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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 נקבעו בחקיקה ,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.
)ד( המבקר יקבע על פי שיקול דעתו את הדרכים לביצוע ביקורתו.
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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 מועדותיה או כל ועדה
מועדותיו 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 לועדת הביקורת  .בדו"ח יסכם המבקר את פעולותיו
יפרט את הליקויים שמצא ,וימליץ על תיקון הליקויים ומניעת הישנותם בעתיד.
בנוסף  ,רשאי המבקר להגיש לראש המועצה ולעדת 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 ,ולועדת
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 .
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לאחר הדיון במליאת המועצה ,נמסר עותק מדו"ח המבקר ,למשרד הפנים ולמבקר
המדינה .ממועד זה  -הדוח גלוי לעיון הציבור.

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.

Ħđēđď
ĦĤđģĕč
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אגף ההנדסה ופרויקטים
.1כללי
בהתאם לתוכנית הביקורת לשנת  ,2016נערכה ביקורת באגף ההנדסה ,כאשר
הדגש הוא בעשיית ביקורת בנושא הפרויקטים ההנדסיים .אגף ההנדסה מתנהל
כזרוע ביצועית של המועצה בביצוע פרויקטים בתחומי התכנון ,הבניה הציבורית,
התשתיות ,מרכיבי הביטחון והתחזוקה השוטפת .
אגף הנדסה במועצה ,אחראי על מגוון רחב של תחומים :תכנון ,ליווי ופיקוח על
ביצוע פרויקטים ציבוריים ,ייצוג המועצה והישובים בפני גורמים ממשלתיים
וציבוריים )מע"צ ,מנהלת המים ,מנהלת הביוב ,משרד התחבורה ,משרד השיכון
וועדות תכנון שונות( .
פעילות ביישובים :מתן מענה וסיוע בנושאי תכנון וביצוע ובתהליכי הרחבת
ישובים .טיפול במערכות אספקה ותחזוקת מים בחלק מהיישובים.
תשתיות פיסיות ברחבי המועצה ,אחריות וטיפול :מים ,ביוב ,ניקוז ,כבישים,
תאורה ,מדרכות ,שילוט ,תמרור ,צביעה ועוד.
מוסדות חינוך ומבני ציבור :ניהול וביצוע מערך תחזוקה למבנים .תשתיות
חדשות ביישובים וביניהם :תכנון ,פיתוח והקמה .מערכות ביוב ביישובים
ומפעלים :הקמה ותפעול.
בנוסף פעילות אגף הנדסה כוללת תיאום והכנת חומר למכרזים פומביים ומכרזי
זוטא ,פרסום מכרזים פומביים ,הכנת אומדנים למכרזים ,סיור קבלנים,
השתתפות בוועדה ,בחינת הצעות המשתתפים במכרז וליוו הוועדה מהיבט
המקצועי .חוזים עם קבלנים וערבויות ביצוע ,הזמנת הצעות מחיר :ממתכננים,
יועצים ,מנהלי פרויקט ,מפקח פרויקט .
הביקורת בדקה את פעילות אגף ההנדסה בביצוע פרויקטים  ,ונערכה בחודשים
אוגוסט עד ינואר . 2017
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.2עבודת הביקורת
הביקורת נפגשה ,במסגרת עבודתה ,עם בעלי תפקידים :מהנדס המועצה ,מנהלי
פרויקטים באגף ,ממונה אחזקת מבני ציבור ותשתיות ,תקציבאית האגף ,גזברית
המועצה ,מנהלת גבייה ,רכזת תב"רים בגזברות.
הביקורת בדקה מספר פרויקטים שהסתיימו ,לצורך כך נבדקו עשרות תיקי
פרויקטים ונבדקו מאות מסמכים ,כגון :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.
כמו כן ,הביקורת נעזרה בבדיקתה במערכת הפיננסית ,נבדק :כרטסות תב"רים
ורישום תנועות הנהלת חשבונות ,דוחות תב"רים ,תשלומים לקבלנים וליועצים,
בדיקת גביית ההכנסות בפועל מול מקורות המימון.
בנוסף נבדקה הטענה ,על עיכוב בחתימת אגף ההנדסה על בקשות להיתר בניה,
המוגשות על ידי התושבים לוועדה ותכנון נגב מערבי .
המבקר מציין ,את שיתוף הפעולה המלא שזכה לביצוע מטלת הביקורת מצד
עובדי אגף ההנדסה והגזברות  ,ועל כך נתונה הערכתי.
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סיכום ממצאים והמלצות
 .1חתימה על בקשות להיתר בניה באגף ההנדסה ,ממצאי מדגם הבדיקה מצביע
שישנו עיכוב סביר בחתימה על הבקשות .המבקר סבור שעל המועצה לבחון
ולהחליט אם נדרשת חתימה ואישור מהנדס המועצה על בקשות להיתר ,כאשר
ההליך להוצאת היתר בניה נעשה בוועדה לתכנון ובניה נגב מערבי ובאחריות
מהנדס הוועדה.
 .2הקבלנים החלו בביצוע הפרויקטים עוד לפני קבלת היתר בניה ,כלהלן :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 התחלת בניה לפני קבלת היתר מנוגד
לסעיף ) 256א( לחוק התכנון והבניה.
 .3מסיכום ממצאי הבדיקה נמצא ,שב 5 -הפרויקטים שנבדקו ,לא נמצאו בתיקי
הפרויקטים תיעוד יומני עבודה של הפרויקט .יומן העבודה הינו אחד המסמכים
החשובים בניהול ופיקוח הבניה ,היומן ,מהווה כלי לניהול ,שליטה ומעקב אחר
ביצוע הפרויקט .אגף ההנדסה מסר בתגובה כי יומני העבודה נמצאים אצל
מפקח הפרויקט .הביקורת ממליצה שעל אגף ההנדסה לתייק את יומני העבודה
בתיק הפרויקט.
 .4להלן ריכוז הממצאים בפרויקט -עבודות תשתיות ופיתוח בחלוצית :5
 הפרויקט/תב"ר הובא לאישור מליאת המועצה ,לאחר שהמועצה יצאה למכרזפומבי ,וחתמה עם הקבלן חוזה.
הביקורת מציינת ,שפרסום מכרז והתחלת ביצוע פרויקט לפני קבלת אישורה
של מליאת המועצה ,מנוגד להנחיות משרד הפנים.
 מנהל הפרויקט לנדיוז תכנון תנועה וכבישים ,הגיש לאגף ההנדסה מסמךאומדן עלות פרויקט בסך  ₪ 9,207,504כולל מע"מ .הביקורת מפנה תשומת
לב ,כי אומדן עלות הפרויקט שצורף למכרז לא תואם את המסגרת התקציבית
בסך  4,000,000ש"ח שאושר במליאה ,והוא נמצא בסטייה ממסגרת התקציב
בכ.₪ 5,207,504 -
על פי ההנחיות משרד הפנים כל תב"ר חייב להיות מאוזן .הביקורת מציינת
שכאשר הפרויקט לא מאוזן תקציבית ,קיימת סבירות גבוהה שהפרויקט
יסתיים בגרעון תקציבי ,וסגירתו תתבצע במימון עצמי של המועצה על חשבון
פרויקטים אחרים.
 המועצה חתמה עם הקבלן חוזה בסכום  ₪ 7,589,515כולל מע"מ ,בצו תחילתהעבודה שנמסר לקבלן נכתב כי לחלק א' של הפרויקט ,הסכום המיועד הוא
 ₪ 4,198,000כולל מע"מ .הביקורת מוצאת שהיקף החוזה עם הקבלן חורג
מהתקציב.
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הביקורת מפנה תשומת לב ,כי נקבע בדיני מועצות אזוריות חוזים והצעות,
סעיף ) 96א( ו)-ב( ,להלן "ראש המועצה רשאי ,על פי החלטת המועצה,
להתקשר בחוזה בשם המועצה .אם חוזה מטיל הוצאה או התחייבות כספית
על המועצה ,לא תחליט המועצה על התקשרות באותו חוזה אם אין להוצאה
או להתחייבות הקצבה מתאימה בתקציב המאושר של המועצה".
 בפרויקט הנ"ל המועצה העסיקה  2קבלנים :קבלן ה.א.ל ערד ,ופיקה תשתיות ,ממצאי הבדיקה נמצא ,כי  2הקבלנים לא עמדו בלוח הזמנים לסיום הפרויקט,
כמתחייב מהחוזה .למרות סיום העבודות באיחור ,נמצא שאגף ההנדסה לא
קנס את הקבלנים כמתחייב מהחוזה ,סעיף  45בחוזה "פיצויים מוסכמים
וקבועים מראש על איחורים".
 מליאת המועצה בישיבתה מיום  28/11/10אישרה פתיחת תב"ר מס' 284עבודות תשתיות מבנה ציבור והשלמות בנווה בסך  ,₪ 3,100,000עם פתיחת
התב"ר הנ"ל נוצרה הפרדה ופיצול של הפרויקט לשניים :האחד המשך ביצוע
פרויקט תב"ר  149תשתיות ופיתוח ב 43 -יח' ,והשני עבודות כמפורט לעיל
בתב"ר . 284
לביקורת לא ברור מדוע בוצע פיצול הפרויקט בשלב מאוחר של ביצוע
הפרויקט ,וזאת לאחר ששולם לקבלן ה.א.ל ערד כ ,₪ 4,167,239 -כמחצית
מאומדן הפרויקט .הביקורת מציינת כי פתיחת תב"רים כפולים לאותו פרויקט
מעידה על פוטנציאל לבזבוז כספי ציבור ועל היעדר ארגון ושליטה .
 ממצאי הבדיקה ,נמצא כי הביצוע מול הקבלן פיקה תשתיות חרג מהחוזה בכ-.₪ 200,000
 נמצא ששולם עבור ניהול ופיקוח פרויקט סך של  ,₪ 293,407מבדיקת תיקהפרויקט ,לא נמצא שהעסקת מנהל ומפקח הפרויקט נעשה בהליך של קבלת
הצעות מחירים ,כמו כן לא נמצא שנחתם חוזה.
 עם סיום הפרויקטים בתב"ר מס'  149ובתב"ר מס'  ,284סה"כ הוצאותמסתכמות בכ ,₪ 10,013,426 -וסה"כ הכנסות מסתכמות בכ.₪ 8,076,458-
חריגה תקציבית בביצוע של  .₪ 2-:47-:79מהבדיקה נמצא ,שלאחר כ3 -
שנים שתב"ר  284היה ללא תנועה ,הישוב מסר למועצה מסמך התחייבות ב-
 11/2016לכיסוי הגרעון בסך  1,900,000בש"ח .מבדיקה במערכת נכון לתאריך
 ,3/2017נמצא כי תב"ר  149נסגר ,ותב"ר  284פתוח ,הסיבה לאי סגירת התב"ר
מכיוון שטרם התקבלה/נרשמה הכנסה מהישוב.
על פי חוק ,מהנדס המועצה בעל אחריות סטטוטורית לניהול הכולל של
הפרויקט כולל הניהול התקציבי ,באחריותו להתריע לפני ראש המועצה ומליאת
המועצה על כל חריגה ממסגרת התקציב .מהממצאים הביקורת מתרשמת ,כי
מהנדס המועצה נגרר אחרי הביצוע ,ולא נוהל תקציב כמתחייב בחוק.
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.5להלן ריכוז הממצאים בפרויקט-הקמת מבנה אולם ספורט בבית ספר נופי הבשור:
 מליאת המועצה אשרה ,פתיחת תב"ר מס'  ,384להקמת מבנה אולם ספורטבתקציב בסך  .₪ 7,624,120מסמך אומדן עלויות/תקציב לפרויקט שהוכן על
ידי אגף ההנדסה ב ,7/2012 -בסך  ₪ 8,127,211כולל מע"מ ,האומדן כולל עלות
בינוי ופיתוח ועמלת משכ"ל ,וכן הוצאות תכנון ופיקוח .הביקורת מציינת ,כי
אומדן הפרויקט שהוכן על ידי האגף חורג ממסגרת התקציב בכ,₪ 500,000 -
עוד לפני היציאה לביצוע .בפועל נמצא מהממצאים ,כי ביצוע עלויות הפרויקט
הסתיימו בסך  .₪ 21-233-:85חריגה מהאומדן בסך כ.₪ 3-111-111 -
על פי חוק ,חובה על מהנדס המועצה להכין אומדן התואם את מסגרת
התקציב הפרויקט/תב"ר שאושר במליאה.
 המועצה חתמה עם הקבלן המבצע ס.ס .קרן הנדסה בע"מ חוזה ,מהממצאיםנמצא שהקבלן לא עמד בלוח הזמנים על פי החוזה ,וכן סך התשלומים ששולמו
לקבלן ,חרגו מהחוזה בסכום כספי של  .₪ 625,712נמצא שעל הקבלן לא
הוטלו קנסות בגין איחור בלוח הזמנים .
 מבדיקת מסמכי תיק הפרויקט נמצא ,שלביצוע הפרויקט המועצה העסיקה:אדריכל ,כ 7 -מתכננים  ,כ 5 -יועצים ,ומפקח פרויקט ,סך ההוצאה כ719,272 -
 ₪כולל מע"מ ,מהבדיקה לא נמצא שהוזמנו הצעות מחיר ממתכננים מיועצים
או ממפקח פרויקט אחרים .בנוסף נמצא שלא נחתמו חוזים כנדרש ממינהל
תקין.
 מבדיקה במערכת הנהלת חשבונות ,גביית הכנסות מול התחייבויות שניתנוממקורות מימון ,נמצא ,שלא התקבלו כל הכספים כמפורט ממסגרת התקציב
שאושר במליאה ,כלהלן :סך התחייבויות ממקורות מימון . ₪ 9,769,139
בפועל נמצא שנתקבלו הכנסות בסך  ,₪ 9,591,428פער הכנסה שלא התקבל
 .₪ 288-822למרות הפער בהכנסות התב"ר נסגר.
 הוצאות פרויקט הקמת מבנה אולם ספורט ,הסתכמו ב ₪ 10,122,973 -וסךהכנסות ב ,₪ 9,591,428 -גרעון תקציבי בסך  ,₪ 642-656סגירת הגרעון
בתב"ר ,נעשה מכספי קרנות הרשות.
 לביצוע עבודות חניה ופיתוח באולם הספורט ,אישרה המליאה ב2025 -פתיחת תב"ר מס'  ,622בסך  ₪ 350,000במימון מלא של משרד השיכון.
ממצאי הבדיקה מראים שהתב"ר הסתיים בגרעון כספי של . ₪ 246-286
כיסוי הגרעון מקרנות הרשות .
בנוסף נמצא ,שסך התשלומים ששולמו לקבלן חרגו מהחוזה בשיעור של כ-
 ,61%וזאת בניגוד לחוק המכרזים המגביל את שיעור החריגה או הגדלה בחוזה
קיים עד . 50%
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 .6להלן ,ריכוז הממצאים בפרויקט -שביל הליכה ישובי צוחר:
 תקציב הפרויקט הובא לאישור מליאת המועצה בתאריך  ,12/2010לפתיחתתב"ר מס'  287בסך  ,₪ 1,185,000במימון מלא של משרד השיכון.
בסיום העבודות בפרויקט ,נמצא ,סה"כ הוצאות הסתכמו ב ₪ 1,363,549 -וסך
הכנסות ב ,₪ 1,185,000 -גרעון תקציבי בסך  .₪ 289-65:מליאת המועצה
אשרה בתאריך  2203126הגדלת תקציב וסגירת הגרעון מכספי קרנות הרשות
 מתכנן הפרויקט א.מ .צירף בתאריך  , 9/2011אומדן עלויות עבודות בפרויקטבסך  ₪ 1,670,811כולל מע"מ .מהבדיקה נמצא ,שביציאה למכרז פומבי אומדן
הפרויקט תוקן ל ₪ 1,729,178 -כולל מע"מ .הביקורת מציינת שאומדן
הפרויקט שהוכן על ידי המתכנן חורג מהתקציב שאושר בכ.₪ 500,000 -
הביקורת מציינת ,שמהנדס המועצה בעל אחריות סטטוטורית לניהול הכולל
של הפרויקט כולל הניהול התקציבי ,מחובת מהנדס המועצה להתריע לפני
ראש המועצה ומליאת המועצה על כל חריגה ממסגרת התקציב ,שאושרה
במליאה.
 הביקורת מוצאת ,שהמועצה חתמה עם הקבלן חוזה ,החורג ממסגרת התקציבשאושר במליאה בסכום כספי של  153,120ש"ח .הביקורת מציינת שחתימה על
חוזה בהיקף כספי החורג ממסגרת התקציב שאושר במליאה מנוגד לצו
המועצות האזוריות סעיף . 85
 מהבדיקה נמצא ,שהקבלן לא עמד בלוח הזמנים אף לאחר הארכת לוחהזמנים .הקבלן סיים את העבודות באיחור של כ 6 -חודשים ,בנוסף נמצא
שאגף ההנדסה לא קנס את הקבלן בגין האיחור כמתחייב בהסכם.
 .7להלן ,ריכוז הממצאים בפרויקט -הקמת מבנה גן ילדים ממוגן בבני נצרים.
 תקציב הפרויקט הובא לאישור מליאת המועצה בתאריך  ,2/4/12פתיחת תב"רמס'  408בתקציב של  ,₪ 1,514,947במימון מלא של משרד החינוך .מבדיקת
כרטסת הכנסות תב"ר ,נכון לחודש  ,2/2015נמצא שמשרד החינוך העביר
למועצה הכנסות בסך כולל של  .1,984,701נכון לתאריך בדיקת הביקורת
בינואר  ,3128נמצא שהגדלת תקציב משרד החינוך לא הובאה לאישור
המליאה ,וזאת בניגוד להנחיות משרד הפנים ,שכל שינוי בהוצאות או
בהכנסות בתב"ר ,המועצה אמורה לקבל את אישור המליאה.
 מסמך אומדן/תקציב הפרויקט שהוכן על ידי אגף ההנדסה ב ,12/12 -העריךאת עלות ביצוע הפרויקט בסך  ₪ 1,978,010כולל מע"מ ,מקורות מימון
הפרויקט :משרד החינוך סך  ,₪ 1,514,947משרד ראש הממשלה הוועדה
להסרת חסמים סך  .₪ 400,000תקציב מועצה  ,₪ 50,000סך הכנסות
ממקורות מימון .₪ 1,964,947
מהאמור לעיל ,אנו רואים שתקציב התב"ר שאושר במליאה קטן מתקציב
הפרויקט שהוכן על ידי האגף ,הסיבה לכך היא שבידי האגף היה מסמך
משרד ראש הממשלה לתקצוב הפרויקט בסך  ,₪ 511-111שלא הובא לאישור
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המליאה ולא נכלל במסגרת התקציב שאושר במליאה .מבדיקת סעיפי
הכנסות בכרטסת תב"ר ,נמצא שנכון לבדיקת הביקורת בחודש ינואר 3128
טרם התקבלה הכנסה ממשרד ראש הממשלה.
 המועצה חתמה עם הקבלן על  3חוזים ,שהם הגדלות לחוזה קיים מס' :4/2013סה"כ עלות העבודות בפרויקט לאחר הגדלות חוזה  ₪ 2,015,744כולל
מע"מ .הביקורת מציינת שהיקף כספי של החוזה חורג ממסגרת התקציב
שאושר במליאה בכ 500,000 -ש"ח .הביקורת מפנה תשומת לב לכך ,שחתימה
על חוזה בהיקף כספי החורג מהתקציב מנוגד לצו המועצות האזוריות סעיף
.85
 הקבלן העביר למועצה ערבות ביצוע בנקאית בשיעור  5%מערך החוזהכמתחייב מהחוזה ,הביקורת מציינת שהמועצה הגדילה את היקף הכספי של
החוזה מול הקבלן .מבדיקה במערכת סריקת ערבויות ,נמצא שהקבלן לא תיקן
גובה הערבות לחוזה המעודכן וזאת בניגוד לחוזה.
 לביצוע הפרויקט המועצה העסיקה :אדריכל ,מתכנן ,יועצים  ,ומפקח פרויקט,סה"כ תשלומים כ ₪ 234,992 -כולל מע"מ ,מבדיקת תיק הפרויקט  ,לא נמצא
שהוזמנו הצעות מחיר ממתכננים מיועצים או ממפקח פרויקט אחרים.
ליועצים נמסרו צווי התחלת עבודה עם ציון ההיקף הכספי .נמסר מאגף
ההנדסה שצווי עבודה מהווים חוזים .
הביקורת מוצאת שעל המועצה להחתים את היועצים ,המתכננים ,המפקחים
ומנהלי פרויקטים על החוזים כחוק.
 מהממצאים ,נמצא שסך הוצאות פרויקט ,כולל תשלום לקבלן ביצוע ותשלוםלמתכננים יועצים ופיקוח ועבודות שונות כ .₪ 2,385,111-ההוצאה הנ"ל
חורגת מתקציב הפרויקט של אגף ההנדסה בכ ₪ 400,000-ומתקציב התב"ר
בכ 900,000-בש"ח.
 הביקורת מציינת כי ,הפרויקט הסתיים בשנת  2015וצבר גרעון תקציבי בסך .₪ 400,410נכון להיום התב"ר טרם נסגר.
 .8להלן ,ריכוז הממצאים בפרויקט -בניית מבנה ממוגן מרכז חוסן:
 מבדיקה במערכת הכנסות ממקורות ממנים נמצא ,שסה"כ הכנסות לא תואםאת הרשאות והתחייבויות שניתנו על ידי המשרדים והמוסדות למימון
הפרויקט  ,נמצא שקיים פער הכנסה של . ₪ 35,700
 הפרויקט הסתיים בשנת  2015בעודף תקציבי .נכון לבדיקת הביקורת ,2/2017התב"ר טרם נסגר.
 לביצוע הפרויקט המועצה העסיקה  8יועצים ומתכננים ,סה"כ תשלומיםששולמו למתכננים ויועצים כ .₪ 192,352 -נמצא ,שאגף ההנדסה לא החתים
את המתכננים על חוזה ,האגף מסר למתכננים ויועצים צווי התחלת עבודה
המהווים תחליף לחוזה .הביקורת מוצאת שמסירת צו התחלת עבודה
למתכננים לא מהווה תחליף לחוזה ויש להחתימם על חוזה .
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 .9מסיכום הממצאים נמצא ,שב 4 -פרויקטים הוכנו אומדני פרויקט על ידי מנהלי
פרויקטים או מהנדס המועצה שחורגים ממסגרת התקציב שאושרה במליאת
המועצה ,החריגה הביאה את המועצה לפרסם מכרזים פומביים וחתימה על
חוזים מול הקבלנים שחורגים מהתקציב ,נמצא שסך התשלומים המשולמים
לקבלנים לאחר סיום הפרויקט חורגים מהחוזה.
הביקורת מציינת כי על פי חוק הרשויות המקומיות ,מהנדס המועצה בעל
אחריות לניהול הכולל של הפרויקט כולל הניהול התקציבי ,ומחובתו להתריע
לפני ראש המועצה ומליאת המועצה על כל חריגה ממסגרת התקציב.
מהממצאים הביקורת מתרשמת ,שקיים ניתוק בין התקציב שמאושר במליאת
המועצה ,ובין התנהלות תקציבית של מהנדס המועצה.

.3כוח אדם
מצבת כוח אדם ,של האגף מונה  8עובדים כולל מהנדס המועצה .האגף נעזר
בשירותיהם של :אדריכלים ,מתכננים ,יועצים ,וכן מנהלי פרויקט ומפקחים
חיצוניים המועסקים על ידו כסיוע בניהול פרויקטים ופיקוח על ביצועם.
להלן כוח אדם באגף:
 מהנדס המועצה -מנהל את האגף ,ואחראי על קידום ויזום פרויקטים בבניהציבורית ועבודות ציבוריות ,פנייה למשרדי הממשלה ,מוסדות ואחרים ,לקבלת
תקציביים לפרויקטים .בחירה והעסקת מתכננים יועצים מנהל ומפקח פרויקט
קיום פגישות וישיבות מול מתכננים ,מנהלי פרויקטים ויועצים.
 מזכירת אגף – מרכזת את פעילות האגף ,תיאום פגישות ועוד. שבתאי פרויקטור  -תחום עיסוק :ניהול /ליוו פרויקטים ,מתן מענה וסיועבנושאי תכנון וביצוע בתהליכי הרחבת ישובים .אחריות וטיפול תשתיות
פיסיות ברחבי המועצה :מים ,ביוב ,כבישים ,ניקוז .הכנת אומדנים
בפרויקטים קטנים ,ליוו וועדת מכרזים החל מפרסום מכרז איסוף הצעות
המשתתפים  ,אומדן מכרז ,ניתוח ותחשיב חשבונאי של ההצעות ,הכרזה על
הזוכה.
 דליה פרויקטור -מנהלת פרויקטים וכן מרכזת את הקשר מול מינהל מקרקעיישראל בנושא חכירה מבנים וקרקע ,ממונית נגישות המועצה וגם אחראית על
תחום .GIS
 יהושע ממונה אחזקת מבנים -תחזוקה טכנית שוטפת של מבנים ומוסדותצבור ,תשתיות ,מדרכות ,מעקות ,גדרות  ,וכן ניהול /ליוו פרויקטים .
 תקציבאית האגף  -ריכוז הרשאות והתחייבויות כספיות ממקורות מממניהפרויקט/תב"ר ,ביצוע דיווח למקורות הממנים את הפרויקטים ,מעקב אחר
קבלת הכנסות בהתאם להתחייבויות והרשאות תקציביות שניתנו למועצה
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ממקורות הממנים ,רישום חשבוניות קבלנים במערכת חיצונית של האגף
לצורך מעקב תקציב הפרויקט.
 שלומי אחראי על תחום המים והביוב במועצה -קווי הולכת מים וביוב  ,תחנותשאיבה וסינקה ,מכוני טיהור ושפכים ,מתן מענה לכל תקלות ביוב במבני
ציבור ומבני מועצה  ,מתן מענה בתקלות המים ב 3 -ישובים קהילתיים צוחר,
אבשלום ושלומית ומבני המועצה.
 חשמלאי אחד ,אחראי בנושא חשמל  :מבני המועצה ,מוסדות חינוך ,ותאורתביטחון היקפית בקיבוצים ובישובים.
נמסר לביקורת ,כי הפרויקטים קטנים ,כגון :שיפוצים בתי ספר ,גני ילדים,
מעונות יום ,שבילי הליכה בישובים ,ניהול וביצוע ופיקוח כבישים ותשתיות
מנוהלים על ידי עובדי האגף .בפרויקטים גדולים ,עובדי האגף שותפים במעקב
ובניהול הביצוע השוטף של הפרויקט ולעיתים משמשים כמנהלי פרויקטים.
כמו כן ,אגף ההנדסה אחראי ,על המעקב והפיקוח אחר כל שלבי הפרויקט :שלבי
ביצוע הפרויקט ,עמידה בלוחות הזמנים לסיום הפרויקט ,תקציב הפרויקט מול
הביצוע בפועל .דיווח למקורות מימון ,מנהלת תקציבים באגף אחראית על ביצוע
מעקב על קבלת הכנסות ממקורות המימון.
הביקורת מציינת שמבדיקת הפרויקטים ,נמצא שתקציבאית האגף מנהלת מעקב
אחר הגבייה בפועל של מקורות המימון החיצוניים .למעקב יש חשיבות היות
וללא פיקוח ומעקב ,עלולה המועצה שלא לגבות כספים ממקור מימון חיצוני
אשר הובטח.

.4בקשות להיתר בניה
פתיחת בקשה להיתר בנייה על ידי התושבים ,נעשה בוועדה לתכנון ובניה נגב
מערבי ,עם פתיחת תיק הבקשה ,התושב מופנה על ידי הוועדה לאגף ההנדסה
במועצה .עם קבלת עותק הבקשה להיתר באגף ,אגף ההנדסה מפנה את התושב
לתשלום היטל ביוב במחלקת הגבייה במועצה ,חתימת האגף על הבקשה נעשה
לאחר תשלום ההיטל .
המצב הקיים  -טרם חתימה על הבקשה להיתר ,נמסר ממנהלת הגבייה ,כי אגף
ההנדסה מפנה את התושב למחלקת הגבייה במועצה לתשלום היטל ביוב .תחשיב
ההיטל והזנת נתוני הבניה והקרקע למערכת הארנונה ,נעשה על ידי מחלקת
הגבייה .לביקורת נמסר שבשלב הראשוני ,התושב משלם היטל ביוב עבור הקרקע
בלבד ,בגמר הבניה כאשר התושב מבקש טופס  4מאגף ההנדסה ,הוא מופנה על
ידי האגף למחלקת הגבייה לתשלום היטל ביוב עבור המבנה.
לאחר חתימת האגף על הבקשה ,עותק אחד מהתוכניות ,נשאר באגף ,יתר
העותקים מהבקשה ,מוחזרים לתושב להמשך תהליך הוצאת ההיתר מול הוועדה
לתכנון ובניה נגב מערבי ,אישור הבקשה ומתן ההיתר וחישוב השטחים לחיוב
בגין אגרות בניה והיטלי פיתוח נעשה בוועדה .
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בדיקת מדגם תיקי בקשות להיתר  -לבדיקת הטענות ,שישנם עיכובים בחתימה
על בקשות להיתר בניה מצד אגף ההנדסה ,הביקורת בדקה מדגם של כ60 -
בקשות .מממצאי הבדיקה נמצא ,כי היו מעט בקשות שהחתימה על בקשה הייתה
לאחר כ 10 -ימים ,במרבית הבקשות החתימה הייתה לאחר כ 3 -ימים בממוצע.
מהממצאים ,הביקורת מוצאת שהתנהלות האגף ,בחתימה על בקשות להיתר
בניה הינה בזמן סביר.

.6ביצוע פרויקטים
על פי דיני הרשויות המקומיות ,תקציב בלתי רגיל הוא "תקציב של הרשות
המיועד לפעולה חד -פעמית או לתחום פעילות מסוים ,הכולל אומדן תקבולים
ותשלומים לאותה פעולה או לאותו תחום פעילות ,וכספים שיועדו על פי דין
למטרות שאינן תקציב רגיל " .תקציב בלתי רגיל משמש את הרשות המקומית
למימון פרויקטים שונים ,מקורות ההכנסה לביצוע הפרויקטים מתקבלים
ממשרדי ממשלה ,מוסדות כגון :מפעל הפיס ,מנהלת התרבות והספורט ועוד ,וכן
מהשתתפות בעלים )הישובים( ,וממקורות עצמיים של הרשות.
על פי הנחיות משרד הפנים ,הקצאת מקורות מימון לתב"ר היא פעולה מנהלתית
הנתונה לשיקול דעתה של מועצת הרשות המקומית .המועצה היא שאחראית
להחליט על סדרי העדיפויות לביצוע פרויקטים המוקמים במועצה ,והיא
המוסמכת לאשר בעבורם תב"ר .כל תב"ר חייב להיות מאוזן ,והמועצה צריכה
לקבל אישור תקציבי ממליאת המועצה על הכנסותיו והוצאותיו ולכל שינוי בהן.
לאחר קבלת אישור המועצה ,מועברים המסמכים לאישור משרד הפנים ,ורק
לאחר קבלת אישורו מוסמכת המועצה להתחיל בביצוע הפרויקט.
לכל תב"ר מוקצה חשבון מיוחד ,שכולל הן את ההכנסות והן את ההוצאות .עוד
לפני אישור מליאת המועצה על פתיחת תב"ר מוגדרים מקורות המימון לביצוע
הפרויקט ,התב"ר נסגר על ידי מליאת המועצה עם סיום התשלומים בפרויקט
וגביית ההכנסות שנועדו למימונו.
תהליך ביצוע פרויקט בינוי או תשתית ,הינו תהליך מורכב .התהליך כולל בין
היתר את השלבים הבאים:
א .החלטה על הצורך בפרויקט.
ב .העמדת תקציב לפרויקט.
ג .הכנת פרוגראמה לפרויקט ,תכנון הפרויקט ובחירת קבלן.
ד .ביצוע הפרויקט.
ה .מסירה למזמין.
ו .חשבונות סופיים.
ז .ליווי הפרויקט במשך שנת הבדק )השנה הראשונה לאחר סיום הפרויקט(.
אגף ההנדסה אחראי על כל שלבי הפרויקט ,לרבות תכנון הפרויקט וקבלת כתבי
כמויות ואומדנים ,הזמנה והעסקת מנהל פרויקט ,מפקח פרויקט ,יועצים
ומתכננים ,פרסום מכרז והכנת המכרז כולל סיור קבלנים ,חוזים מול הקבלנים,
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מעקב ובקרה אחר לוחות הזמנים לסיום הפרויקט ,הוצאת צווי התחלת עבודה,
מעקב אחר שלבי הביצוע ועמידה בתקציב הפרויקט מול הביצוע בפועל ,אישור
חשבונות חלקיים וחשבון סופי ,דיווח שלבי ביצוע למקורות ממנים לקבלת כספי
מימון ומעקב אחר קבלת הכספים.
על פי חוק הרשויות המקומיות )מהנדס רשות מקומית( ,תשנ"ב ,2::2-מהנדס
המועצה בעל אחריות סטטוטורית לניהול הכולל של פרויקט בניה ציבורית
ועבודות הציבוריות כולל הנושא התקציבי.

פרויקט עבודות תשתיות ל 54-יח' ומבני ציבור חלוצית 5
פרויקט עבודות תשתיות ופיתוח ל 43 -יח' נעשה במימון משרד השיכון
והשתתפות הישוב ,ועבודות תשתיות במבני ציבור נעשה במימון מלא של משרד
השיכון.
היתר בניה  -המועצה הגישה בקשה להיתר " תוכנית הסדרי תנועה שלב ב'
חלוצית  " 4לוועדה לתכנון ולבניה "שמעונים" ,ובתאריך  2/8/2010ניתן למועצה
היתר לסלילת כבישים ותשתיות.
מהממצאים שיפורטו להלן ,נמצא שהקבלן החל את העבודות בפרויקט בתאריך
 ,5070311:ועל פי לוח הזמנים לביצוע הפרויקט הקבלן אמור לסיים את העבודה
ב , 220311: -כלומר סיום העבודות בפרויקט כ : -חודשים לפני מתן היתר בניה
מהוועדה לתכנון ולבניה.
הביקורת מציינת ,שהתחלת ביצוע עבודות לפני קבלת היתר מנוגד לחוק התכנון
והבניה.

תקציב הפרויקט
בתאריך  14/6/2009מליאת המועצה אשרה פתיחת תב"ר מס'  ,149עבודות
תשתיות ופיתוח  43יח"ד ולמבני ציבור ,סך התקציב לפרויקט ,₪ 4,000,000
מקור המימון ,התחייבות הישוב לפיתוח המגרשים בסך . ₪ 4,000,000
ממצאי בדיקת הביקורת שיפורטו להלן בהמשך הדוח ,מראים כי :אומדן עלויות
הפרויקט ,החלטת וועדת המכרזים על הזוכה בתאריך  21060311:בביצוע
הפרויקט ,חתימת המועצה על חוזה עם הקבלן ב ,5070311: -נעשה לפני
שהתקציב הובא לאישור במליאה .בנוסף נמצא כי מסגרת התקציב שאושרה
במליאה נמצא בסטייה )למטה( מהאומדן בכ ,5-111-111 -בנוסף נמצא שהחוזה
עם הקבלן בחריגה תקציבית .ממסמך סיכום דיון מיום  21070311:בהשתתפות
מנהל הפרויקט ופרויקטור אגף ההנדסה נמסר לקבלן להתחיל את ביצוע
העבודה באופן מיידי.
פרויקטור אגף ההנדסה שליווה את הפרויקט מסר בתגובה ,כי לא ידועה הסיבה
שהתב"ר הובא לאישור המליאה באיחור .נכונה העובדה שהאגף התחיל בעבודות
לפני אישור התקציב ,מהסיבה שפרויקטור אשר והועסק מטעם הישוב דחף את
תחילת העבודות בפרויקט ,וכן מפני שהיה צורך לאכלס את הישוב מיידית.
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על פי ההנחיות להנהלת חשבונות ודיווח כספי ברשויות המקומיות שפרסם
משרד הפנים בדצמבר ) 3115להלן  -ההנחיות לדיווח הכספי( ,כל תב"ר חייב
להיות מאוזן ,ויש לקבל אישור תקציבי להכנסותיו ולהוצאותיו ולכל שינוי בהן.
לאחר אישורה של מועצת הרשות המסמכים מועברים לאישורו של משרד
הפנים ,ורק לאחר קבלת אישורו הרשות המקומית רשאית לפרסם מכרז
ולהתחיל בביצוע הפרויקט.
נמסר ,שבפרויקטים להרחבת ישובים ,המועצה משמשת כצינור לתשלום לקבלן
)דרישת משרד השיכון( והתשלום לקבלן משולם מכספי גורם ממן ,אם זה משרד
השיכון או מימון ביניים באמצעות חו"ז ישוב ) פתיחת כרטיס חו"ז ישוב בהנהלת
חשבונות ( .שחרור הכספים למועצה על ידי משרד השיכון נעשה בשלבים או
במנות תוך כדי ביצוע.
אומדן עלויות הפרויקט -מנהל הפרויקט לנדיוז תכנון תנועה וכבישים ,הגיש
לאגף ההנדסה בתאריך  ,26/4/2009מסמך אומדן עלות פרויקט בסך ₪ 9,207,504
כולל מע"מ .האומדן מפרט את העבודות ,כמויות ומחירים ,לביצוע עבודת פיתוח
כבישים ותשתיות ל 43 -יח' ולמבני ציבור בנווה כלהלן :מבנה  - 1עבודות תשתיות
ופיתוח וכבישים למגרשים ונחלות חקלאיות ל 43 -יח' ,מבנה  -2עבודות תשתיות
ופיתוח וכבישים למבני ציבור ,מסמך אומדן עלויות כולל עבודות :עבודת עפר
ועבודות אספלט בכבישים ועבודת מדרכות  ,תמרורים וצביעה  ,פיתוח ריצופים
ואבני שפה שתילה וזריעה ,קירות תומכים גדרות וסלעיות ,תשתיות מתקני ביוב
קווי מים וביוב ,עבודות חשמל והכנות לתאורה .מסמך האומדן צורף למכרז
ולחוזה עם הקבלן .האומדן מפרט את העבודות שיש לבצע בפרויקט ומשמש ככלי
להעברת דרישות הפרויקט ,אשר מתוארות טוב יותר במילים מאשר בשרטוטים
ומכמת את כל העבודות שיש לבצע בפרויקט.
הביקורת מפנה תשומת לב ,כי אומדן עלות הפרויקט שהוכן על ידי מנהל
הפרויקט לא תואם את המסגרת התקציבית שאושר במליאה ,והוא בסטייה
ממסגרת התקציב בכ .₪ 6-318-615 -הביקורת מציינת שאומדן של פרויקט
צריך לשקף בעיקרו את כמות העבודה והיקפה הכספי ,אומדן לא מאוזן תקציב
יביא את הפרויקט לגרעון תקציבי ,וסגירתו ממקורות עצמיים של המועצה על
חשבון פרויקטים אחרים.
מכרז מס(  - 70311:המועצה פרסמה מכרז פומבי מס'  ,6/2009ביצוע עבודות
תשתיות להרחבת הישוב נווה חלוצית  4שלב ב' ,שיטת המכרז -המשתתפים
במכרז אמורים לציין אחוז הנחה מהאומדן ,וועדת המכרזים החליטה בתאריך
 ,10/5/2009כי הצעת הקבלן הזוכה ה.א.ל ערד בע"מ ,סך ההצעה הזוכה
 ₪ 7,589,515כולל מע"מ ,הנחה ממוצעת של  21%מהאומדן .הצעת הקבלן כוללת
 2מבנים :מבנה א' מגרשים ונחלות חקלאיות ל 43 -יח'  ,מבנה ב' תשתיות למבני
ציבור.
חוזה עם הקבלן ה/א/ל ערד בע#מ  -בתאריך  4/6/2009המועצה חתמה עם
הקבלן חוזה לביצוע עבודות תשתיות להרחבת שלב ב' בנווה ) חלוצית  43 ( 4יח'
ומבני ציבור בסכום  ₪ 7,589,515כולל מע"מ ,בצו תחילת העבודה שנמסר לקבלן
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נכתב כי לחלק א' של הפרויקט הסכום יועמד על  ₪ 4,198,000כולל מע"מ.
תקופת ביצוע הפרויקט  180יום ) קרי  6חודשים (.
מהממצאים לעיל אנו רואים ,שאומדן עלות הפרויקט וכן החוזה עם הקבלן גבוה
מהתקציב שאושר במליאת המועצה .
הביקורת מפנה תשומת לב ,כי נקבע בדיני מועצות אזוריות חוזים והצעות ,סעיף
) 96א( ו)-ב( ,להלן "ראש המועצה רשאי ,על פי החלטת המועצה ,להתקשר
בחוזה בשם המועצה .אם חוזה מטיל הוצאה או התחייבות כספית על המועצה,
לא תחליט המועצה על התקשרות באותו חוזה אם אין להוצאה או להתחייבות
הקצבה מתאימה בתקציב המאושר של המועצה".
תשלומים לקבלן ה.א.ל ערד  3111בע"מ  -מהרישום בכרטסת תב"ר ,נמצא
ששולמו לקבלן חשבונות חלקיים דרך המועצה :עבור עבודות תשתיות ב 43 -יח'
ועבודות תשתיות במבני ציבור ,בסך כולל של  ,₪ 3,312,105וסכום נוסף בסך
 855,000שולם לקבלן דרך הישוב ,סה"כ שולם לקבלן .₪ 4,167,239
הביקורת מפנה תשומת לב ,כי הביצוע חרג מהתקציב בכ.₪ 167,239 -
בחוזה עם הקבלן התחייב הקבלן לסיים את העבודות ב 180 -יום קרי סיום
העבודות בפרויקט עד תאריך  ,11/2009בפועל נמצא שהקבלן הגיש חשבונות
תשלום עד ליום .17/5/10
מבדיקת מסמכים בתיק הפרויקט ,נמצא ,שהקבלן פשט את הרגל ולא סיים את
העבודות בפרויקט .כתוצאה מכך המועצה נאלצה לצאת למכרז נוסף בכדי לסיים
את העבודות בפרויקט ,להלן המשך העבודות בפרויקט מכרז מס' .7/2011
לשאלת הביקורת ,האם הוטלו על הקבלן קנסות בגין אי עמידה בלוחות הזמנים
בתגובה השיב פרויקטור אגף ההנדסה שליווה את הפרויקט ,כי על הקבלן לא
הוטלו קנסות בגין האיחור ,בגלל שחלק מהאיחור נבע מעדכון תוכניות.
הביקורת מציינת שמבדיקת מסמכי הפרויקט ,לא נמצא מסמך המציין עיכוב
בלוחות הזמנים ,הביקורת סבורה שלאור אי סיום הפרויקט ואי עמידה בלוחות
הזמנים ,היה מקום להפעיל את סעיף  56בחוזה "פיצויים מוסכמים וקבועים
מראש על איחורים".
פיצול תקציב הפרויקט  -מליאת המועצה בישיבתה מיום  28/11/10אישרה
פתיחת תב"ר מס'  284עבודות תשתיות מבנה ציבור בנווה בסך ₪ 3,100,000
במימון משרד השיכון .פתיחת התב"ר הנ"ל גרמה לפיצול או פתיחת תב"רים
כפולים לאותו פרויקט קרי :תב"ר  149שתוקצב ב ₪ 4,000,000 -כלל בתוכו ביצוע
עבודות תשתיות ופיתוח גם עבור מבני ציבור בנווה ,ותב"ר  284שתוקצב ב-
 3,100,000ש"ח נפתח עבור ביצוע עבודות תשתיות ופיתוח מבני ציבור והשלמות.
משרד מבקר המדינה העיר למועצה המקומית באר יעקב בדו"ח משנת  3126כי
פתיחת תב"רים כפולים לאותו פרויקט מעידה על פוטנציאל לבזבוז כספי ציבור
ועל היעדר ארגון ושליטה בפעילותה הפוגע ביכולת הפיקוח והבקרה שלה.
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מהממצאים שיפורטו בטבלה בהמשך הדוח ,נמצא שנעשו עדכונים והגדלות
תקציב הן לתב"ר  149והן לתב"ר  284לאחר סיום הפרויקט.
מכרז מס(  - 803122הקבלן ה.א.ל ערד  2000בע"מ ,שזכה במכרז מס' 6/2009
פשט את הרגל ולא סיים את העבודות ,ולכן המועצה יצאה למכרז פומבי מס'
 ,7/2011ביצוע עבודות תשתיות חלוצית  4שלב ב' -השלמות ,שיטת המכרז
המשתתפים במכרז אמורים לציין אחוז הנחה מהאומדן ,אומדן המכרז בסך
 ₪ 9,412,579כולל מע"מ .
החלטת וועדת מכרזים מתאריך  ,7/4/2011כי הצעת הקבלן הזוכה פיקה תשתיות
עבודות פיתוח בע"מ ,סך ההצעה הזוכה  ₪ 7,059,434כולל מע"מ ,הנחה
מהאומדן בגובה של . 25%
לשאלת הביקורת  ,מדוע לא הופחתו מאומדן מכרז  ,7/2011עבודות שבוצעו על
ידי הקבלן הקודם ה.א.ל ערד בע"מ בסך  .₪ 4,167,239בתגובה השיב פרויקטור
מאגף ההנדסה כי לאומדן נוספו עבודות חדשות שלא הופיעו במכרז הראשון
ובנוסף נעשתה הגדלת כמויות למפרט.
לאור התגובה ,הביקורת מציינת שאומדן ראשוני שהוכן למכרז  6/2009נמוך
מהאומדן שהוכן למכרז  ,7/2011וזאת למרות שבוצעו עבודות על ידי הקבלן
הקודם ה.א.ל ערד  2000בע"מ בהיקף כספי של .₪ 4,167,239
חוזה קבלן פיקה תשתיות עב( פיתוח בע#מ  -בתאריך  ,15/5/11המועצה
חתמה עם הקבלן חוזה לעבודות כבישים ותשתיות בנווה שלב ב' השלמות ,היקף
החוזה  ₪ 6,085,720לא כולל מע"מ .על פי החוזה היקף העבודה בשלב זה יהיה
 ₪ 5,340,000כולל מע"מ .לקבלן נמסר צו התחלת עבודה ב 5/6/2011 -סיום
העבודה בתוך תקופה של  6חודשים.
נמצא ,שיתרת תקציב למכרז ולחוזה לאור התשלומים ששולמו לקבלן ה.א.ל ערד
בע"מ עומדת על סך ) תקציב תב"ר  3,100,000 284ש"ח+יתרת תקציב תב"ר 149
נמצאת במינוס  .₪ 2,932,761 ( 167,239₪מהאמור ,הביקורת מציינת ,שהמועצה
חתמה עם הקבלן פיקה תשתיות חוזה ,בסטייה מעל התקציב בסכום של
.₪ 2,407,239
מבדיקת תיק הפרויקט מסמך מסירה של עבודה לרשות המקומית -אישור גמר
עבודות ,נמצא שהקבלן פיקה תשתיות לא עמד בלוחות הזמנים ,וסיים את
עבודות תשתיות בתאריך  , 28/2/12קרי איחור של כ 3 -חודשים .נמצא מהבדיקה
כי אגף ההנדסה לא קנס את הקבלן בגין אי עמידה בלוח הזמנים.
תשלומים לקבלן פיקה תשתיות -מבדיקת רישום תנועות בכרטסות תב"רים
וכרטסת קבלן נמצא ,ששולמו לקבלן סה"כ  ,₪ 5,542,385לפי הפירוט :עבור
ביצוע עבודות בתב"ר  284סך  ,₪ 4,873,817ועבור ביצוע עבודות בתב"ר  149סך
. ₪ 668,568
הביקורת מציינת כי הביצוע מול הקבלן פיקה תשתיות חרג מהחוזה בסך כ-
.₪ 200,000
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תשלומים עבור ניהול ופיקוח בפרויקט -מבדיקת תיק הפרויקט לא נמצא
שהעסקת מנהל ומפקח הפרויקט נעשה בהליך של קבלת הצעות מחירים ,כמו כן
לא נמצא שנחתם חוזה .מבדיקת כרטסת הנהלת חשבונות  ,נמצא ששולם עבור
ניהול ופיקוח פרויקט סך של  ,₪ 293,407שכר טרחה של  3%מעלות העבודות של
 2הקבלנים .נמצא שהחשבוניות נבדקו ,ואושרו לתשלום על ידי פרויקטור אגף
ההנדסה.
בדיקה ואישור חשבונות חלקיים  -מבדיקת חשבונות חלקיים ל 2 -הקבלנים
נמצא שמנהל הפרויקט ומפקח הפרויקט ,בדקו את החשבונות החלקיים שהגישו
הקבלנים לתשלום ,ואישרו את התשלום .בנוסף נמצא שהחשבונות נבדקים
ומאושרים על ידי :מהנדס המועצה ,גזברית המועצה ,תקציבאית האגף,
פרויקטור אגף ההנדסה .
תוספות ועדכון תקציב פרויקט  -תקציב הפרויקט עבר שינויים והגדלות
תקציב במהלך ביצוע הפרויקט ,לפני היציאה למכרז מס'  ,7/2011המועצה
באישור המליאה פיצלה את התב"ר ל 2 -תב"רים ,ואשרה פתיחת תב"ר מס' 284
בתקציב בסך  ₪ 3,100,000במימון משרד השיכון.
להלן ריכוז נתוני השינויים והגדלות תקציב שאושרו במליאת המועצה:
תב#ר מס(  – 25:תשתיות  54יח#ד
תיאור

ישן

נוכחי

תאריך אישור
מליאה

12/8/12

1/12/14

מקורות מימון

תב#ר  – 395תשתיות מבנה ציבור בנווה
תיאור
תאריך אישור
מליאה

ישן

נוכחי

28/11/10

14/11/16

מקורות מימון

השתתפות
בעלים/ישוב

2,000,000

משרד הבינוי
והשיכון

1,670,800

סה#כ תקציב
מאושר

4-781-911

3,400,000

השתתפות בעלים

משרד הבינוי
והשיכון
1,670,800
קרן לעבודות
פיתוח
 6-181-911סה#כ תקציב
מאושר

-

1,900,000

3,100,000

3,100,000

-

40,000

4-211-111

6-151-111

מהבדיקה נמצא ,שתאריכי אישורי המליאה לשינויים ועדכון התקציב ,נעשו
לאחר סיום הפרויקט ,כלהלן:
 תב"ר מס'  149עבר שינוי בחלוקת השתתפות ,בין משרד השיכון והישוב,בתאריך  12/8/12וב 1/12/14 -עבר שינוי נוסף כאשר הישוב מגדיל את
השתתפות ל . ₪ 3,400,000 -מבדיקת כרטסת הכנסות הישוב סעיף  ,527נמצא
שעד תאריך  5/2010התקבל מהישוב סך  ,₪ 3,389,198למרות הגידול
בהשתתפות הישוב  ,התב"ר עודכן ואושר במליאה רק לאחר כ 4 -שנים.
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 תב"ר  ,395התקציב עודכן והותאם לביצוע ,לאחר שנמצא בחריגה תקציביתבביצוע של כ .₪ 2-:11-111 -העדכון והגדלת התקציב התאפשר לאחר שהישוב
מסר למועצה בתאריך  , 1/11/16התחייבות להגדלת השתתפות הישוב בכ-
 .₪ 1,900,000מרישום בכרטסת תנועות בהנהלת חשבונות ,נמצא סה"כ
הוצאות בתב"ר  284נכון ל 5/2013 -כ ,₪ 5,036,968 -וזאת כאשר מסגרת
התקציב לתב"ר שאושרה במליאה עומדת על  .₪ 3,100,000כלומר הביצוע
התקציבי חרג בכ .₪ 1,936,968 -ההסבר לחריגה בתקציב יפורט בהמשך
הדו"ח.
כדי לסגור את הגרעון התקציבי ,אשרה המליאה בתאריך  ,14/11/16הגדלת
תקציב תב"ר  284בסך כ 1,940,000 -ש"ח  ,כאשר מקורות המימון :התחייבות
הישוב בסך  ,₪ 1,900,000וקרן לעבודות פיתוח .₪ 40,000
מהממצאים הביקורת מוצאת ,שחריגות בתקציב מובאות לאישור המליאה לאחר
הביצוע ,בנוסף תקציב הפרויקט תוכנן )ראה אומדן הפרויקט( להוצאה של כ-
 ₪ :-111-111כולל מע"מ ,בסיום העבודות בפרויקט סך הביצוע בשני התב"רים:
תב"ר  25:ותב"ר  395הסתכם בכ.₪ 21-111-111 -
הכנסות והוצאות  -משרד השיכון מסר למועצה התחייבות לתקצוב תב"ר 149
בסך  ,₪ 1,670,800והתחייבות נוספת תקצוב תב"ר  284בסך  .₪ 3,100,000הישוב
נווה מסר למועצה התחייבות להשתתפות בעבודות תשתיות ל 43 -יח' עד
.₪ 4,000,000
תב"ר  - 25:עבודות תשתיות ל 43 -יח' ,סך ההוצאה נכון  12/2012כ4,976,458 -
 ,₪סך ההכנסות מהישוב נכון לרשום בכרטיס הכנסות סעיף  521לתאריך 5/2010
 ,₪ 3,305,658סך הכנסות ממשרד השיכון נכון לתאריך .₪ 1,587,260 10/12
בתאריך  7/16נתקבלה הכנסה נוספת ממשרד השיכון בסך  , ₪ 83,540סך
הכנסות ממשרד השיכון  . ₪ 1,670,800סה"כ הכנסות ממשרד השיכון והישוב
.₪ 4,976,458
הביקורת מציינת שיתרת הכנסה ממשרד השיכון בסך  ₪ 83,540התקבלה
באיחור של כ 4 -שנים לאחר סיום הפרויקט .התב"ר הובא לאישור המליאה
לסגירה ב. 30/11/16 -
בתגובה מסרה תקציבאית האגף שהשלמת הכנסה ממשרד השיכון התקבלה
באיחור ,אחת הסיבות לכך היא בדיקות משרד השיכון בשטח ורק לאחר
הבדיקה מתקבלים הכספים ,סיבה נוספת בניית תיק פרויקט מול הקבלנים.
תב"ר  - 395תשתיות למבני ציבור בנווה  ,התב"ר תוקצב ב ₪ 3,100,000 -במימון
מלא של משרד השיכון ,סך ההוצאה נכון ל 5/2013 -חשבון סופי שהגיש הקבלן
כ .5,036,968₪ -סך הכנסה ממשרד השיכון נכון ל.₪ 3,100,000 6/12 -
גירעון תקציבי בתב"ר  395בסך .₪ 2-:47-: 79
להלן,ריכוז נתוני הכנסות והוצאות ,פרויקט תשתיות ופיתוח בחולצית , 5
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תב"ר  25:ותב"ר :395
הכנסות והוצאות תב"ר 25:
התחייבות

מקור
מ.השיכון
1,670,880
השתת'
2,000,000
הישוב
4-781-991
סה#כ
הכנסות
מ .השיכון
הישוב
סה#כ
הוצאות
קבלן ה.א.ל
ערד 2000
קבלן פיקה
בע"מ
ניהול
ופיקוח
ע .הדר
סה#כ

הכנסה

הכנסות והוצאות תב"ר 395
התחייבות
3,100,000

הוצאות

1,670,800
3,305,658
5-:87-569
4,167,239
668,568

5-:87-569

140,651
5-:87-569

מקור
מ.השיכון
השתת'
הישוב
סה#כ
הכנסות
מ .השיכון
הישוב
סה#כ
הוצאות
קבלן ה.א.ל
ערד 2000
קבלן פיקה
בע"מ
ניהול
ופיקוח
ע .הדר
סה#כ
גרעון תקציבי  -התחייבות
הישוב לכיסוי הגרעון
סה#כ

הוצאות

הכנסה

3,100,000
---4-211-111
---4,874,542
162,426
6-147-:79

4-211-111
2-:47-:79

6-147-:79

6-147-:79

להלן ,ריכוז נתוני תשלומים לקבלנים כולל תכנון ופיקוח ב 3 -התב"רים  25:ו-
 , 395כולל הכנסות  ,נכון לסיום הפרויקט ב. 603124 -
תיאור עבודה

סה#כ תשלום ל 3-
קבלנים כולל
תכנון ופיקוח

הכנסות
מ/השיכון

הכנסות הישוב

יתרה

עבודות ב 43-יחד'
תב"ר 149

4,976,458

1,670,800

3,305,658

0

עבודות מבני ציבור
תב"ר 284

5,036,968

3,100,000

0

-1,936,965

סה#כ

21-124-537

5-881-911

4-416-769

- 2-:47-:79

מבדיקת הביקורת תב"ר  ,284נמצא שלאחר כ 3 -שנים שהתב"ר היה ללא תנועה,
הישוב נווה מסר למועצה התחייבות ב 11/2016 -בסך  ₪ 1,900,000לכיסוי
הגרעון ,לאחר מסירת ההתחייבות ,התב"ר הובא לאישור המליאה לעדכון
התקציב לסך . ₪ ₪ 5,040,000
נכון לכתיבת דוח הביקורת התב"ר פתוח .
חריגות מתקציב  -כדי לאמוד את שיעורי החריגה התקציבית בפרויקטים,
נקבע כנקודת ציון ,הסכום הכולל של המכרז או של ההתקשרות בתחילת הביצוע
לעומת היקפו הכספי הסופי של הפרויקט.
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מהבדיקה נמצא ,שאישור התקציב במליאה נעשה באיחור של  6חודשים מיום
חתימת חוזה עם הקבלן ה.א.ל ערד ,כמו כן נמצא שהתקציב תוקצב בתחילתו
בחסר תקציבי ביחס לחוזה עם הקבלן ,כלהלן :היקף התקציב שאושר במליאה
היה בסכום של  ₪ 4,000,000לעומת חוזה בסך  ₪ 7,589,515כולל מע"מ.
אם נסכם את ההוצאות הכספיות ב 2 -התב"רים עם סיום הפרויקט ,נקבל שסך
ההוצאה בתב"ר  149ותב"ר  284כולל תשלום עבור ניהול ופיקוח על הפרויקט,
מסתכמת ב ₪ 10,013,426 -נכון לתאריך  ,5/2013הכנסות ממשרד השיכון והישוב
מסתכמות בכ .₪ 8,076,458 -חריגה בביצוע בסך של כ. ₪ 1,936,968 -
בתגובה לממצאים מסר פרויקטור מאגף ההנדסה כי החריגה בתקציב מוסברת
שכבישים  37-38-39-41-42שבוצעו על חשבון תקציב התב"ר הנ"ל ,היו אמורים
להיות מבוצעים בתב"ר חדש עבודות תשתיות ופיתוח  48יח' דיור בנווה שהם
חלק בפרויקט  91יחד' )  .( 54, 48ובנוסף היו חריגות בכמויות מעבר לאומדן וכן
מחירים גבוהים של הקבלן פיקה ביחס לקבלן ה.א.ל ערד.
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פרויקט מבנה אולם ספורט בבית ספר נופי הבשור
אולם הספורט החדש ,יבנה לאחר הריסת בניין קיים ששימש לאורך שנים את
בית הספר נופי הבשור והחינוך הבלתי פורמלי ) חוגי מחול ( .סביב המבנה יבוצעו
עבודות פיתוח ומגרש חניה לכלי רכב .תהליך יזום הפרויקט וקידומו החל בשנת
 2010על ידי אגף ההנדסה וראש המועצה הקודם.
היתר בניה  -מבדיקת תיעוד בתיק הפרויקט ,נמצא שהמועצה הגישה לוועדה
לתכנון ובניה "שמעונים" בקשה להיתר בניה הריסת מבנה קיים ובניית אולם
ספורט לבית הספר עם זירת כדורסל .ובתאריך  29/1/13ניתן למועצה היתר.
ממצאי הבדיקה שיפורטו להלן ,נמצא ,שקבלן הביצוע קיבל צו התחלת עבודה ב-
 ,8/2012והגיש למועצה חשבון חלקי ראשון לתשלום ב .17/12/12 -מהאמור
הביקורת מוצאת שהעבודות בפרויקט החלו כ 5 -חודשים לפני קבלת היתר
הבניה.
המבקר מציין ,כי התחלת בניה ללא קבלת היתר מנוגד לסעיף ) 256א( לחוק
התכנון והבניה ,להלן " ,לא יעשה אדם אחד מאלה ולא יתחיל לעשותו אלא לאחר
שנתנה לו הועדה המקומית או רשות הרישוי המקומית ,לפי העניין ,היתר לכך,
ולא יעשה אותו אלא בהתאם לתנאי ההיתר ,הקמתו של בנין ,הריסתו והקמתו
שנית ,כולו או מקצתו ,הוספה לבנין קיים וכל תיקון בו" .

תקציב פרויקט
מליאת המועצה אשרה בתאריך  ,7/2012פתיחת תב"ר מס'  , 384בתקציב בסך
 ,₪ 7,624,120מקורות מימון לתב"ר :קרן מתקנים של הטוטו סך הקצבה
 ,₪ 3,274,120משרד השיכון הקצבה בסך  ,₪ 400,000קרן ידידות .₪ 3,950,000
מהבדיקה נמצא ,שהתב"ר הובא לאישור מליאת המועצה להגדלות תקציב שלוש
פעמים נוספות ,עד לסגירתו בחודש . 7/2016
אומדן פרויקט  -מסמך אומדן עלויות/תקציב לפרויקט שהוכן על ידי אגף
ההנדסה ב , 7/2012 -בסך  ₪ 7,629,548כולל מע"מ ,וכולל עלות בינוי ופיתוח
ועמלת משכ"ל ,וכן בנוסף הוצאות תכנון ופיקוח בסך  ₪ 485,163כולל מע"מ.
סה"כ עלות אומדן פרויקט כולל בינוי פיתוח תכנון ופיקוח  .₪ 8,127,211בפועל
נמצא מהממצאים ,כי ביצוע עלויות הפרויקט הסתיים בסך .₪ 21-233-:85
חריגה מהאומדן בסך כ.₪ 3-111-111 -
מכרז  - 803122הקבלן המבצע שנבחר על ידי המועצה ,הינו קבלן שזכה במכרז
 7/2011שפרסמה החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי .החברה בתמורה
לעמלת ניהול בשיעור  7.5%נותנת למועצה :אישור חשבונות קבלן ,העברת
תשלומים וניהול מערך חשבונות מול הקבלן ,ניהול תיאום ופיקוח.
קבלן מבצע ס.ס .קרן הנדסה בע"מ  -המועצה חתמה עם הקבלן חוזה בהיקף
כספי של  ₪ 7,624,120כולל מע"מ ,לקבלן הוצא צו התחלת עבודה ב, 30/8/12 -
על פי החוזה מסירה סופית של הפרויקט ,תוך  11חודש מיום צו התחלת עבודה.
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קרי סיום העבודות בפרויקט ב .7/2013 -מהתיעוד בתיק הפרויקט וממסמך סיום
עבודות באולם הספורט ,נמצא שהמבנה נמסר למועצה ב.11/2013 -
היקף החוזה מול הקבלן המבצע בסך  ₪ 7,629,549כולל מע"מ ,וכולל עמלת
משכ"ל וכולל עבודות פיתוח ותשתיות .החוזה לא כולל הוצאות כגון :מתקני
חשמל ומערכות ,תברואה וכיבוי אש ,מיזוג אוויר ,ריהוט וציוד ,שכר טרחת
מתכננים יועצים ניהול ופיקוח פרויקט אשר שכ"ט משוערת בסך כ 12%-מערך
החוזה ,כמו כן לא כולל הוצאות קבלן ביצוע חניה ,תכנון ופיקוח בעבודות חניה .
מהבדיקה נמצא ,שהחוזה מול הקבלן המבצע חורג תקציבית עוד לפני היציאה
לביצוע ,ומנוגד לצו המועצות האזוריות סעיף  ,96החריגה התקציבית לא כוללת
הוצאות מובנות פרויקט כגון :שכ"ט מתכננים יועצים ניהול ופיקוח פרויקט
משוערת בסך כ ,₪ 811-111 -כאשר חלק גדול מהסכום למתכננים ויועצים,
שולם עוד לפני חתימת חוזה מול הקבלן.
ערבות בנקאית -הקבלן מסר למועצה ערבות ביצוע כ 5% -מערך החוזה ,נמצא
שהערבות בתוקף עד  , 5/13הביקורת מפנה תשומת לב ,לכך שהערבות לא מכסה
את תקופת החוזה ,וגם לא מכסה תקופת ביצוע הפרויקט.
תשלומים לקבלן  -מבדיקת כרטסת תב"ר וכרטסת משכ"ל ,נמצא ששולמו
לקבלן דרך משכ"ל  5חשבונות כולל חשבון סופי שהוגש לתשלום ב ,2/14 -סה"כ
שולם לקבלן  8,441,883ש"ח ,בנוסף נמצא שנתקבלו זיכויים ממשכ"ל בסך
 ,₪ 192,051סך תשלומים לקבלן לאחר הפחתת זיכויים  8,249,832ש"ח .
מהממצאים לעיל ,נמצא שהקבלן לא עמד בלוח הזמנים על פי החוזה ,וכן סך
התשלומים ששולמו לקבלן ,חרגו מהחוזה בסכום כספי של .₪ 736-823
תשלומים עבור מתכנן יועצים ניהול ופיקוח בפרויקט -לביצוע הפרויקט המועצה
העסיקה :אדריכל ,כ 7 -מתכננים  ,כ 5 -יועצים  ,ומפקח פרויקט ,סך ההוצאה כ-
 ₪ 719,272כולל מע"מ ,אשר מהווים כ 9% -מערך הביצוע מול הקבלן .מבדיקת
תיק הפרויקט  ,לא נמצא שהוזמנו הצעות מחיר ממתכננים מיועצים או ממפקח
פרויקט אחרים.
עדכון והגדלות תקציב פרויקט  -תב"ר  384עבר שינויים ותוספות תקציב במהלך
ביצוע הפרויקט .לפני ביצוע העבודות אושר במליאה תקציב בסך .₪ 7,624,120
ב 2/2014 -המליאה אשרה מסגרת תקציב בסך  , ₪ 9,637,741גידול בתקציב בסך
כ ,₪ 2,000,000 -גידול במימון משרד השיכון ) ההגדלה מוסברת בכך שמשרד
השיכון מתקצב לפי שלבי ביצוע ובמנות שנתיות( .ב 3/15 -אושר במליאה הגדלת
תקציב נוספת בסך  ₪ 118,398מקור המימון מנהלת התרבות .ובתאריך 7/16
הובא לאישור המליאה הגדלת תקציב נוספת לסגירת גרעון תקציבי וסגירת תב"ר
בסך  ,₪ 531,545מקור המימון מכספי קרנות הרשות ,סה"כ תקציב לאחר
השינויים .₪ 10,287,684
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להלן ריכוז הכנסות והוצאות ,בניית אולם ספורט ,תב"ר 495
הכנסות והוצאות תב"ר 495
מקור

התחייבות

מ.השיכון
קרן היסוד
קרן מתקנים – טוטו
מנהל תרבות

2,400,000

סה#כ

הכנסה

הוצאות

הערות

3,800,000
3,287,120
282,019
:-87:-24:

הכנסות
קרן היסוד
קרן מתקנים -טוטו
מנהל תרבות
מ .השיכון

2,400,000

סה#כ

:-6:2-539

3,671,609
3,237,800
282,019

הוצאות
קבלן ס.ס .קרן הנדסה בע"מ כולל
עמלת משכ"ל.
תשלומים למתכננים יועצים
ניהול ופיקוח
עבודות :חשמל ,שיפוץ אולם ישן ,
ושונות,
סה#כ

הפרש בין התחייבויות
להכנסות בסך /₪ 288-822

8,249,832
719,272
1,153,869
21-233-:84

גרעון תקציבי

:-6:2-539

הכנסה מקרנות הרשות ב 23026 -

265-936

הכנסה מקרנות הרשות ב :027 -

487-831

סה#כ

21-233-:84

21-233-:84

גרעון בסך ₪ 642-656
סגירת תב#ר

21-233-:84

הערות לטבלה
 הפרש בין התחייבויות להכנסות בסך  , ₪ 177,711מצביע על כך שהרשות לאקיבלה את כל הכנסות ממקורות המימון ,כלהלן :קרן המתקנים חוסר של כ-
 ,₪ 50,000קרן היסוד חוסר של כ.₪ 130,000 -
 בסעיף הוצאות שונות ,המועצה העסיקה כ 5 -קבלנים נוספים :קבלן העברתמבנים והריסת מבנה ,התקנת מזגנים ,קבלן שיפוץ אולם ישן ,אספקה והתקנת
מחיצות אקוסטיות ועוד סך ההוצאה כ.₪ 1,000,000 -
חריגות תקציב אולם ספורט תב"ר  - 495מהנתונים בטבלה ,התב"ר הסתיים
בחריגה/גרעון תקציבי בסך  .₪ 531,545סגירת הגרעון בתב"ר נעשה על ידי
העברת הכנסה מקרנות הרשות ,סגירת התב"ר ועדכון התקציב הובא לאישור
מליאת המועצה ב.9/16 -
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תקציב חניה לאולם ספורט
לביצוע עבודות חניה ופיתוח באולם הספורט ,אישרה המליאה ב 1/14 -פתיחת
תב"ר מס'  ,511בסך  ₪ 350,000במימון מלא של משרד השיכון .
מכרז מס'  4403124ביצוע חניה באולם הספורט -המועצה פרסמה מכרז מס'
 33/2013לביצוע חניה ועבודות פיתוח ליד אולם הספורט .לביצוע העבודה זכה
הקבלן א.מ.ובניו הסוללים בסך של  ₪ 308,000לא כולל מע"מ.
חוזה קבלן ביצוע חניה -בתאריך  , 26/1/2014המועצה חתמה עם הקבלן א.מ, .
חוזה בסך  ₪ 289,400לא כולל מע"מ ,לקבלן ניתן צו התחלת עבודה ב,12/2/14 -
סיום העבודה  45יום .היקף החוזה תואם למסגרת התקציב שאושר במליאה .כמו
כן הקבלן מסר ערבות ביצוע וכן ערבות טיב ביצוע למשך שנה.
להלן ריכוז הכנסות והוצאות ,חניה אולם ספורט ,תב"ר 622
הכנסות והוצאות תב"ר 622
מקור
מ.השיכון
סה#כ
הכנסות
מ .השיכון
סה#כ
הוצאות
קבלן א.מ

התחייבות

הכנסה

הוצאות

הערות

350,000
461-111
350,000
461-111

473,811
11,364

תשלום לפיקוח

596-286

סה#כ
גרעון תקציבי

461-111

כיסוי גרעון מקרנות הרשות

246-286

סה#כ

596-286

596-286

גרעון בסך ₪ 246-286
סגירת תב#ר

596-286

חריגת תקציב חניה ופיתוח אולם ספורט תב"ר  - 622מליאת המועצה אשרה ב-
 12/15תוספת תקציב בסך  ₪ 135,175מקרנות הרשות לכיסוי הגרעון התקציבי
וסגירת התב"ר.
מבדיקת כרטסת תב"ר ,נמצא שלקבלן חניה שולמו  2תשלומים בסך ₪ 473,811
בחודשים  .4-5/14חריגה מהחוזה עם הקבלן בסך  ,₪ 295-522שיעור חריגה של
כ , 72& -בנוסף נמצא ששולמו לפיקוח על החניה סך של  .₪ 11,364סך ההוצאה
לתב"ר .₪ 485,175
תקנות מועצה אזורית )מכרזים( ,פטורים ממכרז תקנה ) (8) 4א( חוזה הבא
להגדיל את הוצאות המועצה האזורית בפרט מפרטי חוזה קיים ,ובלבד ששיעור
הגדלת ההוצאות לא יעלה על & 61מההוצאות לגבי אותו פרט על פי החוזה
הקיים.
מהממצאים ,הביקורת מוצאת ששיעור החריגה מחוזה קיים עם קבלן ביצוע חניה
א.מ .חורג מהוראות חוק המכרזים.
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פרויקט שביל הליכה ישובי צוחר
מטרת הפרויקט היא הליכה בטוחה של תושבים במעבר בין הישובים בגוש צוחר
ומבטחים .המועצה קידמה את הפרויקט מול מע"צ החברה הלאומית לדרכים,
ובתאריך  13/12/10מליאת המועצה אשרה תקציב בסכום של ,₪ 1,185,000
במימון מלא של משרד השיכון ופתיחת תב"ר מס' .287

תקציב פרויקט
בתאריך  ,12/2010הובא תקציב הפרויקט לאישור מליאת המועצה לפתיחת תב"ר
מס'  287בסך  ,₪ 1,185,000במימון מלא של משרד השיכון .הפרויקט הסתיים
בחריגה תקציבית של  ,₪ 178,885ובתאריך  11/2015הובא התב"ר לאישור
מליאת המועצה להגדלת תקציב ,וסגירת הגרעון מכספי קרנות הרשות .
אומדן הפרויקט  -מתכנן הפרויקט א.מ .צירף בתאריך  9/2011כתב כמויות
ופירוט העבודות בסך  ₪ 1,670,811כולל מע"מ .
הביקורת מציינת שאומדן הפרויקט שהוכן על ידי המתכנן חורג מהתקציב
שאושר בכ.₪ 611-111 -
מכרז מס'  - 2503123לביצוע הפרויקט המועצה יצאה למכרז פומבי ,למכרז צורף
אומדן הפרויקט בסך  1,729,178₪כולל מע"מ ,בתאריך  31/12/12וועדת מכרזים
החליטה ,שחברת ש.ו.ת ורד בר כבישים זכתה במכרז ,סכום ההצעה הזוכה
 1,353,985כולל מע"מ.
חוזה עם הקבלן  -החוזה בין המועצה לקבלן ש.ו.ת בר כבישים ופיתוח בע"מ
נחתם  13/2/2013בסכום עד  ₪ 1,338,120כולל מע"מ .לקבלן ניתן צו התחלת
עבודה  ,2/2013סיום העבודה  120יום מקבלת צו התחלת עבודה ,קרי סיום
העבודות בפרויקט בתאריך  , 20/6/13בפועל נמצא שמנהל הפרויקט האריך את
לוח הזמנים וסיום הפרויקט עד לתאריך . 15/11/13
הביקורת מוצאת שאומדן המכרז והחוזה עם הקבלן חורגים ממסגרת התקציב
שאושר במליאה בסכום של  264-231ש"ח .ומנוגד לצו המועצות האזוריות סעיף
.96
חשבונות חלקיים וסופי  -מבדיקת כרטסת הנהלת חשבונות ,נמצא שלקבלן
שולמו  4חשבונות כולל חשבון סופי .כמו כן נמצא ,כי כל החשבונות החלקיים
נבדקו ואושרו על ידי מפקח הפרויקט ,מהנדס המועצה ,תקציבאית האגף,
וגזברית המועצה .לכל חשבון צורף כתב כמויות המפרט את העבודות עבור מה
אושר החשבון  .החשבון הסופי הוגש לתשלום בתאריך .5/14
הביקורת מפנה תשומת לב לכך ,שהקבלן לא עמד בלוח הזמנים אף לאחר הארכת
לוח הזמנים וסיים את העבודות באיחור של כ 6 -חודשים ,מהבדיקה לא נמצא
שהוטלו על הקבלן קנסות בגין איחור בסיום העבודות.
תכנון שביל ההליכה  -לתכנון שביל הליכה ,אגף ההנדסה פנה לקבלת הצעות
מחירים ממתכננים .מבדיקת תיק הפרויקט נמצא שנתקבלו  6הצעות מחיר
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כלהלן 4 :הצעות התקבלו בינואר  2011הצעה אחת התקבלה בנובמבר 2010
והצעה השישית הזוכה התקבלה במרץ  ,2011בסכום של .₪ 90,000
מתיעוד ההצעות נמצא ,שההצעה שזכתה לא הייתה הזולה ביותר .בתגובה
לממצא מסר מנהל הפרויקט כי הצעות מחיר מובאות לדיון והחלטה יחד עם
מהנדס המועצה ,לא בהכרח אנו מחליטים כי ההצעה הזולה תזכה ,האגף
מתמקד בבחירת המתכנן דרכו יכולים להשיג את התמורה המרבית עבור הצלחת
הפרויקט.
מתכנן תאורת שבילים  -לבחירת תכנון תאורה לאורך הכביש ,אגף ההנדסה פנה
לקבלת הצעות מחיר ,מבדיקת תיעוד בתיק הפרויקט נמצא ,שנתקבלו  3הצעות
מחיר כלהלן 2 :הצעות התקבלו בינואר  ,2011והצעה שלישית שזכתה התקבלה
ביוני  .2011הצעת המתכנן הזוכה אפ .אמ .הנדסה בע"מ בסכום  ₪ 70,371כולל
מע"מ.
מרישום בכרטסות הנהלת חשבונות רישום תנועות ותשלומים נמצא ,ששולמו
למתכנן החשמל סך של כ .₪ 17,000 -בתגובה מסר מנהל הפרויקט ,כי לא היה
צורך בהמשך תכנון או בהעסקת המתכנן ,ולכן שולם פחות ממה שסוכם בהזמנת
העבודה.
אישור חשבונות יועצים ומתכננים -מבדיקת חשבונות מתכנני הפרויקט ומפקח
הפרויקט נמצא ,כי הם הוגשו ואושרו על ידי תקציבאית האגף ומהנדס המועצה
וגזברית המועצה בהתאם לסכום הכספי שאושר בהזמנת העבודה.
מבדיקת תיק הפרויקט לא נמצאו חוזים חתומים עם המתכננים .
מנהל פרויקט  -ניהול הפרויקט בוצע על ידי עובד אגף ההנדסה ,מתפקידו להיות
האחראי המרכזי לעמידה בכל יעדי הפרויקט ,לרבות בתקציב שהוקצה לו,
בדרישות האיכות ובלוח הזמנים .
מפקח פרויקט  -הזמנת פיקוח על הפרויקט ,לא נעשה בהליך של פניית אגף
ההנדסה לפקחים אחרים לקבלת הצעות מחיר ,אלא עבודת הפיקוח על הפרויקט
נמסרה למפקח ל.ז . .מתיעוד בתיק הפרויקט לא נמצא חוזה עבודה עם המפקח,
כמו כן נמצא ששולמו למפקח סך של .₪ 34,112
לשאלת הביקורת השיב ,מנהל הפרויקט כי האגף סומך על המפקח ולכן לא
הייתה פנייה לקבלת הצעות מחיר .הביקורת מציינת כי מרבית הפרויקטים
הרשומים בדוח הביקורת ,ועוד מספר רב של פרויקטים עבודת הפיקוח על
הפרויקטים נמסרת למפקח ל.ז .ללא הצעות מחיר ממפקחים אחרים וללא חוזה.
היתר עבודה הנדסי -לפני ביצוע עבודות הקשורות בתשתיות ,יש לבקש מגורמים
שונים אישור והיתר לביצוע העבודה .מבדיקת תיק הפרויקט נמצא ,שלפני תחילת
עבודת הקבלן המתכנן פנה וקבל את האישורים הנדרשים .
מהבדיקה נמצא שהיציאה למכרז ,הייתה לאחר קבלת האישורים מהמשרדים
והחברות ,ולאחר אישור תקציב במליאה .
הכנסות והוצאות לפרויקט -מרישום בכרטסות הנהלת חשבונות נמצא כלהלן:
סך ההכנסה ממשרד השיכון עד לסיום הפרויקט  ,₪ 1,038,633בנוסף נמצא
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שבתאריך  ,1/2015שנתיים לאחר סיום הפרויקט נתקבל סכום נוסף ממשרד
השיכון בסך  .₪ 146,366סה"כ הכנסה ממשרד השיכון  ₪ 1,185,000תואם
להתחייבות המשרד .סה"כ הוצאות  ₪ 1,363,549כולל תשלום לקבלן ,ותשלום
תכנון ופיקוח על הפרויקט.
להלן ריכוז הכנסות והוצאות ,פרויקט שביל הליכה ,תב"ר 398
הכנסות והוצאות תב"ר 398
מקור
מ.השיכון
סה#כ תקציב
הכנסות
מ .השיכון
סה#כ

התחייבות

הכנסה

הוצאות

הערות

1,185,000
2-296-111

1,185,000
2-296-111

הוצאות
קבלן ש.ו.ת ורד כבישים בע"מ

1,114,335

תשלום לפיקוח
תשלום מתכנן שדביל
תשלום מתכנן חשמל
הוצאות שונות

34,113
90,232
17,678
107,191

סה#כ

2-474-65:

גרעון תקציבי

2-296-111

כיסוי גרעון מקרנות הרשות

289-661

סה#כ

2-474-661

2-474-65:

גרעון בסך ₪ 289-65:
סגירת תב#ר

2-474-661

הפרויקט צבר גרעון תקציבי בסך  ,₪ 289-661מליאת המועצה ב2203126 -
אישרה סגירת הגרעון מקרנות המועצה וסגירת התב"ר.
יומני עבודה  -בחוזה עם הקבלן ,נדרש הקבלן למלא יומני עבודה שעל פיהם
חותמים המפקחים המבקרים באתרי העבודה .יומן העבודה מהווה את אחד
המסמכים החשובים בניהול ופיקוח על ביצוע הפרויקט  .היומן אמור להכיל
פירוט כל העבודות שבוצעו בצירוף הערות  .בדרך כלל נמצא ביומן העבודה מידע
רחב ועדכני הכולל בין היתר פירוט העבודה  ,מספר העובדים בכל מקצוע,
חומרים שהגיעו לאתר  ,פירוט הציוד ,מזג אוויר ,קבלני משנה  ,בעיות שנתגלו
ועוד.
בתיק הפרויקט לא נמצא תיעוד יומני עבודה ,מנהל הפרויקט מסר בתגובה כי
יומני העבודה נמצאים אצל מפקח הפרויקט .הדברים נכונים גם לפרויקטים
שנבדקו בדוח זה .הביקורת ממליצה שעל אגף ההנדסה לתייק את יומני העבודה
בתיק הפרויקט.
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פרויקט הקמת מבנה גן ילדים
הקמת גן ילדים דו כתתי ממוגן בבני נצרים .לקידום בניית הגן הועסקו על ידי
האגף  3מתכננים שונים ,ומיקום המגרש הסופי עבר ממגרש מס' 385 -ו 384 -עד
למיקום שקיבל היתר בניה מגרש מס'  .383בשלב התכנון הועסקו על ידי האגף
מתכננים ,שהגישו לאגף תוכניות בניה עבור המגרשים הנ"ל  ,למגרש  383הועסק
מתכנן נוסף.
הביקורת מציינת ,שבגין תכנון הבניה והחלפת מקום המגרש נגרמו למועצה
הוצאות כספיות ששולמו למתכננים שעבודתם הופסקה באמצע.
היתר בניה  -מבדיקת תיעוד תיק הפרויקט ,נמצא שהמועצה הגישה לוועדה
לתכנון ובניה "שמעונים" ,בקשה להיתר בניה ,הקמת גן ילדים דו כיתתי ממוגן.
ובתאריך  30/9/13ניתן היתר למועצה.
מבדיקת תיעוד תיק הפרויקט ,נמצא שהמועצה בתאריך  28/4/13חתמה עם
הקבלן המבצע חוזה ,ובתאריך  19/5/13נמסר לקבלן צו התחלת עבודה ,ובתאריך
 5/8/13מסר הקבלן חשבון חלקי ראשון לתשלום .מהאמור הביקורת מוצאת
שהתחלת ביצוע עבודות בפרויקט החלו לפני קבלת היתר בניה .הביקורת מציינת
שתחילת עבודות בפרויקט לפני קבלת היתר ,מנוגדת לחוק התכנון והבניה.

תקציב פרויקט
בתאריך  2/4/12אשרה המליאה פתיחת תב"ר  ,408בתקציב של ,₪ 1,514,947
במימון מלא של משרד החינוך .מבדיקת כרטסת הכנסות תב"ר ,נכון לחודש
 ,2/2015נמצא שמשרד החינוך העביר למועצה הכנסות בסך כולל של .1,984,701
נכון לבדיקת הביקורת בינואר  ,2017נמצא שהגדלת תקציב משרד החינוך לא
הובאה לאישור המליאה.
אומדן פרויקט  -מסמך אומדן/תקציב פרויקט שהוכן על ידי אגף ההנדסה ב-
 ,12/12העריך את עלות ביצוע הפרויקט בסך  ₪ 1,978,010כולל מע"מ ,וכולל
הוצאות תכנון ניהול ופיקוח ,מקורות המימון במסמך :משרד החינוך סך
 ,₪ 1,514,947משרד ראש הממשלה הוועדה להסרת חסמים סך .₪ 400,000
תקציב מועצה  ₪ 50,000סך הכנסות ממקורות מימון .₪ 1,964,947
מהאמור ,אנו רואים שתקציב התב"ר שאושר במליאה קטן מתקציב הפרויקט
שהוכן על ידי האגף ,הסיבה לכך היא שבידי האגף היה מסמך משרד ראש
הממשלה לתקצוב הפרויקט ב 511-111₪-שלא הובא לידיעת המליאה .בפועל,
מהממצאים שיפורטו להלן נמצא ,נכון למועד כתיבת דו"ח הביקורת ,טרם
נתקבלה הכנסה ממשרד ראש הממשלה.
בתגובה לממצאים מסרה תקציבאית האגף ,כי לקבלת הסבר לאי קבלת הקצבה
ממשרד ראש הממשלה בסך  ₪ 400,000יש לפנות לגזברית המועצה .
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מכרז מס'  - 503124לביצוע הפרויקט המועצה יצאה למכרז פומבי ,אומדן מכרז
בסך  ₪ 2,129,400כולל פיתוח בתחומי המגרש וכולל מע"מ ,לביצוע העבודה,
זכתה חברת איוורסט מהנדסים בע"מ ,סכום ההצעה הזוכה  1,916,460כולל
מע"מ.
חוזה עם הקבלן  -בתאריך  ,28/4/13המועצה חתמה עם הקבלן חברת איוורסט
מהנדסים בע"מ חוזה מס'  ,4/2013כאשר בשלב הראשון יבוצע המבנה בעלות
 1,558,440₪כולל מע"מ .לקבלן הוצא צו התחלת עבודה ב ,19/5/13 -סיום
העבודה בתקופה של  5חודשים.
בהמשך ביצוע הפרויקט ,המועצה חתמה עם הקבלן  2חוזים נוספים  ,שהם
הגדלות לחוזה מס'  :4/2013ב 15/10/13 -תוספת לחוזה בסך  ₪ 359,859כולל
מע"מ ביצוע עבודות פיתוח .הגדלת חוזה נוספת נחתמה ב 27/2/14 -בסך 97,445
 ₪כולל מע"מ ,עבור ביצוע עבודות נוספות .סה"כ עלות העבודות לאחר הגדלות
חוזה  ₪ 2,015,744כולל מע"מ.
הביקורת מציינת כי  ,החוזה המתוקן בסך  , ₪ 2,015,744חורג מהתקציב שאושר
במועצה בכ.₪ 500,000 -
הגדלות חוזה שנעשו מול הקבלן ,עומדות בדרישות חוק המכרזים ומהווים
הגדלה בשיעור של כ .33& -אך מנוגדות לצו המועצות האזוריות סעיף , 96
המחייב את המועצה שכל התחייבות הכספית בחוזה תהיה במסגרת תקציב
שאושר במליאת המועצה.
ערבות בנקאית  -עם חתימה על החוזה ,נדרש הקבלן להעביר למועצה ערבות
ביצוע בנקאית בסך  5%מערך החוזה .בתאריך  2/6/13מסר הקבלן למועצה
ערבות ביצוע בסך  , ₪ 78,600תוקף הערבות עד .2/11/13
הביקורת מציינת שהמועצה הגדילה את ההיקף הכספי של החוזה מול הקבלן
לסכום  ,₪ 2,015,744ולכן על פי החוזה ,סכום ערבות ביצוע היה אמור להיות
מעודכן לסכום של  .₪ 100,787מבדיקה במערכת סריקת ערבויות ,נמצא שהקבלן
האריך את הערבות עד ל 11/15 -כאשר סכום הערבות לא השתנה ונשאר בסכום
של .₪ 78,600
תשלומים לקבלן מבצע  -נמצא שחשבונות הקבלן נבדקו על ידי הפיקוח ואושרו
לתשלום על ידי מהנדס המועצה ,הגזברית ותקציבאית האגף .סה"כ שולם לקבלן
עבור המבנה והפיתוח כ .₪ 2,039,009 -חשבון סופי נמסר לתשלום ב. 3/2014 -
וטופס  4חיבור חשמל ב. 2/2015 -
חוזים ותשלומים עבור מתכנן יועצים ניהול ופיקוח בפרויקט -לביצוע הפרויקט
המועצה העסיקה :אדריכל ,מתכנן  ,כ 2 -יועצים  ,מפקח ,ומנהל פרויקט ) עובד
מאגף ההנדסה ( ,סה"כ תשלומים למתכננים ,יועצים ומנהל פרויקט כ234,992 -
 ₪כולל מע"מ ,המהווים כ 11.5% -מערך החוזה או הביצוע מול הקבלן .מבדיקת
תיק הפרויקט  ,לא נמצא שהוזמנו הצעות מחיר ממתכננים מיועצים או ממפקח
פרויקט אחרים .ליועצים נמסרו צווי התחלת עבודה עם ציון ההיקף הכספי .נמסר
מאגף ההנדסה שצווי עבודה מהווים כחוזים .
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הביקורת מוצאת שעל המועצה ,להחתים את היועצים מתכננים ומפקחים ומנהל
פרויקטים על חוזים כחוק.
מהממצאים נמצא ,שסך הוצאות הפרויקט ,כולל תשלום לקבלן ותשלום
למתכננים יועצים פיקוח ועבודות שונות הוא כ .₪ 3-496-222-ההוצאה הנ"ל
חורגת מתקציב הפרויקט של אגף ההנדסה בכ ₪ 511-111-ומתקציב התב"ר בכ-
 :11-111בש"ח.
הכנסות והוצאות לפרויקט -מרישום בכרטסות הנהלת חשבונות תב"ר ,408
נמצא כלהלן :סך ההכנסה ממשרד החינוך  ₪ 1,984,701נכון ל ,2/15 -כאשר
התחייבות המשרד נכון לפתיחת התב"ר עומדת על  1,514,947ש"ח ,סה"כ
הוצאות  ₪ 2,385,111כולל תשלום לקבלן ,ותשלומים :למתכנן ,יועצים ,מנהל
פרויקט ,מפקח על הפרויקט ,והוצאות שונות.
להלן ריכוז ,הכנסות והוצאות הקמת גן ילדים ,תב"ר 519
הכנסות והוצאות תב"ר 519
מקור

התחייבות

משרד החינוך

1,514,947
2-625-:58

סה#כ

הכנסה

הכנסות
משרד החינוך

1,984,701

סה#כ

2-:95-812

הוצאות
קבלן איוורסט מהנדסים
בע"מ
תשלומים למתכנן יועצים
ניהול ופיקוח
אישורים ועבודות שונות
סה#כ
גרעון תקציבי

הוצאות

הערות

נכון ל 3026 -
הפרש בין התחייבות
להכנסה סך /57:-865₪

2,044,690
234,992
105,429
3-496-222
2-:95-812

3-496-222

גרעון בסך ₪ 511-521

הביקורת מציינת כי ,הפרויקט הסתיים בשנת  3126וצבר גרעון תקציבי בסך
 .₪ 511-521נכון להיום התב"ר לא נסגר.
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פרויקט אתר דחק -מרכז חוסן
הפרויקט הינו בניית מבנה חדש ממוגן אשר יצטרף למבנה קיים באגף הרווחה .
המבנה ישמש מרכז טיפולי לנפגעי חרדה ,הכשרת מתנדבים ,הכשרת צוותים
מקצועיים .בזמן חירום ישמש המבנה כאתר דחק הקולט את נפגעי החרדה
הזקוקים למענה מיידי.
היתרי בניה -מבדיקת תיעוד בתיק הפרויקט ,נמצא שהמועצה הגישה לוועדה
לתכנון ובניה "שמעונים" 2 ,תוכניות לבקשות היתר בניה :אחד עבור מבנה קיים
קרי מבנה אגף הרווחה שנבנה ללא היתר בניה ,והשני תוספת בניה מבנה ממוגן
למבנה הקיים ,כלהלן :בקשה מס'  20120731מהות הבקשה בניית אגף מבנה
רווחה ,הבקשה הוגשה בתאריך  9/12ונתקבל היתר בניה ב . 24/7/13 -בקשה מס'
 20120794מהות הבקשה תוספת מבנה לאגף הרווחה  ,הבקשה הוגשה בתאריך
 11/12סך תוספת הבניה המבוקשת  133מ"ר ,היתר בניה ניתן ב. 21/7/13 -
מהממצאים האמורים לעיל  ,נמצא שעם קבלן א.נ .מבצע בינוי תוספת הבניה
נחתם הסכם בתאריך  ,290503124ונמסר לו צו התחלת עבודה בתאריך 2905024
מהאמור העבודות החלו לפני קבלת היתר בניה.
הביקורת מוצאת ,שהתחלת ביצוע עבודות לפני קבלת היתר בניה מנוגד לחוק
התכנון והבניה.

תקציב הפרויקט
למימון הפרויקט/תב"ר מספר  445נתקבלו התחייבויות/הרשאות :ממשרד
הפנים ,מענק ממשרד הרווחה ,ותרומות מהסוכנות היהודית וקרן ידידות .
מליאת המועצה בתאריך  21/1/13אשרה בשלב הראשוני תקציב של ₪ 1,000,000
מקורות מימון :משרד הפנים  ₪ 500,000ותרומה מהקרן לידידות .₪ 500,000
בתאריך  27/10/14אישרה המליאה הגדלת תקציב בסך  ,₪ 747,005מקורות
מימון :משרד הרווחה  ,₪ 500,000הסוכנות היהודית  .₪ 247,005לאחר ההגדלה,
סה"כ תקציב לפרויקט גדל ל.₪ 1,747,005 -
מכרז פומבי מס'  - 2403123לבניית מבנה אתר הדחק המועצה פרסמה מכרז
פומבי ,אומדן המכרז לבניית מבנה אתר דחק מרכז חוסן נאמד בסך ₪ 1,052,361
כולל מע"מ ,המשתתפים במכרז התבקשו לציין אחוז הנחה מהאומדן .בתאריך
 18/3/13החליטה הוועדה על ההצעה הזולה של הקבלן א.נ .פרויקטים כזוכה
במכרז .
חוזה עם קבלן מבצע א.נ - .בתאריך  ,18/4/2013המועצה חתמה חוזה עם הקבלן
א.נ .פרויקטים ,היקף החוזה בסך  ₪ 856,115כולל מע"מ .תקופת ביצוע העבודה
 6חודשים .לפי לוח זמנים לביצוע העבודה שמסר הקבלן למועצה ,סיום העבודה
ומסירת המבנה למועצה עד  .15/11/2013נמצא שלקבלן הוצאו  2צווי התחלת
עבודה :הראשון ביום  ,18/4/13היקף הפרויקט לבנייה בסך  ₪ 856,114כולל
מע"מ .השני בתאריך  24/10/13הגדלה לחוזה קיים לבניית אתר דחק סך ההגדלה
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 ₪ 106,130לא כולל מע"מ ,התוספת הנ"ל הגדילה את עלות הפרויקט ל981,348 -
 ₪כולל מע"מ.
לשאלת הביקורת השיבה מנהלת הפרויקט ,שהגדלת החוזה נובעת מהגדלה
בכמות חומרים או תוספת עלויות ,כאשר מדובר במבנה ישן.
הביקורת מציינת שהגדלת חוזה בכ , 24& -תואם לדרישות חוק המכרזים.
תשלומים לקבלן מבצע  -מבדיקת כרטסת תב"ר סעיף הוצאות ,נמצא שלקבלן
א.נ פרויקטים שולמו  4חשבונות כולל חשבון סופי בסך  .₪ 981,710החשבונות
נבדקו על ידי מפקח הפרויקט ,ואושרו לתשלום על ידי מהנדס המועצה
ותקציבאית האגף.
יומני עבודה  -בחוזה עם הקבלן ,נדרש הקבלן למלא יומני עבודה שעל פיהם
חותמים המפקחים המבקרים באתרי העבודה ,בתיק הפרויקט לא נמצאו יומני
עבודה.
כתב העדר תביעות מצד הקבלן  -בסיום הפרויקט אמור הקבלן להעביר למועצה
מסמך כתב העדר תביעות ,מהבדיקה נמצא שהקבלן העביר למועצה את המסמך
הנ"ל.
חוזה עם קבלן טלרן חניה ופיתוח  -בתאריך  3/12/14המועצה חתמה עם הקבלן
חוזה לביצוע בסך  ₪ 356,149כולל מע"מ .בפועל המועצה שלמה לקבלן סך
 ₪ 378,627כולל מע"מ  .לקבלן נמסר צו התחלת עבודה בתאריך  ,30/11/14סיום
עבודות חניה ופיתוח ב .1/15 -מבדיקת חשבון סופי ,נמצא שהקבלן סיים את
העבודה בהתאם לחוזה .בנוסף נמצא שהקבלן העביר למועצה ערבות ביצוע וכן
מסמך העדר תביעות.
אישור חשבונות קבלני הביצוע  2 -הקבלנים :קבלן בינוי אתר דחק ,וקבלן חניה
ופיתוח ,התחילו לעבוד בפרויקט בלוחות זמנים שונים בהתאם לתכנון העבודה,
כאשר לקבלן הבינוי בוצע הגדלה לחוזה קיים בכ 14% -שהם כ.₪ 125,000 -
מבדיקת חשבוניות קבלן חניה נמצא ששולם בהתאם להיקף החוזה.
פיקוח על פרויקט החניה  -למפקח נמסר חוזה  -צו התחלת עבודה נמסר למפקח
ב ,3/12/14 -התמורה עבור ניהול ופיקוח חנייה במרכז דחק  4%מחשבון הסופי
של קבלן הביצוע .מבדיקת חשבונית המפקח ,נמצא ששולמו למפקח כ₪ 15,145 -
כולל מע"מ ,התשלום תואם לסיכום .
הכנסות והוצאות לפרויקט -מרישום במערכת בכרטסות הנהלת חשבונות תב"ר
 445נמצא כלהלן :סה"כ הכנסות ממשרדים ומוסדות  ,1,711,305₪לא תואם
להתחייבויות שניתנו על ידי המשרדים והמוסדות המפורטים להלן בטבלה .סה"כ
ההוצאות נכון לסוף שנת  ,₪ 1,664,075 2015עודף ההכנסה על ההוצאה בסך
 47,230ש"ח.
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להלן טבלת פירוט ,ההוצאות והכנסות בניית מרכז חוסן ,תב"ר מס' .556
הכנסות והוצאות תב"ר 556
מקור

התחייבות

משרד העבודה והרווחה
משרד הפנים
קרן לידידות
סוכנות היהודית
סה#כ

500,000
500,000
500,000
247,005
2-858-116

הכנסות
משרד העבודה והרווחה
משרד הפנים
קרן לידידות
סוכנות היהודית
סה#כ

הכנסה

500,000
500,000
467,300
244,005
פער בין התחייבות להכנסה
בפועל בסך /₪ 46-811

2-822-416

הוצאות
קבלן א.נ .פרויקטים
קבלן חניה טלרן
תשלומים למתכנן יועצים
ניהול ופיקוח
אישורים ועבודות שונות
סה#כ
עודף תקציבי

הוצאות

הערות

981,710
378,627
187,902
115,836
2-775-186
2-822-416

2-775-186

עודף תקציבי בסך ₪ 58-341

נכון לבדיקת הביקורת  ,303128התב"ר טרם נסגר.
התקשרויות עם מתכננים ויועצים  -להקמת המבנה המועצה התקשרה עם 8
מתכננים ויועצים ,ההתקשרויות עם המתכננים והיועצים הייתה על בסיס של
הצעת מחיר או הזמנת עבודה כלהלן:
מגה מדידות  -מדידת שטח  ,הליך הזמנת המודד נעשה בהצעת מחיר אחת לא
נתקבלו הצעות מחיר נוספות  .סך ההוצאה  ₪ 6,245כולל מע"מ.
תכנון תוספת ממוגנת אתר דחק  -אגף ההנדסה מסר למתכנן חוזה -צו התחלת
עבודה בתאריך  ,7/12תכנון תוספת כ 118 -מ"ר .שכ"ט  5%מאומדן הפרויקט
המוערך בכ ,700,000₪ -שמהווים כ 35,000₪ -בתוספת מע"מ .ב 8/13 -אומדן
הפרויקט עלה  ₪ 981,709כולל מע"מ ,הסיבה לגידול באומדן ,נובעת מתוספת
בניה שעלתה מ 118 -מ"ר ל 133 -מ"ר .מבדיקת תיק הפרויקט נמצא שנתקבלה
הצעה אחת בלבד של אדן אדריכלות סך ההוצאה  ₪ 6:-356כולל מע"מ .
תכנון חשמל ותקשורת  -בחירת המתכנן ע"י אגף ההנדסה ,נעשה בהליך הצעות
מחיר ,באגף נתקבלו  2הצעות ,ונבחרה ההצעה הזולה .האגף מסר למתכנן חוזה-
צו התחלת עבודה בתאריך  , 9/12סך ההוצאה כולל מע"מ .₪ 10,776
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תכנון מתקני תברואה  -אגף ההנדסה מסר למתכנן חוזה -צו התחלת עבודה
בתאריך  9/12בסך  ₪ 12,287כולל מע"מ  .התקבלו  2הצעות מחיר באגף  ,ההצעה
הזולה של היועץ ת.י .זכתה .
יועץ ותכנון מיגון למבנה  -אגף ההנדסה מסר למתכנן חוזה -צו התחלת עבודה
בתאריך  8/12בסך  ₪ 28,000כולל מע"מ  .התקבלה הצעה אחת של ק.א.מ.נ.
יועץ בטיחות  -יעוץ בטיחות כולל שירותי כבאות ואישור סופי לפרויקט  ,ליועץ
נמסרו  2חוזה –צו התחלת עבודה בסכומים של  ₪ 2,500ו ₪ 4,500 -לא כולל
מע"מ .התקבלו באגף  2הצעות מחיר ,נמצא שהצעה הזולה של היועץ ש.ק זכתה .
יועץ נגישות  -ייעוץ ואישור נגישות למבנה ואישור חניה ,בחירת היועץ נעשה
בהליך פנייה והזמנת עבודה .מהבדיקה נמצא ,שנמסר ליועץ צו התחלת עבודה
ונחתם עמו חוזה בסך  4,425ש"ח כולל מע"מ.
תכנון מגרש חניה -תכנון חניה נעשה בהליך הצעת מחיר ,מבדיקת תיק הפרויקט
נמצא שהתקבלה הצעה אחת בלבד ,שכ"ט מבוקש  2%מערך מבנה .סך ההוצאה
 ₪ 15,510כולל מע"מ.
פיקוח פרויקט -נמצא שצו התחלת עבודה ,מפרט את העבודות המוטלות על
המפקח כלהלן :המפקח הוא הגורם המחבר בין מנהל הפרויקט ,המתכננים
)במסגרת פיקוח עליון( ,הקבלנים ושאר הגורמים המעורבים בשלבי ביצוע
הפרויקט ,וכן פיקוח על ביצוע העבודות עד למסירה סופית של המבנה ,מתן
הסברים והוראות לקבלנים  ,עמידת הקבלן בלוח הזמנים ,ניהול יומן עבודה,
השתתפות בדיונים ,בדיקת חשבונות חלקיים וסופיים ,תיאום ותיקונים בשנת
בדק.
מבדיקת מסמכי הפרויקט ,לא נמצא שהתקבלה הצעת מחיר של מפקח הפרויקט,
וכן לא נמצאו הצעות מחיר נוספות  ,למפקח נקבע שכ"ט בשיעור  2.5 %מהיקף
הפרויקט ,לא כולל מע"מ .בנוסף נמצא שלפרויקט הנ"ל ,אגף ההנדסה מסר
עבודות פיקוח נוספות למפקח הנ"ל כלהלן :פיקוח על העבודות בביצוע חנייה,
פיקוח מערכות אש ,פיקוח מעקות לנגישות.
מהממצאים ,נמצא שהאגף לא פנה למפקחים נוספים לקבלת הצעות מחיר.
מבדיקת תנועות תשלומים בהנהלת חשבונות נמצא ,ששולמו למפקח כ₪ 59,600 -
עבור פיקוח .
אישור חשבונות מתכננים ויועצים -בפרויקט הועסקו  8יועצים ,היועצים הגישו
חשבונות חלקיים וסופים .סה"כ הוצאה עבור מתכננים ויועצים כ.₪ 192,352 -
מהבדיקה נמצא ,שאגף ההנדסה לא החתים את המתכננים והיועצים ומפקח
הפרויקט על חוזה ,במקום זאת נמסרו להם צווי התחלת עבודה המהווים תחליף
לחוזה .הביקורת סבורה שמסירת צו התחלת עבודה למתכננים לא מהווה תחליף
לחוזה ויש להחתימם על חוזה .
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להלן התייחסות אגף ההנדסה ואגף הגזברות לדוח הביקורת בנושא אגף
ההנדסה ופרויקטים מתאריך :16/13/3128
בראשית דברינו ,תודה רבה על הדוח המעמיק והממצה .קיימנו לגביו דיון למידה
פנימי באגף ההנדסה בשיתוף גזברית המועצה .ברור לנו שנלמד מתוך דוח זה
ונשפר את התנהלותנו.
כללי
כתוב בין היתר בפתיח הכללי של הדו"ח כי אגף ההנדסה הינו אחראי על גיוס
משאבים .למען הדיוק והסר ספק יש לציין כי תפקידנו להכין את הנתונים
ההנדסיים והכלכליים של כל מיזם תכנוני ו/או הנדסי על מנת לתת את הכלים
לגיוס התקציב על ידי לשכת ראש המועצה והגזברות ,במקרים מסוימים אגפים
אחרים ואף היישובים עצמם.
כמו כן ,עולה מהדו"ח כי האגף הינו אחראי על כל הפעולות הקשורות בהליכי
המכרזים .מחובתי לציין כי עצם העובדה שכך הדבר אינה ברורה מאליה והייתי
מצפה לבחינה מעמיקה יותר של ההשלכות מכך על פעילות האגף .לאמור ,ברגע
שהאגף מנהל גם את הליכי המכרז ,החוזים ,הביטוחים והערבויות של הספקים
השונים  -למרות שהכשרתנו הפורמאלית איננה מתאימה  -משאבים יקרים
מושקעים בחוסר יעילות .דוגמא לכך הינה עריכת החוזים )היעדרם ליתר דיוק(,
פעלנו תמיד כמיטב הבנתנו תוך הוצאת הזמנות עבודה המאמצות את נהלי משרד
השיכון באשר לחובות הספק וכנראה שלא מספיק ואף גורם לא התריע בפנינו עד
כה.
כל ההתנהלות הזו ,הינה נוהג מובנה ברשות שנולד בשנים שהיקפי העבודה היו
קטנים מאד ולא הצדיקו התארגנות אחרת .במציאות של השנים האחרונות,
ולאור הפיתוח המשמעותי שמתקיים לשמחתנו במועצה כולה ולאור הדרישות
ההולכות וגדלות מצד משרדי הממשלה והרשויות ,הנני סבור כי יש להקים מדור
או מחלקה ייעודית לעניין ההתקשרויות .ע"י כך האגף יוכל להתפנות באופן
בלעדי לטיפול יותר מקצועי ומעמיק בנושאים הרלבנטיים למנהל הנדסה.
לעניין כוח האדם באגף ,הנתונים המוצגים אינם נכונים .באגף עובדים המהנדס5 ,
עובדי רשות 1 ,איש תחזוקה אף הוא עובד רשות ו 1 -פרויקטור חיצוני בחוזה
אישי .סה"כ  8אנשים.
באשר לתיאור הפעילות שלנו ,קצרה היריעה בכדי לתאר את כולה .ניתן להשלים
עם כך שהוזכר חלק גדול מעשיית האגף .יחד עם זאת ,חשוב לציין:
לא הוזכר כלל כי שבתאי מנהל בפועל את המכרזים והחוזים .כאמור ,פעילות זו
גורעת ממנו זמן רב שפוגעת בביצוע יעיל של כל שאר הפעולות שכן הוזכרו.
בפעילות זו אף מעורבים עוד עובדים של האגף בכל השלבים ועד לרמה של
הדפסות וכריכת חוברות .כתוב כי התקציבאית )אריאלה( אחראית על קבלת
הרשאות .ראה התייחסותי שלעיל.
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בעניין היתרי הבניה  -כתוב כי האגף מפנה את התושבים לבצע תשלום היטל
הביוב .לא כך הדבר .תפקידנו לבקש מכל פונה בעניין קבלת אישור המועצה למתן
היתר בניה ו/או טופס  4להמציא אישור על העדר חובות כלפי הרשות.
פרויקט עבודות תשתית בנווה תב"ר  25:ו 395
 xתיקצוב ראשון היה בסך  4מיליון  ,₪בפרויקטים של משרד השיכון התיקצוב נעשה
בהדרגה על פי התקדמות העבודה.
 xחריגה  -אם תב"ר הסתיים בחריגה תקציבית ,הגדלנו את התקציב לאחר מעשה.
חריגה של  4.18%סבירה בפרויקט מסוג זה.
 xפיצול התקציב בוצע עקב הרשאה נוספת שהתקבלה ממשרד השיכון והתייחסנו לזה
כפרויקט חדש.
 xתב #ר  395עודכן רק לאחר  6שנים וזאת מהסיבה שכל השנים האלו חיכינו לתקצוב
נוסף של משרד השיכון .תיקצוב שהגיע בסוף .2016
 xשינויים בתב #רים  -לא תמיד אפשרי שנדע מראש על שינויים בתב"רים ,במקרים
כאלה אנחנו מאשרים את התקציב במליאה ובמשרד הפנים בדיעבד.
 xלסיכום; למדנו והסקנו מסקנות מהפעילות בפרויקט זה.
מבנה אולם ספורט תב"ר ) 495בניהול משכ"ל(
 xמקורות תקציב הפרויקט היו מתרומה ממכסיקו דרך קרן היסוד ולא מהקרן
לידידות.
 xחריגה  -הביצוע הסתיים בחריגה מהאומדן אבל רובה של חריגה זו כוסתה על ידי
הקצבות נוספות ממשרד השיכון וממנהל התרבות שניתנו עם התקדמות הפרויקט.
חריגה סופית שכוסתה על ידי קרן המועצה מקורה בשינוי שער הדולר ,התרומה
ממכסיקו הייתה בסך  1,000,000דולר ,מעמלות קרן היסוד ,משינוי באחוז המע"מ,
ודרישת הטוטו לשלט.
 xערבויות  -אנחנו מקפידים מאוד על הארכת הערבויות במקרים שצריך .במקרה
הנוכחי הקבלן ניהל את הערבות מול משכ"ל.
 xהזיכויים ממשכ#ל הם בגין עבודת המפקח ושולמו למפקח במלואם.
 xהגדלת חוזה -פעלנו לפי הנהלים ,וחתמנו על הגדלת חוזה עם הקבלן בסכום
החריגה.
 xהיתרי הבניה – היינו בתהליך לקבלת היתר .יצאנו לביצוע לפני ההיתר הסופי,
מאחר והיה לחץ מצד המועצה לקידום הביצוע עקב הצורך המבנה ממוגן.
)להזכירך -זו הייתה תקופה בה קאסמים רבים נפלו ברחבי המועצה( ,בנוסף ,בפועל
הקבלן התחיל את העבודה בשטח רק כחודשיים לפני שניתן היתר הבניה.
 xחריגה תקציבית  -היו הבטחות ממשרדי ממשלה השונים למימון הפער )מ.השיכון
ומנהל הספורט( הבטחות שמומשו.
 xסיום הפרויקט  -המבנה נמסר באיחור ,עקב השינויים שנדרשו מחברת הבקרה של
טוטו ווינר .וכן תוספות של יועץ הבטיחות ונגישות.
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 xסעיף ההוצאות השונות  -כל ההוצאות הנוספות נובעות מהשלמת עבודות בהתאם
לנוהל שחרור כספים של משרד השיכון לפרויקט זה.
תקציב חנייה לאולם ספורט תב"ר 622
 xההערה על שיעור החריגה בתב #ר איננה נכונה .סך החוזה לפני מע"מ היה 305,580
 xחריגה  -סך התשלום לקבלן לא כולל מע"מ היה  .₪ 401,534שיעור הגידול ,31.4%
הגידול אושר בועדת מכרזים והוגדל החוזה עם הקבלן.
 xאין חריגה משיעור ההגדלה המותרת לפי החוק/
פרויקט שביל הליכה צוחר תב"ר 398
 xהיקף התכנון המבוקש חרג בידיעה מראש מהתקציב כדי שנהיה ערוכים לאפשרות
לקבלת/גיוס תקציב נוסף.
 xהאומדן הוא מקסימלי/
 xצו התחלת העבודה הינו על פי התקציב שאושר באותו שלב.
 xשינוי בלוח הזמנים; העצירות נעשו ע"י מנהל הפרויקט עקב בעיות בטיחות ,ביצוע
ופירוק מדרכה ליד אחד הישובים על פי בקשתו ,וכן עיכוב בביצוע התיקונים לאחר
המסירה הראשונה.
 xיועץ כבישים  -המועצה בחרה את היועץ א .מ .משיקולי ידע ונסיון רב בעבודה מול
מע"צ.
 xיועץ תאורה  -לא שולם לו כל הסכום ,מאחר ולא נעשה פיקוח עליון בפרויקט עקב
שינוי שיטת הביצוע )סולארית במקום רשת רגילה(/
 xמפקח בפרויקט  -אכן נפלה טעות ,קיימת הזמנת עבודה מהמפקח שאינה חתומה/
 xבחירת מפקח  -לא נדרש לפי צו דיני מועצות אזוריות שהיה תקף באותם שנים-
*פרק יא -מכרזים סעיף * 6א) * )) 2לבצע הליך של פנייה למספר מפקחים או
מתכננים או יועצים וכיוב(/
 xיומני עבודה  -אנחנו נקפיד שהמפקח של הפרויקט ימסור את היומנים למועצה
בסיום כל פרויקט.
פרויקט הקמת גן ילדים תב"ר 519
 xהגדלת התקציב של משרד החינוך לא הובאה לאישור המליאה מפני שבאותן שנים
משרד החינוך לא העביר הרשאות בגין ההגדלות .ההגדלות נעשו בכל הפרויקטים
שלהם כאחוז מהתקציב הראשוני בגין סעיפים שונים שהעיקרי שבהם הוא תוספת
מיגון .ללא הרשאות ,חתומות על ידי חשב המשרד ,משרד הפנים לא מאשר
תב"רים.
 xתקציב בסך  511אלף ש#ח אושר בוועדת החסמים של מנהלת תנופה אבל לא תורגם
להרשאה חשבית ולכן גם לא הובא לאישור המליאה ועדיין לא התקבל .עדיין לא
ויתרנו ואנחנו ממשיכים לדרוש זאת מהגורמים שמטפלים ביישובי המפונים.

-40-

 xעיכוב בהוצאת היתר בנייה  -בגלל הצמיחה הדמוגרפית והקליטה בישובים
החדשים נוצר צורך חיוני במבני חינוך ממוגנים .נדרשה בנייה מהירה של גני ילדים
חדשים .ולכן יצאנו לעבודה לפני קבלת ההיתר הסופי) .התיק היה בטיפול בוועדה
המקומית( .
 xהגדלות בפרויקט; נעשו הגדלות נוספות בפרויקט ,מאחר שנדרשו עבודות פיתוח
במגרש ,כגון הסדרת קו ביוב עד לגן .הבאת קו חשמל קבוע ,הסדרת מדרכה וכביש
גישה ועוד .הפיתוח של הישוב היה באחריות משרד השיכון שלא ביצע את העבודות
הנ"ל ונאלצנו לפעול במקומו.
 xתכנון ניהול ופיקוח מהווים כ & 22/6מעבודות בפועל  -משרד החינוך מכיר
בהוצאות אלה.
פרויקט אתר דחק מרכז חוסן תב"ר 556
 xליאור זהבי פיקוח  -עבד באתר בפרויקטים הקשורים לאתר הדחק ,לכן המשיך
לפקח גם על פרויקט זה.
 xיומני עבודה  -אנו נפעל לקבלת יומני עבודה בסיום כל פרויקט /
 xעלות תכנון ופיקוח  -בפרויקט הזה עלות תכנון ופיקוח הינו כ 10.98%מביצוע .זאת
הוכחה נוספת לכך שבפרויקטים של כ 1,000,000 -ש"ח ומעלה ,עליות התכנון
והפיקוח מהווים כ 10-12%מהביצוע.
 xחוזים מלאים גם למתכנן ויועץ  -אנו נלמד סוגיה זאת ונבצע שינויים בתאם.
 xהפער  -נובע מרישום שגוי של ההוצאות בפרויקט.
שוב אנחנו מודים למבקר על העבודה המעמיקה ,נעשה מאמץ ללמוד מהביקורת
ולתקן את הנהלים.
בכבוד רב,
אדר' מוטי לבאן
מהנדס המועצה

רו"ח יוכבד )כבי( שקולניק
גזברית המועצה
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ביקורת בנושא מכרזי זוטא
 /2כ ל ל י
במסגרת תוכנית העבודה של מבקר המועצה לשנת  ,2016נערכת ביקורת באגף
ההנדסה ,כחלק מבדיקת פעילות אגף ההנדסה ,נבדק נושא מכרזי זוטא .
בתקנות המכרזים ,בצו המועצות המקומיות ובצו המועצות האזוריות נקבעה
אחריותה של ועדת המכרזים להכנת התשתית להתקשרות באמצעות מכרז זוטא.
בסעיף )8ב( של תקנות המכרזים והצווים האמורים לעיל ,נקבע כי הוועדה תנהל
ספר ובו רשימה של ספקים וקבלנים אשר יהיו מורשים להשתתף במכרז זוטא
של המועצה ומאושרת על ידי וועדת המכרזים.
מכרז זוטא נועד לאפשר לרשות המקומית גמישות תפעולית ותפקודית .בשונה
ממכרז פומבי ,בהליך של מכרז זוטא אין המועצה מחויבת בפרסום פומבי של
המכרז ,אלא עליה לפנות למספר מסוים של ספקים וקבלנים המרוכזים ברשימה
שנקבעה מראש )להלן  -ספר ספקים( ולהזמין אותם להתמודד במכרז .מלבד
זאת ,הליכי המכרז ותנאיו זהים להליכים ולתנאים של מכרז פומבי.
תקנה  )8א( לתקנות המכרזים מאפשרת למועצות אזוריות שמספר התושבים הינו
עד  20,000תושבים ,להתקשר בחוזה להזמנת טובין או להתקשר לביצוע עבודה
על פי מכרז שאינו פומבי )להלן  -מכרז זוטא( כאשר סכום ההתקשרות נכון לשנת
 2015הוא מ ₪ 70,201 -אולם אינו עולה על . ₪ 351,101
נמצא שבשנים  2014ו 2015 -המועצה פרסמה כ 31 -מכרזי זוטא .
בתקנות המכרזים קבע המחוקק מנגנונים לבקרה ופיקוח על ההתקשרות עם
נותני שירות באמצעות מכרז זוטא ,על מנת להבטיח את הגינות ההליך ולצמצם
ככל שניתן את פגיעתו בעקרון השוויון ,בסעיף ) 8ג( לתקנות המכרזים ,נקבעה
חובתה של הוועדה להמציא אחת לשנה למועצה ולמבקר המועצה רשימת
הספקים והקבלנים ) הרשומים בספר הספקים ( וכן פירוט הספקים והקבלנים
שראש המועצה פנה אליהם  ,הפירוט יהיה פתוח לעיון הספקים והקבלנים.
הביקורת נערכה בחודשים מרץ – מאי . 2016

. 2מטרת הביקורת
לבחון היבטים שונים הקשורים לנושא מכרזי זוטא ,באמצעות בדיקת מכרזים
שפרסמה המועצה בין השנים  2014ו , 2015 -הביקורת תבחן התנהלות וועדת
מכרזים מההיבטים הקשורים למכרזי זוטא :ניהול ספר ספקים ורישום בו,
פרוטוקולים מישיבות ועדת מכרזים ,פניה לספקים קבלנים שאינם מופיעים
בספר הספקים ,פנייה למספר ספקים כנדרש בצו המועצות האזוריות ,סטייה
בלתי סבירה של הצעת מחיר שנבחרה מן האומדן.
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סיכום הממצאים והמלצות
 .1נמצא שוועדת המכרזים מנהלת ספר ספקים וקבלנים באופן ידני ,אליהם היא
פונה במכרזי זוטא ,כמו כן נמצא שרשימת הספקים מובאת לוועדה מדי שנה
לאישור .מאידך נמצא שהרשימה לא פתוחה לעיון הציבור.
 .2הביקורת בחנה ,את תקינות הפרוטוקולים של וועדת מכרזים ,החלטות הוועדה
ומניין חוקי הנדרש להחלטותיה במכרזי זוטא לשנים  2014ו . 2015 -מממצאי
הבדיקה נמצא ,שהפרוטוקולים חתומים ומאושרים על ידי ראש המועצה כנדרש
בחוק .נמצא ,שבלא מעט מכרזים מניין החברים בוועדה היה  2חברים ,להלן
רשימת המכרזים בה השתתפו  2חברים,8/2014 ,7/2014 ,3/2014 ,2/2014 :
 , 20/2015 .2/2015 ,1/2015 ,16/2014 ,10/2014 ,9/2014בנוסף נמצאו מכרזים
שנתקבלה החלטה על ידי חבר אחד לדוגמא :מכרז ,19/2014 ,18/2014 ,17/2014
.20/2014
הביקורת מוצאת ,שקבלת החלטות על ידי חבר אחד מנוגד לסעיף  53לדיני
מועצות אזוריות ,ולא מהווה מנין חוקי לעניין הצבעה וקבלת החלטות בוועדה.
הביקורת ממליצה שכדי להימנע ממספר קולות שקולים ודחיית הצבעה כדרישת
החוק ,מומלץ להקטין את מספר החברים ל 3-או להעלות את מספר החברים ל5 -
 .3מהבדיקה נמצא ,שדיוני ועדת מכרזים היה תמציתי ולא משקף את הדיון טרם
קבלת החלטות .מרישום בפרוטוקולים לא ניתן לדעת כיצד הצביעו החברים
בוועדה .כמו כן נמצא ,כמחצית מהמכרזים לא צורפה טבלת הימצאות מסמכים
של המציעים ,כגון :ערבות בנקאית ,קבלן רשום ועוד .הוועדה לא נימקה
בפרוטוקול ,מה היו שיקוליה בבחירת ההצעה הזוכה כאשר זו הייתה בסטייה
בלתי סבירה מן האומדן .הביקורת מציינת כי סדרי מינהל תקין ,מחייבים צירוף
מסמכי המציע כנדרש בתקנות המכרזים ,הוועדה תרשום בפרוטוקול את עיקרי
הדיון טרם קבלת החלטות ,וכן כיצד הצביעו החברים בוועדה.
 .4ניהול מכרזי זוטא בהיעדרו של ספר ספקים מלא ומעודכן הכולל ,בין היתר
פרטים בדבר הסיווג הקבלני והרישוי של נותני השירות המופיעים בו ,אינו עולה
בקנה אחד עם תקנות המכרזים ,ועלול לפגוע ביעילות עבודת המועצה ובשמירה
על עקרונות השוויון והתחרות ההוגנת ,שהם הבסיס לתקנות המכרזים .המבקר
ממליץ שעל אגף ההנדסה להקפיד ולפנות רק לקבלנים ולספקים הרשומים בספר.
 .5מהבדיקה נמצא שהמועצה העסיקה קבלנים שלא רשומים ברשם הקבלנים.
הביקורת מציינת שחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסאיות בנאיות תשכ"ט1969-
קובע מפורשות )בסעיף  (14כי לא יבצע אדם עבודות בנאיות בהיקף כספי או סוג
כלשהו אלא אם הינו רשום כבעל סיווג מתאים.
 .6הביקורת ממליצה להקים ספר ספקים ויועצים ,באמצעות פנייה להזמנת
ספקים/קבלנים/יועצים דרך אתר האינטרנט של המועצה ,מצורף לדו"ח :נספח
א' -נוסח פנייה לקבלנים /יועצים/מנהלי פרויקטים ,וכן טופסי רישום:טופס א'
לקבלנים ,וטופס ב' מתכננים/יועצים/מנהלי פרויקט/מפקחים.
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/4ועדת מכרזים
ועדת המכרזים ברשות המקומית הינה ועדת חובה סטטוטורית ,דהיינו ועדה
שהמועצה מחויבת בהקמתה ובכינוסה מזמן לזמן בהתאם .הרכב ועדת המכרזים
מוגדר בסעיף ) 40א( לדיני מועצות אזוריות ,להלן "המועצה תבחר מבין חבריה
ועדת מכרזים קבועה שתפקידה לבדוק הצעות מחירים המוגשות למועצה
בעקבות פרסום מכרז ולהמליץ לפני ראש המועצה על ההצעה שלדעת הועדה
ראויה לאישורו .ראש המועצה לא יהיה חבר בועדת המכרזים".
מהאמור לעיל ,ועדת המכרזים אינה אלא גוף ממליץ ,אשר מלווה את המכרז
מתחילתו ועד בחירת ההצעה הטובה ביותר והגשת המלצתה לראש הרשות.

שיקול הדעת הסופי אם לאשר את ההצעה המומלצת נתון לראש הרשות.דתה:
תפקידי הועדה ,מפורט בסעיף ) 9ב( לצו המועצות האזוריות להלן:
א .ועדת המכרזים תנהל רשימה של ספקים וקבלנים ,הרשאים להשתתף במכרז
זוטא ,ותקבע את אמות המידה שלפיהן יפנו אל הספקים והקבלנים .
ב .הרשימה שתכין הוועדה תהיה פתוחה לעיון הציבור .
ג .כל ספק או קבלן רשאי לבקש לצרפו לרשימה .על הוועדה לאפשר לספק או
לקבלן המבקש זאת ,להביא את טיעוניו בפניה ,והיא חייבת לדון בבקשתו .
ד .הוועדה רשאית להחליט על צירוף ספקים וקבלנים חדשים לרשימה וכן על
מחיקה של מי שנמצאים ברשימה ,לאחר שאפשרה להם להביא טענותיהם
בפניה ונימקה את החלטתה .
ה .הועדה תמציא אחת לשנה למועצה ולמבקר המועצה את רשימת הספקים
והקבלנים וכן את פירוט הספקים והקבלנים שראש המועצה פנה אליהם
במכרז זוטא .הפירוט יהיה פתוח לעיון הקבלנים והספקים הכלולים בו.
עיקר תפקידה של ועדת המכרזים :לבחון הצעות מחירים אשר הוגשו למועצה
במסגרת המכרז ,לברור מתוכן את ההצעות העומדות בתנאי הסף ,ולהמליץ בפני
ראש המועצה על ההצעה הכשרה והזולה ביותר.
על הוועדה לשקול באופן עצמאי וענייני את טיב ההצעות  ,את כשירות
המשתתפים במכרז ואת עמידתם בתנאיו .בתקנות המכרזים קבע המחוקק
מנגנונים לבקרה ולפיקוח על ההתקשרות עם נותני שירות באמצעות מכרזי זוטא
על מנת להבטיח את הגינות ההליך ,ולצמצם ככל שניתן את פגיעתו בעקרון
השוויון .
הביקורת מציינת ,כי המועצה לא הגישה למועצת הרשות ולמבקר הרשות
דיווח כנדרש בתקנות המכרזים.
נמצא שהועדה מנהלת ספר ספקים וקבלנים באופן ידני ,אליהם היא פונה במכרזי
זוטא ,כמו כן נמצא שרשימת הספקים מובאת לוועדה מדי שנה לאישור .מאידך
נמצא שהרשימה לא פתוחה לעיון הציבור.
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הרכב חברי הוועדה
ועדת מכרזים על אף שהינה ועדת חובה ,אין הוראה מיוחדת בדבר הרכבה,
והמחוקק הותיר את עניין קביעת מניין החברים שירכיבו את הוועדה להכרעת
מליאת המועצה של כל רשות מקומית  ,ראה סעיף  148לפקודת העיריות ,סעיף
 123לצו המועצות וסעיף  40א' לצו המועצות אזוריות ,להלן)" :א( המועצה תבחר
מבין חבריה ועדת מכרזים קבועה שתפקידה לבדוק הצעות מחירים המוגשות
לעירייה בעקבות פרסום מכרז ,ולהמליץ לפני ראש המועצה על ההצעה שלדעת
הוועדה ראויה לאישורו; ראש המועצה לא יהיה חבר בוועדת המכרזים".
עת באה מליאת המועצה ,לבחור את הרכב ועדת המכרזים היא מחויבת שבהרכב
יבואו לידי ביטוי ,ככל הניתן ,יחסי הכוחות והרכב הסיעות המרכיבות את מועצת
הרשות המקומית ,ובשים לב על מתן ייצוג לאופוזיציה.
המחוקק כאמור לא קבע את מניין החברים של ועדת המכרזים ,אך קבע כי
בהרכבה ייועד מקום לאופוזיציה ,סעיף  42לדיני מועצות אזוריות להלן " ,ועדה
של המועצה שלא נקבע לה הרכב מיוחד בצו זה או בדין אחר ,יהיו מחצית חבריה
לפחות חברי מועצה ,והשאר בעלי זכות להיבחר כחברי המועצה".
מניין חברי המועצה לא יפחת משניים ,שאחד מהם הוא יו"ר הוועדה והשני הוא
נציג האופוזיציה .אין חובה שכל חברי הוועדה יהיו נבחרי ציבור )חברי המועצה(
המועצה רשאית למנות ,מעבר למניין חברי המועצה המזערי )המינימלי( ,נציגי
ציבור ,כהגדרתם בפקודה ובצווים ,ועדת המכרזים ייתכן שתהיה מורכבת
מנבחרי ציבור ונציגי ציבור ,במספר חברים שתראה מליאת המועצה לנכון ,ובלבד
שמספר חבריה לא יפחת משלושה חברים.
מבדיקת הביקורת פרוטוקולים של הוועדה נמצא ,שועדת מכרזים ,מונה 4
חברים :יו"ר הוועדה סגן ראש המועצה ,ו 3 -חברים נוספים שהם חברי מועצה,
בנוסף בוועדה חברים קבועים :מזכיר המועצה ,יועץ משפטי ,וגזברית המועצה.
הביקורת בחנה את תקינות הפרוטוקולים והחלטות הוועדה ,ומניין חוקי הנדרש
להחלטותיה במכרזי זוטא לשנים  3125ו. 3126 -
להלן ,ממצאי הבדיקה :נמצא ,שהפרוטוקולים חתומים ומאושרים על ידי ראש
המועצה כנדרש בחוק .בנוסף נמצא שבלא מעט מכרזים מניין החברים בוועדה
היה  2חברים ,להלן המכרזים שהשתתפו בהם  2חברים ונתקבלו החלטות:
,2/2015 ,1/2015 ,16/2014 ,10/2014 ,9/2014 ,8/2014 ,7/2014 ,3/2014 ,2/2014
 . 20/2015בנוסף נמצאו מכרזים שנתקבלה החלטה על ידי חבר אחד לדוגמא:
מכרז .20/2014 ,19/2014 ,18/2014 ,17/2014
על פי סעיף  53לדיני מועצות אזוריות ,מנין חוקי הינו רוב חברי הועדה או לפחות
שליש מחברי הוועדה ,נמצא מהבדיקה ,שרוב החלטות הוועדה נתקבלו על ידי 2
חברי וועדה ,וזה מעמיד את הוועדה באפשרות של קולות שקולים ודחיית
ההצבעה.
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הביקורת מוצאת ,שקבלת החלטות על ידי חבר אחד מנוגד לסעיף  64לדיני
המועצה ולא מהווה מנין חוקי לעניין הצבעה וקבלת החלטות בוועדה .הביקורת
ממליצה שכדי להימנע ממספר קולות שקולים ודחיית הצבעה כדרישת החוק,
מומלץ להקטין את מספר החברים ל 4 -או להעלות את מספר החברים ל. 6 -

תיעוד לקוי של דיוני ועדת מכרזים
בצו המועצות המקומיות ובצו המועצות האזוריות ,נקבע בתקנות המכרזים כי
ועדת מכרזים חייבת לנהל את דיוניה בשקיפות ולתעד אותם .אשר להצעה יחידה
נקבע בתקנה )22ו( כי אם החליטה הוועדה להמליץ על הצעה יחידה שנותרה
לפניה" ,תרשום בפרוטוקול את הנימוקים להחלטה ,".סעיף  54לדיני המועצה
להלן" ,בכל ישיבה של המועצה או של וועדה ,יש לרשום פרוטוקול שיכיל את
שמות חברי המועצה או הוועדה הנוכחים בישיבה ,את מהלך הדיונים ,את
ההצעות ואת תוצאות ההצבעה".
מהממצאים נמצא ,כי בשנים  2014ו ,2015 -הוועדה קיימה דיונים ונתקבלו
החלטות בכ 31 -מכרזי זוטא .לצורך בחינת הליך המכרז וקבלת ההחלטות ,פנתה
הביקורת למזכירת יו"ר הוועדה מר מאיר יפרח סגן ראש המועצה ,לקבלת חומר
תיעוד של הוועדה ,לביקורת נמסרו לבדיקה  2קלסרים.
להלן הממצאים ,מבדיקת הפרוטוקולים ומהתיעוד המצורף:
 דיוני ועדת מכרזים ,היה תמציתי ולא משקף את הדיון טרם קבלת החלטות. מרישום הפרוטוקולים ,לא ניתן לדעת כיצד הצביעו החברים בוועדה. נמצא ,שבמחצית מהמכרזים לא צורפה טבלת הימצאות מסמכים שלהמציעים ,כגון :ערבות בנקאית ,קבלן רשום ועוד.
 הוועדה לא נימקה בפרוטוקול ,מה היו שיקוליה בבחירת ההצעה הזוכה ,כאשרזו הייתה בסטייה בלתי סבירה מן האומדן.
הביקורת מציינת כי סדרי מינהל תקין מחייבים ,צירוף מסמכי המציע כנדרש
בתקנות המכרזים ,שהוועדה תרשום בפרוטוקול את עיקרי הדיון טרם קבלת
החלטות ,וכן כיצד הצביעו החברים בוועדה.
להלן דוגמאות ,של זוכים במכרזים ,כאשר הצעת המחיר שנבחרה הייתה
בסטייה בלתי סבירה מן האומדן:
 מכרז זוטא מספר  10/2014סימון כבישים דרכים והתקני בטיחות ,אומדןהמכרז נקבע ל , ₪ 101,049 -הצעה הזוכה של קבלן א' הייתה  , ₪ 66,581כלומר
נמוכה מהאומדן בכ ,52% -למרות הסטייה הניכרת מהאומדן הוועדה לא
נימקה את החלטתה ,אין תיעוד דיון ,לא ידוע כיצד הצביעו החברים בוועדה.
לא צורפה טבלת הימצאות מסמכים שהיא הבסיס לעמידה בתנאי הסף במכרז.
 מכרז זוטא מספר  12/2015סימון כבישים ,אומדן המכרז נקבע ל, ₪ 112,495 -הצעה הזוכה של קבלן א' הייתה  , ₪ 58,676נמוכה מהאומדן בכ , 92% -למרות
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הסטייה הניכרת מהאומדן ,הוועדה לא נימקה את החלטתה ,אין תיעוד דיון ולא
כיצד הצביעו החברים בוועדה ,לא צורפה טבלת הימצאות מסמכים.
הביקורת סבורה ,כי היה על הוועדה לקיים דיון במשמעות הסטייה הניכרת של
ההצעה מן האומדן ,ולתעד את הנימוקים לבחירתה ,תכליתה העיקרית של חובה
זו הינה להגביר את שקיפות עבודתה של וועדת המכרזים ,וזאת כדי להרתיע
מפני משוא פנים ומפני פגיעה בטוהר המידות .מן הראוי היה לזמן את הקבלן
שזכה לשימוע לפני הוועדה ,לפני קבלת החלטה.

 /5ניהול ספר הספקים
הכנת ספר הספקים ועדכונו
בתקנות המכרזים ,בצו המועצות המקומיות ובצו המועצות האזוריות נקבעה
אחריותה של ועדת המכרזים של הרשות המקומית )להלן  -הוועדה( ,להכנת
התשתית להתקשרות באמצעות מכרז זוטא .בסעיף )8ב( של תקנות המכרזים
והצווים האמורים לעיל ,נקבע כי הוועדה תנהל ספר ובו רשימה של ספקים
וקבלנים אשר יהיו רשאים להשתתף במכרז זוטא ,ותקבע את אמות המידה
שלפיהן תפנה אליהם הרשות המקומית .מלשון התקנות ניתן ללמוד כי על הרשות
לנהל את ספר ספקים בחלוקה לתחומי עיסוק של נותני השירות ,כגון :בנייה ,
כבישים תשתית ופיתוח ועוד .בנוסף נקבע כי הרשימה תהיה פתוחה לעיון
הציבור ,וכי כל נותן שירות יהיה רשאי לבקש לצרפו לרשימה ,והוועדה מחויבת
לדון בבקשתו.
לביקורת נמסר ספר ספקים המנוהל באגף ההנדסה ,מעיון ברישום נמצא ,שהספר
מחולק לתחום עיסוק של נותני השירות ,אך מאידך כמות הספקים או הקבלנים
הרשומה הינה מועטת ,לדוגמא :הסעות ספק אחד ,מתקני משחק וכושר 3
ספקים ,סימוני כבישים והתקני בטיחות  4ספקים .בנוסף נמצא ,שבספר אין
רישום של הסיווג הקבלני של נותני השירותים הכלולים בו.
בביקורת שערך מבקר המדינה במספר רשויות ,העיר המבקר לרשויות ,כלהלן -
" ניהול מכרזי זוטא בהיעדרו של ספר ספקים מלא ומעודכן הכולל ,בין היתר,
פרטים בדבר הסיווג הקבלני והרישוי של נותני השירות המופיעים בו ,אינו עולה
בקנה אחד עם תקנות המכרזים ועלול לפגוע ביעילות עבודת הרשות המקומית
ובשמירה על עקרונות השוויון והתחרות ההוגנת ,שהם הבסיס לתקנות המכרזים.
התקשרות באמצעות מכרזי זוטא יכולה לשרת את האינטרס של הרשות
המקומית ושל תושביה ,משום שנותני השירות הרשומים בספר הספקים פועלים
לרוב בסביבתה הקרובה של הרשות ,חלקם הגדול נמנה עם תושביה ,ורבים מהם
פועלים בתחום שיפוטה באופן שוטף והם מוכרים לה".
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התקשרות עם נותני שירות שלא רשומים בספר הספקים/
בתקנות המכרזים ובצווים ,נקבע כי רשות מקומית חייבת לנהל ספר ספקים ,וכי
עליה להתקשר במכרזי זוטא רק עם ספקים הרשומים בספר .מהבדיקה נמצא ,כי
אגף ההנדסה פונה לקבלנים להשתתפות במכרזי זוטא גם כאשר הקבלנים אינם
רשומים בספר הספקים .המבקר מציין ,שאגף ההנדסה פעל בניגוד לתקנות
המכרזים ולצווים.
להלן הממצאים:
בשנת  ,2014המועצה בצעה כ 18 -מכרזי זוטא ,ובשנת  2015כ 10 -מכרזים.
מהבדיקה נמצא ,שאגף ההנדסה פנה לספקים/קבלנים להשתתף במכרזים,
ממצאי הבדיקה עולה ,כי בכ 16 -מכרזים מתוך  18מכרזי זוטא שבוצעו בשנת
 ,2014אגף ההנדסה פנה לקבלנים להשתתף במכרז כאשר הם לא רשומים בספר
הספקים .בשנת  ,2015מתוך  10מכרזים שבוצעו ,נמצא בכ 6 -מכרזים ,הפנייה
הייתה לקבלנים שלא רשומים בספר.
לדוגמא :מכרז זוטא מספר  1/2014פנייה ל 3 -מציעים ,מהבדיקה נמצא ,ש3-
המציעים לא רשומים בספר הספקים .כנ"ל לגבי מכרז מס'  ,3/2014נמצא ,ש4 -
המציעים שפנה אליהם אגף ההנדסה לא רשומים בספר הספקים .מכרז מס'
 4/2014פנייה ל 6 -קבלנים 5 ,מהם לא רשומים בספר הספקים .מכרז מס'
 2 5/2014קבלנים השתתפו במכרז נמצא 2 ,הקבלנים לא רשומים בספר הספקים.
מכרז מס'  6/2014נתקבלה הצעה יחידה נמצא ,שהקבלן לא רשום בספר
הספקים .מכרז מס'  19/2015פנייה ל 2 -מציעים נמצא 2 ,הקבלנים לא רשומים
בספר הספקים.
להלן טבלה מדגמית ,של  9מכרזים מתוך  23מכרזים שבוצעו בשנים  2014ו-
 .2015הקבלנים שזכו במכרז לא רשומים בספר הספקים.
מספר
מכרז

נושא המכרז

אומדן
מכרז

סכום
ההצעה
הזוכה

1/2014

שיפוץ מקוואות
במרכז צוחר
ביצוע גדרות במתחם
חינוך מבטחים
אחזקת מגרש כדורגל
באשכול
התקנת מסך באולם
ספורט חדש אשכול
ביצוע עב' גינון ופיתוח
בבריכת שיחה
אבשלום
ביצוע תיקרות
אקסוטיות במוסדות
חינוך במועצה
עב' פיתוח מדרכה
באוהד
סיב אופטי למוסדות
ציבור במועצה
עב' חשמל ותאורה
בקיבוץ בגבולות

102,477

120,000

שם
הקבלן
הזוכה
ט.מ

125,386

51,979

ד.ו .כ.ג לא רשום בספר ספקים

151,040

150,000

פ .נ.

לא רשום בספר ספקים

102,690

99,120

ו.ב .ב.

לא רשום בספר ספקים

171,200

145,243

א .נ.

לא רשום בספר ספקים

128,443

132,519

ח.ב .ז.

לא רשום בספר ספקים

251,850

240,876

א.מ.

לא רשום בספר ספקים

84,450

81,700

א.מ.

לא רשום בספר ספקים

385,250

302,758

א.מ.

לא רשום בספר ספקים

3/2014
5/2014
6/2014
7/2014
15/201
4
20/201
5
19/201
5
1/2015

האם מופיע בספר
ספקים
לא רשום בספר ספקים
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הממצאים בטבלה ,מצביעים על כך שאגף ההנדסה לא מקפיד לפנות רק לקבלנים
הרשומים בספר הספקים ,כמתחייב בצוו המועצות המקומיות.
המבקר מוצא ,שעל אגף ההנדסה להקפיד ולפנות רק לקבלנים וספקים
הרשומים בספר .הביקורת סבורה ,שניהול מכרזי זוטא בהיעדרו של ספר
ספקים מלא ומעודכן ,אשר לא כולל בתוכו פרטים בדבר הסיווג הקבלני של
נותני השירות ,אינו עולה בקנה אחד עם תקנות המכרזים ,ועשוי לפגוע ביעילות
עבודת המועצה ובשמירה על עקרונות השוויון והתחרות ההוגנת.

אמות מידה לבחירת נותני שירות מספר הספקים
בתקנות המכרזים נקבע כי ועדת המכרזים תנהל רשימת ספקים ותקבע אמות
מידה לבחירת ספקים מהרשימה ,אליהם תפנה בכל מכרז .הכוונה לקבוע שיטה
שתבטיח את השמירה על עקרון השוויון ,כך שלכל נותני השירות תינתן הזדמנות
שווה להגיש הצעות למכרזי זוטא  -תקנה )8ב( לתקנות המכרזים .קביעה זו נועדה
לשמור על עקרון השוויון בכך שתובטח פנייה לכלל נותני השירות הרשומים
בספר.
נמצא שאגף ההנדסה ,מנהל רשימות קבלנים וספקים ) להלן  -ספר הספקים(
לצורכי עריכת מכרזי זוטא ,לדעת הביקורת מספר הקבלנים  /ספקים הרשומים
בספר מצומם ומועט ,בנוסף נמצא ,שאגף ההנדסה לא מקפיד לפנות רק לקבלנים
הרשומים בספר ובכך נפגע עיקרון השוויון האמור בתקנה ) 8ב(.
מממצאי בדיקת המכרזים בתחום העבודות ההנדסיות נמצא ,שרשומים בספר
הספקים של המועצה כ 39 -קבלנים בתחום עבודות הבינוי והשיפוץ ,הבדיקה
העלתה כי נפגע עיקרון השוויון ולא ניתנת הזדמנות שווה לכלל הקבלנים
הרשומים בספר .להלן דוגמאות :
 מכרז מס'  18/2014וכן מכרז מס'  , 19/2014וכן מכרז מס'  3 ,17/2014המכרזיםמתייחס :להחלפת גגות אסבסט במעונות יום בישובים .מהבדיקה נמצא ,שאגף
ההנדסה פנה לאותם ספקים להשתתף ב 3 -המכרזים ולא נעשתה פנייה
לקבלנים אחרים הרשומים בספר להשתתף במכרז ,ובכך נפגע עקרון השוויון.

פנייה למספר קטן מן הנדרש של מציעים
סעיף )8א( לתקנות המכרזים ,לצו המועצות המקומיות ולצו המועצות האזוריות,
מאפשר כאמור לרשות המקומית להתקשר בחוזה להזמנת טובין או ביצוע עבודה
בסכומים המשתנים לפי המדד ,ונקבעים בהתאם למעמדה של הרשות המקומית
)עירייה ,מועצה מקומית או מועצה אזורית( .ובסעיף )8ד( נקבע המספר המזערי
של נותני השירות שאליהם חייבת לפנות הרשות המקומית בהתאם לאומדן של
עלות ההתקשרות.
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להלן טבלת הסכומים הנקובים ,המחייבים מכרז או פטור ממכרז  ,לפי גובה
הסכום ,על פי תקנה סעיף  8האמורה לעיל ,כפי שפורסם בשנים  2014ו. 2015 -
מועצות מקומיות ואזוריות עד  31-111תושבים
שנה
פטור ממכרז
בש#ח
3125

70,300

3126

70,200

מכרז זוטא *  5ספקים)
בש#ח
70,301
175,700
70,201
175,600

מכרז זוטא *  7ספקים)
בש#ח
175,701
351,500
175,601
351,100

מכרז פומבי
בש#ח
351,501
351,101

הסבר לטבלה בשנת  3125כפי שפורסם:
סעיף ) 8א( ניתן להתקשר בחוזה על פי מכרז זוטא אם ערכו עולה על ₪ 70,301
אולם אינו עולה . ₪ 351,501
סעיף ) 8ד( ) - (1מכרז זוטא ישלח לפחות לארבעה ספקים או קבלנים אם ערכו
עולה על  ₪ 70,301 :אולם אינו עולה על .₪ 175,700
סעיף ) 8ד() - (2מכרז זוטא ישלח לפחות לשישה ספקים או קבלנים אם ערכו
עולה על  ₪ 175,701אולם אינו עולה על . ₪ 351,500
מהבדיקה נמצא ,כי ועדת המכרזים של המועצה ניהלה הליך של מכרזי זוטא בלי
שפנתה למספר הספקים הנדרש על פי סעיף )8ד( ) (1ו (2) -לתקנות המכרזים.
להלן דוגמאות ,שעל פי תקנות המכרזים מחייבים פנייה לפחות ל 5 -קבלנים:
 מכרז זוטא מספר  6/2014מתאריך  ,1/4/2014בנושא התקנת מסך באולםספורט חדש באשכול ,המועצה קיימה מכרז כאשר אומדן עלות העבודה
 , ₪ 102,690מהבדיקה נמצא ,שהייתה פנייה ל 3 -מציעים 2 ,מציעים לא
הגישו הצעה ,ולפני הוועדה נותרה רק הצעה אחת ,והוועדה החליטה לקבל את
ההצעה שנותרה .
בפרוטוקול ישיבת הוועדה לא נמצא פירוט השיקולים שעמדו בבסיס החלטת
הוועדה לקבל את ההצעה שנותרה לפניה .מבדיקת תיעוד המכרז לא נמצא
טבלת הימצאות מסמכים של המציע שנותר .נמצא ,שהזוכה לא רשום במאגר
הספקים.
 מכרז זוטא מספר  2/2014שיפוץ גן ילדים ,אומדן עלות העבודה ,₪ 125,576התקבלה הצעה יחידה .מהבדיקה נמצא ,שהוועדה הכריזה עליו כזוכה ונימקה
את החלטתה .בנוסף נמצא  ,שהקבלן הזוכה רשום במאגר הספקים וכן רשום
בפנקס הקבלנים .
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להלן דוגמאות ,שעל פי תקנות המכרזים מחייבים פנייה לפחות ל 7 -קבלנים.
 מכרז זוטא מספר  9/2014שיפוץ אולם ספורט ,אומדן עלות העבודה 310,509 ,₪אגף ההנדסה פנה ל 2-מציעים ,התקבלה הצעה יחידה והוועדה הכריזה
עליה כזוכה ונימקה את החלטתה ,בנוסף נמצא שצורפה טבלת הימצאות
מסמכים והקבלן הזוכה רשום במאגר הספקים ,וכן רשום בפנקס הקבלנים .
 מכרז זוטא מספר  8/2014ביצוע מערכת חשמל תקשורת וכבוי אש באולםספורט אשכול ,אומדן עלות העבודה  ,₪ 310,509אגף ההנדסה פנה ל3 -
מציעים.
 מכרז זוטא מספר  9/2014ביצוע עבודות שיפוץ באולם ספורט ,אומדן עלותהעבודה  ,₪ 310,509אגף ההנדסה פנה ל 2 -מציעים.
 מכרז מספר  20/2014החלפת גג אסבסט במעונות יום ,אומדן עלות העבודה ,₪ 210,040אגף ההנדסה פנה ל 4 -מציעים.
 מכרז זוטא מספר  1/2015עבודות חשמל ותאורה ,אומדן עלות העבודה 385,250אגף ההנדסה פנה ל 4 -מציעים.
 מכרז מספר  2/2015הקמת תחנת שאיבה ,אומדן עלות העבודה , ₪ 353,195אגף ההנדסה פנה ל 3 -מציעים .
 מכרז זוטא מספר  12/2014חניה ועבודות פיתוח באתר הנצחה במועצה ,אומדןעלות העבודה  ,₪ 411,536אגף ההנדסה פנה ל 3 -מציעים.
הביקורת מציינת כי על פי אומדן המכרז ,המכרז אמור להיות פומבי ולא מכרז
זוטא .
ממצאי הבדיקה ,מצביעים שוועדת המכרזים לא מקפידה לפנות למספר ספקים
כמתחייב מהוראות צו המועצות האזוריות .הביקורת מוצאת שעל הוועדה לפנות
למספר ספקים כנדרש מהוראות החוק.

. 5תנאי סף במכרזים וחתימה על חוזים
מטרתם של תנאי סף במכרזים ,להוות מסננת ולתחום את ההתמודדות למציעים
הטובים ביותר עבור הרשות .סעיף  13א' לדיני מועצות אזוריות ,להלן" :
המעוניין להשתתף במכרז יגיש למועצה המקומית את מסמכי המכרז כמפורט
בסעיף )10א( ,וכן כל מסמך שידרוש ראש המועצה ,כגון אישור פקיד השומה או
רואה חשבון בגין ניהול ספרים כחוק ,אישור רישום בפנקס הקבלנים וכיוצא
באלה ,נדרשו מסמכים אלה  -יהפכו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ".
סעיף  13ב' להלן " :ניתן להתנות את ההשתתפות במכרז בתנאים ענייניים
נוספים ,לרבות תנאים בדבר ניסיונו של המעוניין להשתתף במכרז ,כישוריו ,היקף
פעילותו ,עמידה בדרישות תקן ישראלי לא רשמי ,חשיבות המקום שבו מתנהלים
עסקיו ,וקיומן של המלצות אודותיו ".
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התקנה קובעת שני סוגים של תנאי סף .הסוג האחד ) סעיף  13א'( הינו תנאי חובה
ששומה על מפרסם המכרז לכללם בכל מכרז .הסוג האחר ) סעיף  13ב'( הינו תנאי
רשות ,אשר מפרסם המכרז רשאי לכלול במכרז.
מבדיקת מסמכים הנלווים לפרוטוקול המכרז ,נמצאו מכרזים בפרויקטים בניה
ושיפוצים ,שאגף ההנדסה דרש מהמשתתפים תנאי רשות ,כגון :ניסיון בעבודה,
והתעלם מתנאי חובה ,כגון :קבלן רשום בפנקס הקבלנים.
הזוכים במכרז אמורים לחתום עם המועצה על חוזים ,לצורך הבדיקה נבחר
מדגם של  8מכרזים מתוך  31מכרזים ,הביקורת פנתה לאגף ההנדסה להעביר
לבדיקה את החוזים עם הזוכים במכרזים הנ"ל ,אך במקום לקבל חוזים נתקבלו
מסמכים צווי התחלת עבודה ,לשאלת הביקורת האם צו התחלת עבודה מהווה
חוזה בין המועצה לקבלן? בתגובה נמסר שצווי התחלת עבודה הם החוזים.
הביקורת מוצאת שעל אגף ההנדסה להחתים את הקבלנים על חוזים .
להלן ממצאי הבדיקה :
 מכרז מס'  703125שיפוץ אולם ספורט ,התמורה הכספית עבור ביצוע הפרויקט , ₪ 84,000לביקורת נמסר צו התחלת עבודה עליו חתומים גזברית המועצה
ומהנדס המועצה.
 מכרז מס'  803125עבודות גינון ופיתוח ,התמורה הכספית עבור ביצוע הפרויקט , ₪ 145,243לביקורת נמסר צו התחלת עבודה עליו חתומים גזברית המועצה
ומהנדס המועצה .מחיפוש בפנקס הקבלנים באתר הרשם ,נמצא שהקבלן לא
רשום ברשם הקבלנים.
 מכרז מס'  2103125סימון כבישים והתקני בטיחות ,התמורה הכספית עבורביצוע הפרויקט  ,₪ 75,070לביקורת נמסר צו התחלת עבודה עליו חתומים
גזברית המועצה ומהנדס המועצה .בפניה או בהזמנה להשתתפות במכרז ששלח
אגף ההנדסה לקבלנים ,המשתתף נדרש לעמוד בתנאי סף למעט קבלן רשום.
 מכרז מס'  2603126שיפוץ גני ילדים ,התמורה הכספית עבור ביצוע הפרויקט ,₪ 174,570לביקורת נמסר צו התחלת עבודה עליו חתומים גזברית המועצה
ומהנדס המועצה .מבדיקת הביקורת באתר משרד השיכון רשם הקבלנים נמצא
שהקבלן הזוכה לא רשום כקבלן .בפניה או בהזמנה להשתתפות במכרז ששלח
אגף ההנדסה לקבלנים נכתב בתנאי סף נוספים ,כי המועצה נאלצת להקל
בדרישות המכרז והקבלן צריך להיות עם ניסיון בשיפוץ מבנים ולא נדרש רישום
בספר הקבלנים .המבקר מציין שרישום בפנקס הקבלנים הוא תנאי סף חובה,
וניסיון בעבודה הוא תנאי סף נוסף ולא אמור לבוא במקום רישום בספר
הקבלנים.
 מכרז מס'  2703125שיפוץ אולם ספורט  ,התמורה הכספית עבור ביצועהפרויקט  ,₪ 263,051לביקורת נמסר צו התחלת עבודה עליו חתומים גזברית
המועצה ומהנדס המועצה .מהבדיקה באתר רשם הקבלנים נמצא ,שהקבלן
רשום בענף חשמלאות – 160א.
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הביקורת מציינת שחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסאיות בנאיות תשכ"ט-
 ,2:7:קובע מפורשות )בסעיף  (25כי לא יבצע אדם עבודות בנאיות בהיקף כספי
או סוג כלשהו אלא אם הינו רשום כבעל סיווג מתאים.
מהאמור לעיל ,הקבלן הזוכה במכרז מס'  2703125היה חייב לעמוד בתנאי
הסיווג  .קבלן רשאי לבצע עבודת הנדסאות בנאית רק במסגרת הסיווג שאושר
לו.
 מכרז מס'  2303126סימון כבישים והתקני בטיחות ,התמורה הכספית עבורביצוע הפרויקט  ,₪ 58,676לביקורת נמסר צו התחלת עבודה עליו חתומים
גזברית המועצה ומהנדס המועצה  .בפניה או בהזמנה להשתתפות במכרז ששלח
אגף ההנדסה לקבלנים ,המשתתף נדרש לעמוד בתנאי סף הרשומים  13א' למעט
קבלן רשום.
מהממצאים המפורטים לעיל ,נמצא שאגף ההנדסה לא מקפיד לפנות רק
לקבלנים רשומים ברשם הקבלנים ,לעיתים יש גמישות בתנאי הסף ,ופניה גם
לקבלנים לא רשומים .הממצאים הובאו לידיעת אגף ההנדסה להקפיד ולדרוש
רישום בפנקס הקבלנים כתנאי סף .
הביקורת מפנה תשומת לב אגף ההנדסה ,שצו התחלת עבודה מובנה בתוך
החוזה והוא חלק מהחוזה ולא החוזה עצמו ,לכן המצב הקיים שצו התחלת
עבודה הוא החוזה אינו תקין.
הביקורת מוצאת שעל המועצה להחתים את הקבלנים על חוזה כנדרש על פי צו
המועצות האזוריות.
הביקורת מציינת  ,כי רשם הקבלנים מנהל את פנקס הקבלנים ובו מופיעים כל
הקבלנים הרשומים על פי סיווגם המקצועי )ענף הבניה ו/או ענפי המשנה(
והכספי )היקף הבניה המורשה( .קבלן רשאי לבצע עבודות הנדסה בנאיות רק
במסגרת הסיווג שאושר לו.
הביקורת מפנה תשומת לב כי סיווג נותני השירות לפי חוק רישום קבלנים
לעבודות הנדסה בנאיות ,התשכ"ט) 1969-להלן  -חוק רישום קבלנים( ,קובע כי על
כל קבלן להירשם בפנקס הקבלנים של משרד הבינוי והשיכון )להלן  -פנקס
הקבלנים( בהתאם לסוג העבודות שהוא רשאי לבצע על פי רישיונו ובהתאם
להיקף הכספי .סעיף  14לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות רשאי קבלן
לא רשום לבצע עבודות עד ) הסכומים נכונים ל:( 2014 -
) (1בכל ענף עבודה –  83,939שקלים חדשים;
) (2בכל ענף משנה –  43,865שקלים חדשים.
ענף ראשי או ענף עבודה כגון :בניה ענף  ,100כבישים תשתיות ופיתוח  200ענף
משנה  :שיפוצים  ,תיעול וביוב ,פיתוח חצרות וכו' .מהאמור עד הסכומים הנ"ל
אפשר לבקש הצעות מקבלנים לא רשומים.
מבדיקת הביקורת נמצאו מכרזים ,שהיו פטורים ממכרז או לא היתה קיימת
חובה לפי התקנה הנ"ל ,לפנות רק לקבלנים רשומים.
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מביקור באתרי אינטרנט של מועצות אזוריות  ,נמצא שמרבית המועצות
האזוריות מפרסמות באתר המועצה פנייה לקבלנים וספקים להירשם בספר
ספקים תוך צירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי חוק.
הביקורת ממליצה להקים באתר האינטרנט של המועצה ,פנייה להזמנת
ספקים/קבלנים/יועצים ובכך להרחיב את מספר הקבלנים והספקים הרשומים
בספר .הביקורת מעביר בזאת נוסח פנייה להירשם בספר הספקים ,כמפורט
בנספח א' ,וכן פנייה ליועצים ,מנהלי פרויקטים ,מפקחי פרויקט.
להלן תגובת מהנדס המועצה מיום : 230:027
לעניין התנהלות וועדת המכרזים ,האגף לא לוקח חלק בוועדה זו ,אני מבקש
שהוועדה תקפיד לא לזמן נציג אגף הנדסה מלבד לדיונים הרלבנטיים לתחום
הפעילות של האגף.
לעניין רשימת הספקים  ,אנחנו נמשיך להרחיב ,לתחזק את מצבת הספקים בענפי
הבניה השיפוצים והצטיידות לפרויקטים של האגף.
באשר למספר הפניות לספקים/מציעים בגין מכרזי זוטא הנחתי את כל הצוות
באגף להקפיד לפעול על פי התקנות והחוקים.
להלן תגובת מזכיר המועצה:
נמסר ממזכיר המועצה ,כי פורסם באתר המועצה פנייה לעדכון ספר הספקים,
הספר יכלול :יועצים ,מתכננים ,ומנהלי פרויקטים ,מפקחים ,מודדים ועוד ,כמו
כן הספר יכיל ספקים וקבלנים בתחומים מגוונים.
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נספח א'

המועצה האזורית אשכול
המועצה האזורית אשכול מבקשת לעדכן את ספר הספקים ,קבלנים ונותני
שירותים):להלן ספר ספקים( ,ומזמינה בזאת ,קבלנים וספקים ,להגיש בקשות
להיכלל ברשימת המועצה להשתתפות במכרזי זוטא ובהצעות מחיר שתפרסם
המועצה מעת לעת.
השירותים הנדרשים
מנהלי פרויקטים ,מפקחים ,מודדים ,מתכננים ויועצים בתחומים כגון :כבישים
ותנועה ,מים וביוב ,חשמל ותקשורת ,יועצי קרקע וביסוס ,יועצי נגישות ,יועצי
בטיחות ,יועצי כיבוי אש ,מהנדסי בניין ,אדריכלי בניין ועיר ,יועצי מיזוג אוויר.
הספקים/קבלנים הנדרשים בתחומים
בנייה ,שיפוץ ,כבישים פיתוח ותשתיות ,גדרות ,שערים חשמליים ,מיזוג אוויר,
מתקני משחקים וכושר ,דשא סינטטי ,נגרות ,מסגרות ,הצללות ,מילוי חול וספקי
גומי למתקני הצללות ,חשמל ,גינון ,ביוב ,ניקוז ,תשתיות מים ,פיתוח חצרות ועוד
תנאי סף להצטרפות לספר הספקים
רשאים להיכלל בספר הספקים רק מציעים העומדים בתנאים/דרישות
המצטברות כמפורט להלן:
 xבעבודות ובשירותים בסכום כולל של עד  ₪ 82,000כולל מע"מ,רשאים
להשתתף כל הקבלנים והספקים להם הניסיון המוכח בעבודות והשירותים
הנדרשים.
 xהמבקש רשום כקבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות,
התשכ"ט  1969 -בענף הרלבנטי בו מבקש המבקש להיכלל במאגר.
 xהמבקש בעל ניסיון מוכח של שנתיים לפחות במהלך ה 5 -שנים האחרונות
בביצוע עבודות בתחומי התמחותו ביחס לענפים בהם הוא מבקש להיכלל
במאגר הקבלנים.
הגשת בקשה להיכלל בספר ספקים
הבקשה תוגש במייל  irit@erc.org.ilאו בפקס  08-9929620במשרדי מנהלת
הרכש שבמועצה בצירוף כל המסמכים הבאים:
 xהעתק אישור רישום המבקש כקבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות
הנדסה בנאיות ,התשכ"ט  , 1969 -בתחומי העיסוק לעיל אשר לגביהם מבקש
המבקש להיכלל במאגר ,ככל שנדרש רישום כאמור.
 xתצלומי רישיונות נדרשים ע"פ דין בתחום העיסוק ,במידת הנדרש.
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 xמידע כללי על המבקש  /פרופיל מבקש/פרופיל חברה.
 xמנהלי פרויקטים ,מפקחים ,מודדים ,מתכננים ויועצים – צירוף תעודות
ואישורים הנדרשים על פי הוראות כל דין.
 xאישור על ניהול ספרים ,אישור ניכוי מס במקור .
 xהוגשה בקשה על ידי תאגיד  -יצורפו לבקשה תעודת התאגדות של החברה וכן
תמצית דו"ח רשם החברות מעודכן ביחס לתאגיד.
הבקשות תוגשנה למועצה בצירוף כל המסמכים הנדרשים ועמידה בתנאי סף
מבקש רשאי להגיש מועמדות להיכלל במאגר בתחום אחד או יותר מהתחומים
המפורטים בבקשה יש לעמוד בדרישות הסף ביחס לכל אחד מהתחומים/
ענפים /סיווגים לגביהם מבקש המבקש להיכלל במאגר.
קבלנים ספקים ויועצים המעוניינים להיכלל בספר ימלאו את טופס נספח א' ספר
ספקים המצורפים באתר האינטרנט של המועצה בכתובת-
בקשת הצטרפות לספר ספקים – מועצה אזורית אשכול
שם___________________________________:
מספר ת.ז / .ח.פ ___________________________ :
כתובת________________________:
כתובת מייל_____________________:
טלפון_________________________:
תחומי ההתמחות:
________________________________________ .1
_________________________________________ .2
_________________________________________ .3
_________________________________________ .4
פרטים אודות הצוות המקצועי של נותן השירותים המועסקים על ידו דרך קבע
)יש לצרף קו"ח ומסמכים המעידים על השכלה פורמאלית(:
שם. ________________________ :
תחום התמחות:
________________________________________________
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פרטים אודות הניסיון המקצועי של הספק/קבלן )יש לפרט את הפרוייקטים
שבהם נתן שירות והמלצות(:
__________________________________________ .1
__________________________________________ .2
__________________________________________ .3
פרטים אודות הניסיון המקצועי בפרויקטים עבור רשויות מקומיות )יש לפרט את
הפרויקטים שבהם נתן שירות והמלצות(:
_________________________________________ .1
_________________________________________ .2
_________________________________________ .3
חובה לצרף לבקשה:
.1
.2
.3
.4
.5

צילום דף תעודת זהות בו מופיע הספק/קבלן או תעודת רישום תאגיד במידה
ומדובר בתאגיד.
אישור רישום כעוסק מורשה וניהול ספרים.
אישור ניכוי מס במקור.
צילום תעודה/אישור קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה
בנאיות ,התשכ"ט  1969 -בענף הרלבנטי בו מבקש המבקש להיכלל במאגר.
הנך חייב להמציא את כל המסמכים המפורטים בסעיפים .1-4
__________
תאריך

________________
חתימת המבקש

לידיעה:
בקשה שלא תמולא כראוי ו/או שלא יצורפו אליה כל האישורים הנדרשים ו/או
מסמכיה לא יהיו בתוקף ו/או מסמכיה לא יהיו קריאים וברורים לא תידון כלל.
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היתרים ורישיונות
להלן פרוט ההיתרים וסיווגם ,במיון לפי ענף ראשי וענפי משנה  ,בהתאמה לענפי
העיסוק כאמור בחוק רישוי קבלנים  .המבקש נדרש לסמן ב - Xליד כל ענף בו
הינו מעוניין להיכלל  ,כמורשה.
קוד ענף 211 :
קוד משני סיווג
א
110
111

א

120
121
130
131
132
133
134
135
140
150
160
170
171
172
180
190

א
א
ב
א
ב
ב
ב
ב
ג
א
א
ב
ב
ב
ב
א

191
192

א
ב

193

ג

ענף ראשי  :בנייה
תאור ענף משני
עפר,חצוב ופיצוץ
פיתוח חצרות ,שבילים ,מדרכות ,גידור
ומקומות חניה
כלונסאות וקידוחים
כלונסאות בסלע – מיקרו פיל
בטונים ובנית שלדים
שיפוצים
עבודות אבן וחיפוי חוץ
דריכת בטון באתר
איטום מבנים
הרחבת מבנים
בניה טרומית
קונסטרוקציות פלדה
חשמלאות
מתקני מיזוג אויר
מתקני הסקה וחימום
מתקני קירור
מעליות ומדרגות נעות
מתקני תברואה ובורות שופכין )אינסטלציה
סניטרית(
מתקני אנרגיה סולרית
מיכלים טרומיים ) בריכות ממגורות( ממתכת
או חומר פלסטי
בריכות מים

קוד ענף  311 :ענף ראשי :כבישים ,תשתית ופיתוח
תאור ענף משני
קוד משני סיווג
עפר ,חצוב ,פיצוץ וקידוחים
ב
210
עבודות אספלט
ב
220
מסועות בטון
ב
230
הנחת קווי תקשורת
א
240
הנחת קווי חשמל
א
250
הנחת קווי ביוב ,ניקוז ומים
ב
260
תאורת כבישים ורחובות
א
270
התקנת רמזורים
א
280

סיווג ראשי  :ג'
X

סיווג ראשי  :ג'
X
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קוד ענף  411 :ענף ראשי :גשרים
סיווג תאור ענף משני
קוד משני
עפר,חצוב,פיצוץ וקידוחים
ב
310
הנחת קווי ביוב ,ניקוז ומים
ב
320
תאורת כבישים ורחובות
ג
330
קוד ענף  511 :ענף ראשי :ביוב ניקוז ומים
סיווג תאור ענף משני
קוד משני
הנחת צינורות
ב
410
תיעול וביוב
ב
420

סיווג ראשי  :ג'
X

סיווג ראשי  :ב'
X

קוד ענף  611 :ענף ראשי :משאבות ,טורבינות ותחנות סיווג ראשי  :ב'
שאיבה
סיווג תאור ענף משני
קוד משני
X
משאבות,טורבינות ותחנות שאיבה
קוד ענף  711 :ענף ראשי :נמלים
סיווג תאור ענף משני
קוד משני
עפר ,חצוב ,פיצוץ וקידוחים
ג
610
עבודות אספלט
ג
620
מסועות בטון
ב
630
הנחת קווי תקשורת
א
640

סיווג ראשי  :ג'
X

-59-

המועצה האזורית אשכול
הנדון :בקשה להתקבל כמתכנן  /יועץ /מפקח
הנני מבקש להתקבל כמתכנן /יועץ על ידכם ולהצטרף לספר הספקים
מתכננים/יועצים של המועצה האזורית אשכול.
 .1פרטים
שם
משפחה

כתובת
פרטית

שם פרטי

יישוב

מס' זהות

רחוב

מקצוע

ת.ד.

מיקוד

טלפון בבית

 .2פרטי העסק/החברה:
יישוב

רחוב

דואר אלקטורני

מיקוד

ת.ד.

טלפון

פקס

סלולארי

ח.פ/ע.מ

 .3ניסיון מקצועי
ניסיון מוכח בביצוע עבודות תכנון ב 3-השנים האחרונות ב 3-פרויקטים לפחות
ובכלל זה ,פירוט הניסיון בתכנון לגופים ציבוריים ,רשויות מקומיות ותאגידים
עירוניים.
פרויקט 2
שם הלקוח
מיקום
תיאור הפרויקט
תאריך תחילת עבודה
שלב נוכחי
תאריך סיום
היקף כספי כולל של
הפרויקט
סוג וכמות העבודות
בפרויקט

פרויקט 3

פרויקט 4
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 .4הצהרת המבקש
הריני להצהיר כדלקמן :
 5.1הנני/הננו* יחיד/תאגיד משפטי רשום כדין* ) מחק את המיותר( .
 5.2הננו בעלי יכולת מוכחת בביצוע עבודות תכנון /ייעוץ ופיקוח וזאת ב3-
השנים האחרונות ב 3-פרויקטים לפחות.
 5.3הננו מקיימים ניהול ספרים כדין בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים
)אכיפת ניהול חשבונות ,תשלום חובות מס ושכר מינימום והעסקת עובדים
זרים כדין( ,התשל"ו – . 1976

__________________
חתימת וחותמת המבקש

Ħđēđď ĕĤēČ čģĞĚ
2015 ĦĜĥĘ ĦĤđģĕč
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מבוא
עריכת רישום ומעקב אחר אופן תיקון הליקויים הינו אחד מהכלים החשובים
העומדים לרשותה של הביקורת ,בעצם קיום המעקב אחר תיקון הליקויים ,יש
משום תזכורת לנוגעים בדבר להשלים את הטעון תיקון .
אפקטיביות הביקורת נמדדת במידת ההפנמה של הגוף המבוקר ביישום
המלצותיה ,בתיקון הליקויים שנתגלו במהלך הביקורת ובדרכים למניעת
הישנותם .
תקנות העירייה התשל"ד  ) 1974-דין וחשבון מבקר העירייה( מחייבות את מבקר
העירייה לכלול ולפרט בדוח השנתי המוגש לראש העירייה גם רשימת מעקב אחר
התיקון של ממצאי הביקורת מדוחות קודמים שהוגשו על ידו ,והוא יציין האם
הליקוי שעליו הוא הצביע אכן תוקן .בנוסף ,על מבקר הרשות לעקוב ולדווח על
תיקון הליקויים שנתבררו בביקורת שערך מבקר המדינה ברשות המקומית.
החשיבות של המעקב אחר תיקון הליקויים נובעת גם מן הסיבה שלמבקר הרשות
אין סמכות מנהלית או חוקית להורות על תיקון הליקויים .הדרך האפקטיבית
היחידה העומדת לרשותו של מבקר הרשות להשפיע על הרשות לתקן את
הליקויים היא אפוא ,בדרך של דיווח חוזר ונשנה על הליקויים שנתגלו בבדיקותיו
ועל העובדה שלא ננקטו הצעדים לתיקונם .

מעקב אחר תיקון ליקויים מדוח מבקר המועצה לשנת 3126
במהלך שנת  2015ביצע מבקר המועצה דוחות ביקורת  .להלן הערות הביקורת
המתייחסות למעקב אחר תיקון ליקויים:

דוח ביקורת מחלקת רכב ובטיחות ;
הליקוי

תוקן /לא
תוקן /תוקן
חלקית

ממצאי ביקורת עיקריים
סעיף  (2)1להוראת קבע ונהלים לקצין בטיחות בתעבורה של
משרד התחבורה קובע את חובת ניהול תיקי רכב ותיקי
נהגים ונוהגים .מבדיקת הביקורת נמצא ,שתיקי הנהגים
ותיקי רכב מנוהלים בתיק אחד ,כמו כן נמצא שעותקים
מביטוח חובה ופוליסות ביטוח מתויקים בנפרד ולא בתיק
הרכב.

תוקן.
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תיקי נהג ורכב
מבדיקת תיקי נהג ורכב ,נמצא שישנם רכבים שהופסק
רישום תיקונים וטיפולים במוסכי חוץ .הביקורת מוצאת,
שיש להבל רישום הטיפולים והתיקונים והליקויים.

תוקן.

דסקיות טכוגרף
הביקורת מוצאת שקצין הרכב לא מקפיד ,לעניין מילוי
הוראות תקנות התעבורה בנושא טכוגרף.
נמצא מהבדיקה:
 רישום בדסקיות טכוגרף מד אוץ ושם הנהג לא ברור ,וכןנמצאו אוטובוסים שלא נרשם כלל מד אוץ לא בתחילת
הנסיעה ולא בסוף הנסיעה.
 מבדיקת תיק תיוק דסקיות ,נמצאו חוסרים בדסקיותבמס' אוטובוסים.

תוקן
תוקן

תאונות
נמצא ,שחברת הליסינג לא מעבירה עותק למועצה מדוח
תאונה ,ולכן לקצין רכב ובטיחות אין ידיעה אם התאונה
אירעה באשמת הנהג או לא באשמת הנהג .מהבדיקה נמצא
שהיו נהגים שהצהירו שהם לא אשמים בתאונה ,למרות זאת
חברת הליסינג חייבה את המועצה במלוא השתתפות עצמית .
מזכיר המועצה מסר ,שסוכם עם חברת הליסינג שכל תאונה
יועבר צילום מדוח התאונה.

תוקן

מוסכי חוץ
מהבדיקה נמצא ,שקצין רכב ובטיחות מפנה רכבים למוסכי
חוץ לטיפול או תיקון הרכב ללא קבלת הצעות מחיר ממוסכי
אחרים .נמסר לביקורת שקצין הרכב מתעלם מנוהל הרכש
ומבצע בעצמו את הפניות למוסכים .בתגובה מסר מזכיר
המועצה ,כי קצין רכב ובטיחות יפעל על פי נוהל רכש
והתיקונים יתבצעו לאחר אישור הוועדה.

תוקן

רכישת דלקים
נמצא שחברת סונול לא נותנת את ההנחות בדלק עליהם
התחייבה בהסכם ,המבקר מוצא שיש לחייב את החברה
לעמוד בהסכם ולחייבה להחזרת כספים שנגבו בניגוד להסכם.

תוקן

