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 מבקר המועצה ונציב תלונות הציבור
 2015   ,אוגוסט 3
 ה"תשע    ,אב חי"

 692 -סימוכין: קצ 
 
 מבקר     המועצה

 לכבוד
 מר שביט מס
 ראש המועצה

 
 שלום רב,

 
 דוח מבקר המועצה מיוחד בנושא מכתבו של גזבר המועצההנדון: 

 
מכתב הנני מתכבד בזאת, בהתאם לדרישת ראש המועצה, להגיש דוח מיוחד שערכנו בנושא "

 גזבר המועצה על ראש המועצה". הטענות של
 

ג)ב( 170בסעיף  הקבועהבהתאם לפרוצדורה ולוועדת הביקורת  לראש המועצהדוח זה מוגש 
רשאי המבקר להגיש לראש העיריה ולועדה לעניני ביקורת דו"ח על ממצאי "לפקודות העיריות הקובעת כי 

 ,"ןביקורת שערך בכל עת שייראה לו או כאשר ראש העיריה או הועדה לעניני ביקורת דרשו ממנו לעשות כ
 .ראש המועצהוזאת לאור דרישת 

 
על רקע  8/2015הסתיימה ב  10/2014( הביקורת שהחלה 7805/00לאור הוראות הדין )בג"צ 

 להגיב לטיוטת הדוח.  ותגזבר המועצה למתן אורכחוזרות של בקשות 
 

ראש המועצה המבוקרים ובהם אני מפנה את תשומת לב הקוראים לתגובות המפורטות שהגישו 
 המועצה המופיעים במלואם בנספחים.וגזבר 

 
 

 בכבוד רב, 

 
 אלון קוחלני  

 מבקר המועצה
 ונציב תלונות הציבור

 
 יו"ר ועדת ביקורת –מר יצחק גולברי 

 חבר ועדת ביקורת –מר חגי ששון 
 חבר ועדת ביקורת –מר יוסי אדרי 

  חברת ועדת ביקורת –הגב' תמר רוטמן 
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 מבקר המועצה
 

 2015שנת  - 1דין וחשבון מיוחד 

 

ג)ב( 170דוח זה מוגש, מכוח סעיף 

ריות החל על מועצות מכוח לפקודת העי

, ה לפקודת המועצות13סעיף 

במתכונת של דוח מיוחד, זאת בהתאם 

 לדרישת ראש המועצה.

 

 

 תשע"ה    אב,

 2015אוגוסט, 
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 מיוחד דוח ביקורת

 מכתב הטענות של גזבר המועצה על ראש המועצה
 

 כללי .1

 את , לאור דרישת ראש המועצה,מבקר המועצה בדק 2014 דצמבר –במהלך החודשים אוקטובר 
, לפיהם מעשיו של האחרון חושפים את המועצה המועצה כלפי ראש המועצה גזברטענותיו של 

 לסיכונים ויש בהם משום חשש לחיוב אישי.

התנהלותו נות כלפי מעלה טעהוא הגיש גזבר המועצה לראש המועצה מכתב בו  22.10.2014ב 
 נושאים, כדלקמן: 4של ראש המועצה ב 

I. בניגוד לנהלים אישור לטאבו לתת לחבר מועצהמנהלת מחלקת הגביה כדי פניה ל. 
II.  הפעלת לחץ והתערבות כדי להביא לחתימה על הסכמי התקשרות עם מתכננים שחלקם נעדר

 כיסוי ביטוחי מתאים.
III. ת ועל הזמנות עבודה לתכנון ולביצוע יוהתערבות והפעלת לחצים לחתימה על התקשרו

 שצפ"ים.
IV.  פורט במה אי טיפול בבקשת גזבר המועצה להסדיר נושאים בתחום הרכש והתקשרויות )לא

 אינוונטר המועצה./( וכן אי הסדרת ספר ספקיםמדובר
 

סגן ראש המועצה, מחזיק תיק הנדסה, , לצורך עבודה, שיחות עם ראש המועצה, קיימההביקורת 
מנהלת מחלקת מנהל אגף תפעול, מנכ"ל המועצה, גזבר המועצה, צה יצחק גלאם, חבר המוע

, ערכה יועץ הביטוח של המועצה יועץ המשפטי למועצה, אדריכל המועצה,פקידת הגביה, , הגביה
: לרבות חוזים, פרוטוקולים, פלטים ותדפיסים, עיינה במסמכים, סיור בשצפ"ים עם מהנדס המועצה

ביצעה חיפוש במאגרי מידע ועיינה בחקיקה, פסיקה ובהנחיות מנהליות, נכחה , דואלייםמכתבים/
 בקשה לקבל חו"ד.רה עציון, ופנתה ליועמ"ש למועצה בבדיון בנושא אופי

 

 המועצה גזברמכתבו של  .2

 מובא בלשונו.ההמועצה  ו של גזברמכתבלהלן 

 14אוקטובר  22
 לכבוד:

 שביט מס
 אישי        ראש המועצה

 במסירה ידנית                כאן

 הצעה לשקול מהלכים ופעולות בקנה אחד עם דרישות החוק ונוהלהנדון: 

 שלום רב,

בתקופה האחרונה התגברה כמות המקרים שבהם מתבצעות פעולות שונות שאינן עולות לכאורה בקנה אחד עם 
ו שיש בביצוען פתח לחיוב דרישות החוק והנוהל, ושעלולות להתגלות כבעייתיות אם לא מסוכנות ו/או ככאל

 אישי.

בהמשך לפניות שונות שלי אליך, חלקן בכתב, אני מוצא לנכון להעביר את המכתב האישי הזה שבו אנסה להתריע, 
להציף, להאיר כמה דוגמאות, בתקווה שיתבצע שיקול מחדש ושתיבחר הדרך הנכונה לפעולה, תוך הקפדה כנדרש 

 המחייבים בניהול המועצה.על דרישות החוק והנהלים המאושרים ו
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האחריות הציבורית והאישית, וההנחיות והדרישות מאתנו כמורשי חתימה של המועצה ידועות ומוכרות לך ולי 
היטב. מה גם שכחבר מועצה וחבר ועדת הביקורת בקדנציה הקודמת ביקרת ופנית לגורמי ביקורת שונים במועצה 

חודשים כראש מועצה, ברור שהדברים  11חר תקופה של ובמשרדי הממשלה לגבי נושאים רבים. כיום, לא
מוכרים לך עוד יותר טוב, והפעם מתוך המערכת הביצועית. קיוויתי, שהמעשים שביקרת אותם כחבר מועצה 

 באופוזיציה וכחבר ועדת הביקורת לא יחזרו על עצמם בתקופת כהונתך כראש מועצה.

 חלק מהנושאים/דוגמאות הן:

הלת מחלקת הגביה תוך דרישה שהיא התנגדה לה, אך אולצה לתת אישור לטאבו פניה שלך ישירות למנ .1
-כפי שנדרש לפני מתן אישור–על אי קיומם של חובות של חבר מועצה שבעת ביצוע מדידת הנכס שלו 

 התברר שהוא ביצע תוספת בניה ושעליו לשלם בגינה כספים למועצה. 
לכללים, ומעמיד את מנהלת המחלקה ואותי כגזבר המועצה מתן אישור כזה, לחבר מועצה, הינו בניגוד 

וכמנהל הארנונה במצב בעייתי. ברור שלו הדבר היה מובא לידיעתי בזמן, הייתי דואג להסדרת החוב 
ר בדיעבד, אבל הדרך סדלפני מתן האישור, כפי שנעשה לגבי כעל בעל נכס אחר. אומנם התשלום הו

 בעייתית.

ת והפעלת לחצים לחתימה על הסכמי התקשרות עם מתכננים שלחלקם התערבות אישי שלך ודרישו  .2
אין כיסוי ביטוחי כפי שנדרש ע"י יועץ הביטוח של המועצה )באחד מהמקרים נאלצתי לחתום, באחרים 

למרות לחצים, ובאחד מהם הובא הנושא לדיון במליאת  –הוסדר נושא הביטוח רק בעקבות הקפדה שלי 
מהחברים על הבחירה שלך לחשוף את המועצה לסיכונים ביטוחים בעוד  המועצה שגם בה התפלאו חלק

 שככל הנראה ניתן בקלות למצוא מתכננים שיש להם ביטוחים תקינים(.
בנוסף, לא ברור על סמך מה נבחרו המתכננים אלו, נראה שלא התבצע הליך בחירה והשוואה בין 

המיטביים עבור המועצה. וגם, חלק ההצעות שאמור להביא לבחירת המציעים המיטביים ובתנאים 
בניגוד לסעיף  –מההסכמים נחתמים ללא נספח שמגדיר את תנאי התשלום )להבדיל ממועדי התשלום( 

 ומבלי להבטיח למועצה הנחות כפי שהיה נהוג עד כה. –בהסכם 

דרשה והפעלת לחצים לחתימה על התקשרות ועל הזמנות עבודה לתכנון ולביצוע שצפ"ים ממקורות  .3
מון שאינם היטל שצפ"ים, תוך הבהרה שאין בכוונתך לגבות היטל שצ"פים מהתושבים למרות שחוק מי

 העזר אושר כבר לפני שנים ונעשתה עבודה שמבהירה שניתן לגבות את ההיטל מכל הנכסים בישוב.

 
מספר תחומים קריטיים אינם מוסדרים כנדרש )מדובר בנושאים שלגביהם פניתי אליך בבקשה שתפעל  .4

אגד להסדרתם ע"י הגורם הממונה על הטיפול  בהם לאלתר, הצעתי שיוצגו בפנינו תוכניות עם לוז"ים ות
דבר שבפועל קורה רק באופן מאוד  –סבירים להסדרת תחומים אלו ואף דאגתי לסיוע רב ולתזכורות 

ואישי  מצומצם למרות כל אזהרותיי(. אי טיפול והסדרה של חלק מעניינים אלה גם מסכם באופן ישיר
 את מורשי החתימה:

 
  מתבצעות התקשרויות חוזרות במסגרת ועדת רכש, למרות שידוע )ושאני חוזר ומתריע( שמדובר למעשה

 בהתקשרויות שהיקפן המצטבר דורש מכרז.
 .אין תוכנית ולא הליך יסודי להסדרת ההתקשרויות של המועצה כפי שנדרש ע"פ הנוהל המאושר 
 ספר ספקים של המועצה כפי שנרד ע"פ הנוהל המאושר. אין תוכנית ולא הליך להסדרת 
  .חוזרות ועולות דרישות לחתימה על הזמנות עבודה בדיעבד, לאחר שהשירות ניתן או שהטובין סופקו

 באחת מהדוגמאות מדובר בעבודה שבוצעה ללא אישור בשנה שעברה.
 ש אחר רכוש המועצה וציוד לא נעשה טיפול בהסדרת אינוונטר המועצה ולמעשה אין מעקב מסודר כנדר

 יקר ערך כדוגמא מחשבים, מזגנים וכו'

ברצוני להדגיש כי מתוך האחריות שנובעת מהתפקיד שלי, מסמכויותיי וחובותיי המנהליות והחוקתיות, חשוב 
לי להעלות בניך את הדברים האלה בפניה אישי בדחילו ורחימו, ואוכל לחזור ולהציג גם נושאים אחרים 

די לסייע לך לפעול בדרך שלא תסכן אותך כראש מועצה ואותנו כמורשי החתימה שלה ונוכל שהעליתי, בכ
 להמשיך לעבוד ונהל את ענייני המועצה בשיתוף פעולה הרמוני, ובאופן תקין, לטובת המועצה ותושביה. 

 גזבר המועצה        

 
 

 ןראשו נושא .3

 בחינת הטענה 3.1
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שינוי במרשם )טאבו( ללא אישור מהרשות המחוקק קבע כי רשם מקרקעין לא יבצע 
 לישנא: מקומית על העדר חובות לרשות, והיה

אין לרשום בפנקס מקרקעין כל העברת נכס המצוי בתחומה של מועצה מקומית, "
אלא לאחר שהוצגה לפני רשם מקרקעין תעודה חתומה בידי ראש המועצה 

נכס ביחס לאותו המקומית, המעידה שכל החובות המגיעים למועצה מאת בעל ה
נכס והנובעים מהוראות הפקודה או כל חיקוק אחר, סולקו במלואם או שאין חובות 

)סעיף  ".כמשמעותה בפקודת העברת קרקעות –כאלה. "העברה", לענין סעיף זה 
 בפקודת המועצות(. 21

שנתנה לביקורת בה  3.11.2015נושא זה הובהר בחוות דעת היועמ"ש למועצה מיום ה 
ית מבצעות בדיקה של הנכס.... שדי אלא ראמינותנות אישור  אינןמרבית הרשויות המקומיות ן ש"ויצ

 הטעמים לכך רבים:

 

קיבל אותו לאחר בדיקה במערכת לטאבו  עד לאחרונה בעל נכס שביקש אישור
נוהל  גזברות המועצהשאין לו חובות למועצה. לפני כשלושה חודשים, קבעה  תהממוחשב

. לאחר קבלת נתוני המדידה יחל הליך טאבו מותנה במדידה פיזית של הנכס"אישור ל לפיו
הועבר, יומי עבודה". נוהל זה  14הטיפול בבקשה. טופס אישור זכויות חתום יונפק בתוך 

 תיקוני עריכה. לעיון ראש המועצה שערך בו כך נמסר,

מנהלת  עוד נמסר לביקורת ע"י גזבר המועצה כי בסמוך להחלת הנוהל החדש, בררה
לקבל ערבות בנקאית כבטוחה לביצוע המדידה. הגביה מול היועמ"ש למועצה האם ניתן 

לאחר " את ראש המועצה וגזבר המועצה: עדכנה מנהלת הגביה 7.8.2014בדואל מיום ב 
בדיקה מול היועצת המשפטית נימסר לי שאין לנו סמכות לקבל ערבות בנקאית כנגד 

 ".מדידה

 :את הדברים הבאים טען גזבר המועצה ובמכתב

בדבריה את דבריו של גזבר  שאישרהלאור דברים אלה פנינו למנהלת מחלקת הגביה 
 הוצאולאחר השיחה  טלפונית השוחח אתפנה אליה וראש המועצה המועצה. היא טענה כי 

מנהלת מחלקת הגביה תוך דרישה שהיא התנגדה לה, אך אולצה לתת "פניה שלך ישירות ל
כפי –אישור לטאבו על אי קיומם של חובות של חבר מועצה שבעת ביצוע מדידת הנכס שלו 

התברר שהוא ביצע תוספת בניה ושעליו לשלם בגינה כספים -שנדרש לפני מתן אישור
 למועצה. 

לכללים, ומעמיד את מנהלת המחלקה ואותי מתן אישור כזה, לחבר מועצה, הינו בניגוד 
כגזבר המועצה וכמנהל הארנונה במצב בעייתי. ברור שלו הדבר היה מובא לידיעתי בזמן, 

על בעל נכס אחר. אומנם הייתי דואג להסדרת החוב לפני מתן האישור, כפי שנעשה לגבי כ
 ר בדיעבד, אבל הדרך בעייתית."התשלום הוסד
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 אישור, כאשר המדידה בוצעה"חבר המועצה"(  -)להלןגלאם חבר המועצה ל 4.9.2014ב 
ביום  ,15.9.2014ב רק  בגין המדידה החדשהגלאם חויב אילו , ו12.9.2014 בפועל רק ב

 .הגביהמחלקת ב התקבל תשריטה בו

, עם ראש המועצה, חבר המועצה איציק גלאם ראיונותלאור דברים אלה קיימה הביקורת 
כמו כן קיבלה  ."פקידת הגביה"( –)להלן  ופקידת הגביה שטיפלה בבקשה מנהלת הגביה

הלוג של טלפון של ראש המועצה, וכן פלט של כרטיס החשבון מות לט שיחהביקורת פ
. מנתונים אלה עולה התמונה של ביתו של חברי המועצה את התשריטכן מערכת הגביה ו

 הבאה:

 :הרקע לבקשה .1
 חובות, לצורך מחזור משכנתא, אישור על העדר לדבריו חבר המועצה גלאם בקש 

משך, הואיל והוא  , כך הסביר,ידו בדחיפות-למועצה )אישור טאבו(. אישור זה נדרש על
שיקים , )עקב מחזור משכנתא( הסכומים שהוא היה אמור לקבל מהבנקעל בסיס 

"הדבר יגרום לי בהקדם  תירשם בטאבולא משכנתא אם השכך בסכומים גבוהים, 
 .ללחץ"

ואמר לה שהוא זקוק  (לנייד)חבר המועצה גלאם למנהלת הגביה  טלפן 4.9.2014ב  .2
ת בדחיפות לאישור על העדר חובות לטאבו. מנהלת הגביה שהייתה באותו יום בחופש

 .)פקידת הגביה(גלית אמרה לו שיפנה ל מחלה

בלה את הבקשה. יוזו קהנזכרת פקידת הגביה לחבר המועצה  פנהבעקבות השיחה  .3
אישור ורשמה הטופס הפרטים באת  ,לאחר בירור היתרה מילאהבעקבות זאת היא 

קיבלנו מגזבר  2.12.2014ב יצוין כי ]. (4.9.2014) בו את הפרטים, לרבות התאריך
 7.9.14בו היא מציינת שרק ב ש 18.9.14ת הגביה אליו מה המועצה מייל של מנהל

לבצע מדידה הופיע חבר המועצה גלאם "וביקש אישור לטאבו. נימסר לו שתחילה יש 
 .[קה מול הרשום בגביה נוציא אישור"של הנכס, רק לאחר קבלת שרטוט המדידה ובדי

חבר המועצה גלאם למנהלת הגביה ושאל האם האישור מוכן. שוב צלצל  7.9.2014ב  .4
נדרש למדוד את ביתו בטרם ניתן חדש הנוהל ה ע"פכי לדבריו בתגובה מסרה לו זו 

 . אישורהלתת 

חבר המועצה באותו יום צלצל , (חדשהנוהל הקיומו של  דבר) בעקבות דברים אלה .5
למבקר המועצה ושאל אותו האם יתכן שיש נוהל חדש בגביה שלא אושר במליאת 

  מליאת המועצה אינה נדרשת לאשר נהלי עבודה.כי  השיבמבקר המועצה  ?המועצה

 כך נמסר,, צלצלהאחרון צלצל חבר המועצה לראש המועצה, וזה באותו יום לאחר מכן  .6
וכי לא בית ה אתנדרש למדוד ע"פ הנוהל כי  לו הבהירהשת מחלקת הגביה למנהל

אישור לפני כן, כי היו מקרים בהם בעלי נכסים קיבלו אישור ולאחר מכן  לנפקניתן 
אין מה גם שחבר המועצה צריך להמתין, לביתם, ומכיוון שכך המודד את סרבו להכניס 

 בעניין זה לטובה. וזה ראוי להפלות

בחזרה לחבר המועצה ומסר לו כי הגביה פועלת  , כך נמסר,ראש המועצה התקשר .7
 ע"פ נוהל וכי אין מקום להפלות אותו לטובה.

 .נמדד הבית של חבר המועצה 12.10.2014ב  .8
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האישור לא מוכן, הוא ששנמסר לו התקשר חבר המועצה לגביה ו 15.10.2014ב  .9
ת התערבותו, והרי לדבריו הבית נמדד כך שאין חשש ר לראש המועצה ובקש אהתקש

 בניה, היה ותימצא.השהמועצה לא תוכל לחייבו בגין תוספת 

האם ביתו של חבר ראש המועצה למנהלת הגביה ושאל בעקבות זאת התקשר  .10
החשש ליתן אישור, כפי שזו המועצה נמדד, ואם כן מדוע לא ניתן האישור, והרי 

מסרה כבר לא קיים. מנהלת הגביה  ,שביתו של הלה נמדד, לאור העובדה אז הסבירה
לא ניתן לתת את האישור. ולכן  עדין לא הגיע תשריט המדידההבית אכן נמדד אך כי 
וכיצד הוא משלם ארנונה.  (למועצה)שאל האם יש לחבר המועצה חוב  אש המועצהר

 וראת קבע.וכי הוא משלם ארנונה בה (למועצה)מנהלת הגביה השיבה כי אין לו חוב 
הבית ובאם אין למבקש חובות נמדד כי אם בתגובה, ראש המועצה אמר לאור זאת 

את האישור, לו לתת לו כל מניעה אין פניו -עלוהוא משלם ארנונה בהוראות קבע אזי 
הגביה כי יתכן ולמרות כל האמור המשלם  תמנהלבתגובה טענה הוא זקוק בדחיפות. 

. אם כן אמר ראש הרשום בספרי המועצהלא ישלם, באם ימצא כי הבית גדול מהנתון 
 .כך, ובאם יהיה חוב שלא יפרע הוא ישלם זאת מכיסוהוא עצמו יהיה ערב להמועצה ש

 ניתן האישור לחבר המועצה. לאחר מכן, באותו יום, התקבל התשריטלאור האמור  .11
 קידת הגביהפהתקשרה בעקבות זאת לה כי הבעלים קירה מרפסת פתוחה. נו עשממ

  לחבר המועצה ששילם את ההפרש באמצעות הוספת החוב להוראת הקבע.

 145.5הוא  (שנמצאה במדידה)היקף הכספים בהם חויב חבר המועצה עקב החריגה  .12
₪.  

 של ראש המועצה עולים הבאים:הסלולרי מעיון בפלט שיחות הטלפון  .13

 

 לראש המועצה. 15.9.2014וב  7.9.2014חבר המועצה התקשר ב  .13.1

, ביום בו 15.9.2014ב  הסלולרימהטלפון עצה התקשר למנהלת הגביה וראש המ .13.2
 ניתן האישור לטאבו לחבר המועצה.

. על מנת הגביה שהעלתה מזו בכמה היבטים שונהתמונה מעלים ממצאי הביקורת אם כן 
 גרסאות, כדלקמן:בם פעריהלהמחיש את הדברים נציג את 

 מסקנת הביקורת ראש המועצה גרסת הגביה גרסת הנושא

שם ספקפירוט שירותסוג שיחהמיספר מחוייגתאריך ושעת שיחה

Mirs - CELLMirsיוצאת10:03972547555266 07/09/14

Mirs - CELLMirsיוצאת09:18972547555266 15/09/14

SMS Mirs-CELLMirsיוצאת18:01547555266 16/09/14חבר המועצה

SMS Mirs-CELLMirsיוצאת18:11547555266 16/09/14

SMS Mirs-CELLMirsיוצאת18:13547555266 16/09/14

PartnerOrangeיוצאת08:42548081477 15/09/14

PartnerOrangeיוצאת08:42548081477 15/09/14מנהלת הגביה

PartnerOrangeיוצאת17:39548081477 15/09/14
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המועד בו הופק האישור 
 לטאבו

 4.9.2014 

 

האישור הופק, כפי  15.9.2014
שמעידה גם פקידת 

 15.9.2014הגביה, ב 

מספר הפעמים שפנה 
ראש המועצה למנהל 

 הגביה

ראש המועצה פנה פעם 
]במכתב של  4.9.14אחת ב 

הגביה שמסר לנו  תמנהל
עולה כי  2.12.14הגזבר ב 

ראש המועצה פנה פעם 
 [15.9.14אחת ב 

ראש המועצה פנה 
וב  7.9.14פעמיים ב 

15.9.14 

יש יותר עדויות התומכות 
ראש המועצה פנה בכך ש

פעמיים למנהלת 
 המחלקת הגביה.

בין שהפער בגרסאות 
המועד שהאישור ניתן 

 ת נמדדלבין המועד שהבי

יום )האישור ניתן ב  8-
בעוד שהבית נמדד  4.9.14

 (12.9.14ב 

יום )האישור ניתן ב  3+
15.9.14) 

נמצא כי האישור ניתן 
לחבר המועצה רק לאחר 

 .שהבית נמדד

הפער בין הגרסאות בין 
המועד שהאישור ניתן 
לתשלום בגין תוספת 

 הבניה 

לכל  כמה שעות יום 11
המאוחר, ובכל מקרה 

 באותו יום.

אכן, כפי שראש המועצה 
וחבר המועצה טענו, 

מן קצר האישור ניתן ז
)מספר שעות( לפני 

 .תשריט התקבלשה

מהות ההתערבות של 
 ראש המועצה

ראש המועצה לחץ למתן 
 אישור בניגוד לנוהל

ראש המועצה פנה לקבל 
הסברים, ולאחר 
שההסברים נתנו הוא 

עצמו כערב. את הציע 
מנהלת הגביה, שבפניה 

( 7.9.14הראשונה )ב 
הראשונה עמדה על 

לבסוף את דעתה, נתנה 
אישור ביודעה כי ה
יועמ"ש למועצה קבע ה

שהדבר לא ניתן. יצוין כי 
עמדת היועמ"ש מעותק 

חודש  נשלחה במייל
לפני כן גם לראש 

 המועצה.

כל היותר ל, האישור ניתן
שעות ספורות לפני 

ן היה לתתו שנית המועד
עקב זאת  ,ע"פ הנוהל

פנית ראש המועצה 
 והצעתו כערב.

 מנתונים אלה מסיקה הביקורת כי ההליכים התקיימו, כדלקמן:

אישור לקבלת המחיל כללים חדשים גזברות המועצה החלה ביישום נוהל חדש,  .א
מבלי כל זאת , מאריך באופן משמעותי את המועד לקבלת האישורבאופן ה  לטאבו

 ביטוי בפומבי ומבלי לפרסם זאת באתר האינטרנט כנדרש בחוק. לתת לכך

ה, כאשר בפעם הראשונה הוא קיבל למנהלת הגבי פעמייםראש המועצה פנה  .ב
 הסברים באשר לאופן הטיפול בבקשה של חבר המועצה.

לאחר שחבר המועצה הייתה, למנהלת הגביה  ראש המועצה השנייה של פנייתו .ג
ימים לאחר שהנכס נמדד. ראש  3, דהיינו 15.9.2014פנה אליו בשנית בנושא, ב 

בטרוניות בנושא שוב אליו  פנהחבר המועצה אמר למנהלת הגביה כי המועצה 
כמו כן בקש ראש המועצה לדעת האם יש ובקש לדעת היכן הדברים עומדים. 

 לחבר המועצה חובות למועצה.
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הגיע,  טרםהתשריט הואיל והבית נמדד, אך נהלת הגביה כי מבתגובה מסרה  .ד
אין לחבר המועצה חובות וכי כי בתשובה לשאלתו עוד זו מסרה . לא ניתןהאישור 

 . הוא משלם ארנונה בהוראת קבע

, הרי האישורמתן את עוד לאור זאת שאל ראש המועצה, מדוע יש מקום לעכב  .ה
לחבר אין כך שהחשש שהמועצה לא תוכל למדוד את הנכס לא קיים( ובית נמדד )ה

  .הוא משלם את הארנונה בהוראת קבע, מה הגם שתהמועצה חובו

כדי להבטיח את גבית החוב )היה כך הם נוהגים כי בתגובה מסרה מנהלת הגביה  .ו
מהרשום בספרי לרעתו של התושב והמדידה תצביע על כי גודלו של הנכס שונה 

 .מועצה(

סיבה לעכב את מתן באמת אין לאור האמור ראש המועצה, כי  אמרהואיל וכך  .ז
, כאשר הסיבה היחידה לעיכוב הוא שקיים בדחיפות הדבר נדרשהאישור כאשר 

חשש שהיה וימצא שגודלו של הבית שונה מהרישום הגביה )באופן שמגדיל את 
החיוב( הבעלים לא ישלם את החוב, כאשר מדובר במשלם שאין לו חובות והוא 

בקש  יתקיים,שהסיכון הזה לא  . ויתרה מזאת, כדי להבטיחמשלם בהוראות קבע
לא יפרע בגין המדידה ראש המועצה לרשום אותו כערב לחוב, כך שאם החוב 

קבע בעניין אחר ביה יצוין כי לאור פנית מנהלת הג המועצה.ישלם אותו ראש 
 כי לא ניתן לקבל בטוחה כערבון לאישור לטאבו.בעבר היועמ"ש למועצה 

להציע עצמו כערב לחוב  עובד/נבחרעל איסור ן בהקשר לכך נציין כי אומנם אין בדי .ח
יתרה בעיתיות. מצבים מעין אלה יכולים להקים  , אךשל אדם אחר לרשות מקומית

 כי לא ניתן לקבל ערבות.למועצה מזאת במצב של אישור לטאבו קבע היועמ"ש 

  לחבר המועצה. האישור ניתןשל ראש המועצה בעקבות פניה זו בפועל,  .ט

ב רק בפועל נופק  הוא, 4.9.2014למרות שהאישור נושא את התאריך  .י
 העלתה מנהלת הגביהש, כפי מצגרישום התאריך כנ"ל יוצר , דהיינו 15.9.2014

 .יום לפני שהבית נמדד 11האישור הוצא  לכאורה , כיבפני הביקורת

( הגיע התשריט למחלקת הגביה. ע"פ המדידה נמצא כי 15.9.2014באותו יום ) .יא
סך של  (סגירת מרפסתהתוספת )בגין בו במקום חבר המועצה נדרש לשלם 

היה על חבר המועצה לדווח על האמור מבעוד מועד. ממצא זה  .₪ 145.50
 ממחיש את החשיבות הצורך במדידת נכסים.

( באמצעות הוראת 15.9.2014ללו באותו יום )חבר המועצה שילם את הכספים ה .יב
 הקבע שיש לו במועצה.

 . שהעלתה מנהלת הגביהמזו בחלקה דברים אלה מעלים תמונה שונה אם כן, 

  יום מהתאריך בו ניתן האישור בפועל. 11ב  קודםהמתנוסס על האישור התאריך 

 ובניגוד לקביעת מנהלת הגביה ין ממכתבו של הגזברלהבניתן אולי בניגוד למה ש, 
הראשונה )לפני שהבית  ם, כאשר בפעראש המועצה פנה פעמיים לגביה נראה כי

השיב את פני חבר המועצה ריקם. נמדד( הוא קיבל הסברים ממנהלת הגביה, ו
, אזי )והגזבר( הגביה לביקורת תמדברי מנהלכפי שניתן להבין  ,באם הדברים היו
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)דהיינו לפני  4.9.2014היה מקבל את האישור ב  סביר להניח שחבר המועצה
 לא הייתה מנהלת הגביה בעבודה. 4.9.14יתרה מזאת, כאמור ב  .המדידה(

  לאחר שהבית אם כן נעשתה לתת לחבר המועצה אישור  ראש המועצהבקשתו של
נמדד, ולאחר שנמסר שהתשריט אמור להגיע תוך זמן קצר )ואכן התשריט הגיע 

ולאחר שנמסר כי אין לחבר המועצה חובות וכי הוא משלם את , באותו יום(
מוטב היה, בייחוד כיוון שמדובר בפניה  לדעת הביקורת .הארנונה בהוראת קבע

מה גם שמדובר בנוהל, וככל הנושא היה מתברר ע"י אחר. אילו  של חבר מועצה, 
ת אזי יש לעשות זא אותו מחדש )והרי מדובר כאמור בנוהל חדש(שיש לבחון 

במבחן  דהי, כך שאם יש צורך בתיקון אזי זה יהיה באופן שיבטיח עמתכללי בראיה
 ויובהר כי אין מקום לסטות מנהלים כדי להטיב עם מאן דהוא. השוויון.

 ידעה למועצה ליועמ"ששאלה בפנתה בנושא חודש לפני כן מנהלת הגביה, ש ,
, בסיטואציה זו בטוחהלקבל  (למועצההיועמ"ש  ע"פ חו"ד)כי לא ניתן  עתבאותו 

 . מה גם שבפועל לא הועמדה שכזו

 אישור, כאשר זמן לא רב לאחר לחבר המועצה ן בעקבות פנית ראש המועצה נית
באותו בגין תוספת הבניה )סגירת מרפסת( מכן הגיע התשריט וחבר המועצה חויב 

ה )דהיינו, האישור ניתן באותו יום שהתשריט התקבל, חשבונו של חבר המועציום 
 .מועצהזכות הבפועל לנרשם החוב ו (בגין הפער) חויב

  לא בטוחה.להגביה לא רשמה את ראש המועצה כערב, כך שהאישור ניתן בפועל 

 .מתן האישור נעשה בניגוד לנוהל 

בצד דברים . הגביהה תבחלקה מזו שהעללסיכום: ממצאי הביקורת מעלים תמונה שונה 
מאפשר סטייה אומנם משעה שנושא זה מוסדר בנוהל יש לפעול לפיו. הדין יש לציין כי אלה 

 (.3168/06טעם חשוב )ראה עת"מ  (, אך נדרש לכך398/80בג"צ מהנחיות מנהליות )
  מועצה. שפעולה זו נעשתה עבור חבריש גם לקחת בחשבון בנוסף 

 
 או כמה שעותהאם התערבות זו, שהביאה לכך שחבר המועצה קיבל אישור שעה אם כן, 

נוהל, במדובר שדעתנו, למרות קבלת התשריט, הייתה במקומה? ל לפני לכל המאוחר
, והרי מדובר בנוהל חדש. ואם עם היועמ"ש למועצהתחילה את הנושא לברר מוטב היה 

. על דרך הכלל זאתקבוע ל, אזי נסיבות העניין היוו טעם ראוי למתן אישורהיה נמצא ש
את  "לכופף"מבקש  אם הוא היה הלפיאש המועצה ר בריעומדים דדברים אלה בצד 

יתן בפועל )לאחר שהוא נהמועד לפני  כשבועייםאזי האישור היה ניתן  /נוהלההוראות הדין
  .מדידה הבית, קבלת תשריט וחיוב(

 
ביחס לכך מציינת הביקורת כי בין אם היה מקום לבחון את הנוהל ובין אם לאו, טוב היא 

לא היה פונה בעניין ולא היה מציע עצמו כערב, על אחת כמה וכמה אילו ראש המועצה 
עצה לדווח על השינוי היה על חבר המועוד מציינת הביקורת כי  לחוב של חבר מועצה.

 .המבני בביתו
 

 התנהלות מנהלת הגביה 3.2



- 115 - 
 

מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת האסורים ע"פ חוק בפרסום, והמפרסם תוכן מסמך זה, כולו או חלקו 
 מאסר שנה. – ובניגוד לחוק דינ

הל, ומנהלת הגביה הבהירה כי היא נתנה לחבר המועצה אישור לטאבו כל זאת בניגוד לנ
 .1"לקבל ערבות בנקאית כנגד מדידה"חו"ד היועמ"ש למועצה,  ידוע כי לא ניתן, ע"פכאשר 

 לטענת היא ביצעה זאת לאור "הנחיה מפורשת של ראש המועצה".
עליי להדגיש שהמקרה הזה אינו הראשון שבו  "-עוד בתגובה לביקורת מסרה מנהלת הגביה 

הוצעו על ידי ראש המועצה נבדקו גם עם הופעלו עליי לחצים למתן אישור ושהפתרונות השונים ש
 "היועצים המשפטיים של המועצה והובהר שאינם מתאימים.

 
בעקבות דברים אלה פנתה מבקר המועצה ובקש ללמוד על המקרים הנוספים בהם הופעלו 

 , זו השיבה, כדלקמן:על מנהלת הגביה לחצים

 
 

עולה כי בתקופת החלת הנוהל החדש מנהלת הגביה, הן עקב פנית ראש מדברים אלה 
 ליועמ"ש זופנתה המועצה והן מיוזמתה, העמידה אישורי טאבו כנגד בטוחה. לאחר מכן 

כבר ידוע היה ברם, בפועל במקרה של חבר המועצה גלאם, שהבהיר שהדבר אסור. 
דידה )ללא בטוחה(, ולמרות ללא חיוב לאחר מליתן האישור למנהלת הגביה כי לא ניתן 

אומנם זאת, לא זו בלבד שהיא נתנה אישור כנ"ל אלא היא עשתה זאת ללא נטילת בטוחה. 
 אךכיוון שחבר המועצה שילם את הפער בו במקום,  נגרם נזק שאינו בר תיקןלא בפועל 

לפיה נוטלים מהתושב בעבר  גהונה התייואף מהפרקטיקה שה מהנוהל בוצעה חריגה
 .בטוחה

 
 נוהלהאי פרסום  3.3

רשות ציבורית תעמיד לעיון הציבור "בע כי וק 1998-חוק חופש המידע, תשנ"ח)א( ל6סעיף 
 ".את ההנחיות המינהליות הכתובות שעל פיהן היא פועלת ושיש להן נגיעה או חשיבות לציבור

לפרסם באתר ו לפקודת המועצות מחיל על המועצה את החובה, בין היתר, 13סעיף ו
מידע שעליה לפרסם וכן מידע בנוגע אליה ששר הפנים פרסם בהתאם להודעת האינטרנט שלה "

 . "העיריה, לאחר שהשר פרסמו
להוצאת נוהל חדש לא מפרסמת את ההמועצה  ,מבדיקה שערכנו עולה כי בניגוד לחוק

כל עוד נוהל זה בתוקף יש הביקורת מעירה כי  .באתר האינטרנט שלה אבואישור לט
  לפרסמו לאלתר, בין היתר, באתר המועצה.

נוהל זה פורסם באתר בעקבות הביקורת בתגובה לדוח הביקורת מסרה מנהלת הגביה כי 
 המועצה.

 
 מועד האישור 4.3

                                                           
שהיועמ"ש קבע כי לא ניתן לקבל שיק בנקאי  את ראש המועצה ולגזבר המועצה, בכךעדכנה מנהלת הגביה בדואל  7.8.14. ב  1

 כערובה למתן אישור לטאבו לפני מדידה.

file:///C:/Users/alon_k/Downloads/144M1_001%20(3).doc


- 116 - 
 

מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת האסורים ע"פ חוק בפרסום, והמפרסם תוכן מסמך זה, כולו או חלקו 
 מאסר שנה. – ובניגוד לחוק דינ

לאישור לטאבו, למלא לדברי פקידת הגביה, מחלקת הגביה נוהגת במועד הגשת הבקשה 
את האישור ולציין בו את המועד. רק לאחר שהבית נמדד והתושב מחויב )היה ונדרש( 

)כאשר הוא נושא תאריך של יום  והחוב שולם )היה וחויב(, אז נחתם האישור ונמסר לפונה
ולא זו בלבד . לדעת הביקורת נוהג זה אינו תקין, והוא אף פוגע בתושבים, הואיל הפניה(

אינו משקף את מועד ניפוק האישור בפועל, אלא אישור שהתאריך שלו מקבל שב התוש
מוגבל. יש להפסיק  ופכי מדובר באישור שתוק ויצויןשנותנים לו אישור הנושא תאריך עבר, 

 את הנוהג האמור, ולהוציא את האישור עם ציון מועד יום הניפוק בפועל.

 שני נושא .4

 :כדלקמןבמכתבו טען הגזבר 

 

 :טוען כיהמועצה גזבר אם כן 

 נופל ממה שקבע יועץ הביטוח.שלהם  הביטוחהמועצה התקשרה עם מתכננים שהכיסוי  (1
 המועצה התקשרה עם מתכננים ללא הליך מוסדר של הצעת מחיר. (2

 ן, כדלקמן:נהגזבר הרויות אליהן מתייחס ההתקש

מועד חתימה  העבודה סוג היועץ שם היועץ מס'
 על החוזה

סוג החוזה 
 שנחתם

אישור 
 החוזה

שכ"ט 
)נכון 

למועד 
 הביקורת(

אדריכלית  עציוןאופירה  1
 נוף

עבודות תכנון 
ע"פ הזמנה 

 חתומה

חוזה של  8.7.2014
 המועצה

ע"י מורשי 
חתימה של 

 המועצה

21,984 
₪  

עבודות תכנון  אדריכל ירון כ"צ 2
ע"פ הזמנה 

 חתומה

חוזה של  23.7.2014
 המועצה

ע"י מורשי 
חתימה של 

 המועצה

20,000 
₪  

צחי  3
 אלברשטט

עבודות תכנון  אדריכל
ע"פ הזמנה 

 חתומה

חוזה של  20.7.2014
 המועצה

ע"י מורשי 
חתימה של 

 המועצה

לא בוצעה 
התקשרות 

בפועל 
)לא יצאה 

 הזמנה(

לידיה  4
 סיבאניק

תכנון מועדון  אדריכל
 בני עקיבא

חוזה של  1.9.2014
 המועצה

ע"י מורשי 
חתימה של 

 המועצה

23,600 
₪  

 
 ונפקות טוחכיסוי הביקביעת  4.1

ל יועצים, קבלנים ונותני שירותים. על מנת המועצה מקיימת התקשרות עם מספר רב ש
עקב פועלם של  ה תוכל להשתפות במצבים בהם נגרם נזקלהבטיח, בין היתר, שהמועצ

"התערבות אישי שלך ודרישות והפעלת לחצים לחתימה על הסכמי התקשרות עם מתכננים שלחלקם 
אין כיסוי ביטוחי כפי שנדרש ע"י יועץ הביטוח של המועצה )באחד מהמקרים נאלצתי לחתום, באחרים 

למרות לחצים, ובאחד מהם הובא הנושא לדיון במליאת  –הוסדר נושא הביטוח רק בעקבות הקפדה שלי 
המועצה שגם בה התפלאו חלק מהחברים על הבחירה שלך לחשוף את המועצה לסיכונים ביטוחים בעוד 

 שככל הנראה ניתן בקלות למצוא מתכננים שיש להם ביטוחים תקינים(.
 

בנוסף, לא ברור על סמך מה נבחרו המתכננים אלו, נראה שלא התבצע הליך בחירה והשוואה בין ההצעות 
המציעים המיטביים ובתנאים המיטביים עבור המועצה. וגם, חלק מההסכמים שאמור להביא לבחירת 

 –בניגוד לסעיף בהסכם  –נחתמים ללא נספח שמגדיר את תנאי התשלום )להבדיל ממועדי התשלום( 
 ומבלי להבטיח למועצה הנחות כפי שהיה נהוג עד כה."
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. על , נדרש לחייבם ברכישת פוליסת ביטוח(קבלן/יועץ/נותן שירותים) ה"שלוחי המועצ"
רמת הסיכון התקשרה המועצה עם יועץ בתחום הביטוח, שבודק את  מנת להעריך את

 התקשרויות וממליץ, בין היתר, על גובה הכיסוי הנדרש.
 

משיחה שקיימנו עם יועץ הביטוח עולה כי קביעת גובה הכיסוי הנדרש מקבלנים/יועצים 
של קרות אירוע סיכון על  ההשלכות תידו באופן סובייקטיבי, מתוך הערכ-נקבע על

שקביעת )לשיקולה של המועצה. סיבה נוספת לכך לבסוף נתון זה  מידעהמועצה, כאשר 
השלכה על עלות זה לנתון מחד היא כי  (,נקבע ע"י מזמין השירות הביטוחגובה הכיסוי 

המקביל )בין אם של מזמין  כיסוי הביטוחלהשליך על היקף א יכול והההתקשרות, ומאידך 
. אך (רות ]המועצה[ ובין אם של קבלנים/יועצים אחרים עמם מתקשר מזמין השירותהשי

 מזמיןשל ( Risk Appetite, כיסוי הביטוח הוא פונקציה של התיאבון לסיכון )ר לכךמעב

 השירות.
 

של מזמין  פררוגטיבה הנההואיל וכך, חוות דעת יועץ הביטוח, כפי שהלה קבע בעצמו, 
ת דעת היועץ חוו כאשרשל כל הפרמטרים הנזכרים,  בין היתר,, השירות, והיא נגזרת

יבת מכוח הדין, לא באה אינה מחו , שכידועדם. ודוק, חו"ד יועץ ביטוחיב אמורה לסייע
גם אם מזמין השירות  מאידך גיסא,לבטל ו/או לאיין את שקול הדעת של מזמין השירות. 

עקב קרות התממשות סיכון,  ,ח ונגרםלטות, על חו"ד יועץ הביטונשען, ללא דיון וקבלת הח
(, גם הולם שיפוי מזמין השירות הפסדים משמעותיים )ללאיגרמו לנזקים שלאור האמור 

   אז הנהלה לא תהיה פטורה מאחריות.
 

 ממצאים 4.2
 הבאים: הממצאיםקה שערכנו עלו ימבד

 
 מתכנניםבחירה בה 4.2.1
( קובע כי וקבלת הצעותוראות בדבר מכרזים ה( בתוספת הרביעית )8)3סעיף 

 התקשרות עם מתכנן פטורה ממכרז, והאי ישנא:
 

הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים, או  מקצועיתחוזה לביצוע עבודה "
יחסי אמון מיוחדים, כגון: עבודות תכנון, פיקוח, מדידה, שמאות, 

 "ייעוץ ועבודות כיוצא באלה;
 
ת ות מקומייונקבע כי ככלל רשועיריית נצרת עילית נ' זאב הרטמן  6145/12עעם ב

   , והאי לישנא: הפוטר אותם ממכרזיקיימו מכרז, זולת באם קיים הסדר חקיקתי 

 
איפוא למסקנה,  עקרונות המינהל התקין ודיני המכרזים מובילים"

קיימת  –בודאי בהיעדר חקיקה שונה  –כפי שגם ציינה המדינה, כי 
עדיפות להתקשרות בדרך של מכרז פומבי על פני דרך אחרת. כאמור 

תקנות בתי המשפט נטו לפרש בצמצום את תקנות הפטור, ובתיקון ל
, שלפיה "גוף ציבורי ב)א(1תקנה  2009בשנת הוספה  חובת המכרזים

יעדיף לבצע התקשרות בדרך של מכרז פומבי רגיל גם מקום שהותר 
לו לפי תקנות אלה לבצע התקשרויות שלא בדרך של מכרז פומבי 

ים רגיל". אף שאין התקנות הללו חלות על עיריות, רוח הדבר
בהיעדר  –והרציונלים שביסוד התיקון יפים גם לענייננו שלנו, שוב 

 "הסדר חקוק של ועדת רכש או מקביל לו, לעניין רכישת שירותים.
 

file:///C:/Users/alon_k/Downloads/12061450-t08.doc
http://www.nevo.co.il/law/72500
http://www.nevo.co.il/law/72500
http://www.nevo.co.il/law/72500
http://www.nevo.co.il/law/72500/1b.a
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לאור האמור לעיל רשויות מקומיות מוסמכות להתקשר עם אדריכלים ללא מכרז. 
(, ייחודילאדריכל בעל סגנון כלשהי )כגון אין העדפה  כאשריחד עם זאת, בייחוד 

קיים הליך של הצעות מחיר )ראה דוח ל חוזרת וממליצהוהמליצה הביקורת בעבר 
 (.7, עמ' 2012מבקר המועצה 

 
 מהסברים שקיבלנו עלו הבאים:

 
הבחירה  , כאשרנבחרה ללא מכרז/הצעת מחיר –עציוןת אופירה ואדריכליה .א

  .יונה-שהתקבלו ממהנדס עיריית כפר נעשתה לאור המלצות באדריכלית
 
ך שער הליך הצעת מחירבה נבחרו יועצים אל–לברשטט ההאדריכלים כ"ץ ו .ב

למצוא  התבקש , אדריכל המועצה. מהסברים שקיבלנו עולה כי הנדסהאגף 
. לאור זאת פנה אולמות ספורטשיפוץ בתכנון מוכח מתכננים בעלי ידע וניסיון 

משרדים העונים על כך, והללו הגישו הצעות מחיר, כאשר  2ל המועצה  אדריכל
ניתנה למשרד דה והעב כאשרמסגרת,  חוזהעם שניהם על המועצה חתמה 

 שהצעתו הייתה הזולה ביותר.
 
ריכלים. מאלי מיה אד 2הצעות מ  הההנדסה קיבל –האדריכלית לידיה סיבניק  .ג

שהצעתו הייתה הזולה ה סיבניק, ואילו ההתקשרות בוצעה עם המתכנן יומליד
  ביותר.

 

 לאור האמור מעלה הביקורת את הבאים:
 
 .נעשתה בפטור ממכרז באדריכלית אופירה עציוןהבחירה  (1
 
 .הבחירה באדריכלים נעשתה לאור הליך הצעת מחירהאחרים, בשני מקרים  (2

וכי הליך ועדה  ע"י ידי אדריכל המועצה ולא-על ובוצעיצוין כי הליכים הללו 
 לא תועד. קבה"ח

 
 להלן הערות הביקורת:

 
נים הגלומים בכך, לקיים גם במתכנ היתרונותממליצה, לאור חוזרת ו הביקורת (1

 וכו' הפטורים ממכרז, הליך של הצעות מחיר.
 

יש להימנע מעריכת הליכי הצעות מחיר פנים מחלקתיים, הביקורת מעירה כי  (2
 . וועדה ייעודית לכך ולקיים הליכים אלה אך ורק באמצעות מנכ"ל המועצה

בהתקשרויות הפטורות מחובת מכרז שנערך בהם  גם כי כלל זה קיים  ויובהר
מקרים שלפנינו התקבלו על סמך ההחלטות באומנם  הליך הצעת מחיר.

ימת חובה כאשר לא קיהצעות בכתב, כאשר הזוכים הם הזולים, כל זאת 
על עריכת הצעת  שכאמור הוחלט ,יחד עם זאת מקום , אךלערוך הליך שכזה

   מחיר, נדרש כי הליך זה יבוצע בדרך הקבועה בנוהלי המועצה.
 

 קביעת שכ"ט 4.2.2
על בסיס חוזה המעגן  התנעשהאדריכלים  בכל המקרים דלעיל, ההתקשרות עם

 עולה, כדלקמן: ן, מהידי מורשי חתימה-החתום על שכ"טאת 
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 אופירה עציון  4.2.2.1
קביעת התמורה כי " נקבעחוזה ההתקשרות, שהנו חוזה מסגרת, ב

שישולם  (Fix Priceלמתכנן כשכר טרחה לתכנון תקבע כמחיר קבוע )

בכל מקרה שכ"ט לא  , ותקבע לכל פרויקט בנפרד.ע"פ אבני הדרך
-חוזה זה אושר כאמור ונחתם על. "פרויקטמהאומדן ל 4.5%יעלה על 

 ידי מורשי החתימה.
 

"שכ"ט לא יעלה מ לפיו נוסף   limitהזמנות בהם נקבע  3עד כה יצאו 

 ".הנמוך מבניהם –מהאומדן או מעלות הביצוע בפועל  %4.5
 

 עולים הבאים:מאדריכל ומהנדס המועצה מבדיקה ומהסברים שקיבלנו 
 

 ( נקבע כאחוז מאומדן.Fix Priceמחיר הקבוע )ה (1
 
כאשר התמורה  .הביטחוןפי התעריפון של משרד -, עלאחוז נקבעה (2

 , כדלקמן:בתעריפון הנזכרהתעריף הנמוך ביותר  הנהבפועל 

 
המסגרת אכן עולה כי  הנ"להסכומים שנקבעו בהזמנות  מבדיקה של (3

 כדלקמן:מהאומדן,  4.5% עולה על  אינה

 
 
 מהאומדן.סכום הנופל ב בפועל חויבה המועצהכפי שניתן לראות,  (4
 
אי בהירות באשר  הגזבר, יצר לדברי שלא נזכר בחוזה תנאי נוסףה (5

)כי לא ניתן לדעת  בשלב הביניים לדרך בה יש לשלם את החיובים
 האם החיוב הוא נמוך מהאומדן או מהביצוע בפועל(.

 
הסכומים עולה כי מהסברים שקיבלנו מאדריכל המועצה,  .א

שבוצעו, כך  החיובמסכומי  נמוכיםשאושרו לתשלום למתכנן 
. מבדיקה שערכנו עלו שבכל מקרה אין מניעה לשלם את החיוב

 :הבאים

4.50%אומדןהפרויקט

שכ"ט שנקבע

פער ב%פער בפועל

6,08820.9% 23,039₪ 29,127.38₪ 647,275₪ ₪תכנון פיתוח שצ"פ ברח' ההגנה

10,19740.7% 14,879₪ 25,075.71₪ 557,238₪ ₪תכנון פיתוח שצ"פ צ. רוטשילד - הר נבו

3,56420.2% 14,079₪ 17,643.42₪ 392,076₪ ₪תכנון פיתוח שצ"פ - העדעד
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  קף מהי 50%אושר לתשלום  –תכנון שצ"פ ההגנה
 .₪ 16,992העבודות שבוצעו בסך 

  מהעבודות  60%אושרו לתשלום  –תכנון שצ"פ העדעד
 .₪ 12,460שבוצעו בפועל בסך 

  17,558כל החשבון ע"ס  –תכנון שצ"פ רוטשילד הר נבו ₪ 
 אושר לתשלום.

 
הטענה כי לא ניתן לשלם תשלומי ביניים עד אשר העבודה  .ב

למו ע"פ והתשלומים ישהקובע כי עומדת בסתירה לחוזה, תתבצע 
  אבני הדרך הבאים:

 
 

כי ניתן לשלם את התשלומים הנזכרים, המועצה אדריכל עוד מסר  .ג
 כאשר ההתחשבנות בכל מקרה תעשה בסוף הפרויקט. 

 
 עולים הבאים:מכל האמור 

 
קבע בעניין זה  בחוזה. נזכרתנאי לגובה שכ"ט שלא  נקבעבהזמנה  .א

, ככל שהזמנה נשלחה למתכנן והוא לא השיג עליה, למועצה היועמ"ש
 אזי הכללים הללו מחייבים.

 

אי בהירות באשר  ,ימת, ככל הנראה לאור נוסח ההזמנהשקי בעוד .ב
ת ביצעה את העבודות, המתכננשלנוסחת התמורה, אין מחלוקת 

הגורם  ידי-על אושרהחשבונית החתומה והזמנה , חוזה כאשר יש
 .(המועצהאדריכל ) במועצה המזמין

 

ור לעיל נראה כי ההחלטה לשלם למתכננת חלק מהחשבון, מלאור הא .ג
, כלפי היועץהמועצה  ההתחייבותלא זו בלבד שעולה בקנה אחד עם 

 לסיכונים משפטיים. אי תשלום עלול לחשוף את המועצהשאלא 
 

אין מחלוקת  אךקיימת מחלוקת על גובה התמורה, ויודגש כי  .ד
העבודה בוצעה ע"ב חוזה ש שהעבודה בוצעה לשביעות רצון המועצה

לא צריכה להיות מכאן, שלדעת הביקורת,  .והזמנה חתומים כדין
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החיוב, בהיקף המאפשר למועצה לבוא עם מיעה לתשלום חלק מנ
 הקבלן/יועץ חשבון. 

 

מעבר לכך, כאשר יש אי בהירות בחיובים אזי על כל הנוגעים בדבר,  .ה
 יעוכבבלווי היועמ"ש למועצה, לקיים בנושא בירור, כדי שהתשלום לא 

הזמנה ושלא לצורך. הרי מבחינת הקבלן, שירותיו ניתנו לפי חוזה 
ידי היחידה המזמינה -על האושר ידו-ה עלשגושההחשבונית וחתומה 

 במועצה. 
 

זכות  ,מכוח חוזה ,יש למועצה וב לציין כי מדובר בהתקשרויות בהןחש .ו
 .קיזוז

 

, והדבר נעשה בחיובים שהוגשו בגין לדעתו נדרש היהלאור כל האמור 
כפי שאישר הגנה ועדעד, לשלם רק חלק מהחשבון ברחובות ה העבודות

באשר  עד אשר סוגית גובה החיוב תבורר במלואה. וזאתאדריכל המועצה 
 50%נבו יש מקום לאשר -לחיוב בגין עבודות תכנון ברחוב רוטשילד

 .עד לגמר הבירור מהחשבון
 

 )נתנה בעקבות פנית הביקורת( חוות דעת היועמ"ש
אושרו לתשלום ע"י אדריכל הגישה האדריכלית, שחשבונות שהכאמור 

בפני ציינה , את הנושאה לאחר שבדקהביקורת, המועצה לא שולמו. 
. כי יש לשלם לאדריכלית חלק מהסכום 15.12.2014ב הנוגעים בדבר 
כי למרות שהביצוע לא גזבר המועצה הודיע  ,אותו יוםבבעקבות זאת, 

רק חלק כיוון ש, וזאתלאור מהביצוע.  4.5%יש לשלם לפיו  הסתיים
 ךנמוהנו הגזבר  קביעתפי -לעהתשלום גובה יצא כי מהעבודות בוצעו, 

, ₪ 72,000 -השצ"פ ברחוב העדעד בוצע בעלות של כבאופן משמעותי )"..

(. ₪ 3,240 -( למתכננת צריכה להיות כ100%ובהתאם, התמורה הכוללת )
את הנושא ליועץ  28.12.2014ב דברים אלה העביר מבקר המועצה  לאור

 המשפט למועצה. 
 

בע בעניין זה היועמ"ש למועצה ק 17.3.2015בחוות דעת מפורטת מיום 
אם לא בוצע פרויקט שצ"פ הנה,  פרשנות לפיה לא תשלום לאדריכלית תמורה"כי 
פרשנות בלתי סבירה שאינה עולה בקנה אחד עם חובת תום הלב ניות דעתנו, לע

קבע היועמ"ש כי יש  לגובה התשלום. באשר )ראה נספחים( "בקיום חוזה
 לשלם לאדריכלית ע"פ האומדן.

 
היועמ"ש אף העיר כי הגם שיש חשדות לאי תקינות אזי אין מקום למנוע 

 מהיועץ קבלת שכ"ט על עבודתו, כדלקמן:
 

 
 

להעביר את הסוגיות היה ואף מחויב נדרש ללא ספק לדעת הביקורת, 
לא היה מקום, כפי שקובע היועמ"ש , אך לגורם מוסמך שיבדוק אותם
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ישב יהצורך בחו"ד משפטית ל ., כפי שבוצעלמועצה, לעכב את התשלום
, בהתנהלותעל כשלים  נולהבנתמחלוקת זו בין יחידות המועצה, מצביעה 

  ולא בהכרח על דבר המחויב מכוח המציאות.
 
 
 

 ירון כ"ץ 4.2.2.2

. מחיר זה נקבע בהליך הצעת Fix Price ₪ 20,000 שכ"ט שנקבע הוא 

)של מחיר שערך אדריכל המועצה כאשר ההצעה שלא נבחרה 
(. כמו ₪ 21,375)סה"כ ההצעה  ₪ 1,375ב  הגבוההלברשטט( נמצאה 

במידה ויידרשו הליכים תכנוניים החרגה לפיה " ה כוללתכן ההצעה הגבוה
". נוספים על המפורט לעיל )בהצעה( תורחב הזמנת העבודה בהתאם

הואיל וכך, ומכיוון שלדברי אדריכל המועצה לא היה ניתן לדעת באותה 

, הצעה לה סרב Fix Priceרש שינוי בתכנון, דרשה המועצה עת האם ייד

 .הייתה גבוה יותר )הלברשטט(המציע שהצעתו 
 

 לידיה סיבניק 4.2.2.3

. מחיר זה נקבע בהליך Fix Price ₪ 20,000שנקבע הוא המתכננת שכ"ט 

הייתה זהה  "אילי מיה"הצעת מחיר שערכה מחלקת הנדסה. ההצעה של 
 בסכומה לזו של לידיה סיבניק, אך היא כללה את ההחרגות הבאות:

 

  
  נבחרה ההצעה של סיבניק. ךהואיל וכ

 
הביקורת חוזרת ומעירה כי גם בהתקשרויות הפטורות מכוח חוק במכרז, 

 י מוצע כירות עם מתכננים, כאשר נערך הליך הצעת מחיר אזשכמו התק
 .ע"י מנכ"ל המועצה יערךהליך זה 

 
 הדרישה לכיסוי הביטוח 4.2.3

 ,מתכננים דלעילהעם  ,בהתאם לעמדת יועץ הביטוח נקבע בכל חוזי ההתקשרות
 ההוראה הבאה:

 

 
 

ידי יועץ הביטוח של -שנקבע עלדהיינו תחום האחריות לפוליסת אחריות מקצועית 
 .₪מיליון  2הוא המועצה 

  
 עציוןהכיסוי של אופירה  4.2.3.1
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 שירותיהעבודה שבגינה נשכרו שירותיה של האדריכלית אופירה עציון 
 ת נוף, שאינו כולל הקמת מבנים. ואדריכל

 
למרות האמור לעיל, דהיינו למרות שהסיכונים הכרוכים בהקמת שצ"פ 

תכנון כבישים /שבהקמת מבניםמאלה שמעותי באופן מעל פניו  נופלים
של  סטנדרטיהחוזה התימה הוא וכו', החוזה שהוגש לאדריכלית לח

מתכננים ובו כאמור הקביעה כי התקשרויות עם שהוכן להמועצה )
 (.₪ מיליון 2הפוליסה תהא ע"ס 

היקף הפוליסה לפיו  ,האדריכלית הגישה למועצה אישור על קיום ביטוח
, וציינה כי פוליסה זו נמצאה טובה ₪מיליון  1 הנובסעיף רשלנות מקצועית 

כפר יונה, פרדסיה, אבן שונות עבורם היא עובדה ובהם ידי רשויות -על
 .יהודה

 
מאחר "יועץ הביטוח של המועצה כי  7.7.2014לאור דברים אלה קבע ב 

מלש"ח הנו משותף, לכם ולכל הרשויות שצוינו בדוא"ל,   1וגבול האחריות של 
וכן לכל העבודות שלא צוינו, על המועצה לשקול אם היא מוכנה להיקף כיסוי 

לגבי מבחינת הביטוח, ההערה היחידה שלי היא הדרישה להצהרה.  שכזה.
 "היקף הכיסוי, לשק"ד המועצה

 
על בסיס דברים אלה ולאחר שראש המועצה אישר את ביצוע ההתקשרות 

, התקשרה המועצה עם האדריכלית. להלן ₪מיליון  1בכיסוי ביטוח של 
 הביקורת: התייחסות

 
כאשר פוליסת אופירה עציון החלטה להתקשר עם האדריכלית ה (1

, הנה הביטוח נמוכה מהקביעה הראשונית של יועץ הביטוח
 .במסגרת שקול הדעת של המועצה

 
היה מקום, לאור השוני המהותי ברמת החשיפה לסיכונים לדעתנו  (2

מלכתחילה כי היקף הכיסוי הביטוח , לקבוע תכנן למתכנן נוףבין מ
 .ים/תשתיותמבנ למתכן נוף שונה מזה של מתכנןהנדרש 

 
מדוע היקף כיסוי הביטוח בקדימה צורן צ"ל קיבלנו הסברים לא  (3

 .מאלה של הרשויות המקומיות באזור 100%גבוה ב 
 

 והלברשטטהכיסוי של כ"ץ  4.2.3.2
בע כי היקף הכיסוי הביטוח בסעיף וכאמור חוזה הסטנדרטי של המועצה ק

 .₪מיליון  2רשלנות מקצועית עומד על 
 

חתמה המועצה על חוזה להתקשרות עם משרדי  2014בספטמבר 
תכנון + כללה "ץ והלברשטט, כאשר הגדרת העבודה ירון כ" האדריכלים
 ." בלבדפיקוח עליון
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הללו נפלו  הביטוח של המשרדים שפוליסתור לעיל, ומכיוון מלאור הא
 מנכ"ל המועצה ליועץ הביטוח, בזו הלשון:ה מהרף שנקבע בחוזה, פנ

 

 
 

 :בתגובה השיב יועץ הביטוח

עם ירון כ"ץ בו קבע יועץ המועצה אישור דומה התקבל גם באשר להתקשרות 
המסמך יאושר ככל שהמועצה מאשרת הקטנת גבולות " 20.9.14ח ב והביט

 ."האחריות בביטוח אחריות מקצועית
 

 לכיסוי הביטוח מועצה מליאת אישור 4.2.4
את  שעיכבלאור הפערים בין קביעת יועץ הביטוי לכיסוי הביטוח שיש לאדריכלים, 

צעד  חלטת מליאת המועצה.החתימת החוזים, העביר ראש המועצה את הנושא ל
דנה מליאת המועצה  1.8.2014ב זה, מסר גזבר המועצה, נעשה לאור הצעתו. 

את ההחלטה להתקשר עם ישרה וא נושא האמורנוכחות גזבר המועצה בב
 המתכננים, כדלקמן:

 

From:  שמיל בצלאל[mailto:shmilb@kadima-zoran.muni.il]  

Sent: Monday, September 08, 2014 3:55 PM 

To: kirsch shaul 

Subject: RE:  הסכם צחי הלברשטט -קדימה צורן  

 שאול שלום,

אבהיר כי החוזה עליו חתם צחי הלברשטט, ועליו אמורים בהמשך לשיחת הטלפון בינינו 

לחתום גם מורשי החתימה של המועצה, תחת ההגדרה "העבודה" נרשם "תכנון הפרויקט 

ידיך במייל הקודם -כאמור בחוזה זה, לרבות אדריכלות ופיקוח עליון". הפרטים שהוזכרו על

 לא מופיעים בחוזה האמור להחתם.

 הגדרות הפעילות, אודה לאישורך לחתום על החוזה. לאור האמור לעיל ושינוי

 בברכה

 שמיל בצלאל

: mailto:kirschshaul@gmail.comkirsch shaul [ ] 

Sent: Monday, September 08, 2014 3:55 PM 

To: שמיל בצלאל 

Subject: RE הלברשטטהסכם צחי  -: קדימה צורן 

 לשמיל שלום רב

 לאור ההבהרה, וההצהרה שהוגשה ע"י משרד הלברשטט, המסמך מאושר.

 בכבוד רב
 שאול קירש

 

mailto:[mailto:shmilb@kadima-zoran.muni.il]
mailto:[mailto:shmilb@kadima-zoran.muni.il]
mailto:kirschshaul@gmail.com
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 הגדרת תנאי התשלום 4.3
מגדיר את תנאי ה"חלק מההסכמים נחתמים ללא נספח כי  על גזבר המועצה טועןבמכתבו 

להבטיח למועצה  ומבלי –בניגוד לסעיף בהסכם  –התשלום )להבדיל ממועדי התשלום( 
 ג עד כה".וההנחות כפי שהיה נ

 
האדריכלים עולה כי קיים בהם נספח ב' הקובע את שלבי  מעיון בחוזה ההתקשרות עם

 התשלום, כדלקמן:

 
 מעיון בחוזה ההתקשרויות עם האדריכלים הנזכרים עולה התמונה הבאה:

 
a.  על נספח ב' 1.7.2014צחי הלברשטט חתם , לצד המועצה, ב 
b. על נספח ב' 8.7.2014עציון חתמה, לצד המועצה, ב  אופירה 
c.  ,על נספח ב' 2014בספטמבר לידיה סיבניק חתמה, לצד המועצה 
d.  על נספח ב' 23.7.2014ירון כ"ץ חתם , לצד המועצה, ב 
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 מסקנהסיכום ו 4.4
 :כדלקמן, שגגה בהתנהלותו של ראש המועצה הלכי נפ טעןכאמור גזבר המעצה 

 
I.  אדריכלים/מתכננים שפוליסת הביטוח שלהם היא בתת כיסוי.המועצה התקשרה עם 

 
II.  המועצה התקשרה עם אדריכלים/מתכננים ללא הליך הצעות מחיר, כך שקיים חשש

על סמך "לא ברור  -כי הבחירה בהם נעשתה מטעמים פסולים )בדבריו של הגזבר 
 .מיטבייםאינם תנאי ההתקשרות זאת לאור מה נבחרו המתכננים הללו"(, ו

 
III. .תנאי התשלום עם האדריכלים הללו לא עוגנו בחוזה 

 
 מהבדיקה שערכנו עלו הממצאים הבאים:

 
 כיסוי ביטוח 4.4.1

החלטה להתקשר עם אדריכלים/מתכננים שפוליסת הביטוח שלהם נמוכה מחו"ד 
 ר:שאנערכה כשל יועץ הביטוח 

 
a. המועצה קיבלה חוות דעת של יועץ ביטוח. 
 
b.  חוות  תוך בחינתהמועצה בחנה את נסיבות ומאפייני ההתקשרות

 דעת יועץ הביטוח.
 
c. לאור נסיבות ההתקשרויות ומאפייניהם,  ,המועצה ביצעה הערכה

, שאין מניעה לקיים את לאור הערכת הסיכוניםוהחליטה 
ההתקשרויות עם משרדי מתכננים, זאת בין היתר לאור העובדה 

ור אחרים מבצעים התקשרויות דומות וגופי ציבשרשויות מקומיות 
 2בסעיף אחריות מקצועית )במקום  ₪מיליון  1פוליסה בהיקף של ב

 .כפי שקבע לראשונה היועץ( מלש"ח
 

d.   ,יועץ הביטוח קבע כי לאחר הפניה החוזרת של המועצה בנושא
 כדלקמן:

 

i.  באשר להתקשרויות עם המתכננים כ"ץ והלברשטט, אזי הואיל
רת ביטוחים של ארגון המהנדסים והללו מבוטחים במסג

והאדריכלים העצמאיים בישראל, קיבל היועץ את הפוליסה 
 כתואמת, זאת לאור שיעורי הכיסוי שם, את עמדתו המקצועית.

 
ii. נהבאשר ליתר קבע היועץ כי גובה הפוליסה המבוקשת נתו 

 לשקול דעת המועצה.
 
e.  12.11.2014למבקר המועצה ב הביטוח ועץ הסברים שנתן ילהלן ,

 כדלקמן:
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f. היקף הפרויקטים עמם התקשרה המועצה הביטוח כפי שהבהיר יועץ ,
 מלש"ח.  5בדרך זו הנו נמוך מ 

 

g.  ההחלטה לבצע את ההתקשרויות עם המתכננים התקבלה במליאת
 המועצה, לאחר שנערך דיון בנושא כיסוי הביטוח. 

 
לאור האמור לעיל לא מצאנו פסול בהחלטה להתקשר עם האדריכלים שפוליסת 

בחוזה הסטנדרטי של המועצה, וזאת לאחר  הביטוח שלהם נופלת מהרף הנדרש
 שהרף האמור שונה בהתבסס על ניתוח חשיפה לסיכונים. 

 
לות ההתקשרות יש במצבים , בין היתר, על עלאור העובדה שהפוליסה משליכה

כגון דא, לבחון בראשית ההליך, ע"ב החשיפה לסיכונים, את היקף הפוליסה 
שחוזה שלאחר  ממצב בו ים בדוח זה,כפי שארע במקרים הנזכר ,הנדרש, ולהימנע

 הליך של בחינת היקף הכיסוי הנדרש.מתחיל  ,עובר לחתימת היועץ ההתקשרות

 
 ההתקשרות  4.4.2

 הממצאים שהעלתה הביקורת העלו כדלקמן:
 

a.  ההתקשרויות עם המתכננים/אדריכלים הנם פטורים ע"פ חוק מחובת
 מכרז.

 
b.  ההתקשרויות  3מתוך  2בניגוד לאמור במכתבו של גזבר המועצה, ב

ערכה ההנדסה הליך הצעות מחיר, בה נבחרו המתכננים שהצעתם 
 הייתה הזולה/מיטבית ביותר )ירון כ"ץ ולידיה סיבניק(. 

 
c.  כפר יונה עיריית ור המלצה מלא התקבלהההצעה של אופירה עציון

 ל בסיס הליך הצעת מחיר.ולא ע
 

d.  זכה בהליך או כזה ש ,ההצעות התקבלו על בסיס שכ"ט מקובלכל
 הצעת מחיר.

 לאלון שלום רב

מדובר על אדריכלים בלבד, לא מתכננים בהכללה, אלא על אדריכלים בלבד, ומדובר על אדריכלים בלבד, המבוטחות 
באמצעות סוכנות הביטוח של א.א.א.י. ) לשכת המהנדסים והאדריכלים בישראל ( שנקראת שפי, וגם זאת, כל עוד קיים 

 שפי למבוטחים באמצעותם.הסדר רובד שני של 

גם לגבי האדריכלים כפי שהוגדרו לעיל, מדובר רק על כאלה העוסקים באדריכלות בלבד ולא לגבי מנהלי פרויקטים או חוזי 
 "בטריה " שבהם האדריכלים שוכרים את בעלי המקצוע האחרים בפרויקט.

מלש"ח  2.3זערי שהם חייבים לספק יעמוד על לגבי אותם אדריכלים, העומדים בקריטריונים, נקבע כי היקף הביטוח המ
מלש"ח לאירוע ולתקופת הביטוח, כהסכם  10במסגרת הפוליסה שלהם, ויש להם כיסוי נוסף, במסגרת סוכנות הביטוח של עד 

 מסגרת לכלל האדריכלים המבוטחים באמצעות שפי.

, וניתן לאפשר להם לרכוש ביטוח בהיקף מוקטן, משכך, הסיכון בתחום תכנון אדריכלי בלבד, כמוגדר לעיל, הינו נמוך יחסית
 בהינתן התנאים הנוספים שהוגדרו לעיל, בפוליסה האישית שלהם.

מלש"ח ) שווי הפרויקט לא  5למיטב ידיעתי, הנושא הופעל על כמות מצומצמת של אדריכלים, ובפרויקטים הנמוכים מ 
 התכנון (.

 בכבוד רב
 שאול קירש
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לערוך מכרז בהתקשרויות עם אדריכלים, למרות שכאמור אין חובה מכוח חוק 
המליצה הביקורת בעבר, והיא חוזרת וממליצה גם כעת, כי בהתקשרויות 

 יבחר ליועץ ספציפי,חד משמעית ומנומקת הפטורות ממכרז, בהם אין העדפה 
ולתעד את ה יש לערוך את ההליך באמצעות ועדכמו כן בהליך הצעת מחיר. היועץ 

 הליך הצעות מחיר.
 

  תנאי ההתקשרות 4.4.3
מהאומדן  4.5%נוסף תנאי לפיו התמורה תשלום לשירותי תכנון בהזמנה  ,כאמור

שלא כל  , וכיווןאו מהביצוע, הנמוך מבניהם. לאור אי הבהירות הקיימת בכך

שקבעה כי יש לא ניתן לשלם. בעקבות הביקורת טען הגזבר שהעבודות בוצעו, 

 4.5%בשלב זה ניתן לשלם גזבר המועצה כי " 15.12.2014הודיע ב לשלם )בסייגים( 

מעלות הביצוע בפועל של כ"א מהשצ"פים שבוצעו ע"פ ההסכם, כמובן לאחר שיוצגו 

ל כל שצ"פ, חשבונות ביצוע שתואמים הזמנות עבודה שנחתמו כדין עבור הביצוע ש

 ."ולאחר אישור החשבונות ע"י אדריכל / מהנדס המועצה

העביר כאמור מבקר המועצה את הנושא לבדיקתו של היועמ"ש על רקע דברים אלה 
 למועצה שקבע:

 

 
 

, משעה שעלתה אי הבהירות, בו במקום ליועמ"ש לפנותלדעת הביקורת נדרש היה 
באופן שלדברי היועמ"ש למועצה מהווה למועצה. כך מחד לא היינו נמצאים פועלים 

אידך לא " ומפרשנות בלתי סבירה שאינה עולה בקנה אחד עם חובת תום הלב ביום חוזה"
 מעכבים זמן רב את התשלום, וחושפים עקב כך את המועצה לסיכונים משפטיים

 
 

 שלישי נושא .5

 בר את הטענה הבאה:זבמכתבו טען הג

היטל שצפ"ים ומכיוון שכך תכנון ועבודות לביצוע  המועצה לא גובהעל כי  טען, גזבר המועצה אם כן
 ממקורות אחרים. נעשו שצפ"ים

 
 

ביצוע שצפ"ים "דרשה והפעלת לחצים לחתימה על התקשרות ועל הזמנות עבודה לתכנון ול
ממקורות מימון שאינם היטל שצפ"ים, תוך הבהרה שאין בכוונתך לגבות היטל שצ"פים 
מהתושבים למרות שחוק העזר אושר כבר לפני שנים ונעשתה עבודה שמבהירה שניתן לגבות את 

 ההיטל מכל הנכסים בישוב."
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 חוק העזר 5.1
(, פתוחים ציבוריים שטחים) צורן-לקדימה עזר חוקנכנס לתוקפו  2010בנובמבר  21ב 

 העזר האמור קובע את תכלית החוק, כדלקמן:לחוק  2סעיף . 2010-א"התשע
 

ציבוריים פתוחים נועד למימון הוצאות המועצה בשל הקמת שטחים היטל שטחים "
ציבוריים פתוחים שכונתיים או רובעיים בשטח המועצה, או קנייתם, בלא זיקה לעלות של 
הקמתם או קנייתם של שטחים ציבוריים פתוחים המשמשים את הנכס נשוא החיוב דווקא; 

שצ"פ המיועד לשמש את  -עים" בסעיף זה, "שטחים ציבוריים פתוחים שכונתי או רוב
הנכסים המצויים בשכונה או ברובע שבו הוקם השצ"פ, לפי קביעת המהנדס; החליט 
המהנדס על קביעת שצ"פ שכונתי או רובעי תונח החלטתו במשרד המועצה ותהיה פתוחה 

א 1לעיון הציבור; הודעה על החלטת המהנדס תפורסם בעיתונות בדרך הקבועה בסעיף 
 "והבנייה. לחוק התכנון

 
 בחוק העזר קובע את מועד החיוב, כדלקמן: 3סעיף 

 
 היטל שטחים ציבוריים פתוחים יוטל על בעל נכס בהתקיים אחד מהמקרים האלה:"

"תחילת תחילת ביצוע עבודות להקמת שצ"פ המיועד לשמש את הנכס; בסעיף זה,  (1)
לאישורו של המהנדס גמר תכניות להקמת השצ"פ בהתאם  - ביצוע עבודות להקמת שצ"פ"

לתוספת השנייה, וכן אישור המהנדס לפי הטופס האמור ולפיו בכוונת  1בנוסח שבטופס 
המועצה לצאת למכרז לביצוע העבודות כאמור או להתקשר כדין בדרך אחרת לביצוע 

, "שצ"פ המיועד לשמש חודשים ממועד מתן האישור; לעניין זה 12העבודות כאמור, בתוך 
 שצ"פ שקבע לגביו המהנדס כי הוא מיועד לשמש את הנכס; - את הנכס"

אישור בנייה חדשה; לא קיים שצ"פ המיועד לשימושו של בעל הנכס או לא החלו  (2)
עבודות לפיתוח שצ"פ המיועד לשימושו של בעל הנכס, בעת אישור הבנייה החדשה 

הליך תכנון העבודות שבתוספת השנייה, כי  2כאמור, יאשר המהנדס, לפי הנוסח של טופס 
 חודשים ממועד מתן האישור; 12מצוי בעיצומו ותחילת ביצוע העבודות צפויה בתוך 

בנייה חורגת, ובלבד שבמועד דרישת התשלום קיים שצ"פ המשמש את הנכס, או  (3)
שהתחילו לבצע עבודות להקמת שצ"פ המיועד לשמש את הנכס, לפי קביעת המהנדס 

 "לתוספת השנייה. 2בהתאם לאישורו לפי טופס 

היטל שעילתו בניה חדשה או בניה חורגת, ישולם גם " תוקן חוק העזר ונקבע: 2012בדצמבר 
 אם בוצעו עבודות לפיתוח השטחים הציבוריים לפי תחילת חוק עזר זה".

 
 להטלת חיוב יםמקדמי םתנאישל  םקיומ 2.5

, המועצה של מהנדסאישורו הטלת חיוב היטל שצ"פ הוא לע"פ חוק העזר תנאי מקדמי 
 כדלקמן:

 
הח"מ, מהנדס/ת מועצה מקומית קדימה צורן, מאשר/ת בזה כי התכניות של הקמת שצ"פ "

בקרקע ................................. מצויות בשלבי גמר וכי בכוונת המועצה לצאת למכרז 
.............. לביצוע עבודות הקמת השצ"פ האמור/להתקשר כדין בדרך של ..................

 לביצוע עבודות השצ"פ האמור )מחק את המיותר( לא יאוחר מיום..................................
..............................................................

 ....... 
 "צורן-מהנדס/ת מועצה מקומית קדימה        

 
קימה שצפ"ים כל אימת שהיא מ, סמכות למועצה יש לחוק העזר (1)3כמו כן ע"פ סעיף 

 :והואנוסף, נקבע תנאי  כאשר ביחס לכךלהטיל היטל  ,(לא בבניה חדשה או חורגת)
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גמר תכניות להקמת השצ"פ בהתאם  - "תחילת ביצוע עבודות להקמת שצ"פ"בסעיף זה, "
הטופס  לתוספת השנייה, וכן אישור המהנדס לפי 1לאישורו של המהנדס בנוסח שבטופס 

האמור ולפיו בכוונת המועצה לצאת למכרז לביצוע העבודות כאמור או להתקשר כדין 
 ".חודשים ממועד מתן האישור 12בדרך אחרת לביצוע העבודות כאמור, בתוך 

 
טל בעת הקמת שצ"פ חדש, בנוסף יכדי שניתן יהיה להטיל ה ,במצב דלעיל נדרשדהיינו 

המועצה מהנדס ש ,עזר(לחוק ה 2להכרזה על האזור כבר חיוב בהיטל שצ"פ )ע"פ סעיף 
 .חודשים 12בכוונת המועצה לצאת למכרז לביצוע העבודות בתוך  כי בכתב בנוסף יאשר

 
, כך 'רמת אמיר'ברק הנוגעת הודעה  ,מכוח חוק עזר זה ,בפועל מהנדס המועצה הוציא

אכן בעלי הנכסים הגרים בשכונה האמורה, ו רקהמועצה יכולה לחייב בהיטל זה ועל בפש
 .)וכן המועצה עושה באמור שימוש בהסכמי פיתוח( ובה מס זה מתושבי השכונהגהמועצה 

 .הנזכריםהשצ"פים ניתן להטיל היטל זה על הנדס המועצה לא ללא ההכרזות הללו של מ
 

 מאפיינים נוספים של חוק העזר 35.
חוק העזר קובע כי היטל שצפ"ים "נועד למימון הוצאות המועצה בשל הקמת שטחים 

שטח המשמש כשצ"פ .. (, כאשר שצ"פ מוגדר בו כ"2ציבורים פתוחים.. או קנייתם" )סעיף 
על דרך ההרחבה  ,מגדירגם החוק . הכולל מדשאות, משטחים מרוצפים, משטחים סלולים..."

בהימלא כל התנאים -שבגינה ניתן להטיל היטל שצ"פ )"לרבות.."(, מה נחשב לעבודה 
  חפירה, מילוי, פילוס, קידוחים, ריצוף, סלילה, נטיעה...."" ובהם:

 
מגדיר מהו נכס שיש לו זיקה לשצ"פ, או בלשון חוק העזר  אינוהחוק  דברים אלהבצד 

עולה לחוק עזר זה "שצ"פ המיועד לשמש את הנכס". מעיון בתחשיב שערך רו"ח בוכניק 
מ"ר  300כי הזיקה נקבעה כטווח מעגלי, כאשר ישנם קביעות שונות לכך )טווח מעגלי של 

 מ"ר בצורן(. 250מ"ר ו  200מ"ר בקדימה ו  400או 
 

לפיה ניתן להטיל היטל  ,על דרך ההרחבהאף היא ( חוקקה 1)3מעבר לכך, לשון סעיף 
". לכאורה, לאור הנכסעבודות להקמת שצ"פ המיועד לשמש את כאשר המועצה מבצעת "

ההגדרות הרחבות של שצ"פ ושל "עבודות" יכולה המועצה להטיל את ההיטל כל אימת 
שהיא מבצעת עבודות כגון דא, והרי החוק לא מגדיר מה זה "הקמת שצ"פ". דהיינו, במצב 
הקיים, כפי שמעיד גם מהנדס המועצה, לכאורה גם בעבודות פעוטות ניתן להטיל היטל 

 כדלקמן: ,4.9.2014בחוות דעתו מיום למועצה צב זה הזהיר גם היועמ"ש זה. ואכן ממ
בכל הנוגע לעלות הביצוע אל מול הגביה, יובהר כי ההיטל אינו מחושב בגין הבניה הספציפית של "

לא ניתן להביא הדברים לאבסורד ואם השצ"פ המשויך אלא לפי כלל העלויות ביישוב. יחד עם זאת 
או מציבים נדנדה )עלויות של אלפי שקלים בלבד( בהחלט ייתכן ואין מקום לדוגמא מוכשר פס דשא 

סוגיות ה בהירמההוציא היועמ"ש למועצה חוות דעת נוספת  7.3.2015ב    ."לשיוך/חיוב
 הנוגעות לחוק העזר )ראה המשך(. שונות

 
 הנוכחית  שצ"פים שבוצעו בקדנציהה 4.5

 ים, והם:שצפ" 2הנוכחית הקימה המועצה  למן תחילת הקדנציה
 

 רוטשילד-שצ"פ ברח' נבו שצ"פ ברח' העדעד 

 העבודות
 שבוצעו

 גינה חניה ציבורית וגינה

 היקף 
  כספי

  ₪ 12,460 -תכנון 
   ₪ 71,807 -גינון 

 )הערכה( ₪ 20,000 –ריצוף 

 )הערכה(  ₪ 200,000
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  ₪ 104,267סה"כ 

מועד ביצוע 
 העבודות

 2014יולי  2014יולי 

 גודל 
 השצ"פ

 מ"ר 1800 מ"ר 1600

סטאטוס 
 השטח

 ירוק –מ"ר  1100 שטח חום
 חום -מ"ר  700

 
טל שצ"פ, יר לעיל עולה השאלה האם ניתן בכלל להטיל בגין עבודות אלה הומלאור הא

 והרי:
 
 מוךהיקף הכספי של העבודות הללו נכפי שהסביר מהנדס המועצה, על פניו,  (1

)מרחק מהכספים שהייתה המועצה גובה מכל בעלי הנכסים שיש להם זיקה לשצ"פ 
 5.2ראה גם ניתוח הערכה שערכה בנושא הביקורת )סעיף  .מ' מהשצ"פ( 300של 

 בהמשך(.
 

-טח בו בוצעו העבודות ברחוב נבוחלק מהש, וכן העבודות שבוצעו ברחוב העדעד (2
על פי , מה ששהוקם במקום לפני שניםשביל  וחלקו)שב"צ(  חום טחש הוא רוטשילד

הטיל היטל שצ"פ הואיל יוצר בעיתיות בלהסברים שקיבלנו ממהנדס המועצה, 
 ירוקים.נכללים רק שטחים  חוק העזרבסיס בתחשיב שבו

 
התייחס  7.3.15בחוות דעת מה  עמ"ש למועצה לקבלת הבהרות.ופנינו בנושא לי

אין מניעה כי הייעוד התכנוני יהא מסומן כשטח היועמ"ש למועצה גם לסוגיה זו, וקבע ".. 
 חום ובתנאי כי במסגרת ייעוד זה מותרת הקמתו של השצ"פ"..".

 
עולה כי את היטל  2013מספטמבר ח אופיר בוכניק בתחשיב חוק העזר שערך רו" (3

 השצ"פ ניתן לכאורה לגבות רק בבניה חדשה וחריגה, כדלקמן:
 

 
 

בחוות דעתו הנזכרת  . ברם,ל מענהלא התקבל כ, אך פנינו בנושא לרו"ח אופיר בוכניק
התחשיב נועד לקביעת התעריף אולם : "היועמ"ש למועצה ציין בהקשר לכך 7.3.15מה 

לעניין הטלת ההיטל .. לשון החוק העזר היא הקובעת. לפיכך ככל שיש שצ"פ חדש העונה על 
שר אינו מצוי בתחשיב, ההגדרות שבחוק העזר, לרבות שצ"פ המוקם בשטח חום ע"פ הדין, א

העמדה כי ניתן לגבות את ההיטל.. הנה העמדה סבירה ביותר הן לפי לשון החוק העזר והן לפי 
  ."תכליתו
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יכולה הואיל ולא מדובר בהקמת שצ"פ ולא בחיוב בגין בניה חדשה או בניה חריגה,  (4
הבהיר ( לחוק העזר. בנושא זה 1)3על פניו לחייב בהיטל זה רק מכוח סעיף המועצה 

 היועמ"ש למועצה:
 

"בעיקרון מעת שמוכשר שטח ציבורי פתוח לשירות השכונה, קמה עילה לחיוב 
בהיטל שצ"פ, כפוף למילוי התנאים לפי חוק העזר כגון שיוך השצ"פ בהחלטת 

 המהנדס ופרסום ההחלטה. 
ככל שיבנה שצ"פ ולא יידרש היטל כעת, תיתכן בעתיד טענה כי צריכה הייתה 

לבצע עתה את התנאים לחיוב ולחייב בהיטל. לכן , ככל שיחלוף הזמן ולא המועצה 
יקוימו התנאים לחיוב, גובר החשש כי ייתכן והמועצה לא תוכל לגבות היטל בגין 

  שטח הקרקע והבניה הקיימת. 
בנוסף יש לזכור כי המועצה חייבה באזורים אחרים בגין היטל שצפים ולפיכך תיתכן 

  "יגבה ההיטל באזור ספציפי.טענת אפליה אם לא י
 

 השלמהעבודות  יבוצעוי מתאם ורק חלק מהעבודות, ולא נקבע המועצה ביצעה  (5
 במקום.

 
 להלן התייחסות הביקורת:

 
 הבסיס להחלטה 5.4.1

להלן פירוט הנסיבות בהם התקבלה ההחלטה, כפי שנמסר לביקורת ע"י מהנדס 
 המועצה ומחזיק תיק ההנדסה:

 
העבודות נעשו באופן מזורז לאור הרצון להקים את השטחים המגוננים לפני  (1

 (.9/14כניסתה של שנת שמיטה )
 
 , כדלקמן:שטח חוםגם על השצ"פים הוקמו  (2

 

  כולו בשטח חום –השצ"פ ברחוב העדעד 
 

  בשטח חום ממנו 40% -כ –השצ"פ ברחוב נבו 
 
 כדלקמן: מ"ר 3,400 כ גודל השצ"פים הללו הנו (3
 

 ברחוב העדעדשצ"פ 
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 שצ"פ ברחוב נבו/רוטשילד

 
 

 .₪ 300,000 עומד על כי של העבודות האלה הכספ היקפן  (4
 
לא נקבע ולא ידוע מתי העבודות כאשר , רק חלק מהעבודות בוצע )שלב א'( (5

 הללו יושלמו.
 

מעבר לכל האמור מהנדס המועצה לא הכריז על השטחים הללו, את ההכרזות  (6
 כדי שניתן יהיה להטיל היטלים.הנדרשות מכוח חוק העזר 

 

ת לשצ"פים וכללית, ולא ספציפי ות שהתקבלו הנןיצוין כי חוות הדעת המשפטי (7
 שהוקמו.

 
נדרש היה . שצ"פהיטל האלה  העבודותבגין עד כה לא הוטלו , רוהאמכל לאור 

של היועמ"ש למועצה ספציפית חוות דעת משפטית בנושא  לקבללדעת הביקורת 
 ולפעול לאורה.

 
 מימון העבודות 5.5

 דרך ביצוע העבודות 5.5.1
 מבדיקה שערכנו עלו הממצאים הבאים:

 
 שצ"פ עדעד 5.5.1.1

 עבודות אלה מומנו, כדלקמן:המועצה ערכה כאמור שצ"פ ברחוב העדעד. 
 

 תחברת טל אופי גינון פיתוח בע"מ המספקידי -בוצעו על -ינון ג 
 אלש"ח. 71. היקף העבודה הוא עצה שירותי גינוןולמ

 

 דוד זכריה בניו בע"מ. היקף חברת בוצעו ע"י  – ריצוף אבני שפה
 אלש"ח. 20העבודות ע"פ הערכה הוא 

 

  בוצע ע"י האדריכלית אופירה נבון. היקף העבודות  –תכנון השצ"פ
 ח."אלש 20 כ הוא
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כל העבודות בוצעו ע"י קבלנים הקשורים עם המועצה בחוזים חתומים. 
 ,על בסיס חוזה קייםבוצעה ברם ההתקשרות לביצוע ריצוף אבן שפה 

 בהמשך(. 5.5.1.2)ראה סעיף שהוצאו בגין האמור הזמנות מבלי 
 

 רוטשילד-שצ"פ נבו 5.5.1.2
 להספיק לאור הרצוןכאמור עולה כי  ממהנדס המועצה מהסברים שקיבלנו

, (שמיטההאת העבודות במסגרת הזמן הדחוקה )לפני כניסת שנת  לבצע
נו זכיין של משכ"ל המבצע עבודות פיתוח הבקשה המועצה מקבלן ש

לבצע את העבודות. בפועל העבודות הללו בוצעו מבלי שהוצאו בישוב, 
מוערכת ההזמנות. הואיל וכך גם לא ניתן לדעת מהי עלות העבודות,  לכך

 מכל האמור לעיל עולים הבאים: .₪ 200,000בכ מהנדס המועצה לדברי 
 
המבצע  ,בניו בע"מלקבלן דוד זכריה  מסרה את העבודהההנדסה  (1

, שצ"פ 128)מתחם  עבודות פיתוח ברחבי הישוב בהיקפים גבוהים
 .רמת אמיר, מערב רוטשילד(

 
לא יוחד לעבודות אלה תקציב ייעודי וממילא העבודות בוצעו למרות  (2

 .הוצאה הזמנה שלא
 

וזית הקיימת בין המועצה הח במסגרת ,ההתקשרות נערכה, כך נמסר (3
 .(צורן"-"עבודות פיתוח ברחבי קדימהזה ללקבלן )חו

 

 הנם ,נמסרש פיעוד נמצא מעיון בחוזה, כי העבודות שבוצעו בפועל, כ (4
ריצופים  04בחוזה עם הקבלן, ובהם: "פרק  שמופיעותעבודות 
 עבודות גינון והשקיה פיתוח( 41פיתוח, פרק -ומדרגות

 

 .₪ 200,000היקף העבודות מוערך ע"י מהנדס המועצה ב  (5
 

וע"פ קשור עם המועצה בחוזה בכתב, הוא במכרז ואומנם הקבלן נבחר 
ללא  העבודותלמסור לקבלן את היה ניתן כי היה נראה קף העבודות יה

לאור העובדה שהיקף העבודות האלה ) ייעודי לכךעריכת מכרז צורך ב
לתוספת  7מכוח סעיף  שהמועצה חתמה עמו מעלות החוזים 25%נופל מ 

ההתנהלות לפיה המועצה ביצעה (, אך הרביעית לצו המועצות המקומיות
שית אומבלי לדעת מדר הזמנהעבודות בהיקף לא מבוטל, כל זאת ללא 

ונבהיר כי חיוב המועצה בהוצאה כספית  אינה תקינה.מהן העלויות 
הקיף  וומבלי לדעת מה)מבלי שידוע מה ההיקף הכספי(  הזמנהללא 

של חוק הפרה לדעתנו  הוותלגם עלול , דבר החמורהנו  העבודות
את המועצה  , וככזה לחשוף)הוצאה ללא הרשאה( יסודות התקציב

. בחומרהשל ההנדסה ביקורת רואה את ההתנהלות הזו . הלסיכונים
יש לפעול בנושא בהתאם לבחינת היועמ"ש למועצה ולאור חוות דעתו 

 לפעול.
 

 גביה חוסמת אפשרות לגבות ההיטל האם אי 5.5.2
רוטשילד מומנו -שצ"פ, העבודות ברחוב העדעד וברחוב נבו הואיל ולא נגבה היטל

בענין היטל "בעניין זה הבהיר היועמ"ש למועצה כי מקרן הפיתוח של המועצה. 
ההשבחה, עסקינן בכספים ייעודיים ומשק סגור, הן בהיטל ההשבחה והן בהיטל השצפ"ים. 
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לכן לא נראה לי אפשרי להשתמש בכספי היטל השבחה לבניית שצ"פ כאשר יש היטל 
      ייעודי לכך במסגרתו נגבו כספים." 

 
בוצעו לפני  ה כי הואיל ומדובר בעבודות דחק הןמהסברים שקיבלנו עולכאמור, 

ככלל "כי ביחס לכך הבהיר היועמ"ש למועצה בתשובתו לביקורת הטלת ההיטל, 
התשובה חיובית. כל עוד אין התיישנות ניתן לגבות חיוב יזום גם אחרי ביצוע העבודות. 
שימת לבך כי אין חובה בחוק העזר לשלוח הודעות מראש על ביצוע עבודות, אבל ניתן 

 "רות הקמנו, בקרוב תהיה גביה בהתאם לחוק העזר.לשקול לשלוח הודעות שאומ
 

היה אילו הדבר  שנדרש, למרות אינטרס המועצה לא נפגעעל פניו לאור האמור 
על היה מתוכנן מבעוד מועד, וזו תוכל לגבות את ההיטלים בגין העבודות שבוצעו. 

ה וכן ידהמועצה לבדוק האם ניתן להטיל היטלי שצ"פ בגין העבודות הללו, ובמ
 לפעול לעשות כן לאלתר.

 
 היטלים הטילא ללשכוונה ה 6.5

תוך הבהרה שאין בכוונתך לגבות " כאמור במכתבו לראש המועצה: צייןגזבר המועצה 
ונעשתה עבודה  היטל שצ"פים מהתושבים למרות שחוק העזר אושר כבר לפני שנים

 . שמבהירה שניתן לגבות את ההיטל מכל הנכסים בישוב"
 

לביקורת מסר גזבר המועצה כי דברים אלה נאמרו לו בשיחה עם ראש המועצה. בתגובה 
, רוטוקוליי ועדת הנהלהואכן מסקירה שערכנו לא מצאנו התבטאות או קביעה שכזו בפ

כי  טעןבנושא, אליו פנתה הביקורת  ,גם ראש המועצהמליאת המועצה ופורום מנהלים.  
 עניין הפעלת חוק העזר לשצ"פים.לא התקיים דיון ולא התקבלה החלטה כשלהי ב

 
 סבירות ההחלטהנאותות/ 7.5

פים. מעיון בתב"ע, במסמכים שבסיס חוק העזר )של רו"ח שצ" 2 הקימהכאמור המועצה 
 בוכניק( ומהסברים שקיבלנו ממהנדס המועצה עולים הבאים:

 
עבודות הפיתוח שלא בוצעו , שהוקם בשטח חום, מצוי בשכונה בה שצ"פ עדעד .1

 המועצה. באמצעות
 
ע"פ מדידה שביצע אדריכל ) בשטח חום נמצאיםשצ"פ נבו/רוטשילד מה 40%כ   .2

 . (מ"ר 1,100-כהמועצה עבור הביקורת נמצא כי גודל השטח הירוק הוא 
 
שיב שערכה הביקורת עולה כי הקיף הכספי של ההיטלים שניתן היה להטיל ע"פ תח .3

 כדלקמן:, מעלות העבודות )כפי מסר המהנדס( 2גדול בכפי 
 

 
 

תעריף

תעריף 

ממודד 

)2014(

גודל בית

 ממוצע

מס' בתים 

בטווח של 

300 מ"ר 

סה"כ גביהמהשצ"פ

196,350 39.2725020₪ 36.22₪ ₪שטח

185,760 51.6018020₪ 47.54₪ ₪בנוי

382,110 ₪סה"כ

 Googel הנתון מספר הבתים נלקח מתצ"א של
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הממצאים דלעיל מעלים כי נדרש היה לברר, באמצעות היועמ"ש למועצה, כיצד על 
( ביחס לאותם שצ"פים. בפועל המועצה קיבלה המועצה לנהוג )להטיל או לא להטיל

ייחסות להיבטים שונים הקשורים בחוק העזר. תמהיועמ"ש למועצה חוות דעת כלליות, המ
תוך כדי קבלת סוגיה ה את היה על המועצה לבררבאשר להליך שבוצע,  ,אשר על כן

(. חוות דעת משפטית ספציפית )ולא כללית כפי נעשהעל כאשר המועצה נשענת החלטות, 
כי משרדו "ינסח  7.3.2015כי היועמ"ש למועצה המליץ בחוות דעתו מה  לכךן בהקשר צויי

 העזר". נוהל תמציתי להנחיות לחיוב על פי הוראות חוק 
 

מהסברים שקיבלנו עולה כי הואיל והעבודות הללו בוצעו בדחק, וזאת כדי להספיק כאמור 
אי וודאות באשר ליכולת  מתאת השתילה עוד לפני תחילת שנת השמיטה, כאשר קיי

, כיוון יחד עם האמור היה מקום להידרש לכך ובכל מקרה המועצה להטיל היטלי שצ"פ.
עם  לגבות את ההיטלים, לפעול כדי לברר כנ"ל את הסוגיה שע"פ היועמ"ש ניתן גם עתה

 .לכך ולפעול בהתאםלמועצה  היועמ"ש
 

 היקף הביקורת 8.5
לבקר את כל השצ"פים  ,במסגרת הביקורת ,מבקר המועצה כי עליואמר לגזבר המועצה 

. דהיינו לבדוק גם את השצ"פים שהוקמו 2010שבוצעו למן כניסת החוק לתוקף בסוף 
 צה הקודם. של ראש המוע בתקופתו

 
כי  יצוין. תוגבל רק לשנה האחרונהביקורת הכי לאור מטרת הביקורת,  צייןמבקר המועצה 

 (.10)ראה דוח מבקר המועצה  2013 נזכר בדוח שערכנו בתחום זה 
 
 

 רביעי נושא .6

 במכתבו טען גזבר המועצה את הטענה הבאה:

ראש המועצה כי  ,ספציפייםמבלי לאזכר מקרים  בלשון כללית טעןגזבר המועצה כפי שניתן לראות, 
את  יסדירינהל את ועדת רכש וכן שמנכ"ל המועצה )"הגורם הממונה"(  לפניותיו ולא דאגלא שעה 

 הביקורת:ממצאי  להלן אינוונטר המועצה וספר ספקים.

  רכש בוועדתהתקשרות החייבת במכרז  6.1
חייבות ות שבמצטבר הן למרבוועדת רכש גזבר המועצה טען  כאמור במכתבו כי מתבצעות 

 ידנו )ראה בהמשך(.-, שנבחנו על, לאור פנית הביקורת, את המקרים הבאיםבמכרז והביא

"מספר תחומים קריטיים אינם מוסדרים כנדרש )מדובר בנושאים שלגביהם פניתי אליך בבקשה 
שתפעל ותאגד להסדרתם ע"י הגורם הממונה על הטיפול  בהם לאלתר, הצעתי שיוצגו בפנינו 

דבר שבפועל  –תוכניות עם לוז"ים סבירים להסדרת תחומים אלו ואף דאגתי לסיוע רב ולתזכורות 
ן מאוד מצומצם למרות כל אזהרותיי(. אי טיפול והסדרה של חלק מעניינים אלה קורה רק באופ

 גם מסכם באופן ישיר ואישי את מורשי החתימה:

 

  )מתבצעות התקשרויות חוזרות במסגרת ועדת רכש, למרות שידוע )ושאני חוזר ומתריע
 שמדובר למעשה בהתקשרויות שהיקפן המצטבר דורש מכרז.

  יסודי להסדרת ההתקשרויות של המועצה כפי שנדרש ע"פ הנוהל אין תוכנית ולא הליך
 המאושר.

 .אין תוכנית ולא הליך להסדרת ספר ספקים של המועצה כפי שנרד ע"פ הנוהל המאושר 

  חוזרות ועולות דרישות לחתימה על הזמנות עבודה בדיעבד, לאחר שהשירות ניתן או שהטובין
 "עה ללא אישור בשנה שעברה.סופקו. באחת מהדוגמאות מדובר בעבודה שבוצ

  לא נעשה טיפול בהסדרת אינוונטר המועצה ולמעשה אין מעקב מסודר כנדרש אחר רכוש
 המועצה וציוד יקר ערך כדוגמא מחשבים, מזגנים וכו'"
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 הנורמה 6.1.1
חייבות במכרז, כמו כן )ללא מע"מ(  ₪ 70,200כידוע ע"פ החוק התקשרויות מעל 

ם אין חולק כי מקום שבו מפצל המציע את העבודה לשלבים, רק על מנת לאפשר לקבלני"
בעלי סיווג בלתי מתאים להשתתף במכרז, יש בכך פגם המצדיק את ביטול המכרז. כך גם 

פי חוק הינה עילה -פיצול המכרז לרכיבים על מנת לפטור את המציע מחובת המכרזים על
(, ועת"מ )י"ם( 387חובת המכרזים של גופים מינהליים, )תש"א  )ע. דקל, "לפסילתו
 )לא פורסם((. דמת נ' מדינת ישראלב.א.ת.ל טכנולוגיה מתק 353/01

 ה, נקבע1950-לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות )א(, תשי"א 5בסעיף  
עמדה מועצה " , כדלקמן:מפורשות האוסרת פיצול מלאכותי של עבודות ההורא

מקומית להתקשר בזמן אחד במספר חוזים להזמנת אותם טובין, או לביצוע עבודות 
לענין תוספת זו  -שלמה אחת, יראו את כל אותם חוזים כאילו היו המהוות למעשה עבודה 

 ."חוזה אחד -

לאור האמור, באם הפיצול נעשה באופן מלאכותי כדי להתחמק ממכרז, אזי עסקינן 
 עילה להטלת חיוב אישי. דבר העלול להוות בעבירה על החוק, 

 צביעה וסימון כבישים 6.1.2
לצביעה וסימון מחיר פעמיים הליך הצעות  לטענת גזבר המועצה ועדת רכש קיימה

עלו הממצאים קה שערכנו י. מבדמכרזמחייב המצטבר  סכומןכאשר  כבישים
 :הבאים

 רקע

לסימון ( 20-2012)סכ/מכרז באמצעות משכ"ל ערכה המועצה  2012ב  .א
זכיין היא כבישים. ע"פ החוזה ומסמכי המכרז ההתקשרות עם הוצביעת 

 .₪ 150,000עד לסכום של 
 

הזמנה ע"ס  12.5.2013ב  מחלקת הנדסה הוציאהבהתאם לאמור  .ב
ידי מורשי החתימה, כאשר העובד -ושרה ונחתמה עלשא ₪ 148,620

 האחראי היה בני בן חיים.
 

אחריות אגף ללבסוף פרש בני בן חיים לגמלאות והפרויקט עבר  2013ב  .ג
 תפעול. 

 
 המקרה

הליך הצעות מחיר ועדת רכש, לפניית אגף תפעול, ערכה  1.7.2014ב  .ד
החלטת הועדה קבעה פרוטוקול הועדה עולה כי עיון בלסימון כבישים. מ

"ההתקשרות מוגבלת בסמכות ועדת רכש". בישיבה זו נכח גם גזבר כי 
 המועצה שאישר את ההחלטה בחתימת ידו.

 
כדי לבחון  לבקשה של אגף תפעול שובהתכנסה ועדת רכש  18.9.2014ב  .ה

"תמרורים וסימון כבישים". בישיבה זו לא נכח  קבלנים בתחום הצעות של
 גזבר המועצה.
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 ת הרשאהלרשות המועצה עומדשהעובדה זו בוצעה לאור הצעת מחיר  .ו
, כך שבאם לא יוגשו למשרד התחבורה עד ₪ 121,517 בסך יתתקציב

 לסוף השנה חשבוניות על ביצוע עבודות מסוג דא, הזכות לתקציב תאבד.
 הוציא גזבר המועצה למנכ"ל המועצה דואל 13.11.2014ב בעקבות זאת  .ז

למיטב ידיעתנו כבר בוצעו השנה עבודות סימון כבישים בהיקף " ובו המסר:
"גבולי" של הסמכות של וועדת רכש )למרות שהיה ככל הנראה ידוע 
שהצורך הוא בעבודות בהיקף יותר גדול, כפי שגם היה בשנים 

 "ההזמנה לא תחתם.בשלב זה  קודמות(.הנושא מועבר לבדיקתך.
 

 מסקנותממצאים ו
הליכי הצעות מחיר, לעבודות  2 , לבקשת אגף תפעולועדת הרכש ערכה .ח

 דומות, כאשר בשניהם נבחר אותו מציע, שהצעתו הזולה ביותר.

 

לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות, על פניו  5לאור הוראת סעיף  .ט
כן לאור סכומה נדרש ניתן לראות בעבודות אלה כ"עבודה אחת שלמה" ול

 היה לערוך מכרז. 
 

 ההרשאות, שבקש לנצל את אגף התפעולעולה כי האמור לעיל  מן .י
 ,העלה דרישה לערוך הליך הצעת מחירהתקציביות לפני תום השנה, 
 ם לאחר מכן.יבנושא זהה לזה שנעשה חודשי

 

בתגובה מסר מנהל האגף כי הוא פעל בנושא זה לפי הנחיות של מנכ"ל  .יא
המועצה, שהיה אמור לערוך מכרז בנושא. כיוון שלא נערך מכרז, וכדי 
להבטיח כי שנה"ל תפתח כאשר כל אמצעי הבטיחות בדרכים מוסדרים, 

 הגיש האגף לאור הנחיה של המנכ"ל את הבל"ה.
 

, בוועדההבל"ה ובדיון לציין ע"ג  הביקורת הבהירה כי היה על אגף התפעול .יב
 הליך דומה.כי חודשיים לפני כן בוצע 

 

באם אגף התפעול היה נוהג כך, ניתן היה לבחון דרכים העולות בקנה  .יג
ות התקציב אחד עם החוק כדי להביא לכך שהמועצה תוכל לנצל את יתר

 בזמן המועט שנוצר, מבלי להפר את הכלל האמור.

על כי אין במועצה בקרה יעילה היכולה להבטיח לדעתנו ממצאים אלה מעידים 
ועדת רכש מבעוד מועד כי מדובר בפיצול עבודות תבחין כי במקרים מעין אלה 

לאור האמור ממליצה הביקורת, כי בטופס הבל"ה  בסכום המחייב מכרז.
)בקשה להציע הצעות( יקבע מקום בו ממלא בל"ה )מנהל יחידת הביצוע 

 האחרון בו נערך בתחום זה הליך הצעות מחיר.המזמינה( יציין את המועד 
הביקורת טענות שונות באשר להתנהלות המועצה בכל עוד עלו במהלך 

ההצעה הזוכהההצעההמציעים

אביתר5,171 ₪אביתרועדת רכש  מיום 18.9.14

5,858 ₪סימנים"תמרורים וסימון כבישים"

6,349 ₪צמתים

אביתר4,275 ₪טופ טראפיקועדת רכש מיום 1.7.14

3,980 ₪צמתים"סימון כבישים"

3,034 ₪אביתר
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מבקר החליט לביצוע התקשרויות ומכרזים. לאור היריעה הרחבה,  הקשור
 שתבחן גם סוגיה זו. נפרדתביקורת  ההתקשרויותתחום המועצה לערוך ב

 מד"אסככה לאמבולנס של /הצללה 6.1.3
ערכה המועצה הליך הצעת מחיר ל"הצללות לגני ילדים", בה  15.7.2014ב 

מציעים. בהליך זכתה חברת "פטוריז הצללה בע"מ", שהצעתה הייתה  3השתתפו 
 הזולה ביותר.

 
בעקבות פניה של המועצה למד"א נכרת בין הצדדים הסכם לפיו  15.10.2013ב 

להסכם נקבע כי  6.1. לפי סעיף זו תפעיל שירות אמבולנס בישוב קדימה צורן
כתנאי למתן שירותי אמבולנס.. הרשות תעמיד לרשות מד"א ללא תמורה "

כמו כן תקצה הרשות . המבנה יכלול חדר מנוחה...40מבנה ברחוב הרצל 
בסמוך למבנה שישמש לחניית רכב  למד"א שטח חניה ייעודי ומקורה

ם. ככל שהרשות תפר את יובהר כי תנאי זה הנו תנאי מתלה להסכאמבולנס.. 
התחייבויותיה, יהיה מד"א רשאי לבטל את ההסכם באופן חד צדדי ומידי, 

 ".וזאת מבלי לגרוע מיתר הזכויות והסעדים השמורים לה
 

מת החוזה התברר כי לא ניתן להוציא היתר בניה לסככה מקורה, זאת לאחר חתי
, כך איימה מד"א הואיל והסככה לא הוקמה לאור הוראות חוק התכנון והבניה.

ס המועצה את ההסכם. בניסיון למצוא לכך פתרון העלה מהנד לבטל את נמסר,
 פטורה מהוצאת השהתקנתותקן במקום רשת הצללה, הרעיון שבמקום סככה ת

 . הסכימה מד"א ולכך, היתר בניה
 

מנכ"ל המועצה ליועמ"ש  סככה בהקדם, פנה בהתקנתלאור נסיבות אלה, והצורך 
קשר כי לאור הנסיבות ניתן להת 10.11.2014שקבע בחוות דעתו מיום למועצה 

 כדלקמן: לביצוע העבודות ללא מכרז, עם הקבלן

 שמיל שלום רב

 קיימת בעייתיות רבה בביצוע עבודות מעבר לסכומי ועדת הרכש ללא מכרז. 

על פי פנייתך, במקרה דנן נוצר צורך דחוף, כהגדרתך, להפעלת תחנת מד"א ולכן ייתכן וניתן היה 
לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות הקובע "חוזה להזמנה דחופה של ( 6)3להחיל את סעיף 

 טובין או לביצוע עבודה דחופה שהמועצה המקומית מתקשרת בו להצלת נפש או רכוש;".

טלפוני מהיום, המדובר בעבודה "מתגלגלת" כאשר לא הייתה ידיעה כי במהלך השנה לפי הסברך ה
   יהיה צורך ביצוע עבודות מעבר לסכום של ועדת הרכש. 

 מדובר בביצוע עבודה של הצללה במקום בו לא בוצעה עבודה כאמור במהלך שנה זו. 

נוגעת לנסיבות המיוחדות של  בנסיבות העניין, סבורני כי ניתן לאשר אולם שימת לבך כי דעתי זו
   המקרה בלבד. 

 ברוך חייקין, עו"ד

לאור חוות דעת היועמ"ש  את העבודות.קבלן ביצע הבהתאם לחוות דעת זו 
 ,העובדה שהקבלן ןובהולאור הנסיבות  שהתקבלה טרם ביצוע ההתקשרות,

, נראה כי מציעים 3נבחר בהליך הצעת מחיר שכלל שהצעתו הזולה ביותר 
לאור  מבקר המועצה החליטנזכיר כי  .זו נופלת במתחם הסבירות התקשרות

 הממצאים שעלו לערוך ביקורת בנושא התקשרויות.

 התקשרויותכנית להסדרת תהעדר  6.2
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הואיל וכך על מנת להבין מכרזים.  לוועדתנוהל רכש, זאת בנוסף קבעה בעבר מועצה ה
 המקרים הבאים:ר לביקורת את יאת טענת הגזבר פנינו אליו, וזה העב

 חזור מידעאלהתקשרות  6.2.1
-ערכה ועדת רכש הליך של הצעת מחיר ל"סריקת מסמכים 12.7.2011ב 

משרד ללא נייר -רכס חברתמציעים,  2לים מליאה", בה נבחנו הצעות של קופרוטו
 אם.פי.אל מערכות לניהול מחזור של חברת ספק, שהנה "רכס"( –)להלן  בע"מ
 בע"מ. TOMAX, וחברת (MPL –)להלן  בע"מ

 תיובהליך זה נבחרה ההצעה של חברת רכס, שהייתה נמוכה באופן משמע
של המציע  ₪ 21,019)לעומת  ₪ 8,526. היקף ההצעה עמד על מהמתחרה

כפיילוט את הסכימו הצדדים כי המועצה תקבל במסגרת התקשרות זו השני(. 

וקוליי המועצה למן אליה נסרקו פרוטו, MPLשפותחה ע"י  מערכת לאחזור מידע

2000 . 

תשלם הוסכם, כך נמסר, כי הואיל והמועצה רוצה לבחון את המערכת,  בין הצדדים
המועצה  רישיונות ללא חיוב נוסף.ההתקנה, והיא תקבל את ה המועצה רק עבור 

כי עריכת הפיילוט לא מחייבת אותה להתקשר עם החברה,  , כך נמסר,הבהירה
 וכי בכל מקרה המועצה חייבת לערוך בנושא מכרז.

עד אשר סיימה המועצה ותיקונה התעכב המערכת התקלקלה  2014בתחילת 
מנכ"ל לבסוף פנה . (שדרוג השרתשדרג את מערכת תשתית המחשבים )ל

והמועצה לא רכשה את  ( וסיכם עמה כי הואיל)חברת רכס לסוכןהמועצה 
לתקופה קצרה וזו תתקן את התקלה.  רישיונותהמועצה תרכוש , הרישיונות

 פנתה המועצה , כך נמסר,כספיםבכך ניתן לחסוך יהיה בפועל, מתוך מחשבה כי 
 , כדלקמן:MPLתחת זאת ל  ויצאישירות לבית התוכנה, ואכן הזמנה 

  מסמכים ע"ס  לסריקתהזמנה לתיקון תוכנת אופי לייט  19.10.2014ב
2,124 ₪ 

  ע"ס  1/3/2014שימוש במערכת המחזור מסמכים הזמנה  10.11.2014ב
2,124 ₪ 

העבירה את ההזמנה לרכס לביצוע, ולאחר דין ודברים עמדה חברת  MPLבפועל 

 הסכם המקורי. על רכס עם המנכ"ל 

 :כדלקמן ,להבנתנו התנהלות המועצה נופלת במתחם הסבירותלאור הבאים, 

 תקשרות הנה בסכום נמוך.ה .א
 

 בעבר בהליך הצעת מחיר. שנבחרהההתקשרות נעשתה עם חברה  .ב
 

העבודות הם תיקון מערכת קיימת, וברי כי נציג הספק הוא זה שיכול  .ג
 לבצע את העבודה.

 

עולה , דבר החדשה רכישת מערכת אחזור מידע הינהאמור החלופה ל .ד
 מטבע הדברים הרבה יותר.

 

 לרכוש שירותים מרכס.המועצה לא התחייבה   .ה
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המועצה סרוקים, אין כדאיות  פרוטוקולייהואיל, כך הוסבר, שרק  .ו
עוד שהמסמכים  כל שנה לצורך אחזור מסמכים. לכן כל ₪לשלם אלפי 

 לרכישתהצדקה על פניו לים, אין קום פרוטוהיחידים הסרוקים ה
 שכזו.כוללת מערכת 

 

במקום  תוכנהשימוש בלמעשה  עושההמועצה מכל האמור לעיל עולה כי 
  .בשנה ש"חהיא אלפי מערכת כוללת שעלות, כך נמסר, ש ולרכ

 רכישת דלק 6.2.2
הסכם עם חברת פז לרכישת דלק, וממשיכה לרכוש דלק  1998חתמה ב המועצה 

 מחברה זו למרות שהתקשרות זו חייבת במכרז. 

בלנים", , במסגרת ביקורת שערכנו על "התקשרות המועצה עם ק2010יצוין כי ב 
 היקף הכספי של ההתקשרות לרכישת דלק הוא בסכום המחייב במכרז.  הערנו כי

 מבדיקה שערכנו עלו הבאים:

i. דינו ביקורת י-עת נערכה על 2010ויותר, ובטח למן שני עשורים הווי ידוע כ
 .ללא מכרז המועצה דלק מחברת פזרוכשת בנושא, 

 

ii. פורסם  2014במרץ  -שנה פעלה המועצה לערוך מכרז  25 לראשונה מזה
 מכרז פומבי.

 

iii. אף חברה לא ניגשה למכרז. מהסברים , למרות שפורסם מכרז, בפועל
 שקיבלנו עולה כי מודל המכרז לא התאים לצרכן בסדר גודל של המועצה.

 

iv. שההזמנה עבורו הוצאה ע"י הגזברות, ארבעלאור דברים אלה מסר היועץ , 
 אור יהודה. מועצת המכרז של את מודלים שונים של מכרז ובהם 

 

v.  בעקבות האמור החליטה המועצה על אימוץ המודל של מועצת אור יהודה
 והמכרז עתיד לצאת בקרוב.

 

 להלן הערות הביקורת:

 הצגת הדברים 6.2.2.1
התנהלות לא תקינה בת כרבע יובל )רכש דלק עשה מקרה זה, שהנו למ

, כל זאת כאשר זמן לא גזברבאה כדוגמא לאמור במכתב הללא מכרז(, הו
 רב לפני כן פרסמה המועצה מכרז בנושא.

 

 הצורך במכרז 6.2.2.2
במסגרת ההערכות למכרז ערך מנכ"ל המועצה מיפוי של תחנות  2014ב 

 הדלק באזור, שהעלה את הבאים:

 תחנות שאינן פז תחנות פז

 לישוביש רק מחוץ  מחוץ לישוב בתוך הישוב 

 פז קדימה .1
 פז הדסים .2
 

 הייפז נורד .1
 פז עין ורד .2
 

 מונד-אלון תל .1
 סונול כפר יונה .2
 אלון תל יצחק .3
 דלק תל יצחק .4
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 טן בית יהושוע .5

 

ע"פ קביעת . כל תחנות הדלק בישוב הנם של חברת פזכפי שניתן לראות, 
גם הביקורת שערכה בנושא זה היועמ"ש למועצה נדרש לצאת למכרז. 

כל תחנות הדלק קבעה קביעות דומות. ברם, כיוון ש 2010ביקורת ב 
מקום לפנות  אין האם  לבחון ,לדעתנוהיה  ראוישל אותה חברה  הנן בישוב

( לצו המועצות 11)3סעיף  לפי בנושא לשר ולבקש ממנו פטור ממכרז
מידע שמסר מנכ"ל דברים אלה מעלה הביקורת לאור ה המקומיות.

עלות הנסיעה  מתבטל לעומת חברות הדלקפער בין לפיו ה המועצה
 סכון)בתחנות שאינן פז( כך שיתכן וכלל לא יושג ח לתדלוק מחוץ לישוב

הביקורת חוזרת ומציינת  מה גם שצי הרכבים של המועצה קטן. במכרז,
מן אזי בות הנם כנ"ל, הנסיאכן כי ע"פ החוק נדרש לקיים מכרז, ובאם 

  רת.הנזכ החלופהלבחון בהקשר לכך גם את היה הראוי 

 היועץ 6.2.2.3
מכרז אך בפועל חברות הדלק לא נגשו  3/2014ב כאמור המועצה פרסמה 

בדקנו הואיל וכך, ומכיוון שהמכרז שפורסם נערך ע"י יועץ חיצוני, למכרז. 
בקשנו לקבל  26.8.14. בהקשר לכך נציין כי עוד ב מואת ההתקשרות ע

, ממנה 27.10.2014את התייחסותו של גזבר המועצה, שנתנה לבסוף ב 
 עלה, כדלקמן:

 

 "____  ]שקול  ______כיהן לאורך תקופה ארוכה כמנהל ]היועץ(
 לסמנכ"ל(.

 ___  סייע לאגף הכספים לקדם ולהביא לאישורם ופרסומם של
מספר חוקי עזר, לאחר שלאורך תקופה ארוכה הם טופלו ע"י מנכ"ל 

 המועצה )עוד נושא שבתחום אחריותו( ללא הצלחה.
  לאחר שנים  –גם בנושא הסדרת ההתקשרויות של המועצה התברר

של ניסיונות להביא לכך שמנכ"ל המועצה יסדיר אותן במסגרת 
אחריותו לנושא )ולא נפרט את כאן את הסיבות והתקלות שלפחות 

יש כבר "קבלות" על הצלחות ]יועץ[  ל____ –חלקן ידועות לך( 
 בסיוע למועצה )למנכ"ל( גם בנושא זה.

  מיועד בעיקר לתחומים שבהם יש צורך ]היועץ[  ____הסיוע של
להסדיר התקשרויות "קבועות" )להבדיל מחד פעמיות(, ונראה 
שבזכות התהליך שמתבצע מאז השנה שעברה מנכ"ל המועצה 
מצליח לטפל ביותר התקשרויות חד פעמיות )כולל מכרזים שונים( 

 "הרבה יותר טוב מבעבר.
 

 באים:מבדיקה שערכנו עלו ה

 עם היועץ. 2012המועצה מתקשרת למן  .1
 

ו )פקיד בכיר לצורך נושאים בתחום התמחותהיועץ נשכר תחילה  .2
חוקי עזר, אך עם הזמן צו ארנונה וכגון: ( בדימוס במשרד הפנים

 בתחום המכרזים.גם החל היועץ לתת למועצה שירותים 
 

עין מזכיר ועדת כמ גם  במסגרת השירותים משמש למעשה היועץ .3
יבחן נושא זה –התקשרויות )ועדה חדשה שהוקמה לאחרונה 

 .ביקורת נפרדת(במסגרת 
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עם היועץ חוזה למרות שכללי מנהל תקין מחייבים זאת, לא נחתם  .4
 בעקבות הביקורת נחתם עם היועץ חוזה. -

 
 ךבסהזמנות לטובת היועץ במערכת הנח"ש הוצאו עד כה  .5

 יצוין. ₪ 54,513ה ליועץ סך של עד כ מושול, כאשר ₪ 95,152
הזמנות  2 -הזמנות נסגרו ללא חיוב ו 2כי במועד הביקורת 

 .₪ 3,187עומדות פתוחות שהיתרה בהם מסתכמת ב 
 
ידי גזברות -ההזמנות, למעט אחת שבוטלה, הוצאו עלכל  .6

 המועצה.
 

, נמצאו מספר מעיון בחשבוניות שהוצאות בשנתיים האחרונות .7
חיובים לא מפורטים וכן מקרה בו שולם ליועץ בגין כתיבת מכתבי 

 תודה למועמדים שהשתתפו במכרז )שעה(. 
 

ומסמכי מכרז הנם מסמכים משפטיים, נדרש  כלל, הואיל .8
לשכת לחוק  20 שהללו יוכנו ע"י משפטן )ראה סעיףלהבנתנו, 

 . (1961-עורכי הדין, תשכ"א
 

נגשו מציעים ( לא 3/2014הכין היועץ )ב שהראשון מכרז לבפועל  .9
לקחו שנמכרז מסמכי ההגיש היועץ  אילו במכרז השניוהוא בוטל, ו

מצב זה מעלה סימן שאלה באשר . )אינם פרטי עטו( גופים שוניםמ
לנחיצות הייעוץ, והרי המועצה יכלה בעצמה לפנות לגופים ולבקש 

 .עותק מנוסח המכרז
 

המועצה שלדעתו אין צורך ביועץ לצורך הכנת בתגובה לביקורת מסר מנכ"ל 
 , כדלקמן:"אילוצים"הכין את ההזמנה לאור  הוא, וכי מכרזים

 

 
 

להלן התייחסות ראשונית קצרה לאחד " 14.1.2015בתגובה מסר גזבר המועצה ב 
 ההחזר החלקי עבור נסיעות: –מהדברים העיקריים שהמבקר בחר להתעמק בו 

תולדה של ביקוש והצע ואינן כבולות לתעריפי החשב הכללי, התקשרויות המועצה הינן  .1
המועצה קשורה בחוזים והסכמים עם יועצים שונים בתעריפים ובתנאים שונים זה מזה 

 בהתאם להצעות מחיר שקיבלה ומו"מ שניהלה עם היועצים השונים.
 הצעת המחיר הראשונית שהוצעה ע"י היועץ למועצה כללה התקשרות בסכום חדשי קבוע .2

הצעה זו נדחתה ע"י הח"מ ומנכ"ל המועצה בשל עלותה ולחלופין סוכם על התעריפים  –
הנהוגים כיום שכאמור עלותם נמוכה באופן ניכר מחד, ומאידך קיים "מחיר יחוס" ככל 

 לעדכנו.  שמבקש מי מהצדדים
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מעבר לעובדה שהמועצה קבעה את תנאי התשלום ופעלה לפיהם, ספק אם הפרשנות  .3
בטיוטת הדו"ח שלו לגבי התעריפים המפורסמים מעת לעת על ידי החשב  שהמבקר כתב

 הכללי, רלוונטית.
יתר על כן, גם משרדי ממשלה ושלוחותיהם נוהגים לשלם עבור ביטול זמן ובתוספת עלות  .4

 פר ק"מ נסועה.
מערך שעת העבודה והן בהוצאות  40% -שילוב שכזה מתחשב הן בזמן הנסיעה המחושב ב .5

מערך ק"מ נסועה, מביא בסופו של דבר לחיסכון בהוצאות  36% -בות בהנסיעה המחוש
 לעומת החלופות האחרות )החזר לק"מ או ערך שעת עבודה(.

על פי מחירון "חשב" על פיו פועלים גופים רבים במשק, עלות ק"מ נסועה עומד כיום ע"ס  .6
 ש"ח. 3.88

ה עליה לשלם סכום לו היתה המועצה משלמת ליועץ בהתאם למחירון "חשב" כי אז הי .7
 לעומת התעריף המשולם על ידה כיום )ביטול זמן והחזר חלקי לק"מ(. 20% -הגבוה בכ

 
הגיע למועצה לישיבות שנקבעו מראש וזומנו  ]היועץ[ ___ובנוסף, קרו מספר פעמים שבהן ...

ביומנים מלשכת המנכ"ל, אך כשהגיע התברר ששמיל ביטל את הישיבות או בחר/ נאלץ לעסוק 
לא יקבל תשלום לפחות ]היועץ[  ___ברים במקום לקיים את הישיבות. לא ייתכן שבמקרים כאלו בד

 "עבור הנסיעות )אחר היה דורש במקומו לקבל תשלום מלא עבור השעות שהוא נסע לחינם(.

 
 נושאים נוספים 6.2.2.4

מחלקת החינוך רכשה  מסר לביקורת מידע נוסף בתחום הדלק לפיוגזבר המועצה 
מסגרת ביקורת בשלא נבדקו  כרטיסי דלק במחיר נמוך לצורך תנועת בני המושבים

 .ר היקפן המטריאלי ומשאבי הביקורתלאו ,זו
 

במסגרת מתן תשובה לפניית הביקורת בעניין שלא נדון בדוח זה )תגובה לשאלת 
ת(, העלה הביקורת בעניין תשלום הוצאות דלק ורכב לחשבת הראשית שבגזברו

גזבר המועצה עניין נוסף הקשור ברכישת דלק הנוגע לראש המועצה, שביחס לכך 
"הנושא שמוצג כאן מעיד גם על דרך התנהלותו של ראש המועצה  -ציין הגזבר 

 ידך"-ועליו להיות חלק מהמידע שיוצג בטיוטת דוח הבאה שתוכן על
 

הגיש ראש  2014ועד לנובמבר  2013הגזבר טען כי בתקופה שלמן דצמבר 
מותקן ברכבו ש שעה, ₪ 12,000המועצה קבלות מתחנות דלק שונות בסך כ 

לראש המועצה שמסר כי )א( "לא קיימות, ברוב שאלות נושא זה בהפננו  פזומט.
זול יותר עלות ליטר דלק "מסלולי נסיעותיו, תחנות פז"; )ב( מבדיקה נמצא כי 

)ג( "מוזר אף מאוד בעייני  ;("אל מול פזומטשבהן תדלקתי )בתחנות סונול/אלון 
שלאחר חודשים רבים בהם גזבר המועצה אישר בחתימת ידו את הוצאות הדלק, 

 פתאום נזכר שיש בעיה עם ההוצאה".
 

 להלן הערות הביקורת:
 

מנכ"ל להעמיק חקר בנושא הפכנו והפכנו, בין היתר בחוזרי  בניסיון .1
משרד הפנים, התכ"מ ודוחות מבקר המדינה )בדוח ביקורת על הוצאות 

 ראשי רשויות( ולא מצאנו התייחסות או הגבלה כלשהי בנושא. 
 
 הגזבר ע"פ מכרז, אין להערתשלא ההתקשרות עם פז נעשתה ו הואיל .2

יש בכך טעם נפקות בראי דיני המכרזים, אך  בהקשר לראש המועצה
י רכב של בקרה. קיומו של פזומט מבטיח כי תדלוק, יעשה רק ע" בהיבט

)לדוגמא ניתן להפעיל במקרים של אי תדלוק בפזומט  ,. ברםהמועצה
)כגון: בדיקות צריכת דלק, גבית  בקרות חילופיותתקול(  ההתקןכאשר 

יצוין כי בקרות חלופיות אלה אינן בבחינת הכלל, ובמצבים  תצהיר וכו'(.
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עם  הזעשה באופן קבוע שלא בדלקן נדרש לבחון הסדר בהם התדלוק נ
 .למועצה היועמ"ש

 
החזר ההוצאות הנ"ל ניתן לראש המועצה במשך כל בעוד ש ,ע"פ הגזבר .3

בתשובתו הוא )עוד בראשיתה  לועה וד"חריגה" זו הייתה י ,2014שנת 
עם ראש המועצה וסגנו הוצג גם  26.1.2014ציין כי "בפגישה של ה 

הצגנו לראש המועצה את הבעייתיות שעלולה להיות מידע זה.... 
שראש  2014הרי באם ידוע מראשית ו מעלה גבהזו . תגובת (בכך..".

? ובאם ושרואחשבונות אלה מדוע אזי המועצה מוציא הוצאה חריגה, 
 אזי ראש המועצהקבלת הסברים בנושא מלאחר  חשבונות מאושריםה

 ?חום קריטי" ש"אינו מוסדר"כי הדבר הוא "ת )בביקורת( נטעןמדוע עתה 
 
מידע זה על החזרי ההוצאות דלק לראש המועצה נמסר לביקורת ע"י  .4

 צמוד בבמסגרת תשובה לפניית הביקורת בעניין העמדת רכ ,הגזבר
 לעובדת הגזברות. 

 
ככלל, משיש פזומט יש להימנע מתדלוק רגיל. אולי באם הנושא יוסדר  .5

כדי ככלל, בחשבון. ונדגיש כי  יילקחוויערך מכרז אזי דברים אלה 
וכל מי שמקבל רכב צמוד, לתדלק רק  , על ראש המועצהלהבטיח בקרה

  בפזומט. 
 

 הוצאות הדלק של ראש הרשות צריכות להשתלם מקופת הרשותכל בעוד ש
נדרש להבטיח כי הכללים החלים על יתר הרכישות יחולו גם , בדים(ו)להבדיל מע

 ותהגזבר, כיוון שכל רכישות המועצה נעש ובפנינבמקרה זה. במקרה שהביא 
הגזבר אינו מחייב בכזה, הבעיה הקיימת  מצביעללא מכרז, ומכיוון שהסכום עליו 

המבטיחה כי )מחליש את הבקרה  הפזומטלא באמצעות שרכש ש בכךהיא 
ברור שכשיטה אין לקבל את הדברים,  . (הוצאות אלה מוצאות רק על רכב מועצה

יפתר במסגרת המכרז ישהדבר  לצפותיש ו קבוע לרכש דלק, וכי יש לקבוע הסדר
לדעתנו שעורכת המועצה. באשר לרכש החריג שאותו אישר הגזבר, נדרש היה 

לנהוג אחרת. מחד באם אילוצי ראש המועצה לא יכולים להתיישב עם הבקרה, 
אזי היה מקום לפנות בנושא ליועמ"ש לפתרון, ובאם אין אזי היה לקבוע בנושא 

נותן הסברים  הות. המצב בו גזבר פונה לראש המועצה ומעיר לו, וזמסמר
, יוצר מצג ותתאשרדלק מבקשותיו להחזר  וחודש אחר חודש לאחר מכןלמעשיו, 

להסדיר את  ישלאור האמור מחליש את הבקרה. שדבר כאילו הדבר תקין, 
 מסר ראש המועצה:ביקורת בתגובה להנושא. 

 
 ברוב מסלולי נסיעתי לא קיימות. "ציינתי בעבר שתחנות דלק פז, .1
לכיוון רמלה )אין בדרך הלוך או חזור  4אני יוצא דרומה מהישוב על כביש מספר  .2

, תחנת הדלק הראשונה של פז 6דרך כביש  4תחנת דלק פז(, בדרך לירושלים מכביש 
אין תחנות  5וכביש  4היא לפי דעתי בצומת שורש, כשאני נוסע לת"א דרך כביש 

 הלוך או חזור. דלק פז בדרך
ערכתי בדיקה של עלות ליטר דלק בכל אחת מתחנות סונול/דור אלון שבהן תדלקתי,  .3

אל מול עלות התדלוק בפזומט, בכל המקרים שהמחיר נבדק עלות התדלוק הינה זולה 
 יותר לליטר דלק מאשר דרך התקן הפזומט.

 ההוצאה.מנכ"ל המועצה אחראי על התקשרויות הרשות והגזבר אחראי על אישור  .4
במכתבו, גזבר המועצה מאשים אותי שלמרות שאין התקשרות מוסדרת פעלתי על  .5

 מנת לחסוך כסף למועצה! 
, לא רק שהפעילות שלי חסכה כסף היא  2אבקש להוסיף, כפי שציינתי גם בסעיף  .6

 גם היחידה האפשרית ברוב מסלולי נסיעתי.
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אישר הנפקת המחאה חבל שבמקום בו גזבר המועצה צריך היה להשיב כיצד הוא  .7
ללא הזמנה חתומה על ידי מורשה החתימה וגם חתם על ההמחאה )פעולה שלפי 
דעתי מנוגדת למנהל תקין(, פעולה שמעלה שאלות נוספות לגבי חובתו החוקית 
בשמירה על האמון הרב הניתן לו, הגזבר מצא לנכון לתקוף את התנהלותי ולא סיפק 

 תשובה לשאלה שבגינה נעשה הפניה!
וזר אף מאוד בעיניי שלאחר חודשים רבים בהם גזבר המועצה אישר בחתימתו את מ .8

 הוצאות הדלק, פתאום נזכר שיש בעיה עם ההוצאה.
לא רק זאת, לו  הגזבר לא היה מנפיק המחאה ללא הזמנה חתומה ככל הנראה לא  .9

 הייתה נשאלת השאלה  בנושא הוצאות הדלק של ראש המועצה."
 

 בכבוד רב, 
 ראש המועצה                                                                             

 
 ביה"ס הרצוגעבור  'אסיף 'מערכת 6.2.5

המועצה רוכשת שנים רבות מהחברה לאוטומציה תוכנה לניהול כספי בבתי 
לחודש למוסד(, נעשתה על  ₪ 240התקשרות זו, יתכן שלאור היקפה )הספר. 

 בסיס הצעת מחיר, כאשר בפועל לא נחתם בין הצדדים חוזה בכתב.
 

בקשה מחלקת החינוך לרכוש תוכנת אסיף  )תשע"ה( בתחילה שנה"ל הנוכחית
וזו  לאוטומציהלביה"ס החדש הרצוג, שנפתח באותה עת. היא פנתה לחברה 

הצעת המחיר. בתגובה לאמור בקש גזבר המועצה להסדיר  22.10.14מסרה ב 
בפועל, ההזמנה  יחתם בין הצדדים חוזה.יש הייתהקשרות, כאשר הכוונה את ההת

 מסרה החברה למועצה הצעת מחיר מפורטת. 18.11.14נחתמה כאשר ב 
 

 להלן הערת הביקורת.
 
 כי המועצה קשורה שנים רבות עם החברה לאוטומציה ללא חוזה יצויןראשית  .1

, לאספקת מערכת ניהול כספי ממוחשבת (2010)ראה גם דוח מבקר המועצה 
לבתי הספר בישוב. דרישה זו של גזבר המועצה באה לאחר שהמועצה בקשה 

 (.9/2014ב  לביה"ס השביעי )התיכון החדש שנפתחתוכנה לרכוש 
 
מה גם  , הגם שלא נחתם חוזה בכתב, נכרת בנסיבות דנן חוזה.הדיןע"פ  .2

, 'אסיף'מציה במתן תוכנות שנים עם החברה לאוטו שהמועצה קשורה ממילא
 בכתב.ייעודי ללא חוזה 

 
בתנאים המפורטים בהצעת מחיר, מה גם  מחויבתהחברה  קללא ספ .3

לחברה עבור השירות )דהיינו, שני הצדדים בפועל שהמועצה משלמת 
 מתנהגים ע"פ המסמך(.

 
ככלל, והביקורת העירה על כך בעבר, נדרש כי חוזים עליהם חותמת המועצה  .4

חוזים שזו ערכה וכתבה. יחד עם זאת אין לשלול, בהתקשרויות בהיקף יהיו 
לבד שהם אושרו ע"י בידי קבלן, ו-כספי נמוך, חתימה על הסכמים שנוסחו על

 (שכ"טהמועצה משלמת עבור עריכת חוזים עצה )נזכיר, כי והיועמ"ש למ
 ומודפס ע"ג דף חלק.

 
האמורה לבדיקת  הואיל וכך, היה על מנכ"ל המועצה להעביר את ההצעה .5

 היועמ"ש למועצה. 
מעוגנות בחוזה בכתב, תהיינה ללא ספק ראוי וטוב שהתקשרויות של המועצה 

אין פסול לדעת הביקורת, כאמור שנערך ע"י היועמ"ש של המועצה. ברם, 
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התקשרויות שהיקפן נמוך, שההתקשרות תעשה ע"ב הצעת מחיר בכתב של ב
ידו -ידי היועמ"ש למועצה ותאושר על-עלתחילה המציע, ובלבד שהיא תיבדק 

(. יש להעביר את ותודפס ע"ג דף חלק )כמובן, בשינויים הנדרשים לדעתו
 לבדיקה. למועצה הצעת המחיר ליועמ"ש

 
 ספר ספקים 6.3

הועדה תנהל רשימה של ספקים )ב( לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות "8ע"פ סעיף 
ז זוטא, ותקבע את אמות המידה שלפיהן יפנו אל הספקים וקבלנים, אשר רשאים להשתתף במכר

והקבלנים האמורים; הרשימה תהיה פתוחה לעיון הציבור; כל ספק או קבלן רשאי לבקש לצרפו 
לרשימה האמורה והועדה תדון בבקשתו; החליטה הועדה שלא לצרף קבלן או ספק כאמור לרשימה, 

ת החלטתה; לא תחליט הועדה אלא לאחר או החליטה למחוק ספק או קבלן מהרשימה, תנמק א
 ".שאיפשרה לאותו ספק או קבלן להביא את טענותיו בפניה

 לא טרחה לעדכן אותו. כך שהספר, לא זו בלבד, אך ספר ספקיםערכה בעבר  מועצהה
יימות, הקטגוריות ואף בחלק מהקטגוריות הקאינו כולל את כול , אלא שהוא אינו עדכניש

 השתמשהואיל וכך לא ניתן למספר הספקים נופל המינימום המאפשר עריכת מכרז זוטא. 
 . בספר הספקים

מהסברים שקיבלנו ממנכ"ל המועצה עולה כי אכן ספר הספקים הקיים אינו עדכני, ומכיוון 
המועצה לא עורכת מכרזי זוטא. דהיינו כל אימת שיש צורך בהתקשרות בסכום שכך 

ז, עורכת המועצה מכרז פומבי. עוד נמסר לביקורת כי לאור גודלה של הרשות, המחייב מכר
, ולכן קיים קושי לערוך קבלנים וספקים נוטים שלא להגיש הצעות לכניסה לספר ספקים

 . ספר שכזה

 להלן התייחסות הביקורת:

החובה המוטלת על המועצה בעניין הוא לקיים מכרז, ולאו דווקא מכרז זוטא. כך  (1
 )א( שהמועצה רשאית לבצע מכרז שאינו פומבי, והאי לישנא: 8הוראת סעיף קובעת 

להתקשר בחוזה להזמנת טובין או לביצוע עבודה, שערכו  רשאיתמועצה מקומית "
שקלים חדשים, על  75,000שקלים חדשים, אולם אינו עולה על  15,000עולה על 

 .") פי מכרז שאינו פומבי

המועצה, בכך שהוא מאפשר עריכת מכרז במהירות יחסית, מכרז זוטא, בא להקל על  (2
 (. ספקים וזאת כיוון שכשירות המציעים כבר נבחנה בעבר )בשלב כניסת המציע לספר

 

, גם מקום יחד עם זאת, אין כל פסול לדעתנו בכך שהמועצה עורכת מכרזים פומביים (3
י הרשות . מה גם שחלק לא מבוטל ממכרזשניתן ע"פ החוק להסתפק במכרז זוטא

 משכ"ל.חברת נעשים ע"י 
 

התועלת היחידה שתפיק המועצה מספר ספקים בתגובה לביקורת מסר מנכ"ל המועצה "
ההיא האפשרות לחסוך מכרז פומבי ולהסתפק במכרז זוטא. ההבדל הכספי בין שתי 
הגישות הוא מחיר הפרסום בעיתון. לאור העובדה שהמחירים שאנחנו משלמים כרגע הם 

 )לתגובה המלאה ראה נספחים(. למודעה, הרי שסכום זה זניח" ₪ 300פחות מ 

לבחון נושא זה בשנית על בסיס  מן הראוי, לאור היתרונות הגלומים בכך, לדעת הביקורת
 נתונים אמפיריים.

 
 החתמת הזמנות בדיעבד 6.4



- 148 - 
 

מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת האסורים ע"פ חוק בפרסום, והמפרסם תוכן מסמך זה, כולו או חלקו 
 מאסר שנה. – ובניגוד לחוק דינ

בהם המועצה הבאים מקרים הלביקורת נזכרים  במסמכים שהעביר גזבר המועצה
 ההזמנה נחתמה בדיעבד:התקשרה כאשר 

 

הגורם  צורך הספק הטובין/שירות מועד מס'
 המזמין

 סך

פרוטוקול  שירותי תמלול   16.9.14 1
שירותי 
 93משרד 

 בע"מ

הקלטת 
דיוני ועדת 

 ערר

לשכת 
 מנכ"ל

3,000 ₪ 

2 2.11.14 
 

שכירות כסאות 
 וכו'

נוי לי 
 אירועים

לאירוע 
הקפות 
שמחה 

 תורה

מחלקת 
 חינוך

1,950 ₪ 
 

הראל יאיר   9.11.14 3
 ורות

2,950 ₪  

4 3.11.14 
 

שלטי  סהר פרסום
 פרסום

לשכת 
ראש 

 המועצה

1,439 ₪  

5 4.11.14 1,505 ₪  

מערכת שמירת   6
 ואחזור מסמכים

משרד -רכס
ללא נייר 

 בע"מ

שמירת 
פרוטוקולי 

ישיבות 
 המועצה

לשכת 
 מנכ"ל

2,124 ₪ 

 

יש מצבים )ברובם במקרים דחופים( בהם "מהסברים שקיבלנו ממנכ"ל המועצה עולה כי 

 הביקורת מעירה כי. "הספק מוכן לקחת על עצמו את הסיכון ולא ממתין להזמנה פורמלית
הוא חיוב המועצה שלא דה פקטו ביצוע התקשרויות ללא הזמנה חתומה ממשמעה 

  בדברים אלה. אנו מסתפקיםכוללת, בסמכות. כיוון שאנו נקיים בנושא ביקורת 

 

 רישום אינוונטר 5.6
ספר קה שערכנו עולה כי המועצה מנהלת יטען כי אין ספר אינוונטר. מבדהמועצה גזבר 

אינוונטר במערכת הרכש הממוחשבת. כדי לבדוק את הרישום בקשנו מאגף התפעול 
 להפיק עבורנו את דוח האינוונטר של מבקר המועצה.

 

נמסר כי רישום זה אינו עדכני, וכי המועצה בפיגור של כמה חודשים בהזנת יחד עם זאת 
מעבר לכך רישום האינוונטר ציוד המחשוב במערכת החינוך אינו שלם, ומקשה . הנתונים

ערכה מזה זמן עוד נמצא כי המועצה לא על קבלת החלטות ביחס לרכישת ציוד חדש. 
הטענה היחידה שאני מקבל היא ועצה "ביחס לאמור מסר מנכ"ל המספירת מצאי כנדרש. 

בנושא הטיפול ברישום האינוונטר. במסגרת המצבת הקיימת של כח האדם, אין למועצה יכולת 
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לבצע את כל מטלותיה ע"פ הנוהל. במצבים כאלה עלי להפעיל שיקול דעת ולקבוע סדרי 
נפתח את הנושא עדיפויות, ובמסגרת התהליך הזה לא קיבל ניהול האינוונטר טיפול מספק. אם 

התקן שהמועצה שקועה בה עד צוואר )נגזרת של מסגרת תקציבית צפופה( -הזה, בעיית תת
פוגעת בתחומים נוספים רבים, כמו למשל בתחום ההנדסה, ניהול נכסי הנדל"ן, ביקורות 

ידי הביקורת במסגרת ביקורת מיוחדת -גם תחום זה יבחן על "בטיחות של המועצה ועוד.
 ההתקשרויות.שתערך בנושא 

 למכותבהזיקה  6.6
אינן עיד על כך במכתבו, כל הטענות בפרק זה הכפי שניתן לראות, וכפי שגזבר המועצה 

לאור המועצה  לראשפנה לדבריו המועצה נוגעות ישירות בראש המועצה, אלא גזבר 
אי טיפול להסדרתם" של נושאים אלה, כאשר הוא מציין ".."שזה ידאג ויפעל  כדיאחריותו 

"...  -בהקשר לכך ציין הגזבר  והסדרה...מסכן באופן ישיר ואישי את מרשי החתימה".
הצעתי שיוצגו בפנינו תכניות עם לו"זים סבירים להסדרת תחומים אלו ואף דאגתי לסיוע 

 רב ולתזכורות..". 

 
 

 סיכום  .7

בהתאם לדרישת ראש המועצה בדקנו את הטענות שהעלה גזבר המועצה במכתב ששלח לראש 
 כדי חיוב אישי. למועצה, בו מיחס הראשון לאחרון הפרות של נורמות המגיעות ה

ייכתב פרק סיכום )תמצית מנהלים(. בדרך לאור אופי הדוח והיקפו החליט מבקר המועצה כי לא 
ממצאי ובצדן את של טענות הגזבר  מלאה תמונהלמלוא הפרטים ויקבל אגב כך קורא זו ייחשף ה

 .הביקורת

 :להלן ההמלצות

שינוים בנוהל יש לבצע בצורה המבטיחה שאם יעשה שינוי, אזי השינוי יחול על כל אלה  7.1
 לעיל(. 3.1)ראה סעיף  קטגוריההנופלים לאותה 

הפטורות ממכרז, לקיים הליך של סקר מחירים )ראה סעיף  בהתקשרויותמומלץ כלל, גם  7.2
 לעיל(. 4.2.1

 המחיר להיעשות ע"י מנכ"ל המועצה במסגרת ועדכל עוד לא נקבע אחרת על הליכי הצעת  7.3
 לעיל(. 4.2.1)ראה סעיף 

מומלץ להשיג אישור פוזיטיבי מהקבלן/יועץ במקרים בהם נקבעו בהזמנה תנאים המרעים את  7.4
 לעיל(. 4.2.2.1התנאי הקבלן/יועץ לעומת החוזה )ראה סעיף 

קבע ספציפית לאותו היועץ/קבלן תקף פוליסת הביטוח של מומלץ כי הקביעה לגבי הי 7.5
 לעיל( 4.4.1של יועצים )כגון: מתכנן גנים ונוף( )ראה סעיף  מסויםיועץ/קבלן או לגבי סוג 

אין ואסור להתקשר עם קבלן מבלי שידוע מהן העלויות, ושנתנה הרשאה תקציבית לכך )ראה  7.6
 לעיל(. 5.5.1.2סעיף 

שבוצעו )שצ"פ עדעד/רוטשילד( היטל שצ"פ, ואם כן יש לבדוק האם ניתן להטיל על העבודות  7.7
 לעיל(. 5.5.2להטיל לאלתר ע"פ הנחיה של היועמ"ש למועצה )ראה סעיף 

שתבהיר האם ניתן להטיל היטל שצ"פ, חוות דעת משפטית ספציפית  פרויקטיש לקבל בגין כל  7.8
 לעיל(. 5.7ולפעול לפיה )ראה סעיף 

 לעיל(. 6.1על התקשרויות דומות שבוצעו בעבר )ראה סעיף יש לקבוע בטופס הבל"ה פרטים  7.9
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לאור העובדה שכל תחנות הדלק בישוב הן של חברת פז יש לדעת הביקורת לשקול הגשת  7.10
 לעיל(. 6.2.2.2בקשה לפטור ממכרז )ראה סעיף 

על המועצה לשקול לאמץ, בהתקשרויות עם יועצים, את הכללים של נש"ם  וכן לדרוש  7.11
ים חשבונות מבוארים. כמו כן יש לשקול בקפידה אילו מטלות מעבירים ליועץ )ראה מיועצ
 לעיל(. 6.2.2.3סעיף 

 6.2.2.4ככלל יש, ברכבים בהם הותקן פזומט, להימנע מתדלוק שלא באמצעותו )ראה סעיף  7.12
 לעיל(.

 לעיל(. 6.3יש לבחון בשנית את ההחלטה שלא לערוך ספר ספקים )ראה סעיף  7.13

 לעיל(. 6.5יש לערוך רישום מצאי בהקדם )ראה סעיף  7.14
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 יםחנספ
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        06/01/15 

 

 תגובת ראש המועצה לדו"ח בטענה לאי סדרים של גזבר המועצה הנדון:

 כנגד ראש המועצה. 

 

 מר קוחלני שלום רב,

 

 דו"ח המבקר בנושא שבנדון.התקבלה אצלי טיוטת  23.12.14בתאריך  .1

 את עיקרי תגובתי למכתב העברתי לביקורת במועד בו העברתי ביוזמתי את מכתבו של

 הגזבר. 

לצורך תמיכה בטענתי, ביקשתי ממנכ"ל המועצה לאפשר לביקורת לקבל את תרשימי                

 דרש.שיחות הטלפון שלי ו/או כל נתון אחר שקיים בידי המועצה או כל פרט שיי

 

אין לי ספק שהפעולה בה נקטתי, לאור דרישת חבר המועצה גלאם, נכונה. אין ולא תהיה  .2

)ראה  אפליה במתן השירות בין התושבים לבין נבחרי הציבור! כך פעלה המערכת ופעלה נכון.

 (. 4נספח 

 

  –סיכום 

 לדו"ח. 7אני מסכים עם ממצאי הביקורת המופיעים בעמוד  .א

 מבחינתי אין דופי בהתנהלותי בנושא זה.  .ב

לו היה גזבר המועצה פונה אלי ומבקש הסברים והבהרות, היה מקבל את המידע המלא  .ג

 עוד בטרם הפנה אצבע לכיווני.

אני מבקש שמחלקת הגביה תבחן מחדש את  –לגבי חידוד נהלים פנימיים במח' הגביה  .א

ותיידע אותי לגבי  3.5כמופיע בסעיף נוהל הפקת האישורים בהתאם לבקשת הביקורת 

 .1.2.15מסקנות הבדיקה והנוהל המתבקש, עד 

 

 לדו"ח( : 4התערבות והפעלת לחצים בחתימה על הסכמי התקשורת )סעיף  .3

כפי שציינה הביקורת, ההתקשרות עם המתכננים/יועצים נעשתה בהתאם לחוק ולכן גם  .א

 בסעיף זה טענת הגזבר, מול הממצאים, איננה נכונה.

 בנושא אי תשלום/עיקוב תשלום לאדריכלות נוף: .ב

, בהשתתפות ראש 5.1.15גם לאחר פגישת בירור שנערכה בלשכת ראש המועצה בתאריך 

המועצה , מבקר המועצה, מנכ"ל, מהנדס, אדריכל, גזבר ויועמ"ש, אני מבקש להבהיר כי 

ייב להיות התשלומים בגין עבודתה של אדריכלית הנוף )חלקן היחסי של ההזמנות(, ח

 משולם לאדריכלית שביצעה את עבודתה בהתאם לנדרש. 

אי תשלום החוב יוצר אילה לחשיפת המועצה לתביעות ובנוסף עלול להקשות בעתיד על 

 העסקת יועצים/מתכננים.

גם בסעיף זה פעלתי בהתאם לחוו"ד שקיבלתי בזמן מהיועמ"ש.  - ביטוחי היועצים .ג

בקשה החלטת מליאה ולפניה החלטת ו.כספים, ההחלטות נכונות וסבירות, היכן שנת

 הללו נתקבלו. 
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נושא החשיפה של הרשות לתביעות כתוצאה מרשלנות יועצים/מתכננים ברורה  -לסיכום 

וידועה לכל. בשביל זה מעסיקה המועצה יועץ ביטוח והפעולות מבוצעות ונעשות רק  

טוחי הנדרש ולאחר יהכיסוי הבלאחר הסכמתו או הנחיות המפורשת בנושא הסיכון וגובה 

הפעלת שיקול דעת לאור ניסיון העבר ברשות.  גם בנושא זה אני מקבל את עמדת 

 הביקורת. 

 

 

 :לחצים לחתימה על התקשרויות לתכנון וביצוע שצ"פים .4

 

נושא חיוב/הפעלת חוק העזר לשצ"פים התגלה כסבוך וניתן לפרשנויות רבות כתוצאה  .א

ממקרה זה. לאור מורכבות הנושא קיימתי פגישה בהשתתפות: ראש המועצה, יועמ"ש, 

 . 30.12.14גזבר, מנכ"ל, מהנדס, ס.ראש המועצה: מנחם צ'וך ותומר יעקב בתאריך 

מסקנות אפקטיביות להמשך טיפול/חיוב  צפויה פגישת המשך לשם סיכום הנושא והסקת

 בהיטל שצ"פים ברחבי הישוב. 

כמו כן תישלח מפת הישוב לרו"ח בוכניק הב הנ"ל יידרש לסמן על גביה את השטחים ברי 

 החיוב כמו גם את 

( בפגישותיי עם תושבים, כמו כן 2014אני מוצא לנכון להדגיש שלאורך כל השנה ) .ב

שלמועצה חוק עזר שצ"פים ולכל עבודה בשצ"פ  דתמיבשיחות עם תושבים, הדגשתי 

 יתכן ותחייב בהיטל.

 

ביקשתי מרו"ח אופיר בוכניק את החומר הקיים בנושא היטל שצ"פים  10.11.14בתאריך 

( , למייל זה צירף ניר לוי, מנהל המח' הכלכלית את דו"ח מיפוי השצ"פים 1)מצ"ב נספח 

  – 4( בעמוד  9.13וחוו"ד של המשרד בנושא בו )חוו"ד מיום, 

 

 "התושבים אשר יחויבו בהיטל הם: 

 בעלי נכסים חדשים 

 ".בעלי נכסים אשר הרחיבו את נכסם ועל כן יחויבו בגין הרחבה זו 

 

 

השיב היועמ"ש במייל  4.9.14 –לצורך הבדיקה פניתי גם בע"פ וגם בכתב ליועמ"ש. ב  .ג

 המצ"ב. 

אל מול ההוצאה בפועל. )ראה מתייחס היועמ"ש לנושא גבית היטל שצ"פ  4בפסקה 

 (.2מצ"ב נספח 

 :5בתת סעיף  5,7, סעיף 28אני מפנה בתשובתי בדו"ח גם לעמוד 

ככל שהנושא תלוי בראש המועצה, לאחר שנסיים את הדיון שהחל בלשכתי, תצא הנחייה 

מפורשת כיצד ליישם את חוק העזר ובמידת הצורך הנוהל יאושר בהנהלה ובמליאת 

 המועצה.
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בו התושבים מזכירים את   139תי לביקורת סיכום פגישה שהוצע ע"י תושבי מתחם העבר .ד

נושא היטל השצ"פים )כהוכחה שגם בפגישה עמם הועלה הנושא על ידי( בנוסף, אני 

מצרף צילום מסך והתכתבות עם תושב בפייסבוק שם העליתי בפניו שאנו בודקים את 

 נושא חיובי שצ"פים.

זאת כי הכרזה על חיוב היטל השצ"פ באחריותו של מהנדס מודגש ב –לצורך העניין  .ה

 המועצה )לא של העומד בראשה(.

כמו כן אבקש להדגיש כי לדעתי, ברגע שגזבר הרשות מודע לעובדה שיש צורך בגבית 

היטל, עליו לעשות כל שנדרש ע"מ שההיטל יגבה, כולל פניה לראש הרשות, היועמ"ש 

וידוע לגזבר שההוצאה יכולה להתבצע מקרן  ומבקר המועצה. ככל שהדבר לא מבוצע

שצ"פ בלבד, אסור לו לחתום על הזמנות שמקור התקציב שלהן שונה )לא זה המקרה 

 באישור ההזמנות שנחתמו(.

  – הסדרת התקשרויות .5

נושא הסדרת ההתקשרויות ככלל הינה חלק מעבודתו של מנכ"ל המועצה ולכן אינני מבין 

המועצה למכתב אלי )אולי ע"מ להאיר את העובדה שיש כיצד השתרבבה הטענה של גזבר 

התקשרויות  לטפל בנושא ועלי להתערב ע"מ שהנושאים יטופלו(.  בכל מקרה, נושא הסדרת 

 .2014וכך היה גם בשנת  2015המועצה נמצא בתוכנית העבודה של מנכ"ל המועצה לשנת 

 

לפעול בהתאם  חובהונית אני חוזר על עמדתי כפי שהבעתי בעבר, שעל המועצה כרשות שלט

 לחוק. כל התקשרות שאיננה תקינה מחויבת באופן המידי בטיפול והסדרה!!

 

 

 

   –לסיכום 

ברצוני להודות למבקר על העבודה היסודית ועל הנושאים הנוספים שהועלו במהלך  .א

 הביקורת.

רה הטיפול בנושאים יעשה בלו"ז שיקבע בישיבה ביני לבין מנכ"ל המועצה, ולאחריה נעבי

 למבקר להמשך להליך הבקרה הפנימית. 

כפי שציינתי במכתבי למבקר ובתגובתי לגזבר המועצה, אני רואה חשיבות רבה מאוד  .ב

ביצירת מערכת יחסי עבודה מצוינים בין מנהלי האגפים, המחלקות והעובדים ועל אחת 

 המועצה.  כמה וכמה בין כולם לבין ראש

 

בה מאוד, חשוב למצוא את הדרך לקדם את במקום עבודה בו לחץ וכמות המשימות ר

 המערכת תוך עמידה בתכנית העבודה ותוך שיתוף פעולה ופרגון הדדי. 

במערכת בה כל אחד מהאורגנים מחפש כיצד לשמור על עצמו מחד ומאידך כיצד לחפש 

 ולהעיר על טעויות הקולגות שלנו, לא נעים לעבוד.

 

ורית, לשפר את השירות לתושב ולקדם על כולנו למצוא כיצד לקדם את המערכת הציב

 את הישוב תוך הקפדה מלאה על החוקים והתקנות.
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פנייתו של הגזבר חסרה מבחינתי בעיקר בקשה לבדיקה ותיקון תקלות שהציף. לכן  .ג

תחושתי שכאילו מבקש הגזבר, באמצעות כתיבת המכתב  להלך איימים עלי כראש 

 רואה בחומרה רבה את המכתב.הרשות, ולו כך פני הדברים, אני 

יחסי עבודה מעולים בין ראש המועצה והגזבר הם אבן היסוד להתנהלות הרשות 

המקומית, ולצערי במכתבו של הגזבר לראש המועצה נחצה קו אדום. הגזבר מצא לנכון 

 להעלות על הכתב טענות שככל שעולה מתוצאות הבדיקה הינן שגויות.

 

עבודה תקינים, מכובדים ביחסי שעבודה ומאמין ביחסי האמיתי  אני מקווה לשינוי 

 הישוב והעובדים רק ירוויחו.,  וראויים

 

. המכתב הוקרא ונמסר לגזבר בפגישה בה 26.10.14מצ"ב מכתבי לגזבר המועצה מיום 

 (. 5נכח גם סגן ומ"מ ראש המועצה, מר תומר יעקב.  )ראה נספח 

 ר.העתק מן המכתב נכנס לתיקו האישי של הגזב

 

 

 

 בכבוד רב,

 שביט מס

 הראש המועצ
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 איציק גלאםחבר המועצה תגובת 

 

התיאור שבדוח הביקורת לא כולל את כל ההליכים שבוצעו, ולכן כדי לקבל תמונה מלאה מן הראוי 

 שגם הדברים הבאים יובאו בדוח, והם:

 

המועצה בפעם הראשונה הובטח לי ע"י ליאורה מנהלת הגביה לאחר שהתקשרתי לראש  .1

 11.10.2014והאישור יינתן ב  10.10.2014שהבית יימדד ב 

 

 12.10.2014בפועל המודד התקשר ודחה את המדידה ל  .2

 

התקשרתי בעקבות כך לליאורה וספרתי לה על כך ושאלתי אותה אם אילו פני הדברים  .3

בבוקר היא  14.10.2014"אין בעיה, ובתאריך ה  מתי אקבל את האישור. היא אמרה לי

 תקבל את החומר דרך המחשב, והיא תיתן לי את האישור"

 

בבוקר, כפי שסוכם, וליאורה אמרה לי שעדין החומר לא הגיע,  14.10.2014התקשרתי ב  .4

 ושהאישור יהיה אחר הצהרים

 

 שני בבוקר. יום 15.10.2014התקשרתי אחר הצהרים באותו יום, והיא דחתה אותי ל  .5

 

ולאחר שהתקשרתי שוב ביום שני בבוקר, והיא דחתה אותי שוב )זאת הפעם השלישית(  .6

רק אז פניתי לראש המועצה, מכיוון שהטענה ש"לא אתן למודדים להיכנס לביתי" כבר לא 

 קיימת.

 

באם ימצא כי הבית גדול מהנתון  מהדוח למדתי כי נטענה ע"י ליאורה טענה חדשה כי " .7

רי המועצה לאחר המדידה לא אשלם את החוב". דברים אלה לא נאמרו לי הרשום בספ

 וממילא יש לי הוראת קבע, ולא היה שום חשש שלא אשלם את החוב. 

 

אני מופתע מזה שנאמר שראש המועצה יהיה ערב לי או שיפרע את חובי מכיסו. מעולם  .8

לא ביקשתי זאת ממנו, ואני לא זקוק בכל הכבוד לעזרה כספית או ערבות מראש המועצה. 

 , ולאחר שהבית נמדד לתת לי את האישור.להפעיל שקול דעתהוא מה שכן בקשתי 
 

כנגד ראש המועצה, ומנהלת הגביה גזבר נושא זה שעלה לדוח זה בגלל מכתב של ה .9

מהווה ניסיון להטעות את מבקר המועצה. בפועל התנהלות זו של הגזברות מהווה ניסיון 

גזברות המועצה הטעתה את מבקר המועצה וטענה כי קבילתי להפללה של חבר המועצה. 

ת נמדד ימים לאחר שהבי 3, לפני מדידה ואילו בפועל קיבלתי אישור 4.10.2014אישור ב 

 15.10.2014ב 
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לא קיבלתי כל הקלה, אלא להפך מכך. רק בגלל שאני חבר מועצה פעלתי מתוך תחושת  .10

אחריות ובצורה נעימה. כל תושב אחר מזמן היה הופך את השולחן. לא יעלה על הדעת 

, ושהמועד מגיע, היא Xפעמים תקבל את האישור במועד  3שמנהלת הגביה אומרת לי 

 אישור".אומרת "עדין אין 
 

פניתי לראש המועצה, כתושב. מה שעשו לי הוא התעללות, אבל מה שחורה לי, וזאת לא  .11

 הפעם הראשונה, שהגזברות שמה אותי על המוקד. 
 

לדעתי מי שצריך לעלות לביקורת זו הגזברות ומנהלת מחלקת הגביה שדיווחו דיווחי שיקרי  .12

ועל הוא נמסר לי רק בתאריך ושבפ 4.10.2014למבקר שכביכול קיבלתי אישור בתאריך 

 15.10.2014ה 
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 תגובת מנהל אגף תפעול לטיוטת דוח מבקר המועצה
 

 נקבע כי "במקביל להתקשרות יוכן מכרז". 1.7.2014בוועדת רכש הראשונה מיום  .1
 
היה ברור כבר אז כי היקף העבודות הנו רב יותר מסכמות ועדת רכש, ולכן החלטת ועדת רכש זו  .2

 הוגבלה בסכום.
 
ל משלא נעשה כן משלא נעשה כן קיבלתי ממנו מנכ"ל המועצה היה צריך לצאת למכרז, אך בפוע .3

 הנחיה לבצע ועדת רכש נוספת לצורך דברים בטיחותיים לפתיחת שנה"ל, ופעלתי בהתאם.
 

כך באחת מועדות הרכש העליתי בפני שמיל את הבעיה שאין זכיין לביצוע עבודות בטיחות בדרכים  .4
)להכין הליך של הצעות מחיר(, וכך לפני פתיחת שנה"ל. שמיל אמר לי לערוך פרוטוקול ועדת רכש 

 נהגתי.
 

אגף תפעול פעל ע"פ הנחיות, עלי להדגיש כי לא יצאו הזמנות ללא אישור של הגזבר. עובדה  .5
 שבפועל לא בוצעו הזמנות ולא השתמשנו בפרוטוקול.

 
 יובהר כי היוזמה לפעול באה מצדי והחלטה לערוך הליך הצעת מחיר באה משמיל. .6

 

 

From:  מדווילליאורה   

Sent: Sunday, February 8, 2015 4:02 PM 

To: אלון קוחלני 

Cc: יזהר קמחי 

Subject: פנייתך בנושא טיוטה לדוח ביקורת על מכתב הגזבר 

 אלון שלום,

כפי שהוצג בפניך, נושא מתן האישור על היעדר חובות למועצה עבור רישום בטאבו לחבר המועצה הינו 

 נושא מאוד פשוט:

לכללים שהוגדרו  בניגודהעובדה המרכזית והחשובה היא שחבר המועצה קיבל את האישור 

שלפי הנוהל אין להתחיל "נוהל", מאחר  -מחדש ע"י ראש המועצה עצמו ושהוא קבע אותם כ

ראש המועצה דרש ממני לחתום על . במקרה הנדון לטפל בפנייה לפני קבלת נתוני המדידה

אך בטרם התקבלו , של חבר המועצה לאחר שהתבצעה מדידהולמסור אותו לנציג האישור 

 .תוצאותיה במחלקת הגביה

 ניתן להאריך בבדיקות ובחקירות אך אלו לא ישנו את העובדה הפשוטה הזו.

גזבר המועצה ישלים את המענה לגבי טיוטת הדוח שהעברת גם אליי. המסמך שיימסר לך על ידו יוכן 

שאים שונים שהועלו, את האסמכתאות )כולל אלו שכבר הועברו אליך(, ביחד איתי ויציג בצורה מסודרת נו

 ואת הטעויות השונות ואי ההתאמה בין התמונה שהוצגה על ידך בטיוטת הדוח ובין המציאות.

עליי להדגיש שהמקרה הזה אינו הראשון שבו הופעלו עליי לחצים למתן אישור ושהפתרונות השונים 

 קו גם עם היועצים המשפטיים של המועצה והובהר שאינם מתאימים.שהוצעו על ידי ראש המועצה נבד

יתרה מכך, כשמדובר בחבר מועצה, נדרשת זהירות יתרה והפעולות של כל הגורמים אמורות להיות כאלו 

 שיציגו בפניו את הכללים, את הדרך שבה נוהגים כלפי כל תושב ובעל נכס, וכך נהגתי.

ר המועצה על ידי מחלקת הגביה. המידע והכללים הובהרו לחבר אין כל מקום לטענה של הכשלה של חב

המועצה ולראש המועצה לאורך הימים שבהם נעשו פניות של חבר המועצה ושל ראש המועצה למתן 

האישור )כאמור ראש המועצה היה מודע לכללים לאורך חודשים לפני המקרה הנדון, ואף הגדיר בעצמו 
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 לפני המקרה הנדון(. "נוהל" זמן לא רב –מסמך בנושא כ 

מה גם שכשהגיעה המדידה התברר שחבר המועצה סגר מרפסת ושהיה צורך להוציא חיוב מוגדל 

 בארנונה גם בגין שטח המרפסת וגם בגין שטח נוסף שנמצא במדידה.

 מעבר לאמור לעיל, אנו רואים טעם לפגם בכך שמבקר המועצה בחר להעביר את האשם אליי.

 ויובהר:

 כפי שהמבקר קבע בטיוטת הדוח. לקביעת היוע"מ בניגודן אישור לא מדובר במת .א

 . האישור ניתן בהתאם להנחיה מפורשת של ראש המועצה .ב

נושאים דומים עלו בעבר, והיועצים המשפטיים הבהירו שיש מקרים שבהם ההנחיה אינה 

 מנוגדת לחוק ואז עליי לפעול בהתאם להנחיה / דרישה של ראש המועצה, וזה בהחלט אחד

 מהם.

החלטתו של ראש המועצה "לערוב באופן אישי לחוב של חבר המועצה" מעמידה את חבר 

המועצה ואת ראש המועצה בסיטואציה בעייתית, שכן, מי רשאי לערוב לבעלי נכסים אחרים 

שרוצים גם הם לקבל את האישור בניגוד לנוהל, למי הסמכות לקבוע מי רשאי לערוב ולמי ניתן 

 .לאשר כזה "ערב"..

מבקר המועצה בחר להדגיש את המשמעויות של חוב של חבר מועצה ואף הרחיק וציין שחוב  .ג

עלול לפסול אותו מכהונה. עובדי המועצה אכן ערים לחשיבות ולרגישות היתרה שאמורה להיות 

במקרים כאלו, ולכן דאגתי להבהיר את הדברים במספר הזדמנויות הן לחבר המועצה והן לראש 

 המועצה.

הבחירה של מבקר המועצה להעביר את האשם אל מי שעשתה ככל יכולתה בכדי  ומכאן,

, שכן טענה כזו יכולה לחסוך מחבר המועצה מצב מביך שכזה, נראית חמורה בפני עצמה

להיות מופנית רק כלפי חבר המועצה וראש המועצה שכאמור הורה לי לתת את האישור למרות 

 ההבהרות שמסרתי והמאמצים שעשיתי.

 מחלקת הגביה תמשיך לפעול בהתאם לחוק ולנוהל.

 ככל שייקבעו נהלי עבודה אחרים אנו נפעל לפיהם.

טענות נוספות שהועלו ע"י המבקר במסגרת טיוטת הדוח יענו במסמך מסודר כפי שהוזכר לעיל, 

ראויה ולהערכתנו העובדות שיוצגו יבהירו שגם בנושאים נוספים שהוזכרו בטיוטת הדוח לא בוצעה בדיקה 

 ע"י המבקר.

 

 בברכה,

 ליאורה מדויל

 מנהלת מחלקת הגביה
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 לטיוטת דוח מבקר המועצה יועץ הביטוחתגובת 
 

לאדריכלים בלבד. יש לשים לב להגדרה "שלא יפחת מסך" למתכננים אחרים  – 4.2.3ביחס לסעיף  .1
 מלש"ח 4כגון יועצי קרקע, תכנון ופיקוח, ניהול פרויקטים וכד' הדרישה הינה 

 
מאחר ובטוח אחריות מקצועית כוללת את צבר העבודות של היועץ, ולרבות  -.4.2.3ביחס לסעיף  .2

נדסה התיישנות הינה מיום גילוי הנזק ולא מיום כל ההיסטוריה התעסוקתית שלו )בענפי הה
 התכנון( הדרישה של היועץ הבטוח מובנית על תפיסה זו.

 
מדובר על אדריכלים בלבד, המבוטחים באמצעות שפ"י בלבד, שהם סוכנויות  – 4.4.1ביחס לסעיף  .3

הבטוח של לשכת המהנדסים והאדריכלים. הגבול שנקבע גם לא רלוונטי להיקף העבודות, אלא 
מלש"ח. במקרה ספציפי זה דובר על  5למהות העבודה. לא נכתב בשום מקום עבודות בשווי של 

  ת של אדריכלים.הפעלה בדיעבד לגבי כמות מצומצמ
 

 
 

 


