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תקציר דוח ביקורת בנושא "שירותי אחזקת תאורת רחוב"
הוצאות הרשות בנושא תיקון מערכות התאורה גדלו בשנים  2014-2016בכ19% -
בחודש דצמבר  2015נחתם הסכם בין הרשות המקומית לבין "ל .ע .ח ".למתן שירותי
אחזקת תאורת רחוב בתחום המועצה .תמורת ביצוע מלוא חובות הקבלן על פי
ההסכם התחייבה המועצה לשלם לקבלן סכום חודשי קבוע של  ₪ 38,680כולל מע"מ.
דהיינו  ₪ 464,160לשנה.
1

הגדרת השירות ולוח זמנים לתיקון התקלות.
בהסכם עם הקבלן בנספח הוראות כלליות ותיאור "תיקון תאורה "  ,בסעיף א
תיקון כל התקלות בחודש  ,נקבע :
" 1הקבלן מתחייב בזה ,לטפל בכל התקלות  2..הגעה לתיקון נתקלה,
מכסימום עד  3שעה מהודעה טלפונית של הכונן ו/או  ...וטיפול באיתור
התקלה ועד לתיקונה וקבלת אישור תקינות מהמנהל "....
בסעיף ג .עבודות תאורה שוטפות בחודש נקבע :
"  1.בתדירות של אחת ל  14יום יגיע הקבלן למשרד המנהל ושם יקבל דוח
מוקד לתקלות תאורת רחובות"... .
הביקורת מציינת כי קיימת אי בהירות בהסכם .לא ברור מהן סוגי התקלות בהן
זמן לתיקון התקלה עד  3שעות מהודעה טלפונית של הכונן  ,ומהן סוגי התקלות
שמטופלות בתדירות של אחת ל  14יום.
המלצות:

 הביקורת ממליצה כי במכרז הבא יקבע בצורה ברורה מהן סוגי התקלות בהן
זמן לתיקון התקלה עד  3שעות מהודעה טלפונית של הכונן  ,ומהן סוגי
התקלות שמטופלות בתדירות של אחת ל  14יום.
 מומלץ ,כי במכרז הבא ,יקבע במפורש פרק הזמן המרבי ממסירת דוח תקלות
מוקד לקבלן ועד לתיקון התקלה.
 מומלץ כי יקבע מנגנון של פיצוי מוסכם בגין אי עמידה של הקבלן בזמנים
שיקבעו בחוזה לתיקון תקלות.
 2מסירת דוח מוקד לתקלות תאורת רחובות לקבלן
בהסכם עם הקבלן בסעיף ג .עבודות תאורה שוטפות בחודש נקבע :
" בתדירות של אחת ל  14יום יגיע הקבלן למשרד המנהל ושם יקבל דוח מוקד
לתקלות תאורת רחובות"...... .
בבדיקה של דיווחי הקבלן שצורפו לחשבניות שהגיש נמצא ,כי בחודשים אוגוסט
ואוקטובר  , 20161נמסרו לקבלן דוחות מוקד לתקלות תאורה פעם אחת בחודש
בלבד ,ולא פעמיים בחודש כפי שנקבע בהסכם.
הביקורת מצינת כי מסירת דוח תקלות לקבלן פעם אחת בחודש  ,מאריך הזמן בין
מועד הדיווח על התקלה לבין מועד תיקון התקלה ופוגע ברמת השירות לתושבים.
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16/10/2016 ,25/9/2016 ,1/9/2016 ,22/8/2016
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הביקורת ממליצה לדרוש מהקבלן להגיע למשרד המנהל בתדירות של לפחות
פעם ב  14יום ,לצורך מתן דוח תקלות תאורה.
מנהלת אגף שפע מסרה לביקורת כי לאחרונה (תחילת  ,)2017שונה תהליך העבודה,
ורשימת התקלות נמסרת לקבלן פעם בשבוע.
 3עבודות תאורה שוטפות
בהסכם עם הקבלן בסעיף ג .עבודות תאורה שוטפות בחודש נקבע :
"בתדירות של אחת ל  14יום יגיע הקבלן למשרד המנהל ושם יקבל דוח מוקד
לתקלות תאורת רחובות .. .הקבלן ידליק את התאורה ,במתואם ,בכל רחבי
הקריה לפ י הסדר  ..צוות הקבלן ,הכולל החשמלאי  +רכב המנוף והסולם
יעבור באופן שיטתי כל רחוב ורחוב כולל שבילים סמטאות ,.. ,ויטפל בכל פנס
שלא דולק ויביא אותו למצב תקין "..
בביקורת נמצא ,כי הוראות החוזה לפיהם פעמים בחודש " ,הקבלן ידליק את
התאורה ,במתואם ,בכל רחבי הקריה לפי הסדר הבא :רמת טבעון א'  ,רמת טבעון
ב '  ,טבעון  ,קרית עמל ,אלרואי ,קרית חרושת  ".לצורך איתור פנסים שאינם
דולקים אינן מבוצעות.
הביקורת ממליצה לדרוש מהקבלן ליישם הוראות החוזה לעניין הדלקה של
התאורה בכל רחבי הישוב אחת ל  14ימים ,איתור פנסים שאינם דולקים,
ותיקונם.
מנהל אגף שפע מסרה לביקורת כי הנושא יוסדר לאחר שהקבלן ידביק את פיגורי
העבר ,וכמות התלונות תקטן .מנהלת אגף שפע דיווחה לביקורת (,)28.2.2017
"צומצמו פיגורי העבר ואנו מתחילים בפעילות יזומה לבדיקת התאורה ע"פ חוזה"

 4בקרה על עבודת הקבלן
בהסכם עם הקבלן נקבע :
"הקבלן יגיש בצמוד לחשבונית דו"ח בדבר כל המקומות שבוצע בהם "תיקון”
וסוג התקלה שדווחה .לאחר מכן יתבצע סיור עם נציג הקבלן ונציג המועצה .נציג
המועצה יחתום ע"ג הדוח לאישור תקינות וחתימת מנהל לאישור תקינות הינה
חובה לאישור חשבונית".
בביקורת נמצא כי הרשות המקומית אינה מיישמת הבקרה שנקבעה בחוזה
כלשונה .לביקורת נמסר כי הכונן עורך סיורים לבדיקת תיקון התקלות  ,אך מנהל
מחלקת האחזקה אינו מבצע סיור עם נציג הקבלן לבדיקת תיקון התקלות שדווחו
בדוח שמסר הקבלן.
עוד נמצא ,כי מנהל מחלקת האחזקה מאשר בחתימה על החשבונית את ביצוע
העבודה ,אך אינו מאשר בחתימתו את הדוח שהגיש הקבלן המפרט את התקלות
שטופלו כפי שנדרש בחוזה.
הביקורת ממליצה ליישם הוראות החוזה הן לעניין סיור חודשי של נציג המועצה עם
נציג הקבלן לבדיקת תיקון התקלות ,והן לעניין חתימה של מנהל מחלקת האחזקה
ע"ג דוח הקבלן כאישור ביצוע תיקון התקלות שדווח בדוח.
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דחיית התשלום לספקים לפי מנגנון שוטף  X +מכונה גם אשראי ספקים .אשראי
הספקים מקל על תזרים המזומנים של הרשות והינו תחליף לאשראי בנקאי ולכן אשראי
הספקים מסייע לרשות ומקטין את הוצאותיה.
קבלן הגינון הועסק ברשות המקומית כ 8 -שנים.
החל משנת  2009ועד לחודש אפריל  2017שולמו לספק כ 6.5 -מליון . ₪
ההסכם עם מיתר גינון בע"מ נחתם בחודש יולי .2014
"תשלומים ..." :הקבלן יגיש למפקח אחת לחודש ב  1-בחודש חשבון בגין אחזקה
שוטפת בעד החודש החולף ..... .התמורה תשולם לקבלן ,על פי החשבון שאושר ,
בתוך  60ימים מתום החודש שבו הוגש החשבון ובתנאי שאושר כאמור וכנגד הגשת
חשבונית מס כחוק".
בביקורת נמצא:





הספק ,הגיש חשבונות עם תאריך של סוף החודש שבגינו הוגש החשבון ולא ב 1
חודש בעד החודש החולף כפי שנקבע בהסכם  .כתוצאה מכך הוקדם התשלום
לספק בכ-חודש ( )25-27ימים .
נדרש היה לחשב את מועד התשלום לספק בהתאם למועד שהיה צ"ל על גבי החשבון
( 1לחודש) ולא בהתאם למועד המוקדם יותר שרשם הספק ע"ג החשבון.
התשלומים לספק הוקדמו מידי חודש בכ 25 -ימים.
הקדמת תשלומים זו הייתה עקבית ונמשכה לאורך כל תקופת ההתקשרות עם
הקבלן .בגוף הדוח מוצגות דוגמאות.

משמעויות :
 הרשות המקומית הקדימה את התשלומים החודשיים במשך כ 8 -שנים כל תשלום
בכ 25 -ימים.
 הביקורת מעריכה ,כי הערך הכלכלי של הקדמת התשלומים הינו שווה ערך למתן
אשראי לספק ללא ריבית בהיקף של כ 65 -אלף  ₪לתקופה של כ 6.5 -שנים.
 הליקוי שנמצא מצביע על פגם בבקרה על התשלומים לספקים.
הביקורת מציינת כי עולה חשש כי מדובר על הטבה כלכלית שניתנה לספק אשר חורגת
ואף מנוגדת למכרז ולהסכם עם הספק.
המלצות:






מומלץ לרשות המקומית להפיק לקחים מהכשל ,ולקבל החלטות לתיקון הליקויים.
נדרש להקפיד ליישם את ההוראות בחוזים של הרשות המקומית לרבות תנאי
התשלום ועיתוי התשלום לספקים.
נדרש לקבוע נהלים ובקרות אשר יבטיחו כי התשלומים יבוצעו בהתאם להסכמים
והחוזים עם הספקים.
גזבר ה רשות ומנהל מחלקת הנהלת החשבונות יוודאו כי אחראית התשלומים
לספקים מקבלת העתק מהסעיפים הרלוונטים בחוזים לרבות לעניין תנאי התשלום
לספקים.
מומלץ לרשות המקומית לקזז מהתשלום לקבלן (למועד הביקורת טרם שולם בגין
חודש עבודתו האחרון  )2/2017את הערך הכלכלי של הקדמת התשלומים.
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תקציר דוח ביקורת בנושא" :הקדמת תשלומים לספק ציוד
חקלאי"
הספק ח.י.ש .עמרוסי מועסק ברשות המקומית שנים רבות
החל מחודש ספטמבר  2011ועד לחודש יולי  2017שולמו לספק כ  225אלף . ₪
תנאי התשלום שנקבעו בהזמנות שהוצאו לספק ח.י.ש.ע .היו כמקובל לספקים האחרים,
שוטף 90 +
בביקורת נמצא כי לכאורה תשלומים לספק בוצעו לפי שוטף  ,60 +כאשר בהזמנות
נקבעו תנאי תשלום של שוטף ( 90+בגוף דוח הביקורת ניתנו דוגמאות)
בביקורת נמצא בנוסף ,כי עד לחודש אוגוסט  2011התשלומים לספק בוצעו בהתאם
להזמנות  ,דהיינו שוטף .90 +
עוד נמצא כי החל מחודש ספטמבר  2011התשלומים לספק הוקדמו באופן עקבי ובוצעו
ע"פ שוטף 60 ,+במקום ע"פ שוטף  90 +שנקבע בהזמנה.
אחראית תשלומים לספקים בהנהלת החשבונות מסרה לביקורת ,כי בשנת  2011הספק
פנה למנהל מחלקת הנהלת החשבונות בעקבות רכישות לחווה החקלאית וטען כי אינו
מוכן לתנאי תשלום של שוטף  .90 +מנהל מחלקת הנהלת החשבונות ואחראית
התשלומים ניגשו לגזבר המועצה ,וגזבר המועצה אישר לשנות את תנאי התשלום לספק ל
שוטף  .60+אישור הגזבר ניתן ב ע"פ .לא ניתן אישור בכתב.
משמעוות :
 במשך כ 6-שנים הרשות המקומית הקדימה את התשלומים לספק ח.י.ש.ע , .ובצעה
את התשלומים ע"פ שוטף 60+במקום ע"פ שוטף  90 +שנקבע בהזמנות .
 הליקוי שנמצא מצביע על פגם בבקרה על התשלומים לספקים.
 הקדמת התשלומים מהווה פגיעה בשוויון בהליך הרכש ,וחורגת מסדרי מנהל
תקינים.
 הביקורת מציינת כי עולה חשש כי מדובר על הטבה כלכלית שניתנה לספק אשר
חורגת מהתנאים שנקבעו בהזמנות שהוצאו לספק.
הביקורת מדגישה ,כי הרשות המקומית פונה בבקשה לקבלת הצעות ממספר ספקים,
הביקורת מעירה כי התהליך לפיו כאשר זוכה
בתנאי תשלום  ,שוטף .90 +
הספק ח.י.ש.ע .תנאי התשלום בפועל הנם שוטף  ,60 +וכאשר זוכה ספק אחר תנאי
התשלום הנם שוטף  , 90 +אינו הוגן ,מהווה פגיעה בשוויון בהליך הרכש ,ומהווה
חריגה מסדרי מנהל תקינים.
המלצות:





הביקורת ממליצה לגזברית הרשות המקומית ,להורות לתקן את תנאי התשלום לספק
זה לאלתר ,ולבדוק האם קיימים מקרים דומים.
נדרש להקפיד ליישם את ההוראות בחוזים של הרשות המקומית לרבות תנאי התשלום
ועיתוי התשלום לספקים.
נדרש לקבוע נהלים ובקרות אשר יבטיחו כי התשלומים יבוצעו בהתאם להסכמים עם
הספקים.
ככלל לא תבוצע הקדמת תשלומים לספקים .במקרים חריגים ,החלטה על הקדמת
תשלום לספ ק תאושר בכתב ע"י גזברית הרשות המקומית ,התיעוד יכלול גם את
הנימוקים להקדמת התשלום ,והריבית שנדרש לחייב את הספק בגין ההקדמה.
בתגובת גזברית הרשות המקומית לממצאי הביקורת והמלצותיה נאמר" :אנו מקבלים
את הביקורת ופועלים לתיקון לאלתר"
4
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תקציר ביקורת בנושא " :הקדמת תשלומים לקבלן איסוף וסילוק אשפה וגזם"
הקבלן לאיסוף וסילוק אשפה וגזם מועסק ברשות המקומית כ 8 -שנים.
החל משנת  2009ועד לחודש מאי  2017שולמו לספק כ 38 -מליון . ₪
במכרז ובהסכם עם הקבלן נקבע כלהלן:
"נוהל תשלומים.....התמורה לקבלן תשולם לו בפועל בתנאי תשלום של שוטף  60 +יום
ממועד אישור החשבון על ידי המנהל".
תנאי התשלום שנקבעו בהסכם עם הספק בהסכם משנת  2014זהים לתנאי התשלום
שנקבעו במכרז ובהסכם עם הקבלן משנת 2009
בביקורת נמצא כי לכאורה התשלומים לספק הוקדמו מידי חודש בכ 23-27 -ימים.
הקדמת תשלומים זו הייתה עקבית ונמשכה החל משנת .2009
משמעויות :




הרשות המקומית הקדימה את התשלומים במשך כ 8 -שנים כל תשלום בכ 25 -ימים.
הביקורת מעריכה ,כי הערך הכלכלי של הקדמת התשלומים הינו שווה ערך למתן אשראי
לספק ללא ריבית בהיקף של כ 400 -אלף  ₪לתקופה של כ 6.5 -שנים.
הליקוי שנמצא מצביע על פגם בבקרה על התשלומים לספקים.
הביקורת פנתה לראשונה בנושא זה למנהל הכספי ( 2אפריל  )2017בחודש יוני 2017
הפסיקה הרשות את הקדמת התשלומים לספק.
הביקורת מציינת כי עולה חשש כי מדובר על הטבה כלכלית משמעותית שניתנה לספק
אשר חורגת ואף מנוגדת למכרז ולהסכם עם הספק.
בתגובת גזבר הרשות המקומית (דאז) נכתב:

.1

במונחים של ריבית נמוכה מאוד ,אין כמעט ערך כספי להקדמת תשלום ב  30יום כפי שתואר בדוח
הביקורת.

.2

יחד עם זאת ,המלצת הביקורת להקפיד על תנאי התשלום כפי שמופיע במכרז – מקובלת.

.3

המועצה איננה נמצאת בחריגה ולכן גם אין עלות לאשראי

הביקורת מדגישה ,כי הערך הכלכלי של הקדמת התשלומים הינו שווה ערך למתן
אשראי לספק ללא ריבית בהיקף של כ 400 -אלף  ₪לתקופה של כ 6.5 -שנים ,וכי גם
בריבית 2שנתית מינימלית של  ,2%-4%מוערכת ההטבה לספק בכ50,000-100,000 -
ש"ח
המלצות:







מומלץ להפיק לקחים מהכשל ,ולקבל החלטות לתיקון הליקויים.
נדרש להקפיד ליישם את ההוראות בחוזים לרבות תנאי התשלום ועיתוי התשלום
לספקים.
נדרש לקבוע נהלים ובקרות אשר יבטיחו כי התשלומים יבוצעו בהתאם להסכמים.
גזבר הרשות ומנהל מחלקת הנהלת החשבונות יוודאו כי אחראית התשלומים לספקים
מקבלת העתק מהסעיפים הרלוונטים בחוזים לרבות לעניין תנאי התשלום לספקים וכן
יוודאו כי מתקיימת בקרה על תנאי התשלומים לספקים.
מומלץ לקבל חוות דעת בלתי תלויה האם הקדמת התשלומים גרמה נזק כלכלי לרשות
ובאיזה היקף.
נדרש לבחון האם ניתן לחייב הספק בגין הערך הכלכלי של ההטבה שניתנה לו בחריגה
ובניגוד להסכם.
2

בשנים  2009-2017ריבית הפריים הייתה בשיעור 1.6%-4.75%

5
מסמך זה כולל ממצאי ביקורת שערך מבקר המועצה .לפי צו המועצות המקומיות (סעיף  145ו) אסור
לפרסם את המסמך או חלק ממנו לפני שחלף המועד שנקבע ,להגשתו למועצה.

5
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תקציר דוח ביקורת בנושא" :רישוי עסקים"
 .1מתן רישיונות עסק בתחום המועצה.
ע"פ פרסום משרד הפנים ,נכון לשנת  2014במדינת ישראל ישנם  130,415עסקים
טעוני רישוי בכ 235 -רשויות .מתוכם פעלו סה"כ  40,331עסקים טעוני רישוי ללא
רישיון עסק .סה"כ עסקים הפועלים ללא רישיון עסק בממוצע ארצי הינו .31%
בחתך ע"פ סוג רשות (עיריות ,מועצות מקומיות ומועצות אזוריות) נמצא ,כי סך
העסקים טעוני הרישוי במועצות מקומיות הינו  16,222עסקים ,אשר מתוכם
פועלים  6,010עסקים ללא רישיון שהם .37%
ע"פ דיווח המועצה למשרד הפנים לגבי שנת  2015נמצא כי פועלים בתחום
המועצה  164עסקים טעוני רישוי .מתוכם ( 100כ )61% -פעלו עם רישיון עסק
בתוקף ,ו 64 -עסקים (כ )39% -פעלו ללא רישיון עסק תקף
ע"פ הנתונים אלה שיעור העסקים הפועלים ללא רישיון עסק בקרית טבעון
דומה לממוצע הארצי של הרשויות המקומיות
בבדיקת נתוני רישוי העסקים ברשות המקומית קרית טבעון לחודש מאי 2017
נמצא כי פועלים בתחום המועצה  149עסקים טעוני רישוי .מתוכם ( 103כ)69% -
פעלו עם רישיון עסק בתוקף ,ו 46 -עסקים (כ )31% -פעלו ללא רישיון עסק תקף.
דהיינו שיע ור העסקים הפועלים ללא רישיון עסק בקרית טבעון קטן מ 39%
בשנת  2015ל  31%בשנת  .2017מדובר על שיפור (קיטון) ראוי לציון לחיוב
בשיעור העסקים ללא רישיון עסק ברשות המקומית .כן ניתן לציין לחיוב ,כי
מהנתונים עולה ששיעור העסקים הפועל ללא רישיון עסק בקרית טבעון נמוך בכ-
 6%מהממוצע הארצי במועצות מקומיות.
מומלץ לרשות המקומית להמשיך את הפעילות הנמרצת בתחום רישוי עסקים
 .2רישיונות עסק בתחום המזון.
בתקנות רישוי עסקים נקבע ,כי עסקים בתחום המזון זכאים לקבל רישיון תקופתי
מתחדש מידי שלוש שנים אם נמצא שהם עומדים בתנאי חידושו .הגבלת תקופת
הרישיון נועדה לאפשר לרשות הרישוי פיקוח הדוק על עסקים ,ובייחוד על עסקים
שבפעילותם הבלתי תקינה עלולים לגרום לפגיעה בבריאות הציבור.
בדיקת נתוני רישוי העסקים ברשות המקומית קרית טבעון לחודש מאי 2017
העלתה ,כי בתחום המזון (מסעדות ,בתי קפה ,בתי אוכל ,סופרמרקט וכד') פועלים
 69עסקים טעוני רישוי .אשר  38מהם (כ )56%-פועלים עם רשיון עסק ,ו 31 -עסקים
(כ )44% -פועלים ללא רישיון עסק כחוק.
בביקורת נמצא ,כי מתוך  31העסקים שפועלים בתחום המזון ללא רישיון עסק6 ,
עסקים פועלים מעל חמש שנים ללא רישיון עסק (רישיונם פג בשנים 2008-
 .)2011עוד נמצא ,כי מתוכם  3עסקים הועברו לטיפול תובע הרשות המקומית.
בתגובת אחראית רישוי עסקים ,נאמר ,כי " לידיעה ,באופן שוטף ,אחת לחצי שנה
בערך ,נערכת פגישה עם התובע המשפטי של המועצה ,שבה מתקבלות החלטות ,על אופן
טיפול בכל תיק .השיקול שלרוב אנו מתייחסים הוא לפי כמה פרמטרים ,כאשר השיקול
העיקרי שעומד לנגד ענינו הוא פרק הזמן שהעסק פועל ללא רישוי ,סוג וגודל .לעניין זה,
תקבע פגישה עם התובע המשפטי של המועצה ,למועד הקרוב ,שבמסגרת הישיבה נדון
בעניין זה".

הביקורת ממליצה לבחון מדיניות לפיה כל בתי עסק בתחום המזון הפועלים
תקופה ארוכה ללא רישיון עסק יועברו לטיפול התובע.
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תקציר דוח ביקורת בנושא " רישוי עסקים "
 .3הסדרת ניגוד עניינים של אחראית רישוי עסקים .
אחיה של אחראית רישוי עסקים הנו בעל אטליז ברחוב החורש בקרית טבעון.
קרבת המשפחה בין אחראית רישוי עסקים לבין הבעלים של עסק ברשות
המקומית יוצר מצב של ניגוד עניינים בין עבודתה כאחראית לנושא רישוי עסקים
לבין הקרבה המשפחתית בינה לבין הבעלים של העסק.
לאטליז " אין רישיון עסק ,ורישיון העסק שהיה בעבר לעסק פקע ביום
 .31/12/2011דהיינו העסק פעל ללא רישיון עסק כ 6 -שנים.
בחודש דצמבר  2017פעל תובע הרשות המקומית להוצאת צו הפסקה מנהלי ע"י
ראש הרשות המקומית.
ביום  14/12/2017הוציא ראש הרשות המקומית צו הפסקה מנהלי לאטליז.
בית המשפט עיכב את הצו והושגו הסכמות לביטול הבקשה לסגירה מידית של
האטליז לאחר שהאטליז עמד בדרישות משרד הבריאות ,וזאת בכפוף להתחייבות
שנתן בעל העסק בפני בית המשפט שלא ייצר יותר מוצרי בשר במקום ללא רישיון
יצרן.
בהתייחס לסוגיית ניגוד העניינים ,מנהלת אגף התפעול מסרה לביקורת כי
בסביבות חודש מרץ/אפריל  2017נערכה פגישה עם התובע וסוכם שמנהלת אגף
התפעול תטפל בנושא של רישוי העסק של האטליז (האח של אחראית רישוי
עסקים).
עוד נמסר ,כי התיק של האטליז נמצא במשרדה של מנהלת אגף התפעול.
בביקורת נמצא כי אין מסמך או הוראות בכתב המסדירים את ניגוד העניינים של
אחראית רישוי עסקים.
עוד נמצא כי גם בסוף שנת  2017נשלחו מכתבים (שהוצאו מהמערכת הממוחשבת)
המתייחסים לאטליז בשמה של אחראית רישוי עסקים.
עוד נציין כי רישיון העסק שהונפק לעסק בתחילת שנת  2018יצא בחתימתה של
אחראית רישוי עסקים שהיא כאמור האחות של בעל העסק .בעקבות הערת
הביקורת ,ליקוי זה תוקן ,ורישיון העסק הוצא בחתימת מנהלת אגף שפ"ע.
הביקורת ממליצה למנהלת אגף התפעול לערוך מסמך פורמלי אשר יכלול הוראות
המסדירות את הטיפול בניגוד העניינים .המסמך ייחתם ע"י מנהלת אגף התפעול
ויימסר לעובדת .העתק של המסמך ישמר בתיקה האישי של אחראית רישוי
עסקים.
עוד מומלץ כי מכתבים בנושא רישוי עסקים והמתייחסים לאטליז ו/או רשיון
עסק ,יוצאו ע"י מנהלת האגף ( בשמה של מנהלת האגף) ולא בשמה של
אחראית רישוי עסקים.
 .4רישיונות עסק לנכסים השייכים לרשות המקומית.
בביקורת נמצא ,כי מנהל תחום רשויות מקומיות ,בלשכת הממונה על מחוז חיפה
במשרד הפנים ערך בתאריך  22/5/2017ביקורת במחלקת רישוי עסקים במו"מ קרית טבעון.
מנהל תחום הרשויות המקומיות ציין במכתב ששלח לראש הרשות המקומית ,כי
"יש לציין בחומרה כי לנכסים השייכים לרשות אין רישיון עסק".
להלן הנכסים שנכללו בביקורת מנהל תחום רשויות מקומיות ,בלשכת הממונה על
מחוז חיפה במשרד הפנים:
 מתנ"ס קרית טבעון – למבנה אין אישור של הרשות לכבאות והצלה ,לכן לעסקים
במקום אין רישיון עסק:
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א .קפה לואיז – נמצא ממבואת אולם זוהר ומנוהל ע"י זכיין ,ללא רישיון עסק.
ב .אולם קולנוע זוהר ,מנוהל ע"י המתנ"ס ,ללא רישיון עסק.
 מגרש כדורגל עירוני – אין אישורים של משטרת ישראל ושל הרשות לכבאות
והצלה .לא ניתן לתת רישיון עסק.
 אולם צוותא ,שייך למתנ"ס – אין אישור של הרשות לכבאות והצלה .לא ניתן לתת
רישיון עסק.
 אולם פייס ,שייך למתנ"ס – אין אישור משטרה .אין אישור של הרשות לכבאות
והצלה (היה אישור עד שנת  ,2015איננו בתוקף).
מנהל תחום רשויות מקומיות ,בלשכת הממונה על מחוז חיפה במשרד הפנים ,ציין
במכתבו " ,לאור ממצאים אלה על הרשות להקצות את המשאבים הדרושים כדי לעמוד
בדרישות החוק.
א .למפות את כל הנכסים שבבעלות הרשות המקומית.
ב .להכין תוכנית פעולה להכנת כל נכס לביקורת של הגורמים הרלוונטיים – הרשות
לכבאות והצלה ,משטרת ישראל ,משרד הבריאות.
ג .לבצע את הפעולות הדרושות כדי לקבל רישיון עסק כחוק.
ד .יש לתת עדיפות עליונה ולבצע את הנדרש בסעיפים א-ג ללא דיחוי .על מנת שכל
העסקים בנכסי הרשות יוכלו לקבל רישיון עסק לפני ינואר " .2018
ראש המועצה השיב ( 23אוגוסט) למנהל תחום רשויות מקומיות מחוז חיפה בזו הלשון:
א" .כל הנכסים שאליהם התייחסת במכתבך ,נמצאים בתהליך מתמיד של ניסיון לחתור
לרישוי עסקי.
ב .יש להצטער על כך ,כי נותני האישור למיניהם ,לא מקלים ,וזאת בלשון המעטה על
הרשות בתהליך זה ,ובאים בדרישות שמרביתן הינן דרישות שלהשקפתנו מיותרות.
ג .באולם זוהר הושג אישור כב"א ,ודרישות המשטרה הושלמו .כעת אנו ממתינים למתן
רשיון העסק ממשטרת ישראל .אציין שבמקביל אנו פועלים להשגת האישורים הנ"ל
ביתר הנכסים שציינת במכתבך.
אנו עושים כל שעל ידינו על מנת להשלים את רישוי העסקים בנכסים בהתאם לאמור
בסעיף ד' למכתבך ,קרי לפני ינואר  .2018תוך  60יום בכוונתי לעדכנך פעם נוספת לגבי
התהליך".
הביקורת המליצה לקבוע לוח זמנים להשגת רישיון עסק לנכסים שפורטו בסעיף זה.
בתגובת אחראית רישוי עסקים ,נאמר ,כי " ..מבדיקה שערכתי נאמר כי התקיימו מספר
ישיבות התנעה בעניין(.מצרפת עבורך עותקים מהסיכומים שנשלחו אלי ,מלשכת רה"מ) נמסר כי
רה"מ ביקש לפתוח תב"ר לטובת אשר תובא לאישורה במליאת דצמבר ".
להלן סטטוס מצב הרישוי והיערכותם לקראת השלמת תהליך:
.1
.2
.3

.4

אולם זוהר – התקבלו כל האישורים הנדרשים( .אישור משטרה ,כב"א ומנהל הנדסי).
ביומיים הקרובים מתוכננת להנפיק את הרישיון.
אולם פיס – יש אישור כב"א .נמצאים בשלב מתקדם לטובת אישור משטרה.
אצטדיון – נמצאים בשלב מתקדם לטובת אישור כב"א.
אולם צוותא -יבחן לאחר אישור תב"ר במליאה בחודש הבא.בריכת שחיה חנה סנש -יבחן
לאחר אישור תב"ר במליאה בחודש הבא".
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 .5שיתוף מידע בין רישוי עסקים למחלקת הגביה.
בביקורת נמצא ,כי אין תהליך מוגדר המסדיר את שיתוף המידע בין מחלקת הגבייה
לרישוי עסקים ,לצורך עדכון שוטף של המידע הקיים במחלקת הגבייה ,במאגר המידע של
רישוי עסקים.
קיימת אפשרות כי במחלקת הגבייה רשומים עסקים טעוני רישוי ,שאינם רשומים
במאגר המידע של רישוי עסקים.
הביקורת המליצה לאחראית רישוי עסקים לפנות למחלקת הגבייה ולבקש את רשימת
העסקים ופרטיהם הרשומים במאגר המידע של מחלקת הגבייה.
עוד במהלך הביקורת ,פנתה אחראית רישוי עסקים למנהלת מחלקת הגבייה ,וקיבלה
קובץ הכולל פרטים של  519בתי עסק.
אציין שההשוואה בין הרשימה של רישוי עסקים לרשימה של מחלקת הגבייה אינה
פשוטה היות ובתיאור של חלק מבתי העסק נרשם "עסקים" ולא ניתן מהרשימה לדעת
מהו תחום הפעילות של העסק.
בתגובת אחראית רישוי עסקים ,נאמר ,כי "נקבעה פגישה לתאריך  29.11.17עם מנהלת
מחלקת גביה ,לתיאום סוגיה זו .בפגישה נדון על נוהל העברת מידע בין המחלקות העיקר לעסקים
חדשים .הרעיון אליו שואפת שכל עסק חדש שיפתח במחלקת גביה או לחלופין כל עדכון ,יעבור לח"מ
לפי סוג ומהוות המידע שיתקבל ,יטופל בהתאם לצו ותקנות חוק רישוי העסקים".

הביקורת ממליצה:
 אחראית רישוי עסקים תשלים את ההשוואה בין קובץ מחלקת הגבייה לקובץ רישוי
עסקים.
 בכל מקרה של איתור של עסק חדש ע"י מחלקת הגבייה ,נדרש להעביר המידע
על העסק לרישוי עסקים ולהיפך.
 הביקורת ממליצה לקבוע נוהל עבודה שיסדיר את העברת המידע ושיתוף המידע
בין מחלקת הגבייה לאחראית רישוי עסקים.
 .6תשתיות נפט ואנרגיה -הוספת תנאים לרשיון העסק.
בביקורת נמצא ,כי נמצא ,כי רישיון העסק לשל תשתיות נפט ואנרגיה -אתר אלרואי ניתן
ב 17/07/2002 -לצמיתות.
במהלך התקופה מאז ניתן רישיון העסק  ,המשרד להגנת הסביבה קבע תנאים נוספים
ברישיון העסק של תשתיות נפט ואנרגיה -אתר אלרואי .התנאים הנוספים נשלחו (
 )12/2010 ,10/2016לרשות המקומית  ,והרשות המקומית מסרה במסירה ידנית את
המסמך (תנאים נוספים) לנציג תשתיות נפט ואנרגיה -אתר אלרואי.
לדעת הביקורת נדרשת בדיקה של הרשות המקומית (שנתנה בשנת  2002רישיון עסק
לצמיתות) ו/או בדיקה של המשרד לאיכות הסביבה ,כדי לוודא שתשתיות נפט ואנרגיה-
אתר אלרואי עומדים בתנאים הנוספים .לדעת הביקורת הרישיון שניתן לצמיתות מותנה
בבדיקה (עמידת תש"ן בתנאים הנוספים) של הרשות המקומית ו/או המשרד להגנת
הסביבה.
מיחידת רישוי עסקים חיפה -במשרד להגנת הסביבה נמסר ,כי "לכל מפעל או אתר בעל
פוטנציאל זיהומי גבוה יש מה שנקרא במשרדנו מה שנקרא :אחראי מפעל  ,אשר מבצע
פיקוח שוטף על כל התנאים והמסמכים הסטטורים שנשלחו לעסק ע"י משרדנו .כל תנאי
נוסף ברישי ון העסק מחייב את המפעל לעמוד בו  ,משרדנו מבצע פיקוח על כל התנאים
ברישיון העסק שנשלחו לעסק ע"י משרדנו".
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"אחראי המפעל" במשרד להגנת הסביבה מסר ,כי "המשרד כנותן אישור ,נותן את
התנאים ברשיון העסק ומפקח עליהם במסגרת הפיקוח השוטף .כמובן שלרשות
המקומית ,בהיותה רש ות הרישוי ,סמכויות לפיקוח על נושא רשיונות העסק והיא יכולה
להפעילן בהתאם לשיקול דעתה .בנוגע לשאלה האם המשרד ביצע פיקוח על תש"ן אלרואי והאם
עומדים בתנאים הנוספים – המשרד ביצע באופן שוטף פיקוח על תש"ן אלרואי ,במסגרת סיורי
הפיקוח התגלו מספר הפרות של תנאי רשיון העסק".

עד למועד הביקורת הרשות המקומית לא בדקה האם תשתיות נפט ואנרגיה -אלרואי
עמדה בתנאים הנוספים לרישיון עסק שהשית המשרד להגנת הסביבה בשנת 2011
ובשנת  . 2016הרשות המקומית גם לא ביקשה ועד לתחילת הביקורת לא קיבלה
מהמשרד לאיכות הסביבה מידע לגבי עמידה/אי עמידה של תשתיות נפט ואנרגיה
בתנאים הנוספים.
בעקבות הביקורת קיבלה האחראית לרישוי עסקים מידע לפיו התגלו מספר הפרות
בתנאי רישיון העסק שלן תש"ן.
בתגובת אחראית רישוי עסקים ,נאמר ,כי " ...
א.

נשלח למשרד איכות הסביבה מכתב אשר מסביר את עמדתי במקרה של הפרת תנאים
עסק .בקשתי מהם להיות מיודעת בכל השלבים עד בדיקתם והשלמת ועמידה בתנאים.
מצורף העתק.

ב.

אף על פי שאני סוג של "מתווכת" בין גורמי הרישוי לבין העסק ,ואין לי ידע מקצועי לאכוף
ולבדוק עמידה בתנאים או אי עמידה בתנאים ,החלטתי על שינוי -יותר הקפדה על תאריכי
ביצוע– מעקב בדיקה מול גורם הרישוי ,שהוסיף את התנאים( .משמע עסק קיבל תנאים
נוספים ,שנכנסים במידית לתוקף .תוך 45יום ,מיום מסירתם ,אבצע בדיקה מול גורם הרישוי
וסטטוס התנאים שנוספו)".

הביקורת ממליצה :
 בכל מקרה של קביעת תנאים נוספים ברישיון העסק של תשתיות נפט ואנרגיה-
ע" י המשרד להגנת הסביבה ,לאחר העברת התנאים הנוספים לנציג תש"ן ,יש
לבקש מהמשרד להגנת הסביבה דיווח על עמידת תש"ן בתנאים הנוספים
לרישיון עסק.
 הרשות המקומית תסדיר מול המשרד ולהגנת הסביבה קבלה של דוחות הפיקוח
השוטף שעורך המשרד ל העמידה/אי העמידה של תש"ן בתנאי רישיון העסק.
 נדרש לקבל ייעוץ משפטי לגבי אופן הטיפול בהפרות של תנאי רשיון העסק ע"י
תש"ן
 .7העדר רישיון עסק לחדר האוכל במרכז היום לקשיש .
בביקורת שערכה בשנת  ,2015נמצא :
" במרכז היום לקשיש חדר אוכל ומטבח .האוכל מבושל במקום מידי יום לכ60 -
סועדים.
תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל) ,התשמ"ג 1983-כוללים
כללים לניהול מטבחים וחדרי אוכל והן חובת רישוי למטבחים וחדרי אוכל.
צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) ,תשע"ג 2013-מגדיר את העסקים אשר
טעוני רישוי .בין העסקים הטעוני רישוי  :סעיף מס' " - 4.2בית אוכל – מקום
הכנה או הגשה של מזון לצריכה במקום או מחוצה לו"...... ,
מטרת רישוי העסק בסעיף זה ע"פ המוגדר בצו הינה "הבטחת בריאות הציבור
לרבות תנאי תברואה נאותים"
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סוגית הצורך ברישוי עסק לבית האוכל במרכז היום לקשיש הנה משפטית .אבל
לנושא זה גם היבטים תברואתיים ,היות שרישוי מסוג זה מבטיח עמידה באמות
מידה תברואתיות שהוגדרו בחוק.
במענה לשאלת הביקורת נמסר ,כי בדיקות ניקיון והתנהלות במטבח ובחדר האוכל
נעשות ע"י מרכז היום ומנהלת העמותה..
הביקורת המליצה בשנת  2015להנהלת העמותה לבחון משפטית הצורך ברישוי
עסק לבית האוכל במרכז היום לקשיש .עוד המליצה הביקורת להנהלת העמותה
לוודא כי חדר האוכל והמטבח עומדים באמות המידה הנדרשות מבחינה
תברואתית לבית אוכל ומטבח המבשל לכ 60 -סועדים .אמות המידה מפורטות
בתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל) ,התשמ"ג1983-
בתגובת אחראית רישוי עסקים לביקורת הנוכחית ,נאמר ,כי " ...נציג עמותת
שלהבת ,.. .הסביר כי בכל הכיוונים שבדק עליהם להגיש ולפתוח תיק במחלקת רישוי
עסקים ,ולפעול עם רישיון עסק כחוק .באותה פגישה ,הוגשו המסמכים הרלוונטיים
לפתיחת התהליך ,כולל אישור כב"א למבנה .התוכנית שהוגשה לא...תקינה .לא חתומה
ע"י מהנדס/אדריכל וחסר תרשים זרימת עבודה .לכן סוכם שעד סוף החודש הנוכחי יגיש
תכנית מצב קיים ,מעודכנת וחתומה ע"י בעל מקצוע .בעת קבלת התוכנית הנדרשת ,יפתח
תיק במערכת הרישוי ונתחיל תהליך מסודר על לקבלת הרישיון".

לדעת הביקורת הפעלת חדר האוכל במרכז היום לקשיש טעונה רישיון עסק.
הרשות המקומית נדרשת להבהיר לעמותת שלהבת ,כי הפעלת חדר האוכל ללא
רישיון הנה בניגוד לחוק .אי התנעה של תהליך להסדרת רשיון עסק ע"י עמותת
שלהבת מחייב את הרשות המקומית לשקול סגירת חדר האוכל
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תקציר דוח ביקורת בנושא " :רכש טובין בפטור ממכרז"
בתוספת החמישית לצו המועצות המקומיות נכללות הוראות בנוגע לרכש טובין בפטור
ממכרז.
 .1סכום הרכישה סמכות האישור ומספר הספקים.
בביקורת נמצא ,כי בחודש ינואר  2014המנכ"ל והגזבר אישרו נוהל "קריטריונים לרכש.
בהתאם לנוהל ,רכישה בסכום  ₪ 5,000 - ₪ 1,000הנה בסמכות מנהל הרכש לאחר
שיקבל  2-3הצעות מחיר.
רכישה בסכום  ₪ 70,400 -₪ 5,000תאושר ע"י ועדת רכש ,לאחר שיתקבלו  3-4הצעות
מחיר
הביקורת בדעה כי מספר ההצעות וסמכות האישור שנקבעה בכל מדרג סבירים
והגיוניים.
 .2מספר הצעות המחיר בכל הליך רכש
בביקורת נסקרו מספר תיקי רכש  ,נבדק מספר הצעות המחיר שהתקבלו בכל הליך.
בביקורת נמצא (כמפורט בטבלה בגוף הדוח)  ,כי בכל תיקי הרכש שנבדקו הרכש פנה
לקבל הצעות ממספר ספקים בהתאם לנוהל קריטריונים לרכש מחודש ינואר 2014
 .3הכנת תחזית ותכנית צריכה רבעונית
בתוספת החמישית לצו המועצות המקומיות נקבע..." :מנהל רכש ואספקה ,בשיתוף עם
מנהלי היחידות ומנהלי המחסנים ובתיאום עם הגזבר ,יכין בכל רבעון ,תחזית ותכנית צריכה,
בהתאם לצורכי היחידות והמחסנים ובהתאם לתקציב המאושר של המועצה באותה שנה
ועדת רכש ובלאי תקבע את הפריטים שייכללו בתכנון הצריכה
ולתזרים המזומנים שלה.
התקופתי ,כאמור בסעיף  6בעבור היחידות והמחסנים" .
בביקורת נמצא ,כי הוראת צו המועצות המקומיות לעניין הכנת תחזית ותוכנית
צריכה בכל רבעון אינה מקוימת.
בתגובת גזברית הרשות המקומית לממצאי הביקורת ,נכתב " המנהל הכספי פועל לטובת
תכנון מראש של רכישות המועצה וזאת על מנת להבטיח כמות מלאי נאותה אשר הכרחית
להתנהלות שוטפת של מחלקות המועצה ולצמצם ככל האפשר חוסרים ו"רכישות חירום" וכן על
מנת להוזיל עלויות באמצעות רכישות מרוכזות .רכישת ציוד שוטף (חומרי ניקויי ,נייר טואלט,
טונרים וכד') מבוצעת בדרך של ישיבות עבודה תקופתיות של המחלקות עם גזברית המועצה
ומנהל הרכש ובהוצאת הסכמי מסגרת המבוססים על צפי תקופתי של הצריכה .לקראת אירועי
יום העצמאות ולקראת פתיחת שנת הלימודים – מתקיימת ישיבת היערכות עם הגורמים
המקצועיים ומטרתה לאפיין את צרכי רכישת הציוד לאירועי יום העצמאות ולמוסדות החינוך
בהתאמה .רכישת ציוד שאינו שוטף (לדוגמא – רכישת מחשבים לחדר המחשבים בבי"ס
נרקיסים) ,מבוצע באמצעות תב"ר ובאישור מליאת המועצה ,בהתאם לתוכנית תקציב הפיתוח
השנתית שנקבעה מראש .מחלקת הרכש תמשיך להנחות ולדרוש ממנהלי המחלקות תחזית
רבעונית לגבי פרטי הציוד הנדרש לשלושת החודשים הקרובים לצורך הכנת תכנית צריכה
תקופתית שתתבסס על צרכי האגפים והתקציב המאושר ותוגש לאישור וועדת הקניות".

הביקורת ממליצה להכין תכנית צריכה תקופתית שתתבסס על צרכי האגפים
והתקציב המאושר התוכנית תוגש לאישור וועדת הקניות ,בהתאם לנדרש בצו
המועצות המקומיות.
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 .4הליכי רכש שבסמכות מנהל הרכש
" (ב) לצורך מימון רכישות שוטפות
בתוספת החמישית לצו המועצות המקומיות נקבע:
רשאית ועדת רכש ובלאי לאשר למנהל רכש ואספקה סכום נמוך מהסכום המזערי האמור בסעיף
(ג) מנהל רכש ואספקה ירכוש טובין כאמור בסעיף קטן (ב) ועל סמך הצעות
קטן (א); ....
מחיר שהגישו לו ספקי הטובין שאליהם פנה; הצעות כאמור יירשמו באופן השוואתי ויעמדו
לעיון ועדת רכש ובלאי ,לפי דרישתה".....

בהתאם ל נוהל קריטריונים לרכש ,הסמכות לאשר רכש טובין בסכום של עד ₪ 5,000
הנה של מנהל הרכש.
בסקירה של תיקי הרכש ,נמצא ,כי סכומים של עד  ₪ 5,000הרכש פונה לקבל הצעות מ-
 2ספקים (בד"כ) .ההצעות שהתקבלו מהספקים נשמרות בתיק הרכש .בחלק מהמקרים
הרכש מכין טבלה עם השוואה של ההצעות .
בביקורת נמצא ,כי ההחלטה לבחירת הספק הזוכה אינה מאושרת בחתימתו של מנהל
הרכש.
עוד נמצא כי בניגוד לצו המועצות המקומיות בחלק מהמקרים ההצעות אינן נרשמות
"באופן השוואתי" – דהיינו לא נערכת טבלה עם השוואה של ההצעות .
הביקורת ממליצה כי בכל הליך רכש שבסמכות מנהל הרכש ,יערך מסמך הכולל מידע
על ההצע ות שהתקבלו (טבלה) מנהל הרכש יאשר בחתימתו את החלטתו לגבי הספק
הזוכה (הזול ביותר).
 .5בדיקה ואישור טבלת השוואת המחירים בהליכי רכש
בתוספת החמישית לצו המועצות המקומיות נקבע ,כי ""  .5מועצת המועצה תמנה מנהל רכש
ואספקה וועדת רכש ובלאי .8.....לא תבוצע רכישה אלא באישור מראש מאת ועדת רכש ובלאי
שניתן באמצעות מנהל רכש ואספקה ,ובכפוף להוראות כל דין"..

גזברית הרשות המקומית עומדת בראש ועדת הרכש ,ומנכ"ל הרשות משמש כמזכיר
הועדה .ב ועדה חבר גם מנהל הרכש .לישיבות הועדה מוזמנים המבקר ,מנהל מחלקת
הנה"ח  ,ומנהלים נוספים בהתאם לנושא הרכש.
מנהל הרכש מציג בוועדה מסמך ,שכולל טבלה .בטבלה מפורטים הפריטים ,הכמויות,
הספקים ,ולכל ספק :עלות ליחידה ,סה"כ עלות סה"כ ללא מע"מ ,וסה"כ כולל מע"מ.
תנאי התשלום ולעיתים פרטים נוספים.
בביקורת נמצא ,כי במסמך של הרכש (טבלה) המוגש לעדת הרכש ,לא נכלל מידע לגבי
המחירים בהם נרכש הפריט ברכש קודם .מידע לגבי המחירים בהם נרכש הפריט
ברכש קודם יכול לסייע לוועדת הרכש ורצוי שמידע זה ישולב במסמך.
עוד נמצא כי המסמך המוגש ע"י יחידת הרכש אינו חתום ע"י מנהל הרכש ,בחתימה בה
הוא מאשר כי בדק את המסמך (טבלה) אשר הוכן ע"י עובדת יחידת הרכש.
המלצות:
 יחידת הרכש תכלול במסמך של הרכש (טבלה) ,במקרים הרלוונטים ,מידע לגבי
המחירים בהם נרכש הפריט ברכש קודם.
 מנהל הרכש יבדוק ויאשר בחתימתו את המסמך (טבלה) אשר הוכן ע"י עובדת
יחידת הרכש.
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 .6הליך לרכישת חרמש מכני
בתאריך  11יוני  2017פנתה עובדת הרכש ל  3ספקים בבקשה להציע הצעות
לרכישת חרמש מסוג "טנקה " TBC2705
 הספק "ד.מ ".ציין בהצעתו ,כי "אין במלאי/לא קיים יותר!!"
הצעה לחרמש אחר מסוג "אקו "280
 הספק " ח.י.ש.ע " .הגיש הצעה ל  3דגמים השונים המדגם שביקשה
המועצה " ,"TBC280"', "TBC 290" :אקו "280
 הספק "ה ".לא ענה לבקשה להגיש הצעת מחיר.
ביום  13.6.2017כתב מנהל מחלקת גינון לעובדת הרכש "בברור שערכתי מתברר
שטנקה הפסיקו לייצר את החרמש שביקשתי ,החברה העבירה את המפעל מיפן
לסין ולא ידוע איכות החרמשים שמיוצרים בסין .מציע לשלוח לספקים בקשה
חדשה עם הדגמים הללו .1 :טנקה  .2 280אקו .280
בביקורת נמצא ,כי לא נשלחה בקשה חדשה ל  3הספקים לפי הצעתו של מנהל
מחלקת הגינון .ההזמנה נמסרה לספק " ח.י.ש.ע " .לחרמש מדגם "אקו "280
בעלות של  ₪ 4,820כולל מע"מ.
הביקורת מעירה:
והגיש

 לאחר שהתברר שהדגם שביקשה המועצה לא קיים ,הרכש לא נענה להצעת
מנהל הגינון הציע מנהל הגינון לשלוח בקשה חדשה לספקים בהתאם
להצעתו של מנהל הגינון לדגמים " :טנקה  " "280אקו 280
 נדרש היה לשלוח בקשה חדשה לספקים בהתאם להצעתו של מנהל הגינון
לדגמים " :טנקה  " "280אקו ."280
 היות שהדגם שביקשה המועצה כבר לא קיים ,אם הייתה נערכת פנייה
חדשה עם הדגמים הנכונים יתכן שהספק "ה ".אשר לא ענה לבקשה
הראשונה להגיש הצעת מחיר ,היה מגיש הצעה.
 הרכש החליט לקנות מהספק " ח.י.ש.ע " .את הדגם "אקו  "280אשר היה
יקר ב  5%מהדגם "טנקה  "280למרות שמנהל הגינון ציין את  2הדגמים
כאפשריים.
 .7שינוי ספק במחיר הצעה לאחר דיון בועדת הרכש
בתאריך  11באוגוסט  2016פנתה עובדת הרכש ל –  3ספקים לרכישת  6ברזים
חשמליים ו 4 -מחשבי השקיה כולל ברזים "1
לוועדת הרכש הובאה טבלת השוואה עם ההצעות של  2ספקים כלהלן  :ועדת
הרכש שהתכנסה בתאריך  .23.8החליטה לבחור את ההצעה של "ע ".שהיה הזול
ביותר .יו"ר הועדה (הגזבר) ומזכיר הועדה (המנכ"ל) אישרו בחתימתם את
ההחלטה.
בביקורת נמצא ,כי לאחר ישיבת ועדת הרכש ,ככל הנראה לאחר שהרכש עדכן את
הספק ע .לגבי זכייתו ברכש ,חזר בו מהצעתו לספק את הברזים החשמליים
במחיר  ₪ 250ליחידה ,והציע מחיר חדש ₪ 330 -ליחידה הגבוה ב 32%מהמחיר
הקודם שהציע .
הרכש ערך טבלא חדשה בה שולב המחיר החדש של הספק "ע".
על הטבלא החדשה שנערכה לאחר ישיבת ועדת הרכש חתום מזכיר הועדה (אין
חתימה של יו"ר הועדה , ).על הטבלה החדשה מצוין "למרות הטעות של ע.
במחיר של הברז החשמלי ,הצעתו נמוכה משל המציע הגרעין ולכן ע .יספק את
המוצר"
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בפרוטוקול ועדת המכרזים צוין כי התקבלו הצעות מחיר שנדונו בוועדה .הזוכה
הנו חברת עמרוסי ...מאשרים את הספק הזול ע. .
הביקורת מציינת ומעירה באשר הליך רכש זה:







לאחר שהספק ע .חזר מהצעתו לספק את הברזים החשמליים במחיר ₪ 250
ליחידה ,והציע מחיר חדש ₪ 330 -ליחידה הגבוה ב 32%מהמחיר הקודם
שהציע ,נדרש היה לכנס את ועדת הרכש לדיון נוסף ולקבל את ההחלטות
בוועדה.
פרוטוקול ועדת הרכש אינו משקף את האירועים שהיו ,אין בו אזכור לכך
שהספק ע .חזר מהצעתו לספק את הברזים החשמליים במחיר ₪ 250
ליחידה ,והציע מחיר חדש ₪ 330 -ליחידה הגבוה ב 32%מהמחיר הקודם
שהציע .הפרוטוקול מציין את העלות הכוללת החדשה בלבד .למעשה ועדת
הרכש אישרה את הרכש במחיר הקודם ואין לכך אזכור בפרוטוקול.
מתן אפשרות לספק לשנות הצעתו לאחר שהגישה ולאחר שנדונה בוועדת
הרכש פוגע בשוויון בין הספקים.
הביקורת מציינת כי בסעיף " ברז חשמלי  "2סולונואיד  3גידים" הצעת הספק
עמרוסי יקרה יותר  ,ועדת הרכש הייתה צריכה להתכנס ולבדוק האפשרות
להעניק את הזכייה בסעיף הראשון (ברז חשמלי) לספק ה .שהיה זול יותר.

הביקורת בדעה ,כי הרכש והמנהל הכספי צריכים להפיק לקחים מהליך זה:
 מומלץ כי בכל מקרה בו יש מידע חדש המשפיע על עלות הרכש ,הועדה
תתכנס לדיון והחלטה .לא ניתן להסתפק בהחתמת יו"ר הועדה ו/או מזכיר
הועדה על הטבלה והפרוטוקול.
 מומלץ כי הטבלה ה משווה בין ההצעות עליה צריכים לחתום מנהל הרכש,
יו"ר ועדת הרכש תצורף לפרוטוקול ועדת הרכש.
 .8הוצאת הזמנה
בתוספת החמישית לצו המועצות המקומיות נקבע ,כי " ( .11א) רכישה תבוצע בטופס
הזמנה שייחתם בידי מנהל רכש ואספקה והגזבר( ...ב) טופס ההזמנה יכלול תיאור
מלא של הטובין שהוזמנו ופרטים נוספים על אודותם ,לרבות כמות ,מחיר יחידה ,תנאי
תשלום ,תנאי משלוח ,אופן אריזה ,מועדי אספקה ותקופת אחריות".
בביקורת נמצא כי ההזמנות הממוחשבות נערכות ע"י התקציבאית ונחתמות ע"י
הגזברית ומנהל מחלקת הנהלת החשבונות ,ובניגוד לצו המועצות המקומיות אינן נחתמות
ע"י מנהל הרכש.
חתימת מנהל הרכש על ההזמנות נדרשת בהתאם לצו המועצות המקומיות .
הביקורת ממליצה כי מנהל הרכש יחתום על הזמנות הרכש לאחר שיבדוק כי ההזמנה
תואמת לדרישת הרכש ולהצעת הספק שנבחר.
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 .1מבוא
 4.1כללי
הביקורת בנושא שירותי אחזקת תאורת רחוב נערכה בחודשים ינואר
פברואר 2017
 4.2רקע -כללי
הוצאות הרשות בנושא תיקון מערכות התאורה גדלו בשנתיים בכ 19%
₪ 390,524 2014
₪ 416,993 2015
₪ 464,160 2016
בחודש דצמבר  2015נחתם הסכם בין הרשות המקומית לבין "ל.ע.ח".
למתן שירותי אחזקת תאורת רחוב בתחום המועצה.
תמורת ביצוע מלוא חובות הקבלן על פי ההסכם התחייבה המועצה לשלם
לקבלן סכום חודשי קבוע של  ₪ 38,680כולל מע"מ .דהיינו ₪ 464,160
לשנה.

 4.3מטרת הביקורת.
בדיקת תהליכי הניהול והבקרה על הסכם.

 4.4אופן עריכת הביקורת.
 סקירה של נהלים ,חוזים חשבוניות ומסמכים.
 פגישות מנהלת אגף שפע ומנהל מחלקת האחזקה
 טיוטת דוח הביקורת הועברה להערות ,המנכ"ל ,מנהלת אגף שפע
ומנהל מחלקת האחזקה.
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 5ממצאים
 5.1הגדרת השירות ולוח זמנים לתיקון התקלות.
בהסכם עם הקבלן בנספח הוראות כלליות ותיאור "תיקון תאורה "  ,בסעיף א
תיקון כל התקלות בחודש  ,נקבע :
" 1הקבלן מתחייב בזה ,לטפל בכל התקלות הקיימות (קצר ,ברק ,תאונה ,בלאי,
התיישנות ,זדון ,ועוד) ,במתקני תאורה של הרשות ,בכל שעות היום והלילה ,כולל חג ,מועד,
שבת ,שביתה ועוד .
 2הגעה לתיקון נתקלה ,מכסימום עד  3שעה מהודעה טלפונית של הכונן ו/או כל עובד
מועצה המוסמך לבצע קריאה ,וטיפול באיתור התקלה ועד לתיקונה וקבלת אישור תקינות
מהמנהל "....
בסעיף ג .עבודות תאורה שוטפות בחודש נקבע :
"  1.בתדירות של אחת ל  14יום יגיע הקבלן למשרד המנהל ושם יקבל דוח מוקד לתקלות
תאורת רחובות.
 .2הקבלן ידליק את התאורה ,במתואם ,בכל רחבי הקריה לפי הסדר הבא :רמת טבעון א'
 ,רמת טבעון ב '  ,טבעון  ,קרית עמל ,אלרואי ,קרית חרושת .
 .3צוות הקבלן ,הכולל החשמלאי  +רכב המנוף והסולם יעבור באופן שיטתי כל רחוב ורחוב
כולל שבילים סמטאות ,מעברים בין בתים ועוד ,ויטפל בכל פנס שלא דולק ויביא אותו למצב
תקין "
הביקורת מציינת כי קיימת אי בהירות בהסכם .לא ברור מהן סוגי התקלות בהן זמן לתיקון
התקלה עד  3שעות מהודעה טלפונית של הכונן  ,ומהן סוגי התקלות שמטופלות בתדירות של
אחת ל  14יום.
המלצות:




הביקורת ממליצה כי במכרז הבא יקבע בצורה ברורה מהן סוגי התקלות בהן זמן לתיקון
התקלה עד  3שעות מהודעה טלפונית של הכונן  ,ומהן סוגי התקלות שמטופלות בתדירות
של אחת ל  14יום.
מומלץ ,כי במכרז הבא ,יקבע במפורש פרק הזמן המרבי ממסירת דוח תקלות מוקד לקבלן
ועד לתיקון התקלה.
מומלץ כי יקבע מנגנון של פיצוי מוסכם בגין אי עמידה של הקבלן בזמנים שיקבעו בחוזה
לתיקון תקלות.
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5.2

מסירת דוח מוקד לתקלות תאורת רחובות לקבלן
בהסכם עם הקבלן בסעיף ג .עבודות תאורה שוטפות בחודש נקבע :
" בתדירות של אחת ל  14יום יגיע הקבלן למשרד המנהל ושם יקבל דוח מוקד לתקלות
תאורת רחובות .... .... .צוות הקבלן… ,יטפל בכל פנס שלא דולק ויביא אותו למצב תקין "..
בביקורת נבדקו דיווחי הקבלן שצורפו לחשבוניות של החודשים אוגוסט ,ספטמבר,
אוקטובר  .2016בבדיקה של דיווחי הקבלן שצורפו לחשבניות שהגיש נמצא ,כי

בחודשים אוגוסט ואוקטובר  , 20163נמסרו לקבלן דוחות מוקד לתקלות תאורה
פעם אחת בחודש בלבד ,ולא פעמיים בחודש כפי שנקבע בהסכם.

הביקורת מצינת כי מסירת דוח תקלות לקבלן פעם אחת בחודש  ,מאריך הזמן בין
מועד הדיווח על התקלה לבין מועד תיקון התקלה ופוגע ברמת השירות לתושבים.
הביקורת ממליצה לדרוש מהקבלן להגיע למשרד המנהל בתדירות של לפחות
פעם ב  14יום ,לצורך מתן דוח תקלות תאורה.
מנהלת אגף שפע מסרה לביקורת כי לאחרונה (תחילת  ,)2017שונה תהליך העבודה,
ורשימת התקלות נמסרת לקבלן פעם בשבוע.
5.3

עבודות תאורה שוטפות
בהסכם עם הקבלן בסעיף ג .עבודות תאורה שוטפות בחודש נקבע :
" בתדירות של אחת ל  14יום יגיע הקבלן למשרד המנהל ושם יקבל דוח מוקד לתקלות
תאורת רחובות .... .הקבלן ידליק את התאורה ,במתואם ,בכל רחבי הקריה לפי הסדר הבא:
רמת טבעון א'  ,רמת טבעון ב '  ,טבעון  ,קרית עמל ,אלרואי ,קרית חרושת  ....צוות הקבלן,
הכולל החשמלאי  +רכב המנוף והסולם יעבור באופן שיטתי כל רחוב ורחוב כולל שבילים
סמטאות ,מעברים בין בתים ועוד ,ויטפל בכל פנס שלא דולק ויביא אותו למצב תקין "..
בביקורת נמצא כי הוראות הסכם מבוצעות באופן חלקי בלבד.

הוראות החוזה לפיהם פעמים בחודש " ,הקבלן ידליק את התאורה ,במתואם,
בכל רחבי הקריה לפי הסדר הבא :רמת טבעון א'  ,רמת טבעון ב '  ,טבעון  ,קרית
עמל ,אלרואי ,קרית חרושת  ".לצורך איתור פנסים שאינם דולקים אינן
מבוצעות.
הביקורת ממליצה לדרוש מהקבלן ליישם הוראות החוזה לעניין הדלקה של
התאורה בכל רחבי הישוב אחת ל  14ימים ,איתור פנסים שאינם דולקים,
ותיקונם.
מנהל אגף שפע מסרה לביקורת כי הנושא יוסדר לאחר שהקבלן ידביק את פיגורי
העבר ,וכמות התלונות תקטן.
מנהלת אגף שפע דיווחה לביקורת (" ,)28.2.2017צומצמו פיגורי העבר ואנו
מתחילים בפעילות יזומה לבדיקת התאורה ע"פ חוזה" .

3

16/10/2016 ,25/9/2016 ,1/9/2016 ,22/8/2016
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5.4

בקרה על עבודת הקבלן
בהסכם עם הקבלן נקבע :
"הקבלן יגיש בצמוד לחשבונית דו"ח בדבר כל המקומות שבוצע בהם "תיקון” וסוג התקלה
שדווחה .לאחר מכן יתבצע סיור עם נציג הקבלן ונציג המועצה .נציג המועצה יחתום ע"ג הדוח
לאישור תקינות וחתימת מנהל לאישור תקינות הינה חובה לאישור חשבונית".

בביקורת נמצא כי הרשות המקומית אינה מיישמת הבקרה שנקבעה בחוזה
כלשונה.
לביקורת נמסר כי הכונן עורך סיורים לבדיקת תיקון התקלות  ,אך מנהל מחלקת
האחזקה אינו מבצע סיור עם נציג הקבלן לבדיקת תיקון התקלות שדווחו בדוח
שמסר הקבלן.
עוד נמצא ,כי מנהל מחלקת האחזקה מאשר בחתימה על החשבונית את ביצוע
העבודה ,אך אינו מאשר בחתימתו את הדוח שהגיש הקבלן המפרט את התקלות
שטופלו כפי שנדרש בחוזה.
הביקורת ממליצה ליישם הוראות החוזה הן לעניין סיור חודשי של נציג המועצה עם
נציג הקבלן לבדיקת תיקון התקלות ,והן לעניין חתימה של מנהל מחלקת האחזקה
ע"ג דוח הקבלן כאישור ביצוע תיקון התקלות שדווח בדוח.
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 .1מבוא
 1.1כללי
הביקורת בנושא הקדמת תשלומים לקבלן הגינון  ,נערכה בחודשים אפריל
יוני 2017
 1.2רקע -כללי
הרשות המקומית רוכשת עבודות שירותים וטובין מספקים .בהזמנות
ובהסכמים עם הספקים נקבעים תנאי התשלום.
לאחר גמר העבודה ,או לאחר אספקת הטובין הספק מגיש לרשות חשבון עסקה
או חשבונית.
תשלום החשבונית נעשה בהתאם לתנאי התשלום שנקבעו בהסכם עם הספק.
לדוגמא אם החשבונית הוגשה ב  5לחודש מרץ  ,והתשלום שנקבע בהסכם הינו
שוטף פלוס  ,60התשלום יתבצע  60יום לאחר תחילת החודש הבא(ה 1-באפריל),
כך שמגיעים לתאריך ה 31-בבמאי (כלומר  60יום לאחר ה 1-באפריל) ,שהוא
מועד התשלום.

דחיית התשלום לספקים לפי מנגנון שוטף  X +מכונה גם אשראי ספקים.
אשראי הספקים מקל על תזרים המזומנים של הרשות והינו תחליף
לאשראי בנקאי ולכן אשראי הספקים מסייע לרשות ומקטין את
הוצאותיה.
קבלן הגינון הועסק ברשות המקומית כ 8 -שנים.
החל משנת  2009ועד לחודש אפריל  2017שולמו לספק כ 6.5 -מליון . ₪
 1.3מטרת הביקורת.
בדיקת עמידת הרשות המקומית בתנאי התשלום שנקבעו בהסכם עם
קבלן הגינון

 1.4אופן עריכת הביקורת.
 סקירה של נהלים ,חוזים חשבוניות ומסמכים.
 קבלת דוחות מהמערכת הממוחשבת .
 טיוטת דוח הביקורת הועברה להערות ,המנכ"ל ,הגזבר ,מנהל מחלקת
הנהלת חשבונות ,ואחראית חשבונות ספקים.
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 .2ממצאים
 2.1תשלומים עבור עבודות אחזקה שוטפת של גינון ציבורי
ההסכם עם מ.ג .נחתם בחודש יולי 2014
"תשלומים:
 22.1הקבלן יגיש למפקח אחת לחודש ב  1-בחודש חשבון בגין אחזקה שוטפת בעד
החודש החולף..... .
 22.2המפקח יבדוק את החשבון לרבות הכמויות והמחירים הנקובים בו בתוך  20ימים
מיום שהוגש.
 22.2המפקח יאשר את החשבון לתשלום כולו או מקצתו או ישנה אותו ויקבע את
תשלומי הביניים המגיעים לקבלן עד למועד שאליו מתייחס החשבון.
22.2התמורה תשולם לקבלן ,על פי החשבון שאושר ,בתוך  60ימים מתום החודש
שבו הוגש החשבון ובתנאי שאושר כאמור וכנגד הגשת חשבונית מס כחוק".

בביקורת נמצא כי לכאורה התשלומים לספק הוקדמו מידי חודש בכ25-27 -
ימים
הקדמת תשלומים זו הייתה עקבית ונמשכה לאורך ההתקשרויות כל תקופת
ההתקשרות עם הקבלן.
להלן דוגמאות:
מספר
חשבון

3101
3110
3111

סכום
החשבון

התאריך
תאריך
המוקדם
החשבון
ביותר
שהיה צ"ל
ע"ג
החשבון
59,793.71 1/2/2016 31/1/2016
56,860.52 1/3/2016 29/2/2016
56,680.52 1/4/2016 31/3/2016

תאריך
תאריך
התשלום
אישור
החשבון ע"י הנדרש
ע"פ
המנהל
ההסכם
2/2/2016
3/4/2016
3/4/2016

תאריך
התשלום
בפועל

4/4/2016 30/4/2016
4/5/2016 31/5/2016
5/6/2016 30/6/2016

הקדמת
תשלום
בימים

26
27
25

 הספק ,הגיש חשבונות עם תאריך של סוף החודש שבגינו הוגש החשבון ולא ב
בחודש בעד החודש החולף כפי שנקבע בהסכם  .כתוצאה מכך הוקדם
1
התשלום לספק בכ-חודש ( )25-27ימים .
 נדרש היה לחשב את מועד התשלום לספק בהתאם למועד שהיה צ"ל על גבי
החשבון ( 1לחודש) ולא בהתאם למועד המוקדם יותר שרשם הספק ע"ג החשבון.
 התשלומים לספק הוקדמו מידי חודש בכ 25 -ימים.
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משמעויות :
 הרשות המקומית הקדימה את התשלומים החודשיים במשך כ 8 -שנים
כל תשלום בכ 25 -ימים.
 הביקורת מעריכה ,כי הערך הכלכלי של הקדמת התשלומים הינו שווה
ערך למתן אשראי לספק ללא ריבית בהיקף של כ 65 -אלף  ₪לתקופה של
כ 6.5 -שנים.
 הליקוי שנמצא מצביע על פגם בבקרה על התשלומים לספקים.
הביקורת מציינת כי עולה חשש כי מדובר על הטבה כלכלית שניתנה לספק אשר
חורגת ואף מנוגדת למכרז ולהסכם עם הספק.
המלצות:






ולקבל

מומלץ לרשות המקומית לערוך בירור ,להפיק לקחים מהכשל,
החלטות על תיקון הליקויים.
נדרש להקפיד ליישם את ההוראות בחוזים של הרשות המקומית לרבות
תנאי התשלום ועיתוי התשלום לספקים.
נדרש לקבוע נהלים ובקרות אשר יבטיחו כי התשלומים יבוצעו בהתאם
להסכמים והחוזים עם הספקים.
גזבר הרשות ומנהל מחלקת הנהלת החשבונות יוודאו כי אחראית התשלומים
לספקים מקבלת העתק מהסעיפים הרלוונטים בחוזים לרבות לעניין תנאי
התשלום לספקים.
מומלץ לרשות המקומית לקזז מהתשלום לקבלן (למועד הביקורת טרם שולם
בגין חודש עבודתו האחרון  )2/2017את הערך הכלכלי של הקדמת
התשלומים.
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 .1מבוא
 1.1כללי
הביקורת בנושא הקדמת תשלומים לספק ציוד חקלאי  ,נערכה בחודשים
יולי אוקטובר 2017
 1.2רקע -כללי
הרשות המקומית רוכשת עבודות שירותים וטובין מספקים .בהזמנות
ובהסכמים עם הספקים נקבעים תנאי התשלום.
לאחר גמר העבודה ,או לאחר אספקת הטובין הספק מגיש לרשות חשבון עסקה
או חשבונית.
תשלום החשבונית נעשה בהתאם לתנאי התשלום שנקבעו בהסכם עם הספק.
לדוגמא אם החשבונית הוגשה ב  5לחודש מרץ  ,והתשלום שנקבע בהסכם הינו
שוטף פלוס  ,60התשלום יתבצע  60יום לאחר תחילת החודש הבא(ה 1-באפריל),
כך שמגיעים לתאריך ה 31-בבמאי (כלומר  60יום לאחר ה 1-באפריל) ,שהוא
מועד התשלום.

דחיית התשלום לספקים לפי מנגנון שוטף  X +מכונה גם אשראי ספקים.
אשראי הספקים מקל על תזרים המזומנים של הרשות והינו תחליף
לאשראי בנקאי ולכן אשראי הספקים מסייע לרשות ומקטין את
הוצאותיה.
הספק ח.י.ש.ע .מועסק ברשות המקומית שנים רבות
החל מחודש ספטמבר  2011ועד לחודש יולי  2017שולמו לספק כ 225
אלף . ₪
 1.3מטרת הביקורת.
בדיקת עמידת הרשות המקומית בתנאי התשלום שנקבעו בהזמנות לספק

 1.4אופן עריכת הביקורת.
 סקירה של נהלים ,חוזים חשבוניות ומסמכים.
 קבלת דוחות מהמערכת הממוחשבת .
 טיוטת דוח הביקורת הועברה להערות ,המנכ"ל ,הגזברית ,מנהל
מחלקת הנהלת חשבונות ,ואחראית חשבונות ספקים.
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 .2ממצאים
 2.1תשלום בגין אספקת ציוד חקלאי.
ככלל תנאי התשלום לספקים בהזמנות שמוציאה הרשות המקומית לספקים הנם
שוטף 90+

תנאי התשלום שנקבעו בהזמנות שהוצאו לספק ח.י.ש.ע .היו כמקובל לספקים
האחרים ,שוטף 90 +
בביקורת נבדק מועד התשלום שנדרש ע"פ ההזמנה מול תאריך התשלום
בפועל.
בביקורת נמצא כי לכאורה תשלומים לספק בוצעו לפי שוטף  ,60 +כאשר
בהזמנות נקבעו תנאי תשלום של שוטף 90+

להלן דוגמאות:
מס
ההזמנה

תאריך הזמנה

80

23/1/2017

882

23/1/2017

530

11/6/2017

572

26/6/2017

תנאי
התשלום
בהזמנה

שוטף
90 +
שוטף
90 +
שוטף
90+
שוטף
90+

מספר
החשבונית

תאריך
החשבונית

סכום
החשבונית
₪

תאריך
התשלום בפועל

הקדמת
תשלום
בימים

1241

1937.52 31/1/2017

5/4/2017
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1242

5/4/2017 2,444.36 31/1/2017

25

45

5/9/2017 6,452.19 21/6/2017

25

57

5/9/2017 4,820.89 29/6/2017
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בביקורת נמצא בנוסף ,כי עד לחודש אוגוסט  2011התשלומים לספק בוצעו
בהתאם להזמנות  ,דהיינו שוטף .90 +
עוד נמצא כי החל מחודש ספטמבר  2011התשלומים לספק הוקדמו באופן עקבי
ובוצעו ע"פ שוטף 60 ,+במקום ע"פ שוטף  90 +שנקבע בהזמנה.
אחראית תשלומים לספקים בהנהלת החשבונות מסרה לביקורת ,כי בשנת 2011
הספק פנה למנהל מחלקת הנהלת החשבונות בעקבות רכישות לחווה החקלאית
וטען כי אינו מוכן לתנאי תשלום של שוטף  .90 +מנהל מחלקת הנהלת החשבונות
ואחראית התשלומים ניגשו לגזבר המועצה ,וגזבר המועצה אישר לשנות את תנאי
התשלום לספק ל שוטף  .60+אישור הגזבר ניתן ב ע"פ .לא ניתן אישור בכתב.
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משמעוות :
 במשך כ 6-שנים הרשות המקומית הקדימה את התשלומים לספק
ח.י.ש .עמרוסי  ,ובצעה את התשלומים ע"פ שוטף 60+במקום ע"פ שוטף
 90 +שנקבע בהזמנות .
 הליקוי שנמצא מצביע על פגם בבקרה על התשלומים לספקים.
 הקדמת התשלום לספק מהווה פגיעה בשוויון בהליך הרכש ,וחורגת
מסדרי מנהל תקינים.
הביקורת מציינת כי עולה חשש כי מדובר על הטבה כלכלית שניתנה לספק אשר
חורגת מהתנאים שנקבעו בהזמנות שהוצאו לספק.
הביקורת מדגישה ,כי הרשות המקומית פונה בבקשה לקבלת הצעות ממספר
הביקורת מעירה כי התהליך לפיו
ספקים ,בתנאי תשלום  ,שוטף .90 +
כאשר זוכה הספק ח.י.ש.ע .תנאי התשלום בפועל הנם שוטף  ,60 +וכאשר זוכה
ספק אחר תנאי התשלום הנם שוטף  , 90 +אינו הוגן ,מהווה פגיעה בשוויון
בהליך הרכש ,וחורגת מסדרי מנהל תקינים.
המלצות:
 הביקורת ממליצה לגזברית הרשות המקומית ,להורות לתקן את תנאי
התשלום לספק זה לאלתר ,ולבדוק האם קיימים מקרים דומים.
 נדרש להקפיד ליישם את ההוראות בחוזים של הרשות המקומית לרבות
תנאי התשלום ועיתוי התשלום לספקים.
 נדרש לקבוע נהלים ובקרות אשר יבטיחו כי התשלומים יבוצעו בהתאם
להסכמים והחוזים עם הספקים.
 גזברית הרשות ומנהל מחלקת הנהלת החשבונות יוודאו כי מתקיימת בקרה
על תנאי התשלומים לספקים.
 ככלל לא תבוצע הקדמת תשלומים לספקים .במקרים חריגים ,החלטה על
הקדמת תשלום לספק תאושר בכתב ע"י גזברית הרשות המקומית ,התיעוד
יכלול גם את הנימוקים להקדמת התשלום ,והריבית שנדרש לחייב את
הספק בגין ההקדמה.
בתגובת גזברית הרשות המקומית לממצאי הביקורת והמלצותיה נאמר" :אנו
מקבלים את הביקורת ופועלים לתיקון לאלתר"
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מועצה מקומית קרית טבעון
מבקר המועצה

דוח ביקורת בנושא הקדמת תשלומים
לקבלן איסוף וסילוק אשפה וגזם
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 .1מבוא
 1.1כללי
הביקורת בנושא הקדמת תשלומים לקבלן איסוף וסילוק אשפה וגזם ,
נערכה בחודשים אפריל יוני 2017
 1.2רקע -כללי
הרשות המקומית רוכשת עבודות שירותים וטובין מספקים .בהזמנות
ובהסכמים עם הספקים נקבעים תנאי התשלום.
לאחר גמר העבודה ,או לאחר אספקת הטובין הספק מגיש לרשות חשבון
עסקה או חשבונית.
תשלום החשבונית נעשה בהתאם לתנאי התשלום שנקבעו בהסכם עם
הספק.
לדוגמא אם החשבונית הוגשה ב  5לחודש מרץ  ,והתשלום שנקבע בהסכם
הינו שוטף פלוס  ,60התשלום יתבצע  60יום לאחר תחילת החודש הבא(ה-
 1באפריל) ,כך שמגיעים לתאריך ה 31-בבמאי (כלומר  60יום לאחר ה1-
באפריל) ,שהוא מועד התשלום.
דחיית התשלום לספקים לפי מנגנון שוטף  X +מכונה גם אשראי ספקים.
אשראי הספקים מקל על תזרים המזומנים של הרשות והינו תחליף
לאשראי בנקאי ולכן אשראי הספקים מסייע לרשות ומקטין את
הוצאותיה.
הקבלן לאיסוף וסילוק אשפה וגזם מועסק ברשות המקומית כ 8 -שנים.
החל משנת  2009ועד לחודש מאי  2017שולמו לספק כ 38 -מליון . ₪
 1.3מטרת הביקורת.
בדיקת עמידת הרשות המקומית בתנאי התשלום שנקבעו בהסכם עם
הספק לאיסוף וסילוק אשפה וגזם

 1.4אופן עריכת הביקורת.
 סקירה של נהלים ,חוזים חשבוניות ומסמכים.
 קבלת דוחות מהמערכת הממוחשבת .
 טיוטת דוח הביקורת הועברה להערות ,המנכ"ל ,הגזבר ,מנהל מחלקת
הנהלת חשבונות ,ואחראית חשבונות ספקים.
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 .2ממצאים
 2.1תשלום בגין פינוי אשפה גזם ופסולת גושית.
ההסכם עם הקבלן נחתם בחודש דצמבר 2014
במכרז ובהסכם עם הקבלן נקבע כלהלן:
"נוהל תשלומים.
8.1
8.2

8.3
8.4

הקבלן יגיש לאישור המנהל עד ה –  5בכל חודש ,חשבון בגין כל תשלום אשר הקבלן טוען כי
הוא זכאי לו ,על חשבון התמורה לקבלן כהגדרתה בסעיף  7לחוזה זה.
המנהל יבדוק את החשבון והוא מוסמך על פי שיקול דעתו הבלעדי לסרב לאשר חשבון כאמור,
אם מצא כי הקבלן לא מילא באופן מלא אחר התחייבויותיו כלפי המועצה ,על פי חוזה זה.
במקרה כזה ,יהא המנהל מוסמך להורות על קיזוז כל סכום אשר נדרש על ידי הקבלן ,בגין
עבודות אשר לא בוצעו על ידו בפועל או בגין כל התחייבות כספית של הקבלן למועצה.
בדיקת החשבון על ידי המפקח ,כמפורט בסעיף זה ,תארך עד  14יום ממועד הגשת החשבון
לאישור.
התמורה לקבלן תשולם לו בפועל בתנאי תשלום של שוטף  60 +יום ממועד אישור החשבון על
ידי המנהל".

תנאי התשלום שנקבעו בהסכם עם הספק בהסכם משנת  2014זהים לתנאי
התשלום שנקבעו במכרז ובהסכם עם הקבלן משנת 2009
בביקורת נבדק מועד התשלום שנדרש ע"פ החוזה מול תאריך התשלום בפועל.
בביקורת נמצא כי לכאורה התשלומים לספק הוקדמו מידי חודש בכ23-27 -
ימים
הקדמת תשלומים זו הייתה עקבית ונמשכה לאורך ההתקשרויות עם הספק החל
משנת .2009
להלן דוגמאות:
תאריך
מספר
החשבונית החשבונית

11407
11408
10827
10825
10826
10751
10753
10754
10484
10487
10389
10390
10391

4/12/2016
4/12/2016
4/5/2016
4/5/2016
4/5/2016
10/4/2016
10/4/2016
10/4/2016
6/1/2016
6/1/2016
7/12/2015
7/12/2015
7/12/2015

סכום
החשבונית
₪
100,437.00
394,436.00
454,794.00
74,180.00
92,106.00
103,181.00
427,337.00
69,624.00
92,471.00
396,573.00
72,833.00
110,897.00
443,512.00

תאריך
קבלת
החשבונית

תאריך
התשלום
הנדרש ע"פ
ההסכם

תאריך
התשלום
בפועל

8/12/2016
8/12/2016
5/5/2016
5/5/2016
5/5/2016
19/4/2016
19/4/2016
19/04/2016
10/1/2016
10/1/2016
14/12/2015
14/12/2015
14/12/2015

28/2/2017
28/2/2017
31/7/2016
31/7/2016
31/7/2016
30/6/2016
30/6/2016
30/6/2016
31/3/2016
31/3/2016
29/2/2016
29/2/2016
29/2/2016

5/2/2017
5/2/2017
5/7/2016
5/7/2016
5/7/2016
5/6/2016
5/6/2016
5/6/2016
4/3/2016
4/3/2016
4/2/2016
4/2/2016
4/2/2016

הקדמת
תשלום
בימים
23
23
26
26
26
25
25
25
27
27
25
25
25
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משמעויות :
 הרשות המקומית הקדימה את התשלומים החודשיים במשך כ 8 -שנים
כל תשלום בכ 25 -ימים.
 הביקורת מעריכה ,כי הערך הכלכלי של הקדמת התשלומים הינו שווה
ערך למתן אשראי לספק ללא ריבית בהיקף של כ 400 -אלף  ₪לתקופה
של כ 6.5 -שנים.
 הליקוי שנמצא מצביע על פגם בבקרה על התשלומים לספקים.
הביקורת פנתה לראשונה בנושא זה למנהל הכספי ( 2אפריל  )2017בחודש יוני
 2017הפסיקה הרשות את הקדמת התשלומים לספק.
הביקורת מציינת כי עולה חשש כי מדובר על הטבה כלכלית משמעותית שניתנה
לספק אשר חורגת ואף מנוגדת למכרז ולהסכם עם הספק.
בתגובת גזבר הרשות המקומית (דאז) נכתב:
.4
.5
.6

במונחים של ריבית נמוכה מאוד ,אין כמעט ערך כספי להקדמת תשלום ב  30יום כפי
שתואר בדוח הביקורת.
יחד עם זאת ,המלצת הביקורת להקפיד על תנאי התשלום כפי שמופיע במכרז –
מקובלת.
המועצה איננה נמצאת בחריגה ולכן גם אין עלות לאשראי

הביקורת מדגישה ,כי הערך הכלכלי של הקדמת התשלומים הינו שווה ערך למתן
אשראי לספק ללא ריבית בהיקף של כ 400 -אלף  ₪לתקופה של כ 6.5 -שנים ,וכי
גם בריבית 4שנתית מינימלית של  ,2%-4%מוערכת ההטבה לספק בכ50,000- -
 100,000ש"ח
המלצות:







4

מומלץ לרשות המקומית לערוך בירור ,להפיק לקחים מהכשל ,ולקבל החלטות
על תיקון הליקויים.
נדרש להקפיד ליישם את ההוראות בחוזים של הרשות המקומית לרבות תנאי
התשלום ועיתוי התשלום לספקים.
נדרש לקבוע נהלים ובקרות אשר יבטיחו כי התשלומים יבוצעו בהתאם
להסכמים והחוזים עם הספקים.
גזבר הרשות ומנהל מחלקת הנהלת החשבונות יוודאו כי אחראית התשלומים
לספקים מקבלת העתק מהסעיפים הרלונטים בחוזים לרבות לעניין תנאי
התשלום לספקים וכן יוודאו כי מתקיימת בקרה על תנאי התשלומים לספקים.
בשל היקף התשלומים לספק (כ 38 -מליון  ₪ב  8שנים) ,מומלץ לקבל חוות דעת
בלתי תלויה האם הקדמת התשלומים גרמה נזק כלכלי לרשות ובאיזה היקף.
נדרש לבחון האם ניתן לחייב הספק בגין הערך הכלכלי של ההטבה שניתנה לו
בחריגה ובניגוד להסכם.

בשנים  2009-2017ריבית הפריים הייתה בשיעור 1.6%-4.75%
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מועצה מקומית קרית טבעון
מבקר המועצה

דוח ביקורת בנושא רישוי עסקים
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 .1מבוא
 1.1כללי
הביקורת בנושא רישוי עסקים נערכה בחודשים יוני יולי 2017
 1.2רקע -כללי

5

חוק רישוי עסקים שנחקק בכנסת בשנת  1968הינו הסמכות העיקרית
המסדירה את פעילותם של העסקים במדינת ישראל .חוק זה נועד
להבטיח מספר מטרות לטובת הציבור הרחב ,כאשר על כל מטרה
מופקד המשרד הממשלתי האחראי בנושא.
להלן רשימת המטרות והמשרדים האחראים:
)(1איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים – באחריות
המשרד להגנת הסביבה.
)(2מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות –
באחריות המשרד לבטחון פנים (משטר ישראל).
)(3בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו -באחריות
משרד הכלכלה.
)(4מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות –
באחריות משרד החקלאות.
)(5בריאות הציבור ,לרבות תנאי תברואה נאותים – באחריות משרד
הבריאות.
)(6קיום הדינים הנוגעים לכבאות – באחריות המשרד לבטחון פנים
(כבאות והצלה)
)(7קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה – באחריות אגף ההנדסה
ברשות המקומית.
עם צאתה לדרך של הרפורמה ברישוי עסקים ,נכנס לתוקף תיקון 27
התשע"א.2010-
עסקים
רישוי
לחוק
חוק רישוי עסקים מסמיך את שר הפנים להתקין תקנות המפרטות
הלכה למעשה את תהליך רישוי העסק מול המשרדים ומול הרשות
המקומית .בשנת התשס"א 2000-הותקנו לראשונה תקנות רישוי
עסקים (הוראות כלליות) אשר מפרטות את האמור לעיל .לאחר תיקון
 27לחוק רישוי עסקים ,תוקנו גם תקנות רישוי עסקים והן נכנסו לתוקף
התשע"ג. 2012-
בשנת
התקנות החדשות כוללות פרקים המפרטים את הנושאים הבאים:
חוות דעת מקדמית
היתר מזורז
בקשה לרישיון
היתר זמני
המפרט האחיד
5

דברי ההסבר מאתר הממשלה בנושא הרפורמה ברישוי עסקים.
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השגה
המסמכים הדרושים להגשת הבקשה
מפעלים בטחוניים
תוקף רישיון והיתר זמני
חידוש רישיון
שינוי בעלות
אגרות
צו רישוי עסקים
חוק רישוי עסקים הסמיך את שר הפנים לפרסם בצו את כל סוגי
העסקים החייבים ברישיון עסק ,זאת בהתייעצות עם יתר השרים
האחראים על מטרות חוק רישוי עסקים .סוגי העסקים שאינם נכללים
בצו – אינם חייבים ברישיון עסק ,כך לדוגמא חנות בגדים ,משרד עורכי
דין ,מרפאה ועוד .עם צאתה לדרך של הרפורמה ,תוקן צו רישוי עסקים
בשנת התשע"ג .2013-כ 200-סוגי עסקים נקבעו בצו כמי שחייבים
רישוי '.
'פריטי
נקראים
והם
עסק
ברישיון
פריטים אלו מסווגים תחת  10קבוצות משנה:
קבוצה  – 1בריאות ,רוקחות וקוסמטיקה.
קבוצה  – 2דלק ואנרגיה.
קבוצה  – 3חקלאות ובעלי חיים.
קבוצה  – 4מזון.
קבוצה  – 5מים ופסולת.
קבוצה  – 6מסחר ושונות.
קבוצה  – 7עינוג ציבורי ,נופש וספורט.
קבוצה  – 8רכב ותעבורה.
קבוצה  – 9שירותי שמירה ואבטחה ,נשק ותחמושת.
קבוצה  – 10תעשיה ,מלאכה ,כימיה ומחצבים.
כל העסקי ם טעוני הרישוי בצו רישוי עסקים רשומים בתוך טבלה שבה
מספר טורים כדלהלן:
טור א' – קובע את המספר סידורי של סוג העסק.
טור ב' – מתאר את מהות העסק טעון הרישוי.
טור ג' – מטרות הרישוי .טור זה מחולק ל 5-עמודות משנה וכל עמודה
היא שם המשרד שמופקד על המטרה המסויימת .משרדים אלו הם
נותני האישור לעסק – כל אחד בתחום אחריותו.
מלבד  5המשרדים הללו ,ישנם  2נותני אישור נוספים שלא מופיעים
בצו רישוי עסקים :וועדת התכנון ברשות המקומית והרשות לכבאות.
שני אלו הם נותני אישור לכל העסקים המופיעים בצו .כאשר מופיע +
פלוס בטור ג' תחת שם משרד ,זה אומר שמשרד זה הוא נותן האישור
לסוג העסק באותה שורה .כאשר מופיע ( )+פלוס בסוגריים תחת שם
המשרד ,תישלח אליו ידיעה על פתיחת הבקשה בלבד של סוג עסק
זה.
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טור ד' – מסומן  +פלוס ב 31-עסקים שבהם ניתן לבחור במסלול של
היתר מזורז.
טור ה' – קובע אלו לאלו פריטי רישוי לא יפורסם מפרט אחיד או
שיפורסם מפרט אחיד חלקי וזאת לפי המספר הסידורי של המשרדים
בטור ג'.
טור ו' – תוקף רישיון (בשנים) מציין את מס' השנים שהרישיון תקף עד
למועד חידושו .החלוקה בצו רישוי עסקים היא לתוקף רישיון של שנה,
 3שנים 5 ,שנים 10 ,שנים ו 15-שנה לפי רמת המסוכנות של סוג
העסק.
טור ז' – חיקוק אחר מציין את הדרישות שעל העסק לעמוד בהם
מתוקף חוקים אחרים מלבד חוק רישוי עסקים .הרשות המקומית לא
תנפיק רישיון לעסק שלא עמד בתנאים של החוק האחר.
 1.3מטרת הביקורת.
בדיקת תהליכי הניהול והבקרה על הסכם.

 1.4אופן עריכת הביקורת.
 סקירה של נהלים ,חוזים חשבוניות ומסמכים.
 פגישות מנהלת אגף שפע ומנהל מחלקת האחזקה
 טיוטת דוח הביקורת הועברה להערות ,המנכ"ל ,מנהלת אגף שפע
ואחראית רישוי עסקים.
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 .2ממצאים
 2.1מתן רישיונות עסק בתחום המועצה.
ע"פ פרסום משרד הפנים ,נכון לשנת  2014במדינת ישראל ישנם  130,415עסקים טעוני
רישוי בכ 235 -רשויות .מתוכם פעלו סה"כ  40,331עסקים טעוני רישוי ללא רישיון עסק .
סה"כ עסקים הפועלים ללא רישיון עסק בממוצע ארצי הינו .31%

בחתך ע"פ סוג ר שות (עיריות ,מועצות מקומיות ומועצות אזוריות) נמצא ,כי סך
העסקים טעוני הרישוי במועצות מקומיות הינו  16,222עסקים ,אשר מתוכם
פועלים  6,010עסקים ללא רישיון שהם .37%
ע"פ דיווח המועצה למשרד הפנים לגבי נתוני שנת  2015נמצא כי פועלים בתחום
המועצה  164עסקים טעוני רישוי .מתוכם ( 100כ )61% -פעלו עם רישיון עסק

בתוקף ,ו 64 -עסקים (כ )39% -פעלו ללא רישיון עסק תקף

ע"פ הנתונים אלה שיעור העסקים הפועלים ללא רישיון עסק בקרית טבעון דומה
לממוצע הארצי של הרשויות המקומיות

בבדיקת נתוני רישוי העסקים ברשות המקומית קרית טבעון לחודש מאי 2017
נמצא כי פועלים בתחום המועצה  149עסקים טעוני רישוי .מתוכם ( 103כ)69% -
פעלו עם רישיון עסק בתוקף ,ו 46 -עסקים (כ )31% -פעלו ללא רישיון עסק תקף.

דהיינו שיעור העסקים הפועלים ללא רישיון עסק בקרית טבעון קטן מ  39%בשנת
2015
ל  31%בשנת  .2017מדובר על שיפור (קיטון) ראוי לציון לחיוב בשיעור העסקים ללא
רישיון עסק ברשות המקומית .כן ניתן לציין לחיוב ,כי מהנתונים עולה ששיעור

העסקים הפועל ללא רישיון עסק בקרית טבעון נמוך בכ 6% -מהממוצע הארצי
במועצות מקומיות.

נציין ,כי המספר הכולל של עסקים טעוני רישוי בקרית טבעון ירד מ  164בשנת  2015ל
 149בשנת  .2017אחראית רישוי עסקים מסרה לביקורת ,כי " הפער נובע בעיקר ,משינוי
ויישום תחילת הרפורמה בתחום .הרפורמה נכנסה לתוקף מינואר  .2016כחלק מהרפורמה חלק
מהפרטים אוחדו .כלומר -למסעדה לפני הרפורמה -היה בבעלותו  2פרטים .מסעדה ומשקאות משכרים.
ולאחר שינוי בחוק -המסעדה מחזיקה תיק אחד ,רק של מסעדה .כלומר הפרטים אוחדו

ניתן לציין לחיוב ,כי מהנתונים עולה ששיעור העסקים הפועל ללא רישיון עסק
בקרית טבעון נמוך בכ 6% -מהממוצע הארצי במועצות מקומיות.
מומלץ לרשות המקומית להמשיך את הפעילות הנמרצת בתחום רישוי עסקים
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2.2

רישיונות עסק בתחום המזון.
בתקנות רישוי עסק ים נקבע ,כי עסקים בתחום המזון זכאים לקבל רישיון תקופתי
מתחדש מידי שלוש שנים אם נמצא שהם עומדים בתנאי חידושו .הגבלת תקופת הרישיון
נועדה לאפשר לרשות הרישוי פיקוח הדוק על עסקים ,ובייחוד על עסקים שבפעילותם
הבלתי תקינה עלולים לגרום לפגיעה בבריאות הציבור.
בצו רישוי עסקים נקבע ,כי קבלת רישיון עסק לניהול מסעדה מותנה באישור של רשות
הכבאות ובאישור של משרד הבריאות במטרה להבטיח את בריאות הציבור ותוקפו יהיה
לשלוש שנים בלבד.
בדיקת נתוני רישוי העסקים ברשות המקומית קרית טבעון לחודש מאי  2017העלתה ,כי
בתחום המזון (מסעדות ,בתי קפה ,בתי אוכל ,סופרמרקט וכד') פועלים  69עסקים טעוני
רישוי .אשר  38מהם (כ )56%-פועלים עם רשיון עסק ,ו 31 -עסקים (כ )44% -פועלים ללא
רישיון עסק כחוק.
בביקורת נמצא ,כי מתוך  31העסקים שפועלים בתחום המזון ללא רישיון עסק6 ,
עסקים פועלים מעל חמש שנים ללא רישיון עסק (רישיונם פג בשנים .)2008-2011
עוד נמצא ,כי מתוכם  3עסקים הועברו לטיפול תובע הרשות המקומית.
בתגובת אחראית רישוי עסקים ,נאמר ,כי " לידיעה ,באופן שוטף ,אחת לחצי שנה בערך,
נערכת פגישה עם התובע המשפטי של המועצה ,שבה מתקבלות החלטות ,על אופן טיפול בכל תיק.
השיקול שלרוב אנו מתייחסים הוא לפי כמה פרמטרים ,כאשר השיקול העיקרי שעומד לנגד ענינו הוא
פרק הזמן שהעסק פועל ללא רישוי ,סוג וגודל .לעניין זה ,תקבע פגישה עם התובע המשפטי של
המועצה ,למועד הקרוב ,שבמסגרת הישיבה נדון בעניין זה".

הביקורת ממליצה לבחון מדיניות לפיה כל בתי עסק בתחום המזון הפועלים תקופה
ארוכה ללא רישיון עסק יועברו לטיפול התובע.
2.3

הסדרת ניגוד עניינים של אחראית רישוי עסקים .
אחיה של אחראית רישוי עסקים הנו בעל אטליז ברחוב החורש בקרית טבעון.
קרבת המשפחה בין אחראית רישוי עסקים לבין הבעלים של עסק ברשות המקומית יוצר
מצב של ניגוד עניינים בין עבודתה כאחראית לנושא רישוי עסקים לבין הקרבה
המשפחתית בינה לבין הבעלים של העסק.
לאטליז אין רישיון עסק ,ורישיון העסק שהיה בעבר לעסק פקע ביום  .31/12/2011דהיינו
העסק פעל ללא רישיון עסק כ 6 -שנים.
בחודש דצמבר  2017פעל תובע הרשות המקומית להוצאת צו הפסקה מנהלי ע"י ראש
הרשות המקומית.
בית
ביום  14/12/2017הוציא ראש הרשות המקומית צו הפסקה מנהלי לאטליז.
המשפט עיכב את הצו והושגו הסכמות לביטול הבקשה לסגירה מידית של האטליז לאחר
שהאטליז עמד בדרישו ת משרד הבריאות ,וזאת בכפוף להתחייבות שנתן בעל העסק בפני
בית המשפט שלא ייצר יותר מוצרי בשר במקום ללא רישיון יצרן.
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בהתייחס לסוגיית ניגוד העניינים ,מנהלת אגף התפעול מסרה לביקורת כי בסביבות חודש
מרץ/אפריל  2017נערכה פגישה עם התובע וסוכם שמנהלת אגף התפעול תטפל בנושא של
רישוי העסק של האטליז (האח של אחראית רישוי עסקים).
עוד נמסר ,כי התיק של אטליז נמצא במשרדה של מנהלת אגף התפעול.
בביקורת נמצא כי אין מסמך או הוראות בכתב המסדירים את ניגוד העניינים של
אחראית רישוי עסקים.
עוד נמצא כי גם בסוף שנת  2017נשלחו מכתבים (שהוצאו מהמערכת הממוחשבת)
המתייחסים לאטליז בשמה של אחראית רישוי עסקים.
עוד נציין כי רישיון העסק שהונפק לעסק בתחילת שנת  2018יצא בחתימתה של אחראית
רישוי עסקים שהיא כאמור האחות של בעל העסק .בעקבות הערת הביקורת ,ליקוי זה
תוקן ,ורישיון העסק הוצא בחתימת מנהלת אגף שפ"ע.
הביקורת ממליצה למנהלת אגף התפעול לערוך מסמך פורמלי אשר יכלול הוראות
המסדירות את הטיפול בניגוד העניינים .המסמך ייחתם ע"י מנהלת אגף התפעול
ויימסר לעובדת .העתק של המסמך ישמר בתיקה האישי של אחראית רישוי עסקים.
עוד מומלץ כי מכתבים בנושא רישוי עסקים והמתייחסים לאטליז ו/או רשיון עסק,
יוצאו ע"י מנהלת האגף ( בשמה של מנהלת האגף) ולא ע"י אחראית רישוי עסקים.
2.4

רישיונות עסק לנכסים השייכים לרשות המקומית.
בביקורת נמצא ,כי מנהל תחום רשויות מקומיות ,בלשכת הממונה על מחוז חיפה במשרד
הפנים ערך בתאריך  22/5/2017ביקורת במחלקת רישוי עסקים במו"מ קרית טבעון.
מנהל תחום הרשויות המקומיות ציין במכתב ששלח לראש הרשות המקומית ,כי "יש לציין

בחומרה כי לנכסים השייכים לרשות אין רישיון עסק".

להלן הנכסים שנכללו בביקורת מנהל תחום רשויות מקומיות ,בלשכת הממונה על מחוז
חיפה במשרד הפנים:
 מתנ"ס קרית טבעון – למבנה אין אישור של הרשות לכבאות והצלה ,לכן לעסקים
במקום אין רישיון עסק:
א .קפה לואיז – נמצא ממבואת אולם זוהר ומנוהל ע"י זכיין ,ללא רישיון עסק.
ב .אולם קולנוע זוהר ,מנוהל ע"י המתנ"ס ,ללא רישיון עסק.
 מגרש כדורגל עירוני – אין אישורים של משטרת ישראל ושל הרשות לכבאות
והצלה .לא ניתן לתת רישיון עסק.
 אולם צוותא ,שייך למתנ"ס – אין אישור של הרשות לכבאות והצלה .לא ניתן לתת
רישיון עסק.
 אולם פייס ,שייך למתנ"ס – אין אישור משטרה .אין אישור של הרשות לכבאות
והצלה (היה אישור עד שנת  ,2015איננו בתוקף).

מנהל תחום רשויות מקומיות ,בלשכת הממונה על מחוז חיפה במשרד הפנים ,ציין
במכתבו " ,לאור ממצאים אלה על הרשות להקצות את המשאבים הדרושים כדי לעמוד
בדרישות החוק.
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ה .למפות את כל הנכסים שבבעלות הרשות המקומית.
ו .להכין תוכנית פעולה להכנת כל נכס לביקורת של הגורמים הרלוונטיים – הרשות
לכבאות והצלה ,משטרת ישראל ,משרד הבריאות.
ז .לבצע את הפעולות הדרושות כדי לקבל רישיון עסק כחוק.
ח .יש לתת עדיפות עליונה ולבצע את הנדרש בסעיפים א-ג ללא דיחוי .על מנת שכל
העסקים בנכסי הרשות יוכלו לקבל רישיון עסק לפני ינואר " .2018
ראש המועצה השיב ( 23אוגוסט) למנהל תחום רשויות מקומיות מחוז חיפה בזו הלשון:
ד" .כל הנכסים שאליהם התייחסת במכתבך ,נמצאים בתהליך מתמיד של ניסיון לחתור
לרישוי עסקי.
ה .יש להצטער על כך ,כי נותני האישור למיניהם ,לא מקלים ,וזאת בלשון המעטה על
הרשות בתהליך זה ,ובאים בדרישות שמרביתן הינן דרישות שלהשקפתנו מיותרות.
ו .באולם זוהר הושג אישור כב"א ,ודרישות המשטרה הושלמו .כעת אנו ממתינים למתן
רשיון העסק ממשטרת ישראל .אציין שבמקביל אנו פועלים להשגת האישורים הנ"ל
ביתר הנכסים שציינת במכתבך.
אנו עושים כל שעל ידינו על מנת להשלים את רישוי העסקים בנכסים בהתאם לאמור
בסעיף ד' למכתבך ,קרי לפני ינואר  .2018תוך  60יום בכוונתי לעדכנך פעם נוספת לגבי
התהליך".
הביקורת ממליצה לקבוע לוח זמנים להשגת רישיון עסק בכל אחד מהנכסים שפורטו
בסעיף זה.
הביקורת מבקשת לקבל את לוח הזמנים להשגת רישיון עסק בכל אחד מהנכסים
שפורטו בסעיף זה.
בתגובת אחראית רישוי עסקים ,נאמר ,כי "כידוע לרשות המקומית ישנה  5מבני ציבור
שבבעלות המועצה אך באחריות רשת המתנ"ס קרית טבעון.
מבדיקה שערכתי נאמר כי התקיימו מספר ישיבות התנעה בעניין(.מצרפת עבורך עותקים מהסיכומים
שנשלחו אלי ,מלשכת רה"מ)
נמסר כי רה"מ ביקש לפתוח תב"ר לטובת הנושא בהתאם לטבלה המצורפת ,אשר נביא לאישורה
במליאת דצמבר .
להלן סטטוס מצב הרישוי והיערכותם לקראת השלמת תהליך:
.1
.2
.3
.4
בריכת

2.5

אולם זוהר – התקבלו כל האישורים הנדרשים( .אישור משטרה ,כב"א ומנהל הנדסי).
ביומיים הקרובים מתוכננת להנפיק את הרישיון.
אולם פיס – יש אישור כב"א .נמצאים בשלב מתקדם לטובת אישור משטרה.
אצטדיון – נמצאים בשלב מתקדם לטובת אישור כב"א.
אולם צוותא -יבחן לאחר אישור תב"ר במליאה בחודש הבא.
שחיה חנה סנש -יבחן לאחר אישור תב"ר במליאה בחודש הבא".

שיתוף מידע בין רישוי עסקים למחלקת הגביה.
בביקורת נמצא ,כי אין תהליך מוגדר המסדיר את שיתוף המידע בין מחלקת הגבייה
לרישוי עסקים ,לצורך עדכון שוטף של המידע הקיים במחלקת הגבייה ,במאגר המידע של
רישוי עסקים.
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קיימת אפשרות כי במחלקת הגבייה רשומים עסקים טעוני רישוי ,שאינם רשומים
במאגר המידע של רישוי עסקים.
הביקורת המליצה לאחראית רישוי עסקים לפנות למחלקת הגבייה ולבקש את רשימת
העסקים ופרטיהם הרשומים במאגר המידע של מחלקת הגבייה.
עוד במהלך הביקורת ,פנתה אחראית רישוי עסקים למנהלת מחלקת הגבייה ,וקיבלה
קובץ הכולל פרטים של  519בתי עסק.
אציין שההשוואה בין הרשימה של רישוי עסקים לרשימה של מחלקת הגבייה אינה
פשוטה היות ובתיאור של חלק מבתי העסק נרשם "עסקים" ולא ניתן מהרשימה לדעת
מהו תחום הפעילות של העסק.
בתגובת אחראית רישוי עסקים ,נאמר ,כי "נקבעה פגישה לתאריך  29.11.17עם מנהלת
מחלקת גביה ,לתיאום סוגיה זו .בפגישה נדון על נוהל העברת מידע בין המחלקות העיקר לעסקים
חדשים .הרעיון אליו שואפת שכל עסק חדש שיפתח במחלקת גביה או לחלופין כל עדכון ,יעבור לח"מ
לפי סוג ומהוות המידע שיתקבל ,יטופל בהתאם לצו ותקנות חוק רישוי העסקים".

הביקורת ממליצה:
 אחראית רישוי עסקים תשלים את ההשוואה בין קובץ מחלקת הגבייה לקובץ רישוי
עסקים.
 בכל מקרה של איתור של עסק חדש ע"י מחלקת הגבייה ,נדרש להעביר המידע
על העסק לרישוי עסקים ולהיפך .הביקורת ממליצה לקבוע נוהל עבודה שיסדיר
את העברת המידע ושיתוף המידע בין מחלקת הגבייה לאחראית רישוי עסקים.

2.6

תשתיות נפט ואנרגיה -הוספת תנאים לרשיון העסק.
בבדיקת התיק של תשתיות נפט ואנרגיה -אתר אלרואי  ,נמצא ,כי רישיון העסק ניתן ב-
 17/07/2002לצמיתות.
במהלך התקופה מאז ניתן רישיון העסק  ,המשרד להגנת הסביבה קבע תנאים נוספים ברישיון העסק של
תשתיות נפט ואנרגיה -אתר אלרואי .התנאים הנוספים נשלחו (  )12/2010 ,10/2016לרשות המקומית ,
והרשות המקומית מסרה במסירה ידנית את המסמך (תנאים נוספים) לנציג תשתיות נפט ואנרגיה -אתר
אלרואי.
ב  2לדצמבר  2010התקבל ברשות המקומית מכתב מהמשרד להגנת הסביבה ,בנושא "חוק רישוי
עסקים התשכ"ח  ,1968תנאים נוספים ברשיון עסק (כניסה לתוקף מידית).
במסמך פורטו בין היתר דרישות .








דרישה למיכלים המצוידים בגג צף חיצוני מסוג מצוף או מגע ישיר עם אטם כפול...
דרישה לאטמים המפחיתים את המרווח בין הגג הצף לבין דופן המיכל.....
דרישה לאמצעים נוספים להפחתת הפליטות מאביזרי הגג הצף....
צבע המיכלים וגגות המיכלים יהיה עם החזר קרינת אור וחום של  70%לפחות..
בעל העסק יבצע באופן מתמשך תכניץ לאיתור ותיקון של דליפות של חומרים אורגניים
נדיפים .....התוכנית שהוגשה ואושרה תעודכן ותוגש שוב לאישור .
אמצעים למניעת גלישה ומילוי יתר
במסמך מפורטים קריטריונים לציוד ואביזרים.
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הנחיות מפורטות בנושא תחזוקה והפעלה.
הנחיות בנושא ריח וזיהום הקרקע ,לרבות דרישה לתוכנית לסקר קרקע ולהערכת זיהום מים
וקרקע מדלק ,וביצוע התוכנית בכפוף לתנאי אישורה.
הענחיות לתיעוד של הפעולות  ,הבדיקות ,התקלות  ,התלונות שהוגשו ואופן הטיפול בתלונות.

ב  13אוקטובר  2016התקבל ברשות המקומית מכתב מהמשרד להגנת הסביבה בנושא "חוק רישוי
עסקים התשכ"ח –  1968תנאים ברישיון עסק"
רישיון העסק הותנה בתנאים נוספים אשר פורטו במכתב ,להלן תקציר







דרישה לבדיקת הצנרת בתדירות שלא תפחת מפעם לחמש שניםן באמצעות מעבדה מוסמכת....
דרישה להתקנת מערכת הגנה קטודית בצנרת...
דרישה בנושא חפירה ודיגום ערימות קרקע החשודה בזיהום.
דרישות לדיווח על אינדיקציה לזיהום קרקע..
דרישות לביצוע תחקיר לאחר אירוע דליפה
דרישה לביצוע קידוחי קרקע:
 העסק יבצע קידוחים לקרקע ומי התהום ויקים קידוחי ניסור קבועים למי תהום
בגבולות חוות המיכלים ,אשר ינוסרו באופן קבוע בהתאם לתוכנית שתאושר עװו
נותן האישור .תוכנית כאמור תוגש לאישור נותן האישור עד למועד .15.11.2016
קידוחים למי תהום יבוצעו עפ"י הנחיות רשות המים .
 בעל העסק יערוך ניטור ויזואלי לגילוי שכבת דלק צפה באמצעות קידוחי הניטור
אחת לרבעון .וידווח על הממצאים ועובי שכבת הדלק ,ככל שתתגלה ,לנותן האישור
אחת לשנה .
 בעל העסק ידווח לנותן האישור ולרשות המים בהקדם האפשרי ולא יאוחר משבוע,
על כל דליפה או ליקוי שנתגלה בעת ניסור קידוחי הניטור ויפעל בהתאם להנחיות
נותן האישור ורשות המים לרבות לעניין ביצוע סקר קרקע ,פעולות להפסקת
הזיהום ושיקום הקרקע .

לדעת הביקורת נדרשת בדיקה של הרשות המקומית (שנתנה בשנת  2002רישיון עסק
לצמיתות) ו/או בדיקה של המשרד לאיכות הסביבה ,כדי לוודא שתשתיות נפט ואנרגיה -אתר
אלרואי עומדים בתנאים הנוספים .לדעת הביקורת הרישיון שניתן לצמיתות מותנה בבדיקה
(עמידת תש"ן בתנאים הנוספים) של הרשות המקומית ו/או המשרד להגנת הסביבה.
מיחידת רישוי עסקים חיפה -במשרד להגנת הסביבה נמסר ,כי "לכל מפעל או אתר בעל
פוטנציאל זיהומי גבוה יש מה שנקרא במשרדנו מה שנקרא :אחראי מפעל  ,אשר מבצע פיקוח שוטף
על כל התנאים והמסמכים הסטטורים שנשלחו לעסק ע"י משרדנו .
כל תנאי נוסף ברישיון העסק מחייב את המפעל לעמוד בו  ,משרדנו מבצע פיקוח על כל התנאים
ברישיון העסק שנשלחו לעסק ע"י משרדנו".
"אחראי המפעל" במשרד להגנת הסביבה מסר ,כי "המשרד כנותן אישור ,נותן את התנאים
ברשיון העסק ומפקח עליהם במסגרת הפיקוח השוטף .כמובן שלרשות המקומית ,בהיותה רשות
הרישוי ,סמכויות לפיקוח על נושא רשיונות העסק והיא יכולה להפעילן בהתאם לשיקול דעתה.
בנוגע לשאלה האם המשרד ביצע פיקוח על תש"ן אלרואי והאם עומדים בתנאים הנוספים – המשרד
ביצע באופן שוטף פיקוח על תש"ן אלרואי ,במסגרת סיורי הפיקוח התגלו מספר הפרות של תנאי
רשיון העסק".
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עד למועד הביקורת הרשות המקומית לא בדקה האם תשתיות נפט ואנרגיה -אלרואי
עמדה בת נאים הנוספים לרישיון עסק שהשית המשרד להגנת הסביבה בשנת 2011
ובשנת  . 2016הרשות המקומית גם לא ביקשה ועד לתחילת הביקורת לא קיבלה
מהמשרד לאיכות הסביבה מידע לגבי עמידה/אי עמידה של תשתיות נפט ואנרגיה
בתנאים הנוספים.
בעקבות הביקורת קיבלה האחראית לרישוי עסקים מידע לפיו התגלו מספר הפרות
בתנאי רישיון העסק שלן תש"ן.
בתגובת אחראית רישוי עסקים ,נאמר ,כי " בעקבות המלצתך בביקורת ,וחשיבות הנושא
החלטתי לנקוט במספר מישורים.
ג.
ד.

נשלח למשרד איכות הסביבה מכתב אשר מסביר את עמדתי במקרה של הפרת תנאים
עסק .בקשתי מהם להיות מיודעת בכל השלבים עד בדיקתם והשלמת ועמידה בתנאים.
מצורף העתק.
אף על פי שאני סוג של "מתווכת" בין גורמי הרישוי לבין העסק ,ואין לי ידע מקצועי לאכוף
ולבדוק עמידה בתנאים או אי עמידה בתנאים ,החלטתי על שינוי -יותר הקפדה על תאריכי
ביצוע– מעקב בדיקה מול גורם הרישוי ,שהוסיף את התנאים( .משמע עסק קיבל תנאים
נוספים ,שנכנסים במידית לתוקף .תוך 45יום ,מיום מסירתם ,אבצע בדיקה מול גורם הרישוי
וסטטוס התנאים שנוספו)".

הביקורת ממליצה :
 בכל מקרה של קביעת תנאים נוספים ברישיון העסק של תשתיות נפט ואנרגיה-
ע"י המשרד להגנת הסביבה ,לאחר העברת התנאים הנוספים לנציג תש"ן ,יש
לבקש מהמשרד להגנת הסביבה דיווח על עמידת תש"ן בתנאים הנוספים
לרישיון עסק.
 הרשות המקומית תסדיר מול המשרד ולהגנת הסביבה קבלה של דוחות הפיקוח
השוטף שעורך המשרד ל העמידה/אי העמידה של תש"ן בתנאי רישיון העסק.
 נדרש לקבל ייעוץ משפטי לגבי אופן הטיפול בהפרות של תנאי רשיון העסק ע"י
תש"ן
2.7

העדר רישיון עסק לחדר האוכל במרכז היום לקשיש .
בביקורת שערכה בשנת  ,2015נמצא :
" במרכז היום לקשיש חדר אוכל ומטבח .האוכל מבושל במקום מידי יום לכ60 -
סועדים.
תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל) ,התשמ"ג 1983-כוללים
כללים לניהול מטבחים וחדרי אוכל והן חובת רישוי למטבחים וחדרי אוכל.
צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) ,תשע"ג 2013-מגדיר את העסקים אשר טעוני
רישוי.
בין העסקים הטעוני רישוי  :סעיף מס' " - 4.2בית אוכל – מקום הכנה או הגשה
של מזון לצריכה במקום או מחוצה לו"...... ,
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מטרת רישוי העסק בסעיף זה ע"פ המוגדר בצו הינה "הבטחת בריאות הציבור לרבות
תנאי תברואה נאותים"
סוגית הצורך ברישוי עסק לבית האוכל במרכז היום לקשיש הנה משפטית .אבל
לנושא זה גם היבטים תברואתיים ,היות שרישוי מסוג זה מבטיח עמידה באמות
מידה תברואתיות שהוגדרו בחוק.
במענה לשאלת הביקורת נמסר ,כי בדיקות ניקיון והתנהלות במטבח ובחדר האוכל
נעשות ע"י מרכז היום ומנהלת העמותה..

הביקורת המליצה בשנת  2015כלהלן:
 מומלץ להנהלת העמותה לבחון משפטית הצורך ברישוי עסק לבית האוכל במרכז
היום לקשיש.
 מומלץ להנהלת העמותה לוודא כי חדר האוכל והמטבח עומדים באמות המידה
הנדרשות מבחינה תברואתית לבית אוכל ומטבח המבשל לכ 60 -סועדים .אמות
המידה מפורטות בתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל),
התשמ"ג1983-
בתגובת העמותה ( ) 2015לדוח הביקורת ,נאמר :ההנהלה מקבלת את המלצת
המבקר ובימים אלה נערכת ליצור קשר עם משרד הבריאות .עדכונים בנידון יועברו
למבקר.
הביקורת מציינת ,כי סעיף  32לחוק קובע כי לצורך תחולת החוק ,יראו כעסק
גם עיסוק של חבר בני אדם ,אף שאינו לשם הפקת רווחים ,אם נתקיים בו
אחד משני התנאים -הנהנים היחידים הם חברים שהצטרפותם מותנית
בתשלום דמי חבר ,ו -אילו המקום היה פתוח לציבור הרחב – היה נחשב
לעסק .דהיינו -אין צורך שעסק/עיסוק/פעילות ינוהלו למטרה עסקית או
רווחית על מנת שיחויבו בהוצאת רישיון.
בתגובת אחראית רישוי עסקים ,נאמר ,כי "תוך כדי תהליך הביקורת שערכת נערכו מספר
פגישות בנושא עם נציג עמותת שלהבת .יעקב שלו .ביקש לבדוק מספר אפשריות ובכלל האם ישנה
אפשרות ,בחוק ,על מנת להמשיך להפעיל את המטבח כמו שהוא כיום ללא רישיון עסק שכפוף לצו
רישוי העסקים .בשבוע עבר ,יום שני /שלישי (לא זוכרת במדויק) התקיימה פגישה עם מר יעקב
שלו.
נציג העמותה ,הסביר כי בכל הכיוונים שבדק עליהם להגיש ולפתוח תיק במחלקת רישוי עסקים,
ולפעול עם רישיון עסק כחוק .באותה פגישה ,הוגשו המסמכים הרלוונטיים לפתיחת התהליך ,כולל
אישור כב"א למבנה .התוכנית שהוגשה לא מספיק תקינה .לא חתומה ע"י מהנדס/אדריכל וחסר
תרשים זרימת עבודה .לכן סוכם שעד סוף החודש הנוכחי יגיש תכנית מצב קיים ,מעודכנת וחתומה
ע"י בעל מקצוע .בעת קבלת התוכנית הנדרשת ,יפתח תיק במערכת הרישוי ונתחיל תהליך מסודר
על לקבלת הרישיון".

לדעת הביקורת הפעלת חדר האוכל במרכז היום לקשיש טעונה רישיון עסק .הרשות
המקומית נדרשת להבהיר לעמותת שלהבת ,כי הפעלת חדר האוכל ללא רישיון הנה
בניגוד לחוק .אי התנעה של תהליך להסדרת רשיון עסק ע"י עמותת שלהבת מחייב את
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הרשות המקומית לשקול סגירת חדר האוכל
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מועצה מקומית קרית טבעון
מבקר המועצה

דוח ביקורת בנושא רכש טובין בפטור
ממכרז
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 .1מבוא
 1.1כללי
הביקורת בנושא רכש טובין בפטור ממכרז  ,נערכה בחודשים יולי ספטמבר
2017
 1.2רקע -כללי
בתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות נקבע כי רכישת טובין או
ביצוע עבודות בסכום של עד  ₪ 15,000במועצה מקומית שמספר תושביה
אינו עולה על  20,000תושבים ,פטורים ממכרז .הסכום שנקבע התקנה
צמוד למדד המחירים לצרכן ,כאשר המדד היסודי  115.5נקודות (ממוצע
 .)1987:100נכון לחודש יולי  2017מדד המחירים לצרכן על בסיס 1987
עמד על  533.7436נקודות ,והסכום למתן פטור ממכרז עמד על .₪ 69,618
בתוספת החמישית לצו המועצות המקומיות נכללות הוראות בנוגע לרכש
טובין כלהלן :
"  .5מועצת המועצה תמנה מנהל רכש ואספקה וועדת רכש ובלאי.
 .6מנהל רכש ואספקה ,בשיתוף עם מנהלי היחידות ומנהלי
המחסנים ובתיאום עם הגזבר ,יכין בכל רבעון ,תחזית ותכנית
צריכה ,בהתאם לצורכי היחידות והמחסנים ובהתאם לתקציב
המאושר של המועצה באותה שנה ולתזרים המזומנים שלה.
 .7ועדת רכש ובלאי תקבע את הפריטים שייכללו בתכנון הצריכה
התקופתי ,כאמור בסעיף  6בעבור היחידות והמחסנים.
 .8לא תבוצע רכישה אלא באישור מראש מאת ועדת רכש ובלאי
שניתן באמצעות מנהל רכש ואספקה ,ובכפוף להוראות כל דין.
( .9א) על אף האמור בסעיפים  7ו 8-רשאי מנהל רכש ואספקה
לרכוש טובין ללא אישור מאת ועדת רכש ובלאי ,אם לדעתו
הרכישה הכרחית ודחופה ,ובלבד שסכום הרכישה אינו עולה על
הסכום המזערי הקבוע בסעיף (8א) לתוספת הרביעית לצו
ובהתאם לתקציב המאושר.
(ב) לצורך מימון רכישות שוטפות רשאית ועדת רכש ובלאי
לאשר למנהל רכש ואספקה סכום נמוך מהסכום המזערי האמור
בסעיף קטן (א); לא אישרה הועדה סכום כאמור ,יחולו הוראות
סעיף .8
(ג) מנהל רכש ואספקה ירכוש טובין כאמור בסעיף קטן (ב)
ועל סמך הצעות מחיר שהגישו לו ספקי הטובין שאליהם פנה;
הצעות כאמור יירשמו באופן השוואתי ויעמדו לעיון ועדת רכש
ובלאי ,לפי דרישתה.
(ד) מנהל רכש ואספקה ידווח לועדת רכש ובלאי על רכישה
שביצע בהתאם לסמכויותיו המפורטות בסעיפים קטנים (א) ו(-ב),
לפי דרישתה.
 .10נתגלעו חילוקי דעות בין מנהל רכש ואספקה ובין ועדת רכש
ובלאי ,יכריע בהם ראש המועצה.
( .11א) רכישה תבוצע בטופס הזמנה שייחתם בידי מנהל רכש
ואספקה והגזבר"....
(ב) טופס ההזמנה יכלול תיאור מלא של הטובין שהוזמנו
ופרטים נוספים על אודותם ,לרבות כמות ,מחיר יחידה ,תנאי
תשלום ,תנאי משלוח ,אופן אריזה ,מועדי אספקה ותקופת
אחריות.
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(ג) טופסי הזמנות לרכישות יסומנו במספרים עוקבים".
בתגובת גזברית הרשות המקומית לממצאי הביקורת נטען ,כי "מהדוח עולה כי קיימים במועצה
נהלי רכש אשר גם מיושמים הלכה למעשה .יש להמשיך ולהקפיד על קיום הנהלים".

 1.3מטרת הביקורת.
בדיקת תקינות הליכי הרכש

 1.4אופן עריכת הביקורת.
 סקירה של נהלים ,ומסמכים.
 הפקת דוחות מהמערכת הממוחשבת .
 טיוטת דוח הביקורת הועברה להערות ,המנכ"ל ,הגזבר ,מנהל הרכש
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 .2ממצאים
 2.1סכום הרכישה סמכות האישור ומספר הספקים.
בביקורת נמצא ,כי בחודש ינואר  2014המנכ"ל והגזבר אישרו נוהל "קריטריונים
לרכש " .כלהלן:

רכש דחוף
סכום הרכישה
עד  1,000ש"ח

סמכות אישור
מנהל רכש

מספר הצעות מחיר
 1-2הצעות מחיר

רכש שאינו דחוף
סכום הרכישה
₪ 5,000 - ₪ 1,000
₪ 70,400 - ₪ 5,000
מעל ₪ 70,000

סמכות אישור
מנהל רכש
ועדת רכש
ועדת מכרזים

מספר הצעות מחיר
 2-3הצעות מחיר
 3-4הצעות מחיר
מכרז

הביקורת בדעה כי מספר ההצעות וסמכות האישור שנקבעה בכל מדרג סבירים
והגיוניים.
 2.2מספר הצעות המחיר בכל הליך רכש
בביקורת נסקרו מספר תיקי רכש  ,נבדק מספר הצעות המחיר שהתקבלו בכל
הליך.

שם הפריט

ביתן שמירה
לייסטים
לספסלים
מחברים וסופיות
לצנרת
חול נקי לגני
ילדים
קטנוע תלת גלגלי
מהדק אדמה-מנוע
בנזין
שטיפה
מכונת
עצמאית
מברגה אימפקט +
סוללות
חרמש

עלות
הרכש
₪

מספר
הספקים
שאליהם
פנו
4
3

מספר
הצעות
המחיר
שהתקבלו
4
3

3,105

2

2

 24/02/2016מנהל רכש

16,432

3

3

24/7/2016

ועדת רכש

44,736
4,317

3
3

3
3

 19/4/2016ועדת רכש
 22/11/2016מנהל רכש

21,645

3

3

19/4/2016

ועדת רכש

1,322

2

2

 13/11/2016מנהל רכש

4,820

2

2

מנהל רכש

18,252
13,630

תאריך

19/7/2016
14/1/2016

20/6/2017

הערות

ועדת רכש
ועדת רכש
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מכונת קרח
10,245
ממטיר הנטר
2,106
חומרי הדברה
9,769
מחשב השקיה 6,564
וברזים חשמליים

3
3
3
3

3
3
3
2

 23/11/2017ועדת רכש
 14/2/2017מנהל רכש
 19/36/2017ועדת רכש
 20/6/2017ועדת רכש

בביקורת נמ צא כמפורט בטבלה ,כי בכל תיקי הרכש שנבדקו הרכש פנה לקבל
הצעות ממספר ספקים בהתאם לנוהל קריטריונים לרכש מחודש ינואר 2014
 2.3הכנת תחזית ותכנית צריכה רבעונית
בתוספת החמישית לצו המועצות המקומיות נקבע:
" .6מנהל רכש ואספקה ,בשיתוף עם מנהלי היחידות ומנהלי המחסנים
ובתיאום עם הגזבר ,יכין בכל רבעון ,תחזית ותכנית צריכה ,בהתאם
לצורכי היחידות והמחסנים ובהתאם לתקציב המאושר של המועצה
באותה שנה ולתזרים המזומנים שלה.
 .7ועדת רכש ובלאי תקבע את הפריטים שייכללו בתכנון הצריכה התקופתי,
כאמור בסעיף  6בעבור היחידות והמחסנים" .
בביקורת נמצא ,כי הוראת צו המועצות המקומיות לעניין הכנת תחזית
ותוכנית צריכה בכל רבעון אינה מקוימת.
בתגובת גזברית הרשות המקומית לממצאי הביקורת ,נכתב " המנהל הכספי פועל
לטובת תכנון מראש של רכישות המועצה וזאת על מנת להבטיח כמות מלאי נאותה אשר
הכרחית להתנה לות שוטפת של מחלקות המועצה ולצמצם ככל האפשר חוסרים ו"רכישות
חירום" וכן על מנת להוזיל עלויות באמצעות רכישות מרוכזות .רכישת ציוד שוטף (חומרי ניקויי,
נייר טואלט ,טונרים וכד') מבוצעת בדרך של ישיבות עבודה תקופתיות של המחלקות עם גזברית
המועצה ומנהל הרכש ובהוצאת הסכמי מסגרת המבוססים על צפי תקופתי של הצריכה.
לקראת אירועי יום העצמאות ולקראת פתיחת שנת הלימודים – מתקיימת ישיבת היערכות עם
הגורמים המקצועיים ומטרתה לאפיין את צרכי רכישת הציוד לאירועי יום העצמאות ולמוסדות
החינוך בהתאמה .רכישת ציוד שאינו שוטף (לדוגמא – רכישת מחשבים לחדר המחשבים
בבי"ס נרקיסים) ,מבוצע באמצעות תב"ר ובאישור מליאת המועצה ,בהתאם לתוכנית תקציב
הפיתוח השנתית שנקבעה מראש .מחלקת הרכש תמשיך להנחות ולדרוש ממנהלי המחלקות
תחזית רבעונית לגבי פרטי הציוד הנדרש לשלושת החודשים הקרובים לצורך הכנת תכנית
צריכה תקופתית שתתבסס על צרכי האגפים והתקציב המאושר ותוגש לאישור וועדת הקניות".

הביקורת ממליצה להכין תכנית צריכה תקופתית שתתבסס על צרכי האגפים
והתקציב המאושר התוכנית תוגש לאישור וועדת הקניות ,בהתאם לצו המועצות
המקומיות.
 2.4הליכי רכש שבסמכות מנהל הרכש

בתוספת החמישית לצו המועצות המקומיות נקבע:
" (ב) לצורך מימון רכישות שוטפות רשאית ועדת רכש ובלאי לאשר למנהל רכש
ואספקה סכום נמוך מהסכום המזערי האמור בסעיף קטן (א); ....
(ג) מנהל רכש ואספקה ירכוש טובין כאמור בסעיף קטן (ב) ועל סמך הצעות מחיר
שהגישו לו ספקי הטובין שאליהם פנה; הצעות כאמור יירשמו באופן השוואתי ויעמדו
לעיון ועדת רכש ובלאי ,לפי דרישתה.
(ד) מנהל רכש ואספקה ידווח לועדת רכש ובלאי על רכישה שביצע בהתאם
לסמכויותיו המפורטות בסעיפים קטנים (א) ו(-ב) ,לפי דרישתה".
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בהתאם להחלטת מנכ"ל הרשות וגזבר הרשות ( נוהל קריטריונים לרכש),
הסמכות לאשר רכש טובין בסכום של עד  ₪ 5,000הנה של מנהל הרכש.
בסקירה של תיקי הרכש ,נמצא ,כי סכומים של עד  ₪ 5,000הרכש פונה לקבל
הצעות מ 2 -ספקים (בד"כ) .ההצעות שהתקבלו מהספקים נשמרות בתיק הרכש.
בחלק מהמקרים הרכש מכין טבלה עם השוואה של ההצעות .
בביקורת נמצא ,כי ההחלטה לבחירת הספק הזוכה אינה מאושרת בחתימתו של
מנהל הרכש.
עוד נמצא כי בניגוד לצו המועצות המקומיות בחלק מהמקרים ההצעות אינן
נרשמות "באופן השוואתי" – דהיינו לא נערכת טבלה עם השוואה של ההצעות .
הבי קורת ממליצה כי בכל הליך רכש שבסמכות מנהל הרכש ,יערך מסמך הכולל
מידע על ההצעות שהתקבלו (טבלה) מנהל הרכש יאשר בחתימתו את החלטתו
לגבי הספק הזוכה (הזול ביותר).
 2.5בדיקה ואישור טבלת השוואת המחירים בהליכי רכש
בתוספת החמישית לצו המועצות המקומיות נקבע ,כי ""  .5מועצת המועצה תמנה מנהל
רכש ואספקה וועדת רכש ובלאי .8.....לא תבוצע רכישה אלא באישור מראש מאת ועדת
רכש ובלאי שניתן באמצעות מנהל רכש ואספקה ,ובכפוף להוראות כל דין"..

גזברית הרשות המקומית עומדת בראש ועדת הרכש ,ומנכ"ל הרשות משמש
כמזכיר הועדה .בועדה חבר גם מנהל הרכש .לישיבות הועדה מוזמנים המבקר,
מנהל מחלקת הנה"ח  ,ומנהלים נוספים בהתאם לנושא הרכש.
מנהל הרכש מציג בוועדה מסמך ,שכולל טבלה .בטבלה מפורטים הפריטים,
הכמויות ,הספקים ,ולכל ספק :עלות ליחידה ,סה"כ עלות סה"כ ללא מע"מ,
וסה"כ כולל מע"מ .תנאי התשלום ולעיתים פרטים נוספים.
במסמך יש מקום לציון החלטת הועדה ומקום לחתימת יו"ר הועדה ומזכיר
הועדה .את המסמך מכינה עובדת הרכש והוא משמש בסיס להחלטת הועדה
בביקורת נמצא ,כי במסמך של הרכש (טבלה) ,לא נכלל מידע לגבי המחירים בהם
נרכש הפריט ברכש קודם .מידע לגבי המחירים בהם נרכש הפריט ברכש קודם יכול
לסייע לוועדת הרכש ורצוי שמידע זה ישולב במסמך (טבלה) שמוגש ע"י יחידת
הרכש.
עוד נמצא כי המסמך המוגש ע"י יחידת הרכש אינו חתום ע"י מנהל הרכש,
בחתימה בה הוא מאשר כי בדק את המסמך (טבלה) אשר הוכן ע"י עובדת יחידת
הרכש.
המלצות:
 יחידת הרכש תכלול במסמך של הרכש (טבלה) ,במקרים הרלוונטים ,מידע
לגבי המחירים בהם נרכש הפריט ברכש קודם.
 מנהל הרכש יבדוק ויאשר בחתימתו את המסמך (טבלה) אשר הוכן ע"י
עובדת יחידת הרכש.
 2.6הליך לרכישת חרמש מכני
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בתאריך  11יוני  2017פנתה עובדת הרכש ל  3ספקים בבקשה להציע הצעות
לרכישת חרמש מסוג "טנקה " TBC2705
 הספק "ד.מ ".ציין בהצעתו ,כי "אין במלאי/לא קיים יותר!!"
הצעה לחרמש אחר מסוג "אקו "280
 הספק " ח.י.ש.ע " .הגיש הצעה ל  3דגמים השונים המדגם שביקשה
המועצה " ,"TBC280"', "TBC 290" :אקו "280
 הספק "ה ".לא ענה לבקשה להגיש הצעת מחיר.

והגיש

ביום  13.6.2017כתב מנהל מחלקת גינון לעובדת הרכש "בברור שערכתי מתברר
שטנקה הפסיקו לייצר את החרמש שביקשתי ,החברה העבירה את המפעל מיפן
לסין ולא ידוע איכות החרמשים שמיוצרים בסין .מציע לשלוח לספקים בקשה
חדשה עם הדגמים הללו .1 :טנקה  .2 280אקו .280
בביקורת נמצא ,כי לא נשלחה בקשה חדשה ל  3הספקים לפי הצעתו של מנהל
מחלקת הגינון .ההזמנה נמסרה לספק " ח.י.ש.ע " .לחרמש מדגם "אקו "280
בעלות של  ₪ 4,820כולל מע"מ.
הביקורת מציינת:





לאחר שהתברר שהדגם שביקשה המועצה לא קיים הציע מנהל הגינון 2
דגמים "טנקה "  " 280אקו "280
הרכש החליט לקנות מהספק " ח.י.ש.ע " .את הדגם "אקו  "280אשר
היה יקר ב  5%מהדגם "טנקה  "280למרות שמנהל הגינון ציין את 2
הדגמים כאפשריים.
נדרש היה לשלוח בקשה חדשה לספקים בהתאם להצעתו של מנהל
הגינון לדגמים " :טנקה  " "280אקו ."280
היות שהדגם שביקשה המועצה כבר לא קיים ,אם הייתה נערכת פנייה
חדשה עם הדגמים הנכונים יתכן שהספק "הגרעין" אשר לא ענה
לבקשה הראשונה להגיש הצעת מחיר ,היה מגיש הצעה.

 2.7שינוי ספק במחיר הצעה לאחר דיון בועדת הרכש
בתאריך  11באוגוסט  2016פנתה עובדת הרכש ל –  3ספקים ( לרכישת  6ברזים
חשמליים ו 4 -מחשבי השקיה כולל ברזים "1
לוועדת הרכש הובאה טבלת השוואה עם ההצעות של  2ספקים כלהלן :
כמות
להזמנה

שם הפריט
"2

חשמלי
ברז
סולונואיד  3גידים
מחשב השקיה 4DC
כולל ברז "1
סה"כ ללא מע"מ
סה"כ כולל מע"מ

6
4

ה .עלות ה.
סה"כ
ליחידה
עלות
1950
325
590

2360
₪ 4,310
₪ 5,42.70

ע.
עלות
יחידה
250

ע.
סה"כ
עלות
1500

565

2260
₪ 3,760
₪ 4,399.20

מסמך זה כולל ממצאי ביקורת שערך מבקר המועצה .לפי צו המועצות המקומיות (סעיף  145ו) אסור
לפרסם את המסמך או חלק ממנו לפני שחלף המועד שנקבע ,להגשתו למועצה.

52

ועדת הרכש שהתכנסה בתאריך  .23.8החליטה לבחור את ההצעה של "ע ".שהיה
הזול ביותר .יו"ר הועדה (הגזבר) ומזכיר הועדה (המנכ"ל) אישרו בחתימתם את
ההחלטה.
לאחר ישיבת ועדת הרכש ,ככל הנראה לאחר שהרכש עדכן את הספק ע .לגבי
זכייתו ברכש ,חזר בו מהצעתו לספק את הברזים החשמליים במחיר ₪ 250
ליחידה ,והציע מחיר חדש ₪ 330 -ליחידה הגבוה ב 32%מהמחיר הקודם שהציע .
הרכש ערך טבלא חדשה בה שולב המחיר החדש של הספק "ע".
כמות
להזמנה

שם הפריט
"2

חשמלי
ברז
סולונואיד  3גידים
מחשב השקיה 4DC
כולל ברז "1
סה"כ ללא מע"מ
סה"כ כולל מע"מ

6
4

ה .עלות ה.
סה"כ
ליחידה
עלות
1950
325
590

2360

ע.
עלות
יחידה
330

ע.
סה"כ
עלות
1980

565

2260

₪ 4,310

₪ 4240

₪ 5,42.70

4,960.80
₪

על הטבלא החדשה שנערכה לאחר ישיבת ועדת הרכש חתום מזכיר הועדה (אין
חתימה של יו"ר הועדה , ).על הטבלה החדשה מצוין "למרות הטעות של ע.
במחיר של הברז החשמלי ,הצעתו נמוכה משל המציע ה .ולכן ע .יספק את
המוצר"
בפרוטוקול ועדת המכרזים צויין כי התקבלו הצעות מחיר שנדונו בועדה .הזוכה
הנו חברת ע ....מאשרים את הספק הזול ע..
הביקורת מציינת ומעירה באשר הליך רכש זה:
 לאחר שהספק ע .חזר מהצעתו לספק את הברזים החשמליים במחיר ₪ 250
ליחידה ,והציע מחיר חדש ₪ 330 -ליחידה הגבוה ב 32%מהמחיר הקודם
שהציע ,נדרש היה לכנס את ועדת הרכש לדיון נוסף ולקבל את ההחלטות
בוועדה.
 פרוטוקול ועדת הרכש אינו משקף את האירועים שהיו ,אין בו אזכור לכך
שהספק ע .חזר מהצעתו לספק את הברזים החשמליים במחיר  ₪ 250ליחידה,
והציע מחיר חדש ₪ 330 -ליחידה הגבוה ב 32%מהמחיר הקודם שהציע.
הפרוטוקול מציין את העלות הכוללת החדשה בלבד .למעשה ועדת הרכש
אישרה את הרכש במחיר הקודם ואין לכך אזכור בפרוטוקול.
 מתן אפשרות לספק לשנות הצעתו לאחר שהגישה ולאחר שנדונה בועדת
הרכש פוגע בשוויון בין הספקים.
 הביקורת מציינת כי בסעיף " ברז חשמלי  "2סולונואיד  3גידים" הצעת הספק
עמרוסי יקרה יותר  ,ועדת הרכש הייתה צריכה להתכנס ולבדוק האפשרות
להעניק את הזכייה בסעיף הראשון (ברז חשמלי) לספק ה .שהיה זול יותר.

הביקורת בדעה ,כי הרכש והמינהל הכספי צריכים להפיק לקחים מהליך זה:
מסמך זה כולל ממצאי ביקורת שערך מבקר המועצה .לפי צו המועצות המקומיות (סעיף  145ו) אסור
לפרסם את המסמך או חלק ממנו לפני שחלף המועד שנקבע ,להגשתו למועצה.
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 מומלץ כי בכל מקרה בו יש מידע חדש המשפיע על עלות הרכש ,הועדה
תתכנס לדיון והחלטה .לא ניתן להסתפק בהחתמת יו"ר הועדה ו/או
מזכיר הועדה על הטבלא והפרוטוקול.
 מומלץ כי הטבלה המשווה בין ההצעות עליה צריכים לחתום מנהל הרכש,
יו"ר ועדת הרכש תצורף לפרוטוקול ועדת הרכש.
 2.8הוצאת הזמנה
בתוספת החמישית לצו המועצות המקומיות נקבע ,כי " ( .11א) רכישה
תבוצע בטופס הזמנה שייחתם בידי מנהל רכש ואספקה
(ב) טופס ההזמנה יכלול תיאור מלא של הטובין שהוזמנו
והגזבר....
ופרטים נוספים על אודותם ,לרבות כמות ,מחיר יחידה ,תנאי תשלום ,תנאי
משלוח ,אופן אריזה ,מועדי אספקה ותקופת אחריות".
בביקורת נמצא כי ההזמנות הממוחשבות נערכות ע"י התקציבאית ונחתמות
ע"י הגזברית ומנהל מחלקת הנהלת החשבונות ,ובניגוד לצו המועצות
המקומיות אינן נחתמות ע"י מנהל הרכש.
חתימת מנהל הרכש על ההזמנות נדרשת בהתאם לצו המועצות המקומיות .
הביקורת ממליצה כי מנהל הרכש יחתום על הזמנות הרכש לאחר שיבדוק
כי ההזמנה תואמת לדרישת הרכש ולהצעת הספק שנבחר.

מסמך זה כולל ממצאי ביקורת שערך מבקר המועצה .לפי צו המועצות המקומיות (סעיף  145ו) אסור
לפרסם את המסמך או חלק ממנו לפני שחלף המועד שנקבע ,להגשתו למועצה.
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המלצות מבקר הרשות בדוח השנתי 2016
המלצות מרכזיות

סטטוס -דיווח מנכ"ל
11/2017

ההמלצה מקובלת ומיושמת .
עדכון מחיר מרבי במכרז לאחר פרסומו
מנכ"ל המועצה הכין נוהל דיווח
בביקורת נמצא ,כי לוועדת המכרזים נמסר מידע שאינו נכון :על אף שבפועל בסיור הקבלנים השתתפו רק  2קבלנים לוועדת מכרזים הכולל את
לוועדת המכרזים נמסר כי בסיור הקבלנים השתתפו  10קבלנים ומידע זה אף נרשם בפרוטוקול הדיון.
המלצות הביקורת .
(מצורפים מסמכי הוועדה )
מנהל המכרז שולח את
 .1מומלץ להנהלת הרשות המקומית להפיק לקחים מהאירוע שבו נמסר מידע שאינו נכון לוועדת המכרזים.
המסמכים לחברי וועדת מכרזים
מומלץ לפעול בהתאם לסדרי מנהל תקינים ,ולדווח בכתב לוועדת המכרזים על כל המידע הרלוונטי למכרז הנדון .לפני המכרז  .התיעוד מצורף
לסיכום ישיבת וועדת מכרזים .

יש לעגן בנוהל את חובת העובד/מנהל אשר אחראי על המכרז ,להעביר לוועדת המכרזים לפני הדיון ,מסמך המרכז
את כל המידע הרלוונטי והאירועים במכרז .לרבות  :היקף כספי שנתי והיקף כספי כולל של ההתקשרות ,הסעיף
התקציבי והיתרה התקציבית ,תאריך פרסום המכרז ,המועד שנקבע לקבלת הצעות ,כמה קבלנים קנו את מסמכי
המכרז ,כמה קבלנים (ושמותיהם) שהשתתפו בסיור קבלנים ,האם במהלך המכרז היו שינויים בתנאי המכרז
ומהם השינויים ,כמה קבלנים ושמות הקבל נים שהגישו הצעות ,טבלה המפרטת עמידה/אי עמידה של מציעים
בתנאי הסף ,טבלה עם השוואת ההצעות והאומדן העצמי ,המלצות מנומקות ע"פ העניין לפסילת הצעות ,ו/או
ביטול המכרז ו/או ספק הזוכה ו/או המלצה אחרת.

היועץ עדכן את המחיר המרבי במכרז לאיסוף אשפה ,כ 3-שבועות לאחר פרסום המכרז ,ומספר ימים לפני מועד הגשת

מנהל היוצא למכרז בתחום
ההצעות.
אחריותו ייוועץ במידת הצורך
הרשות המקומית לא דרשה ולא קיבלה את פירוט התחשיבים שערך היועץ ,ולא ערכה בקרה על עבודת היועץ .בעל התפקיד עם גורמי מקצוע רלוונטיים
שמתפקידו היה לדרוש פירוט התחשיבים הינו מנהל אגף התפעול.
מתוך המועצה או מחוצה לה .
 .2מומלץ לרשות המקומית להפיק לקחים מהאירוע ,לבקש מהיועצים פירוט התחשיבים ,ההנחות ומקורות המידע המנהלים הונחו לבדוק את
בעבודתם ,ולבצע בקרה על המסמכים המוגשים על ידם.
מקורות המידע ובסיס החישוב .
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המלצות מרכזיות
היועץ הגדיל את המחיר המרבי במכרז בסעיף איסוף גזם ופסולת גושית בשיעור של !!44%
במכתבו ( ) 21.10.2014למנהל אגף התפעול ,מסביר היועץ את העדכון במחירים חדשים שקיבל מאתר הטמנת פסולת
אבליים .במכתבו מיום  21.10.2014למנהל אגף התפעול ,היועץ לא נותן הסבר לסיבה להעלאת המחיר המרבי בסעיף פינוי
הגזם בכ ,44% -במכתבו היועץ אף אינו מציין שהעלה את מחיר המקסימום עבור איסוף גזם ופסולת גושית והובלתה עד
גם במסמכים נוספים 1שהכין היועץ ואשר הוגשו לוועדת המכרזים אין ציון שהמחירים המרביים
לתחנת המעבר.
במכרז הוגדלו לאחר פרסום המכרז ,ושתוספת העלות שנובעת מעדכון המחירים המרביים [אשפה וגזם] מסתכמת בכ600 -
אלף  ₪בשנה .בקשת הביקורת ( )13.6.2016מהיועץ " לקבל את פירוט התחשיבים שערך לחישוב מחירי המקסימום במכרז שפורסם ב
 ,28.9.2014וכן את פירוט התחשיבים של העדכון שביצע ב  21.10.2014לא נענתה.

סטטוס -דיווח מנכ"ל
11/2017
בעקבות המלצות המבקר
קיימנו  3ישיבות בהשתתפות
היועמ"ש  ,הגזבר  ,המנכ"ל
ומבקר המועצה  .נשלחו דרישות
ליועץ המכרז לבירור
התחשיבים .
הוחלט להוציא את המידע
לבדיקה חיצונית בכדי לקבל
פירוט התחשיבים ועדכונם
במהלך המכרז .

 .3מומלץ לרשות המקומית לדרוש מהיועץ למכרז 2האשפה והגזם פירוט תחשיבים שערך לחישוב המחירים
המרביים במכרז שפורסם ב  ,28.9.2014וכן את פירוט התחשיבים של העדכון שביצע ב 21.10.2014
מנהל אגף התפעול לא העביר את המסמך שקיבל מהיועץ להנהלת הרשות ,וגם לא דיווח בכתב ולא קיבל אישור בכתב של
ההמלצות מקובלות והמנהלים
ראש הרשות ,גזבר הרשות ומנכ"ל הרשות בנושא עדכון המחירים המרביים במכרז לאחר פרסומו.
הונחו בהתאם  .כל שינוי במכרז
מנהל אגף הת פעול לא דיווח ולא קיבל אישור היועץ המשפטי על עדכון המחירים המרביים במכרז לאחר פרסומו.
דורש אישור כתוב וחתום על ידי
היועמ"ש .במידה וכולל השלכות
 .4לפעול בהתאם לסדרי מנהל תקינים ,ולדווח בכתב להנהלת הרשות ,ליועמ"ש ולועדת המכרזים על אירועים בתחום תקציביות נדרשת חתימת
המכרזים ,ובמיוחד שינויים בתנאי המכרז לאחר פרסומו.
הגזברית  .כל שינוי מחייב ידוע
 .5נדרש לקבל אישור בכתב של הגזבר והיועץ המשפטי לכל שינוי בתנאי המכרז לאחר פרסומו.
בכתב של וועדת מכרזים בכל
שלבי המכרז .

1

אומדן מחירים למכרז ( ,)24.10.2014בדיקת הצעות למכרז ()27.10.2014
2
בקשת הביקורת ( )13.6.2016מהיועץ " לקבל את פירוט התחשיבים שערך לחישוב מחירי המקסימום במכרז שפורסם ב  ,28.9.2014וכן את פירוט התחשיבים של העדכון שביצע ב  21.10.2014לא
נענתה.
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המלצות מרכזיות

סטטוס -דיווח מנכ"ל
11/2017

מנהל אגף התפעול לא דיווח בכתב לועדת המכרזים על עדכון המחירים המרביים במכרז לאחר פרסומו.
ההמלצות מקובלות ומיושמות
מנכ"ל הרשות המשמש כמזכיר ועדת המכרזים ,יו"ר ועדת המכרזים וחברי ועדת המכרזים מסרו לביקורת ,כי לא קיבלו במסגרת נוהל דיווח לוועדת
מכרזים לקראת קבלת החלטה .
דיווח בכתב או בע"פ ולא ידעו דבר על עדכון המחירים המרביים במכרז לאחר פרסומו.
 .6לפעול בהתאם לסדרי מנהל תקינים ,ולדווח בכתב לועדת המכרזים על אירועים בתחום המכרזים.
 .7יש לעגן בנוהל את חובת העובד/מנהל אשר אחראי על המכרז ,להעביר לעדת המכרזים לפני הדיון מסמך המרכז
את כל המידע הרלוונטי והאירועים על המכרז ,לרבות  :היקף כספי שנתי והיקף כספי כולל של ההתקשרות,
הסעיף התקציבי והיתרה התקציבית ,תאריך פרסום המכרז ,המועד שנקבע לקבלת הצעות ,כמה קבלנים קנו את
מסמכי המכרז ,כמה קבלנים (ושמותיהם) שהשתתפו בסיור קבלנים ,האם במהלך המכרז היו שינויים בתנאי
המכרז ומהם השינויי ם ,כמה קבלנים ושמות הקבלנים שהגישו הצעות ,טבלה המפרטת עמידה/אי עמידה של
מציעים בתנאי הסף ,טבלה עם השוואת ההצעות והאומדן העצמי ,המלצות מנומקות ע"פ העניין לפסילת הצעות,
ו/או ביטול המכרז ו/או ספק הזוכה ו/או המלצה אחרת
 .8כאשר מכרז מסוים הינו הראשון בו מטפל הממונה על הטיפול במכרז יהיה הממונה על הטיפול במכרז מלווה על
ידי בעל תפקיד נוסף ברשות.

(מצורף טבלת דיווח לוועדה
לקראת קבלת החלטה ).

באחוריות מנכ"ל המועצה או מי
מטעמו ללוות מנהל שהמכרז
המסוים הינו הראשון בחום
אחריות .
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המלצות מרכזיות

איסוף וסילוק אשפה ,גזם ופסולת גושית

בביקורת נמצא ,כי בניגוד להוראות החוזה חלק מכלי הרכב שהקבלן מפעיל גילם מעל  6שנים.

 .9להקפיד ליישם את ההוראות בחוזים של הרשות עם הקבלנים והספקים.

הראשות המקומית לא הפעילה את הוראות החוזה לפיהם הקבלן ייקנס ב  ₪ 1,200לכל יום בגין הפעלת כלי רכב שגילו
מעל  6שנים.
בבדיקה של חלק מנתוני שנת  2016 2015נמצאו מעל  100מקרים אשר בניגוד להוראות החוזה הקבלן הפעיל כלי רכב
שגילם מעל  6שנים.
היקף הפיצוי המוסכם אשר נדרש היה לגבות ע"פ ההסכם (ולא נגבה) נאמד בכ .₪ 200,000
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 1בכל התקשרות יובהר לזכיין
כי בכוונת המועצה להקפיד על
סעיפי החוזה כולל קנסות
מוסכמים .
 2בכל חריגה מהחוזה יוצא
מכתב התראה לפני מתן קנס .
 3זכיין שחרג מההסכם לאחר
קבלת התראה  ,יקוזז סכום
הקנס מהתשלום החודשי .
על פי בדיקת גזבר המועצה עם
היועמ"ש התקבלה חוות דעת
מנומקת הקובעת שלא ניתן
לחייב רטרואקטיבית .
( מצורפת חוות הדעת של
היועמ"ש )

 .10מומלץ לפעול להתחשבנות רטרואקטיבית עם הספק וגביית פיצוי מוסכם לפחות לגבי חלק מהמקרים בהם בניגוד
להוראות החוזה הופעלו כלי רכב שגילם מעל  6שנים.
בהסכם עם הקבלן נקבע  ..:הוצאותיה של המועצה בגין ליווי מקצועי ומשפטי של חוזה זה יחולו על הקבלן ויהיו בשיעור של

 1%מההיקף הכספי של המכרז לשנה ראשונה כולל מע"מ גביית תשלום ההוצאות מהקבלן כאמור ,תעשה בדרך של קיזוז בזכות הביקורת הסכום קוזז
מהתשלום החודשי לקבלן .
סכום ההוצאות כאמור מהתשלום הראשון של המועצה לקבלן"….
חוזקה ההנחיה להקפיד על
יישום הוראות החוזה .
נדרש היה לגבות בתחילת  2015מהקבלן סכום של כ.₪ 65,000 -

למועד הבדיקה (אפריל  ) 2016הרשות המקומית לא גבתה את ההוצאות מהקבלן כפי שנקבע במסמכי המכרז( .קיזוז
ההוצאות בוצע רק בחודש יולי )2016
הביקורת מעירה כי בחוזה ההתקשרות נקבע מפורשות ,כי נדרש לבצע את גביית ההוצאות המיוחדות מהתשלום הראשון
של המועצה לקבלן דהיינו בתחילת שנת  2015ולא שנה וחצי מאוחר יותר .הביקורת מציינת כי הן הרשות והן הקבלן
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חתומים על חוזה ההתקשרות והאמור בו מחייב .
 .11להקפיד ליישם את ההוראות בחוזים של הרשות עם הקבלנים.

בהסכם עם הקבלן נקבע  " :התמורה לקבלן תעודכן מדי  6חודשים .לתמורה החל ממועד העדכון ואילך ,יתווסף הפרשי

בזכות הביקורת הסכום קוזז
הצמדה לעליית מדד המחירים לצרכן לוח כללי ,המפורסמים על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה".
מהתשלום החודשי לקבלן .
בביקורת נמצא כי התמורה לקבלן לא הופחתה בגין הירידה במדד המחירים לצרכן  .התשלום החודשי לחברת ורד חוזקה ההנחיה להקפיד על
מסתכם בכ 600 -אלף  ,₪ולפיכך הפחתה של  2%מסתכמת בכ ₪ 12,000 -לחודש.
ההוראות בחוזי ההתקשרות .

 .12הביקורת המליצה ליישם הוראות החוזה בנוגע לעדכון התמורה לקבלן בגין השינויים במדד המחירים לצרכן.
המלצת הביקורת יושמה  :בעקבות הביקורת הרשות קיזזה זכום של כ ₪ 100,000 -מחשבונות הקבלן
אין תיעוד על התייצבות מנהל העבודה מידי בשעה  06:30במחסני המועצה.

הביקורת מיושמת ומנהלת
אין הקפדה על התייצבות מנהל העבודה מדי בקר בשעה  06:30במחסני המועצה לקבלת תדרוך "נוהל פתיחת יום התפעול מדווחת כי מאז
כניסתה לתפקיד מנהל העבודה
עבודה "וקבלת מטלות בהתאם לצורך .כאשר מנהל העבודה אינו מתייצב ההנחיות נמסרות טלפונית.
מתייצב בשעה  6/00-6/30בכל
הסעיף בחוזה לפיו הקבלן אמור "לשלם למועצה פיצויים מוסכמים מראש ,לכל מקרה .של.... :אי התייצבות מנהל בוקר  .בסיום הקו מתקיים
סיור עם מנהל התברואה או מי
עבודה במחסני המועצה בבקר ו/או בצהרים  "₪ 600אינו נאכף ע"י המועצה.
מטעמו עם מנהל העבודה מטעם
הקבלן .

 .13ליישם הוראות החוזה ,לחייב את מנהל העבודה [מטעם הקבלן ]להתייצב מדי בקר בשעה  06:30במחסני
המועצה לקבלת תדרוך" נוהל פתיחת יום עבודה "וקבלת מטלות בהתאם לצורך"...
לתעד את התייצבות מנהל העבודה מידי בשעה  06:30במחסני המועצה.
לאכוף הסעיף בחוזה לפיו הקבלן אמור "לשלם למועצה פיצויים מוסכמים מראש ,לכל מקרה של.... :אי
התייצבות מנהל עבודה במחסני המועצה בבקר ו/או בצהרים "₪ 600
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בניגוד להוראות החוזה ,לא מתבצע סיור משותף של המפקח מטעם המועצה ומנהל העבודה מטעם הקבלן לבקרה וביקורת

מתבצעת בקרה יומית בסיום
על השלמת העבודות ואיכות העבודות באותו יום.
הקו על ביצוע העבודה ואיכותה
בניגוד להוראות החוזה טופס הבקרה בו מידע על המסלול שבוצע ,אישור איכות העבודה והערות לתיקון ,אינו ממולא  .השלמות ותיקונים מתבצעים
ואינו נחתם.
בבוקרו של היום למחרת .

 .14ליישם הוראות החוזה ולבצע בקרה יומית על השלמת העבודות ואיכות העבודות ולתעד הבקרה בטופס ,כפי
שנקבע בחוזה ההתקשרות לרבות תיעוד בטופס בקרה פירוט המסלול שבוצע ,אישור איכות העבודה ,והערות
לתיקון וחתימות המפקח מטעם המועצה ומנהל העבודה מטעם הקבלן.
הוראות החוזה וההנחיות שנקבעו בהסכם ןנ יתנו בסיור הקבלנים לגבי שקילה של כל משאית בתחנת המעבר המקומית אינן

בהכנת המכרז הסתמכנו על
נאכפות .לא מתבצעת שקילה של כל משאית בתחנת המעבר המקומית לפני היציאה לפריקת הפסולת.
המשקל באתר המפגש  .לאחר
הרשות המקומית אינה מבצעת פיקוח שיבטיח שהיא משלמת עבור פינוי פסולת והטמנתה שנאספה בתחום המועצה סגירתו מתבצעת שקילה באתר
המקומית בלבד.
ההטמנה בלבד  .מעקב אי
סטייה מהמסלול מתבצע על ידי
 .15הרשות המקומית תבצע פיקוח שיבטיח שהיא משלמת עבור פינוי פסולת והטמנתה שנאספה בתחום המועצה
נתוני ה gps

המקומית בלבד.

הוראות החוזה לעניין מסירת דו" ח רישום יומי של מערכת איתור ובקרה לוויינית של כל משאית שעבדה בשירות המועצה,

מנהלת התפעול מדווחת כי
וצירוף הדוחות לכל חשבון ,אינן מקוימות ע"י הקבלן.
מבחינתה דוחות  gpsמספקים
הרשות המקומית אינה מקיימת הוראות החוזה לעניין עיכוב התשלומים לקבלן בגין אי מסירת דו"ח רישום יומי של מערכת אותה  .הדוחות נאספים
ונשמרים דיגיטאלית .
איתור ובקרה לוויינית.

הרשות המקומית אינה מבצעת פיקוח שיבטיח שהיא משלמת עבור פינוי פסולת והטמנתה שנאספה בתחום המועצה
המקומית בלבד .מסקנה זו מתחזקת בשל אי שקילת המשאיות בתחום הרשות המקומית

60

המלצות מרכזיות

סטטוס -דיווח מנכ"ל
11/2017

 .16ליישם הוראות החוזה ,לחייב את הקבלן למסור דו"ח רישום יומי של מערכת איתור ובקרה לוויינית של כל
משאית שעבדה בשירות המועצה ולצרף את הדו"חות לכל חשבון שיגיש למועצה לתשלום.
 .17לקיים הוראות החוזה לעניין עיכוב התשלומים לקבלן בגין אי מסירת הדו"חות.

בביקורת נמצא ,כי הוראות החוזה לעניין מסירת דוח חודשי של אתר הטיפול ,כמות הפסולת למטרות מחזור לפי סוגי

ההמלצות מיושמות בחלקן .
הפסולת ,שהופרדה מהפסולת של המועצה ,וצירוף הדוח לכל חשבון ,אינן מקוימות ע"י הקבלן.
השקילה באתר כולל גזם
עוד נמצא בביקורת ,כי הרשות המקומית אינה מקיימת הוראות החוזה לעניין עיכוב התשלומים לקבלן בגין אי מסירת וגרוטאות .

הדוחות.

 .18ליישם הוראות החוזה ,ולחייב את הקבלן למסור דוח חודשי של אתר הטיפול על מחזור הפסולת .לחייב הקבלן
לצרף את הדוח לכל חשבון שיגיש למועצה לתשלום.
 .19לקיים הוראות החוזה לעניין עיכוב התשלומים לקבלן בגין אי מסירת הדוח.

בביקורת נמצא ,כי הרשות המקומית אינה מפעילה את סעיפי החוזה המאפשרים לה פיצויים מוסכמים מראש ,לכל מקרה,

ההנחיה נכונה בכל סעיפי
בגין ,אי פינוי כלי אצירה במועד ,אי החזרת כלי אצירה למקומו במועד ,אי ביצוע ניקיון מסביב לכלי אצירה.
הפיצוי המוסכם .
הביקורת מציינת ,כי בפועל הוראות החוזה בנושא פיצויים מוסכמים מראש לא הופעלו (אף לא פעם אחת) למרות הפרות
בכל חריגה תינתן התראה על ידי
החוזה כפי שבאות לידי ביטוי בסעיפי דוח הביקורת.
המנהל  .באם החריגה לא
תתוקן באחריות המנהל להוציא
אי גביית פיצויים מוסכמים מהקבלן מהווה הטבה כלכלית שלכאורה ניתנה לקבלן.
הוראת קיזוז לגזברית מהסכום
 .20לקיים הוראות החוזה במקרים המתאימים לעניין הפעלת סעיפי הפיצוי המוסכם בגין ,אי פינוי כלי אצירה במועד ,לתשלום החודשי לקבלן .

אי החזרת כלי אצירה למקומו במועד ,אי ביצוע ניקיון מסביב לכלי אצירה.

 .21נדרש לקיים הוראות החוזה לעניין הפעלת סעיפי הפיצוי המוסכם במקרים של אי ביצוע עבודה בהתאם לדרישות
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החוזה ,לרבות הפעלת כלי רכב שגילו מעל  6שנים ,והפרה של הוראות ו/או התחייבויות נשוא החוזה שאינן
מוגדרות בטבלה .
הקבלן מיישם את הוראות החוזה בנושא שטיפת כלי אצירה באופן חלקית .לא בוצעה בקרה על ביצוע שטיפת כלי
האצירה ע"י הקבלן בהתאם לחוזה .לעיתים מיכלי האצירה נשטפים ע"י עובדי המועצה תוך כדי תהליך ניקוי ושטיפת התקיימה פגישה של היועמ"ש
והגזברית עם הקבלן  .בשלב זה
הרחובות ע"י הגרניק (מכונת שטיפה בלחץ מים)

אין הסכמה מצד הקבלן לקנס
 .22יש להתחשבן עם הקבלן ("קיזוז עלות הפעילות") בשל אי ביצוע פעולות השטיפה בתדירות שנקבעה בחוזה עבור ונשקלת הדרך להמשיך בתהליך
.
כל התקופה מתחילת החוזה.

 .23יש להקפיד ליישם את ההוראות שנקבעו בחוזים עם קבלנים ונותני שירות ולבצע בקרה על עבודתם.

הסכם לביצוע עבודות אחזקה שוטפת של גינון ציבורי

ההמלצה מקובלת והנחיה יצאה
בהתאם .
מקובל ומיושם

נמצא ,כי הסכם בהתקשרות אין תאריך שבו הוא נחתם ,ואין ציון ממתי תקף ההסכם.
 .24הביקורת ממליצה לרשות המקומית להקפיד כי בהסכמים עם הספקים ונותני השירותים יצוין תאריך חתימת
ההסכם.
מנהל אגף התפעול  ,שלא בהתאם להוראות החוזה ,הודיע למיתר גינון על הארכת תקופת החוזה המקורי ,באחור של 3
חודשים מהמועד שנקבע בהסכם ובנוסף מנהל אגף התפעול פעל באופן לא תקין כאשר העניק למיתר גינון תקופה התקשרות מחליטים למחשב את מעקב
החוזים וההתקשרויות .
נוספת של חודשיים מעבר למה שנקבע במכרז ובהסכם ההתקשרות.
 .25הביקורת ממליצה להקפיד על קיום הוראות ההסכמים עם ספקים ונותני שירותים.
 .26יש להקפיד על הודעה במועד על הארכה/סיום תקופת ההתקשרות.
 .27בעת מימוש האופציה ,יש להקפיד שתקופת ההתקשרות הנוספת תתאים להסכם ההתקשרות.

בביקורת נמצא כי התמורה לקבלן לא הופחתה בהתאם להוראות החוזה בגין הירידה במדד המחירים לצרכן .

נמצאים בתהליך יישום .

ההמלצה מקובלת ומיושמת.

 .28ליישם הוראות החוזה בנוגע לעדכון התמורה לקבלן בגין השינויים במדד המחירים לצרכן.
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 .29מומלץ ,כי בהתקשרות הבאה בתחום הגינון תבוצע הפרדה בין תפקיד המנהל לתפקיד המפקח ,כך שמנהל אגף -

התפעול יוגדר כמנהל החוזה ,ומנהל מחלקת הגינון ישמש בתפקיד המפקח על ביצוע החוזה.

בביקורת נמצא ,כי שלא בהתאם להסכם ,הקבלן לא הגיש למפקח תכנית עבודה שנתית לאחזקת הגנים הן לשנת  2015והן
לשנת .2016

יושם במסגרת ההתקשרות
החדשה  .העבודה מבוצעת
באמצעות המשכ"ל כולל
פיקוח עליון מטעם החברה
ודיווח למנהלת תפעול .

ההמלצה יושמה ב.2017 -

 .30להקפיד ליישם את ההוראות בחוזים של הרשות עם הקבלנים והספקים.
 .31ליישם הוראות החוזה ,לחייב את הקבלן להגיש תכנית עבודה שנתית לאחזקת הגנים ולערוך ביקרה על יישומה.

מתקיים סיור פיקוח על ידי מנהל מחלקת הגינון הקבלן.
בביקורת נמצא ,כי התיעוד בטופס סיכום הסיור לא היה בפירוט מספק.
הביקורת התרשמה ,כי נושא זה בתהליך הסדרה.
 .32הביקורת ממליצה כי העתק טופס סיכום סיור הפיקוח יועבר באופן קבוע למנהל אגף התפעול ומנכ"ל הרשות.

כך לדוגמא ,נמצא ,כי בתאריך 8.02.2016

שלא בהתאם להסכם ,הרשות ספקה לקבלן על חשבונה את חומרי הדישון.
רכשה הרשות  30שקים של דשן מדשאות בעלות של . ₪ 4,914
 .33להקפיד ליישם את ההוראות בחוזים של הרשות עם הקבלנים והספקים.
 .34ליישם הוראות החוזה ,לחייב את הקבלן לספק על חשבונו את חומרי הדישון.
 .35מומלץ לפעול להתחשבנות רטרואקטיבית עם הספק ולגבייה של עלות חומרי הדישון שהרשות סיפקה לקבלן.

הביקורת התרשמה שלא כל ההוראות במפרט הכללי לגינון והשקיה :אחזקת גנים ואופני מדידה) פרק  ( 41.5 -בהוצאת

מיושם .מתקיים סיור יומי של
מנהל המחלקה ,סיור שבועי עם
הקבלן והמפקח .יומני עבודה
מפורטים על בסיס שבועי
מועברים למנהל המחלקה,
אותם מגיש חודשית למנהלת
תפעול +פגישה חודשית מסכמת
של כל הצוות {מנהל מחלקה,
מנהלת תפעול ,מפקח וקבלן}.

בעקבות הביקורת ניתנה הוראה
לקזז את הסכום מהתשלום
האחרון לקבלן .
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סטטוס -דיווח מנכ"ל
11/2017

הביקורת מקובלת והמנהלים
משרד הביטחון ,מיושמות ע"י הקבלן.
הונחו ליישמה במלואה  .אין
בסיור עם הקבלן אליו הצטרפתי ,הקבלן אישר ,כי אינו מיישם חלק מהוראות המפרט הכללי לגינון והשקיה .הקבלן טען ,לדרוש במכרז מה שלא ניתן או
כי הצעתו למכרז תומחרה ע"פ  4עובדים +מנהל עבודה לשטח של כ 230 -דונם .דהיינו עובד אחד ל כ  50דונם ,וכי ברשויות אין כוונה לאכוף .

אחרות מספר הדונמים לעובד קטן בהרבה ( 10-20דונם לעובד) .
מנהל מחלקת הגינון מסר לבי קורת ,כי אכן לא הייתה הקפדה על כל הוראות המפרט הכללי לגינון והשקיה ,יחד עם זאת
ניתן לדרוש מהקבלן ליישם חלק גדול יותר מהוראות המפרט.
הביקורת מציינת ,כי הקבלן הקיים עובד עם הרשות המקומית מספר שנים ,ידע ,כי לא יידרש לעמוד בכל הדרישות שנכללו
במכרז .מידע זה נתן לקבלן הקיים יתרון על פני קבלנים אחרים ,הדבר אפשר לו להוזיל הצעתו ולזכות במכרז.
 .36להקפיד ליישם את ההוראות בחוזים של הרשות עם הקבלנים והספקים.
 .37אין לכלול במכרז דרישות אשר הרשות המקומית אינה מתכוונת לאכוף על קבלן.
 .38להיערך בזמן למכרז הבא ,ולגבש מפרט לגינון והשקיה אשר הקבלנים יוכלו לעמוד בו בעלות סבירה.
 .39יש לשקול לקבוע במכרז הבא את מספר העובדים אשר יקצה הקבלן .

יושם במכרז הנוכחי .

ערבויות לביצוע תנאי היתר
 .40הביקורת ממליצה להזין למערכת הערבויות את מס' הבקשה להיתר בניה.

בביקורת עלה כמפורט בדוח ,כי סכום הערבות אותו דורשת הרשות ,נמוך משמעותית מסכום הערבות המחושב בהתאם הוטמע

לתקנות.
בביקורת נמצא כי אין נוהל לחישוב גובה הערבות ,והחישוב מתבסס על תורה שבע"פ המבוססת על החלטה שהתקבלה לפני
שנים רבות.
 .41לבחון את המדיניות בנושא ערבויות בשים לב להוראות בתקנות  ,לגבש מדיניות ונוהל כתוב לגבי גובה הערבות ,
ולאשר הנוהל והמדיניות בישיבה של הועדה לתכנון ובניה.
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במקרים רבים הבנק אינו מאריך את הערבות ,וגם אינו מחלטה.
יוצא שבמקרים אלה הרשות המקומית נשארת ללא ערבות וללא חלף ערבות.
הביקורת ממליצה לבדוק מול הבנקים מדוע לא ביצעו הבקשות להאריך תוקף הערבות או לחילופין לחלטה.

סטטוס -דיווח מנכ"ל
11/2017

הוטמע

 .42הביקורת ממליצה לבחון האפשרות לשינוי התהליך להארכת הערבות ,כך שכ 6 -שבועות לפני פקיעת הערבות
הרשות המקומית תפנה במקביל לתושב ולבנק ותבקש להאריך את הערבות תוך  30יום .והיה ולא הוארכה
הערבות תוך פרק זמן זה ,הרשות תפנה לבנק בבקשה לחילוט.
בבדיקה עלה ,כי  3מתוך  6מקרים ,הערבות הבנקאית שוחררה ללא שניתנה תעודת גמר לתושב.

הוטמע

 .43להקפיד על שחרור הערבות רק לאחר מתן תעודת גמר.
 .44במקרים בהם הבנייה הסתיימה ,ובוצעה בדיקה בה נמצא כי הבנייה תואמת את ההיתר יש להשלים ההליך עד
מתן תעודת גמר .
 .45הביקורת ממליצה כי יגובש נוהל אשר יסדיר את הגורם המוסמך לאשר במקרים חריגים ונדירים חלף ערבות .הוטמע

הנוהל יאושר ע"י הועדה לתכנון ובניה.
בהעדר נוהל הביקורת ממליצה ,כי היה ויווצר מקרה יוצא מן הכלל ויידרש לקבל חלף ערבות ,הדבר ייעשה
באישור ועדת המשנה.

 .46הביקורת ממליצה למנהל הכספי ולסגל הועדה לבדוק את הנסיבות בהם התקבלו הפקדונות הישנים :ב.ח 9,100 .הדבר בהליכי הסדרה – סיכום
 ,30/11/2007 ₪וצ.א . 23/03/2009 ₪ 10,000 .יש לבחון האם נדרש/אפשר להחזיר הפקדונות ,ו/או להשאיר מפורט יוצא למבקר עוד השבוע

הסכומים בחשבון המעבר ו/או להעביר הסכומים לחשבון הכנסות ברשות.
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סטטוס -דיווח מנכ"ל
11/2017

 .47מומלץ למנהל ההנדסי והמנהל הכספי להסדיר מול התושב והיועץ המשפטי קבלת ערבות בנקאית והחזרת כספי הדבר הוסדר

הפיקדון לתושבים .לחילופין להעביר כספי הפיקדון מחשבון היועץ המשפטי לרשות המקומית ורישום הפיקדון
בחשבון " 5900000005פקדון תוספת בנייה"

מחסן המועצה

בעקבות הביקורת נקבע נוהל
נמצא כי מתקבלות חשבוניות עם תאריך המאוחר לאספקה ב  8-29ימים .מכאן שבפועל על פי תנאי התשלום שנקבעו החתמת הקבלה  ,החשבונית .

(שוטף )90+התאריך המוקדם שנרשם על החשבונית גרם ב 4 -מתוך  6המקרים ,להקדמת התשלום לספק בכ 30 -יום.
 .48הביקורת ממליצה ,לקבוע כי תנאי התשלום לספקים יקבעו (שוטף  )90+בהתבסס על התאריך ע"ג החשבונית או
בנוסף הביקורת ממליצה על החתמת (חזית) החשבונית בחותמת תאריך
קבלת הטובין  -המאוחר שבניהם.
קבלת הטובין במועצה.
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בירור תלונות ציבור ע"י מבקר הרשות
מבקר הרשות המקומית משמש גם כממונה תלונות הציבור.
מבקר הרשות מברר תלונות ציבור רק לאחר קדמה לה פניה לבעלי תפקידים רלוונטיים
במועצה ו/או פניה לאחראית פניות הציבור.
הפנייה למבקר הרשות נעשית בכתב ,ונענית בכתב.
סמכות ממונה על תלונות הציבור ,סוג התלונות שיבוררו ,ואופן בירור
התלונות הוגדר בחוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור) ,תשס"ח-
2008

חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור),

תשס"ח*2008-

הגדרות
 *.1בחוק זה –
"ממונה על תלונות הציבור" – מי שמונה לפי חוק זה להיות ממונה על תלונות
הציבור ברשות מקומית;
"מעשה" – לרבות מחדל;
"רשות מקומית" – עיריה ,מועצה מקומית או איגוד ערים;
"השר" – שר הפנים.
חובת מינוי ממונה על תלונות הציבור
( *.2א) ( )1מועצת רשות מקומית תמנה את מבקר הרשות המקומית לממונה על
תלונות הציבור ,ואולם היא רשאית ,מטעמים מיוחדים ,למנות לתפקיד זה
עובד בכיר אחר של הרשות המקומית ,והכל ובלבד שלא יהיה בעיסוקו
האחר כדי להפריע למילוי תפקידיו כממונה על תלונות הציבור;
( )2לא ימונה עובד בכיר כאמור בפסקה ( ,)1אלא אם כן הוא בעל תואר
אקדמי מוכר מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל ,כמשמעותם בחוק
המועצה להשכלה גבוהה ,התשי"ח ,1958-או תואר אקדמי מאת מוסד
להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שהוא מוסד מוכר במדינתו ,ובעל ניסיון של
חמש שנים בתפקיד ניהולי במגזר הציבורי.
(ב) אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי למנוע מרשות מקומית להעסיק ממונה על
תלונות הציבור בתפקיד זה בלבד ,ובלבד שהעסקתו כאמור תוקצבה במסגרת התקציב
המאושר של הרשות המקומית והתקיימו בו התנאים האמורים בסעיף קטן (א)(.)2
(ג) ראה השר כי רשות מקומית אינה ממנה ממונה על תלונות הציבור ,רשאי הוא
לדרוש ממנה ,בצו ,כי תמנה ממונה על תלונות הציבור כאמור בתוך הזמן הנקוב בצו; לא
מילאה רשות מקומית אחר הצו בתוך הזמן האמור ,רשאי השר למנות ממונה על תלונות
הציבור במקומה.
(ד) על מינויו וכהונתו של הממונה על תלונות הציבור ברשות המקומית יחולו
ההוראות החלות על עובדי אותה רשות מקומית ,ואולם לא יועבר הממונה על תלונות
הציבור מתפקידו אלא על פי החלטת מועצת הרשות המקומית ,ולאחר שניתנה הודעה
כדין לכל חברי המועצה שדבר העברתו מהתפקיד יידון באותה ישיבה.
(ה) הרשות המקומית תעמיד לרשות הממונה על תלונות הציבור משאבים
הולמים הדרושים לו לשם מילוי תפקידו.
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עצמאות הממונה במילוי תפקידו
 *.3במילוי תפקידיו יהיה הממונה על תלונות הציבור עצמאי ובלתי תלוי ,ואחראי
בפני מועצת הרשות המקומית בלבד.
חובת סודיות
 *.4הממונה על תלונות הציבור חייב לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליו עקב
עבודתו ,לא לעשות בה שימוש ולא לגלותה לאחר ,אלא לשם ביצוע תפקידיו לפי חוק זה
או תפקידו כמבקר הרשות המקומית ,זולת אם הגילוי נדרש על פי כל דין ,ואולם לא
שימש הממונה על תלונות הציבור גם כמבקר הרשות המקומית – רשאי הוא להעביר את
המידע למבקר הרשות המקומית לשם מילוי תפקידיו כמבקר.
הגשת תלונה
( *.5א) כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור על הרשות המקומית
ומוסדותיה ,על עובד ,על נושא משרה או על ממלא תפקיד ברשות המקומית ,וכן על גו,
עירוני מבוקר כמשמעותו בסעיף  170א(ב) לפקודת העיריות ,על נושא משרה או על
ממלא תפקיד בו.
(ב) תלונה כאמור בסעיף קטן (א) תהא בעניין הנוגע למילוי תפקידיו של הנילון,
ובלבד שהתקיימו שני אלה:
( )1המעשה פוגע במישרין במתלונן עצמו ,או מונע ממנו במישרין טובת
הנאה ,או מעשה הפוגע במישרין באדם אחר או המונע ממנו במישרין טובת
הנאה והמתלונן קיבל ,להנחת דעתו של הממונה על תלונות הציבור ,את
הסכמתו של אותו אדם להגיש תלונה בעניינו;
( )2המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה בלא סמכות חוקית או בניגוד
למינהל תקין ,או שיש בו משום נוקשות יתרה או אי-צדק בולט.
דרך הגשת התלונה
 *.6תלונה שהוגשה בכתב או תלונה שהוגשה בעל פה ונרשמה מפי המתלונן תיחתם
בידי המתלונן ויצוינו בה שם המתלונן ומענו ,תיאור מפורט של העניין שעליו נסבה
התלונה ,לרבות המועד שבו אירע ,וכל פרט אחר הנוגע לעניין והמסייע לבירור יעיל של
התלונה.
תלונות שאין לבררן
( *.7א) לא יהיה בירור בתלונות אלה:
( )1תלונה בעניין התלוי ועומד בבית משפט או בבית דין או שבית משפט
או בית דין הכריע בו לגופו;
( )2תלונה שהממונה על תלונות הציבור סבור שהיא קנטרנית או טורדנית;
( )3תלונה על פעולה שיפוטית או מעין שיפוטית;
( )4תלונה של עובד בעניין הנוגע לשירותו כעובד ,ואולם יהיה בירור על
מעשה החורג מהוראות חוק ,תקנות ,הסכם קיבוצי או מהסדרים כלליים
שנקבעו כדין;
( )5תלונה בעניין שכבר הוגשה לגביו תלונה למבקר המדינה בתפקידו
כנציב תלונות הציבור לפי חוק מבקר המדינה ,התשי"ח[ 1958-נוסח
משולב].
(ב) לא יהיה בירור בתלונות אלה ,אלא אם כן מצא הממונה על תלונות הציבור
שיש סיבה מיוחדת המצדיקה את בירורן:
( )1תלונה בעניין שניתנה בו החלטה שעליה אפשר ,או היה אפשר ,להגיש
על פי דין השגה ,ערר או ערעור ,והוא אינו מסוג העניינים שסעיף קטן
(א)( )1דן בהם;
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( )2תלונה שהוגשה לאחר שעברה שנה מיום המעשה שעליו נסבה התלונה
או מיום שהמעשה נודע למתלונן ,לפי המאוחר יותר.
(ג) הוגשה תלונה שלפי סעיף  5או לפי סעיפים קטנים (א) או (ב) אין לברר
אותה ,יודיע הממונה על תלונות הציבור למתלונן ,בכתב ,שלא יטפל בה ויציין את
הנימוקים לכך.
דרכי בירור תלונה
( *.8א) הממונה על תלונות הציבור רשאי לברר את התלונה בכל דרך שיראה לנכון,
והוא אינו קשור להוראה שבסדר דין או בדיני ראיות.
(ב) הממונה על תלונות הציבור יביא את התלונה לידיעת הנילון ,ואם היה עובד,
נושא משרה או ממלא תפקיד כאמור בסעיף  – 5גם לידיעת הממונה עליו ,ייתן להם
הזדמנות נאותה להשיב עליה ,והוא רשאי לדרוש מהם כי ישיבו על התלונה בתוך תקופה
שיקבע בדרישתו.
(ג) הממונה על תלונות הציבור רשאי לשמוע את המתלונן ,את הנילון וכל אדם
אחר ,אם ראה בכך תועלת.
(ד) לצורך הבירור רשאי הממונה על תלונות הציבור –
( )1לדרוש מכל אדם למסור לו ,בתוך תקופה שיקבע בדרישה ובאופן
שיקבע ,כל ידיעה או מסמך העשויים לדעת הממונה על תלונות הציבור
לעזור בבירור התלונה;
( )2לדרוש מכל עובד של גוף מן הגופים המנויים בסעיף (5א) להתייצב
לפניו במועד שיקבע לשם מסירת ידיעות או מסמכים כאמור בפסקה (.)1
(ה) אין בהוראות סעיף קטן (ד) כדי לגרוע מכללי חסיונות עדים או כללי ראיות
חסויות.
(ו) הוגשה תלונה על הממונה על תלונות הציבור או על עובדים הכפופים לו,
לרבות בעניין הנוגע למילוי תפקידיהם האחרים ברשות המקומית ,יברר היועץ המשפטי
של הרשות המקומית את התלונה האמורה; בבירור תלונה כאמור יהיו ליועץ המשפטי
של הרשות המקומית סמכויות הממונה על תלונות הציבור לפי חוק זה.
(ז) בירור התלונה יסתיים לכל המאוחר עד תום שנה אחת מיום הגשתה.
איסור הפרעה
 *.9לא יעשה אדם דבר שיש בו כדי להפריע בהגשת תלונה לממונה על תלונות
הציבור או בבירורה ,או למנוע או לעכב את הגשתה או בירורה.
הפסקת הבירור
 *.10הממונה על תלונות הציבור יפסיק בירור תלונה אם ראה כי מלכתחילה לא היה
מקום לבירורה לפי הוראות חוק זה ,ורשאי הוא להפסיקו אם ראה שעניין התלונה בא על
תיקונו או שהמתלונן ביטל את תלונתו; הממונה על תלונות הציבור יודיע בכתב
למתלונן ,לנילון ולממונה עליו ,שהפסיק את הבירור ויציין את הנימוקים לכך.
תוצאות הבירור
( *.11א) מצא הממונה על תלונות הציבור ,בתוך הליך הבירור ,שהתלונה היתה
מוצדקת ,כולה או חלקה ,ינהג כמפורט להלן:
( )1ימסור על כך הודעה מנומקת בכתב למתלונן ,לנילון ,לממונה עליו
ולראש הרשות המקומית;
( )2היה הנילון ראש הרשות המקומית – תימסר הודעה כאמור גם למועצת
הרשות המקומית;
( )3העלה בירור התלונה קיומו של ליקוי – רשאי הממונה על תלונות
הציבור להצביע לפני הנילון ולפני ראש הרשות המקומית או מועצת הרשות
המקומית ,לפי העניין ,על הצורך בתיקון הליקוי ועל הדרך והמועד לכך.
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(ב) הנילון או הממונה עליו ,וכן ,לפי העניין ,ראש הרשות המקומית ,יודיעו
לממונה על תלונות הציבור על האמצעים שננקטו לתיקון הליקוי בתוך המועד כאמור
בסעיף קטן (א)(.)3
סייגים להודעה
 *.12בהודעה לפי סעיף (11א) יהיה הממונה על תלונות הציבור פטור מלציין את
ממצאיו או נימוקיו –
( )1כשהתלונה היתה בעניין מינוי למשרה פלונית או הטלת תפקיד פלוני;
( )2כשהחומר או הראיה עלולים לדעתו לפגוע שלא כדין בזכותו של אדם זולת
המתלונן;
( )3כשיש לדעתו בגילוי החומר או הראיה משום גילוי סוד מקצועי או ידיעה
סודית כמשמעותם לפי כל דין.
דחיית התלונה
 *.13מצא הממונה על תלונות הציבור כי התלונה אינה מוצדקת ,יודיע על ממצאיו
למתלונן ,לנילון ולממונה עליו.
זכויות וסעדים
( *.14א) החלטותיו של הממונה על תלונות הציבור בעניין תלונה –
( )1אין בהן כדי להעניק למתלונן או לאדם אחר זכות או סעד בבית משפט
או בבית דין ,שלא היו לו לפני כן;
( )2אין בהן כדי למנוע מהמתלונן או מאדם אחר להשתמש בזכות או
לבקש סעד שהוא זכאי להם ,ואולם אם נקבע לכך מועד בחיקוק ,לא יוארך
המועד בשל הגשת התלונה או בירורה.
(ב) לא ייזקק בית משפט או בית דין לבקשת סעד נגד החלטותיו וממצאיו של
הממונה על תלונות הציבור בעניין תלונה.
דין וחשבון
 *.15הממונה על תלונות הציבור יגיש לראש הרשות המקומית ולמועצת הרשות
המקומית דין וחשבון על פעולותיו לא יאוחר מ 1-במאי בכל שנה; המועצה תקיים דיון
בעניין הדין וחשבון בתוך חודשיים מיום שהוגש לה; דין וחשבון כאמור יהיה פתוח
לעיון הציבור ויפורסם באתר האינטרנט של הרשות המקומית.
חומר שאינו ראיה
( *.16א) דוחות או כל מסמך אחר שהוציא או הכין הממונה על תלונות הציבור במילוי
תפקידיו לא ישמשו ראיה בכל הליך משפטי או משמעתי.
(ב) הודעה שנתקבלה אגב מילוי תפקידיו של הממונה על תלונות הציבור לא
תשמש ראיה בהליך משפטי או משמעתי.
פרסום
 *.17הרשות המקומית תפרסם את פרטי הממונה על תלונות הציבור ודרכי הגשת
תלונה לפי חוק זה-
( )1במודעות שתציג על לוחות המודעות במשרדי הרשות המקומית;
( )2באתר האינטרנט של הרשות המקומית;
( )3בהודעות תשלום ארנונה לחייבים;
( )4בדרכים נוספות שתקבע מועצת הרשות המקומית.
ביצוע
 *.18השר ממונה על ביצוע חוק זה.

תחילה
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 *.19תחילתו של חוק זה  90ימים מיום פרסומו.

הוראות מעבר
 *.20עובד הרשות המקומית שמונה כדין לבירור תלונות הציבור ברשות מקומית ועסק
בפועל בבירור תלונות כאמור ערב פרסומו של חוק זה (להלן – יום הפרסום) ,יראו אותו
כאילו מונה להיות ממונה על תלונות הציבור לפי חוק זה ,ובלבד שבתום חמש שנים
מיום הפרסום ,יתקיימו בו תנאי הכשירות הקבועים בסעיף (2א)(.)2
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צו המועצות המקומיות (א) ,תשי"א0591-

הבסיס החוקי לעבודת מבקר המועצה
.
צו (מס' )3
תשנ"ז5991-

סימן ב' :מינוי מבקר וסמכויותיו

מינוי מבקר המועצה
צו (מס' )3
תשנ"ז5991-

541א( .א) המועצה ,בהחלטת רוב ח בריה ,תמנה מבקר פנימי במשרה מלאה ,למועצה (להלן -
המבקר) ,על פי הוראות צו המועצות המקומיות (שירות עובדים) ,תשכ"ב.0591-
(ב) היה מספר התושבים בתחום המועצה  01,111או יותר ,רשאי השר לאשר שהמבקר
יכהן במשרה חלקית שלא תפחת מחצי משרה בתנאי שהשלמת משרתו לא תהיה אלא בעבודת
ביקורת ברשות מקומית אחרת ובאישור השר.
(ג) היה מספר התושבים בתחום המועצה פחות מ 01,111-רשאי השר לאשר שהמבקר
יכהן במשרה חלקית שלא תפחת מרבע משרה ובתנאים האמורים בסעיף קטן (ב).
(ד) המבקר לא ימלא במועצה תפקיד נוסף על הביקורת זולת תפקיד הממונה על תלונות
הציבור או הממונה על תלונות העובדים ,וזאת אם מילוי תפקיד נוסף כאמור לא יהיה בו כדי לפגוע
במילוי תפקידו העיקרי.
(ה) המבקר לא ימלא מחוץ למועצה תפקיד שיש בו או שעלול להיות בו ניגוד ענינים עם
תפקידו כמבקר.

מינוי המבקר
צו (מס' )3
תשנ"ז5991-

541ב( .א) לא ימונה אדם למבקר מועצה ולא יכהן כמבקר מועצה אלא אם כן נתקיימו בו כל
אלה:
( )0הוא יחיד;
( )1הוא תושב ישראל;
( )3הוא לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון;
( )4הוא בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד להשכלה
גבוהה בחוץ לארץ שהכיר בו ,לענין זה ,מוסד להשכלה גבוהה בישראל או שהוא
עורך דין או רואה חשבון;
( )9הוא רכש ניסיון במשך שנתיים בעבודת ביקורת.
(ב) מי שכיהן כחבר מועצה לא ימונה למבקר אותה מועצה ולא יכהן ככזה ,אלא אם כן
עברו עשר שנים מתום כהונתו כחבר מועצה.
(ג) מי שהיה מועמד בבחירות למועצה לא יכהן כמבקר אותה מועצה ,למשך כל תקופת
כהונתה של המועצה שהיה מועמד לה.
(ד) על אף האמור בסעיף קטן (א) ,רשאי הממונה על המחוז לאשר מינויו למבקר המועצה
של אדם אשר לא נתמלא בו –
( )0אחד התנאים המנויים בסעיף קטן (א)( ,)4אם רכש נסיון במשך עשר שנים
בעבודת ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית ,תשנ"ב;0551-
( )1התנאי שבסעיף קטן (א)( ,)9אם עבר השתלמות מקצועית שאישר השר.

מועצה שלא מינתה
מבקר
צו (מס' )3
תשנ"ז5991-

541ג( .א) ראה הממונה כי המועצה אינה ממנה מבקר ,רשאי הוא לדרוש ממנה בהודעה כי תמנה
מבקר כאמור בסעיף 035א ,תוך הזמן הנקוב בהודעה.
(ב) לא מילאה המועצה אחר ההודעה תוך הזמן האמור ,רשאי הממונה על המחוז למנות
מבקר למועצה.

תפקידי המבקר
צו (מס' )3
תשנ"ז5991-

541ד( .א) ואלה תפקידי המבקר:
( )0לבדוק אם פעולות המועצה ,לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה ,תשכ"ה-
 ,0599נעשו כדין בידי המוסמך לעשותם תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות
היעילות והחסכון;
( )1לבדוק את פעולות עובדי המועצה;
( )3לבדוק אם הוראות הנוהל של המועצה מבטיחות קיום הוראות כל דין ,טוהר
0
נבו הוצאה לאור בע"מ

nevo.co.il

המאגר המשפטי הישראלי

\u:\bikoretדוחות ביקורת \5102דוח שנתי  \5102צו המועצות המקומיות -הבסיס החוקי לעבודת מבקר המועצהdoc.
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צו המועצות המקומיות (א) ,תשי"א0591-
המידות ועקרונות היעילות והחסכון;
( )4לבקר את הנהלת החשבונות של המועצה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי
המועצה והחזקת רכושה ושמירתו מניחות את הדעת;
( )9לבדוק אם תוקנו הליקויים בהנהלת עניני המועצה שעליהם הצביע המבקר או
מבקר המדינה.
(ב) הביקורת לפי סעיף קטן (א) תיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום המועצה וכן
לגבי כל תאגיד ,מפעל ,מוסד ,קרן או גוף אשר המועצה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר
מעשירית לגבי אותה שנת תקציב ,או משתתפת במינוי הנהלתם (כל אחד מאלה ,להלן  -גוף
מבוקר).
(ג) בכפוף להור אות סעיף קטן (א) ,יקבע המבקר את תכנית עבודתו השנתית ,את נושאי
הביקורת בתקופה פלונית ואת היקף הביקורת לפי –
( )0שיקול דעתו;
( )1דרישת ראש המועצה לבקר ענין פלוני;
( )3ככל האפשר בהתאם להמלצות ועדת הביקורת.
(ד) המבקר יקבע ,לפי שיקול דעתו ,את הדרכים לביצוע ביקורתו.
(ה) המבקר יכין ויגיש לראש המועצה מדי שנה הצעת תקציב שנתית ללשכתו לרבות
הצעת תקן עובדים; המועצה תדון במסגרת דיוניה בהצעת התקציב השנתי ,בהצעת התקציב והתקן
של לשכת המבקר ,כפי שהגיש המבקר.
המצאת מידע למבקר
צו (מס' )3
תשנ"ז5991-

541ה( .א) ראש המועצה וסגניו ,חברי המועצה ,עובדי המועצה ,ראש המועצה הדתית וסגניו,
חברי המועצה הדתית ,עובדי המועצה הדתית ,וחברים ועובדים של כל גוף מבוקר ,ימציאו למבקר,
על פי דריש תו ,כל מסמך שברשותם אשר לדעת המבקר דרוש לצורכי הביקורת ויתנו למבקר כל
מידע או הסבר שיבקש.
(ב) למבקר או לעובד שהוא הסמיך לכך תהיה גישה ,לצורך ביצוע תפקידו ,לכל מאגר
מידע רגיל או ממוחשב ,לכל בסיס נתונים ולכל תוכנת עיבוד נתונים אוטומטי של המועצה או של
גוף מבוקר.
(ג) לגבי מידע החסוי על פי דין ,יחולו על המבקר ועל העובדים מטעמו המגבלות
הקבועות בחוק או לפיו לגבי המורשים לטפל במידע כאמור.
(ד) עובד של המבקר שאינו עובד המועצה יחולו עליו לענין עבודתו האמורה ,כל איסור
והגבלה החלים על עובד הציבור שהוא עובד המבקר.
(ה) לצורך ביצוע תפקידו ,יוזמן המבקר ויהיה רשאי להיות נוכח בכל ישיבה של מליאת
המועצה או של כל ועדה מועדותיה או כל ועדה מועדותיו של גוף מבוקר; בישיבה שאינה סגורה
רשאי להיות נוכח גם עובד מעובדיו של המבקר.

דו"ח על ממצאי
הביקורת
צו (מס' )3
תשנ"ז5991-

541ו( .א) המבקר יגיש לראש המועצה אחת לשנה דו"ח על ממצאי הביקורת שערך; בעת הגשת
הדו"ח כאמור ימציא המבקר העתק ממנו לועדת הביקורת.
(ב) בנוסף לאמור בסעיף קטן (א) רשאי המבקר להגיש לראש המועצה ולועדת הביקורת
דו"ח על ממצאי ביקורת שערך ,בכל עת שייראה לו או כאשר ראש המועצה או ועדת הביקורת
דרשו ממנו לעשות כן.
(ג) בתוך שלושה חודשים מיום קבלת דו"ח המבקר ,יגיש ראש המועצה לועדת הביקורת
את הערותיו על הדו"ח וימציא למועצה העתק מהדו"ח בצירוף הערותיו.
(ד) ועדת הביקורת תדון בדו"ח המבקר ובהערות ראש המועצה עליו ותגיש למועצה
לאישור את סיכומיה והצעותיה ,בתוך חודשיים מיום שנמסרו לה הערות ראש המועצה כאמור
בסעיף קטן (ג); בטרם תשלים הועדה את סיכומיה והצעותיה רשאית היא ,אם ראתה צורך בכך,
לזמן לדיוניה נושאי משרה של המועצה או של גוף מבוקר כדי לאפשר להם להגיב על הדו"ח.
(ה) תוך חודשיים מן היום שבו הגישה ועדת הביקורת את סיכומיה והצעותיה ,תקיים
המועצה דיון מיוחד בהם ותחליט בדבר אישור ההצעות.
(ו) לא יפרסם אדם דו"ח מ ן האמורים בסעיף זה או את תוכנו ,לפני שחלף המועד שנקבע
להגשתו למועצה ,ואולם רשאים המבקר או ראש המועצה באישור הועדה ,להתיר פרסום כאמור;
1
נבו הוצאה לאור בע"מ

nevo.co.il

המאגר המשפטי הישראלי

\u:\bikoretדוחות ביקורת \5102דוח שנתי  \5102צו המועצות המקומיות -הבסיס החוקי לעבודת מבקר המועצהdoc.

73

צו המועצות המקומיות (א) ,תשי"א0591-
לענין סעיף קטן זה" ,דו"ח"  -לרבות חלק מדו"ח ולרבות ממצא ביקורת.
(ז) הוגש דו"ח הביקורת למועצה יעביר ראש המועצה העתק ממנו לשר; אין בהוראות
סעיף זה לגרוע מסמכות השר לפי סעיף .113
מינוי עובדים ללשכת
המבקר
צו (מס' )3
תשנ"ז5991-

541ז( .א) ראש המועצה ימנה בהסכמת המבקר עובדים ללשכת המבקר בהתאם לתקנים שקבע
השר ובכפוף להוראות סעיף .041
(ב) דין עובדי לשכת המבקר כדין שאר עובדי המועצה ,ואולם הם יקבלו הוראות
מקצועיות מהמבקר בלבד.
(ג) לא יופסק שירותו של עובד לשכת המבקר שלא בהסכמתו של המבקר אלא בכפוף
להוראות סעיף 044א(.)0
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