת האגף
מסרה אנו נפעיל
את הסעדים
הקבועים בהסכם.
לא תוקן.

נמצא בפועל,
שעובד האגף
מקדיש את מירב
זמנו ,לתקן
עגלות שהקבלן
קלקל/גרם נזק
כתוצאה מהרמה
רשלנית של עגלת
האשפה.

המבקר ממליץ
למנות צוות
פיקוח ומעקב
אחר עבודת
הקבלנים.

מנהלת האגף
מסרה שהועברה
דרישה לקבלן
לקבלת עגלות
נוספות.
המבקר מוצא
שהליקוי לא תוקן
וזאת מהסיבה
שעל פי ההסכם
הקבלן אמור לתקן
את העגלות ולא
עובד האגף.

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

המבקר מתרשם  ,שהאגף לא
נוקט באמצעים של הטלת
קנסות או קיזוז כספים בגין
עגלות אשפה שהקבלן לא
מפנה  ,מבדיקת תלונות
תושבים שדווח למוקד
לחודשים  . 1-3/21נרשמו כ-
 90פניות של תושבים,
המדווחים שמשאית הקבלן
לא פינתה את עגלות אשפה,
כגון  :לא מפנים אשפה
באזור הרפת ,לא פונו עגלות
אשפה גדולים במטבח
הקיבוץ ,מדווחים שמשאית
הקבלן לא מפנה באופן קבוע
את עגלות האשפה ,בתחנות
השאיבה ביישוביים:
שלומית ,בני נצרים ,נווה,
פריגן ,יבול ועין הבשור .
עובד האגף מסר למנהלת
האגף ולמבקר שגם כיום,
הוא ממשיך לבצע את עבודת
הקבלן בתיקון עגלות אשפה
או להחליף עגלות שבורות ,
וזאת כתוצאה מעבודה
רשלנית של נהג המשאית
בהרמת העגלה.
המבקר מציין ,שעל פי
ההסכם החדש ,הקבלן
מחויב לתקן את עגלות
אשפה על חשבונו ,כתוצאה
מעבודה רשלנית של הנהג.
כדי להדק את הפיקוח
והמעקב אחרי עבודת הקבלן
בפינוי אשפה ,נעשו שינויים
כדלהלן :המועצה הצטרפה
לתאגיד אשכול רשויות נגב
מערבי ,אשר מעסיקה
מטעמה ,עובד שמפקח ועוקב
אחר עבודת הקבלן בפינוי
עגלות אשפה ,בנוסף התאגיד
הכניס מערכת דיגיטלית:
התקנת ציפים בעגלות
האשפה ,וכן מצלמה ומשקל
במשאיות הקבלן ,למעקב על
כמות אשפה הנאספת בכל
עצירה ובמצטבר.
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ממצאי מעקב אחר פסולת למחזור:
ממצאי הדוח המבקר משנת  , 2017נמצא ,שבביצוע איסוף ופינוי פסולת אריזות
למחזור ,הקבלן לא עמד בתאריכי הפינוי  ,הקבלן החליט על דעת עצמו לפנות קרטונים
בימי שישי  .נמצאו עשרות תלונות תושבים על כלי אצירה מלאים בפסולת שלא מפונה.
מנהלת האגף מסרה ,היו סטיות רבות מתוכנית העבודה שהוגשה לקבלן.
מנהלת האגף מסרה  ,שכיום בפינוי קרטונים ונייר  ,למועצה יש הסכם עם הקבלן נגב
אקולוגיה ,הקבלן מפנה לפי סידור עבודה שבועי .בפינוי בקבוקי פלסטיק ,הפעילות
הכספית ותשלום לקבלן דרך תאגיד אלה .הליקוי תוקן.

מעקב  -השמת מטופלים במוסדות
כללי
במסגרת דוח מבקר המועצה לשנת  ,2018נערכה ביקורת באגף לשירותים חברתיים ,
בנושא השמה של מטופלים במסגרות ובמוסדות טיפוליים שונים ,כגון :סידור ילדים
בפנימיות ,אחזקת חניכים במסגרות ,סידור ילדים נזקקים במועדוניות ,מעונות לילדים
בסיכון  ,הפעלת מועדוניות מופ"ת ,השמת קשישים בבתי אבות ,השמת מטופלים בפיגור
ועוד .בגין ההשמה במסגרות ובמוסדות לפי הנחיות תע"ס המחלקה אמורה לגבות:
מהורים ,מבוגרים ) מעל גיל  , ( 18וקשישים  ,השתתפות עצמית מהמטופלים או מבני
משפחותיהם וזאת במקרה שנקבע תשלום השתתפות עצמית  .נמצא ,שבהתחשבנות מול
המועצה משרד הרווחה מקזז מתשלום למועצה  ,את ההשתתפות העצמית שגבתה
הרשות מהמטופלים .

להלן ,ממצאי ביקורת עיקריים והמלצות שעלו בדוח:
 (1יש להיעזר במערכת ממ"ד ) מערכת מרשם אוכלוסין משרד הפנים ( בכדי לאתר
מטופלים שאינם תושבי המועצה .המבקר ממליץ ,לעקוב אחר השתייכות
המושמים במהלך מיון ,ולהקפיד ולוודא מדי שנה באמצעות מכתב מובנה
למסגרת/להורה/למושם כי יש להמציא לאגף לשירותים חברתיים אסמכתא לפיה
הינו מתגורר ביישובי המועצה.
 (2אגף הרווחה משתמש בשירותי גוף חיצוני ) להלן -חברת  ( EPRלתפעול מערכת
הרווחה ,כתוצאה מכך  ,מאגר המידע המועבר ומוחזק על ידי החברה ,מכיל נתוני
מטופלים כולל נתונים רפואיים הן בעבר והן בהווה ,המידע עלול להיחשף לגורמים
בלתי מורשים  ,בנוסף אמצעי הבקרה ההגנה והמעקב על מאגר המידע מחוץ
לתחומי מועצה ,עשוי שלא יעמוד ברמה האבטחה המקובלת והמחייבת.
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 (3על המועצה לבצע בדיקות וביקורות על ספקים חיצוניים המספקים למועצה
שירותים בתחום מערכות המידע ומאגרי המידע  ,בכדי לוודא כי ספקים אלו
שומרים על רמת אבטחת מידע נאותה במערכות שתחת אחריותם.
 (4השתתפות צד ג'  -בחלק מהשירותים הניתנים על ידי אגף הרווחה ,משרד הרווחה
מחייב את המועצה לגבות השתתפות עצמית מהפונים לקבלת השירותים במקרים
שבהם נקבע בתע"ס כי המטופל ישתתף בעלות .בהתחשבנות מול המועצה המשרד
מקזז את סכום ההשתתפות העצמית מההוצאה להתחשבנות מדי חודש ,וזאת
בהנחה שהמועצה גבתה את מלוא ההשתתפות העצמית מהמטופל.
 (5מבדיקת המבקר עולה ,כי מנהלת לשירותים חברתיים ,לא קבעה מהם המסמכים
שעל המשפחה המטופלת ,להציג בעת פתיחת תיק מטופל.
 (6מבדיקת חשבוניות רשת קיבוצון  ,נמצאו פערים בטבלאות שכר לימוד :בין טבלת
משרד הרווחה ובין טבלת משרד התמ"ת .בנוסף נמצא שנושא מימון תוספת סל
שירותים לילדים בסיכון מכספי המועצה ולא מכספי ההורים ,צריך להיבחן על ידי
מנהלת לשירותים חברתיים ולעגן את ההחלטה במסמך מסודר ,עותק מהמסמך יש
להעבירו מדי שנה לגזברות .מנהלת האגף מסרה ,כי פער בחיוב בין תעריף משרד
הרווחה לפעוטות בסיכון לבין תעריף גביה בפועל על ידי רשת קיבוצון ,הרשת
מפעילה שירות שעולה בסטנדרט שלו על השירות הסטנדרטי של המדינה.

להלן ,ממצאי מעקב אחר תיקון הליקויים:
במהלך חודש יוני  ,2021נערכה ביקורת מעקב אחר תיקון הליקויים .לשם ביצוע המעקב
נפגש המבקר עם :מנהלת אגף לשירותים חברתיים ועובדת זכאות ומנהל .
להלן טבלת ממצאי מעקב:
ממצא בדוח

המלצה בדוח

המבקר ממליץ ,להקפיד
 (1יש להיעזר במערכת
ולוודא מדי שנה באמצעות
ממ"ד ) מערכת מרשם
אוכלוסין משרד הפנים ( מכתב מובנה
בכדי לאתר מטופלים
למסגרת/להורה/למושם כי
שאינם תושבי המועצה .יש להמציא לאגף לשירותים
חברתיים אסמכתא לפיה
הינו מתגורר ביישובי
המועצה.

סטטוס

תוקן.

ממצאי מעקב ביקורת נוכחית
מנהלת האגף מסרה ,שמדי שנה
ההורים ממלאים טופס פנייה
הכולל :מקום מגורים ,הכנסות,
בעלות על דירה  ,בנוסף עליהם
למלא טופס הצהרה שכל הנתונים
שמסרו נכונים.
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 (2הרושם המתקבל
כתוצאה מהבדיקה,
שלכל העו"סים באגף
יש גישה לכל מאגרי
מידע של כלל
המטופלים באגף.

יש להסדיר הרשאת
משתמשים באגף ,רק
לתחום העיסוק ולתחום
המטופלים שבטיפול העו"ס.

 (3אגף הרווחה
משתמש בשירותי גוף
חיצוני ) להלן -חברת
 ( EPRלתפעול מערכת
הרווחה ,כתוצאה מכך ,
מאגר המידע המועבר
ומוחזק על ידי החברה,
מכיל נתוני מטופלים
כולל נתונים רפואיים
הן בעבר והן בהווה,
המידע עלול להיחשף
לגורמים בלתי מורשים.

על המועצה לבצע בדיקות
וביקורות על ספקים
חיצוניים הנותנים שירותים
למועצה ,בתחום מערכת
מידע ומאגרי מידע.

 (4יש לגבות השתתפות
עצמית מהורים ,בגין
אחזקת חניכים
במסגרות ,וכן אחזקת
קשישים במעונות או
במסגרות יום .
מהבדיקה נמצאו פערי
גבייה  ,בין מה
שהקשיש אמור לשלם
ובין מה שנגבה בפועל .

על האגף לעשות מאמצים
להגברת הגבייה בגין
השתתפות עצמית צד ג'.

 (5מהבדיקה עולה ,כי
המנהלת לשירותים
חברתיים ,לא קבעה
מהם המסמכים שעל
המשפחה המטופלת,
להציג בעת פתיחת
התיק.

לדעת המבקר ,על המנהל
להגדיר את רשימת מסמכי
החובה שיש לשמור בתיק
המשפחה המטופלת .כמו כן
מומלץ ,לבקש מהמשפחה
המטופלת ,אחת לתקופה
שתיקבע על-ידי המנהלת,

תוקן.

תוקן.

מנהל מערכות מידע במועצה מסר,
מהבדיקה שנעשתה באגף ,נמצא
שלכל העובדים באגף הייתה גישה
גורפת לכל המידע המצוי באגף,
בעבר לא נעשה באגף  ,מידור גישה
למידע רק לתחום עיסוק של העו"ס
ורק לתיקי מטופלים הנמצאים
בתחום טיפולו  ,כתוצאה מכך סביר
להניח כי נפגעה צניעת הפרט ,ואי
עמידה בחוק הגנת הפרטיות ,לכן
הוחל בתהליך הסברתי והדרכת
עובדים באגף ,כמו כן התקיימה
שיחה ,עם המנהלים והוחל תהליך
סיווג והרשאות לעובדים ,לפי
הנדרש ובהתאם לתחום עיסוק
העובד.
מנהלת מערכות מידע במועצה
מסר ,בהסכמים החדשים
ובהארכת הסכמים עם הספקים ,
אנחנו נציב מערכת דרישות
לאבטחת מידע ,כך שהמידע ישמר
ויאובטח ,וכן ייבדק נושא ניהול
סיכונים.

מנהלת האגף מסרה ,השתתפות צד
האגף עושה ג' מהורים  ,לעתים האגף ועובדת
זכאות נתקלים בקושי רב לגבות
מאמצים ,
השתתפות עצמית מהורים
אך לא
והשתתפות צד ג' מבוגרים ) מעל גיל
ננקטים
צעדי אכיפה  . ( 18האגף עושה ככל הנדרש כדי
כגון הפסקת להעביר להורים את חובתם
להסדיר את התשלום  ,יחד עם
שהות
זאת אנחנו נתקלים בהורים שלא
המטופל
משלמים.
במסגרת.
לא תוקן.
תוקן.

כיום האגף מקפיד שתיק המטופל
יכיל את כל המסמכים הנדרשים.
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לרענן את מסמכי החובה אם
חל שינוי בנתונים.
 (6נמצאו פערים
בטבלאות שכר לימוד :
בין טבלת משרד
הרווחה ובין טבלת
משרד התמ"ת בנושא
ילדים בסיכון ,והפערים
הכספיים מועמסים על
חשבון המועצה .ולעגן
את ההחלטה במסמך
מסודר.

הפערים הכספים המועמסים
על המועצה צריך להיבחן על
ידי מנהלת לשירותים
חברתיים ולעגן את ההחלטה
במסמך.

תוקן.

מנהלת האגף מסרה ,כי נושא ילדים
בסיכון במעונות יום הובא למליאת
המועצה ,והמליאה אישרה השלמת
תשלום הפער על חשבון המועצה.

מעקב  -גביית השתתפות מהורים
כללי
במסגרת דוח מבקר המועצה לשנת  ,2018נערכה ביקורת באגף לשירותים חברתיים ,
בנושא גביית דמי השתתפות מהורים ומטופלים או מבני משפחותיהם בהשמה ילד/ה
למסגרת וכן מבוגרים וקשישים במסגרות או מוסדות  .משרד הרווחה מחייב את הרשות
לגבות השתתפות עצמית בהתאם לתעריפים שנקבעו על ידו .מדי חודש מעביר משרד
הרווחה למועצה דו"ח תקצוב והתחשבנות הכולל קיזוזים כספיים בגין השתתפות
עצמית של מטופלים .המועצה מחויבת לגבות מההורים את דמי השתתפות לפי הכללים
שקבע המשרד .אי גביית דמי השתתפות ,המועצה תישא בנטל וזה יהיה על חשבונה.

להלן ,ממצאי ביקורת עיקריים והמלצות שעלו בדוח:
 .1הוראות התע"ס קובעות כי בגין חלק מהשירותים ) כגון :השמת קשישים במעונות,
השמת ילדים במעונות  /במשפחות אומנה  /בפנימיות יום ( ישלם המטופל או
משפחתו השתתפות עצמית בהתאם לסוג השירות ועל – פי המצב הסוציו-אקונומי
של משפחת המטופל  .מהבדיקה נמצא ,שהורים פונים לעובדת זכאות במחלקה
לשירותים חברתיים לתשלום דמי השתתפות ,עובדת הזכאות גובה מההורים את
התשלום  :במזומן ,בשיקים או בכרטיס אשראי ,מהבדיקה נמצא שעם קבלת
תשלום מהורים עובדת הזכאות לא מוסרת להורים קבלה ידנית או ממוחשבת עבור
התשלום.
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 .2המבקר מפנה תשומת לב לכך ,שהמצב הקיים במחלקה לשירותים חברתיים,
בנושא גביית השתתפות הורים בגין השמת ילדיהם במסגרות ,נוגד את כלל הפרדת
תפקידים ,שמקים החיוב קרי עובדת הזכאות שקובעת את תעריף התשלום על פי
חישוב הזכאות ,לא יכולה להיות גם גובה את התשלום מההורים .
 .3קיימים פערים בגביית השתתפות עצמית מהורים בגין חניכים המושמים במסגרות
כגון  :אחזקת ילדים בפנימיות ועוד .נמצאו ילדים שהוריהם לא שלמו בשנים 2017
ו , 2018 -עובדת זכאות מסרה למבקר בתגובה שאין ממי לגבות .או ילדים שהופחת
להם התשלום .נמצא שרק לאחר הערת המבקר המקרים הופנו לוועדת חריגים
במשרד הרווחה להפחתת השתתפות או לפתור את ההורה מתשלום.
על פי הוראות תע"ס ,רשות מקומית לא תפנה ילד להשמה ,אם הוריו לא הסדירו
את תשלום ההשתתפות.
 .4המבקר מתרשם ,כי לא נעשה מעקב ובקרה אחר גביית תשלומי השתתפות הורים
על ידי עובדת הזכאות ,לרבות מעקב על הגבייה ועדכון התעריפים מדי שנה .המבקר
ממליץ לבחון את האפשרות לגבות את תשלומי ההשתתפות העצמית באמצעות
מחלקת הגבייה .
 .5בהשמת קשישים בבתי אבות ,נמצאו קשישים שהאגף היה אמור לגבות השתתפות
עצמית בפועל נמצא שבשנת  2017ו 2018 -האגף לא גבה כל תשלום לא מהקשיש
ולא מהילדים.

להלן ,ממצאי מעקב אחר תיקון הליקויים:
במהלך חודש מאי  , 2021נערכה ביקורת מעקב אחר תיקון הליקויים .לשם ביצוע
המעקב נפגש המבקר עם :מנהלת אגף לשירותים חברתיים ועובדת זכאות ומנהל .
להלן טבלת ממצאי מעקב:
ממצא בדוח

המלצה בדוח

סטטוס

 (1נמצא שעובדת
הזכאות גובה מההורים
דמי השתתפות עצמית :
במזומן ,בשיקים או
בכרטיס אשראי,
מהבדיקה נמצא שעם
קבלת תשלום מהורים
עובדת הזכאות לא
מוסרת להורים קבלה
ידנית או ממוחשבת עבור
התשלום.

בעת קבלת תשלום
מהורים יש למסור
מסמך קבלת תשלום.

תוקן.

ממצאי מעקב ביקורת
נוכחית

כיום מחלקת הגבייה,
גובה מהורים את דמי
השתתפות עצמית ,
ולאחר התשלום נמסר
להורה קבלה תשלום.
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 (2בנושא גביית
השתתפות הורים בגין
השמת ילדיהם
במסגרות ,נוגד את כלל
הפרדת תפקידים,
שמקים החיוב קרי
עובדת הזכאות שקובעת
את תעריף התשלום על
פי חישוב הזכאות ,לא
יכולה להיות גם גובה את
התשלום מההורים .

המבקר ממליץ להעביר
את כל נושא גביית
תשלום דמי השתתפות
מהורים לידי מחלקת
הגבייה.

תוקן.

מנהלת האגף מסרה,
שנושא הגבייה הועבר
למחלקת הגבייה.

 (3קיימים פערים
בגביית השתתפות
עצמית מהורים בגין
חניכים המושמים
במסגרות  ,נמצאו ילדים
שהוריהם לא שלמו
בשנים  2017ו, 2018 -
עובדת זכאות מסרה
למבקר בתגובה שאין
ממי לגבות .או ילדים
שהופחת להם התשלום.
נמצא שרק לאחר הערת
המבקר המקרים הופנו
לוועדת חריגים במשרד
הרווחה בבקשה
להפחתת השתתפות או
לפתור מתשלום.

על פי הוראות תע"ס,
רשות מקומית לא
תפנה ילד להשמה אם
הוריו לא הסדירו את
תשלום ההשתתפות.

תוקן
חלקית.

מנהלת האגף מסרה,
שהשנה יש מעט הורים
שלא הסדירו את
התשלום .מאוד בעייתי
ברמה הפרקטית שרשות
לא תפנה ילד להשמה
רק בגלל שהוריו לא
הסדירו את התשלום ,
ידוע לנו שישנם רשויות
שאכן נוהגות כך.

 (4בהשמת קשישים
בבתי אבות ,נמצאו
קשישים שהאגף היה
אמור לגבות השתתפות
עצמית בפועל נמצא
שבשנת  2017ו2018 -
האגף לא גבה כל תשלום
לא מהקשיש ולא
מהילדים .בנוסף נמצאו
מקרים בגין השמת
ילדים או בוגרים
במסגרות שהאגף גבה
פחות מהנדרש או לא
גבה כלל.

על האגף לנקוט
באמצעים ולזמן הורים
או ילדי קשישים
להסדיר את הגבייה.

הנושא
יתוקן  ,רק
אם תוקם
במועצה
וועדת
חריגים .

המבקר המליץ למנהלת
האגף להקים במועצה
וועדת חריגים ,בגין
מקרים של הורים או
קשישים שאין
באפשרותם לשלם או
מקרים שהאגף מתקשה
לגבות.
מנהלת האגף פנתה
למנכ"ל המועצה
ולגזברית המועצה
להקים וועדה חריגים
במועצה.
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מעקב  -מיצוי הכנסות ממשרד הרווחה בתחום כוח אדם
כללי
במסגרת דוח מבקר המועצה לשנת  ,2019נערכה ביקורת באגף לשירותים חברתיים ,
בנושא מיצוי הכנסות ממשרד הרווחה בתחום עלויות שכר כוח אדם ,הבדיקה בדקה את
הנושאים הבאים :התקנים בהם מכיר משרד הרווחה ,מצבת כוח אדם באגף לשירותים
חברתיים ,תשלומי המועצה בגין כוח אדם באגף ,רכיבי שכר המוכרים על ידי המשרד
לעומת רכיבי שכר המשולמים על ידי למועצה ,בדיקת פערי שכר.

להלן ,ממצאי ביקורת עיקריים והמלצות שעלו בדוח:
 המבקר מציין ,שהמועצה לוקחת על עצמה יותר תקנים במימון עצמי ,ללא השתתפותהמשרד המבקר ממליץ ,שלאור נתוני הגידול בכמות המשרות במימון המועצה  ,על
אגף הרווחה לממש את הזכות המוקנית לה על פי הוראת תע"ס מספר  ,2.9ולפנות
למשרד הרווחה להגדלת תקנים .בנוסף נמצא שתיאורי התפקידים של כ 6 -תקני
משרות של עוס"ים ששכרם משולם מתקציבי פעולה  ,עונים על תיאורי המשרות כפי
שרשומים בהוראת תע"ס מספר  2.4ומוכרות על ידי המשרד ,על האגף לבדוק מול
המשרד כיצד חלק מהמשרות יוכרו על ידי המשרד.
מנהלת האגף מסרה ,אנו מבהירים כי תקציבי הפעולה הינם תקציבי משרד הרווחה
שבחר מסיבותיו לתקצבם בדרך זו ,משרות אלו אינן "משרות ייעודיות" אבל
משולמות ע"י המשרד ולכן אין טעם לפנות בגינן למשרד הרווחה .האגף מבהיר כי הוא
עושה כל מאמץ לשמור על מינימום תקנים ע"ח המועצה .חשוב להבהיר שוב כי תקציב
פעולה הינו שכר לכל דבר ועניין ,מתקציב פעולה מועסקים עוסי"ם ושאינם עוסי"ם.
וכי השתתפות המועצה בשכר מתקציבי פעולה הינו ביחס זהה לתקנים הייעודיים
.75%-25%
 מבדיקת רכיבי שכר שמשולמים לעובדים על ידי המועצה והשוואתם מול החזריהשתתפות משרד הרווחה ,נמצאו פערים בין מה שהמועצה משלמת לעובדים ומה
שהמשרד משלם עבור העובדים ,להלן רכיבי שכר שנבדקו :דרגות לעובדים ,תוספת
גמול השתלמות ,תוספת תואר אקדמי ,תוספת נסיעות ,תוספת שעות נוספות ,תוספת
שעות כוננות ,תוספת מעונות ,תוספת אחזקת רכב.
ממצאי הבדיקה בגין רכיבי שכר מרוכזים בטבלה שלהלן ,הטבלה כוללת :ממצא
בדוח ,המלצות בדוח ,סטטוס תיקון ,ממצאי מעקב בביקורת הנוכחית.
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ממצאי מעקב אחר תיקון הליקויים
במהלך חודש מאי  , 2021נערכה ביקורת מעקב אחר תיקון הליקויים .לשם ביצוע המעקב
נפגש המבקר עם :מנהלת אגף הרווחה ועובדת מנהל וזכאות .
להלן טבלת ממצאי מעקב
ממצאי מעקב ביקורת
נוכחית

ממצא בדוח

המלצה בדוח

סטטוס

 (1לאורך השנים חל גידול במשרות
שהמועצה לוקחת על עצמה ועלויות שכרם
משולם מתקציבי פעולה .נמצא מהבדיקה
כ 6 -משרות של תקנים הם במימון מלא
של המועצה מתקציבי פעולה .נמצא
שהמשרד מתקצב פרויקטי פעילות ,לא
ניתן להצביע מה הסכום הכספי שהולך
לטובת השתתפות בתשלומי שכר בגים
עובדים שמתפעלים את הפרויקטים.

על האגף לפנות
למשרד הרווחה
להגדיל את
התקנים
הייעודים ובכך
להקטין את
התקנים במימון
תקציבי פעולה.

האגף מנצל תקנים
עבור המשרות
ייעודים בכל האמצעים
בתקני פעולה
המשרד משלם סכום עמודים לרשותו על מנת
גלובלי ואינו מזכה
לצמצם עלויות.
בתוספות -שעות
כוננות ,שעות
נוספות ,עוטף עזה
וכו...תנאי ההעסקה
של כלל העוסי"ם
זהים .המשמעות
היא שהמועצה
משלימה לעובדים
"בתקני פעולה" את
כל התוספות.

 (2מבדיקת רכיב שכר דרגות לעובדים ,
נבדקו הפערים בין הדרגה המשולמת ע"י
המשרד ובין הדרגה המשלמת ע"י
המועצה .לצורך כך נבדקו  20עובדי עו"ס
באגף  ,מהבדיקה נמצאו  8עובדים,
שדרגתם לא תואם.

על האגף לבדוק
את פערי הדרגות
ל 8 -עובדים.

האגף מסר שתיקן
ל 8 -העובדים את
הדרגה ומתח
הדרגות.

 (3מבדיקת רכיב שכר ,תשלום גמול
השתלמות לעובדים .מהבדיקה נמצאו 7
עובדים עם פערי תשלום .בין מה
שהמועצה משלמת ובין השתתפות
המשרד.

על האגף לבדוק
ולתקן את הטעון
תיקון.

תוקן.

תוקן.

מנהלת האגף מסרה
כי נושא תוספות
גמול השתלמות
יבחן מחדש במדור
שכר במועצה.
לא תוקן.

למנהלת משאבי אנוש ,
נמסר במייל טבלת
הממצאים לתיקון
הליקוי ,למרות פניות
חוזרות האם הליקוי
תוקן  ,נכון לכתיבת
הדוח לא נתקבלה
תגובה האם הממצא
תוקן.
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 (4מבדיקת רכיב שכר  ,תשלום עבור
שעות נוספות .בין מה שהמועצה משלמת
לבין מה שהמשרד משתתף ,מבדיקת 20
עובדות נמצאו פערים  ,בין העובדים  ,אך
בהשוואה בין סך הסכום המשולם ע"י
המועצה ובין החזר כספי מהמשרד ,לא
נמצא פער.

על האגף לבדוק
ולתקן את הטעון
תיקון

 (5מבדיקת פערי תשלום שכר בגין תשלום תשלום שעות
כוננות לפי 100%
שעות כוננות  ,בין מה שהמועצה משלמת
מנוגד להנחיות
ובין השתתפות משרד הרווחה .מבדיקת
האוצר ולדיני
 20עובדים  ,נמצאו  2עובדים ,שכמות
עבודה.
שעות כוננות שמשלמת המועצה בחודש
גבוה יותר .ל 2 -עובדות המועצה משלמת
להם מדי חודש שעות כוננות לפי 100%
בניגוד למקובל שהתשלום לפי .66%
לעובדת נוספת נמצא שהמועצה משלמת
 32שעות ללא החזר כספי מהמשרד.

 (6מבדיקת תלושי שכר של העובדים
לחודש  , 12/2018נמצאו  4עובדים
שהמועצה משלמת להם אחזקת רכב
בניגוד לאוגדן שירות ובניגוד להנחיות
האוצר.

המבקר מוצא
שהמועצה
מחויבת לשלם
לעובדים אחזקת
רכב לפי ₪ 0.68
לכל ק"מ.
תשלום לעובד
לפי  ₪ 1.4לכל
ק"מ ,מנוגד
לאוגדן שירות
והנחיות האוצר.

האגף סבור כי כל עת
שאין חריגה מעלות
זו החלוקה הפנימית
של השעות היא
תקינה  .אצל עובדת
 214נמצא כי
המשרה הוגדרה
בטעות במערכת וזה
תוקן.
תוקן.

האגף מסר שלגבי
תשלום כוננות לפי
 , 100%דווח למדור
שכר לבדיקת
הנושא .לגבי עובדת
שאין לגבי החזר
כספי מהמשרד דווח
למשרד ותוקן .לגבי
 2עובדות החלטת
המועצה לשלם להם
 4כוננות .
תוקן.

מנהלת האגף
מסרה בתגובה,
נושא תשלום
אחזקת רכב יועבר
לבחינה מדוקדקת
של מדור שכר
ומשאבי אנוש.
תוקן.

תוקן.

מנהלת מחלקת משאבי
מסרה ,שכיום המועצה
לא משלמת לפי 100%
לכל שעת כוננות ,אלא
משולם לפי ההנחיות
קרי לפי  66%לכל שעת
כוננות .מבדיקת מדגם
תלושי שכר נמצא שאכן
הליקוי תוקן.
תוקן.

מנהלת מחלקת משאבי
אנוש מסרה ,שכיום
משלמים לעובדים לפי
אוגדן שירות והנחיות
האוצר  .הופסק תשלום
לעובדים לפי . ₪ 1.4
מבדיקת מדגם תלושי
שכר של עובדי האגף
נמצא שאכן הליקוי
תוקן.
תוקן.
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מעקב  -ניהול מאגרי מידע ואבטחת מידע
כללי
במסגרת תכנית הביקורת השנתית של מבקר המועצה לשנת  ,2019בוצעה ביקורת
בנושא ניהול מאגרי מידע ואבטחת מידע ועמידת המועצה בדרישות חוק הגנת הפרטיות
תשמ"א  1981 -חוק הגנת הפרטיות קובע כי האחריות לאבטחת מידע מוטלת על :בעל
מאגר המידע ,מנהל המאגר ,והמחזיקים במאגרי מידע .הגופים המוזכרים בחוק זה ,בין
היתר הרשויות המקומיות ,אשר על פי תקנות הגנת הפרטיות ) אבטחת מידע ( חייבים
למנות ממונה על אבטחת מידע ,הממונה יופקד על אבטחת המידע במאגרים המוחזקים
ברשות .במסגרת הביקורת ,נבדק אופן הציות להוראות חוק הגנת הפרטיות על ידי
הגורמים האחראים לנושא זה במועצה ,ובפרט לאופן ההגנה והטיפול במאגרי מידע
במועצה .הביקורת כללה ,בין היתר ,את הנושאים כדלהלן:
רשימת מאגרי המידע במועצה ,מיפויים ורישומם בפנקס הרשם. מינוי מנהלי מאגרים ומחזיקי מאגרי מידע במועצה. הרשאות למשתמשים ,והפרדת תפקידים בגישה למידע במערכות מחשב. -אבטחת מידע ,ומינוי ממונה על אבטחת המידע כדרישת החוק.

להלן ממצאי ביקורת עיקריים והמלצות שעלו בדוח:
 .1המועצה מחזיקה בכ 20 -מאגרי מידע ממוחשבים בתחומים שונים שאינם
רישומים בפנקס רשם במשרד המשפטים כגון :משאבי אנוש ושכר ,רווחה ,חינוך,
רישוי עסקים ,ארנונה וגבייה ,הנהלת חשבונות ,הנדסה  ,רכש וביטוח  ,איכות
הסביבה  ,השרות הפסיכולוגי ,אסטרטגיה ועוד .בנוסף חיוב הרישום בפנקס הרשם
כולל  12ישובים במועצה וזאת מהסיבה שהישובים הנ"ל מחייבים וגובים בעצמם
ארנונת וועד מקומי ,ועל פי החוק חייבים ברישום מאגרי מידע.
 .2עובדים עוברים מספר תפקידים במהלך העסקתם בארגון .ארגון אשר אינו מנהל
את מערך ההרשאות בצורה נכונה ומעניק לעובד הרשאות נוספות על תפקידו ,ללא
שלילת הרשאות קיימות בעת המעבר ,במצב זה עובד יכול לגשת ולבצע במערכת
המידע גם פעולות אשר היו מנת חלקו של התפקיד הקודם.
 .3מהמידע שמסר מזכיר המועצה למבקר  ,ואשר מפורט בטבלה לעיל ,אנו רואים כי
לכל העובדים במחלקת משאבי אנוש במועצה ,וכן לעובדי חברת בר ניר המספקת
למועצה שירות חשבות שכר ,ניתנה לעובדים הרשאה לכל המערכות המתופעלות
במזכירות המועצה ,כדלהלן :חברת "חילן" בע"מ תוכנת שכר ופנסיה והפקת תלושי
שכר .תוכנת איסופית המנהלת נוכחות עובדים של חברת "רנ-עד" .תוכנת הוט פייל
מנהלת תיקים אישיים של עובדים ) התוכנה נמצאת על שרת המועצה ( .תוכנת הוט
דוק תוכנה להצגת דוחות ותלושי שכר ) התוכנה נמצאת על שרת המועצה ( .תוכנת
הוט פייל ותוכנת הוט דוק הותקנו בשרת המועצה ומתופעלים על ידי חברת קופל
ראם.
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 .4במערכת הפיננסית – גזברות  ,נמצא  ,ל 3 -משתמשי חברת  EPRישנה הרשאה
המסכנת את המערכת ,ונוגדת את כלל הפרדת תפקידים  ,הגורם המקים את חשבון
הספק לא יוכל לבצע שינוי בכרטיס הספק ,ומקים כרטיס ספק לא יוכל לקבל
הרשאה למסך תשלומים .בנוסף ל 2 -עובדות בגזברות ,יש הרשאת גישה למערכת,
כדלהלן :הרשאה לשלם ,הרשאה למסך תשלומים ,הרשאה לפתיחת כרטיס ספק,
הרשאה לביטול הזמנות .המבקר מוצא שלעובדת הגזברות א.א .יש לבטל הרשאה
להקמת כרטיס ספק .לעובדת השנייה בגזברות ד.ש .יש הרשאה להקמת כרטיס
ספק וגם הרשאה למסך תשלומים .המבקר מציין שגם לעובדת הנ"ל ,הופר כלל
הפרדת תפקידים ,יש לבטל הרשאה או לכרטיס ספק או למסך תשלומים.
לאור הממצאים ,המבקר מוצא ,שעל בעל מאגר מידע לבצע מיפוי מדויק של סוגי
ההרשאות הנדרשות לכל תפקיד ולבדוק את ההרשאות הגישה שניתנו לכל
משתמש/עובד למאגר המידע ולמסכי העבודה הנדרש לביצוע עבודתו .יש לצמצם
את ההרשאה למשתמשים ולהעמידה רק לתחום העיסוק של העובד .בנוסף לבדוק
הרשאות גישה שניתנו למשתמשי ספק חיצוני הנותן שירותי מחישוב למועצה,
האם ההרשאה נחוצה לביצוע עבודתו.
 .5המבקר ממליץ לרכז את האחריות לניהול מאגרי המידע במועצה תחת גורם יחיד,
בעל ידע טכני ,והתמצאות בניהול אבטחת מידע שיבצע את כל הבקרות הנדרשות
ממנהל מאגר ,על פי התקנות בחוק הגנת הפרטיות.
 .6חוק הגנת הפרטיות מחייב את הרשות במינוי אדם בעל הכשרה מתאימה שיהיה
ממונה על אבטחת מידע.
 .7הבדיקה עולה ,כי המועצה אינה מבצעת ביקורות על הספקים החיצוניים הנותנים
שירות למועצה ,בכדי לבדוק את עמידת הספקים החיצוניים במדיניות אבטחת
המידע.

להלן ,ממצאי מעקב אחר תיקון הליקויים:
במהלך חודש יוני  , 2021נערכה ביקורת מעקב ,אחר תיקון הליקויים .לשם ביצוע
המעקב נפגש המבקר עם :מנהל מערכות מידע במועצה ) להלן – מנמ"ר (.
 .1מנהל מערכות מידע מסר כי המועצה החלה במיפוי מאגרי מידע מול מנהלי אגפים
ומנהלי מחלקות  ,וכן במינוי מנהלי אגפים כמנהלי מאגרי מידע  .בנוסף בשרת
המועצה נעשה הליך של סיווג והרשאות  ,כלומר יצרנו שכבות מידע השייכים רק
למשתמשי האגפי והמחלקות ) לא היה בעבר (  ,ובכך מנענו מאגף או מחלקה ,מידע
שלא שייך לאגף או למחלקה .כיום אנחנו נמצאים בתהליך סיום המיפוי ,ובקרוב
ירשמו כל מאגרי מידע אצל רשם המאגרים במשרד המשפטים  ,הן מאגרים של
המועצה והן מאגרים של היישובים המחויבים ברישום .רישום מאגרי מידע תוקן
חלקית.

-54-

 .2מנמ"ר מסר למבקר  ,כי עובד שעובר בין היחידות במועצה  ,עם קבלת מידע על
העובד במחלקת משאבי אנוש ,בשלב הראשוני נעשה גריעת הרשאות שהיו לעובד
ביחידה הקודמת .והגדרת הרשאות חדשות לעובד באגף החדש אליו הוא עבר וזאת
תוך כדי שיתוף מנהל המחלקה אליה עבר העובד .הליקוי תוקן.
לגבי הרשאות גורפות ,שיש לעובדים במחלקת משאבי אנוש כולל עובדי חברת ברניר
)הנותנת למועצה שירותי שכר ( לכל המערכות המטופעלות במחלקה ,כפי שפורט
לעיל המבקר התריע בדו"ח שלעובד שיש הרשאה גורפת כפי שתואר בדו"ח קיימת
אפשרות פוטנציאלית להקים עובד פיקטיבי במערכת השכר .בתגובה מנמ"ר מסר
למבקר  ,שנעשה צמצום הרשאות לעובדים במחלקה למעט עובדי חברת ברניר
ומנהלת מחלקת משאבי אנוש שלהם יש עדיין הרשאה גורפת לכל המערכות
המתופעלות במחלקה .לשאלת המבקר כי המצאות הרשאה גורפת לעובד מסכנת
המערכת ? מנמ"ר מסר בתגובה  ,כי נכון זה מסכן את המערכת יעשו מאמצים
לצמצם את ההרשאות למנהלת מחלקת משאבי אנוש וכן לעובדי ברניר .הליקוי
תוקן חלקית.
הרשאות חורגות לעובדי הגזברות  ,מנמ"ר מסר שכיום הרשאות גישה למסכים
למערכת מוגדר על ידי מנהלת האגף ומיושם על ידי מנמ"ר .בהליך זה נמצא פתרון
לבעיית הרשאות חורגות והפרדת תפקידים  .הליקוי תוקן.
 .3הרשאות גישה לעובדים באגף הרווחה  -מנמ"ר מסר למבקר  ,כי מבדיקה שנעשתה
באגף ,נמצא שלכל העובדים באגף ,הייתה גישה גורפת לכל המידע המצוי באגף ,לא
נעשה באגף מידור גישה למידע רק לתחום עיסוק העובד ותיקי מטופלים הנמצאים
בטיפולו של העו"ס .כתוצאה מכך ,סביר להניח כי נפגעה צנעת הפרט ועמידה בחוק
הגנת הפרטיות .לאחר ממצאי הבדיקה ,הוחל באגף תהליך הסברתי והדרכת עובדים
 ,כמו כן התקיימה שיחה עם המנהלים ,וכן תהליך סיווג והרשאות לעובדים לפי
הנדרש ובהתאם לעיסוק העובד והתיקים הנמצאים בטיפולו .הליקוי תוקן.
 .4המועצה מינתה את מנהל מערכות מידע במועצה ,כמנהל מאגר מידע .הליקוי תוקן.
 .5המועצה מינתה את עוזר הגזברית כממונה על אבטחת מידע  .הליקוי תוקן.
 .6פיקוח ובקרה על הספקים החיצוניים ,הנותנים למועצה שירות בתחום המחשוב.
נמסר בתגובה ,כי בהסכמים החדשים ובהארכת הסכמים עם ספקי השירות ,
המנמ"ר יציב מערכת דרישות לאבטחת מידע ,בין היתר שהמידע נשמר ומאובטח
וכן נושא ניהול סיכונים .הליקוי תוקן.
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מעקב  -הדברת זבובים ויתושים
כללי
במסגרת דוח מבקר המועצה לשנת  ,2019נערכה ביקורת באגף לשירותים חברתיים ,
בנושא מיצוי הכנסות ממשרד הרווחה בתחום עלויות שכר כוח אדם ,הבדיקה בדקה את
הנושאים הבאים :התקנים בהם מכיר משרד הרווחה ,מצבת כוח אדם באגף לשירותים
חברתיים ,תשלומי המועצה בגין כוח אדם באגף ,רכיבי שכר המוכרים על ידי המשרד
לעומת רכיבי שכר המשולמים על ידי למועצה ,בדיקת פערי שכר.

להלן ,ממצאי ביקורת עיקריים והמלצות שעלו בדוח:
 .1יחידת התברואה באגף לאיכות הסביבה מונה  4עובדים 3 :מפקחים ,תברואן ומדביר
המועצה ,בנוסף מועסק עובד נוסף בפיקוח עם סמכות להטלת קנסות בקיץ על פי
חשבונית.
תחום העיסוק העיקרי של מפקחי האגף :ביקורים פיקוח ומעקב וביצוע פעולות
ניטור ,והטלת קנסות על אי עמידה בדרישות החוק  :באתרי קומפוסט "גוד-פוסט
בע"מ" בקיבוץ נירים ,ואתר קומפוסט נוסף בעצמונה .ברפתות בקיבוצים :ביצוע
פיקוח ומעקב ופעולות ניטור בכ 8 -רפתות .בלולים :מעקב ופיקוח ופעולות ניטור
והצבת מלכודות זבובים מסביב ללולים  ,נמסר שבכל הקיבוצים וחלק מהמושבים:
גוש צוחר ,עין הבשור ,עמי עוז ,כרם שלום יש לולים .פסולת חקלאית :איתור פסולת
חקלאית שנזרקת בערמות מסביב לחממות ולישובים ובתי אריזה  ,בתחום הנ"ל
קיים קושי לאתר את החקלאים ואת הפסולת שנזרקת ,מהסיבה שלעיתים היא
נקברת בתוך האדמה  .מפח"קים  :מעקב אחרי מפח"קים וחממות  ,לאיתור שריפות
פלסטיק וניילון גזם צנרת וחומרי הדברה  ,הצבת מלכודות ניטור זבובים :בעין
הבשור ,שדה ניצן ,מבטחים .מעקב ופיקוח באתר הטמנת אשפה דיה.
המפקחים מסרו למבקר כי :באתר קומפוסט גוד  -פוסט בנירים ,קיימת בעיה של
אכיפה וזלזול מצד מפעיל האתר ,גובה הקנס לא מרתיע את הקבלן ,מעדיף לקבל
קנסות ולא להשקיע משאבים במניעת מפגעי זבובים  .באתר הקומפוסט בעצמונה
הייתה בעיה של מכת זבובים בשנת  .2019ברפתות בקיבוצים המצב סביר ,הרפתות
הבעתיות :הרפת בחולית ,והרפת בכיסופים ,הזבל שנאגר במאצרות לא מופנה בזמן
לאתרי הקומפוסט ואז נוצרת בעיה של רימות וגלמים של זבובים .לולים של עופות
בקיבוצים המצב סביר ,בחלק מהמשקים בעין הבשור הייתה בעיה של זבובים
בשנים  2018ו ,2019 -לבעלי הלולים ניתנו קנסות לאחרונה חל שיפור .הלולים בגוש
צוחר ,קיימת בעיה קשה של זבובים  ,ניתנו קנסות על בעלי הלולים ,לאחר מכן בעל
לולים איים על מפקח המועצה  ,והאגף העביר את הטיפול מול בעל הלולים למשרד
להגנת הסביבה .מפגע נוסף של זבובים מגיע מלולים הנמצאים בעמי עוז ובכרם
שלום.
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 .2המועצה מופקדת מכוח החוק ,לפעול בכדי להבטיח את בריאות ושלום הציבור
בקשת רחבה של תחומים ובהם תברואה ,בעלי-חיים ,רישוי עסקים ,פיקוח וטרינרי
על עסקי מזון ועוד .לצורך כך נדרשת המועצה להפעיל קשת של חוקים ,ובהם חוקי
עזר ,להטיל מכוחם קנסות בכדי להגביר את ההרתעה ,ולפעול לגביית הקנסות.
אחד הכלים העומדים לרשות המועצה ,להרתיע ולהפחית את המפגעים
הסביבתיים ,הוא :מספר הקנסות המוטלים בגין מפגעים ,גובה הקנס ,ואכיפת
הקנסות .כאשר מטרת הקנסות היא להביא את מבצעי המפגעים התברואיים,
להשקיע משאבים ולצמצם את המפגעים והמניעות מהישנות המפגע .מהבדיקה
נמצא ,בשנת  2018מפקחי המועצה ,נתנו כ 14-קנסות על מפגעים תברואיים
וסביבתיים ושולמו רק  4קנסות .בשנת  2019ניתנו כ 32 -קנסות .מנתוני הטבלה
לשנת  ,2019בנושא עבירות בגין מפח"ק ושריפת פסולת  ,ניתנו  11קנסות ,בנוסף
נמצא ,שקיימים  2מוקדים שבהם מתרחשים שריפות :במושב עמי עוז וכן מפח"ק
בשדי ניצן  .מהממצאים עולה :מספר הקנסות הניתנים נמוך מאוד ,לא קיימת
אכיפה על אי תשלום קנס ולכן מספר הקנסות המשולמים נמוך מאוד ,סכום הקנס
הנמוך לא מרתיע את מפגעי הסביבה לחזור על אותה עבירה .
נמצא שרק ל 2 -מפקחים ,יש הסמכה להטיל קנסות מתוך  4מפקחים.
המבקר ממליץ שעל המועצה לבחון את חיזוק מערך הפיקוח בכלים נוספים ,כגון:
הגדלת סכום הקנס ,פעולות אכיפה כנגד לא משלמים  ,הכפלת סכום קנסות בגין
עבירות חוזרות ,ביקורים תכופים יותר באתרים שמפירים את החוק במודע מתוך
שיקול כלכלי ,הגשת תביעות משפטיות ובחינה של הוצאת צווים מנהלים .בנוסף על
המועצה ,לבחון חיוב הרפתות בהצבת עשרות חביות עם מלכודת בחומר הדברה
בצבע צהוב מסביב לרפתות ,וצביעת החביות בחומר אחת לשבוע .וזאת במטרה
להפחית את כמות הזבובים ולשפר את איכות חיי התושבים.
לממצאים מנהלת האגף מסרה בתגובה ,שינוי חוק העזר לרבות קביעת גובה
הקנסות ,האגף הכין חומר רקע לחוק עזר ,ויועץ המשפטי של המועצה ניסח את
החוק החדש ) פינוי פסולת חקלאית ( .בסוף אוקטובר  2020חוק העזר הובא לדיון
בהנהלת המועצה .גבית קנסות שלא שולמו ,נפעל לגביה מנהלית של הקנסות שלא
שולמו.
 .3מדביר המועצה מסר למבקר ,שחשבוניות רכישת רעלים נמסרים למנהלת האגף
ומתויקים באגף .מנהלת האגף מסרה למבקר ,לא מספקים חומרי הדברה לאחרים
ופרטי החומרים שמשתמשים בהם מופיעים ביומן ההדברה.
המבקר מוצא ,שעל המדביר לנהל פנקס רעלים על פי החוק כפי שרשום בתוספת
השלישית ולא להסתפק רק בתיוק חשבוניות .
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 .4על פי חוק רישוי עסקים ) הדברת מזיקים ( מדביר ימסור למזמין פעולת ההדברה
העתק של הרישום בפנקס ,שעליו יופיעו המלים "נא לשמור לצרכי מעקב".
מטרות ניהול פנקס הדברה ,בין היתר לתעד את פעולות ההדברה  -ובכלל זה לרשום
את המקום שבו בוצעה ההדברה ,ואת החומרים המסוכנים שהיו בשימוש בעת
הביצוע ,התיעוד מאפשר פיקוח של גורמי מקצוע על תקינות פעולותיו של המדביר
ועל מקצועיותו.
מנהלת האגף מסרה בתגובה ,שאין ברשותה עותקים מרישום הקבלן ,על פעולות
הדברה שביצע הקבלן עבור המועצה.
המבקר מוצא ,שיש להקפיד ולדרוש מקבלן ההדברה העתקים מפנקסי ההדברה,
ולשמור את פנקסי ההדברה במשך תקופה שלא תפחת משלוש שנים.
 .5על פי דרישות והנחיות משרד הפנים ,בין יתר תחומי אחריות תברואן ומדביר
המועצה  ,אבחון צרכי הדברה בתחומי הרשות ופיקוח על פעולות הדברה .ביצוע או
וידוא ביצוע של פעולות הדברה של זבובים ויתושים ,לפקח ולהנחיות את קבלן
ההדברה ע.א ) .בנו של התברואן ומדביר המועצה ( על פעולות הדברה שמבצע עבור
המועצה .מהממצאים המפורטים בדוח נמצא ,שהקבלן ע.א ) .בנו של תברואן
ומדביר המועצה ( נתן למועצה שירותי הדברה במשך שנים :ביישובי המועצה,
במוסדות ציבוריים ,בבתי הספר וכן שירותי הדברה וריסוס בנחל הבשור.
מהאמור לעיל ,המבקר מוצא שתברואן ומדביר המועצה ,היה מצוי בניגוד עניינים
אישי במשך שנים ,תוך אי ציות לתצהירים שמסר למועצה  ,ולחוות דעת היועץ
המשפטי למועצה.

להלן  ,ממצאי מעקב אחר תיקון הליקויים:
במהלך חודש יוני  , 2021נערכה ביקורת מעקב ,אחר תיקון הליקויים .לשם ביצוע
המעקב נפגש המבקר עם :מנהלת אגף הסביבה  ,ופקח איכות הסביבה.
 .1מנהלת האגף מסרה למבקר ,שלרשות יחידת התברואה יש כיום  4מפקחים 3 :פקחי
סביבה ואחד תברואן ומדביר המועצה .בנוסף נמסר ,כי לאף פקח באגף אין הסמכה
להטיל קנסות .ולכן לא ניתנו קנסות בשנים  2020ו 2021-כנגד מפגעים סביבתיים:
בדוח המבקר משנת  , 2019המבקר המליץ למועצה לבחון את חיזוק הפיקוח
בכלים נוספים ,כגון :הגדלת סכום הקנס ,פעולות אכיפה כנגד לא משלמים ,
הכפלת סכום קנסות בגין עבירות חוזרות ,ביקורים תכופים יותר באתרים
שמפירים את החוק במודע מתוך שיקול כלכלי ,הגשת תביעות משפטיות ובחינה
של הוצאת צווים מנהלים .בנוסף על המועצה ,לבחון חיוב הרפתות בהצבת עשרות
חביות עם מלכודת בחומר הדברה בצבע צהוב מסביב לרפתות ,וצביעת החביות
בחומר אחת לשבוע .וזאת במטרה להפחית את כמות הזבובים ולשפר את איכות
חיי התושבים.
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המצב הקיים כיום באגף  -לרשות המועצה עומדים חוקים בכדי לפעול כנגד
מפגעים סביבתיים :חוק רישוי עסקים ,חוק שמירת הניקיון ,חוק מניעת מפגעים .
בפועל האגף והמועצה ,לא עושים שימוש בחוקים :לא מטילים קנסות ,ולא
מגישים תביעות משפטיות.
עובדי הפיקוח באגף מבקרים באתרים ,מעירים לעברייני הסביבה  ,אך בפועל אין
בידי עובדי הפיקוח כלי מרתיע ,כגון :הטלת קנסות כבדים ותביעות משפטיות.
המצב הקיים בשטח  ,נתון לרצונו הטוב של העבריין הסביבתי ברצותו נוקט
באמצעיים לתיקון המפגע  ,וברצותו לא מתקן.
לסיכום  -ממצאי המעקב ,המבקר מוצא שלרשות הפיקוח באיכות הסביבה אין
את הכלים להתמודד מול עבריינים סביבתיים.
 .2המבקר מציין ,מזה שנים המועצה מנסה לשנות את חוק העזר הקיים  ,היו דיונים
במועצה ובוועדת איכות הסביבה לשנות את חוק העזר  ,וזאת בכדי לתת מענה
לגובה הקנסות הנמוך שלא הרתיע את עברייניי הסביבה .מנהלת האגף מסרה
בתגובה לדוח המבקר  ,שינוי חוק העזר לרבות קביעת גובה הקנסות ,האגף הכין
חומר רקע לחוק עזר ,ויועץ המשפטי של המועצה ניסח את החוק החדש )פינוי
פסולת חקלאית ( .בסוף אוקטובר  2020חוק העזר הובא לדיון בהנהלת המועצה.
גבית קנסות שלא שולמו ,נפעל לגביה מנהלית של הקנסות שלא שולמו.
במעקב שנעשה ,מנהלת האגף מסרה  -חוק העזר לא התקדם ,וזאת בהנחיית סגן
ראש המועצה וממונה על תיק איכות הסביבה ,להמתין לחוק שמקדם השלטון
האזורי וכנראה יתאים יותר למועצה.
 .3למבקר נמסרו ,העתקים מפנקס הדברה שמנהל הקבלן בהדברת זבובים ויתושים.
הליקוי תוקן .
.4למבקר נמסר מסמך היתר רעלים מתוקן מהמשרד לאיכות הסביבה שאחראי רעלים
במועצה העובד א.י .במקום העובד שפרש לגמלאות ע.א .הליקוי תוקן .
 .5נושא ניגוד העניינים ,שהיה מצוי עובד המועצה בנושא עבודת הקבלן ע.א .לא קיים
כיום ,וזאת מכיוון שעובד המועצה פרש לגמלאות בסוף שנת  .2019הליקוי תוקן.

 >
2020
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נוהל פניות לממונה על תלונות הציבור
א .ממונה על תלונות הציבור
מבקר המועצה ממלא גם את תפקיד הממונה על תלונות הציבור וזאת לפי הוראות חוק
הרשויות המקומיות ) ממונה על תלונות הציבור ( ,התשס”ח.2008-
הממונה על תלונות הציבור הינו שליח תושבי הרשות המקומית לשם הגנה ושמירה על
זכויותיהם מפני פגיעה בהם בידי הרשות ,ובין השאר ממלא פונקציה של מתן שירות
ישיר לתושב המתלונן ,והוא מהווה חלק מהשירות לציבור שנותנת המועצה על ידי
יחידותיה השונות.
ממונה על תלונות הציבור מטפל בפניות שהועברו תחילה למחלקה הנוגעת ,ולא נענו
לדעת הפונה ,כנדרש.

ב .מי רשאי להגיש תלונה
כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור .התלונה יכולה להיות על הרשות
המקומית ומוסדותיה ,על גוף עירוני מבוקר ,על עובד ,על נושא משרה או על ממלא
תפקיד בהם ובלבד שיתקיימו בה התנאים הבאים:
 (1המעשה פוגע במישרין במתלונן עצמו או מונע ממנו במישרין טובת הנאה.
 (2המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה בלא סמכות חוקית או בניגוד למנהל תקין או
שיש בו נוקשות יתרה או אי צדק בולט.
 (3שהמתלונן פנה תחילה ליחידה המתאימה במועצה ולדעתו לא נענה כראוי או לא בא
על סיפוקו הצודק.

ג .דרך הגשת תלונה
סעיף  6לחוק הרשויות המקומיות )ממונה על פניות הציבור( מגדיר את דרך הגשת
תלונות לממונה כלהלן:
"תלונה שהוגשה בכתב או תלונה שהוגשה בעל פה ונרשמה מפי המתלונן תיחתם בידי
המתלונן ויצוינו בה שם המתלונן ומענו ,תיאור מפורט של העניין שעליו נסבה התלונה,
לרבות המועד שבו אירע ,וכל פרט אחר הנוגע לעניין והמסייע לבירור יעיל של התלונה".

ד .חובת סודיות
הממונה על תלונות הציבור חייב לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליו עקב עבודתו ,לא
לעשות בה שימוש ולא לגלותה לאחר ,אלא לשם ביצוע תפקידיו לפי חוק או תפקידו
כמבקר הרשות המקומית ,זולת אם הגילוי נדרש על פי כל דין.
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ה .סמכויות הממונה
לשם ביצוע תפקידו יהיה הממונה מוסמך לקבל ,מכל עובד מועצה או גוף הפועל
במסגרתה ,מסמכים ומידע הדרושים לו לשם בדיקת התלונות ותהיה לו גישה בלתי
מוגבלת לכל התיקים והדיונים במועצה ובמוסדותיה.

ו .סיווג התלונה
" .1מעקב"  -תלונה שהוגשה ליחידה האחראית במשרדי המועצה וכותבה גם אל
הממונה תסווג במעקב ולא תתברר באופן ישיר על ידי הממונה .
" .2תלונה"  -תלונה הממוענת לממונה והיא בכתב או שנרשמה מפי המתלונן ונחתמה
על ידו תתברר על ידי הממונה .
 .3תלונה שתישלח בעילום שם לא תתברר.

ז .אופן הגשת התלונה
את התלונות ניתן להפנות בכתב לממונה על תלונות הציבור ,בפקס ,בדואר אלקטרוני
או בדואר למשרדי המועצה.

תלונות שאין לבררן
לא יהיה בירור בתלונות אלו :
 תלונה על עניין שהוא תלוי ועומד בבית-משפט או בבית-דין או שבית-משפט אושבית-דין נתן בו פסק-דין .
 תלונה על החלטה שלגביה נקבעה בחוק דרך לערעור בפני רשות שיפוטית או מעיןשיפוטית .
 תלונה אשר הוגשה כעבור שנה או יותר מיום האירוע( .אלא אם יש סיבה מיוחדתהמצדיקה זאת .
 תלונה המטופלת במקביל ומתבררת במשרד מבקר המדינה או ברשות אחרת. תלונה שהממונה סבורה שהיא קנטרנית או טורדנית . -תלונה אנונימית ) אלא אם יש סיבה מיוחדת המצדיקה זאת( .

ח .דרכי הבירור
הממונה על תלונות הציבור רשאי לברר את התלונות בכל דרך שתיראה לנכון ואינה
קשורה להוראה שבסדרי דין וראיות .
 .1הממונה יביא את התלונה לידיעת הנילון ו/או גם לממונה עליו וייתן לו הזדמנות
נאותה להשיב עליה.
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 .2הממונה רשאית לשמוע את המתלונן  ,את הנילון וכל אדם אחר אם ראתה בכך
תועלת .
 .3בירור התלונה תסתיים לכל המאוחר עד תום שנה אחת מיום הגשתה .

ט .הפסקת הבירור
בירור על תלונה יסתיים כאשר.
 .1אין מקום לבררה עפ"י האמור בסעיף ו' לעיל.
 .2עניין התלונה בא על תיקונה.
 .3מתלונן ביטל את התלונה .
הודעה על הפסקת בירור התלונה ישלח למתלונן לנילון ולממונה על כך ,בצירוף
הנימוקים להפסקת הבירור .

י .תוצאות הבירור
תלונה מוצדקת -נמצא בתום הבירור כי התלונה מוצדקת ,תימסר על כך הודעה מנומקת
בכתב למתלונן לנילון ולראש המועצה .הממונה רשאי להציע הצעות לתיקון ועל המועד
לכך .
תלונה שאינה מוצדקת  -נמצא בתום הבירור כי התלונה אינה מוצדקת ,תימסר על כך
הודעה מנומקת בכתב למתלונן  ,לנילון ולממונה עליו.
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גביית ארנונה וועד מקומי צוחר
התלונה בסקירה שלהלן ,רלוונטית לוועד המקומי צוחר ולמחלקת הגבייה במועצה.

התלונה והממצאים
התלונה
התלונה נתקבלה בשם שני תושבי הישוב צוחר ,במכתב התלונה שהוגש למבקר המועצה
וממונה על תלונות הציבור ביום  ,5/1/2021המתלוננים מעלים טענות ,כדלהלן :כי עד
שנת  2019הוועד המקומי צוחר גבה מיסי ארנונת מגורים מתושבים :לפי שיטת חישוב
מדורגת  ,קרי עד שטח מגורים של  70מ"ר נגבה כ ,₪ 648 -ועל כל מטר נוסף מעל  70מ"ר
נגבה כ  ₪ 1.26 -לכל מ"ר  .לטענת המתלוננים זה נעשה בהתאם להטלה ראשונה שאישר
משרד הפנים לישוב משנת  . 2013בנוסף המתלוננים טוענים שבשנת  2020הוועד המקומי
החל לחייב את התושבים לפי  30%ארנונה מתעריף שהמועצה מחייבת את התושבים,
קרי עלייה של  300%בחיובי ארנונה וזאת בניגוד לגבייה שהייתה נהוגה בעבר .טענתנו
כלפי הוועד המקומי להמשיך בגבייה כפי שהייתה נהוגה שנים עברו.

הממצאים
לבירור התלונה ,הממונה נפגש :עם מנהלת מחלקת הגבייה במועצה ,מזכיר וועד מקומי
צוחר ,ומזכירת הוועד המקומי  .בירור התלונה העלה כדלהלן:
 .1הטלת ארנונה בידי ועד מקומי  :צו המועצות האזוריות סעיף  ) 133א ( קובע כי ועד
מקומי רשאי באישור המועצה ובכפוף להוראות חוק ההסדרים להטיל ארנונה
כללית לצורך מימוש הסמכויות שהמועצה אצלה לו ) להלן  -ארנונת ועד מקומי ( .
 .2חוק ההסדרים קובע כי ועד מקומי לא יטיל לראשונה ארנונה כללית על סוג נכס המצוי
בתחומו ,אלא לאחר שקיבל את אישור שר האוצר ושר הפנים ) להלן השרים (.
מהבדיקה נמצא ,שוועד מקומי צוחר קיבל אישור משרד הפנים והאוצר להטלת
ארנונה ועד מקומי בתאריך  22/12/13לפי סעיף ) 9ב( לחוק ההסדרים  ,וזאת לאחר
אישור המליאה  .החלטת משרד הפנים והאוצר לאשר לוועד המקומי הטלה ראשונה
של ארנונה לנכס מגורים בתעריף  ₪ 9.26לכל מ"ר בשטח המגורים .ובשנת 2014
אישר משרד הפנים והאוצר לאשר העלאת תעריף ארנונה ל –  ₪ 10.30למ"ר למבנה
מגורים.
 .3בנוהל הבקשה להטלה ראשונה של ארנונה שפרסם משרד הפנים בשנת  2005נקבע כי
" בהתאם למדיניות שרי הפנים והאוצר תעריף הארנונה למגורים שיוטל על ידי הוועד
 -המקומי לא יעלה על  30%מתעריף המועצה האזורית" .
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 .4מסמכים שנמסרו לממונה על ידי מזכירת הוועד  ,נמצא ,שבמשך שנים הוועד
המקומי גבה מיסי ארנונה מתושבי הישוב על מבנה מגורים ,לפי תעריף מדורג ,
לדוגמא :בשנת  2018הוועד המקומי גבה ארנונה מתושבים ,לפי חישוב מס כדלהלן:
על שטח מגורים של עד  70מ"ר תעריף של  , ₪ 10.93יתרת שטח המגורים שמעל 70
מ"ר תעריף של  ₪ 2.12לכל מ"ר נוסף .כנ"ל לגבי גביית מיסי ארנונה בשנת .2019
 .5החלטת משרד הפנים והאוצר משנת  , 2014לאשר לוועד המקומי לגבות מיסי ארנונה
למגורים לפי תעריף  ₪ 10.30לכל מ"ר בשטח המגורים ,קרי תעריף אחיד ולא מדורג.
מבדיקת תעריפי ארנונה שמחייבת מחלקת הגבייה במועצה  ,את תושבי המועצה
לאורך השנים החל משנת  2013ועד  , 2020והשוואתו לתעריף שאישר משרד הפנים
והאוצר לוועד הישוב המקומי צוחר בשנת  , 2013נמצא ששיעור החיוב של הוועד כ -
 30%מתעריף המועצה .מהאמור לעיל ,הממונה מוצא ,שחישוב גביית מיסי ארנונה
מתושבים לפיה פעל הוועד המקומי במשך שנים ,קרי לפי חישוב מיסי ארנונה
בשיטה המדורגת ,מנוגדת לחוק ההסדרים  ,לצו המועצות האזוריות ולהחלטות
המליאה.
 .6מזכיר הוועד המקומי צוחר מסר לממונה ,כי בשנת  2020התקבלה החלטה בוועד
המקומי לגבות מתושבים לפי החוק ,קרי לפי  30%מתעריף המועצה .לכל תושבי
הישוב נמסרה הודעה ודרישת תשלום מיסי ארנונה לשנת  2020למבנה מגורים ,לפי
תעריף אחיד של  ₪ 11.54לכל מ"ר בשטח מגורים .מבדיקת הממונה נמצא שהתעריף
הנ"ל שווה לכ 30% -מתעריף המועצה .תעריף המועצה לכל מ"ר כ ₪ 37.49 -למ"ר )
 ( ₪ 11.25 =30%*37.49נכון לשנת  , 2020מהאמור לעיל החלטת הוועד המקומי
תואמת את החלטות המליאה ,ואת חוק ההסדרים והטלה ראשונה כפי שאושרה
לוועד המקומי בשנת . 2013
 .7מהממצאים המפורטים לעיל ,הממונה מוצא ,שדרישת תשלום מיסי ארנונה
מתושבי הישוב לפיה פעל הוועד המקומי צוחר במשך שנים ) קרי שנים עברו כטענת
המתלונן (  ,כלומר גביית מיסי ארנונה לפי שיטת התעריף המדורג ,הייתה בניגוד
לחוק ההסדרים ובניגוד לאישור המליאה .מהמסמכים שנמסרו לממונה ,נמצא,
ששיטת גביית מיסי ארנונה לפי החישוב המדורג ,כפי שהייתה נהוגה במשך שנים
בישוב ,הטיבה עם עשרות בעלי בתים בישוב  ,שהיה ברשותם בית ששטח המגורים
שלו היה גדול מ  70 -מ"ר ,מציאות זו  ,יצרה אי שיוון בין התושבים בגביית מיסי
ארנונה ,והקטינה בכך את הכנסות הוועד המקומי ,בגביית מס אמת בהתאם לחוק

סיכום והמלצות
בירור הממונה העלה ,כי התלונה לא מוצדקת  ,החלטת הוועד המקומי בשנת  2020לגבות
 30%מתעריף המועצה ,תואמת את חוק ההסדרים ואת אישור משרד הפנים והאוצר כפי
שניתן לוועד המקומי בשנים  2013ו  2014 -וכן את החלטות המליאה.

