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 מכובדנו,
 
 
 

נאותות בחירת "בנושא:  דוח בדיקת הביקורת הנדון:

 "המחייבת מכרז התקשרותב ספקים

ובחנה האם בוצע  2017-2019ים בשנ יםאת היקפי ההתקשרות עם ספק הביקורת סרקהבדוח זה 

 .בות במכרז )זוטא או פומבי(בחירת הספק בהתקשרויות החיילהליך מכרזי 

של הליך  בוצע בדקה האם אלא ,שבוצע מכרזהליך הנאותות ב יודגש, כי הביקורת לא התמקדה

 מכרז אם לאו.בהתקשרויות החייבות ב מכרז

 

 :2019כי בשנת  עולה, 8/12/2019ת החשבונות, נכון ליום על פי נתוני הנהל
 

 ספקים בגין ביצוע עבודה או רכישת טובין. 2,894 -המועצה התקשרה ושלמה ל 

 3,000-ספקים שלמה המועצה סכומים הגבוהים מ 1,114 -ל .₪ 

 בהיקף כספי המחייב מכרז.ספקים שלמה המועצה סכומים  114-ל 
 

מחייבת עמם הביקורת דגמה התקשרויות עם ספקים אשר על פי ההיקף הכספי, ההתקשרות 

 כמתחייב. לבחירת הספק לא בוצע הליך של מכרז מקרים בהם 6נמצאו בין היתר,  מכרז.

המסדיר את ביצוע הרכש על כל סוגיו החל משלב ההתחלה של דרישת  ,נוהל מפורט לא נמצא

 .בבחירת הספק ואישור התשלום ,וכלההרכש על ידי המחלקות 

את הגורם האחראי או למנות על בסיס הוראות החוק והביקורת ממליצה לערוך נוהל רכש מפורט 

  הנוהל שיערך, יחייב את כל מחלקות המועצה.  צוות לביצועו.ה

 סוגי הרכש והיקפיו, כדלקמן:כל כלול את הנוהל לעל 
 

 . מחייב מכרזרכש של טובין בהיקף שלא  .1

 .אחריות מנהל הרכש(בתוספת הרביעית לצו המועצות האזוריות, ב )בהתאם להוראות החוק

 רכש של טובין בהיקף המחייב מכרז. .2

 רכש עבודה/שרות שלא מחייב מכרז. .3

 רכש עבודה/שרות המחייב מכרז. .4

 רשימת ספקים למכרזי זוטא.ניהול  .5

 

( 8)3שנקבע על ידי משרד הפנים להתקשרות לפי סעיף  נוהלעל המועצה ליישם את הוראות ה

לתוספת השנייה לצו המועצות האזוריות עם ספקים בעלי מומחיות מיוחדים או יחסי אימון 

 .על מנכ"ל המועצה למנות ועדת התקשרויותמיוחדים ובין היתר, 

 



 
 

 

 של מנכ"ל המועצה והגזבר. ה לעיונםורת הועברדוח הביקטיוטת 

 

 :מנכ"ל המועצה בהתייחסותה )ראה נספח א' בהמשך( מסרה, בין היתר, כדלקמן 

 

  2020אושרה משרה ייעודית לעובד שירכז את נושא הרכש שימונה במהלך שנת. 

  ויות.את התנהלות המועצה בנושא ההתקשר שיסדיררכש עם מינוי העובד, יוטמע נוהל 

 ענון הנחיות בנושא ההתקשרויותלמנהלים לרי נשלחו הנחיות.   

  אנשי מערכת הרכשEPR  .התבקשו ליצור התרעה ממוחשבת על סיום התקשרות 

 .הוחל תהליך מינוי ועדת התקשרויות 

 

 י לבחירת מוסך שרות לרכבי פומבהכרז הממסר, כי  9/3/2020בתגובתו מיום  גזבר המועצה

 ים.כבר מוכן ויפורסם בימים הקרוב עצההמו

 

 

 
 בכבוד רב,

 יהודהלי א
 מבקר המועצה

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 חברי ועדת הביקורת. : העתקים
 , מנכ"ל.רינת זונשיין

 שגיא וויץ, גזבר.
 מירי שריג, חשבת.



 
 

 

 התוכן

 
 

 עמוד  

 5 - 10 תמצית הממצאים  .א

  11  כללי  .ב

  12  נתוני היקפי התקשרויות ב .ג

  13  נהלי עבודה  .ד

 14 - 29 מדגמיתבדיקה   .ה

  30  נספח א' 

 

 

---------- 
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 הביקורת הפנימית

 תמצית ממצאים א.

 

 ממצאי הבדיקה:תמצית להלן ספקים,  17 התקשרויות עם  בחנה מדגמיתהביקורת 

 

שם 

 הספק

 המלצה ממצא

לא נמצא נוהל כלל מועצתי  כללי

המסדיר את כל הליך הרכש 

בכל מתחילתו ו ,החייב במכרז

 שלביו.

 

לערוך נוהל מפורט המבוסס על הוראות החוק 

 בנושא ואשר יחייב את כל מחלקות המועצה. 

התחלה של כל יאשר שיבחן ו למנות צוות

 ז. רכש בהתקשרות המחייבת מכרהליך 

מומלץ לבחון מינוי של רכז אחראי לנושא, 

 שיהיה חלק מהצוות.

ציב למינוי מנכ"ל המועצה דיווחה, כי אושר תק

 רכז אחראי להטמעת נוהל רכש מעודכן.

יישמה את כל  המועצה טרם כללי

שנקבע על ידי  נוהלההוראות 

להתקשרות לפי  ,משרד הפנים

( לתוספת השנייה לצו 8)3סעיף 

המועצות האזוריות עם ספקים 

בעלי מומחיות מיוחדים או 

 .יחסי אימון מיוחדים

הוראות  וםיישהשלים את על המועצה ל

להביאו לידיעת מנהלים במועצה  ,הנוהל

 ולפעול על פיו.

מנכ"ל המועצה מסרה, כי הוחל בהליך למינוי 

 ועדת התקשרויות כנדרש.

 

אורטל 

 שמלץ

לא נמצאה אסמכתא לבדיקת 

היקף הנאותות חוקית להגדלת 

ההתקשרות עם הכספי של 

 50% -הספק בשיעור של כ

בהיקף השעות  66%וגידול של 

 ללא צורך במכרז. יות, החודש

 כלומר, לא נעשתה בדיקה כזו.

 ,יש להקפיד על שמירת הכללים המחייבים

בכל הקשור בהגדלת הסכמים קיימים 

והתקשרויות. ביצוע שלא על פי הכללים, 

מהווה ליקוי וחשיפה להפסדים כספיים 

ופגיעה בשוויוניות כלפי מציעים 

   פוטנציאליים אחרים. 

 המפעםתגובת סגנית מנהלת 

  מדובר בפרויקט ייחודי שנבנה בהתאם

 לתכנית עבודה הדורשת גמישות בביצוע.

  המיזם הלאומי המדובר הוא חדשני ופורץ

דרך ומתוקצב במלואו על ידי משרד הפנים 

והמשרד לשוויון חברתי, לא הייתה חריגה 

 מהתקציב והתכנית.

 .החלטות מתקבלות במסגרת ועדת ההיגוי 

  דומים ולכן, מבחינתו לא יהיו עוד מיזמים

 לא היה טעם בקיום מכרז נוסף.

 50%-היקף ההוצאה לא גדל ביותר מ. 

  בכל התהליך, ההתקשרות, חתימת החוזה

 והשינויים נעשו בליווי של היועץ המשפטי.
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 הביקורת הפנימית

שם 

 הספק

 המלצה ממצא

מראש נדרש היה לבחון  כי, ,סבורה הביקורת

להארכת ההתקשרות והגדלת את הצורך 

לקיים , את השיקוליםלתעד  ,הכספי היקפה

ולנמק את ההחלטה דיון בפורום ועדת ההיגוי 

על הגדלת ההיקף הכספי ללא ביצוע הליך 

  מכרזי נוסף.

טולדנו 

 רפאל

לא  ההתקשרות עם הספק,

בוצעה בהתאם להוראות הנוהל 

שנקבע על ידי משרד הפנים 

להתקשרות עם ספקים בעלי 

מומחיות מיוחדים או יחסי 

 אמון מיוחדים.

נמצא, כי טרם הוקמה ועדת 

התקשרויות בהתאם לנוהל 

יושמו לא שנקבע ומשכך, אף 

 הוראות הנוהל לעיל.

ליישם בהקדם את הנוהל שנקבע  ,המועצהעל 

על ידי משרד הפנים להתקשרות עם ספקים 

בעלי מומחיות מיוחדים או יחסי אמון 

 ולפעול על פיו. מיוחדים

 

 תגובת מהנדס המועצה

החלו לפני ו ם שרובם המשכייםהמדובר בפרויקטי

, עוד 2019שנים ואושרו לביצוע בשנת  4-5 -כ

 בטרם הוחל נוהל משרד הפנים.

חברת 

 ממטל

 צה התקשרה עם החברההמוע

שיעור  נתנה החברה במכרז שבו

 הנחה  לרשימת פריטים.

נמצאו מקרים רבים בהם 

שלא  םנרכשו מהחברה פריטי

לא  ,הופיעו ברשימה ולגביהם

בוצע הליך תחרותי לקביעת 

עלותם והם תומחרו על ידי 

חברת ממטל בלבד. כלומר, אין 

תמחור הפריטים הוא ש בטחון

 הזול והחסכוני ביותר.

יש להקפיד על שמירת הכללים המחייבים 

בכל הקשור בהגדלת הסכמים קיימים 

 והתקשרויות. 

ביצוע שלא על פי הכללים, מהווה ליקוי 

ספיים ופגיעה וחשיפה להפסדים כ

בשוויוניות כלפי מציעים פוטנציאליים 

 אחרים. 

הכוללים רשימה מפורטת של במכרזים 

מומלץ לקבוע גם את אופן התמחור  ,פריטים

 של פריטים אשר אינם  כלולים ברשימה.

 

מזאריב 

עבד 

 אלסלאם

נותן שירותי אחזקת  הקבלן

ומתקני ספורט.  ספורט אולמות

התקשרות עם ספק זה בוצעה 

מחיר למרות  בנוהל הצעות

 עמו השנתי שהיקף ההתקשרות

לבחירת  חייב הליך מכרזי

 .הספק

הקפיד על עריכת אומדן להיקף ל יש

ההתקשרות הכספי הצפוי לביצוע העבודה 

הנדרשת ועל פי תוצאתו, לקבוע את ההליך 

 .הנדרש לבחירת הספק

 

 תגובת מהנדס המועצה

  עבודות לא ניתן לדייק בהיקף הכספי בביצוע

אחזקה וקורה שקיימות סטיות בהיקף הסופי 

 של העבודה.

  על פי הוראות החוק, ניתן להגדיל במהלך

הביצוע את ההיקף הכספי בסעיפי המכרז עד 

 .25%שיעור של 
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 הביקורת הפנימית

שם 

 הספק

 המלצה ממצא

נטע 

 גינון

זכה במכרז לאחזקת  הקבלן .1

גינון בבתי ספר במתחם 

 המערבי של המועצה. 

הקבלן זכה במכרז לאחזקת 

 במתחם בית המועצה.הגינון 

אגף הנדסה פונה נמצא, כי 

באופן קבוע בבקשה להצעות 

מחיר לאותם ספקים ובמהלך 

השנים האחרונות, אותם 

 הקבלנים זוכים.

 

הקבלן ביצע עבודות שאינן  .2

קשורות לאחזקת הגינון 

)היקף  במכרזים לעיל.

עמד  2019העבודות הנ"ל בשנת 

לא מבוצע  ₪(.אלפי  60 -על כ

 .תחרותי לבחירת הקבלןהליך 

 

במטרה לעודד קבלנים נוספים הנמצאים . 1

ברשימת הספקים וליצור אפשרות לתחרות 

ושוויוניות, יש להקפיד ולשתף, לאורך זמן, 

במכרזי זוטא את כל הספקים הנמצאים 

 ברשימת הספקים.

 

 

 

 

 

 

במטרה ליצור שוויוניות, יעילות וחסכון . 2

בהוצאות המועצה, יש לבצע הליך תחרותי 

)מכרז או הצעות מחיר בהתאם להיקף 

 העבודות(, לביצוע עבודות גינון מזדמנות. 

סמארט 

 וואטר

לא בוצע הליך מכרזי המתחייב 

היקף הכספי של ה בשל

 ההתקשרות.

 

בשל היקף הכספי של ההתקשרות, יש לערוך 

 זוטא כמתחייב לבחירת הספק. מכרז

 

מנהל אגף איכו"ס קיבל את הערת והמלצת 

 הביקורת. 

נ.ע 

 התופרת

הספק מבצע עבודות/מספק ריהוט בהיקפים משתנים שאינם בכלל עבודה אחת. 

 במידת הצורך ובהתאם להיקף העבודה, מבוצע הליך של הצעות מחיר. 

₪ אלפי  110-ביצע הספק עבודה אחת גדולה בהיקף של כ 2019נמצא, כי בשנת 

 אשר אינה מחייבת הליך של מכרז 

ספקים ונבחר הספק  4-בפניה ל הליך העצות מחיר כי מנהל הרכש ערך, נמצא

 נ.ע התופרת שהציע את המחיר הנמוך ביותר.

 ם.חשבון הקבלן נבדק בהשוואה להצעת המחיר שנבחרה ונמצא מתאי

  נמצא תקין.בהתקשרות זו הליך שבוצע 

 

 מוסך

 מזרע 

 לא בוצע מכרז לבחירת הספק.

ים ביצוע בימים אלו מקדמ

מכרז לבחירת מוסכי שרות 

לרכב המועצה וכבר הועברה 

ליועץ המשפטי, טיוטת מכרז 

 לבדיקה והתאמה.

 

יש להשלים את ביצוע המכרז בהקדם 

 .האפשרי

 

מסר, כי  9/3/2020בתגובתו מיום  גזבר המועצה

י לבחירת מוסך שרות לרכבי פומבהכרז המ

 ים.כבר מוכן ויפורסם בימים הקרוב עצההמו
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 הביקורת הפנימית

שם 

 הספק

 המלצה ממצא

ויה -אינ

 בע"מ

הצעת המחיר של דר' גדי 

נבחרה מייסד החברה, ביאליק 

במכרז שנערך בתחילת שנת 

2018. 

 'של דר בחתימתו הצעת המחיר

הנספח  .נחשבה כחוזה ביאליק,

שכלל את תנאי שכרו, נחתם 

בשם המועצה על ידי גזבר 

 המועצה ומנהלת אגף החינוך. 

 ההסכם נחתם ע"י ,כלומר

מורשה חתימה יחיד שהוא 

מנהלת אגף גזבר המועצה. 

החתומה אף היא, החינוך 

אינה מורשית חתימה מטעם 

 המועצה.

 

חתימת מורשה יחיד על הסכם המהווה, בין 

המועצה מהווה ליקוי היתר, התחייבות של 

 ועלולה לחשוף את המועצה.

יש לפעול על פי הרשאות החתימה של 

 המועצה בלבד.

טל אל 

איסוף 

ומחזור 

 אשפה

נזקקה להארכה  המועצה

של ור שמיוחדת נוספת באי

עמ"ש לצורך התארגנות יוה

על  הנ"ל, מצביע לביצוע מכרז.

העדר מעקב אחר סיום תקופת 

 ההתקשרות.

 

ת סיום תקופיש לערוך מעקב רציף אחר 

התקשרות ולהיערך זמן מספיק מראש, לפני ה

 סיום התקופה.

 יש לערוך נוהל אשר יסדיר את אופן המעקב.

איילון 

חברה 

לביטוח 

 בע"מ

 49זכתה במכרז שבוצע על ידי חברת משכ"ל, העלות שנקבעה עמדה על  החברה

 לתלמיד.  ₪ 

בביטוח  0-18המועצה השתמשה בתוצאות המכרז לעיל וביטחה ילדים מגיל 

 תאונות אישיות, באמצעות חברת איילון. 

 לילד.₪  49העלות ששולמה עמדה על 

 אין הערות.

 

א.ט.ק 

שיווק 

והפצה 

 בע"מ

, לרכישת חברת א.ט.קמדובר בהתקשרות של מחלקת התרבות במועצה עם 

  .14/9/2019בתאריך הופעה של הזמר שלמה ארצי 

( בתוספת השנייה לצו המועצות האזוריות, קיים פטור 5)3בהתאם לסעיף 

 ממכרז לביצוע עבודה מדעית, אמנותית או ספרותית. 

( 5)3הופעת זמר נחשבת לכל הדעות עבודה אמנותית ועל כן, בהתאם לסעיף 

 לתוספת השנייה לצו המועצות האזוריות פטורה ממכרז.

 אין הערות.
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 הביקורת הפנימית

שם 

 הספק

 המלצה ממצא

החברה 

לפיתוח 

משאבי 

אנוש 

 שמירה

נמצא, כי המועצה משלמת בגין 

העסקת מאבטח / סדרן 

באירועי תרבות על פי תעריף 

של שעה נוספת בשיעור של 

 החל מהשעה הראשונה. 150%

הביקורת מציינת, כי נוהג זה מגדיל את 

 סעיפים:  3-ב הוצאות המועצה

 

  .בתעריף שעתי גבוה יותר 

 המע"מת סך הגדלב . 

  העמלה למשכ"ל.בהגדלת 

 

הביקורת לא מצאה סיכום כתוב או פרוטוקול 

 ישיבה בנושא זה.

במטרה לצמצם את הוצאות המועצה ולהגדלת 

היעילות, על מקבלי החלטות במועצה, בבואם 

לבצע פעילות כלשהיא,  להקפיד על התנהלות 

 חסכונית ככל שניתן.

יש להביא נושא זה והמלצת הקב"ט לדיון 

  נהלת המועצה.והחלטה בה

עד לקבלת ההחלטה, מומלץ לחדול מנוהג זה 

 המגדיל את הוצאות המועצה.

 

פלגי 

 מים

לא נמצא תיעוד כלשהוא לאופן 

הליך הבחירה בחברת פלגי מים 

או לביצוע מכרז או למסמך 

 הקובע את עלויות השרות.

 

בשל היקף ההתקשרות המהותי, על המועצה 

השירותים לערוך מכרז פומבי לביצוע 

  המסופקים ועלותם.

 תגובת מהנדס המועצה

  החלטה על התקשרות למתן שירותי כ"א

 התקבלה בהנהלת המועצה ולא באגף הנדסה.

  חברת פלגי מים מפעילה את המט"שים כחלק

כמים בין הרשויות התורמות למט"ש. מהס

עלות האחזקה, מתחלקת על פי שיעור תרומת 

 השפכים למט"ש.

 

רה הביקורת, כי ועצה סבולתגובת מהנדס המ

פלגי מים להפעלת  למרות שהתקשרות עם

המט"ש משותפת למספר רשויות, עדיין יש 

לדרוש הליך בחירת ספק המחויב על פי 

 הוראת החוק.

 

שתיווי 

 אחמד

הקבלן נבחר כזכיין במכרז 

ונחתם עימו  15/2016מספר 

הסכם הניתן להארכה עד סוף 

 . 2020שנת 

 אין הערות.
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 הביקורת הפנימית

שם 

 הספק

 המלצה ממצא

ביטוח 

חקלאי 

אגודה 

 שיתופית

נבחרה במכרז פומבי  ההחבר

לעריכת ביטוחי המועצה 

)רכוש, צד שלישי, חבויות, 

 אחריות מקצועית וכו'(.

נמצא, כי המועצה המשיכה את 

ההתקשרות עם חברת ביטוח 

חקלאי לשנה נוספת עד 

 .31/8/2020לתאריך 

לא נערך מעקב אחר כי , נמצא

 תקופת ההתקשרות.

וח, כי כבר זומנה ישיבה גזבר המועצה דיו

להסדרת נושא המכרז בנושא  2020בחודש יוני 

 ביטוח. 

מומלץ לנהל מעקב אחר תקפות הביטוחים 

ואחר תקופת התקשרות עם ספקים בהשוואה 

לתקופות שנקבעו בתנאי המכרז שנערך 

 לבחירתם. 

יש לערוך נוהל אשר יסדיר את אופן המעקב 

 שיערך.

מוסך 

מרכז 

שרות 

אמין 

דיזל 

 בע"מ

 לא בוצע מכרז לבחירת הספק.

 

בימים אלו מקדמים ביצוע מכרז לבחירת 

מוסכי שרות לרכבי המועצה וכבר הועברה 

ליועץ המשפטי טיוטת מכרז לבדיקה 

 והתאמה.

 2020גזבר המועצה דיווח, כי בחודש אפריל 

 המכרז אמור לצאת.

 

יש להשלים את ביצוע המכרז בהקדם 

  .האפשרי

 

מסר, כי  9/3/2020בתגובתו מיום  גזבר המועצה

י לבחירת מוסך שרות לרכבי פומבהכרז המ

 ים.כבר מוכן ויפורסם בימים הקרוב עצההמו
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 הביקורת הפנימית

 כללי .ב

 

)להלן "צו  1958-לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"ח 89סעיף  (1

קובע, כי לא תתקשר המועצה בחוזה להעברת מקרקעין או טובין,  המועצות"(

 שבתוספת השנייה לצו.להזמנת טובין או לביצוע עבודה אלא בהתאם להוראות 

 

בתוספת השנייה לצו המועצות נקבעו הוראות בדבר מכרזים וקבלת הצעות. בין  (2

כגון: חוזה להעברת  ללא מכרז שניתן להתקשר סוגי התקשרויות היתר, נקבעו

 מקרקעין לרשות המועצה, חוזה לביצוע עבודה דחופה וכו'.

   

 .(נים לפי שיעור עליית המדדמעודכנקבעו היקפים כספיים להתקשרויות )כמו כן,  (3

תושבים בהתאם  20,000להלן פירוט ההיקפים הכספיים במועצה המונה מעל 

 :(17%)המע"מ חושב לפי  15/8/2019לנתוני משרד הפנים נכון למדד מיום 

 

היקף ההתקשרות 

 בש"ח לא כולל מע"מ

היקף ההתקשרות 

 בש"ח  כולל מע"מ

 הוראות החוק

 פטור ממכרז ₪  166,491עד  ₪ 142,300עד סכום 

ספקים  4-בפניה ל 1מכרז זוטא ₪  406,458 – 166,491 ₪  347,400 – 142,300

 מתוך רשימת ספקים

ספקים  6 -מכרז זוטא בפניה ל ₪  813,384 – 406,458 ₪  695,200 – 347,400

 מתוך רשימת ספקים

 מכרז פומבי ₪  813,384מעל  ₪  695,200מעל 

 

אין חובת קיום מכרז אך קיימת  142,300בהתקשרויות מתחת לסכום של יצוין, כי 

  חובה לבחינת הצעות מחיר, בין היתר, בהתאם לנוהל הרכש במועצה.

 .כי בדוח זה לא נבדקו התקשרויות אלויודגש, 

 

הביקורת סרקה את היקפי ההתקשרויות עם ספקים )בהתאם לנתוני הנהלת  (4

 . 8/12/2019עד ליום  2019, 2018, 2017( בשנים 8/12/2019חשבונות מיום 

הביקורת בחנה את אופן ההתקשרות עם ספקים בעלי היקף התקשרות המחייב 

  מכרז.

 

  

                                                           
 פניה לקבלת הצעות מחיר מספקים שנבחרו מתוך רשימת ספקים של המועצה בתחום הרלוונטי. –מכרז זוטא  1
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 הביקורת הפנימית

 ותויהיקפי התקשרנתוני  .ג
 

כומים המעודכנים לחודש לביצוע מכרז נלקחו בחשבון ס לצורך בדיקת החובה (1

 .(3סעיף ב. )ראה לעיל 15/8/2019

)על פי נתוני  התקשרויות עם ספקיםם כספיים של היקפילהלן נתונים אודות  (2

 :(8/12/2019הנהלת החשבנות מיום 

 

היקף כספי 

כולל  בש"ח

   מע"מ

 לתקופה 2019לשנת  2018לשנת  2017לשנת 

2017 – 8/12/19 

מספר 

 ספקים

מספר  ₪ אלפי 

 ספקים

מספר  ₪ אלפי 

 ספקים

מספר  ₪ אלפי 

 ספקים

 ₪ אלפי 

 50,647 2,631 27,386 1,532 26,845 1,524 24,430 1,399 166,491עד 

 30,247 120 13,323 53 17,041 66 10,515 41 406,458עד 

 32,541 55 8,882 16 13,322 22 12,706 23 813,384עד 

 338,739 88 110,739 45 90,113 50 96,873 45 813,384מעל 

 452,174 2,894 160,330 1,653 147,321 1,662 144,524 1,508 סה"כ

ממוצע רכש 

 ₪אלפי  156 ₪אלפי  97 ₪אלפי  88.6 ₪אלפי  95.8 ספקשנתי מ

 

בשנה אשר  התקשרויות 100בממוצע ישנם מעל  על פי נתוני הטבלה לעיל עולה, כי (3

 חייבות במכרז ולהלן פירוט:מבחינת היקף ההתקשרות הכספי, הן 

 

סה"כ  מספר ההתקשרויות החייבות שנה

התקשרויות 

 החייבות במכרז

 במכרז פומבי במכרז זוטא

2017 64 45 109 

2018 88 50 138 

2019 69 45 114 

 

 עם הספק יצוין, כי בחלק מהמקרים יתכן, כי המדובר במספר רב של התקשרויות

שסך היקפן הכספי עולה על הסכום החייב במכרז אך ההתקשרויות אינן נחשבות 

 במכרז.אינן חייבות וכעבודה אחת 

 

לאור ההיקף הרב של ההתקשרויות עם ספקים החייבות מכרז, על נהלי המועצה 

 להיות מפורטים, ברורים ומחייבים את כל מנהלי המועצה.

 ה להקפיד על יישום הנוהל המחייב.על הנהלת המועצ
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 הביקורת הפנימית

 נהלי עבודה .ד
 

  נהלים רלוונטיים 2 נמצאו ,בנושא בסקירה של נהלי המועצה שפורסמו (1

 :להלן פירוט הנהלים
 

 "נוהל בקרה על הליכים מקדימים לפני יציאה למכרז פומבי"  

 : (15/12/16)מתאריך 
 
 .הנוהל אושר על ידי מנכ"ל המועצה והגזבר 

  יוקם צוות בדיקה הכולל: מנהל רלוונטי, מנכ"ל המועצה וגזבר
 המועצה.

  המנהל הרלוונטי יכין מידע רלוונטי לגבי מהות ונחיצות המכרז

 וכן, יכין מידע לגבי אופן ההפעלה ברשויות דוחות אחרות.

  יתקיים דיון בצוות וימונה מוביל למכרז )מנהל רלוונטי או
 יועץ( ובקר מלווה מאגף הכספים.

 .הצוות יבחן את נוסח המכרז וייתן את המלצותיו 

  הבקר שימונה, ימסור את חוות דעתו לגבי המשמעות הכספית
 ונים האפשריים.של המכרז ויסקור את בסיכ

  ,יועברו חוזה המכרז ומסמכיו לבדיקה לאחר אישור המכרז

 ויועץ הביטוח. ואישור של היועץ המשפטי 
 

 "הזמנת טובין או ביצוע עבודה למועצה"  

 (17/12/2018)מתאריך 
 
  (לעילקודם )ראה נקבעו הנחיות הדומות להנחיות בנוהל. 

 בחירת הספק  נמסר מידע לגבי מדרג של סכומי רכש לגבי אופן

 )הצעות מחיר / מכרז פומבי(. 
 
קבעו נוהל להתקשרויות לפי  5/2017 -ו 8/2016חוזרי מנכ"ל משרד הפנים מספרים  (2

. 1/1/2018( לתוספת השנייה לצו המועצות האזוריות שנכנס לתוקף ביום 8)3סעיף 
 בין היתר, קבע הנוהל הקמת ועדת התקשרויות.

 הנוהל.המועצה טרם יישמה את כל הוראות 
להביאו לידיעת מנהלים במועצה  על המועצה ליישם בהקדם את הוראות הנוהל

 ולפעול על פיו.
   

הרכש החל מקבלת  ליךל הכלל מועצתי המסדיר את כנוהל הביקורת לא מצאה  (3
הדרישה, בדיקת היקף ההתקשרות, קבלת החלטה לגבי ההליך הנדרש, אופן 

  ביצוע ההליך, זהות הגורמים המבצעים והמאשרים בשלבים השונים.  
הביקורת סבורה, כי יש לערוך נוהל מפורט המבוסס על הוראות החוק בנושא 

 ואשר יחייב את כל מחלקות המועצה. 
למגוון רחב של  החובה לפנותערך אף הוראות כלליות כגון: יש לכלול בנוהל שי

ספקים הן בנוהל הצעות מחיר והן במכרזי זוטא, הנחיות לגבי זכות עיון בהצעה 
 זוכה וכו'. 

מנכ"ל המועצה מסרה בתגובתה, כי אושר תקציב למינוי רכז אחראי לנושא הרכש אשר 

 בין היתר, יטמיע נוהל רכש מעודכן.
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 הביקורת הפנימית

 מדגמיתבדיקה  .ה

  

 נתוני ספקים .1.ה

 

התקשרויות  בחירת ספקים במדגם שלל בדקה האם בוצע הליך מכרזיהביקורת  (1

ספקים  6 -זוטא בפניה ל ספקים, 4 -לזוטא בפניה : מכרז בעלי היקף כספי המחייב

     פומבי.מכרז  או

ספק ף הכספי של ההתקשרות חושב על פי היקף הכספים ששולמו ליצוין, כי ההיק

 .8/12/2019ונרשמו בהנהלת החשבונות נכון ליום  2019בשנת 

 

 סכומי ההתקשרות כוללים מע"מ. 

היקף התקשרות בש"ח  

 סוג מכרז /

היקף  שם ספק

 תשלומים

בש"ח 

לשנת 

2019 

מחלקה 

 רלוונטית

 

166,491–406,458 

 

 

 ספקים 4-זוטא ל

 מפעם 367,338 ניהול ידע ופיתוח הדרכה-אורטל שמלץ 1

 הנדסה 344,815 ניהול ופיקוח –רפאל טולדנו 2

 מחשוב 313,621 ממטל מערכות וטכנולוגיה 3

 הנדסה 299,376 מזאריב עבד אלסלאם 4

 הנדסה 265,412 עבודות גינון –נטע  5

 איכו"ס smart water 257,065 –סמארט וואטר  6

 רכש 230,311 נ.ע התופרת ריהוט בע"מ 7

ק. בטיחות  180,585 מוסך מזרע א.ע בע"מ 8

 תחבורה

 

406,458-813,384 

 

 ספקים 6 -זוטא ל

 חינוך 680,792 ויה בע"מ -אינ 9

 איכו"ס 623,376 אל איסוף בע"מ-טל 10

 חינוךכספים /  548,800 איילון חברה לביטוח בע"מ 11

 תרבות 498,090 א.ט.ק שיווק והפצה בע"מ 12

 813,384 -יותר מ

 

 מכרז פומבי

קב"ט מוסדות  4,047,445 החברה לפיתוח משאבי אנוש שמירה 13

 חינוך

 הנדסה 3,083,406 פלגי מים בע"מ 14

 הנדסה 2,458,021 שתיווי אחמד 15

 כספים 1,046,242 ביטוח חקלאי אגודה שיתופית 16

ק. בטיחות  974,165 מרכז שרות אמין דיזל בע"מ 17

 תחבורה
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 הביקורת הפנימית

 ממצאי הבדיקה .2.ה

 

 ניהול ידע ופיתוח הדרכה –אורטל שמלץ  (1

 

עבור המפעם הפועל  ,עמק יזרעאל רסמה המועצה האזוריתפ 2017בחודש יוני 

לקבלת ייעוץ בתחום הדיגיטציה ברשויות  17/2017מספר פומבי מכרז  ,בתחומה

 המקומיות.

במכרז פורטו הדרישות והמטלות הנדרשות מהיועץ, תקופת ההתקשרות נקבעה לשנה 

 פציה למפעם להאריך את התקופה בשנתיים נוספות. עם או

₪ +  18,000בסך חודשי  מטרההציע שיעור הנחה על מחיר התבקשו להמציעים 

 מע"מ.

 הצעות מחיר. 3נמצא, כי הוגשו 

, החליטה לבחור באורטל שמלץ שקבלה 25/6/2017ועדת המכרזים בישיבתה מיום 

( ונתנה 30%ומחיר  70%איכות  את הניקוד המשוקלל  המקסימלי )נלקחו בחשבון:

 ממחיר המטרה החודשי, כזוכה במכרז. 8%שיעור הנחה של 

לחודש ₪  16,560שכ"ט של אורטל שמלץ בתקופת ההתקשרות הראשונה עמד על 

 לתקופה.₪  198,720המסתכמים לסך של 

חתמה המועצה האזורית עמק יזרעאל הסכם התקשרות עם  25/6/2017בתאריך 

עד תקופת ההתקשרות הוארכה . 25/6/2018פה של שנה עד ליום לתקו אורטל שמלץ

 .31/12/2019ליום 

 

על פי נתוני הנהלת החשבונות נמצא, כי  סך היקף התשלומים אורטל שמלץ החל 

 ₪. 857,018 -הסתכם בסכום של כ 25/12/2019ועד לתאריך  2017מחודש יוני 

  

 – 25/6/2018מתאריך נמצא, כי היקף הכספי של ההתקשרות לתקופה השנייה 

מע"מ לשכ"ט שנקבע +  ₪ 105,796תוספת של  - 49%גדל בשיעור של  25/6/2019

₪ +  7,983לתקופת ההתקשרות הראשונה )התוספת הוסברה, כדלקמן: תוספת של 

 .מע"מ לעדכון המדר"ם(₪ +  10,000 -מע"מ בשל שינויים בהיקף השירותים ו

 

 לה חוות דעת משפטית המאשרת אתבתשובה לשאלת הביקורת נמסר, כי התקב

     .התוספת הנ"ל ללא עריכת מכרז נוסף באמצעות תכתובות בדוא"ל

 

 בקשה מנהלת המפעם סגנית נמצא, כי 28/5/2018בדוא"ל מתאריך מעיון בתכתובת 

תשובות לשאלותיה  , לפני הארכת החוזה עם אורטל שמלץ, יועץ המשפטימה

 כדלקמן:

 

 המשימות שנקבעו בהסכם ? האם אפשרי לעדכן את תוכן 

 ולעדכן את  האם ניתן להכניס להסכם נושאים שלא נכללו בהסכם המקורי

העלות במקום להוציא לאורטל שמלץ הזמנות עבודה והתקשרויות מחוץ 

 להסכם ?

 ? האם נדרש ריכוז של העשייה עד כה ומסמך מיוחד להארכה  
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החוזה שימנה את  בתשובתו מסר היועץ המשפטי, כי יש לנסח הסכם להארכת

 השינויים וניתן להכניס את כל השינויים לתוך ההסכם.

 

 פטור ממכרז במקרים הבאים:  ( לתוספת השנייה לצו המועצות קובע7)3סעיף 

 

  ,חוזה הבא להגדיל את הוצאות המועצה בפרט מפרטי חוזה קיים ובלבד

 מהוצאות לאותו פרט בחוזה 50%ששיעור הגדלת ההוצאות אינו עולה על 

 הקיים.

  חוזה הבא להגדיל את הוצאות המועצה על ידי הוספת פרטים לחוזה קיים

מכלל הוצאות החוזה  25%ובלבד, ששיעור הגדלת ההוצאות אינו עולה על 

 אם המועצה קבעה שעריכת מכרז לא תביא תועלת. 50%הקיים או על 

  

ט של ( נדרש פירו7)3על מנת לבחון את משמעות התוספת על פי הוראת סעיף  

 התוספות על פי הנושאים שנוספו.

הביקורת, לא מצאה מסמך המפרט את העדכונים והנושאים הנוספים שבוצעו ואת 

 כלומר, לא נעשתה בדיקה כזו.העלות הנוספת בגינם. 

 

ההתייחסות להתקשרות הייתה במבנה של סגנית מנהלת המפעם הסבירה, כי 

שעות  60 -ת שעות העבודה מריטיינר  והחישובים הפנימיים התבססו על הגדל

 שעות חודשיות לצורך ביצוע המשימות שנוספו. 100 דילכ ,חודשיות

 

מהסבר שהתקבל עולה, כי היקף השעות החודשיות של ההתקשרות גדל בשיעור גבוה 

 . 66% -יותר מההיקף הכספי ועמד על כ

לא  ,יותשעות החודשיקף הבהתייחסות מההיבט ה ,( לעיל7)3על פי הוראות סעיף 

 .50%-ניתן להגדיל את ההתקשרות ביותר מ

  . 

הגדלת הסכמים קיימים ב יש להקפיד על שמירת הכללים המחייבים בכל הקשור

והתקשרויות. ביצוע שלא על פי הכללים, מהווה ליקוי וחשיפה להפסדים כספיים 

   אחרים.  פוטנציאליים מציעים שוויוניות כלפיופגיעה ב

 

 עםתגובת סגנית מנהלת המפ 

 .מדובר בפרויקט ייחודי שנבנה בהתאם לתכנית עבודה הדורשת גמישות בביצוע 

  המיזם הלאומי המדובר הוא חדשני ופורץ דרך ומתוקצב במלואו על ידי משרד

 הפנים והמשרד לשוויון חברתי, לא הייתה חריגה מהתקציב והתכנית.

 .החלטות מתקבלות במסגרת ועדת ההיגוי 

  דומים ולכן, מבחינתו לא היה טעם בקיום מכרז נוסף.לא יהיו עוד מיזמים 

 50%-היקף ההוצאה לא גדל ביותר מ. 

  בכל התהליך, ההתקשרות, חתימת החוזה והשינויים נעשו בליווי של היועץ

 המשפטי.

 



 

17 
 

 הביקורת הפנימית

להארכת ההתקשרות מראש את הצורך לבחון , כי נדרש היה סבורה הביקורת

לנמק את ההחלטה על הגדלת לקיים ו, את השיקוליםולתעד הכספי  הגדלת היקפהו

 ההיקף הכספי ללא ביצוע הליך מכרזי נוסף.

 

 ניהול ופיקוח –טולדנו רפאל  (2

 

הספק טולדנו רפאל, לביצוע ניהול ופיקוח בפרויקטים שונים  המועצה התקשרה עם

 בתחום של עבודת בינוי ופיתוח הנדסיים.

בהליך  ,ככל הנראהלפני מספר שנים, לדברי מהנדס המועצה, המדובר בספק שנבחר 

התקשרות.  במועד ההתקשרות עמו, המועצה  מו הסכםשל נוהל הצעות מחיר ונערך ע

לא הייתה חייבת בהליך מכרזי מכיוון שמדובר בעבודה מקצועית הדורשת ידע 

( לתוספת השנייה לצו 8)3)על פי סעיף  ומומחיות מיוחדים או יחסי אימון מיוחדים

 . מאותו מועד ועד היום, הספק נותן שירותים לאגף הנדסה.וריות(המועצות האז

 

קבע נוהל לבחירת ספקים  5/2017 -ו  8/2016משרד הפנים בחוזרי מנכ"ל מספרים 

בעלי מומחיות מיוחדים או יחסי אימון מיוחדים שנכנסו לתוקף החל מיום 

1/1/2018. 

 בנוהל נקבע, בין היתר, כי:

 

  ( לתוספת השנייה לצו המועצות 8)3לפי סעיף התקשרות בחוזה ללא מכרז

 תתבצע על פי נוהל זה.

  תמונה ועדת התקשרויות מבין עובדי הרשות שתכלול: מנכ"ל שיכהן

 כיו"ר או נציגו, גזבר או נציגו, יועץ משפטי ומנהל מחלקה רלוונטית. 

  ( לעיל, תיעשה על פי החלטת ועדת 8)3התקשרות בפטור לפי סעיף

 ההתקשרויות.

  ועדת ההתקשרויות פניה (, תערוך 8)3הוחלט להתקשר לפי סעיף אם

 3-תחרותית למספר מציעים מתוך רשימת המציעים שתעודכן אחת ל

 שנים.

 

לדברי מהנדס המועצה, מזה שנתיים עורך אגף הנדסה נוהל הצעות מחיר לבחירת 

 מתכננים ויועצים. 

ונות עם הספק בשנים לבקשת הביקורת, נמסרו לעיונה מסמכים בגין התקשרויות ש

מחיר לביצוע ניהול ופיקוח על (. בין היתר, נמסרו הצעות 2010-2015קודמות )

 יקטים שביצע הספק עבור אגף הנדסה והסכמי התקשרות.פרו

 

פרוייקטי בניה בשנת  15-על פי נתוני אגף הנדסה, הספק ביצע עבודת ניהול ופיקוח ב

2019 . 

שנת בביצוע ניהול ופיקוח בפרויקטים שבוצעו לא נמצא תיעוד לאופן בחירת הספק ל

2019 . 
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 2019יקטים בשנת לניהול ופיקוח על פרו הספק טולדנונמצא, כי ההתקשרות עם 

 לא בוצעה בהתאם להוראות הנוהל לעיל שנקבע על ידי משרד הפנים.

 יושמו הוראות הנוהל לעיל.לא נמצא, כי טרם הוקמה ועדת התקשרויות ומשכך, גם 

 המועצה ליישם בהקדם את הנוהל לעיל ולפעול על פיו.על 

 

 תגובת מהנדס המועצה

שנים ואושרו לביצוע  4-5 -המדובר בהתקשרות בפרויקטים שרובם המשכיים שהחלו לפני כ

 , עוד בטרם הוחל נוהל משרד הפנים.2019בשנת 

 

 ממטל מערכות וטכנולוגיה (3

 

במכרז  , בחרה בחברת ממטל כזוכה30/12/2018ועדת המכרזים בישיבתה מיום 

לאספקת והתקנת מערכות מולטימדיה  ,2018שנת סוף בשנערך  19/2018מספר פומבי 

 ציוד נלווה ותשתיות תקשורת.

הצעות מחיר שהוגשו,  3חברת ממטל קבלה את הציון המשוקלל הגבוה ביותר מבין 

 (.35%איכות  -ו 65%ר השקלול חושב על פי: מחי

שנקבעו  על המחירים הבסיסיים 38%חברת ממטל בהצעתה, נתנה הנחה בשיעור של 

 .(30%-יותר מהאומדן שהוערך ב 8%במכרז )שהם 

 

 ., נחתם הסכם עם חברת ממטל1/1/2019בתאריך 

הצעת מחיר  מ"מ מנהל מחלקת המחשוב מסר, כי הוא נוהג לדרוש מחברת ממטל

לפני כל הזמנת ציוד/עבודה. הצעת המחיר כוללת, בין היתר, את מספרי הפריטים 

המופיעים במכרז. הצעת המחיר נבדקת על ידי מ"מ מנהל מחלקת המחשוב בהשוואה 

 לשיעור ההנחה ממחירי הבסיס במכרז.

לדברי מ"מ מנהל המחשוב, פריטים אשר אינם מופיעים בפרטי המכרז, מתומחרים 

 ידי חברת ממטל.  על
 

בבדיקה מדגמית של חשבונות חברת ממטל נמצא, כי החשבונות כוללים  פריטים 

הנמצאים בפרטי הבסיס ולעיתים קרובות פריטים אשר אינם נמצאים בפרטי הבסיס 

 במכרז. 

בהשוואה לשיעור ההנחה  מופיעים בפרטי הבסיס במכרזהפריטים התמחור בבדיקת 

 .לא נמצאו חריגים ,זשנקבע במכר ממחירי הבסיס
 

כאמור לעיל, בחלק גדול של חשבונות חברת ממטל ישנם פריטים אשר אינם רשומים 

בפריטי הבסיס במכרז ולמעשה, מתומחרים על ידי חברת ממטל בלבד ולגביהם, לא 

 .למועצה עלותם קביעתמבוצע הליך תחרותי ל

פריטי ם בבהעדר הליך תחרותי לרכישת אותם פריטים נוספים שאינם רשומי

על ידי הספק בלבד הוא הזול והחסכוני  הבסיס, אין בטחון כי תמחור הפריטים

  ביותר.

ים מומלץ הביקורת סבורה, כי במכרזים דומים הכוללים רשימה מפורטת של פריט

 של פריטים אשר אינם  כלולים ברשימה. לקבוע גם את אופן התמחור
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 מזאריב עבד אלסלאם  (4
 

ביצוע ק מזאריב עבד אלסלאם, בין היתר, להתקשרה עם הספהמועצה )אגף הנדסה( 

 תיקונים במתקני ספורט ואולמות ספורט. 

  צה:לדברי מהנדס המוע

 ונות.הקבלן הועסק על ידי מחלקות ש  

  אלפי  200 -קטים בהיקף של כפרוי 2-הועסק הקבלן ב 2019בשנת .₪ 

  ,נבחר בהליך הקבלן לא ניתן להעריך את היקף ההתקשרות עם הקבלן ולכן

 של הצעות מחיר. 
 

מעיון בכרטסת של הקבלן המנוהלת בהנהלת החשבונות נמצא, כי בכל העבודות בהן 

עסקו באחזקת  . כל העבודותההתקשרות בוצעה על ידי אגף הנדסההועסק הקבלן 

 .עבודהסוג המדובר באותו כלומר,  .אולמות ספורט ומתקני ספורט

 

שנים קודמות. התקשרויות מעל  ההתקשרות יש לבסס את היקף לדעת הביקורת, 

 הייתה כדלקמן: 2016-2018שרות עם קבלן זה בשנים לדוגמא, היקף ההתק

 הסכומים כוללים מע"מ.

היקף  שנים

 בש"ח

ממוצע היקף התקשרות 

 ₪.  180,449שנתי  

2015 212,102 

2016 207,031 

2017 179,887 

2018 122,779 

 

מחייב הליך שחושב לעיל  השנתיניתן להיווכח, כי היקף ההתקשרות הממוצע 

 .הכולל, בין היתר, הפקדת אומדן ודיון בוועדת המכרזים מכרזי

  

הליכים של הצעות  2נערכו  2019מסקירה של מסמכים שהתקבלו נמצא, כי בשנת 

 מחיר לביצוע עבודות, כדלקמן:

 

  –אולמות"  2 -ב ש וצביעת פרקטקבלנים לביצוע "ליטו 4-נערכה פניה ל .א

עובדי אגף  3על ידי צוות שכלל  18/2/2019פתיחת ההצעות נערכה ביום 

הנדסה. נבחרה הצעת הקבלן מזאריב שנתן את ההצעה הנמוכה בסך של 

 .כולל מע"מ(₪  185,913) מע"מ₪ +  158,900

מחייב ביצוע הליך מכרזי  זו בלבד עבודההכספי של יודגש, כי ההיקף 

 לבחירת הספק. 

 

לקבלת הצעות מחיר לביצוע  ,הליך הקודםמה קבלנים 4לאותם נערכה פניה  .ב

 –"תחזוקה באולמות ספורט במועצה" 
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עובדי אגף  3על ידי צוות שכלל  17/3/2019פתיחת ההצעות נערכה ביום 

 .₪ 33,250הנדסה ונבחר הקבלן מזאריב שנתן את ההצעה הנמוכה בסך 

 

זוקת אולמות ספורט עולה, כי ההיקף הכספי של עבודות לעיל הקשורות לתח

 .לבחירת הספק הליך מכרזישל ביצוע ב הסכום המחיימ גבוה יותר

   

 תגובת מהנדס המועצה

  לא ניתן לדייק בהיקף הכספי בביצוע עבודות אחזקה וקורה שקיימות סטיות

 בהיקף הסופי של העבודה.

 יתן להגדיל במהלך הביצוע את ההיקף הכספי בסעיפי על פי הוראות החוק, נ

 .25%המכרז עד שיעור של 

 

כאמור לעיל, יש להעריך את היקף העבודה ולקבוע על בסיס ההערכה את 

 הליך בחירת הספק המתחייב.

  

 עבודות גינון –נטע  (5

 

לביצוע עבודות אחזקת גינון במוסדות החינוך ובאתרים  12/2016במכרז זוטא מספר 

 קבלנים.  4-נערכה פניה ל ,במתחם המערבי של המועצהנוספים 

, בחרה בהצעתו של הקבלן נטע עבודות 25/12/2016ועדת המכרזים בישיבתה מיום 

 175 -)כ ע"מלחודש + מ₪  14,600גינון שהגיש את ההצעה הזולה ביותר בסך של 

 . לשנה + מע"מ(₪ אלפי 

, עם אופציה להארכה 1/1/17-31/12/18הסכם התקשרות עם הקבלן נחתם לתקופה 

 .31/12/2019חודשים נוספים. נמצא, כי ההסכם הוארך עד ליום  12של 

  חודשים. 24נמצא, כי לאחרונה נערך מכרז חדש שבו זכה הקבלן לתקופה נוספת של 

 

לאחזקת גינון אורגני במתחם בית המועצה נערכה פניה  6/2019במכרז זוטא מספר 

בשנה ₪ אלפי  100-לחודש + מע"מ )כ₪  8,500קבלנים. האומדן למכרז עמד על  5-ל

 + מע"מ(.

, נבחרה כזוכה 19%הצעת הקבלן נטע עבודות גינון שעמדה על שיעור הנחה של 

, עם אפשרות 1/5/19-30/4/2020במכרז. הסכם התקשרות עם הקבלן נחתם לתקופה 

 חודשים נוספים. 12-להארכה ב

 

נמצא, כי אגף הנדסה פונה באופן קבוע בבקשה להצעות מחיר לאותם ספקים 

 ובמהלך השנים האחרונות, אותם הקבלנים זוכים.

במטרה לעודד קבלנים נוספים הנמצאים ברשימת הספקים וליצור אפשרות לתחרות 

זמן, במכרזי זוטא את כל הספקים הנמצאים ושוויוניות, יש להקפיד ולשתף, לאורך 

 ברשימת הספקים.

    

 בתחום הגינון נקודתיים םיקטיע הקבלן פרומבצ רי מהנדס המועצה, לעיתיםלדב

   .המועצה הגינון במתחם המערבי ובביתשאינם קשורים לעיקר עבודתו באחזקת 
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שאינם קשורים  םיקטיהפרומנתוני הזמנות העבודה שהונפקו לקבלן נמצא, כי היקף 

 ₪. אלפי  60 -עמד על כ 2019לאחזקה השוטפת בשנת 

לא נמצא תיעוד להצעות מחיר שנבחנו לבחירת הספק לביצוע עבודות מזדמנות 

 בגינון.

 

בהתאם הוא לדברי מנהל חזות וגינון מאגף הנדסה, בחלק מהמקרים התמחור 

  התמחור נעשה לפי מחירון דקל. ,להצעת הקבלן במכרז ובחלק מהמקרים

להעסיק את הקבלן  יףעדכי מבחינה מקצועית הוא מ, מסר מנהל חזות וגינון

 המתחזק בפועל את הגינון.

 

בהעדר הליך תחרותי בבחירת הספק לביצוע עבודות גינון מזדמנות כגון לעיל, 

 הוצאות המועצה עלולות לגדול.

ילות וחסכון בהוצאות המועצה, מומלץ יעלנים, במטרה ליצור שוויוניות בפני הקב

לבצע הליך תחרותי )מכרז או הצעות מחיר בהתאם להיקף העבודות(, לביצוע 

 עבודות גינון מזדמנות. 

 

  smart water –סמארט וואטר  (6

 

מעיון בחשבונות הספק עולה, כי הספק מועסק על ידי המועצה בשטיפה של מכלי 

 פסולת המפוזרים במועצה.

ולא בוצע הליך מכרז זוטא  לבחירת הספק בוצע הליך של הצעות מחירכי , נמצא

 .למרות שהיקף הכספי של ההתקשרות עם הספק חייב זאת

נשלחה בקשה לקבלת הצעות  2019מבדיקת הביקורת עולה, כי במהלך חודש אוגוסט 

 הצעות מחיר של ספקים. 3מחיר לשטיפת מכלי אשפה. נמצאו 

 זולה. נבחר הספק שהציע את ההצעה ה

 

 לבחירת הספק. שרות, יש לערוך מכרז זוטאבשל היקף הכספי של ההתק

 

 תגובת מנהל אגף איכו"ס

 מקבל את הערת והמלצת הביקורת לביצוע עתידי.

 

 נ.ע התופרת ריהוט בע"מ (7

 

, כי המדובר בספק המבצע עבודות / מספק ריהוט בהיקפים מנהל מחלקת הרכש מסר

במידת הצורך ובהתאם להיקף העבודה, מבוצע משתנים שאינם בכלל עבודה אחת. 

  הליך של הצעות מחיר.

מסך היקפי נמצא, כי  2019מעיון בכרטיס הנהלת חשבונות של הספק לשנת 

 ₪ אלפי  110-עבודה אחת גדולה בהיקף של כ ישנה 2019התקשרות עם הספק בשנת ה

וחברת יובלי ריהוט לאגף הנדסה רכישה של בגין ) אשר אינה מחייבת הליך של מכרז

  .(העמק שעברו למשכנם החדש



 

22 
 

 הביקורת הפנימית

 מרבית החשבונות האחרים היו הזמנות של בתי ספר שבוצעו על ידי בתי הספר

 .הנמצאים בניהול עצמי

 

ספקים לקבלת הצעות  4-בפניה ל כי מנהל הרכש הליך של הצעות מחיר ,נמצא

ק נ.ע ערכה טבלת השוואה ונבחר הספ, נלריהוט לאגף הנדסה וחברת יובלי העמק

 התופרת שהציע את המחיר הנמוך ביותר.

 הקבלן נבדק בהשוואה להצעת המחיר שנבחרה ונמצא מתאים.חשבון 

  הליך שבוצע נמצא תקין.

   

 מוסך מזרע א.ע בע"מ (8

 

 לא בוצע מכרז לבחירת הספק.

ים ביצוע מכרז לבחירת מוסכי שרות לרכב בימים אלו מקדמלדברי גזבר המועצה, 

 הועברה ליועץ המשפטי, טיוטת מכרז לבדיקה והתאמה.המועצה וכבר 

 הביקורת קבלה לעיונה את טיוטת המכרז שנשלחה לעיון היועץ המשפטי.

 

י לבחירת מוסך שרות לרכבי פומבהכרז הממסר, כי  9/3/2020בתגובתו מיום  גזבר המועצה

 ים.כבר מוכן ויפורסם בימים הקרוב עצההמו

 

 ויה בע"מ-אינ (9

 

 דר' גדי ביאליק נוסדה על ידי ,ויה בע"מ-חברת אינ. 

שנתנה לבקשת מנהלת אגף החינוך  ירהצעת מחנבחר על בסיס  גדי ביאליקדר' 

יישומי של אגף החינוך במועצה במסע -ליווי אקדמי, לביצוע 2/1/2018בתאריך 

 תוצרי חזון של מנהיגות אותנטית. חקר לפיתוח

התשלום.  ינספח שפירט את עלות שכרו ואת תנא דר' גדי ביאליק כללההצעת 

₪  300שעות ייעוץ בתעריף של  ₪243 +  123,000עלות השכר שנקבעה עמדה על 

  מע"מ. ₪ +  72,900לשעה שהם /

  .נחשבה כחוזה ו,בחתימתהצעת המחיר של דר' גדי ביאליק 

בשם המועצה על ידי גזבר  , נחתםשכלל את תנאי שכרו להצעת המחיר הנספח

 המועצה ומנהלת אגף החינוך. 

הוגדל )בגין ביצוע מפגשי צוותים מאגף החינוך( בסכום של הנ"ל , כי החוזה נמצא

 מהיקף החוזה. 23%+ מע"מ המהווים שיעור של  45,787

 

ק חתום מורשה חתימה הספק דר' גדי ביאלי כי על נספח התשלום עם ,נמצא

אינה , על הנספח החתומה אף היאמנהלת אגף החינוך יחיד שהוא גזבר המועצה. 

 מטעם המועצה.מורשית חתימה 

 

יחיד על הסכם המהווה, בין היתר, התחייבות של המועצה מהווה  מורשה חתימת

   ליקוי.

 יש לפעול על פי הרשאות החתימה בלבד.
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  נבחרה במכרז  שהצעתהויה -נחתם הסכם עם חברת אינ ,25/12/2018בתאריך

טווח  לקבלת שירותי הנחייה לבניית תכנית חינוכית ארוכת 24/2018מספר פומבי 

 . 31/8/2019לתקופה עד  ,למערכת החינוך במועצה

 מע"מ.₪ +  475,000ויה נקבע לסכום של -שכר טרחת חברת אינ

 נמצא, כי התשלום בוצע כנדרש.
 

ויה עד -נחתם הסכם הארכה להסכם לעיל עם חברת אינ 2/10/2019בתאריך 

 .שכר הטרחהללתקופת ההסכם ו 25% -תוספת של כ 15/11/2019לתאריך 

 מע"מ.₪ +  118,750סך התוספת שנקבעה עמדה על  

 נמצא, כי התשלום בוצע כנדרש.
 
  פרסמה המועצה מכרז פומבי לבחירת ספק לליווי והטמעת 2019בסוף שנת ,

ויה נבחרה -הצעות וחברת אינ 2תכנית חינוכית ארוכת טווח. במכרז הוגשה 

 כזוכה. 

ויה לתקופה של שנה עד -אינ, נחתם הסכם התקשרות עם חברת 1/1/2020בתאריך 

עם אופציה למועצה להאריך את ההסכם לתקופה של שנתיים  31/12/2020

 נוספות.
 

 בע"מומיחזור אל איסוף -טל (10
 

לפינוי של מתקני מחזור )קרטון,  8/2014 מספרפומבי חברת טל אל זכתה במכרז 

  .(PETנייר, 

-1/2/2015תקופה אל בחוזה ל-טל עם חברת , התקשרה המועצה2/5/2015בתאריך 

 הייעודית למחזור. חוזה ההתקשרות, מאפשרפסולת מתקני הלפינוי   31/1/2018

 שנה כל אחת. 1תקופות נוספות בנות  2 -החוזה לאת  למועצה להאריך
 

שנים נוספות עד ליום  2-נמצא, כי המועצה האריכה את תקופת ההתקשרות ל

 באותם תנאים של ההסכם המקורי. 31/1/20

לחוות דעת משפטית של היועץ המשפטי, בשל מורכבות המכרז ופרטיו בהתאם 

הוארכה תקופת ההתקשרות  ,הרבים ועל מנת לאפשר למועצה להתארגן בהתאם

 .28/2/2020לחודש נוסף עד לתאריך 
 

 תגובת מנהל אגף איכו"ס 

 אגף איכו"ס עורך מעקב שוטף אחר תקפות הסכמים. 

אולם, הנושא  2019במקרה הנ"ל, המועצה הייתה מוכנה לעריכת מכרז בחודש אוקטובר 

מעוכב על ידי חברת תמי"ר, שהיא ממנת את פינוי הפסולת הייעודית למחזור, וללא 

   הסכמה של חברת תמי"ר אין המועצה יכולה לצאת למכרז.

 

את הזמן הנדרש  ניתן היה לצפותלמרות תגובת מנהל איכו"ס, סבורה הביקורת, כי 

 לקבלת אישור של חברת תמיר ולהיערך זמן מספיק מראש על מנת לא להזדקק

ספת לצורך התארגנות כמאמר הפתגם: "סוף מעשה במחשבה להארכה מיוחדת נו

 תחילה".
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 איילון חברה לביטוח בע"מ (11

 

נמצא, כי חברת איילון זכתה במכרז שבוצע על ידי חברת משכ"ל שמספרו 

 לתלמיד.  ₪  49. העלות שנקבעה עמדה על 29/2019תל/

בביטוח תאונות  0-18המועצה השתמשה בתוצאות המכרז לעיל וביטחה ילדים מגיל 

 אישיות, באמצעות חברת איילון.

 לילד.₪  49העלות ששלומה עמדה על 

 אין הערות.

 

 ט.ק שיווק והפצה בע"מא. (12

 

הופעה  , לרכישתחברת א.ט.קהמדובר בהתקשרות של מחלקת התרבות במועצה עם 

  .14/9/2019של הזמר שלמה ארצי בתאריך 

שקבע, בין היתר,  18/7/2019הסכם התקשרות חתום עם חברת א.ט.ק מתאריך  נמצא

 את התמורה לספק.

 .לא נמצאו חריגיםמבדיקת חשבון הספק ששולם בהשוואה לתנאי החוזה, 

 

 הזמר. מדובר בספק יחידי להזמנת מופע של לדברי מנהלת מחלקת התרבות,

 

( בתוספת השנייה לצו המועצות האזוריות, קיים פטור ממכרז 5)3בהתאם לסעיף 

 לביצוע עבודה מדעית, אמנותית או ספרותית. 

( לתוספת 5)3ל הדעות עבודה אמנותית ועל כן, בהתאם לסעיף הופעת זמר נחשבת לכ

 השנייה לצו המועצות האזוריות פטורה ממכרז.

 אין הערות.

 

 החברה לפיתוח משאבי אנוש שמירה (13

 

החברה  ( בע"מ הנמצאת בבעלות1995בשלטון המקומי )החברה לפיתוח משאבי אנוש 

פיתוח"(, מספקת למועצה של מרכז השלטון המקומי )להלן "החברה ללמשק וכלכלה 

  שירותי שמירה ואבטחה במוסדות חינוך ואירועים שונים. 

במכרז  שהיא אחת הזכייניות ,( בע"מ1997השרות ניתן באמצעות חברת ניב בטחון )

בתאריך  הפנים אושר על ידי משרדו 2019/22מספר ש/ שנערך על ידי משכ"ל

9/7/2019 .  

 

ל המועצה בהשתתפות מנכ" 28/5/2019השלושה מיום ישיבת ועדת מעיון בפרוטוקול 

לצורך  לעשות שימוש במכרז הנ"ל שערכה חברת משכ"ל הוחלטנמצא, כי  והגזבר

התקשר עם החברה הוחלט ל . עודניהול ופיקוח להתקשרות עם זכיין/זכיינים במכרז

 .לביצוע ההליך וההתקשרות לשבבעלות משכ" לפיתוח
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 נימוקי ועדת השלושה היו: 

 

 ל משכ" למועצה ניסיון טוב מאוד בהתקשרויות עם 

 משכ"ל ידע ומיומנות רבה במכרז לשירותי אבטחה ושמירה. חברת ל 

  משכ"ל תטיב לדאוג ולשמור על אינטרסים של הרשות בשל העובדה שהיא

 חברה בבעלות כלל הרשויות המקומיות. 

  .חת החברה )שכר טרשכר טרחת החברה הוא סביר ואושר על ידי משרד הפנים

שאושר על ידי משרד  הקבלן הזוכהברוטו של משכר  2.5%נקבע לשיעור של 

 (.9/7/2019הפנים בתאריך 

 

מעיון בסיכום נוהל הצעות מחיר שבוצע על ידי החברה לפיתוח ונשלח לועדת 

 הצעות מחיר.  8עולה, כי התקבלו  7/8/2019השלושה בתאריך 

נתוני ההצעות, טבלת השוואה והמלצת החברה לפיתוח, הוגשו לאישור ועדת 

( 1977חברת ניב בטחון )ב הבחר, 11/8/2019השלושה. ועדת השלושה בישיבתה  מיום 

למתן שירותי שמירה ואבטחה  הצעת המחיר הנמוכה ביותר תשנתה א בע"מ

 .למועצה למוסדות חינוך ואירועים

 

 צה הסכם התקשרות עם החברה לפיתוח.ועמחתמה ה ,12/8/2019בתאריך 

במכרז נקבעו, בין היתר, השירותים שיינתנו, ביצוע ביקורת, בדיקת חשבונות, 

 2.5%תיאום עם המשטרה, שיעור שכ"ט שישולם לחברה לפיתוח )עומד על 

 מחשבונות ברוטו של חברת ניב בטחון( ועוד.

 

נמצא, כי שכר הטרחה חושב החברה לפיתוח  שהוגשו על ידי חשבונותמדגם בבדיקת 

 אין הערות.כנדרש. 

בבדיקת מדגם חשבונות בנוגע לתעריפי חברת ניב בטחון בגין מאבטחים במוסדות 

  לא נמצאו חריגים.חינוך בהשוואה לתעריפים שנקבעו בהסכם, 

 

בבדיקה מדגמית של חשבונות בגין אבטחה באירועי תרבות הנערכים בדרך כלל אחר 

המועצה משלמת בגין העסקת מאבטח / סדרן על פי תעריף של הצהריים נמצא, כי 

 החל מהשעה הראשונה. 150%שעה נוספת בשיעור של 

קב"ט מוסדות חינוך הסביר, כי המועצה מעדיפה להעסיק באירועים אלו את 

המאבטחים המועסקים במהלך היום במוסדות החינוך מהסיבה שהם מוכרים 

אפשר להם להשתכר מעל רמת משכורת למועצה, ידועה רמת הכשרתם והרצון ל

היסוד. על כן, השעות שבהם המאבטחים מועסקים באירועי התרבות הנ"ל הן שעות 

ותעריף ₪  53.77. )תעריף שעה רגילה למאבטח עומד על 150%נוספות בשיעור של 

 ₪(.  61.84עומד על  150%שעה נוספת 

 עם מנכ"ל המועצה. וסוכם בישיבה קב"ט מוסדות חינוך מסר, כי הנושא נדון
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 סעיפים:  3-ב הביקורת מציינת, כי נוהג זה מגדיל את הוצאות המועצה

 

  שעתי גבוה יותר. בתעריף 

 המע"מת סך הגדלב . 

  העמלה למשכ"ל.בהגדלת 

 

 הביקורת לא מצאה סיכום כתוב או פרוטוקול ישיבה בנושא זה.

מקבלי החלטות במטרה לצמצם את הוצאות המועצה ולהגדלת היעילות, על 

 במועצה, בבואם לבצע פעילות כלשהיא,  להקפיד על התנהלות חסכונית ככל שניתן.

  לדיון והחלטה בהנהלת המועצה.והמלצת הקב"ט להביא נושא זה  יש

 עד לקבלת ההחלטה, מומלץ לחדול מנוהג זה המגדיל את הוצאות המועצה.

 

 בע"מ פלגי מים (14

 

חברת פלגי מים, מספקת שירותי אחזקת מט"שים ושירותי כ"א מקצועי לאגף 

 הנדסה במועצה מזה זמן רב.

 .בחברת פלגי מים ,רה אחרבחיכלשהוא לביצוע מכרז או הליך לא נמצא תיעוד 

 המדובר בליקוי. 

 

נמצא. הסכם למתן שירותים שנחתם בין המועצה לחברת פלגי מים מתאריך 

 . 2009ג בחודש אוגוסט שתוקפו פ 15/9/2008

ם על ידי פלגי קבע את התמורה בגין כ"א המקצועי המסופקיהנ"ל נספח א' להסכם 

עובדים  3הכולל תמורה בגין  ,1/5/2015עדכון של נספח א' מתאריך  נמצא .מים

 מקצועיים שמספקת חברת פלגי מים. 

 . לא נמצא תיעוד למסמך עדכון נוסף

 

שירותי כ"א בחשבונות החברה כיום גבוהים נמצא, כי תעריפי החיוב בגין 

 .1/5/2015מהתעריפים שנקבעו בנספח המעודכן לתאריך 

 כאמור, לא נמצא תיעוד מעודכן לגובה החיוב בגין שירותי כ"א מקצועי. 

 

 תגובת מהנדס המועצה

 החלטה על התקשרות למתן שירותי כ"א התקבלה בהנהלת המועצה ולא באגף הנדסה.

  

 

שירותי חברת פלגי מים כוללים מספר מרכיבים. בחלק מהם המועצה, לדברי מהנדס 

נובעים מאחזקת המט"שים ושירותי כ"א  מבוצע נוהל הצעות מחיר וחלק מהם

 מקצועי.
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בגין אחזקת מט"שים  2019פלגי מים בשנת  לש בדקה את היקף חשבונותהביקורת 

 , להלן פירוט:8/12/2019נכון ליום  ושירותי כ"א

 

 יקף כספי בש"ח ה סעיף

 2019לשנת 

 1,345,826 אחזקת מט"שים

 585,994 שירותי כ"א מקצועי

 718,722 אחרים

  

 ביניתן להיווכח, כי ההיקף הכספי בגין אחזקת מט"שים ושירותי כ"א מקצועי מחי

    .ימכרזהליך 

בשל היקף ההתקשרות המהותי, על המועצה לערוך מכרז פומבי לביצוע השירותים 

  המסופקים ועלותם.

 

מהנדס המועצה דיווח, כי בכוונת המועצה לצאת במכרז לגיוס כ"א מקצועי באגף 

 הנדסה במקום שירותי כ"א המסופק על ידי פלגי מים.

 

 תגובת מהנדס המועצה

 .החלטה על התקשרות למתן שירותי כ"א התקבלה בהנהלת המועצה ולא באגף הנדסה 

 ם כחלק מהסכמים בין הרשויות התורמות למט"ש ועלות חברת פלגי מים מפעילה את המט"שי

 האחזקה, מתחלקת על פי שיעור תרומת השפכים למט"ש.

 

, כי למרות שהתקשרות על פלגי מים להפעלת המט"ש משותפת סבורה הביקורת

 למספר רשויות, עדיין יש לדרוש הליך בחירת ספק המחויב על פי הוראת החוק.
 

 שתיווי אחמד (15

 

 . בודות בתחום: עפר, פיתוח ותשתיותעם הספק לביצוע ע המועצה מתקשרת

בלן הגיש נמצא, כי הק 29/12/2019מסקירת כרטסת הנהלת חשבונות של הספק מיום 

קטים בתחומים הנ"ל כגון: שדרוג כבישים, עבודות חשבונות בגין מספר פרוי

עדי ותיקונים בבתי ספר שונים, שיקום כבישים בתל עדשים, הסדרת תנועה בעוקף 

 ועוד. 

 2אחד מתוך בחרה את הספק כ 8/1/2017ועדת המכרזים בישיבתה מיום , כי נמצא

לעבודות  15/2016מספר  פומבימסגרת במכרז העצות שהוגשו  9מבין  זכיינים

  תשתית, אחזקה, שיקום, סלילת כבישים, מדרכות ופיתוח. 

 ןה ממחירוהנח 19%הצעת הזוכים המכרז הנ"ל הייתה הזולה ביותר שעמדה על 

 עבודות שבמכרז.   

ממתן צו נחתם הסכם עם הקבלן שתיווי לתקופה של שנה אחת  8/1/2017בתאריך 

 מחזורים. 4עם אפשרות להארכה של שנה אחת עד התחלת עבודה 

 . לדברי מהנדס המועצה, הקבלן משמש כקבלן הבית לביצוע העבודות שצוינו במכרז

 .31/12/2019ההתקשרות עד לתאריך נכון למועד הדוח, הוארכה תקופת 
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 ביטוח חקלאי אגודה שיתופית (16
 

לבחירת חברת הביטוח  10/2015חברת ביטוח חקלאי נבחרה במכרז פומבי מספר 

 ביטוחי המועצה )רכוש, צד שלישי, חבויות, אחריות מקצועית וכו'(.ל

ם הצעות שנפסלו על ידי ועדת המכרזים בישיבתה מיו 3נמצא, כי במכרז התקבלו 

הנושא בשל שינויים והסתייגויות מתנאי המכרז שהגישו המציעים.  ,27/8/2015

. המועצה בהתאם לסעיף 6/9/2015הובא לדיון במליאת המועצה בישיבתה מיום 

אישרה לנהל מו"מ עם המציעים  ,)ח( לתוספת השניה לצו המועצות האזוריות22

  לבחירת הזוכה.

ונבחרה ההצעה הזולה של חברת ביטוח  נערכה טבלת השוואהלאחר ניהול המו"מ, 

  חקלאי.

ואפשרות להארכת  1/9/15-31/8/16 -נקבע שתקופת הביטוח תהיה מבמכרז 

 .31/8/2019שנים נוספות קרי, עד לתאריך  3-ההתקשרות ל

 

מסקירת תכתובות דוא"ל נמצא, כי המועצה המשיכה את ההתקשרות עם חברת 

וזאת בניגוד לתנאי המכרז שבו  31/8/2020עד לתאריך  ביטוח חקלאי לשנה נוספת

 .31/8/2019שנים נוספות עד ליום  3-נקבע שניתן להתקשר ל

ואכן  נמצא, כי לאחר חידוש הביטוח נעשתה פניה ליועץ המשפטי לקבלת אישור לכך

היועץ המשפטי אישר זאת בשל העובדה שכבר נעשתה פניה להארכת הביטוח לשנה 

 נוספת.

 

 מעקב אחר תקופת ההתקשרות.עולה מכך, לא נערך 

ככלל, מומלץ לנהל מעקב אחר תקפות הביטוחים ואחר תקופת התקשרות עם 

 מכרז שנערך לבחירתם. תנאי הספקים בהשוואה לתקופות שנקבעו ב

 יש לערוך נוהל אשר יסדיר את אופן המעקב שיערך.

 

ת מעקב מנכ"ל המועצה בתגובתה מסרה, כי נערכה פניה לאנשי המערכת בבקשה ליציר

 ממוחשב אחר תקופות התקשרות בחוזים.

 

נמצא, כי הפרמיות השנתיות ששולמו לחברת ביטוח חקלאי מתחילת ההתקשרות ועד 

 1/10/19-30/9/20ה לתקופה האחרונה ופה האחרונה עלו. נמצא, כי הפרמילתק

 ₪(.אלפי  106 -)בסכום של כ 12.5% -גבוהה בשיעור של כ

כי מידי שנה נוספים מבנים חדשים, רכוש נוסף, גזבר המועצה בתגובתו מסר, 

 ולכן הפרמיה השנתית עולה.  עובדים וכו'

הפרמיות ששולמו לחברת הביטוח שהציג גזבר המועצה מעקב אחר מעיון בטבלת 

עולה, כי היו תוספות בסעיפים: אחריות מקצועית, צד שלישי, אחריות מקצועית, 

 אש וחבות מעבידים.
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 דיזל בע"ממרכז שרות אמין  (17

 

 לא בוצע מכרז לבחירת הספק.

 

ים ביצוע מכרז לבחירת מוסכי שרות לרכב בימים אלו מקדמלדברי גזבר המועצה, 

 המועצה וכבר הועברה ליועץ המשפטי, טיוטת מכרז לבדיקה והתאמה.

 הביקורת קבלה לעיונה את טיוטת המכרז שנשלחה לעיון היועץ המשפטי.

 יצא המכרז.  2020חודש אפריל  גזבר המועצה דיווח, כי במהלך

 

י לבחירת מוסך שרות לרכבי פומבהכרז הממסר, כי  9/3/2020בתגובתו מיום  גזבר המועצה

 ים.כבר מוכן ויפורסם בימים הקרוב עצההמו
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 נספח א

 ף"תש בשבט א"כ

 2020 פברואר  16

 ,המועצה מבקר-יהודה אלי  :לכבוד

 

 "מכרז המחייבת בהתקשרות ספקים בחירת נאותות" בנושא הביקורת בדיקת ח"דו :הנדון

 

 :תגובתי להלן ,בעיון ח"הדו את קראתי

 משרה חצי בהיקף לעובד ייעודית משרה אושרה , 2020 לשנת העבודה בתכנית .1

 .ביצועו על ובקרה הנוהל הטמעת לרבות ,המכרזים בנושא לטיפול

.הנוכחית העבודה שנת במהלך לפועל יצא זו משרה איוש  גיוס עם כי מאמינה אני 

,למשרה המתאים האדם  מרבית את ומהירות קלות ביתר להסדיר נוכל 

 .מכרזי הליך לכדי הגיע הכספי היקפן אשר ההתקשרויות

,במכרז החייב הרכש הליך את המסביר נוהל ב"מצ  בימים לתוקף ייכנס זה נוהל 

 .ממש אלה

,החדשה המשרה איוש עם  .בארגון קלות ביתר הנוהל יוטמע 

( התקשרויות של מדגמית בדיקה בחינת בדבר הערות .2 )ספקים 17   את העלתה 

 :הבאים הדברים

 ספק עם בהתקשרות כספי היקף להגדלת התייחסות. 

 לגבי גם נמשכה עמו ההתקשרות אך מסוימים פריטים בגין מכרז שעבר ספק 

 .הראשוני בחוזה נכללו שלא אחרים פריטים

 זוטא במכרזי, ,ספקים למספר וחוזרת קבועה פניה יש כי נראה   .תחלופה ללא 

 ההתקשרות תקופת תום עם ולא אקראי במועד למכרזים יציאה. 

 מכרזי הליך מחייב עבורם שהתשלום ספקים. 

 

,אלה כל ,הנוהל הטמעת עם פתרון לכדי יגיעו  ,שיתממש  ,כאמור   ייעודי אדם גיוס לאחר 

 .זה תפקיד לביצוע

,מכרזים של רב למספר לצאת המועצה על כי עולה ח"מהדו  משאבים הקצאת המחייב דבר 

 .מתאימה

 :והסדרה טיפול הליך החל בהם נושאים שלושה להלן

.מהמנהלים אחד לכל אישי באופן 8.12.2019 ב שיצא מכתב ב"מצ - גינון נטע  במכתב 

,שוויוני באופן תעשה הספקים בספר הרשומים לספקים פניה כי מפורשת הנחייה  שיקנה 

 .בספר שרשום מי לכל שווה הזדמנות

 .למכרז ליציאה מתקדם בתהליך אנו זה בנושא - מוסכים

 מבעוד מידע תאפשרנה אשר מסודרות הזמנות לביצוע הנחיה לתת כדי זומנה - EPR חברת

 .ההתקשרות סיום על מועד

 :בברכה

 ל"מנכ, זונשיין רינת
 :העתק

 המועצה ראש-בצר אייל
 גזבר-וייץ שגיא


