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 המועצה המקומית עספיא                          

 المجلس المحلي عسفيا                         
                         Isfiya Local Municipality  

 ביקורת פנים      

 
28/06/2020 

 לכבוד

 בהיג' מנצורמר 

 ראש המועצה המקומית עספיא

ו' לצו המועצות  145, בהתאם לסעיף 2018הנני מתכבד להגיש את דו"ח מבקר המועצה לשנת 

 המקומיות א'.

 הבאים: לצות בנושאיםהדו"ח כולל ממצאים, מסקנות והמ

ההתחשבנות הכספית עם מפקח הפרויקט  ביקורת בזמן אמת לפי בקשת ראש המועצה: .1

 ."מבנה משולב ספריה והגנים" )ביקורת לפי בקשת ראש המועצה(

 .ביקורת בזמן אמת: בחירת מפקח על עבודת שיפוץ בניין הרווחה .2

 .דו"ח ביקורת בנושא השילוט ברחבי הכפר )פרקטיקום אונ' חיפה( .3

 (.2018דו"ח מבקר המדינה לשנת ) .ר תיקון ליקוייםמעקב אח .4
 .הבסיס החוקי לעבודת המבקר .5

 

בו הביקורת ברוב המקרים מלבד נושא השילוט חיוב כי ללציין אני מוצא לנכון בהזדמנות זו, 

ההנהלה במהלך ומצד עובדי המועצה זכיתי לשיתוף פעולה מלא נתקלה בקשיים באיתור דו"חות, 

 ת.והביקור

 

ולפי  לחברי ועדת הביקורתגם , מועבר בזה עותק המועצות המקומיות )א( צולהנחיית בהתאם 

חודשים ממועד קבלת הדו"ח מהמבקר, עליך להגיש  3נקבע כי בתוך הנ"ל צו ו)ג( ל145סע' 

 לוועדת הביקורת את הערותיך על הדו"ח, ולהעביר העתק ממנו למליאת המועצה.

 

 

 בברכה

 עו"ד מואנס עלו,               

 ר המועצה מבק          

 

 .חברי ועדת הביקורת  העתק:
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 המועצה המקומית עספיא                          

 المجلس المحلي عسفيا                         
                         Isfiya Local Municipality  

 ביקורת פנים      

 

 

 תוכנן עניינים
מס' 

 פרק

 עמוד נושא

 :לפי בקשת ראש המועצה ביקורת בזמן אמת א.

 ויקט "מבנה משולב ספריה והגנים"ההתחשבנות הכספית עם מפקח הפר

 )ביקורת לפי בקשת ראש המועצה(

 

4 

 42 עבודת שיפוץ בניין הרווחה בחירת מפקח עלבזמן אמת: ביקורת  .ב

 63 )פרקטיקום אונ' חיפה( דו"ח ביקורת בנושא השילוט ברחבי הכפר ד.

 88 2018דו"ח מבקר המדינה לשנת  מעקב אחר תיקון ליקויים ה.

 109 .הבסיס החוקי לעבודת המבקר .ו
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 המועצה המקומית עספיא                          

 المجلس المحلي عسفيا                         
                         Isfiya Local Municipality  

 ביקורת פנים      

 

 המועצה:לפי בקשת ראש  ביקורת בזמן אמת .א

ח הפרויקט "מבנה ההתחשבנות הכספית עם מפק

 משולב ספריה והגנים"
 

   

  מבוא

 

מועצת עספיא מבצעת מדי תקופה פרויקטים הנדסיים שונים כמו בניית מבני ציבור וחינוך 

ברחבי הכפר וזאת לאחר תכנונם, תקצובם וקבלת היתר בניה. אחד הפרויקטים המבוצעים 

" שמבוצע במקרקעין המזוהים בתחום הרשות המקומית הוא פרויקט "מבנה משולב ספריה וגנים

 )גובל בירידה לשכונת סידנא אבו עבדאללה. 18חלקה  17142כגוש 

 

נתקבל מכתב של ראש המועצה מר בהיג' מנצור מבקש ממבקר המועצה  02/12/2018ביום 

"לבדוק את התנהלות הגזברית ואישור חשבונות המפקח על פרויקט ספריה וגנים )מבנה 

 משולב(".

 ראש המועצה. מצ"ב מכתב ***
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 המועצה המקומית עספיא                          

 المجلس المحلي عسفيا                         
                         Isfiya Local Municipality  

 ביקורת פנים      

 

 

 

 גנים וספריה": 3פרטי הפרויקט "מבנה משולב 

 

 . 6/2016ה' ובחברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי מג/ 22/2013במועצה מכרז מס' 

 כותר פיס )ספריה(:

מס'  3925900סכום ההרשאה  2617/2009מקור המימון פיס מס' מענק ישן  18/ 17142גוש וחלקה 

סכום מיועד רק לשטח הספרייה ולא ₪  5798045ע"ס  2934/2014מס' מענק חדש  897תב"ר 

 לקומת גני ילדים שנבנית מתחת לספריה.

 :יחידות גני ילדים ליד הספריה 3

סכום  2009/04/007מקור מימון משרד החינוך מס' הרשאה  977090סמל  18/ 17142גוש וחלקה 

 .896.7מס' תב"ר  1733546ההרשאה  

 בו רומי אדריכלים.משרד א    מתכנן ראשי:

 הנדסת פאהום בע"מ. -אינג' טארק פאהום   מפקח הפרויקט:

 ( בע"מ.1995הדר הצפון הנדסה ובניה )    קבלן ראשי:

 רם.-חב' עד    קבלן משנה:

 מר ופיק שחאדה.  מנהל הפרויקט מטעם משכ"ל:
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 המועצה המקומית עספיא                          

 المجلس المحلي عسفيا                         
                         Isfiya Local Municipality  

 ביקורת פנים      

 
 02/08/2017 1 מועד להתחלת ביצוע העבודה:

 .2008972950  סעיפים תקציביים:

 .17142/18"הקמת כותר פיס" גוש   897   ' תב"ר סופי:מס

 

בשל המצב הטופוגרפי באתר הבניה והצורך בבניית קירות תומכים רציניים הוגשה בקשה 

וסה"כ התקציב המאושר עלה לסך  897אושרה הגדלה בתב"ר  30/07/2018להגדלה. ואכן, ביום 

 .₪2 10171100של 

 

  פיקוח על הפרויקט:

הסכם מסגרת בתחום ניהול פרויקטים ופיקוח בתחום הבינוי, סכם שכותרתו "המועצה כרתה ה

 .04/01/2017עם הנדסת פאהום בע"מ בתאריך  תשתיות"

 מכוח ההסכם הנ"ל המפקח מטעם החברה הנ"ל עבד בפרויקט נשוא הביקורת.

 

 מטרת והיקף הביקורת

 

ן עבודות פיקוח שבוצעו בגילמפקח בדיקת ההתחשבנות הכללית ואישור החשבונות והתשלומים 

 על ידי המפקח אינג' טארק פאהום מטעם משרד הנדסת פאהום בע"מ. )להלן: "המפקח"(.

 

 מתודולוגית הביקורת

 

נערכו שלוש פגישות עם המפקח אינג' טארק פאהום. בנוסף, נערכו פגישות עם בעלי תפקידים 

ר בשארה מארון, מזכיר רלוונטיים במועצה, מהנדס המועצה אינג' האיל אבו גוש ואח"כ מ

והנהלת  המועצה מר פרח שרוף וגזברית המועצה רו"ח רים אסדי ואחריה הגזבר עבד בדראן

 .  חשבונות

כן נערכה פגישת התייעצות ראשונית עם חוקר מנקודת המשטרה המקומית רכס הכרמל. 

 והמבקר ביקש את התייחסות יועמ"ש המועצה לחשדות שעלו במהלך הבדיקה.

 

                                                 
 לפי צו התחלת עבודה של החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ.  1
= 524198+ משרד הנגב והגליל 800000+משרד הפנים 8846902, בישיבת המועצה מענקי מפעל הפיס 05/09/2018שר ביום או  2

10171100 .₪ 
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 המועצה המקומית עספיא                          

 المجلس المحلي عسفيا                         
                         Isfiya Local Municipality  

 ביקורת פנים      

 
בדקו תיקי הפרויקט הנ"ל במחלקת ההנדסה בגזברות והנהלת החשבונות ואצל מזכיר כמוכן, נ

 המועצה.

 

 המסגרת הנורמטיבית:

 

  1950צו המועצות המקומיות א' התשי"א. 

 1993-תקנות חובת המכרזים, תשנ"ג. 

  נוהל התקשרויות לביצוע עבודה 22/11/2016מיום  8/2016חוזר מנכ"ל משרד הפנים ,

 ת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז.מקצועית הדורש

 .פסיקה רלוונטית 

 

 

: .א ט ק י ו ר פ ה ל  ה נ מ ת  ר י ח  ב

 )להלן " התקנות"( 1993-תקנות חובת המכרזים, תשנ"ג

התקשרות עד להיקף של מיליון וחצי  ( בתקנות חובת המכרזים נקבע כי1א)ב()5תקנה  

, 22ועל פי אמות מידה כאמור בתקנה  ניםבחירה ממאגר מתכנבדרך של  –חדשים  שקלים

 ( שבה". 1למעט לפי תקנת משנה )א()

בעל מקצוע בענף התכנון שהוא אחד  – ""מתכנן"בתקנה זו, הוגדר   באותו סעיף ס"ק )א(

 "., שמאי מקרקעין ומודד, מפקחמאלה: אדריכל, מהנדס, מתכנן, יועץ, מנהל פרויקט

 

  : לתקנות נקבע כי 22בסעיף 

ות המידה לבחירת ההצעה המעניקה את מרב היתרונות לעורך המכרז הן אלה, )א( אמ

 :כולן או חלקן

 המוצע או המבוקש, לפי הענין.המחיר  1

הטובין או המקרקעין, העבודה או השירות  איכות .2

המוצעים, או נתונים מיוחדים שלהם, והתאמתם לעורך 

 .המכרז

ותחומי  ומחיותוכישוריו, נסיונו, משל המציע,  אמינותו  .3

 .התמחותו
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 המועצה המקומית עספיא                          

 المجلس المحلي عسفيا                         
                         Isfiya Local Municipality  

 ביקורת פנים      

 
, אם נדרשו לפי תנאי המכרז, המלצות אודות המציע .4

 .ומידת שביעות הרצון מאופן ביצוע התקשרויות קודמות

 דרישות מיוחדות של עורך המכרז. .5

, התנהלותו של המציע בנוגע לשמירת זכויות עובדים .6

לרבות קיומה של חוות דעת שלילית בכתב או דוח ביקורת 

לי בעניין זה, מאת משרד שאתו התקשר המציע במהלך שלי

 .שלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז

 

"נוהל  בחירת מנהל ומפקח הפרויקטהביקורת מצאה כי המועצה לא קבעה נוהל, 

התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון 

, בו נקבעות דרכי ההתקשרות התנאים החלים עליו ואופן קביעת "מיוחדים בפטור ממכרז

בתהליכי  וליקויים פערים מייצר אחריות ותחומי מוסדר נוהל העדר של זה מצב שכרו.

 בתחום בחירת מפקחי פרויקטים. העבודה

 

לא הומצא לביקורת פרוטוקול ועדת ההתקשרויות )ועדת שלושה( המורכבת מהיועמ"ש 

ברית המועצה, לכן הביקורת מניחה שהועדה לא התכנסה לצורך מזכיר המועצה וגז

 בחירת המפקח בפרויקט נשוא הביקורת.

 
אם ההתקשרות עם המפקח עדיפה על ביצוע של  לא הומצאה חוו"ד של היועמ"ש

( חלה על ההתקשרות, ואם העבודה 8)3ההתקשרות בדרך של מכרז פומבי למרות שתקנה 

הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים המקצועית קרי הפיקוח היא כזו 

 ואינה עבודה מקצועית שגרתית.

 
שתוקנו היו מוחלים על בתקופה שבה התנהל הפרויקט, חוק חובת המכרזים והתקנות 

  המועצה.

 

שבצו המועצות המקומיות נקבע כי אחד המקרים שניתן  3( לתוספת הרביעית8)3בסעיף 

זה לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים, לתת פטור ממכרז הוא "חו

מדידה, שמאות, ייעוץ ועבודות  פיקוח,כגון: עבודות תכנון, או יחסי אמון מיוחדים, 

 כיוצא באלה".

                                                 
 .1950צו המועצות המקומיות א התשי"א   3
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 המועצה המקומית עספיא                          

 المجلس المحلي عسفيا                         
                         Isfiya Local Municipality  

 ביקורת פנים      

 
 

שאכן המועצה המקומית הייתה יכולה להתקשר בעניין זה באמצעות ולפיכך, נמצא 

של קבלת הצעות. וחוזר המנהל הכללי השימוש בסעיף הפטור, היינו דרך "מכרז סגור" 

 .4לא היה בתוקף בזמן קבלת ההחלטה להתקשר עם המפקח 22/11/2016מיום  8/2016

 

הביקורת בדקה אם קיים נוהל התקשרות ללא מכרז, ובחנה אם המועצה המקומית 

ביצעה את הנוהל אם קיים, ואת המוטל עליה בביצוע נהלי התקשרות בהעדר חובת 

-בהעדר חובה זו, עדין מחייבת הרשות בביצוע התקשרות נכונה וראויהם גמכרזים, שכן 

כגון, )מס' הצעות בהתאם לשיעור והיקף ההתקשרות( קביעת אמות מידה והתאמת 

הניסיון המספק מבחינת וותק ואופי השירות המוצע, חתימה על הסכם מחייב על ידי 

 מורשי החתימה ועוד.

 

 עמדת הפסיקה במקרים מעין דא:

 

רונות המשפט המנהלי ועקרונות דיני המכרזים הציבוריים חלים גם כאשר רשות עק

 מקומית מתקשרת בפטור ממכרז. 

עקרונות אלה מחייבים קיום של הליך מנהלי סדור, שבמסגרתו ייבחנו ככל הניתן, בין 

השאר מספר הצעות לאותן התקשרויות, זאת על מנת להבטיח חלוקת משאבי ציבור 

ך מתן סיכוי שווה, שמירה על שקיפות ועל טוהר המידות והבטחת יעילות באופן ראוי, תו

 כלכלית לרשות המקומית.

 

בית המשפט העליון נדרש לסוגיית פרשנותה של התקנה המקבילה לסעיף בתקנות חובת 

, במסגרת עתירה שהגישה עיריית נצרת עילית ונסבה על רכישת 1993-המכרזים, תשנ"ג

. בית המשפט קבע כי מעקרונות המינהל התקין ומדיני 5רייהשירותי ראיית חשבון לעי

המכרזים ניתן להסיק כי התקשרות באמצעות מכרז פומבי עדיפה על פני דרכי התקשרות 

 אחרות. 

 ( היא חריג לכלל וצריך לפרשה בצמצום. 8)3תקנה 

רק במקרים שנדרשת מומחיות מיוחדת או מדובר ביחסי אמון מיוחדים יש מקום לתת 

 ר ממכרז, וזאת לנוכח ייחודיותו של נותן השירותי.פטו
                                                 

 .2017ביוני  1תחילת תוקפו של הנוהל ביום       4
 . 13.01.2013בתאריך  , נבו. ניתןעיריית נצרת עילית נ' זאב הרטמן 6145/12עע"ם   5
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 המועצה המקומית עספיא                          

 المجلس المحلي عسفيا                         
                         Isfiya Local Municipality  

 ביקורת פנים      

 
 

של בית המשפט העליון נקבע כי תקנות המכרזים המפרטות מהם סוגי החוזים בפסיקתו 

ללא מכרז, הן חריג לכלל שעל פיו התקשרות שבהם רשות מקומית רשאית להתקשר 

כלומר דרך  .6תיעשה בעקבות עריכת מכרז פומבי, וככל חריג יש לפרשן על דרך הצמצום

והתקשרות בדרך של מכרז פומבי  המלך להתקשרות של רשות מקומית היא במכרז פומבי

 .עדיפה על דרך אחרת

 

 7בפסיקה נקבע, כי אין מדובר בפטור כללי מהתקשרות ללא מכרז עם בעלי מקצועות אלה

ו וניתן לפעול על פי תקנה זו רק במקרה מתאים, שבו נדרשים "ידע ומומחיות מיוחדים א

עדיפות למכרז הפומבי  יחסי אמון מיוחדים", וגם זאת, כאמור, על פי כלל הפרשנות הנותן

וכאשר לא ניתן להשיג את אותם ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בדרך 

 .של מכרז פומבי

 

דעת הביקורת למרות שכאמור לעיל בהתקשרויות מעין דא ניתן להתקשר ללא מכרז, 

על פי "נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית י התפקידים היו פועלים שייטב אם בעל

הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז" כך הרשות 

, ובחירת המפקח כבעל המקצוע הייתה מקיימת ופועלת בהתאם לכללי המינהל התקין

הזדמנויות, הפחתת האפשרות  הייתה נערכת בצורה שוויונית והוגנת, תוך מתן שוויון

אקט זה היה מבטיח  –לפגיעה בטוהר מידות והימנעות מהעדפה לא הוגנת של ספק 

 התקשרות בתנאים המיטביים עבור המועצה.

 

לא התקיים  04/01/2017בבחירת המפקח וכריתת הסכם מסגרת מיום  הביקורת מצאה כי

ביקשה הצעות מחיר נוספות  תהליך בחירה שוויוני לבחירת מפקח הפרויקט והרשות לא

לצורך השוואה, כך שלא היו בידיה די נתונים שיאפשרו לשקול את סבירות הצעת מפקח 

הפרויקט. בכך פעלה המועצה בניגוד לכללי המינהל התקין ובניגוד למצופה מגוף ציבורי 

ולפי כך עולה המסקנה כי המועצה פרויקטים אחרים  ומנעה מתן הזדמנות שווה למפקחי

 בחרה בהכרח בהצעה הטובה ביותר.לא 

 

                                                 
שעשועים וספורט  2349/10; ר"מ 267( 3פ"ד מו ) אריאל הנדסת חשמל רמזורים ובקרה בע"מ נ' עיריית חיפה 4672/90בג"ץ   6

 , תקדין.בע"מ נ' עיריית בני ברק ואח'
 .24.08.2000-, ניתן בבן עזרא נ' המועצה המקומית עתלית 141/00עת"מ )חיפה(   7
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 המועצה המקומית עספיא                          

 المجلس المحلي عسفيا                         
                         Isfiya Local Municipality  

 ביקורת פנים      

 
₪  10,171,100מהמידע שנתקבל במהלך הביקורת עלות הפרויקט הסופית לפי התב"ר הנה 

 ₪. 9147063סך של  מתוך מה שקיבל הקבלן 8ובחישוב גס

בסכום כזה היה על הרשות להתקשר באמצעות ₪  200,000חלקו של הפיקוח עולה על 

ם. על אחת כמה וכמה בהתקשרות בחוזה מסגרת הליך של מכרז זוטא בועדת המכרזי

 שללא ספק סה"כ הסכומים יהיו גבוהים משמעותית.

 

כי מן הראוי היה שהמועצה תבצע הליך שיבטיח תחרות הוגנת, הביקורת חוזרת ומעירה 

שוויון הזדמנויות למציעים פוטנציאליים ומרב התועלת למועצה, בדרך שתתאים 

ומבי שהנו דרך המלך להתקשרות. נדגיש, כי חרף האפשרות ידי מכרז פ-לנסיבות, כגון על

להתקשר בפטור ממכרז תקנות הפטור הנן לפי הפסיקה חריג ויש לפרשן בצמצום, הרי 

שעריכת מכרז פומבי היא הדרך המיטבית והיא הדרך העדיפה תמיד בהתנהלות הרשות 

 בהתקשרויות שונות.

 

 

 רת(חוזה ההתקשרות עם מפקח הפרויקט: )חוזה מסג .ב

 

חוזה מסגרת בתחום הביקורת מצאה כי המפקח נותן את שירותיו למועצה בהתבסס על " .1

" שנערך ונחתם עם הרשות המקומית ניהול פרויקטים ופיקוח בתחום הבינוי תשתיות

 )להלן:"ההסכם"(.. 04/01/2017בתאריך 

 

 כהאי לישנא: קיבל את אישור יועמ"ש המועצה,הביקורת מצאה כי ההסכם הנ"ל  .2

 
 אין מניעה חוקית להתקשר בחוזה זה."

 , לכן אין צורך במקור תקציב. מדובר במכרז מסגרת

 עם זאת, טרם הזמנת עבודה יש לוודא מקור תקציבי 

 לפי הוראות החוזה".

 
 הביקורת מצאה כי לא נערך מכרז מסגרת כלל.  .3

 הוא מסגרת היה על המועצה לפרסם מכרז 19939-לפי תקנות חובת המכרזים, תשנ"ג

אשר על פי תנאי המכרז .... תבחר יותר מספק אחד ועדת המכרזיםשבסופו  כמכרז פומבי

                                                 
 ₪. 9147063 מתוך מה שקיבל הקבלן 3%חישובי החשבונות, לפי חישוב הגזבר,  ראה פרק       8
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 المجلس المحلي عسفيا                         
                         Isfiya Local Municipality  

 ביקורת פנים      

 
עם כל ספק מכרז מסגרת, וזהות הספק ממנו תבוצע  ייכרתו בעקבותיו הסכמי מסגרת

בפועל כל הזמנה של טובין, עבודה או שירותים תיקבע מפעם לפעם במהלך תקופת הסכם 

 המסגרת, לפי תנאי מכרז המסגרת.

, שנכרת עם ספק או שירותיםהסכם לרכישת טובין, עבודה  –ניין זה, "הסכם מסגרת" לע

מסוים בנושא מסוים ולתקופה מוגדרת, כאשר פירוט הטובין, העבודה או השירותים 

שיסופקו במסגרתו, כמותם או היקפם, אינו ידוע במועד כריתת ההסכם, והוא נקבע בידי 

 לפעם, בתקופת ההסכם. המזמין, בדרך של ביצוע הזמנות מפעם

כי גם אם המועצה הייתה עורכת מכרז כמכרז מסגרת,  היה עליה לבצע  הביקורת מעירה .4

 כל   הזמנה של עבודה, בדרך המצוינת בתקנות חובת המכרזים בין היתר היה עליה:

לקבלת הצעות מכל ספקי מכרז  בפנייה פרטנית לפנות באמצעות ועדת המכרזים   (1)

 נקבעה לכך במכרז המסגרת, ככל שנקבעו בו הוראות כאמור.המסגרת, בדרך ש

על פי תנאי  במענה לפנייה הפרטניתספקי מכרז המסגרת יגישו את הצעותיהם    (2)

ההתקשרות שנקבעו במכרז המסגרת, מחיר ההצעה לכל פריט או יחידה שהוזמנה, לא 

קבע מחיר יעלה על מחיר ההצעה לפריט או ליחידה, כאמור במכרז המסגרת, אם נ

 כאמור.

ועדת המכרזים תבחר בספק שיספק את ההזמנה הפרטנית בהתאם לתנאי מכרז    (3)

 המסגרת.

ועדת המכרזים לא תנהל משא ומתן עם ספקי מכרז המסגרת בעקבות הפנייה    (4)

 הפרטנית.

 

יוצא מזה שהמועצה התקשרה עם המפקח ללא פרסום מכרז מסגרת כמכרז פומבי 

בת המכרזים ולכללי המנהל התקין, ובכך היא לא פעלה לבחירתו בניגוד לתקנות חו

 בהליך שוויוני ותחרותי.

                                                                                                                                                                  
 ו.17תקנה   9
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המועצה חתמה עם מפקח הפרויקט על חוזה במסגרתו קבעה את תנאי ההתקשרות עם  .5

מפקח הפרויקט, לרבות אופן קביעת שכרו והתשלומים שיועברו לו, כן פורטו בו 

 ם של הפרויקט וכוח האדם שיועסק בו. השירותים שייתן, אך לא נקבעו לוח הזמני

בכך פתחה המועצה פתח לפרשנויות וחילוקי דעות, לחריגות ולקושי בפיקוח על 

 התקדמות הפרויקט.

 

הביקורת מצאה שבסעיף המבוא להסכם, בהואיל הראשון צוין שנספח א' מתאר את  .6

אלא הנו  העבודות השונות של הפרויקט. בפועל, נספח א' לא מתאר את העבודות כנ"ל

  .טבלה לחישוב שכר טרחת המפקח

הביקורת מצאה כי בנספח אומנם מפורטות עבודות שעל המנהל/מפקח לבצע וביחס לכל 

עבודה מצוין אחוז השכר מסה"כ השכר המגיע לו, אך המסמך אינו ייעודי לעבודות שעל 

 המפקח לבצע אלא העבודות מצויינות כאגב אורחא לשם קביעת גובה התשלום.

 

יקורת מצאה כי על הנספח הנ"ל צוין מפורשות "שחישוב שכר טרחה בהתאם הב

להוראות ההסכם", למעשה, עלפניו נראה שהערה זו מיתרת את כל ההתייחסויות 

 לנספח א' בגוף החוזה.  

 

₪.  1500000ואומדן הפרויקט  למבנה מסוג "מעבדה"נמצא שהטבלה מתייחסת כמוכן, 

ולא כפי שמצוין בגוף  5%סכום שני מיליון שקל  אחוז שכר הטרחה מערך המבנה עד

 החוזה כפי שנראה להלן.

 

',  מעיון החוזה לא נמצאים לא נספח ב 2' ואח"כ לנספח ב 1לחוז מפנה לנספח ב 3סעיף  .7

 '.2' ולא נספח ב 1

 

לחוזה ומצאה שאין דוגמת חישוב בנספח הנ"ל. בנוסף נמצא  הביקורת עיינה בנספח ב' .8

חתומים על הנספחים, במיוחד נספח ב' שמצוין מפורשות ומיועד שמורשי החתימה לא 

 מקום בסוף המסמך לחתימת המועצה ע"י מורשי החתימה.

 

 בחוזה הנ"ל מתייחס לתמורה.  6סעיף  .9
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 :6.7סעיף 

סך של "תמורת השירותים האמורים לעיל, ניהול ופיקוח תשלם המזמינה 

 קבלנית בפועלמגובה הרשאות התקציב המיועד לביצוע העבודה ה %4

 )אשר כולל מס ערך נוסף(, בהתאם לדוגמת החישוב בנספח ב'".

 

 :6.8סעיף 

"יובהר כי במידה ואחוז הקבוע בהוראות משרד הממשלתי הממן 

על המנהל/מפקח להודיע למועצה אם בכוונתו לפעול  4%-הרלוונטי נמוך מ

חוז לפי הוראות חוזה בנוגע לפרויקט הספציפי ולבצע את העבודה לפי א

 .4%-נמוך או יותר מ

 )ההדגשות הן שלי מ.ע(

 

לפי חישוב שכר הטרחה שבנספח ב' בעניין  תעלופרת מעירה כי גם אם הייתה המועצה הביקו

הפיקוח לפי הטבלה הייתה צריכה לפעול לפי אחוזים השונים מהותית מהמצוין בגוף החוזה, 

 ואח"כ בפועל כפי שהתחשבנו הצדדים.

קובל בעולם המשפט שבקיום של חיוב הנובע מחוזה יש לנהוג בדרך הביקורת מציינת כי מ

לב, לאור ההתנהלות וההתחשבנות במקרה הנבדק, הביקורת מתרשמת -מקובלת ובתום

 שהיחסים בין הצדדים היו נעדרי תום לב ונוהלו שלא בדרך המקובלת.

 

מנובמבר  08/2016הביקורת מצאה כי למרות שכיום קיים נוהל מנכ"ל משרד הפנים נוהל מס' 

, "התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון 2016

, ולכן החוזר מנכ"ל לא היה בתוקףמיוחדים בפטור ממכרז" אך בזמן כריתת החוזה עם המפקח 

 אין בנוהל כדי לפגוע בתוקפו של החוזה שנעשה לפני התחילה.

 

בהסכם זכות ברירה )אופציה( לרשות המקומית להאריך את הביקורת מעירה כי אם ניתנה 

, על המועצה שלא לממש את 01/06/2017תקופת ההתקשרות לתקופה שלאחר יום התחילה 

 האופציה.
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 ההתחשבנות והדיווחים: .ג

 

להסכם שתמורת השירותים  6.7ולמרות שמצוין בסעיף  1מבדיקת הביקורת עולה כי בדיווח מס' 

מגובה "הרשאות התקציב המיועד לביצוע העבודה  4%שלם המועצה סך של ניהול ופיקוח ת

נוהל מו"מ ונתקבלה הסכמה סותרת את המצוין בסעיף הנ"ל, לפיה ספציפית הקבלנית בפועל" 

עבור הגנים.  4% -עבור הספרייה ו 3%לפרויקט הנ"ל המפקח יקבל שכר טרחה בשיעור 

 )להלן:"ההסכמה"(

 

הסכם נחתם על ידי כל מורשי החתימה היועמ"ש והחשב מלווה, כאן, היות וה הביקורת מעירה

ההסכם הנו מחייב ואם המפקח היה מתעקש לקבל את האחוזים המצוינים בהסכם באמצעות 

 פניה לערכאות המשפטיות, סביר להניח שהוא כן היה מחייב את הרשות לפעול על פיו.

 

ן הגזברית למפקח, שני הצדדים בשל חילוקי הדעות בי אך ספציפית לפרויקט נשוא הביקורת

ההסכמה הנ"ל לדעת הביקורת גם היא בעניין הספציפי הזה  ,והגיעו להסכמה אחרתניהלו מו"מ 

מאחר וההתרשמות היא שבהסכמה הנ"ל היו אלמנטים של הצעה  ומחייבמשתכללת לחוזה תקף 

ת דעת של וקיבול של ההצעה על ידי הניצע שהנו המפקח, היה גם אלמנט המסוימות וגמירו

הצדדים ואף הצדדים החלו בביצוע את ההסכמות. בידיעה שבמקרים ובנסיבות מסוימים, החוק 

 הישראלי יכול להיות שבעצם ההתנהגות נוצר הסכם מחייב.

 

ואכן בהתאם להסכמה הנ"ל ולהנחיית גזברית המועצה רו"ח רים אסדי כנאנה שביקשה 

 : 22/02/2017ממחלקת ההנדסה והרכש ביום 

 896ציא הזמנת עבודה לפי החוזה עם הנדסת פאהום לפרויקט הספריה והגנים, תב"ר הגנים "להו

סעיף  897ש" כולל מע"מ. ותב"ר הספריה מספר  69342בסך  4%על  2008962950סעיף 

 כולל מע"מ".₪  1178414בסך  3%על  2008962950

 

 הזמנות עבודה: 2ואכן הוצאו 

ן הערה בגוף ההזמנה שה "פיקוח לפי חוזה בנית תוך ציו 23/02/2017מיום  56מספרה   .1

 . 3%ספריה ציבורית" ותחת הכותרת פירוט נכתב "ניהול ופיקוח 

גנים" ותחת  3"פיקוח לפי חוזה בניית -תוך ציון הערה בגוף ההזמנה שה 57מספרה  .2

 ". 4%הכותרת פירוט נכתב "ניהול ופיקוח 
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 המועצה המקומית עספיא                          

 المجلس المحلي عسفيا                         
                         Isfiya Local Municipality  

 ביקורת פנים      

 
 הזמנה נוספת:

 .04/04/2018מתאריך  97הזמנה מס'  –תיקון הזמנה  בוטלה ובוצע 57לפי הגזברית הזמנה  .3

 

 .23/02/2017מועד החתימה  10על שלושת ההזמנות חתומים מורשי החתימה והחשב מלווה.

 

פיקוח  59/217צוינה הערה "השלמה להזמנה מס'  97הביקורת מצאה שבגוף ההזמנה המתוקנת 

בוטלה  57ציינה שהזמנה  לפי אישור הגזברית" בזמן שלפי תגובת הגזברית לביקורת 3%

 .97והתייחסה להזמנה 

 

כך שאין מה לתקן בה, והתיקון צריך  3%ניתנה לפי אחוז פיקוח של  56כאמור לעיל הזמנה מס' 

פיקוח, הביקורת בדקה את העניין אצל מנהל מחלקת הרכש  4%שניתנה לפי  57להיות בהזמנה 

 בערה דלעיל? 59מה הוזכרה הזמנה ול 57מר עבדאללה סקר למה התיקון לא מתייחס להזמנה 

 

 תגובת מנהל מחלקת הרכש מר עבדאללה סקר:

ונמצא שהיא בסטטוס  57מנהל הרכש מסר לביקורת פלט מחשב המציג את סטטוס הזמנה מס' 

 מבוטלת, ועל הפלט כתב את התייחסותו כדלקמן: 125

 

 ה למפקח ובמקומה יצאה הזמנ בהוראת הגזברית בוטלה 2017משנת  57הזמנה מס' "

 ".2018בשנת  97, הזמנה מס' 3%פאהום לפי אישור הגזברית 

 

למען מניעת הישנות או לפחות להפחית ממקרים כאלה של טעויות סופר, על  הביקורת מעירה,

מנהל הרכש לנהוג במשנה זהירות ולציין בזמן הוצאת ההזמנות בגוף ההזמנה את הפרטים 

 הנכונים והמדויקים.  

 

 .56הזמנת עבודה / קבלנית מס'  העתק *** מצ"ב 

 .57העתק הזמנת עבודה / קבלנית מס'   

 .97העתק הזמנת עבודה / קבלנית מס'   

 .57הצגת הזמנת עבודה   

                                                 
 ראש המועצה וג'יה כיוף, גזברית המועצה רים אסדי כנאנה והחשב מלווה אמיר ברטוב. 10
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 המועצה המקומית עספיא                          
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 המועצה המקומית עספיא                          

 المجلس المحلي عسفيا                         
                         Isfiya Local Municipality  

 ביקורת פנים      

 
 הזמנות:בהחישוב 

 

)ספריה( נעשה מגובה ההרשאה ממפעל הפיס  56בהלימה להסכמה הנ"ל, בסיס החישוב בהזמנה 

 ₪. 3928045"סכום מענק" על סך 

 מסכום ההרשאה=  3%-סכום ההזמנה חושב כ

 )כולל מע"מ(.₪  117841= 3%*3928045    

 

 .עבור הגנים 4%לפי גנים( נעשה חישוב כמוסכם  3) 57באופן דומה גם בהזמנה 

 

 התחשבנות:

 :1חשבון שלב 

 

 החישוב לספריה:

ם שהיו גם כאן נמצא שהדיווח למפעל הפייס ביחס למפקח הפרויקט בוצע באותם אחוזי

 (.3%בהסכמה )

 הגזברית חישבה לפי: 

 

חלקה של החברה למשק וכלכלה )סך ₪( +  1556862הסך שניתן לקבלן חב' חדר הצפון )סך של 

 ₪. 48807 = ₪%3( *  70055של 

 

 .03/12/2017חשבון עזר בבינוי עצמי מיום  -*** מצ"ב טופס ריכוז חשבונות

 

 החישוב לגנים:

 .4%אחוז החישוב המאושר ולא לפי  3%ערכה למפקח חישוב לפי גם עבור הגנים הגזברית 

850071*3% =25502 

 4335מע"מ= 

 

 ₪. 29837סה"כ כולל מע"מ 
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 המועצה המקומית עספיא                          

 المجلس المحلي عسفيا                         
                         Isfiya Local Municipality  

 ביקורת פנים      

 
 :2חשבון שלב 

 

 החישוב לספריה:

 גזברית המועצה ערכה חישב כלהלן:

  ₪ 2,737,395מתוך חלקו המצטבר של הקבלן סך של  3%הגזברית אישרה את חלקו של המפקח 

%3*737,3592,= 82,121 .₪ 

 

 .27/03/2018שלב ב' מיום  –בינוי עצמי –*** מצ"ב טופס שחרור כספים 

 

 ₪. 33,314 =48807-82121   1והפחיתה את הסכום שקיבל בחשבון 

 

 

 החישוב לגנים:

 ₪ 1220277מתוך חלקו המצטבר של הקבלן סך של  3%הגזברית אישרה את חלקו של המפקח 

 מצטבר. 42831= 3%כולל מע"מ *  1427724לא כולל מע"מ= 

 

 . ₪ 12994=  2חשבון שלב תוצאה:  29837הפחיתה את החשבון הראשון 

 

 

 

 מפעל הפיס: -טופס שחרור כספים במערכת ניהול מענקים והקצאות פיתוח

 

שלב ב' )גמר שלד וגג( נמצא שתחת סעיף ב'  –בינוי עצמי  –מעיון במסמך "טופס שחרור כספים 

 המפקח", נמצא כי הגזברית חתמה על האישור הנ"ל במקום המפקח. לטופס "אישור

 

הסתיימו עבודות השלד והגג של  21/03/2018"הריני לאשר כי בתאריך 

המבנה הנ"ל. כמוכן, הריני לאשר כי עבודות הבניה בוצעו בהתאם 

לתוכניות המאושרות של המתכננים ולכל דרישות החוק והתקן שנקבעו 

 לעבודות מסוג זה".
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 המועצה המקומית עספיא                          

 المجلس المحلي عسفيا                         
                         Isfiya Local Municipality  

 ביקורת פנים      

 
 

הביקורת מצאה גם בטופס דומה המתייחס לשלב ג' )גמר טיח וריצוף( הגזברית חתמה במקום 

 .11המפקח

 

ונכנסה לתפקידו המקצועי של המפקח על  כלומר הגזברית התערבה בתחום שלא באחריותה

הסתיימו עבודות השלד  21/03/18הפרויקט ואישרה שלא כדין סיום עבודות בניה, שעד למועד 

 בנה.והגג של המ

 

שאסור לה להתערב ולחתום הביקורת רואה בחומרה רבה את הפעולה הנ"ל ומעירה לגזברית 

כמעשה בעל אחריות פלילית ולמרות  מחשיד לכאורהבמקום בעל תפקיד אחר, שכן מעשה זה 

 לפרויקטקבלת כספים , עדיין בתום לב ומתוך טעותשאולי כפי שנטען על ידי הגזברית זה נעשה 

 תקין.  מנהלה מתיישבת עם כללי בדרך זו אינ

 

מר שבתאי חזן הראיתי  הביקורת ערכה ישיבת התייעצות עם חוקר במשטרה 16/12/2018ביום 

לו את חוזה המסגרת בתחום ניהול פרויקטים ופיקוח בתחום הבינוי, תשתיות. בנוסף 

ם להתכתבויות ובקשות לשחרור תשלום עבור שלבי הבנייה עליהם הגזברית חתמה במקו

 המפקח. 

בסוף הישיבה הביקורת התרשמה כי פעולות הגזברית אינן מגיעות לסף הפלילי והחשד לכאורה 

 נשלל. -לזיוף חתימה

 

וביקשה את בדיקתו  ליועמ"ש המועצההביקורת פנתה באמצעות המייל  עוד באותו יום,

 והתייחסותו  לממצא הביקורת, היועמ"ש בתורו עבר על הנתונים והשיב כדלקמן:

 

" נושא העבירה הפלילית מורכב, במסגרת הביקורת יש לבדוק את 

משמעות המסמך, רוצה לומר, האם מדובר במסמך אשר חובה שהיה 

חתום )הכוונה להיחתם מ.ע.( על ידי מפקח על מנת לשחרר כסף 

 מהמשרד הממשלתי הרלוונטי.

                                                 
 שני המסמכים נמצאים בתיקיית הביקורת. 11
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 המועצה המקומית עספיא                          

 المجلس المحلي عسفيا                         
                         Isfiya Local Municipality  

 ביקורת פנים      

 
הביקורת צריכה לבחון את השאלה האם עשיית המסמך נחזה להיות 

ועשוי להטעות או אם הוא נעשה בכוונה לרמות או ללא אשר אינו 

 סמכות באופן הנחזה להיות כאילו נעשה בסמכות.

תוצאה של בדיקה זו תקבע עם )אם מ.ע.( קיים חשד לעבירה 

 פלילית".

 

שאינה בסמכות מבקר  נוגעת לתחום של חקירהבקשת יועמ"ש המועצה  לדעת הביקורת

שכן, חקירת חשדות לכאורה מעשי  ל תיקון הליקויים.שבודק את הממצאים וממליץ ע המועצה

 עבירה אינה באחריותו הישירה והטבעית של מבקר הרשות. 

עלולה לגרום לשיבוש  ,חקירת עבירה על ידי מי שאינו מצויד בידע המקצועי ובסמכות על פי חוק

יעה שלא במידה וחקירה כזו תתנהל על ידי הרשויות המוסמכות או לפג הליכי חקירת העבירה,

 לצורך באנשים חפים מפשע.

 

 :4+ חשבון שלב  3חשבון שלב 

 

 החשבונות השלישי והרביעי ביחד הן לספריה והן לגנים. 2הגזברית  ערכה חישוב ושילבה את 

 

 החישוב לספריה:

 

  ₪ 4992717מתוך חלקו המצטבר של הקבלן סך של  3%הגזברית אישרה את חלקו של המפקח 

%3 *4992717 =114978₪. 

 

 *** מצ"ב מסמך.

 

 

= 149781-82121   ₪  82121סך של  1+2והפחיתה את הסכום שקיבל בחשבונות 

 112660 .₪ 
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 המועצה המקומית עספיא                          

 المجلس المحلي عسفيا                         
                         Isfiya Local Municipality  

 ביקורת פנים      

 
 

 טעות בחישוב הגזברית )ספריה(:

 

ותוצאת החיסור  הגזברית טעתה בחישובכי, ביצוע חישוב פשוט מגלה כאן כי  הביקורת מצאה

 . 112660ולא ₪   67660צריכה להיות 

 ₪. 45000תשלום יתר בסך של למפקח בשלב זה רית אישרה כלומר הגזב
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 המועצה המקומית עספיא                          

 المجلس المحلي عسفيا                         
                         Isfiya Local Municipality  

 ביקורת פנים      

 
 החישוב לגנים:

 2888080.86מתוך חלקו המצטבר של הקבלן סך של  3%הגזברית אישרה את חלקו של המפקח 

₪  

3% *2888080.86 =₪86642. 

 

 *** מצ"ב מסמך.

 

 

 ₪. 81143 = 42831-86642 ₪  82121סך של  1+2והפחיתה את הסכום שקיבל בחשבונות 
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 המועצה המקומית עספיא                          

 المجلس المحلي عسفيا                         
                         Isfiya Local Municipality  

 ביקורת פנים      

 
 281423 לסיכום, לפי חישובי הגזברית סה"כ היה על המפקח לקבל מפקח הפרויקט סכום של

.₪12 

 

 

  פיקוח גנים פיקוח ספריה חשבון מספר

1 1 48807 29837  

2 2 33314 5882  

)השלמת  7112  2 3

 13הזמנה(

 

 

4 3+4 112660 43811  

 281423 86642 194781  סה"כ

 

 

הגישה גזברית המועצה  15/09/2019מן הסיבה שביום  ות לעיל, נשארה פתוחהכרטסת החשבונ

גב' רים אסדי מכתב התפטרות לראש המועצה מר בהיג' מנצור ועברה לתפקיד אחר כגזברית 

 איגוד ערים אשכול רשויות הגליל והעמקים.

 

 סגירת החשבון: 

 כדלקמן: הגזבר החדש מר עבד בדראן, במטרה לסגור את החשבון ערך חישוב

 הן לגנים והן לספריה מתוך חשבון הקבלן. 3%בסיס החישוב 

 

 סכום פיקוח  אחוז פיקוח חשבון הקבלן מקום

 171361 3% 5712032 ספריה

 103051 3% 3435031 גנים

 744122   סה"כ

 

 עבור הגנים והספריה.₪  274412ז"א המפקח צריך לקבל סך של 

                                                 
 ₪(. 86642פיקוח עבור הספריה + ₪  194781) 12
 .97ראה הזמנה  13
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 المجلس المحلي عسفيا                         
                         Isfiya Local Municipality  

 ביקורת פנים      

 
 

 

ועבור ₪  86642חשבונות בסך של  הוגשונמצא שעבור הגנים הגזבר בדק את החשבונות שהוגשו ו

 ₪.  281423סה"כ ₪  194781הספריה 

₪  23420בהשוואה עם הטבלה דלעיל נמצא שעבור הספריה הוגשו חשבונות בסכום עודף של 

 ₪. 16409בעוד לגנים הוגשו חשבונות בסכום חסר של 

₪.  7011ועדיין נוצר הפרש של הגזבר החסיר את הסכום העודף והוסיף את הסכום החסר 

 ₪. 7011כלומר החשבון הסופי עבור הפיקוח נשאר ביתרה של 

 להלן הטבלה המסכמת:

 

  סה"כ ספריה סה"כ גנים 

 281423 194781 86642 הוגשו

 274412 171361 103051 צריך להיות

 -7011 -23420 16409 הפרש

 

 בדיקת החשבון בהנהלת חשבונות:

 

שני החשבונות שלוש וארבע, נרשמו כפקודת יומן כרטסת הנה"ח ונמצא כי  הביקורת בדקה את

 ולא עלפי הזמנות.

 

להוציא הזמנה מראש למפקח לפי אומדן שנערך על ידי המהנדס  הביקורת מעירה וממליצה

ולהזין נתונים סופיים לפי הזמנה המאושרת על ידי כל מורשי החתימה של הרשות ולא לפי 

 פקודת יומן.

 

 ת והמלצותמסקנו .ד

 

במטרה להגדיר את  עוד בשלבי התכנון לפרויקטהביקורת ממליצה לקבוע נוהל ולפעול לפיו 

תהליכי התכנון, האישור ותקצוב לפרויקטים ההנדסיים ואת תחומי האחריות והפעילות של 

 הגורמים העירוניים הנוטלים חלק בתכנון ובניהול הפרויקטים.
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 ביקורת פנים      

 
הלי עבודה והוראות שמטרתן למנוע מעשי רמייה כנגד כי החובה לקבוע נו הביקורת מעירה

חלה . באותה מידה חלה על הנהלת הרשות המקומיתהרשות, או גניבת כספי הרשות או רכושה, 

 לבדוק ולהבטיח שהנוהלים וההוראות מתמלאים בדייקנות. על הרשות החובה

 

: ט ק י ו ר פ ה ל  ה נ מ ת  ר י ח  ב

 

מנהל ומפקח הפרויקט "נוהל התקשרויות  כי המועצה לא קבעה נוהל, בחירת הביקורת מצאה

לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור 

ממכרז", בו נקבעות דרכי ההתקשרות התנאים החלים עליו ואופן קביעת שכרו. מצב זה של 

בתחום בחירת העדר נוהל מוסדר ותחומי אחריות מייצר פערים וליקויים בתהליכי העבודה 

 מפקחי פרויקטים.

לא התקיים תהליך  04/01/2017כי בבחירת המפקח וכריתת הסכם מסגרת מיום  הביקורת מצאה

בחירה שוויוני לבחירת מפקח הפרויקט והרשות לא ביקשה הצעות מחיר נוספות לצורך השוואה, 

ט. בכך פעלה כך שלא היו בידיה די נתונים שיאפשרו לשקול את סבירות הצעת מפקח הפרויק

המועצה בניגוד לכללי המינהל התקין ובניגוד למצופה מגוף ציבורי ומנעה מתן הזדמנות שווה 

למפקחי פרויקטים אחרים ולפי כך עולה המסקנה כי המועצה לא בחרה בהכרח בהצעה הטובה 

 ביותר.

חורגת מכללי מנהל תקין וחותרת תחת התכלית  התקשרות עם המפקח ללא הליך תחרותי

 -ולה של דיני המכרזים: השגת מירב היתרונות לרשות המקומית בבואה להתקשר עם ספק הכפ

 ושמירה על שוויון הזדמנויות.  -קבלת שירות מיטבי בעלות מיטבית 

 

ששכר הטרחה ייקבע על פי תעריף אגודת האינג'ינרים והארכיטקטים או  הביקורת ממליצה

ים חריגים מהנדס המועצה רשאי להמליץ בפני משרד הבינוי והשיכון או משרד הביטחון. במקר

מזכיר המועצה וראש המועצה, על תעריף שונה. ובמקרה והצעת המהנדס אושרה על ידי ראש 
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המועצה, יש להביא את החלטה לדיון ועדת המכרזים שתהא רשאית מטעמים שירשמו לאשר 

 שכר טרחה גבוה מהתעריף.

פיד להתקשר עם מפקח הפרויקט בצורה כי היה עליהן להק מבקר המועצה מעיר למועצה

מוסדרת שתבטיח כי בחירתם תיעשה בהליך תחרותי הוגן, שוויוני וחשוף לביקורת, וכי היה 

 עליהן לפקח על ההתקשרויות ולבקר אותן. 

 

 חוזה ההתקשרות עם מפקח הפרויקט: )חוזה מסגרת(

 

ה מסגרת בתחום ניהול "חוזכי המפקח נותן את שירותיו למועצה בהתבסס על  הביקורת מצאה

פרויקטים ופיקוח בתחום הבינוי תשתיות" שנערך ונחתם עם הרשות המקומית בתאריך 

04/01/2017. 

 

 כי לא נערך מכרז מסגרת כלל.  הביקורת מצאה

מסגרת הוא כמכרז  היה על המועצה לפרסם מכרז 199314-לפי תקנות חובת המכרזים, תשנ"ג

אשר על פי תנאי המכרז ייכרתו ותר מספק אחד.... פומבי שבסופו ועדת המכרזים תבחר י

עם כל ספק מכרז מסגרת, וזהות הספק ממנו תבוצע בפועל כל הזמנה  בעקבותיו הסכמי מסגרת

של טובין, עבודה או שירותים תיקבע מפעם לפעם במהלך תקופת הסכם המסגרת, לפי תנאי 

 מכרז המסגרת.

 

ה במסגרתו קבעה את תנאי ההתקשרות עם חתמה עם מפקח הפרויקט על חוז המועצהנמצא ש

מפקח הפרויקט, לרבות אופן קביעת שכרו והתשלומים שיועברו לו, כן פורטו בו השירותים 

 שייתן, אך לא נקבעו לוח הזמנים של הפרויקט וכוח האדם שיועסק בו. 

בכך פתחה המועצה פתח לפרשנויות וחילוקי דעות, לחריגות ולקושי בפיקוח על התקדמות 

 רויקט.הפ

 

שבסעיף המבוא להסכם, בהואיל הראשון צוין שנספח א' מתאר את העבודות  הביקורת מצאה

השונות של הפרויקט. בפועל, נספח א' לא מתאר את העבודות כנ"ל אלא הנו טבלה לחישוב שכר 

  טרחת המפקח.

 

                                                 
 ו.17תקנה   14
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ודה כי בנספח אומנם מפורטות עבודות שעל המנהל/מפקח לבצע וביחס לכל עב הביקורת מצאה

מצוין אחוז השכר מסה"כ השכר המגיע לו, אך המסמך אינו ייעודי לעבודות שעל המפקח לבצע 

 כאגב אורחא לשם קביעת גובה התשלום. מצוינותאלא העבודות 

 

כי על הנספח הנ"ל צוין מפורשות "שחישוב שכר טרחה בהתאם להוראות הביקורת מצאה 

 את כל ההתייחסויות לנספח א' בגוף החוזה.  ההסכם", למעשה, עלפניו נראה שהערה זו מיתרת 

 

אחוז ₪.  1500000ואומדן הפרויקט  למבנה מסוג "מעבדה"שהטבלה מתייחסת  כמוכן, נמצא

ולא כפי שמצוין בגוף החוזה כפי שנראה  5%שכר הטרחה מערך המבנה עד סכום שני מיליון שקל 

 להלן.

 

',  מעיון החוזה לא נמצאים 2לנספח ב  ' ואח"כ1מפנה לנספח ב הלחוז 3סעיף שהביקורת מצאה 

 '.2' ולא נספח ב 1לא נספח ב 

 

לחוזה ומצאה שאין דוגמת חישוב בנספח הנ"ל. בנוסף נמצא שמורשי  הביקורת עיינה בנספח ב'

החתימה לא חתומים על הנספחים, במיוחד נספח ב' שמצוין מפורשות ומיועד מקום בסוף 

 ימה.המסמך לחתימת המועצה ע"י מורשי החת

 

 בחוזה הנ"ל מתייחס לתמורה.  6סעיף 

 :6.7סעיף 

סך של "תמורת השירותים האמורים לעיל, ניהול ופיקוח תשלם המזמינה 

 מגובה הרשאות התקציב המיועד לביצוע העבודה הקבלנית בפועל %4

 )אשר כולל מס ערך נוסף(, בהתאם לדוגמת החישוב בנספח ב'".

 

 :6.8סעיף 

ז הקבוע בהוראות משרד הממשלתי הממן "יובהר כי במידה ואחו

על המנהל/מפקח להודיע למועצה אם בכוונתו לפעול  4%-הרלוונטי נמוך מ

לפי הוראות חוזה בנוגע לפרויקט הספציפי ולבצע את העבודה לפי אחוז 

 .4%-נמוך או יותר מ

 )ההדגשות הן שלי מ.ע(
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ר הטרחה שבנספח ב' בעניין לפי חישוב שכ תעלוכי גם אם הייתה המועצה פ הביקורת מעירה

מהמצוין בגוף החוזה,  לפי אחוזים השונים מהותיתהפיקוח לפי הטבלה הייתה צריכה לפעול 

 ואח"כ בפועל כפי שהתחשבנו הצדדים.

 

מנובמבר  08/2016כי למרות שכיום קיים נוהל מנכ"ל משרד הפנים נוהל מס'  הביקורת מצאה

הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון  , "התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית2016

, ולכן החוזר מנכ"ל לא היה בתוקףמיוחדים בפטור ממכרז" אך בזמן כריתת החוזה עם המפקח 

 אין בנוהל כדי לפגוע בתוקפו של החוזה שנעשה לפני התחילה.

 

כי אם ניתנה בהסכם זכות ברירה )אופציה( לרשות המקומית להאריך את  הביקורת מעירה

, על המועצה שלא לממש את 01/06/2017קופת ההתקשרות לתקופה שלאחר יום התחילה ת

 האופציה.

 

 ההתחשבנות והדיווחים:

 

להסכם שתמורת השירותים  6.7ולמרות שמצוין בסעיף  1עולה כי בדיווח מס'  מבדיקת הביקורת

עבודה מגובה "הרשאות התקציב המיועד לביצוע ה 4%של ניהול ופיקוח תשלם המועצה סך 

נוהל מו"מ ונתקבלה הסכמה סותרת את המצוין בסעיף הנ"ל, לפיה ספציפית הקבלנית בפועל" 

 עבור הגנים.  4% -עבור הספרייה ו 3%לפרויקט הנ"ל המפקח יקבל שכר טרחה בשיעור 

, שני הצדדים חילוקי הדעות בין הגזברית למפקחאך ספציפית לפרויקט נשוא הביקורת בשל 
ההסכמה הנ"ל לדעת הביקורת גם היא בעניין הספציפי הזה  ,ו להסכמה אחרתוהגיעניהלו מו"מ 

מאחר וההתרשמות היא שבהסכמה הנ"ל היו אלמנטים של הצעה  ומחייבמשתכללת לחוזה תקף 
  .וקיבול של ההצעה על ידי הניצע

 

 הזמנות עבודה ואח"כ הוצאה הזמנה נוספת. 2הביקורת מצאה כי בהתחלה הוצאו 

 .23/02/2017מנות חתומים מורשי החתימה והחשב מלווה. מועד החתימה על שלושת ההז

פיקוח  59/217צוינה הערה "השלמה להזמנה מס'  97שבגוף ההזמנה המתוקנת הביקורת מצאה 

בוטלה  57לפי אישור הגזברית" בזמן שלפי תגובת הגזברית לביקורת ציינה שהזמנה  3%

 .97והתייחסה להזמנה 
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הן  3%בוצעו לפי  2ושלב  1החשבונות שלב בסופו של דבר ביקורת מצאה כי ה בעניין החשבונות,

מתוך חלקו  3%גם כאן לפי  4ושלב  3לגנים והן לספריה ואח"כ בוצע חשבון משולב לשלבים 

 .4.5%המצטבר של הקבלן ולאחר הפחתת עמלת המשכ"ל בסך של 

 ₪. 281423ום של לפי חישובי הגזברית סה"כ היה על המפקח לקבל מפקח הפרויקט סכ
  

הגישה גזברית המועצה גב'  15/09/2019מן הסיבה שביום  כרטסת החשבונות, נשארה פתוחה

רים אסדי מכתב התפטרות לראש המועצה מר בהיג' מנצור ועברה לתפקיד אחר כגזברית איגוד 

 ערים אשכול רשויות הגליל והעמקים.

 .להביאו לתשלומי יתר לקבלן המבצע עשתה טעויות שעלולים היוכי הגזברית  הביקורת מצאה

עם חישוב מוטעה מה  ו,ליקויים בקביעת שכר המפקח והתשלומים ששולמו לבנוסף, נמצאו 

 שגרם באחד החשבונות לקבלת כספים מוטעים ביתר מעל למה שמגיע למפקח.

 

בנושאים שאינם בתחום אחריותה ושאין לה ידע מקצועי  שהגזברית התערבה הביקורת מצאה

הגזברית, אשר אמורה לשמש שומר סף ואחראית לקיים בקרה על ובכך עולה המסקנה כי  בהם.

וגרמה ( כשלה במילוי תפקידה יה במקום המפקחהמסמכים המוגשים לה, בנקודה זו )חתימות

 קבל כספים מכוח מסמכים שחתמה במקום המפקח. ת לכך שהרשות

 

נוהל באופן רשלני וללא בקרה גם כי במהלך הפרויקט המעקב החשבונאי  הבדיקה העלתה

 מספקת. 

נמצאו טעויות חישוב וטעויות אחרות וכן היעדר עקביות, שעלולים היו להביא לתשלומי יתר, ו

 ועד למינוי הגזבר החדש איש לא עמד על הטעויות ועל התשלומים העודפים. 

 

ונאי, כי לא הייתה מעורבות מספקת של גורמי הפיקוח על הניהול החשב  הביקורת מצאה

 הגזברית כשלה בעבודתה כמבקרת ומפקחת על ההתנהלות החשבונאית בפרויקט. 

 

 סגירת החשבון: 

 הגזבר החדש מר עבד בדראן, במטרה לסגור את החשבון ערך חישוב כדלקמן:

המפקח צריך לקבל סך נמצא שז"א  הן לגנים והן לספריה מתוך חשבון הקבלן. 3%בסיס החישוב 

 .הוהספרייים עבור הגנ₪  274412של 
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ועבור ₪  86642חשבונות בסך של  הוגשוהגזבר בדק את החשבונות שהוגשו ונמצא שעבור הגנים 

 ₪.  281423סה"כ ₪  194781הספריה 

בעוד לגנים הוגשו חשבונות ₪  23420נמצא שעבור הספריה הוגשו חשבונות בסכום עודף של כן 

ועדיין נוצר  ף והוסיף את הסכום החסרהגזבר החסיר את הסכום העוד ₪. 16409בסכום חסר של 

 ₪. 7011כלומר החשבון הסופי עבור הפיקוח נשאר ביתרה של ₪.  7011הפרש של 

 

 בדיקת החשבון בהנהלת חשבונות:

שני החשבונות שלוש וארבע, נרשמו כפקודת יומן הביקורת בדקה את כרטסת הנה"ח ונמצא כי 

 ולא עלפי הזמנות.

 

בזמן עריכת דו"ח הביקורת הסופי, כבר הגזברית התפטרה הביקורת מקדימה ותומר כי 

מתפקידה, וממלא תפקידה גזבר אחר ותגובת הגזברית שלהלן ניתנה במהלך המפגשים שקיימה 

 הביקורת אתה.

 

 תגובת הגזברית:

 

בזמן אמת ביררה הביקורת נוספות,  ובהזדמנויות 12/02/20219 17/03/2019 18/02/2019  ימיםב

. להלן רישום על ידי הגזבריתזהה ניתנה תשובה בכל הפגישות פשר הדברים ו עם הגזברית מה

 :הביקורת של התשובות שנתקבלו

 

במקום בטעות הגזברית חתמה  3 -ו 2בחשבון הראשון חתם המפקח במקום הנכון, בחשבונות 

טלפון ממפעל והמפקח. רק בחשבון השלישי שמה לב שחתמה בטעות מן הסיבה שקיבלה מייל 

 ס, ואז ביטלה את הדיווח ושלחה למפעל הפיס שהדיווח לא נכון.הפיי

 

 מצ"ב מייל בעניין הטעות של הגזברית. *** 
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גם לאחר ששמעה הביקורת את תגובת הגזברית לממצא של  הביקורת מעירה בעניין החתימות,

וגם לאחר שעיינה בהתכתבויות והממצא שגרסת  חתימה במקום המפקח ותיקון הדוחות

זאת מן הסיבה  בטעות יסודה נעשתה בתום לב,שלא השתכנעה שהחתימה  , עדייןזברית אמתהג

, כך 15גם בפרויקט אחרהפשוטה שהגזברית פעלה באותה שיטה וחתמה במקום המפקח 

 לב. השהביקורת לא מקבלת את הטענה של תום 

לא תפקיד לגזברית ולממ הביקורת ממליצהאך לאור המלצות חוקר המשטרה ותגובת היועמ"ש 

הגזבר שבא אחריה שלא ישתמש באותה שיטה בעתיד ולנהוג בהתאם לסמכות החוקית תוך 

 שמירה על כללי המנהל התקין. 

 

, הגזברית מסרה לביקורת התייחסות כי היא באשר לשוני בחישוב אחוז המפקח בחשבונות

חר בדיקה נוהגת לאשר חשבונות בדרך כלל בשני החשבונות הראשונים והראשוניים זאת לא

ראשונית. ועם קבלת החשבונות הסופיים היא מתחילה לבדוק בדיקה מעמיקה כי היא נמצאת 

 מביצוע הפרויקט מושלם.  30%-בשלב של יותר מ

                                                 
  . 1מגרש  8חלקה  17170בגוש פרויקט , 26/06/2017מסמך מתאריך  15
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, לפי הסכם ההתקשרות הראשוני מתאריך ביחס לחישובים הראשוניים והוצאת ההזמנות

מההרשאה. בעבר היה נוהל  4% שנערך עלי ידי היועמ"ש נכתב ששכר הפיקוח יהיה 04/01/2017

הנוהל הפך היות  01/01/2018שלא היה מחייב, נוהל הצעות מחיר למתכננים ולמפקחים אך מיום 

מחייב גם למתכננים ולמפקחים )חוזר מנכ"ל משרד הפנים והנחיות המשכ"ל( אך בזמן 

ולא  3%ל ההתקשרות הנוהל לא חל. בכדי לחסוך בעלויות התעקשתי בחשבונות הפיקוח בגנים ע

 15/08/2018בדומה לאחוזים בספריה וזאת הסיבה לאי ההבנות עם המפקח פאהום. ביום  4%

ייגזר מהחשבון הסופי בפועל של הקבלן  3%נערך סיכום עם המפקח בו נכתב שאחוז הפיקוח 

 המבצע מעבודות הבניה בפועל.

יות והגזברית רצתה לגנים ולספריה, ה 3%הדיווח שניתן על ידי המפקח  3בחשבון חלקי שלב 

 3לתקן את החשבון היא ערכה טבלה מסודרת וחשבה את ההפרש שצריך להיות בפועל בחשבון 

לאחר ביצוע התיקונים. הגזברית שלחה את הטבלה למר טארק פאהום ולבנו כדי לקבל את 

 לא קיבלה תגובה. 12/02/2019 הבירוריום  הערותיהם ועד

 הטבלה וההתכתבויות נמסרו למבקר.

 + טבלה שנמסרה למפקח עלידי הגזברית. 15/08/2019מצ"ב הסכמה מיום  * **
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 ביקורת בזמן אמת: פרויקט שיפוץ בניין לשכת ב.

 :בחירת מפקח –הרווחה 
 

 כללי: .1

 

בדרך כלל הרשות המקומית מתקשרת בסכומים נמוכים באמצעות הליך של קבלת הצעות מחיר 

ועית המורכבת ממזכיר המועצה הגזבר והיועמ"ש. וקבלת החלטה בוועדת השלושה, וועדה מקצ

בסכומים יותר גבוהים הרשות מקבלת החלטה במסגרת וועדת המכרזים במכרזי זוטא או פומבי 

שמירה על עקרונות בכל ההליכים המועצה מחויבת לפעול תוך  לפי גובה סכום ההתקשרות.

 .היסוד של שוויון, הגינות וטוהר המידות

 

 כום הנמוך או השווה לסכום הכסף הפטור מחובת מכרז: שווי ההתקשרות בס 

 

אחוז  3-לצורך בחירת מפקח לפרויקט שמבצעת המועצה, בדרך כלל המועצה נוהגת לשריין כ

 מסכום התב"ר המיועד לפרויקט, כשכר למפקח שייבחר.

במקרים כאלה, המועצה בוחרת במפקח בדרך של הליך קבלת הצעות מחיר שמקבל מנהל הרכש. 

ר קבלת ההצעות, מנהל הרכש מעביר את ההצעות לוועדת השלושה שהחלטתה בגדר של לאח

 המלצה בפני ראש המועצה לבחירת המפקח. 

 

קיים במועצה המקומית עספיא נוהל פנימי "רכש והזמנת טובין" לקבלת הצעות מחיר 

 :ל הנ"למקבלנים/ספקים לצורכי ביצוע עבודות, קניית שירותים או רכישות טובין, לפי הנוה
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 ועדת השלושה: 

הנה ועדה מקצועית לא כוללת נבחרי ציבור, המורכבת ממזכיר המועצה גזבר המועצה ויועמ"ש 

 המועצה ובדרך כלל גם נוכח בה מנהל הרכש. 

. לאחר שבימ"ש 16הרכב זה נקבע ספציפית למועצות המקומיות בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 

 .17ת ובהלימה לפסה"ד הופץ חוזר מנכ"ל המתייחס לעיריות העליון פסק בעניין עיריית נצרת עילי

 

 שווי ההתקשרות בסכומים המחייבים מכרז זוטא:

לא כולל מע"מ ועד סך של  69,700בזמן הביקורת, אם סכום ההתקשרות הוא מעל לסך של 

לא כולל מע"מ, המועצה מחויבת לפעול לפי מכרז זוטא וההחלטה תתקבל בוועדת ₪  348,300

 ם.המכרזי

 

 מכרז פומבי:₪  348,300שווי ההתקשרות בסכומים מעל 

לפרסם מכרזים מכוח פקודת  תחייב , המועצההרשויות המקומיות ואיגודי העריםכמו כל 

, בסכומים הגבוהים המועצה מתקשרת לפי 1950-העיריות וצו המועצות המקומיות )א( התשי"א

  .18מכרז פומבי

  

 מטרת הביקורת: .2

 

ן אמת במטרה לבדוק את הליך קבלת ההחלטה בדבר בחירת מפקח הביקורת נערכה בזמ

 לפרויקט שיפוץ בניין הרווחה.

 

 המסגרת הנורמטיבית: .3

 

 :1950-לצו המועצות המקומיות )א( תשי"א 192א. סעיף 

 . מכרזים:192

לא תתקשר מועצה בחוזה להעברת מקרקעין או טובין, להזמנת טובין או לביצוע עבודה, אלא על 

 ת התוספת הרביעית.פי הוראו

 

                                                 
 .04/2009ר' חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'    16
 .2009/10חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' , ואח"כ מנחם אריאב ראש עיריית נצרת עילית ואח' נ' סיעת שינוי ואח' עליון - 384/07עע"מ ר'  17
 ישית לצו המועצות המקומיות )א( ר' התוספת השל  18
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 :1950-התוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות )א( תשי"א .ב

בתוספת הרביעית לצוו המועצות המקומיות )א( מצוינים המקרים בהם ניתן לבצע  3בסעיף 

 התקשרות עם ספק ללא מכרז.

 "מועצה מקומית רשאית להתקשר בחוזה ללא מכרז אם החוזה הוא מסוג חוזים אלה:

חוזה לביצוע עבוד מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים, או יחסי אמון  (8סעיף קטן )

 מיוחדים, כגון: עבודות תכנון, פיקוח, מדידה, שמאות, ייעוץ ועבודות כיוצא באלה.

 

 ידע הדורשת מקצועית עבודה לביצוע התקשרויות "נוהל 8/2016משרד הפנים  "לחוזר מנכ .ג

 ממכרז". בפטור חדיםמיו אמון יחסי או ומומחיות מיוחדים

 

מועצות פוטרים את ההעדכון סכומי הכסף,  משרד הפנים ומרכז השלטון המקומיפרסומי  .ד

 :מקיום מכרז זוטא או פומבי המקומיות

 

פוטרים העדכון סכומי הכסף,  ידי משרד הפנים ומרכז השלטון המקומי-מעת לעת מתפרסם על

מידה שהעלות הכספית של העבודה אינה מקיום מכרז זוטא או פומבי ב מועצות המקומיותאת ה

)להלן:  "סכום הכסף הפטור  .(בזמן הרלוונטי לביקורת כולל מע"מלא ש"ח ) 69,700עולה על 

 מחובת מכרז"(.

 

 1989 -התשמ"ט כל הסכומים הנקובים בתוספת הרביעית לצווי המועצות המקומיות )א()ב(

לתוספות,  )א(2החדש לפי סעיף  המדד העוסקות בדבר מכרזים וקבלת הצעות, הוגדלו עם פרסום

 עפ"י הסעיפים המפורטים להלן:

 ₪. 69,700 אם ערכם אינו עולה על: פטורים ממכרזחוזים יהיו  -( 3)3בסעיף  1

 ₪. 69,700 אם ערכו עולה על: מכרז זוטאניתן להתקשר בחוזה ע"פי  -)א( 8עיף ס 2

 ו עולה על:אולם אינ                 

 

 ש"ח 348,300

 או קבלנים אם ישלח לפחות לארבעה ספקיםמכרז זוטא  -(1)ד()8בסעיף               3        3

 ערכו עולה על:       

 

 ש"ח 69,700

 ש"ח 174,200                   אולם אינו עולה על:      

 או קבלנים אם ח לפחות לשישה ספקיםישלמכרז זוטא  -(2)ד()8בסעיף               4 

 ערכו עולה על:       

 

 ש"ח 174,200

 אולם אינו עולה על:      

 

 ש"ח 348,300
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 .19(כל הסכומים הנ"ל אינם כוללים מע"מ)

 

 דיון: .4 

 

ועקב מידע שקיבלה הביקורת בדבר בחירת מפקח לפרויקט שיפוץ בניין הרווחה,  2019במרץ 

על רה להתערב בזמן אמת בכדי להבטיח הליך של בחירה חוקי ההולם תוך שמירה הביקורת בח

 .עקרונות היסוד של שוויון, הגינות וטוהר המידות

 

בהצעה הזולה  04/02/2019התכנסה בחרה בתאריך  ועדת השלושהמבדיקת הביקורת, נמצא כי 

שות לקבלת הצעות בק 6ביותר של מר מ.א.מ כמפקח הפרויקט. זאת, לאחר שמנהל הרכש שלח 

 .20מחיר ונתקבלו בפועל רק שתי הצעות

 

כי הדיון בוועדת השלושה בוצע תוך הפרת הוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים  הביקורת מצאה

 ומומחיות מיוחדים ידע הדורשת מקצועית עבודה לביצוע התקשרויות בדבר "נוהל, 8/2016מס' 

 ממכרז". בפטור מיוחדים אמון יחסי או

 

במסגרתו  מכתב לראש המועצה, 05/03/2019הביקורת שלחה בתאריך התנהלות הנ"ל, בתגובה ל

 והמליצה שלא לאשר את הבחירה הנ"ל.שטחה בפניו את ההתנהלות ומהלך בחירת המפקח 

 

בין היתר טענה הביקורת כי לאחר עיון בפרוטוקול הועדה, מצאה כי במהלך בחירת הועדה לא 

הנבחר, שימש בזמנו כקבלן מבצע של העבודות הלקויות שהמפקח ניתנה התייחסות לעובדה 

 בבניין שהפרויקט שבנדון בא לתקנן.

 מר מ.א.מ היה הקבלן משנה לזוכה מטעם משרד הרווחה מר מ.נ.

בכדי להוכיח את נכונות הממצא הנ"ל, הביקורת ציינה כי לפני שש שנים ממועד הביקורת, ביוני 

בודות "השלמת אגף הרווחה" לאור מצב הבניין תוך המבקר ערך ביקורת בזמן ביצוע הע 2013

 .21כדי לאחר ביצוע ההשלמה

 

                                                 
 ההדגשות הן שלי מ.ע. 19
 .1022מתוך תב"ר מס'  20
 ראה התכתבויות המצ"ב לדו"ח. 21
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 *** מצ"ב התכתבויות.

 

הביקורת העירה כי עובדה זו אילולא הייתה מועלית ו/או ידועה למחליטים, בישיבת הועדה סביר 

 לטעון שיש בה לבדה כדי לשנות את תוצאת הבחירה.

 

בשלט אשר הונח בפתח בניין הרווחה מצוין כי חברת בנוסף לבחירת המפקח, הביקורת מצאה ש

סעיד א' מרג'יה בע"מ הנה החברה היועצת בעניין אינסטלציה ומיזוג אוויר, וחברת איוב ג. ובנו 

מהנדסים יועצים בע"מ כיועצת חשמל ותקשורת, אותן חברות היו היועצים באותם עניינים 

 עליהם באים לפקח מחדש בפרויקט הנוכחי.

 
ליצור קשר עם המתכנן שהבנתי שהוא זה שמינה את  המליצה הביקורתלבחירת המפקח בדומה 

 החברות הנ"ל, ולבקש למנות יועצים אחרים.

 

במסגרת אותו מכתב העירה הביקורת שעל פניו ישנו טעם לפגם בבחירת המפקח והיועצים 

בזמנו בבינוי בענייני המים והמיזוג החשמל ותקשורת, בפרויקט שבנדון כולם היו מעורבים 

 והפיקוח על  בניין הרווחה בזמן הקמתו. 

 

המפקח תחת הקובע העכשווי אמור לפקח על העבודות הבאות בתכליתן לתקן עבודות אשר 

והיועצים נבחרו לתת ייעוץ בדיוק על אותם תחומים בהם ייעצו  בוצעו עלידי לא אחר ממנו עצמו.

 קשורת בטוחני ידועות לכבודו. בעבר, והתקלות במערכת המים והמיזוג החשמל והת
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הביקורת הפנתה את ראש המועצה למכתבים כולל מכתב של המבקר המצ"ב והמאששים את 

 הטענות. 

 

 כאמור הביקורת המליצה לבטל את בחירת וועדת השלושה בהאי לישנא:

 

"אמליץ בפניך בשלב מוקדם והתחלתי של פרויקט השיפוץ, לבדוק אפשרות ביטול מיוני 

 תיערךשתי החברות המייעצות ולבחור מפקח ויועצים חדשים בחירה שמומלץ שהמפקח ו

נות שוויוניים ותתבצע באופן שקוף ככל הניתן בנסיבות העניין, הוגן ושוויוני, לעקרו בהתאם

 שתבטיח את מרב היתרונות למועצה המקומית".

 

יועמ"ש המועצה  אשר גם הוא עירב אתכן הביקורת עירבה את החשב מלווה מר תאופיק קרמאן 

למייל ששלח מבקר המועצה בקשר לעבודות בבנין הרווחה האם ייתכן  וביקש את התייחסותו

מה הצעדים שעל המועצה  ן אותועדכאף ביקש ל שיפקח על העבודות הוא זה שבנה את הבניין.

 לנקוט בהם לרבות ביטול ההתקשרות אתו.

 

כאשר דאגה לתיקון הליקוי, , 22רתהביקורת רואה בחיוב את תגובת בכירי המועצה לביקו

והזמינה את המפקח הנבחר לשימוע, לאחר עריכת השימוע הועדה המליצה להפסיק את עבודת 

 הפיקוח.

 

הביקורת רואה בחיוב את הסכמת ראש המועצה מר בהיג' מנצור להמלצת ועדת השימוע 

 להפסיק את העסקת המפקח בפרויקט שיפוץ בניין הרווחה.

 

מזכיר המועצה מר פרח שרוף, שלח מכתב למפקח הנבחר מודיעו על  02/04/2019בתאריך 

החלטת ועדת השימוע והסכמת ראש המועצה להפסיק את עבודתו כמפקח על פרויקט שיפוץ 

 מבנה הרווחה.

  2019 אפריל 02 שלישי יום

 : לכבוד

 מפלח אבו די'מג מר

 .נ.א

                                                 
 והיועמ"ש. המליצו לפסול את המפקח המזכיר הגזברית 22
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 רווחה מבנה שיפוץ מכרז פיקוח הפסקת  :הנדון

 

 וראש הרווחה לשכת שיפוץ במכרז כמפקח עבודתך את להפסיק המליצה מועשיועדת  .1

 .ההמלצה את אישר הרשות 

 למחלקת הפיקוח הפסקת למועד עד סכום ח"דו ולהגיש עבודתך את להפסיק מתבקש הנך .2

  . 4/4/2019 חמישי יום עד הנדסה

 אודה טיפולך להמשך .3

 

 

 בחירת מפקח חדש: .5

 

 ממצאים:

 

הפעם שהופסקה ההתקשרות עם המפקח הנבחר בוועדת השלושה, ביקורת מצאה כי לאחר 

 .23המועצה ביקשה לערוך מכרז חדש כמכרז זוטא בוועדת המכרזים

 

רשום שהתכנסה וועדת המכרזים בין יתר נושאי הדיון  07/04/2019כי בתאריך  הביקורת מצאה

 היה נושא "מכרז פיקוח שיפוץ בניין הרווחה".

 

הוועדה התכנסה שבוע לאחר  לא מדויק,המצוין בפרוטוקול הוא  כי התאריך הביקורת מעירה

 זאת מאחר ויועמ"ש המועצה לא יכול להיות נוכח מאילוצים אישיים. 14/04/2019מכן 

 להלן זימון שנשלח לחברי הוועדה:

 לכבוד

 ועדת מכרזים

 

 שלום רב

 16:00בשעה  14/4/2019ועדת מכרזים מתקיימת ביום ראשון בתאריך 

 חשובה לאור חשיבות הנושאים ) הועדה נדחתה פעמיים( נוכחותכם

                                                 
 לדעת שסכום ההתקשרות מחייב הליך של מכרז זוטא ולא וועדת שלושה. כחונהמזכיר ככל הנראה  23
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 בתודה מראש

 

 פרח שרוף

 מזכיר המועצה

 

 הביקורת מצאה כי הוגשו שלוש הצעות מחיר על ידי שני הנדסאים ומהנדס.

 

 מסכום התב"ר. )הנדסאי במגמת אדריכלות ועיצוב פנים( 2.5%הצעה הזולה ביותר  .1

 עים בהנדסה אזרחית(%.)מהנדס מוסמך למד 2.75הצעה השניה  .2

 תכנון מבנים( -.)הנדסאי במגמה של הנדסה אזרחית3%הצעה שלישית  .3

 

הביקורת מצאה שוועדת המכרזים בחרה במפקח בעל ההצעה היקרה ביותר, תוך שהיא פוסלת 

את המציע בעל ההצעה הזולה ביותר, בנימוק שהוא הנדסאי והם דורשים מציע שהוא מהנדס. 

 הנו הנדסאי!!.בזמן שגם המציע הזוכה 

 

 .14/04/2019*** מצ"ב חלקים רלוונטיים מפרוטוקול ישיבת המכרזים מיום 
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לפני קבלת ההחלטה העירה את הביקורת השתתפה כהרגלה כמשקיף בוועדת המכרזים, ואף 

הערותיה ליו"ר הוועדה ולחבריה בנוכחות היועמ"ש, אך ההערות לא קיבלו את ההתייחסות 

 ה ואף לא נכתבו בפרוטוקול הוועדה.הראוי

 

ליו"ר הוועדה וחברי הוועדה שהשתתפו בוועדה בנוסף ליועמ"ש המועצה  הביקורת מעירה

 והמזכיר, שלא שמעו להערות המבקר וקיבלו החלטה מוטעית.

 

יום אחרי התכנסות הוועדה, שלחה הביקורת מכתב ליו"ר וועדת  כתגובה להתנהלות לעיל,

ה את ההתנהלות בוועדה וחולשת נימוקיה שלא יעמדו במבחן המשפטי. המכרזים בו הבהיר

 בנוסף, הביקורת הודיעה לו כי המליצה בפני ראש המועצה שלא לקבל את החלטת הוועדה.

 .15/04/2019*** מצ"ב העתק המכתב מיום 
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הביקורת מציינת לחיוב את היענותו של ראש המועצה המידית, ראש המועצה שמע לעצת 

 ת הביקורת ולא אישר את החלטת וועדת המכרזים.והמלצ

 

בשלב  בשני שלבי קבלת החלטות,שבמקרה זה הביקורת רואה בחומרה את ההתנהלות הלקויה 

החלטות  נתקבלוחברי המועצה המקצועית וגם בוועדת המכרזים בשילוב  וועדת השלושה

 שגויות בהליך בחירת המפקח.
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 נספחים: .6
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 :24ת בנושא השילוט ברחבי הכפר"ח ביקורודד. 

 

 :כ ל ל י .1

 

ברחבי הכפר עוספיא כמו בכל ישוב אחר, מוצבים שלטים רבים מסוגים שונים. כמו בכל רשות 

מקומית מתוקנת, כל השלטים בכפר על כל גווניהם מטרותיהם וצורותיהם, אמורים להיות 

 מורשים ומבוקרים על ידי המועצה.

 

נים על ידי המועצה המקומית, על מקבלי השירות לשלם עבורו, כך בדומה לשאר השירותים הנית

 גם עבור הצבת שלטים ברחבי הכפר.

  

בעלי השלטים חייבים לשלם אגרת שילוט בשיעורים הנקובים בחוק העזר הרשותי. שכן, המועצה 

המקומית ומתוקף עקרון החוקיות, מחויבת לטפל בנושא ולנהל אותו על פי חוקי העזר 

 ים.הרלוונטי

 

 בהתאם לתכנית העבודה השנתית, בדקה הביקורת את נושא השילוט במועצת עוספיא. 

 

 מטרת הביקורת: .2

 

הם מטרת הביקורת הייתה לבחון את פעילות המועצה בנושא של שלטים מסחריים מכל הסוגים, 

 ת אגרת השילוטחוק העזר העירוני ובדיקת גבי חיובי בעלי השלטים באגרת השילוט תואמת את

 ים בנושא השילוט.ואם מתקיימים נוהל

 

 :הבסיס החוקי .3

 

 ,:1950-צו המועצות המקומיות )א(, התשי"א

 

                                                 
 בפרקטיקום. ונ' חיפה והדו"ח הוגש כעבודת גמרסטודנט לתואר שני באבמשותף עם הסטודנט ויסאם זאהר רת זו נערכה ביקוגילוי נאות,  24
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לפקודת העיריות, המחייב את  246מקביל לסעיף  ףלא נמצא בצו המועצות המקומיות סעי

 העירייה לפקח על הצגת מודעות ושלטים בתחומה. 

 

ות לפעול "להסדיר, להגביל או לאסור רוכלות, אך מעיון בפרק התשיעי לצו ניתנת למועצה הסמכ

 , איסוף כספים ברחוב וכיוצא בזה".פרסומת רחובתגרנות רחוב, צילומי רחוב, 

 

-( לצו המועצות המקומיות )א(, התשי"א10)146בפרק התשיעי, נמצא שבסעיף בצו המועצות 

אסור פרסומות כי המועצה המקומית רשאית להסדיר, להגביל או ל, נקבע, בין היתר, 1950

 רחוב.

 

המועצה מוסמכת, בשים לב להוראות השר ובמידה שאין בכך משום סתירה לכל דין,  .146"

 לפעול בכל ענין הנוגע לציבור בתחום המועצה, ובכלל זה יהיו לה סמכויות אלה:

( להסדיר, להגביל או לאסור רוכלות, תגרנות רחוב, צילומי רחוב, פרסומת רחוב, איסוף 10)

 כספים ברחוב וכיוצא בזה "

 

 פקודת המועצות המקומיות ]נוסח חדש[:

 

 לפקודה במסגרתו  14סעיף 

באישור הממונה תשלומי  סמכות להטיל"בכפוף להוראות צו הכינון, תהא למועצה מקומית 

 חובה אלה:

  (2"ק )ס

, וכן היטלים שעיריות מורשות אותה שעה להטילם או אגרות בעד רישיונות או כל דבר אחר"

 שמועצה מקומית רשאית להטילם לפי כל חיקוק....."

 

 :2013חוק עזר לעוספיא )מודעות ושלטים(, התשע"ד 

 

, חוק 2013, מעוגנים בחוק עזר לעוספיא )מודעות ושלטים(, התשע"ד םלטים וניהולנושא הש

 העזר כולל:

 



  

65 

 

 

 המועצה המקומית עספיא                          

 المجلس المحلي عسفيا                         
                         Isfiya Local Municipality  

 ביקורת פנים      

 
שורת הגדרות לרבות מהו שלט, מהו פרסום חוצות, מהו רישיון )לשלט( מהו מתקן  .א

 פרסום מתקן פרסום עירוני.

 פרק בנושא רישיון לשילוט. .ב

פרק הוראות המועצה, בו מצוינות הוראות שונות לרבות תקינות שלט וחובת הסרתו,  .ג

 רשות כניסה לבקרת המועצה, חזקת האחריות ועוד.

 טבלת תעריפי אגרת שלטים לפי סוגיה ומאפייניהם. .ד

 

לבדוק  במטרה 2012הביקורת ביקורת בשנת בזמנו ערכה  ,2013במסגרת דו"ח הביקורת לשנת 

את סטטוס חוקי העזר במועצה המקומית, האם הם עדכניים ואקטואליים האם באופן כללי 

 באמצעותם הרשות פועלת ואוכפת אותם. 

 

לחוקק חוקים מניבים נוספים והומלצה  ין יתר ההמלצות, הומלץבמסגרת הדו"ח הנ"ל ב

ספציפית חקיקת חוק עזר לעוספיא )מודעות ושלטים(, שבמסגרתו ניתן להסדיר את עניין הצבת 

 השלטים האקראית והלא מתוכננת ולקבוע אגרות לתשלום בהתאם.

 

ה המועצה מספר חוקי עת חוקק, 2013שצוין בדו"ח  את תיקון הליקוי הביקורת מציינת לחיוב

עזר מהותיים ובסיסיים לתפקוד הרשות. בין יתר החוקים חוקק חוק עזר לעוספיא )מודעות 

 .2013ושלטים(, התשע"ד 

בשלבים הראשנים לתהליך הסדרת נושא השילוט ברחבי הכפר ולאחר חיקוק חוק העזר הנ"ל, 

חוברת בה הסבר על החוק המועצה פרסמה והפיצה כצעד להגברת המודעות בקרב בעלי העסקים, 

 וגובה האגרות.

 *** מצ"ב צילום עמוד ראשון מהחוברת.
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 הסכם ההתקשרות עם חברת הגביה: .4

 

במהלך הביקורת עלו טענות שחברת הגביה אינה  מחויבת לגבות אגרת שילוט, לאור זאת 

ל חסרות בסיס ובכדי לסיר את הביקורת בחנה את הסכם ההתקשרות ונמצא שהטענות הנ"

הספקות בעניין הנ"ל הביקורת בחרה להעתיק קטעים רלוונטיים מתוך ההסכם ולהדביקם בתוך 

 הדו"ח כדלקמן:
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 להסכם מפרט את כל השירותים שעל חברת הגביה לבצע. 25נספח ב'

 

 
 וט.הנה כי כן, נמצא כי חברת הגביה מחויבת לטפל בעניין השילוט וגבית אגרת השיל 

 

 תמונות שלטים:

 
 שלט המוצב בתוך שטח המדרכה.

                                                 

 מתוך נספח ב' להסכם ההתקשרות: 25
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 שלט על מעקה הבטיחות.

 
 שלט בתוך שטח המדרכה.

 :המסגרת הארגונית לטיפול בשילוט .5

 

 ונמצא שהמועצה לא ייעדההביקורת בדקה את המסגרת המתפעלת את נושא השילוט במועצה 

רק מפקח אחד והטמעת הנתונים   , נמצאמשרה ייעודית לעניין השילוט. בהעדר מחלקת שילוט

בוצע סקר שלטים עלידי "מחשבת ישראל" ההחברה זוכה לביצוע  2015נערכה לאחר שבשנת 

 מיפוי לשילוט בישוב. 

 

בעלי התפקיד שבנוסף ל הביקורת ממליצהבכדי לייעל את עניין הטיפול בעניין השילוט, 

 אזרחי-השירות הלאומיממתנדבי  ת/להפעיל מתנדבולאור מצב המועצה הכספי מטפלים בעניין ה

 בחלק מימי השבוע כשעתיים וחצי ביום. 
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בסופו של דבר יצוין כי מוטלות על העובדים המטפלים בענייני השילוט מטלות נוספות, מה שפוגע 

  .בעבודת הגביה

 

 ההיקף הכספי .6

 

 בדרך כלל ההכנסות משלטים מורכבות משלושה סעיפים:

 2013חוק עזר לעוספיא )מודעות ושלטים(, התשע"ד העזר  על פי חוק - רישיון לשלטים .א

 חייב כל שלט ברישיון חדש מידי שנה. 

 התעריף נקבע לפי ממדי השלט במ"ר. .ב

המועצה מוכרת שטחים לגורמים פרטיים להדבקת מודעות  – הכנסות מהדבקת מודעות .ג

 בלוחות המודעות העירוניים.

ברחבי  שלטי חוצותרסום באמצעות הכנסות מזכייניות במכרזים לפ – חברות פרסום .ד

 הכפר.

 

 להלן טבלת נתונים לפי הדו"חות שנתקבלו מהחברה לאוטומציה:

 

 סה"כ חיוב סוג שירות שנה

 )לאותה שנה(

 מזומן/

 מזומן עתידי

 אחוז גביה סך שלא נגבה

אגרת  558 2016

 שלטים

394,171  ₪ 90,231  ₪ 300,851  ₪ 23.06% 

אגרת  658 2017

 שלטים

395,591  ₪ 29,817  ₪ 365,773  ₪ 7.54% 

2018 957 

שלטים 

2018 

400,459  ₪ 0.00 

הייתה גביה 

 בסך של 

44,517  ₪

מתוך  חובות 

 ישנים.

400,459 ₪ 0.00% 

 0.01% ₪  400,413 ₪  449.03 ₪  400,459 958נכון  2019
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לתאריך 

11/06/2019 

שלטים 

2019 

 

, שכן סך כל במגמה יורדת יה נמוכה מאודמעיון בטבלה הנ"ל עולה תמונה עגומה של גב

  29817.52-ב 2017שקלים, ואילו בשנת  90,231.77-הסתכמו ב 2016ההכנסות מאגרת שילוט בשנת 

שקלים.)שנת בחירות ( ואילו עד אמצע השנה הנוכחית אחוז   449.03 -ב 2018שקלים ובשנת 

 היה שואף לאפס. 2019הגביה עבור אגרת השילוט לשנת 

 

 1,540,358הנה  11/06/2019מהעדר הגביה נוצר מצב בו היתרה בגין השילוט נכון ליום  כתוצאה

לא הכניסה לקופתה הפסידה וז"א בשל העדר האכיפה ואחוזי האכיפה הנמוכים מאוד הרשות ₪ 

 ₪.יותר ממיליון וחצי 

 

%  300 -היו באחוזים יותר גבוהים ב  2016מספרים אלה מראים כי ההכנסות משילוט בשנת 

חלה ירידה דרסטית שכן לא בוצעה אכיפה ולא נגבתה אגרת  2018ואילו בשנת   2017ביחס לשנת

הביקורת מעריכה כי סך כל  2019שילוט ) שנת בחירות(. לפי ההכנסות בשבעת החודשים של שנת 

 !!. במאות שקלים בודדיםההכנסות משילוט בשנה הנוכחית יסתכמו 

 

שנת הגביה הראשונה לאחר סקר השלטים, אחוז  2016 בשנתבאחוזים מנתונים אלה מתברר כי 

, מגמת 7.54% -מכן ירד אחוז הגביה ל  2017שנה לאחר   23.06%הגביה היה הגבוה ביותר 

הרשות לא גבתה אפילו שקל אחד מלבד  2018הירידה באחוזי הגביה הגיעה לשפל כאשר בשנת 

אחוז הגביה  2019יה של השנה הנוכחית מתוך  חובות ישנים ועד המחצית השנ₪  44,517סך של  

 .0.01%היה אפסי 

  

בו צוין  2018לשנת מטעם משרד הפנים הביקורת מאששת את ממצאי דו"ח הביקורת המפורט 

 תוקן. והעניין לא   שלטים אגרת גובה אינה הרשותש

 

ת אגרת השילוט, הרשות במחדלה גורמת להפסדים יגביב מחדלאת ה הביקורת רואה בחומרה

 מצבה הכספי הקשה.מיוחד לאור טברים של הכנסות שיכולים לעזור לה במצ
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, ולהגיע להחלטות במטרה להגביר את אמצעי בדק בית רצינילרשות לערוך  הביקורת ממליצה

 אגרות השילוט. שלהאכיפה ולהעלות את אחוזי הגביה 

 

לזו בה הוא  הביקורת מצאה כי מחלקת הגביה אינה  מטפלת בחובות בגין שילוט בדרך זהה

 מטפל בכל החובות כלפי המועצה.

 

חיוב השלטים הוא שנתי ויוצא בתחילת כל שנה אל כל בעלי השלטים הרשומים במערכת. חיובים 

ו/או זיכויים נוספים נשלחים מפעם לפעם לכל בעלי השלטים שהציבו או הסירו שלטים במהלך 

 השנה. 

 

 .2016-2019 -מצ"ב דוחות של הרשות ***
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 רישיון לשלטים .7

 

  – הצבת שלטים 7.1

 :קובע כי 2013לחוק עזר לעוספיא )מודעות ושלטים(, התשע"ד  2סעיף 

"לא יציג, לא יתקין ולא יפרסם אדם שילוט ולא ירשה לאחר מטעמו לפרסם שילוט ולא יגרום 

, שניתן כדין מאת ראש המועצה אלא לפי רישיוןלפרסום שילוט במקום ציבורי בתחום המועצה, 

 בהתאם לתנאי הרישיון ולאחר ששילם אגרת שילוט הקבועה בתוספת".

 

ללא הנפקת רישיון שניתן כדין על ידי המועצה המקומית ולאחר תשלום על פי חוק העזר הנה כי 

אגרת השילוט, אסורה התקנת או הצגת שילוט ופרסומו במקום ציבורי בשטח השיפוט של 

 המועצה המקומית.

 

הביקורת ערכה מספר סיורים ברחבי הכפר לשם בחינת חיובם כנדרש   - יםבדיקת חיוב שלט 7.2

של שלטים המותקנים בקומות קרקע. ומצאה המון שלטי קרקע שלא מדווחים לרשות דבר שנוגד 

 את חוק העזר של הרשות המקומית .

 

המועצה המקומית עוספיא אינה מנפקת/מוציאה רישיונות שילוט כנדרש הביקורת מצאה כי 

אפילו הרשות לא ערכה טופס  .טים המוצבים ברחבי הכפר ויש לפעול בהתאם לנהליםלשל

 בקשה לרישיון לשלט.

 

החיוב  הביקורת ממליצה להנהלת המועצה לבקש מיועמ"ש המועצה חוו"ד בעניין חוקיות

 לאור העובדה שאין לשלטים שמחויבים רישיונות. במערכת הגביה באגרת השילוט

 

 במערכת הממוחשבת. כלל ה ואיתרה מספר שלטים שלא נרשמו בסיורי הביקורת מצאה

 

שלטים פיראטיים הם כאלה שלא ניתן להנפיק להם רישיון מן הסיבה שהם מהווים מטרד 

ככל וסביבתי. במקרים כאלה מסירים אותם ממקומם. השלטים האמורים לא הוסרו מאחר 

 חסר כוח אדם לביצוע העבודה.  למועצההנראה 

 

 ת: . שלטי חוצו8
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מערך שלטי פרסום החוצות בתחום השיפוט של הרשויות המקומיות נועד להעביר מסרים 

לעוברים בתחומה של הרשות המקומית, בכבישיה ובדרכיה, והשלטים מוצבים בדרך כלל בצדי 

 הדרכים ולא סמוך לשטח העסק או הגוף המפרסם.

 

הוצבו על ידי גופים שעיסוקם  ברחבי הכפר מוצבים מספר שלטי חוצות. השלטים -חברות פרסום 

 פרסום ו/או חברות פרסום.

 

חברת פרסום ו/או אחרת  הביקורת מצאה כי המועצה המקומית לא פרסמה מכרז לבחירת

 לבחירת זכיינית שלטי חוצות. 

 

מנצלים היטב את יוצא מזה כי גופים אלה שכאמור לעיל עיסוקם פרסום ו/או חברות פרסום, 

אגו להצבת שלטי חוצות לאורך הכביש הראשי ומפרסמים , דחוסר המעש של הרשות

באמצעותם וכך הם מפיקים רווחים נאים על חשבון המועצה, הכל כתוצאה ממחדל הרשות ואי 

 הפעלת סמכותה המוקנית לה על ידי חוק העזר.

 

ני פרסום עירוניים, קתועצה, ולשאלת אם המועצה התקינה מלאחר בירור עם מזכיר המ

 כי "תוכנן מכרז של שילוט עירוני ושלטי חוצות שיפורסם במהלך השנה". הביקורת נענתה

 

לייעד מקומות להצבת שלטי חוצות ולמפות את המקומות עלידי גורם מוסמך  הביקורת ממליצה

ולפעול לפרסום מכרז שילוט שבאמצעותו ייבחר קבלן זוכה להצבת שלטי חוצות ולוחות מודעות 

 ברחבי הישוב.

ללא ספק, יגרמו לתוספת משמעותית נוספות בהכנסות  הנאות ואכיפה ראוישילוב של פיקוח 

 למועצה.

  

 :צפי ניצול פוטנציאל הגביה משלטי חוצות

 

ולא  לא קבעה תכנית כוללת לפרסום חוצות בתחומההביקורת מצאה כי המועצה המקומיות 

ועיים ברשות ערכה עבודת מטה בעניין, לרבות הכנת תכנית ובחינתה על ידי הגורמים המקצ

 המקומית. 
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הביקורת מצאה כי בהעדר תכנית כוללת לפרסום לא הובאה תכנית כזו לאישור מליאת המועצה 

 המקומית. 

 

במציאות זו, המערך להצבת מתקני הפרסום בתחום המועצה המקומית, לא נבחן בראייה רחבה 

 -ן ביניהם ומערכתית שתכלול את כלל מתקני הפרסום בתחום הרשות ותעמוד על האיזו

מתקנים גדולים וקטנים, אלו שמוצבים בפינות רחוב ואלו הפולשות על המדרכות, אלו שמוצבים 

 באיי תנועה ואלו שבצדי הדרך.

 

הרשות לא הציבה במשך השנים אף שלט חוצות. כתוצאה מהמחדל גורמים  הביקורת מצאה כי

ימו שלטי חוצות עליהם והקהמצב ניצלו את "גוזרים קופה" בכך שהם מהכפר ומחוצה לו, 

 מפרסמים ללא שום התחשבנות עם המועצה המקומית.

 

נצפו גם מקרים בהם שלטי החוצות אף פלשו לעבר מדרכת הרחוב וחסמו אותה, לפי התיעוד 

 . 2018שנמסר לביקורת, נמצא שהמועצה לא הפעילה אכיפה עד לשנת 
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 שטח המדרכה.שלט חוצות המוצב ב

 
 

מקור שרויה המועצה מבחינת הגביה. בו גמה הממחישה את המצב העגום דוהנה התמונה הנ"ל 

שלט מספר הטלפון הנייד לצורך גבית התמורה לפרסום בחיצוני אפילו מפרסם בשלט קטן 

נכון למועד הביקורת ו ללא התחשבנות עם המועצה.הכל , עם ציון "שטח לפרסום" חוצותה

כדי למנוע ממנו את המשך הצבת השלט המועצה לא נקטה בשום אמצעי לאתר את המפרסם ב

 ועשיית קופה על חשבון הרשות המקומית.
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בשטח שיפוט הרשות המקומית באזור היציאה הדרומית של הכפר לפני הכניסה לכפר  672שלט חוצות בכביש 

  פרסומת של אחד מהמועמדים לראשות המועצה של הכפר השכן. דאלית אלכרמל.
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מצוין התעריף של פרסום  5חוק העזר המקומי הדן בשלטים, בס"ק בחלק ב' של התוספת ל

 החוצות לכל מ"ר משטח השילוט לשנה.

 

 בכדי להמחיש את גובה ההכנסות הפוטנציאליות שלא נגבות על ידי המועצה מאגרות הפרסום.  

מודעות על הלוחות  15ערכה הביקורת חישוב תיאורטי פשוט בהנחה שפורסמו מדי שבוע רק 

 ₪(. 125גיליון ) גובה האגרה:  1/2ממוצע של  בגודל

 הכנסה שבועית:

15*125 =1875  ₪ 

 הכנסה שנתית:

 מדי שנה.₪  97500(= 52)מס' השבועות בשנה  52*  1875

 

 העירוניים 26פרסום על לוחות המודעות .9

 

  – לוחות מודעות 9.1

                                                 
 לפי חוק העזר "מתקני פרסום עירוניים".  26
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עירוניים לכן ידי המועצה להציב לוחות מודעות -כי לא נתקבלה החלטה עלהביקורת מצאה 

ולמרות התייחסות חוק העזר העירוני ללוחות המודעות ואף קביעת גובה אגרת השילוט, ברחבי 

 הכפר לא מוצבים לוחות מודעות עירוניים. 

 

לפי חוק העזר המקומי כל אחד זכאי, תמורת תשלום, לפרסם מודעה על גבי לוחות אלו. הפרסום 

 .27רת שילוט בהתאם לגודל המודעהלמתקני הפרסום העירוניים מחייב תשלום אג

 שבועית.₪  150ס"מ  93*62ס"מ עד לפרסום בגודל  31*23בגודל גיליון ₪  75המחיר נע בין 

 

שחוק העזר לא מתייחס לעניין אופן הפרסום בלוחות המודעות העירוניות, אם  הביקורת מצאה

 ד.כי בחלק א' של התוספת מצוין שאגרת הפרסום תשולם לתקופה של שבוע אח

 

שבמסגרת העדכון / התיקון של חוק העזר תתווסף פסקה המבהירה את הביקורת ממליצה 

העניין הנ"ל. למשל, שהפרסום על לוחות המודעות העירוניות יבוצע בעת ובעונה אחת בכל לוחות 

 המודעות אשר תציב המועצה במשך שבוע ימים כפי שנהוג ברשויות מקומיות אחרות.

 

ת תיקון החוק להתייחס לנקודה הנ"ל ולהוסיף פסקה המבהירה במסגר הביקורת ממליצה

שהפרסום על מתקני הפרסום העירוניים ייערכו על כל המתקנים הרשותיים בכל רחבי הכפר 

 באותו הזמן.

שקל  150כל מודעה מתפרסמת. נכון ליום עריכת הביקורת התשלום עבור פרסום זה הוא 

 שקל לאחרים.  300 -ירוניים וכד'( ולגורמים מתוך העירייה )פרסום אירועים ע

 

 :צפי ניצול פוטנציאל הגביה מלוחות המודעות 9.2

 נמצא כי הרשות לא הציבה במשך השנים אף לוח מודעות.

 בכדי להמחיש את גובה ההכנסות הפוטנציאליות שלא נגבות על ידי המועצה מאגרות הפרסום.  

מודעות על הלוחות  15שבוע רק  ערכה הביקורת חישוב תיאורטי פשוט בהנחה שפורסמו מדי

 ₪(. 125גליון ) גובה הארגה:  1/2בגודל ממוצע של 

 הכנסה שבועית:

15*125 =1875  ₪ 

                                                 
 לחוק העזר. 7ראה סע'  27
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 הכנסה שנתית:

 מדי שנה.₪  97500(= 52)מס' השבועות בשנה  52*  1875

 

שנים גביה, פוטנציאלית  3הנה כי כן, סך כל ההכנסות הפוטנציאליות מהדבקת מודעות במשך 

 שקלים.  292500 -מודעות, מסתכמים ב 15-רק ל

 

לרשות להכין מכרז שילוט עירוני ולפרסמו בהקדם האפשרי. ולאחר הצבת  הביקורת ממליצה

לוחות המודעות העירוניים לנקוט בצעדים שיווקיים שיביאו לניצולת מיטבית של לוחות 

 המודעות העירוניים. 

 

חים על לוחות המודעות העירוניים הליך מכירת השט – מומלץ תפעול לוחות המודעות 9.3

אמור להיות מבוצע על ידי אחראי השילוט. הוא מקבל הזמנות מגורמים חיצוניים, 

המשלמים בצ'קים. פרטי ההזמנות מוקלדים לתוכנה ייעודית במחשב, תוכנה המותקנת 

 אצל אחראי השילוט בלבד, והוא מוציא למזמינים קבלות בהתאם. 

 

ודעות בכמות הנדרשת, הוא מעביר אותן לעובד המועצה לאחר שקיבל לידיו את המ

בכדי להדביק אותן על לוחות המודעות. בסוף כל יום, הוא מוסר את הצ'קים למחלקת 

הגביה שבדרכה מפקידה את הצ'קים לחשבון המועצה בבנק ומעבירה לגזברות המועצה 

 עותקים של הקבלות. 

 

 : ה מ ל צ ו ת .10

 

 ,לפיכך .עסקים רישוי 'מח/במדור ומטופל נמצא השילוט נושא , המקומיות מהרשויות בחלק

השילוט  הצבת נושא גם נבדק , עסק רישיון לקבלת בקשה המגיש עסק בית כל ,רשויות באותן

 .לשלט ורישיון הבניה היתר לפי

 

נושא השילוט, בכל מבנה אירגוני שיתקבל, הטיפול בו חייב להיות מסונכרן בין אגף הנדסה 

 הבניה, מח' רישוי(, מח' הגבייה, והפיקוח העירוני. )פיקוח על

לא מתקיימת בזמן עריכת הביקורת ע גם על ביצוע אכיפה בתחום שהסנכרון המתבקש ישפי

 כלל בתחום הכפר.
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 לשילוט ביישוב. אב תוכנת להכנת הביקורת ממליצה שהמועצה המקומית עוספיא תפעל 

 

)ועדת שילוט(  28ייבחן על ידי וועדה מקצועית הביקורת ממליצה כל נושא הצבת השלטים בכפר

שתכלול את מהנדס המועצה, מזכיר המועצה והמקביל לתפקיד אחראי על ענייני איכות 

 הסביבה, ומשתתפים נוספים כפי שיוחלט על ידי ראש המועצה.

 

מאז לא חודש ו/או  2013ראוי לציין, כי חוק העזר לעוספיא )מודעות ושלטים(, הוא משנת 

, כמוכן, יש בו סעיפים המתייחסים לבעלי תפקיד שהשתנו במסגרת המבנה הארגוני 29עודכן

לחוק העזר בעניין הרכב ועדת השילוט, שם  5הקיים נכון למועד הביקורת. כמו למשל, בסעיף 

מוזכר שבנוסף למזכיר המהנדס יהיה מנהל היחידה לאיכות הסביבה חבר שלישי בוועדה בזמן 

דה לאיכות הסביבה וכיום אין תקן של מנהל ליחידה הנ"ל, לאור המועצה ביטלה את היחיש

 זאת, מומלץ וראוי לערוך מחדש את חוק העזר לחדשו לרעננו ולעדכנו. 

 

, 2013בחוק עזר לעוספיא )מודעות ושלטים(, התשע"ד  לשקול שנוי הביקורת ממליצה

 ולהתאימו לתנאים הקיימים .

 

מתן ום שבעלי העסקים יגישו בקשות לרישיון ולאחר בכדי לגרלפעול מידית  הביקורת ממליצה

חוק עזר לעוספיא ב כל השלטים באגרת שילוט בהתאם להוראות ילחירישיונות לשלטים 

 .2013)מודעות ושלטים(, התשע"ד 

 

 המקצועית הוועדה לחוק העזר. 5למועצה למנות ועדת שילוט כמצוות סעיף הביקורת ממליצה 

 .המועצה לאישור המלצותיה את ותביא שילוט פרסום ייןלענ מידה אמות תגבש לשילוט

 

 ואמות עזרה חוק לפי רישיונות להענקת הנוגע בכל מידה למועצה לגבש אמותהביקורת ממליצה 

 עשוי הוא שממנו החומר סוג ,צבעיו ,גודלו ,צורתו ,הצבתו אופן ,השילוט למקום יתייחסו  המידה

 .לשילוט המקצועית הוועדה עם תהתייעצו המחייבים שילוט סוג וכל ותוכנו

 

                                                 
 .2013לחוק עזר לעוספיה )מודעות ושלטים( התשע"ד  5ראה סע'  28

 המחייב עדכון בכל תחילת שנה. 2013לחוק עזר לעוספיה )מודעות ושלטים( התשע"ד  19ראה סע'  29
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לנקוט בכל האמצעים הנדרשים להסרת השלטים הפיראטיים ככל הניתן  הביקורת ממליצה

 בסמוך למועד הצבתם. 

 

לנקוט באמצעים לשם הגברת לאחר קבלת חוו"ד יועמ"ש המועצה במידה והחוק מאפשר מומלץ 

 גבייתם של חובות שלא נגבו בגין אגרות.

 

אקט שללא  30למועצה לפעול בכל האמצעים להצבת מתקני פרסום עירוניים הביקורת ממליצה

 ספק ישפר את החזות ויוסיף הכנסה למועצה.

 

להציב כאמור לעיל, ברחבי הישוב לוחות מודעות לשימוש התושבים, אך  הביקורת ממליצה

 במקביל להפעיל בקרה מן ההיבט הכספי על הליך תפעול לוחות המודעות העירוניים.

 

  השילוט והכנת תוכנית אב לשלטים תוקם לאלתר.קורת ממליצה כי ועדת הבי

 

משרה לכל  25נושא השילוט במועצה המקומית עוספיא, מצדיק העסקת עובד בהיקף של % 

בגין המשרה לעגן  תחשיב העלות השנתית הכוללתלמועצה לערוך  הביקורת ממליצההיותר, 

 הלאישור נחיצות מילוי משרה למועצקשה סעיף תקציבי ולהגיש בהקרוב בתקציב המועצה 

 מקומיות.ה

 

איכותי, לרבות מערכות  ובאינטנסיביות להעמדת בסיס נתונם לפעול בהקדם הביקורת ממליצה

 .באופן שוטף ניהול הנתונים

 

סריקת שלטים חדשים במסגרתו תבוצע  סקר שלטים עדכני וחדשלערוך  הביקורת ממליצה

, שינויים בשלטים קיימים, זיהוי שלטים לא חוקיים או  בשטח על מנת לאתר שלטים חדשים

 שמהווים מטרד וכו'.

 

                                                 

 :2013חוק עזר לעספיא )מודעות ושלטים(, התשע"ד וסעיף ההגדרות ל 16ראה סעיף  30
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 מסקנות:  .11

 

 מאות אלפי שקלים ראוי להדגיש שהמסקנה העיקרית מביקורת זו היא, שהרשות מפסידה

המשך  מחיובים מהוצאת חיובים שגויים,  כתוצאה מניהול לקוי של נושא השילוט ביישוב, החל

 . ואכיפה המחלקות שמחויבות בעדכונים  לרוחב והמשך בחוסר פיקוחבהיעדר קשר בין 

 . הבסיס לחיוב אגרות שילוט הוא חוק העזר

 

בשנה מסוימת, אז לעדכן  יוחלט שלא לבצע סקר יש לבחון את הצורך בביצוע סקר מידי שנה ואם

 '. וכו הגבייה, רישוי עסקים 'במח הקובץ באמצעות עדכונים שבועיים

 

לצור בדיקת  השילוט, כמו כן מהווה כלי עבודה בידי הפקח טפל בענייןלמכלי עבודה  הדוח מהווה

 . בקשות לרישיון לשלט והסרת שלטים

 

לעבודה, כמו מצלמה שיש  ולתת לו כלים משרה 25של %  היקףיש להעסיק פקח בכאמור לעיל, 

למחשב  ידיתממנת לאפשר הזנת נתונים  את התמונה על למדוד ולתרגם את היכולת לצלם לה

 . והוצאת חיובים בהתאם

 

שהוצבו ללא שלטים  ובעל סמכויות מתאימות להסיר בעל הכשרה מתאימההפקח צריך להיות 

 . הסרת השלט היתר ולחייב את בעל השלט או את בעל הנכס, בעלויות של

בשום מצב על  לשנות אותם שאסור תאריכים והפסקת פעילותם אלה הם תאריכי התקנת שלטים

 . יישמרו שנתונים היסטוריים  מנת

 

המועצה המקומית עוספיא אינה מנפקת/מוציאה רישיונות שילוט כנדרש לשלטים המוצבים 

  .ברחבי הכפר ויש לפעול בהתאם לנהלים

 

 ערכה טופס בקשה לרישיון לשלט. הרשות לא הוכח לביקורת כי

 

לה זו תקטין בצורה שפעו תמונה, משום לצורך החיובים יש להפיק בצירוף את השוברים 

 משמעותית את מספר הפניות והתלונות .
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שיסדיר את נושא ביקורת בעסקים ולהגביר את כמות הביקורות ביישוב  יש  להגדיר נוהל מפורט

, כמו כן להגדיר נוהל על מנת למנוע חובבנים  ומפרי חוק,  ומעקב אחרי עבריינים שלא מצייתים 

 לחוק העזר העירוני .

 

הוא קריטי, הוא חייב להתבצע בליווי  את החיובים סקר השילוט שממנו מפיקים  תהליך תרגום

 על מערכות המידע בעניין השילוט , ללא מעורבות של אף גורם אחר. צמוד של הממונים

 

, הלהסדרת שילוט החוצות בתחומלפעול ביתר שאת עליה , ציבור ןהרשות המקומיות נאמ בהיות

 .כספים ולגביית ומפרסמים שילוט קבלני עם הסכמים לחתימתם, בין היתר בנוגע לפרסום מכרזי

 

אלה את הדין עם  ולמצות הלנקוט את כל אמצעי האכיפה העומדים לרשות עליה כן כמו

 לגביית הכספים.ולאלתר  שלטים אלה שלא כדין ולפעול לפירוק השלטים בתחומ םמציביה

 

לקופה הציבורית,  כספי, למניעת נזק יתהמקומ הרשות של זכויותיה למיצוי נחוצות אלה פעולות

 הציבור. שלוםעל  ולשמירה בנוף פגיעה למניעת

 

 : תוכללי ותהער

 

הביקורת מציינת כי בעבודת איסוף הנתונים נתקלה בחוסר שיתוף פעולה וקשיים, ורק לאחר 

מאמצים רבים הצליחה לקבל דוחות, ונמצא שבחלק מהדוחות לא היו ברורים כלל, ובחלקו 

 נתונים סותרים, דבר שהקשה על עבודות הביקורת. האחר

 

בכדי להגיע  לעבודה הטובה ביותר עם הנתונים הטובים, הושקעו שעות עבודה רבות, אך בסופו  

 של תהליך הצלחנו  להגיע  לדוח הסופי לאחר השקעה כבירה.

 

ת סאם זאהר שהשקיע מאמצים מבורכים ועזר לביקורת ביצירהביקורת מודה לסטודנט וי

 .הדו"ח
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 דו"ח מבקר –מעקב אחר תיקון ליקויים  .ה

 :2018המדינה לשנת 
 

 כללי:

, משרד מבקר המדינה בחר לבדוק את התנהלות 2017בין החודשים אוגוסט עד דצמבר בשנת 

-כחלק מ 09/07/2018תאריך . ממצאי הביקורת פורסמו ב31המועצה בשלושה נושאים עיקריים

 .2018לשנת  "דוחות על הביקורת בשלטון המקומי"

 

 הנושא הראשון שנבדק, היה נושא שכירת מבנה להפעלת בית ספר )בית ספר חט"ב ותיכון

 אלאשראק(:

את  2017דצמבר -בעקבות תלונה שהתקבלה בדק משרד מבקר המדינה בחודשים ספטמבר

אשראק והיבטים בהפעלת בית הספר במבנה זה. -פעולות המועצה לשכירת מבנה בית הספר אל

באגף  -בדיקות השלמה נעשו בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רכס הכרמל; במשרד החינוך 

במחלקה  -לרישוי מוסדות חינוך ובאגף בכיר לחירום, ביטחון ובטיחות ובמשרד הבריאות 

 במחוז חיפה.לבריאות הסביבה 

 

 :מקומיתה רשותה של בשטח ומקלוט מיגוןהנושא השני שנבדק, היה נושא 

בדק משרד מבקר המדינה את מצב המקלוט והמיגון בתחום  2017נובמבר -בחודשים אוגוסט

 מועצה מקומית עספיא. 

הבדיקה נעשתה בעיקר באמצעות סיורים שערכו עובדי המשרד ושיחות שקיימו עם קצינת 

ברשויות )בתקופת הביקורת מילאה את התפקיד גב' אריג' שכידם( ועם נושאי תפקידים הביטחון 

אחרים רלוונטיים לנושא וכן באמצעות איסוף מסמכים מהרשות. במקביל לרשות המקומית, 

ר וכן במינהל לשירותי חירום במשרד הפנים, באגף הביטחון "נערכה בדיקת השלמה בפקע

 במשרד החינוך ובמשרד האוצר.

 

 :פומביים שאינם במכרזים שירות נותני עם התקשרויותהנושא השלישי שנבדק היה נושא 

                                                 
 אחד מהנושאים )בי"ס אלאשראק( נבדק עקב הגשת תלונה למבקר המדינה. 31

https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/7.aspx
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                         Isfiya Local Municipality  

 ביקורת פנים      

 
את התקשרויות המועצה עם משרד מבקר המדינה בדק  ,2017 נובמבר-אוקטובר יםבחודש

  .32פומביים ים שאינםמכרזקבלנים ועם ספקים שונים כנותני שירות ב

 

קורת לערוך מעקב אחר תיקון הליקויים במסגרת התוכנית השנתית של מבקר הפנים, בחרה הבי

 שנמצאו במסגרת דוח במקר המדינה.

 

הביקורת בדקה אם הרשות תיקנה את הליקויים בכל שלושת הנושאים שנבדקו ומצאו 

 .33הממצאים שמצוינים בטבלאות שלהלן

 

, התקשרויות  את תגובת הרשות המקומית בנושא השלישי שנבדקהביקורת מציינת לחיוב 

 פומביים. ים שאינםמכרזקבלנים ועם ספקים שונים כנותני שירות ב המועצה עם

 

על זה שבעניין המקלטים המועצה לא פעלה מספיק לתיקון  הביקורת מעירה להנהלת המועצה,

הליקויים שצוינו במקלטים הקיימים, במיוחד בעניין חקיקת חוק עזר ייעודי שכן לטענת מזכיר 

נכון למועד הבדיקה טרם  ליועמ"ש להכנת חוק העזר. קיים תב"ר בנושא והוא פנה34המועצה 

 חוקק בחקיקת משנה החוק הנ"ל.

 

בנושא זה גם לפעול מול פגע"ר ולמצוא מקרקעין מתאימים בתחום הרשות  הביקורת ממליצה

שיכולים להכיל את כל תושבי הכפר במקרי חירום שעלולים  ולתכנן בניית מקלטים ציבוריים

 להתרחש חלילה.

 

המועצה בעניין בי"ס אלאשראק להאיץ את מהלך בניית בי"ס חדש, ממליצה להנהלת  הביקורת

 לאכלוס בשנה"ל הקרובה.

 

 :אשר דנו בו"ח הנ"ל צוות תיקון ליקוייםישיבות  להלן נערכו מועדיםהביקורת מצאה כי ב

 

                                                 
)לא כולל מע"מ( בהליך של הצעות מחיר בוועדת שלושה, ומעל לסכום הנ"ל עד ₪  69700-ם עד כהכוונה להתקשרויות בסכומים קטני 32

 )לא כולל מע"מ( בהליך של מכרז זוטא בוועדת המכרזים.₪  400000-סכום כ
ב שחלק ולא מועד הגשת הדו"ח השנתי לראש המועצה, כך שיכול להיות מצ מצאיה נכונים למועד עריכת הבדיקהיוער כי הבדיקה ומ 33

 מהליקויים שצוין שלא תוקנו כן תוקנו במועד מאוחר יותר.

 .02/10/2018 מיום ליקויים תיקון צוות פרוקטוקול ראה 34
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 ביקורת פנים      

 
 פרטים תאריך ישיבה

קורת בשלטון עדכון סטטוס תיקון ליקויים דוח מבקר המדינה על הבי 15/07/2018 1

 .2018המקומי 

 

דיון בטבלאות ליקויים ששלחו מהיחידה למעקב אחר תיקון ליקויים  29/08/18 2

 של מבקר המדינה.

צוות תיקון ליקויים בלשכת ראש המועצה תגובות מנהלי המחלקות  02/10/2018 3

 לצורך מתן תשובה למבקר המדינה.

 דיווח תיקון ליקויים. -2018שנת דיון נוסף בדוח מבקר המדינה ל 12/06/2019 4

 

   

 

 מיגון ומקלוט בשטחן של רשויות מקומיות מהמגזר הלא יהודי בצפון ובדרום: .א

 

 המועצה המקומית עוספיהשם הגוף המבוקר: 

 2018: דוחות על הביקורת בשלטון המקומי מסגרת פרסום הדוח

 א יהודי בצפון ובדרוםמיגון ומקלוט בשטחן של רשויות מקומיות מהמגזר הל כותרת הדוח:

 18/10/2018 מועד דיווח הגוף המבוקר:

כותרת ליקוי 

והאחראי 

 לתיקון

תאריכי  הליקוי/המלצת הביקורת

הדיונים 

בצוות 

לתיקון 

 ליקויים

סטטוס  פירוט פעילות התיקון

 תיקון

הכנת -אי. א

תכנית מיגון 

רשותית 

 .)תמי"ר(

 באחריות

 מנהלת חירום

 המעוצה המקומית עספייא

תכניות  הוהשלימ נההכי לא

 תמי"ר.

על פקע"ר וראשי הרשויות 

המקומיות לשלב ידיים ולתת 

עדיפות עליונה להכנת תכנית 

 מיגון, ויפה שעה אחת קודם.

05/7/18 

29/8/18  

2/10/18 

נקלטה  6/2017רק ב 

מנהלת חירום וביטחון 

ומנהלת חירום לוקחת 

אחריות בשיתוף ראש 

המועצה לזימון ישיבה עם 

"ר לקידום תכנית הפקע

 תמי"ר.

 לא תוקן
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כותרת ליקוי 

והאחראי 

 לתיקון

תאריכי  הליקוי/המלצת הביקורת

הדיונים 

בצוות 

לתיקון 

 ליקויים

סטטוס  פירוט פעילות התיקון

 תיקון

פערי . ב

המיגון 

ברשויות 

 .המקומיות

 באחריות

מהנדס 

ומנהלת 

 חירום

מהתושבים במגזר  46%-לכ

 550,000-הלא יהודי )כ

 תושבים( אין מיגון תקני.

 -באשר לפערי המקלוט 

ראשית על הרשויות 

המקומיות שנבדקו לפעול 

תיק האב  לפי הנחיות 

בנוגע  ולבנות מסד נתונים

לפערי המקלוט הקיימים כך 

שיוכלו לתכנן את חלוקת 

האוכלוסייה למקלטים, 

ציבוריים ופרטיים, בשעת 

 חירום. 

פערי המקלוט  שנית,

הגדולים ברשויות המקומיות 

שמופו בכלל ובאלו שנבדקו 

בפרט מחייבים את הרשויות 

לערוך סקר מקיף המקומיות 

ומפורט בהנחיה מקצועית 

את ולהביא של פקע"ר 

תוצאותיו לפני ראשי 

השלטון המרכזי והמקומי 

 לדיון.

05/7/18 

29/8/18  

2/10/18 

מחלקת ההנדסה החלה 

בהכנת תיק נכסים נכסי 

הרשות, בנוסף תערוך 

מיפוי עירוני למיגון פרטי 

ברחבי הישוב בשיתוף 

 מנהלת חירום וביטחון

 לא תוקן

ליקויים . ג

במיגון 

. חטיבת ביניים "אורט" 1

... במקלט 1970תה בשנת נבנ

05/7/18 

29/8/18  

 

 

 לא תוקן
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כותרת ליקוי 

והאחראי 

 לתיקון

תאריכי  הליקוי/המלצת הביקורת

הדיונים 

בצוות 

לתיקון 

 ליקויים

סטטוס  פירוט פעילות התיקון

 תיקון

ומקלוט 

במוסדות 

 .חינוך

 באחריות:

מהנדס  .1

ומנהלת 

 .חירום

 

באחריות  .2

גזברית, 

מנהלת חירום 

 ומהנדס

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לא מצוי שום ציוד חירום, 

לבד ממטף, בגלגל כיבוי האש 

במקלט אין לחץ מים, 

ויציאות החירום חסומות 

 בסורגים.

 

 

 

. שני המקלטים בבית הספר 2

היסודי למנהיגות מדעית 

-ע"ש פארוק, שלומדים בו כ

תלמידים, אינם נגישים  300

מדרגות מובילות לאחד  22)

נוספות  מדרגות 22-ו

מובילות לשני(. הכניסה 

לאחד המקלטים מלאה מים, 

שני פתחי יציאות החירום 

בכל אחד משני המקלטים 

חסומים בסורגים ואי אפשר 

לצאת דרכם. אחד המקלטים 

מוזנח, ואין בו ציוד חירום 

כלשהו )במקלט השני ישנו 

רק מיכל מים(. שני 

המקלטים אינם מתאימים 

 אף לשהייה קצרה.

2/10/18  

 

 

 

בית ספר חט"ב  .1

אורט הופרט ועבר לגורם 

רשת אורט .  –מפעיל 

הליקויים יועברו על ידי 

מהנדס המועצה לרשת 

 המפעילה לטיפול.

מהנדס המועצה ימציא 

מכתב לרשת אורט לטיפול 

בליקויים ומחלקת 

ההנדסה ומחלקת חירום 

מול הרשת להבטחה  יפעלו

 של תיקון הליקויים

 

תקציב הג"א לשנת  .2

ועם אישורו מנהלת  2018

חירום תנחה את רכז 

הביטחון להשלמת הציוד 

החסר, כמו כן המועצה 

במסגרת תקציב שיפוץ 

מוסדות החינוך לשנת 

הכניסה את האתר  2019
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כותרת ליקוי 

והאחראי 

 לתיקון

תאריכי  הליקוי/המלצת הביקורת

הדיונים 

בצוות 

לתיקון 

 ליקויים

סטטוס  פירוט פעילות התיקון

 תיקון

 

  באחריות .3

גזברית, 

מהנדס 

ומנהלת 

 חירום

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

באחריות  .4

מהנדס 

ומנהלת 

 חירום

 

 

 

 

 

ספר לתקשורת . בית 3

ועיצוב... קיימים שני 

מקלטים: הראשון משמש 

כיתת לימוד, אינו נגיש )...(, 

ולששת פתחי המילוט שבו 

אין סולמות. כמו כן, אין בו 

שירותים, לא הותקן בו מזגן 

והוא חסר ציוד חירום. גם 

המקלט הנוסף אינו נגיש 

)אליו מובילות עשר מדרגות 

נוספות(. יש בו אמנם חמישה 

חי מילוט, ולשניים מהם פת

יש סולמות, אך פתחי 

המילוט צרים ומתאימים רק 

 לילדים ולא לצוות המורים.

 

בבית הספר  .4

היסודי הדתי 

"אלאשראק"... 

לא מצויים 

במתחם בית 

הספר מרחבים 

 מוגנים.

 

לבקשה ועם קבלת 

האישור המקלטים 

 ישודרגו 

 

בית ספר יסודי ג'  .3

ש בתהליך בניה חד

ותאריך אכלוס משוער יוני 

2019  

יחד עם זאת במסגרת 

אישור תקציב הג"א לשנת 

יירכש ציוד חירום  2018

 חסר

 

 

 

 

 

הבי"ס הוקם  .4

לאחר בעיה בטיחותית 

במבנה ישן אשר שופץ. 

היום המועצה בשלב תכנון 

מתקדם לקבלת היתר 

 בניית בי"ס חדש.

קב"ט מוס"ח קיבל אישור 

ד חיצוני לרכישת ממ"
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כותרת ליקוי 

והאחראי 

 לתיקון

תאריכי  הליקוי/המלצת הביקורת

הדיונים 

בצוות 

לתיקון 

 ליקויים

סטטוס  פירוט פעילות התיקון

 תיקון

 

באחריות  .5

מהנדס 

ומנהלת 

 חירום

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בבית הספר  .5

התיכון "אורט 

רונסון"... שני 

מקלטים. במקלט 

אחד אין תאורת 

חירום, וחסר בו 

רום נוסף, ציוד חי

כגון ערכת עזרה 

ראשונה ומסנן 

אוויר. המקלט 

הנוסף אינו נגיש 

)...(, ופתחי 

 –יציאות החירום 

שאינם ניתנים 

 -לסגירה חיצונית 

צרים ואינם 

מתאימים ליציאת 

אנשים מבוגרים. 

במקלט זה נמצא 

אמנם מטף תקין, 

אך אין בו ציוד 

חירום אחר, כגון 

מיכל מים, ערכת 

עזרה ראשונה 

 לבי"ס . 

כמו כן המועצה פנתה 

לרשת אורט לפתיחת 

מקלטי ביה"ס ליסודי 

אלאשראק ונערך תרגול 

 בהתאם.

תיכון רונסון  .5

הופרט ועבר לרשת אורט 

גורם מפעיל. הליקויים  –

של הדו"ח יועברו לרשת 

 אורט.

מהנדס המועצה ומנהלת 

חירום יעקבו מול הרשת 

 עד לתיקון הליקויים .
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כותרת ליקוי 

והאחראי 

 לתיקון

תאריכי  הליקוי/המלצת הביקורת

הדיונים 

בצוות 

לתיקון 

 ליקויים

סטטוס  פירוט פעילות התיקון

 תיקון

 

 

באחריות .6

 מהנדסה

 סנן אוויר.ומ

 

. בית הספר המקיף אורט 6

"אלאשראק",... אין 

מקלטים ומרחבים מוגנים. 

חדר המדרגות )מדרגות 

פנימיות( משמש בגדר מרחב 

"הכי מוגן שיש", והוא בעל 

קירות עבים במיוחד. מבנה 

בית הספר עצמו אינו נגיש 

)לרבות הכניסה לבית הספר(. 

כמו כן, בבית הספר קיימת 

זי מים, אך אמנם מערכת מת

היא מנותקת ממקור מים 

 חיצוני.

 

משרד מבקר המדינה מעיר 

למועצה המקומית עספייא 

שעליה לפתור את בעיית 

היעדר המיגון בבית הספר 

שבו מוצבים קרוונים, 

להבטיח נגישות לכל 

התלמידים בכל בתי הספר 

ולהשלים את הציוד הנדרש 

להתקנה על פי תקנות הציוד 

 

 

תיכון אלאשראק  .6

רשת  –עבר לגורם מפעיל 

אורט. הליקויים יועברו 

 לרשת לטיפול. 

מהנדס המועצה ומנהלת 

חירום יפעלו מול הרשת 

עד לתיקון הליקויים. 

כיום מתוכננת בניית בית 

ספר חדש ומחכים להיתר 

 הבניה
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כותרת ליקוי 

והאחראי 

 לתיקון

תאריכי  הליקוי/המלצת הביקורת

הדיונים 

בצוות 

לתיקון 

 ליקויים

סטטוס  פירוט פעילות התיקון

 תיקון

 והשילוט והחוזר לשעת

חירום של מנכ"ל משרד 

 החינוך.

ליקויים ד. 

במיפוי 

מקלטים 

בבנייני 

מגורים 

ומקלטים 

 .פרטיים

 

באחריות 

מהנדס 

ומנהלת 

 חירום

בידי עיריית ... והמועצה 

המקומית עספייא אין מיפוי 

של הממ"דים בתחומן ואין 

למחלקות ההנדסה בשתי 

הרשויות האלה אפילו 

הערכה גסה כמה בתים אינם 

ממוגנים, אף על פי שמדובר 

 ברוב התושבים.

על הרשויות המקומיות 

למפות את המקלטים 

 הפרטיים והממ"דים

בתחומיהן כדי ליצור מאגר 

מידע מלא ומדויק על 

מקומם, על מצבם ועל 

 כשירותם.

המועצה המקומית תפעל  

למציאת מקור מימון 

ולביצוע מיפוי מקלטים 

פרטיים וממ"דים ברחבי 

 הישוב

 לא תוקן

ליקויים ה. 

במיפוי 

מקלטים 

בבנייני 

מגורים 

ומקלטים 

 .פרטיים

שום רשות מקומית מאלו 

שנבדקו לא הנהיגה ביקורות 

תקופתיות במקלטים 

הפרטיים כדי לוודא שהם 

מוכנים לשעת חירום וכדי 

לוודא שהם כשירים 

 ושמישים.

05/7/18 

29/8/18  

2/10/18 

מזכיר המועצה פנה ליועץ 

שפטי להכנת חוק עזר המ

לתחזוקת מקלטים 

פרטיים מול מנהלת 

חירום  אשר יוגש לאישור 

   2019המליאה בפברואר 

 לא תוקן
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 المجلس المحلي عسفيا                         
                         Isfiya Local Municipality  

 ביקורת פנים      

 
כותרת ליקוי 

והאחראי 

 לתיקון

תאריכי  הליקוי/המלצת הביקורת

הדיונים 

בצוות 

לתיקון 

 ליקויים

סטטוס  פירוט פעילות התיקון

 תיקון

 באחריות 

 יועץ משפטי 

 מהנדס

ת ומנהל

 חירום

על הרשויות המקומיות 

לחוקק חוק עזר לתחזוקת 

המקלטים ואזי להפעיל את 

סמכותן ולהנהיג ביקורות 

תקופתיות במקלטים 

די לוודא שהם הפרטיים כ

מוכנים לשעת חירום. אם 

בעלי הנכס לא יחזיקו את 

המקלטים הפרטיים 

והממ"דים שברשותם 

כשירים ושמישים ולא יפעלו 

לתיקון הליקויים המועלים 

בביקורות השוטפות, על 

הרשויות המקומיות לפעול 

 נגדם לפי סמכותן בחוק.

     

     

 

 בי"ס אלאשראק שכירת מבנה להפעלת בית ספר: .ב

 

 המועצה המקומית עוספיהשם הגוף המבוקר: 

 2018: דוחות על הביקורת בשלטון המקומי מסגרת פרסום הדוח

 שכירת מבנה להפעלת בית ספר -המועצה המקומית עספייא  הדוח: כותרת

 18/10/2018מועד דיווח הגוף המבוקר: 
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 המועצה המקומית עספיא                          

 المجلس المحلي عسفيا                         
                         Isfiya Local Municipality  

 ביקורת פנים      

 

כותרת 

 הליקוי
 הליקוי/ המלצת הביקורת

תאריכי הדיונים 

בצוות לתיקון 

 ליקויים

פירוט פעולות התיקון בהתאם 

 להחלטות הצוות

  -סטטוס תיקון 

הליקוי תוקן/ לא 

תוקן/ תוקן 

 חלקית/ אחר

. בית 1

הספר 

בבניין ללא 

היתר 

 בנייה

המועצה השתמשה במבנה שנבנה 

ללא היתר בנייה כדין, הפעילה בו 

בית ספר ואכלסה בו תלמידים, 

בניגוד לדין; משמע, השתמשה 

במבנה שלא עמד בהוראות 

המפורטות בדין ולא נבחן על ידי 

הגורמים הרלוונטיים שנדרש 

אישורם, ולכן עלול לסכן את 

 ביטחונם של השוהים בו שלומם ו

 

על המועצה המקומית עספייא 

לפעול מיד למציאת פתרון שיביא 

להפעלת בית הספר באופן חוקי 

ובטיחותי ולהפסקת השימוש הלא 

 חוקי במבנה.

29/8/2018 

משרד החינוך מינה מהנדס 

מטעמו לבדיקת יציבות בית 

הספר ועמידות ברעידות 

אדמה ונתן אישור אכלוס 

וועדת תכנון זמני )מצ"ב( 

ובניה אישרה במליאתה ולא 

התנגדה את השימוש במבנה 

  .לשנה אחת

 תוקן חלקית

. שכירת 2

מבנה ללא 

היתר 

בנייה 

והפעלתו 

 כבית ספר

, מאז הוקמה מחדש 2009בשנת 

המועצה המקומית עספייא, היא 

המשיכה לשכור את מבנה בית 

הספר שנבנה שלא כדין, השתמשה 

מה מאות בו להפעלת בית ספר ושיל

אלפי שקלים מכספי הציבור 

לבעליו, אף שהבניין הוקם 

בהתעלמות גסה מהוראות הדין 

ומהתראות הוועדה המקומית. 

המועצה לא פעלה לאכיפת שלטון 

החוק ואף שילמה מכספי ציבור 

בעבור השימוש בבניין הלא חוקי, 

ובכך נתנה יד להפרת חוק התכנון 

 .1965-והבניה, התשכ"ה

ול כדין ובהתאם על המועצה לפע

לכללי המינהל התקין בנוגע 

לשכירת מבנים לשימושה, ובכלל 

זה עליה לבדוק אם המבנה חוקי, 

29/8/2018  

המועצה בדקה בכל הישוב 

אם קיים מבנה שיכול 

לאכלס את תלמידי בית 

הספר ולא מצאה 

אלטרנטיבה מתאימה. אי 

שימוש במבנה הקיים היה 

תלמידים בבית.   400משאיר 

מהנדס המועצה פנה לאחר 

בדיקת האישורים ליועץ 

המשפטי על מנת שיאשר 

למורשי החתימה לחתום על 

 כירות לשנה.שחוזה 

 תוקן חלקית
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 המועצה המקומית עספיא                          

 المجلس المحلي عسفيا                         
                         Isfiya Local Municipality  

 ביקורת פנים      

 

כותרת 

 הליקוי
 הליקוי/ המלצת הביקורת

תאריכי הדיונים 

בצוות לתיקון 

 ליקויים

פירוט פעולות התיקון בהתאם 

 להחלטות הצוות

  -סטטוס תיקון 

הליקוי תוקן/ לא 

תוקן/ תוקן 

 חלקית/ אחר

 כתנאי לביצוע ההתקשרות.
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 המועצה המקומית עספיא                          

 المجلس المحلي عسفيا                         
                         Isfiya Local Municipality  

 ביקורת פנים      

 

כותרת 

 הליקוי
 הליקוי/ המלצת הביקורת

תאריכי הדיונים 

בצוות לתיקון 

 ליקויים

פירוט פעולות התיקון בהתאם 

 להחלטות הצוות

  -סטטוס תיקון 

הליקוי תוקן/ לא 

תוקן/ תוקן 

 חלקית/ אחר

. שכירת 3

מבנה ללא 

היתר 

בנייה 

והפעלתו 

 כבית ספר

ניהול לקוי של עבודות בנייה 

: בבית ושיפוצים במבנה בית הספר

יפוץ ובנייה הספר בוצעו עבודות ש

בלא השקיפות והפיקוח הנדרשים 

מגוף ציבורי. למועצה אין מסמכים 

המתעדים עבודות אלו או את 

קיומו של פיקוח ראוי עליהן, זאת 

בניגוד לסדרי המינהל התקין. לא 

ברור אילו בעלי מקצוע ביצעו את 

השיפוץ, מה היה טיב החומרים 

שהשתמשו בהם ואילו פעולות נעשו 

י השיפוץ יעמוד כדי להבטיח כ

בסטנדרטים הנדרשים ממבנה 

ציבורי כמוסד חינוכי. אף לא 

נמצאו מסמכים המלמדים על 

היקפן הכספי של העבודות 

 והמקורות הכספיים לביצוען.

ביצוע עבודות שיפוץ בבית ספר 

שבבעלות המועצה על ידי גורם 

חיצוני ללא תמורה מצד המועצה 

הוא למעשה תרומה, אם בכסף או 

כסף", וזו מחייבת את  ב"שווה

המועצה להתנהל בשקיפות מירבית 

ולתעד את מקורותיה, כדי לאפשר 

ביקורת ופיקוח כמתחייב. קבלת 

תרומה מגורמים עלומים ללא 

תיעוד ופירוט, לרבות ההיקף 

הכספי, אינה עולה בקנה אחד עם 

 כללי המינהל התקין.

על המועצה לנהל את עבודות 

רש הבנייה במבנים שבחזקתה כנד

בדין, ולתעד את העבודות ואת 

 מקורות מימונן.

29/8/18 

למועצה המקומית עספיא 

לא היה חלק בביצוע עבודות 

הבניה הנוספות אך מקבלת 

עליה את האחריות לפקח 

ולמנוע עבודות ללא היתר או 

 אישור המהנדס בעתיד. 

בית הספר עבר לאחריות 

רשת אורט ,  –גורם מפעיל 

נת המהנדס יפנה לרשת על מ

לחדד את הנושא ולהדגיש 

שאין לבצע כל בניה או שינוי 

 עתידי ללא היתר.

 חלקית תוקן
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 المجلس المحلي عسفيا                         
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 ביקורת פנים      

 

כותרת 

 הליקוי
 הליקוי/ המלצת הביקורת

תאריכי הדיונים 

בצוות לתיקון 

 ליקויים

פירוט פעולות התיקון בהתאם 

 להחלטות הצוות

  -סטטוס תיקון 

הליקוי תוקן/ לא 

תוקן/ תוקן 

 חלקית/ אחר

. מתן 4

רישיון 

להפעלת 

בית הספר 

ללא 

עמידה 

בדרישות 

משרד 

 החינוך

מספר תלמידי בית הספר במועד 

סיום הביקורת היה גדול מהמספר 

המאושר במבנה בית הספר 

 מהבחינה התברואתית.

29/8/18 

מית יחד עם המועצה המקו

רשת אורט המפעילה את 

בית הספר הגיעו להסכמה 

שהשנה הבאה ייקלטו 

תלמידים על פי 

 הקריטריונים שנקבעו.

יחד עם זאת יש לציין 

שהבית ספר הוא דתי ייחודי 

במדינה שקולט תלמידים 

ממספר יישובים וצמצום 

מספר התלמידים יפגע 

 ברגשות אנשי הדת

 

. מתן 5

רישיון 

להפעלת 

פר בית הס

ללא 

עמידה 

בדרישות 

משרד 

 החינוך

מתן רישיון לבית הספר ללא 

אישור על יציבות המבנה 

: המועצה לא עשתה ובטיחותו

בדיקות של יציבות מבנה בית הספר 

על ידי בעלי מקצוע מוסמכים 

בתחומי הקונסטרוקציה והנדסת 

-המבנה, כפי שדרש ממנה עוד ב

הממונה על מחוז חיפה  2010

 .במשרד הפנים דאז

29/8/18 

  1.1ראה סעיף 

בוצעה בדיקה של מהנדס 

משרד החינוך וניתן אישור 

אכלוס זמני לבית הספר על 

 ידו

 

 

 

 עם נותני שירות במכרזים שאינם פומביים: התקשרויות .ג

 

 המועצה המקומית עוספיה שם הגוף המבוקר:

 2018דוחות על הביקורת בשלטון המקומי  מסגרת פרסום הדוח:
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 המועצה המקומית עספיא                          

 المجلس المحلي عسفيا                         
                         Isfiya Local Municipality  

 ביקורת פנים      

 
התקשרויות עם נותני שירות במכרזים שאינם  -ועצה המקומית עספייא המ כותרת הדוח:

 .פומביים

 18/10/2018 מועד דיווח הגוף המבוקר:

כותרת 

 הליקוי

 הליקוי/ 

 המלצת הביקורת

תאריכי 

הדיונים 

בצוות 

לתיקון 

 ליקויים

פירוט פעולות התיקון 

בהתאם להחלטות 

 הצוות

סטטוס 

  -תיקון 

הליקוי 

תוקן/ לא 

קן תוקן/ תו

חלקית/ 

 אחר

מוכנות -אי

המועצה 

להתקשרויות 

באמצעות 

 מכרז זוטא

המועצה לא הכינה ספר ספקים, 

כנדרש בצו המועצות המקומיות, 

ובכך נמנעה ממנה היכולת 

להתקשר עם נותני שירות 

 באמצעות מכרז זוטא כדין.

 

על המועצה, באמצעות ועדת 

המכרזים שלה, לפעול להכנת 

 ספר ספקים.

05/7/2018 

29/8/2018  

2/10/2018  

המועצה פעלה ותיקנה 

את הליקוי וכיום קיים 

ספר ספקים שאושר 

בועדת מכרזים ומליאת 

המועצה ושמתעדכן 

 אחת לרבעון

 תוקן

מוכנות -אי

המועצה 

להתקשרויות 

באמצעות 

 מכרז זוטא

המועצה המקומית עספיא פעלה 

שלא כדין בכך שפנתה לנותני 

שירות בלי שנסמכה על רשימת 

פקים שאושרה כדין ועל אמות ס

 מידה קבועות וידועות מראש. 

 

על המועצה להקפיד על עריכת 

התקשרויות לפי הוראות הדין 

כדי לאפשר תחרות הוגנת 

 ולשמור על כללי המנהל התקין.

05/7/2018 

29/8/2018  

2/10/2018  

טבלת המחירים 

שקיבלה המועצה  

תוקנה על ידי היועץ 

 משפטי

יות כיום כל ההתקשרו

 נערכות לפי ההוראות 

 תוקן
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 המועצה המקומית עספיא                          

 المجلس المحلي عسفيا                         
                         Isfiya Local Municipality  

 ביקורת פנים      

 

כותרת 

 הליקוי

 הליקוי/ 

 המלצת הביקורת

תאריכי 

הדיונים 

בצוות 

לתיקון 

 ליקויים

פירוט פעולות התיקון 

בהתאם להחלטות 

 הצוות

סטטוס 

  -תיקון 

הליקוי 

תוקן/ לא 

קן תוקן/ תו

חלקית/ 

 אחר

התקשרות 

עם נותני 

שירות שלא 

 כדין

. המועצה התקשרה עם נותני 1

שירות ללא מכרז גם כאשר 

סכום ההתקשרות חייב לערוך 

 מכרז זוטא לכל הפחות.

 

. המועצה התקשרה עם נותני 2

שירות בניגוד לעקרונות היסוד 

של דיני המכרזים, ובהם אלו: 

; התקשרות ללא אומדן

התקשרות עם מגיש הצעה 

שחרגה באופן ניכר מהצעות 

האחרות שהוגשו לה, בלי שדנה 

בכך; קבלת הצעות מחיר וקיום 

דיון בהן גם לאחר שחלף מועד 

ההגשה; התקשרות עם מציע 

יחיד ללא הנמקה כנדרש; 

והשוואה לקויה בין הצעות מחיר 

 שהגישו לה נותני שירות שונים.

 

על המועצה להקפיד לטפל 

תקשרויות, המחייבות עריכת בה

מכרז, באמצעות ועדת המכרזים 

שלה תוך שמירה על תכלית 

05/7/2018 

29/8/2018  

2/10/2018  

המועצה קיבלה את 

נה את ההערה ותק

הליקוי בהתאם לחוק 

וקיים אומדן לכל מכרז 

והתקשרות עפ"י טבלת 

המחירים ופועלים 

בהתאם להצעות המחיר 

ובהתאם נקבע סוג 

המכרז, מכרז זוטא או 

מכרז פומבי. ובמידה 

וקיים ספק יחיד פועלת 

המועצה לפרסם 

בעיתונות טרם 

ההחלטה להתקשר עם 

עמו ובהמשך ומובא 

הנושא לאישור מליאה 

 עדת מכרזיםוו

 תוקן
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                         Isfiya Local Municipality  

 ביקורת פנים      

 

כותרת 

 הליקוי

 הליקוי/ 

 המלצת הביקורת

תאריכי 

הדיונים 

בצוות 

לתיקון 

 ליקויים

פירוט פעולות התיקון 

בהתאם להחלטות 

 הצוות

סטטוס 

  -תיקון 

הליקוי 

תוקן/ לא 

קן תוקן/ תו

חלקית/ 

 אחר

החקיקה, המבטיחה כי חלוקת 

המשאבים הציבוריים המסורים 

בידי המועצה תתבצע על פי כללי 

מינהל תקין ותשמור על הוגנות 

 ועל טוהר מידות.

תפקוד לקוי 

של בעלי 

תפקידים 

בכירים 

במועצה 

בהליכי 

 ההתקשרות

 היועץ המשפטי של המועצה:

היועץ המשפטי של המועצה, 

המשמש שומר סף, ואשר כיהן 

כחבר בוועדת השלושה, לא 

התריע על התקשרויות שביצעה 

 המועצה בניגוד להוראות הדין.

 

גזברית  גזברית המועצה:

שמשת שומרת סף, המועצה המ

כיהנה כחברה בוועדת השלושה, 

בהמלצתה לראש המועצה לאשר 

את ההתקשרויות הייתה שותפה 

 להליך שבוצע שלא כדין

 

: מזכיר המועצה מזכיר המועצה

כיהן אף הוא כחבר בוועדת 

השלושה, ובהמלצתו לראש 

05/7/2018 

29/8/2018  

2/10/2018  

בעלי התפקיד לקחו 

לתשומת ליבם את 

המלצת המבקר 

 ופועלים בהתאם. 

 

המועצה קיבלה 

הרשאות נפרדות 

ותב"רים נפרדים 

ת נפרדים ופעלה למוסדו

בתום לב וקיימה ועדות 

בהתאם לסכום בכל 

 תב"ר.

 תוקן
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כותרת 

 הליקוי

 הליקוי/ 

 המלצת הביקורת

תאריכי 

הדיונים 

בצוות 

לתיקון 

 ליקויים

פירוט פעולות התיקון 

בהתאם להחלטות 

 הצוות

סטטוס 

  -תיקון 

הליקוי 

תוקן/ לא 

קן תוקן/ תו

חלקית/ 

 אחר

המועצה לאשר את ההתקשרויות 

היה אף הוא שותף להליך שבוצע 

 שלא כדין.

 

: ראש המועצה לא המועצה ראש

נתן את דעתו לכך שהתקשרויות 

בסכומים הגדולים מתקרת 

הפטור נדונות ומועברות 

לאישורו מוועדת השלושה ולא 

מוועדת מכרזים כנדרש, והוא 

 אישר את ההתקשרויות

 

על ראש המועצה ושומרי הסף 

שלה, היועץ המשפטי והגזברית, 

לפעול להידוק הפיקוח על 

ת של המועצה תהליכי ההתקשרו

עם נותני שירות, ולמנוע 

התקשרויות של המועצה עם 

נותני שירות שלא על פי עקרונות 

 דיני המכרזים ובניגוד לדין.

הקטנה 

מלאכותית 

המועצה פיצלה עבודות בינוי 

והזמנות לרכישת טובין לכמה 

05/7/2018 

29/8/2018  

המועצה פעלה בתום לב 

כשההרשאות התקבלו 
 תוקן
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כותרת 

 הליקוי

 הליקוי/ 

 המלצת הביקורת

תאריכי 

הדיונים 

בצוות 

לתיקון 

 ליקויים

פירוט פעולות התיקון 

בהתאם להחלטות 

 הצוות

סטטוס 

  -תיקון 

הליקוי 

תוקן/ לא 

קן תוקן/ תו

חלקית/ 

 אחר

של היקף 

 -ההתקשרות 

פיצול 

 התקשרויות

הזמנות נפרדות, שערכן הכולל 

עלה באופן ניכר על תקרת 

הפטור, במקום לצאת במכרז 

חייב בצו אחד לרכישתם, כמת

 המועצות המקומיות.

בנפרד ולמבנים נפרדים   2/10/2018

וחלקן ממשרדי ממשלה 

 שונים.

יחד עם זאת המועצה 

מקבלת את ההערה 

 ופעלה לתיקון

ליקויים 

בהעברת 

תשלומים 

 לנותני שירות

תי המועצה הגדילה באופן מלאכו

את הסכום ששילמה לקבלן 

שיפוץ עבור עבודתו לפני 

שהתקבל אישור להגדיל את 

היקף העבודה ולפני שנחתם 

חוזה המסדיר את ההגדלה, 

 כנדרש בדין.
05/7/2018 

29/8/2018  

2/10/2018  

מבדיקה מתברר שתבר 

שיפוץ מגרש  - 955

ספורט ליד חט"ב 

עספיא ביצע הקבלן 

הזוכה )פרג כיוף(. והגיש 

עצה חשבונית למו

בסכום ההזמנה סך 

אלף שנקלטה ובוטלה 70

באותו יום בתאריך 

31/12/2016 

ולאחר מכן הוגשה 

חשבונית בסכום 

שח בגובה התבר 79650

ונקלטה בהנ"ח בתאריך 

3/2/2017 

מהנדס המועצה לשעבר 

 תוקן
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כותרת 

 הליקוי

 הליקוי/ 

 המלצת הביקורת

תאריכי 

הדיונים 

בצוות 

לתיקון 

 ליקויים

פירוט פעולות התיקון 

בהתאם להחלטות 

 הצוות

סטטוס 

  -תיקון 

הליקוי 

תוקן/ לא 

קן תוקן/ תו

חלקית/ 

 אחר

אישר את ההגדלה 

 לקבלן

מועצה חידדה נהלים ה

והודגש האיסור 

 להגדלה ללא אישור

ם ליקויי

בהעברת 

תשלומים 

 לנותני שירות

המועצה העבירה תשלומים 

לנותני שירות בלי שהחשב 

המלווה אישר אותם, כנדרש 

 05/7/2018 בחקיקה.

29/8/2018  

2/10/2018  

המועצה שינתה את 

שיטת התשלום 

למסבים ובעבר הועבר 

דרך אקסל מבנק 

דקסיה. מורשי החתימה 

חתמו על הטופס 

הראשון ולא השני וכיום 

מועבר מסב וחותמים 

 על כל הטופס

 תוקן

ליקויים 

בהעברת 

תשלומים 

 לנותני שירות

המועצה המשיכה לקבל 

שירותים ולשלם למשרד שסיפק 

לה שירותי הנהלת חשבונות גם 

לאחר תום תקופת החוזה, אף על 

פי שלא מימשה את האפשרות 

 להארכת החוזה בכתב.

05/7/2018 

29/8/2018  

2/10/2018  

בלת את המועצה מק

ההערה ותיקנה את 

 הליקוי

 תוקן

ליקויים 

בהעברת 

המועצה אישרה תשלום לקבלן 

חפירה בלי תיעוד של המעקב 

05/7/2018 

29/8/2018  

המועצה ניהלה מעקב 

על ידי המוקד העירוני 
 תוקן
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כותרת 

 הליקוי

 הליקוי/ 

 המלצת הביקורת

תאריכי 

הדיונים 

בצוות 

לתיקון 

 ליקויים

פירוט פעולות התיקון 

בהתאם להחלטות 

 הצוות

סטטוס 

  -תיקון 

הליקוי 

תוקן/ לא 

קן תוקן/ תו

חלקית/ 

 אחר

תשלומים 

 לנותני שירות

אחר עבודתו, כפי שנדרש בחוזה 

 שנחתם עמו.

ושילמה לאחר אישור   2/10/2018

תפעול ומהנדס מנהל ה

המועצה. כיום ולאחר 

ההערה המועצה דורשת 

דו"ח יומי שמאושר ע"י 

מנהל תפעול ומהנדס 

בסוף נשמר גם 

 בגזברות.
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 הבסיס החוקי לעבודת המבקר: .ו
 

 להלן הוראות צו המועצות המקומיות )א( הרלוונטיות לביקורת:

 

 מתוך פרק שמיני עובדים וביקורת: 

 

 ': מינוי מבקר וסמכויותיו )תיקון: תשנ"ז( סימן ב

 

   )תיקון: תשנ"ז(א.  מינוי מבקר המועצה 145

(, המבקר -)א(  המועצה, בהחלטת רוב חבריה, תמנה מבקר פנימי במשרה מלאה, למועצה )להלן 

 .1962-על פי הוראות צו המועצות המקומיות )שירות עובדים(, התשכ"ב

או יותר, רשאי השר לאשר שהמבקר יכהן  10,000המועצה )ב(  היה מספר התושבים בתחום 

במשרה חלקית שלא תפחת מחצי משרה בתנאי שהשלמת משרתו לא תהיה אלא בעבודת ביקורת 

 ברשות מקומית אחרת ובאישור השר.

רשאי השר לאשר שהמבקר יכהן  10,000-)ג(  היה מספר התושבים בתחום המועצה פחות מ

 משרה ובתנאים האמורים בסעיף קטן )ב(. במשרה חלקית שלא תפחת מרבע

)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.

קיד שיש בו או שעלול להיות בו ניגוד ענינים עם תפקידו )ה(  המבקר לא ימלא מחוץ למועצה תפ

 כמבקר.

 )תיקון: תשנ"ז(ב.  מינוי המבקר 145

 )א(  לא ימונה אדם למבקר מועצה ולא יכהן כמבקר מועצה אלא אם כן נתקיימו בו כל אלה:

 (  הוא יחיד;1)

 (  הוא תושב ישראל;2)

 (  הוא לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון;3)

בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד להשכלה גבוהה בחוץ  (  הוא4)

 לארץ שהכיר בו, לענין זה, מוסד להשכלה גבוהה בישראל או שהוא עורך דין או רואה חשבון;

 ( הוא רכש ניסיון במשך שנתיים בעבודת ביקורת.5)
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הן ככזה, אלא אם כן עברו עשר )ב(  מי שכיהן כחבר מועצה לא ימונה למבקר אותה מועצה ולא יכ

 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 

 -מלא בו אדם אשר לא נת

(, אם רכש נסיון במשך עשר שנים בעבודת ביקורת 4( אחד התנאים המנויים בסעיף קטן )א()1)

 ;1992-בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב

 (, אם עבר השתלמות מקצועית שאישר השר. 5( התנאי שבסעיף קטן )א()2)

 )תיקון: תשנ"ז( ג.  מועצה שלא מינתה מבקר145

ראה הממונה כי המועצה אינה ממנה מבקר, רשאי הוא לדרוש ממנה בהודעה כי תמנה מבקר  )א( 

 א תוך הזמן הנקוב בהודעה.139כאמור בסעיף 

)ב( לא מילאה המועצה אחר ההודעה תוך הזמן האמור, רשאי הממונה על המחוז למנות מבקר 

 למועצה.

 )תיקון: תשנ"ז(ד.  תפקידי המבקר 145

 המבקר: )א(  ואלה תפקידי

, נעשו 1965-( לבדוק אם פעולות המועצה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה1)

 סכון;יכדין בידי המוסמך לעשותם תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והח

 (  לבדוק את פעולות עובדי המועצה;2)

ת כל דין, טוהר המידות (  לבדוק אם הוראות הנוהל של המועצה מבטיחות קיום הוראו3)

 סכון;יועקרונות היעילות והח

( לבקר את הנהלת החשבונות של המועצה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי המועצה והחזקת 4)

 רכושה ושמירתו מניחות את הדעת; 

 ( לבדוק אם תוקנו הליקויים בהנהלת עניני המועצה שעליהם הצביע המבקר או מבקר המדינה.5)

סעיף קטן )א( תיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום המועצה וכן לגבי כל  )ב(  הביקורת לפי

תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר המועצה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית 

 (.גוף מבוקר -לגבי אותה שנת תקציב, או משתתפת במינוי הנהלתם )כל אחד מאלה, להלן 

יקבע המבקר את תכנית עבודתו השנתית, את נושאי הביקורת  )ג(  בכפוף להוראות סעיף קטן )א(,

 -בתקופה פלונית ואת היקף הביקורת לפי 

 (  שיקול דעתו;1)
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 (  דרישת ראש המועצה לבקר ענין פלוני;2)

 (  ככל האפשר בהתאם להמלצות ועדת הביקורת.3)

 )ד(  המבקר יקבע, לפי שיקול דעתו, את הדרכים לביצוע ביקורתו.

קר יכין ויגיש לראש המועצה מדי שנה הצעת תקציב שנתית ללשכתו לרבות הצעת תקן )ה(  המב

עובדים; המועצה תדון במסגרת דיוניה בהצעת התקציב השנתי, בהצעת התקציב והתקן של 

 לשכת המבקר, כפי שהגיש המבקר.

 )תיקון: תשנ"ז(ה.  המצאת מידע למבקר 145

בדי המועצה, ראש המועצה הדתית וסגניו, חברי )א(  ראש המועצה וסגניו, חברי המועצה, עו

המועצה הדתית, עובדי המועצה הדתית, וחברים ועובדים של כל גוף מבוקר, ימציאו למבקר, על 

פי דרישתו, כל מסמך שברשותם אשר לדעת המבקר דרוש לצורכי הביקורת ויתנו למבקר כל 

 מידע או הסבר שיבקש.

תהיה גישה, לצורך ביצוע תפקידו, לכל מאגר מידע רגיל  )ב(  למבקר או לעובד שהוא הסמיך לכך

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 

 מור.או לפיו לגבי המורשים לטפל במידע כא

)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 

גוף מבוקר; בישיבה שאינה סגורה רשאי  או של כל ועדה מועדותיה או כל ועדה מועדותיו של

 להיות נוכח גם עובד מעובדיו של המבקר.

  )תיקון: תשנ"ז(ו.  דו"ח על ממצאי הביקורת 145

)א(  המבקר יגיש לראש המועצה אחת לשנה דו"ח על ממצאי הביקורת שערך; בעת הגשת הדו"ח 

 כאמור ימציא המבקר העתק ממנו לועדת הביקורת.

ר בסעיף קטן )א( רשאי המבקר להגיש לראש המועצה ולועדת הביקורת דו"ח על )ב(  בנוסף לאמו

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 

 יא למועצה העתק מהדו"ח בצירוף הערותיו.הערותיו על הדו"ח וימצ
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)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 

תה צורך בכך, לזמן )ג(; בטרם תשלים הועדה את סיכומיה והצעותיה רשאית היא, אם רא

 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.

או את תוכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו  )ו(  לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה

למועצה, ואולם רשאים המבקר או ראש המועצה באישור הועדה, להתיר פרסום כאמור; לענין 

 לרבות חלק מדו"ח ולרבות ממצא ביקורת. - "דו"ח"סעיף קטן זה, 

יף זה )ז(  הוגש דו"ח הביקורת למועצה יעביר ראש המועצה העתק ממנו לשר; אין בהוראות סע

 .203לגרוע מסמכות השר לפי סעיף 

 )תיקון: תשנ"ז(ז.  מינוי עובדים ללשכת המבקר 145

)א(  ראש המועצה ימנה בהסכמת המבקר עובדים ללשכת המבקר בהתאם לתקנים שקבע השר 

 .140ובכפוף להוראות סעיף 

קצועיות )ב(  דין עובדי לשכת המבקר כדין שאר עובדי המועצה, ואולם הם יקבלו הוראות מ

 מהמבקר בלבד.

)ג(  לא יופסק שירותו של עובד לשכת המבקר שלא בהסכמתו של המבקר אלא בכפוף להוראות 

 (.1א)144סעיף 

 

 מתוך פרק ששי וועדות:

 

 )תיקון: תשכ"ד, תשל"ט(. ועדת בקורת 122

 

 )א( המועצה תבחר מבין חבריה ועדת ביקורת.

 ת הביקורת.)ב( ראש המועצה וסגניו לא יהיו חברים בועד

)ג( מספר חברי ועדת הביקורת לא יפחת משלושה ולא יעלה על חמישה, ובלבד שבמועצה שלידה 

פועלת ועדת הנהלה ולא כל הסיעות במועצה מיוצגות, בה יהיה לפחות חבר אחד של ועדת 

 הביקורת נציג של סיעה שאיננה מיוצגת בוועדת ההנהלה.

שונה מזו של ראש המועצה, זולת אם היתה במועצה )ד( יושב ראש ועדת הביקורת יהיה מסיעה 

 סיעה אחת בלבד.
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 )תיקון: תשכ"ד, תשנ"ז(א. תפקידי ועדת הביקורת 122

 

 )א( אלה תפקידי ועדת הביקורת:

 ( לדון בכל דו"ח ביקורת של מבקר המדינה ושל נציב תלונות הציבור על המועצה;1)

 כל דו"ח של מבקר המועצה;(  לדון בכל דו"ח של משרד הפנים על המועצה וב2)

 (  לדון בכל דו"ח ביקורת אחר על המועצה שהוגש לפי כל דין;3)

 (  לעקוב אחר תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת.4)

 )ב(  ועדת הביקורת תגיש למועצה את סיכומיה והצעותיה.  

 

 

 

 


