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 בע"פ דרך מסירת התלונה

 
 

 :בירור תלונה בנושאעל תוצאות דוח 

 
  רוני דעבול על בחירת במסיע לסיורי סליחותתלונתו של 

 
 
 כללי .א
 

בעלים של חברת "מטיילי קדימה בע"מ", לפיה התקבלה תלונה מאת רוני דעבול  2.9.2015ב 
בפועל הוצאה הזמנה  9.9.2015למרות שהוא זכה בהליך הצעת מחיר לסיורי סליחות שתוכננו ל 

 לחברת "המטייל נתניה".
 
 

 ממצאים .ב
 

 , כדלקמן:והנושא נדון בוועדה הצעות מחיר ךהלי לסיורי סליחות מעיון במסמכים עולה כי בוצעו
 

 הליך א'
המטייל "ההצעות של בה זכו  רכשועדת ונערך דיון ב 9.8.2015ב 

 ."קדימה טיילמ"החברת ומ "נתניה

 
 

 הליך ב'
 ."מטייל קדימה"זכתה ההצעה של באותו יום נדונו ההצעות שוב ו
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לאחר  ,את החלטתה ת רכשועדה תיקנה יפעם השניבש הסיבה שהנושא נדון פעמיים הוא
דהיינו  ., אינה כוללת מע"מ"מטייל קדימהזו של ", בניגוד ל"נתניה מטייל"הההצעה של שהתברר כי 
בפועל למרות האמור הוציא . "המטייל נתניה"מזו של  17%זולה ב  "המטייל קדימה"ההצעה של 

 אגף החינוך הזמנה עבור חברת המטייל נתניה.

לא נפלה כל אגף כי "ה מנהלניתלו  מסרהבתגובה , שבעקבות דברים אלה פנה הח"מ לאגף חינוך
. לאור האמור תהתה "והם אמרו כי ההצעה שלהם כוללת מע"מ "נתניה מטייל"להתקשרנו  - טעות

פוטר את  ואאלא שה הת הועדך, לא זו בלבד שאינו מציית להחלטכיצד זה שאגף החינו הנת"צ
 דעתנו בהתנהלות פגמים, כדלקמן: אור האמור נפלו לבלן. להעניין באופן פנימי ע"י פניה לק

 התנהלות עם היוודע דבר הטעות .א
שות מנכ"ל  אההחלטה בדבר זהות הקבלנים/ספקים נקבעת בוועדה בר ,ע"פ נוהלי המועצה

באשר לזהות הזוכה. על  הכריעומ פיץ בל"ה, דנהשהמנכ"ל ההמועצה. ואכן ועדה זו, לאחר 
יא את ההזמנה, כל שכן להב כדי לתקן אתאגף החינוך היה, עם היוודע דבר השגגה, לפעול 

אך כאמור לא נהג כך האגף, ובמקום זה המשיך האגף  הנושא לפתחו של מנכ"ל המועצה.
מטייל "שהוגשו ע"י "ההצעות  מנהלניתתהה על כך, השיבה ה הנת"צכאשר . גם בהתקשרות

והוא אמר לי שההצעה שלו )בניגוד  "מטייל נתניה"זהות, פניתי ל "המטייל קדימה"ו "נתניה
 ללא מע"מ. למופיע בבל"ה( היא 

, רכשהחלטת ועדת  אתפקטו -, שלא רק ביטול דהחינוך אגףהביקורת רואה את התנהלות 
 ,מהווה חריגה מסמכות )הסמכות בנושא זה מסורה לוועדה ולא לאגף(מעשהו אף הוא אלא 

כל שכן לפנות למנכ"ל בבקשה לקבל לפעול לתקן את הטעות,  היה על אגף החינוךבחומרה. 
שהצעתו תהיה זהה למציע  והביא לכך, אך הוא לא נהג כך, אלא הוא פנה לקבלן הנחיות

 זכה. ש

 העברת הפרוטוקולים .ב
מבדיקה שערכנו עולה כי בעוד שאת הפרוטוקול של ההחלטה הראשונה שלחה מזכירת 

ולמנהלי אגף/מחלקה חינוך, את הפרוטוקול של הדיון השני נשלח רק  מנהלניתהמנכ"ל ל
נמסר כי היא לא  מנהלנית. גם בשיחה קיימנו עם המנהלניתקה חינוך ולא ללמנהלי אגף/מחל

מעיר כי  הנת"צהייתה מודעת לכך שההחלטה שונתה. ברם, מנהלי האגף/מחלקה ידעו מכך. 
נדרשת גם בקרה על  על האגף לקיים בקרה שתבטיח תאימות להחלטות של ועדת רכש.

לדעתנו במקרה כגון דא  צוע הרלוונטיות.העברת הפרוטוקולים מלשכת המנכ"ל ליחידות הבי
לצאת הודעה בכתב כדי שיחידת הביצוע  תבה ועדת רכש מבטלת החלטה קודמת לכך, חייב

 לא תשגה.

 חוסר שביעות רצון .ג
המטייל "נעשתה לאור חוסר שביעות רצון מ "מטיילי נתניה"נמסר בחצי לשון כי הפניה ל לנת"צ
נה שקבעה ששני המציעים זוכים, שהלך לפי ההחלטה הראשו ,האגףש זאת הסיבה, ו"קדימה

מטייל "המועצה היא זו שפנתה ללא ניתן, כיוון ש הנת"צלדעת . "מטייל נתניה"ה דווקא לפנ
כגון דא, ובכל מקרה של הצעות שוות יש לקיים  ותלקבל טענ, בבקשה להציע הצעות "קדימה

 התמחרות.
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 סיכום והתכנסות .ג
 

מר רוני דעבול לפיה למרות שהוא זכה בהליך הצעת מחיר, ההזמנה  התקבלה תלונתו של
 הוצאה למתחרה. מבדיקה שערכנו עלו הממצאים הבאים:

 .אגף חינוך עקף את החלטת ועדת רכש והוציא הזמנה למציע שלא נבחר בוועדה .א
 

אגף החינוך פנה לאור הביקורת למציע שלא זכה, וזה הפחית את גובה הצעתו למחיר  .ב
 המציע שהוכרז ע"י הועדה כזוכה.שנתן 

 
ההזמנה  ,כך נמסר הערות הנת"צבעקבות אשר על כן אנו מוצאים את התלונה מוצדקת. 

 בוטלה וההתקשרות בוצעה עם הזוכה בהליך הצעת מחיר.
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