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  קריית מלאכי

  ע"ג ניסן תש"י 
  2010 מרץ 28 

    

IL .ORG.M-K.WWW 
  

  

        
 

  לשכת מבקר העירייה

  2010 מרץ 28 

  ע"ג ניסן תש"י 

  :לכבוד

  מר  מוטי מלכה

  ראש העיר

  

  ,נכבדי ראש העיר

  

  2009 לשנת 7' ח מבקר העירייה מס"דו: הנדון

  

את דוח מבקר , הנני מתכבד להגיש לך ,ת העיריות לפקוד) 'א('  ג170בהתאם לסעיף 

  .2009 לשנת 7' העירייה מס

  

 אשר מופקד על נושאים מגוונים ובדקה , הביקורת התמקדה באגף השרות2009בשנת 

  . אשפה וגזםפינוי,ניקיון,נושאים הקשורים לתחום טיאוט רחובות 

  

המשותף לאגף הגבייה נושא ,הביקורת בדקה את נושא צריכת המים המשותפת , כמו כן

  .ולאגף אחזקה תשתיות ומים

  

בחלקם תוכננו לאור תלונות ו 2009שהנושאים היו בתוכנית העבודה לשנת , ראוי להזכיר

  .הציבור
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הביקורת רואה חשיבות רבה בתיקון הליקויים ויישום המלצות לדוחות הביקורת שנערכו 

  . והקדישה לנושא זה פרק מיוחד בדוח הביקורת2008לשנת 

  

לחברי מועצת העיר על התייחסותם הראויה לנושא , ראש העירלאני מבקש להודות 

  . ביקורת על פעילותם בתחום הביקורתהוועדה לענייניולחברי , הביקורת 

  

על הסיוע ,לעובדיהם , ל העירייה ולמנהלי המחלקות שבוקרו"תודתי והערכתי למנכ

  .תבכל שלבי הביקורקורת יה הבושיתוף הפעולה לו זכת

  

 בלעדיה לא ,המסורה ושקדנותה,יצחק רונית על עבודתה המקצועית '  להערכה גבהראוי

  . חועל כך יישר כ,היה יוצא דוח זה לאור

  

חלק ממנו ,של מבקר העירייה , כי החוק קובע שלא יפרסם אדם דוח ביקורת , ראוי להזכיר

  .לפני שחלף המועד להגשתו למליאת המועצה, או תוכנו

  

  .בהתאם לפקודת העיריות, מועברים לחברי הוועדה לענייני ביקורת , וחהעתקים מהד

         

  

  

  

  

  

  ,בברכה

   שלום בן שטרית
   מבקר העירייה

  
  
  

  
  :העתק

  . ביקורתהוועדה לענייניר " יו–מר אלי עזריאל 
  . חבר הוועדה– יוסי גבאימר 

  . חבר הוועדה–מר יוסי חדד 
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  כן הענייניםתו
  

  עמוד                                                         הנושא 
  

  אגף השרות 
  

  5            .ביקורת בנושא טיאוט רחובות
  
  

  11                               . עיקרי ממצאים
                                                                               

     55                                             .או הנוגעים בדבר/התייחסות המבוקרים ו
                                                

  73                                                                              רהערות ראש העי
  

  75        .פינוי אשפה וגזם ,ניקיוןביקורת בנושא 
  
  

  81                . עיקרי ממצאים
          

  

  142                                                               .מנהל אגף השרותהתייחסות 
              

  

  147                                                                             רהערות ראש העי
                                                                             

       אגף אחזקה מים ותשתיות
  

  149  .חיובים בצריכת מים משותפת וטיפול בנזילה סמויהביקורת ב
  
  

  152                .עיקרי ממצאים
  
  

  188                                                     .ל העירייה"התייחסות המבוקר ומנכ
            

  

  193                                                                   ר           הערות ראש העי
                                                                           

  מעקב תיקון ליקויים 
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  195    .2008מעקב תיקון ליקויים לדוח מבקר העירייה לשנת 
  
  

  210      .2008ח  לשנת "מעקב תיקון ליקויים לדוח רו
  

   הבסיס החוקי
  

  217          .הבסיס החוקי לעבודת מבקר העירייה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

              
  הטיאוט : ביקורת באגף השרות בנושא

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ביקורת באגף השרות
  :   בנושא

          טיאוט רחובות
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  טיאוט רחובות: ביקורת באגף השרות בנושא 

 כללי

הטיאוט תלונות שהגיעו למשרד מבקר העירייה בנושא על פי תוכנית עבודה שנתית ולאור 

  .הביקורת ערכה ביקורת באגף השרות בנושא הטיאוט,בעיר

 

  הגוף המבוקר או הנוגע בדבר/היחידה/האגף 

 .וועדת מכרזים �

 .אגף השרות �

 .גזבר העירייה �

 . משפטיתהמחלק �

 

  הבסיס החוקי לעבודת אגף השרות �

, )שמירת הבטיחות הסדר הניקיון ומניעת מפגעים ומטרדים (חוק עזר לקריית מלאכי �

  .1988ח "שמת-ה

 .1984 – ד"תשמ-ה, חוק שמירת הניקיון �

 ).נוסח חדש(בריאות הציבור לפקודת העיריות , תברואה-242סעיף  �

נוסח (לפקודת העיריות ) ב"תיקון תשל( הוראות בדבר ניקיון מדרכות - ' ב251סעיף  �

 ).חדש

 .1987ח "תשמ-ה) מכרזים(תקנות העיריות  �

 . קבלנים ספקים ונותני שירותים בעירייה נוהלי עבודה מול– 2' ל מס"חוזר מנכ �

 . נוהלי התקשרויות בעירייה– 16 'ל מס"חוזר מנכ �

  

  מטרת הביקורת
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את פעילות מחלקת השרות בתחום טיאוט הרחובות , מטרת הביקורת לבדוק באופן כללי

וכן להמליץ על ,ומרכזים ולהתריע על ליקויים בדרכי התפעול וניהול במידה והם קיימים

  .במגמה לשפר את המינהל התקין ,תרוןדרכים לפ

  

  -:הביקורת בדקה בין היתר את הנושאים הבאים 

 .התקשרות העירייה בהסכם עם הקבלן �

 .ביצוע עבודת הקבלן אל מול ההסכם �

 . של מחלקת השירות על עבודת הקבלןההפיקוח והבקר �

 .בדיקת התחשבנות ואישור התשלומים לקבלן �

 .יעה ללשכת מבקר העירייהבדיקת סוגיות שהופיעו בתלונה שהג �

  

  הליך הביקורת

הביקורת קיימה מפגשי עבודה עם מנהל אגף השרות וצוות עובדיו ושוחחה עם עובדי קבלן 

  .הביקורת ערכה ביקורת פיזית ברחובות העיר ,הטיאוט 

הגזבר והיועצת המשפטית בקשר לתלונה על , ל העירייה"הביקורת קיבלה התייחסות ממנכ

  .יעה למשרד מבקר העירייהמחלקת השרות שהג

מגזברות העירייה , מהיועצת משפטית,הביקורת הסתייעה במסמכים מהנהלת חשבונות

  .ומאגף השרות

  .ח"הביקורת קיבלה התייחסות לטיוטת הדו

  

  שיתוף פעולה

הן מאגף השרות , הביקורת מציינת לחיוב את שיתוף הפעולה לו זכתה במהלך הביקורת

  .עירייה ומהנהלת חשבונותועובדיו והן מגורמי מטה ב

  

  ביקורות קודמות

  :מבקר העירייה ערך ביקורות באגף השרות 

 .2006 רישוי עסקים בשנת  בנושאביקורת �

 .2006ביקורת בשרות הווטרינרי בשנת  �

  .2009 בשנת  וגזםביקורת בנושא ניקיון פינוי אשפה �

  

  התייחסות המבוקרים
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  סמוך להערות והמלצות הביקורתראו ב ,או הנוגעים בדבר/התייחסות המבוקרים ו

  .לנושא המבוקרביקורת ה בסוף דוח או

  

  לוח זמנים

  .2009 יוני -הביקורת נערכה בחודשיים מרס

  

  

  

  כללי

  רקע

בנושא , על פי תוכנית עבודה שנתית ולאור תלונות ציבור שהגיעו למשרד מבקר העירייה

  . הביקורת ערכה ביקורת באגף השרות בתחום הטיאוט, הטיאוט

  

, יש השלכות על איכות החיים של תושבי העיר, לשמירה על ניקיון העיר ולטיפוח חזותה

  .על איכות הסביבה ועל רמת התברואה בעיר

  

מחוק ,) נוסח חדש(מחויבת מתוקף פקודת העיריות ) להלן העירייה(עיריית קריית מלאכי 

תי תברואה לספק לתושביה שרו ,1984ד " התשמ-עזר עירוני ומחוק שמירת הניקיון 

  .וניקיון ולנקוט פעולות שיבטיחו את שמירת הסדר והניקיון בעיר

  

מדיניות .רמת השירותים ואיכותם תלויה במדיניות העירייה ובפעולות הננקטות למימושה 

היא לשפר את רמת הניקיון בעיר ולפעול לטיפוח חזותה וזה בא , המוצהרת של העירייה

סיורים הקבועים שנערכים על ידי ראש העיר ב, לידי ביטוי במעבר לשיטת ההטמנה

  . ל "והמנכ

  

על פי נתונים שלוקטו , באה לידי ביטוי במישור התקציבי,  בעירןהחשיבות לנושא הניקיו

 60% - שנים האחרונות ב3-כי התקציב לנושא הטיאוט עלה ב,מהנהלת חשבונות עולה 

התקציב , 2006ו בשנת כולל תגבור ואיל ₪  1.875.000עמד התקציב על , 2008בשנת 

  . ₪  01.234.000 עמד על
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 120%הייתה עליה של  , 2008כי בשנת ,בהשוואת התקציב בכללותו לנושא הניקיון עלה 

  .וכן עקב ההתייקרות שחלה בענף,כולל השקעה בהטמנה והיטל הטמנה,2006ביחס לשנת 

  

די טיאוט ידניים  עוב30 –בעיריית קריית מלאכי כ  במחלקת הניקיון ישירותבעבר עבדו

  .מכונת טיאוט בינונית ומכונת טיאוט גדולה,של העירייה 

  

 עובדי ניקיון 10 –נותרו כ ,  לאחר תוכנית התייעלות שהייתה בעירייה2004במהלך שנת 

  .ידניים 

  

  ".מ"פרח השקד בע"העירייה הוציאה מכרז להפרטת עבודת הטיאוט ובמכרז זכתה חברת 

,  2004 בדצמבר 31 בספטמבר עד 1  מתאריך  בעירייהעבדה" מ"פרח השקד בע"חברת 

מאחר והעירייה לא הייתה שביעת רצון מאופן ,  תקופה קצרה מאוד ועבודתה הופסקה

  .תפקודה

  

" מ"פורד מערכות מוניציפאליות בע"' ובמכרז החדש זכתה חב, העירייה יצאה למכרז חדש

  . 2005 בינואר 1 - מהשהחל

  

 עובדי 2- נהגים ו2ונות טיאוט כחלק מדרישות המכרז עם  מכ2החברה מספקת לעירייה 

  .עובדת בעירייה" מ"פורד מערכות בע' חב"ומאז ועד היום ; מפוח 

  

והתוצאה שיש רחובות ללא פועלי , קיים חוסר בעובדי הטיאוט הידני, במחלקת הניקיון

 אגף השרות משתדל לבצע את כל, למרות החוסר בעובדים קבועים, ניקיון קבועים

העדר עובדים בשכונות וברחובות מאלץ את אגף השרות .המשימות הרבות שעומדות בפניו

  .לדפוסי עבודה מאולתרים

  

על מנת להתגבר ,  עובדים ולעיתים יותר5בתקופת החגים אגף השרות מתוגבר בהיקף של 

  .על המשימות המיוחדות המוטלות בתקופות אלו

  

 2005 בינואר 1החל לעבוד בתאריך " מ"בעפורד מערכות מוניציפאלית "הקבלן הנוכחי 

  .2009 בדצמבר 31בתאריך ההסכם עימו יסתיים ,  הארכות2ולאחר 

  

  .מנהל אגף השרות דיווח לביקורת שהוא שבע רצון מעבודת הקבלן
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כולל תגבור  ₪ 1.644.142 - נאמדו ב2008ההוצאות של העירייה לתחום הטיאוט בשנת 

  .בעובדי טיאוט

  

  

  

  

  

  

  ימבנה ארגונ

  :אגף השרות בעירייה בנוי מהמסגרות הבאות 

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

 אגף השרות

פיקוח רישוי 
 עסקים

איכות  תברואה
 הסביבה

שרות 
 ווטרינרי

 גינון

בדיקות  פינוי אשפה
 משנה

 הדברה

 תקשורת

 טיאוט

בדיקת איכות  חיסונים פינוי גזם
 מי שתייה



 2009דוח מבקר העירייה לשנת  

 11 
 

  ביקורת מבקר העירייה באגף

  . ביקורת בתחום רישוי עסקים ובשרות הווטרינרי2006מבקר העירייה ערך בשנת 

  

   אשפה ןהניקיו תיערך ביקורת בתחום, בנוסף לביקורת בתחום הטיאוט שנערכת כעת

  .גזםו

  

  

  

  

  

  עיקרי הממצאים

 אמצעי נגשתמודעות התושבים לאיכות הסביבה עולה עם השנים לאור ה, לדעת הביקורת 

  . ברמה גבוהה יותרםדבר שמחייב את העירייה להיערך למתן שירותי ,התקשורת והמדיה

  

הביקורת סבורה שיש לערוך בחינה מחודשת בתוכנית העבודה של הטיאוט בעירייה וזאת 

  .2010רסום המכרז החדש לשנת לפני פ

  

 מאלתורים עשכונות ולהימנ/ הביקורת סבורה שיש לקבוע אחראי לכל קבוצת רחובות 

  .והקפצת עובדים ממשימה למשימה מרחוב לרחוב כדבר שבשגרה

  

 את הצעת החוק  2010 שיש לקחת בחשבון בפרסום המכרז החדש לשנת,הביקורת סבורה

 ,מורה לאסור הפעלת מפוחים לטיאוט רחובות בעירייהאשר א, של חבר כנסת אופיר פינס

  .ח אדם בעבודת הטיאוטודבר שיביא בהכרח להגדלה בכ

  

שיש לקחת בחשבון את ההסכם החדש של ההסתדרות עם חברות הניקיון , הביקורת סבורה

-כך ששכר המינימום של עובד ניקיון יהא שכר של  כ ,20% -אשר העלה את שכרם ב

  . על הכנת האומדן למכרז החדש השפעה לו דבר שיש,)צו הרחבהמותנה ב( ₪ 4.620

  

 כפי שמקובל ,' קילומטרזהביקורת ממליצה לבחון את שיטת הפעלת מכונות הטיאוט לפי 

  .במספר רשויות אחרות

  

  :להלן עקרי הממצאים
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  בחירת הקבלן הזוכה
  
 . ההצעות האחרות של החברות שלא זכו במכרז2בוועדת המכרזים לא נמצאו  �

 על מנת לבדוק שהליך המכרז היה ראוי ועל פי ,וחוות דעת של היועצת המשפטית

 דין

שכאמור לא ,בהתייחסות לטיוטת הדוח העבירה היועצת המשפטית את חוות דעתה  �

 .נמצאה בתיק המכרז

 

 

האם תהליך המכרז בוצע על פי ,אשר ממנו ניתן ללמוד , לביקורת לא הוצג תיק המכרז �

ח "מכרזים התשמ( לפקודת העיריות ועל פי תקנות העיריות 198 - ו197,148סעיפים 

1987.( 

  

פוגעת באפשרות לבדוק אם התחרות הייתה , אי שמירת תיק המכרז על כל מסמכיו �

שווה ופתוחה להשתתפות כלל הציבור ויש בה כדי להבטיח תנאים הוגנים ושווים .הוגנת

 .לכל המשתתפים

  

זכירה שתהא אחראית על תיקי המכרזים בעקבות הביקורת מינה ראש העירייה מ �

 .ותדאג לתיוק כל המסמכים הקשורים למכרזים

  

  הסכם ונספחיוה

לא הוצגו מסמכים לביקורת ,  אופציות להארכת ההסכם עם הקבלן2העירייה ביצעה  �

כדי להעיד שהעירייה קיימה דיון מקדים בנושא תפקודו ושביעות רצון ,אשר יש בהם 

 .2008ת תוקף ההסכם לשנת לפני הארכ,מעבודת הקבלן

 

העירייה ערכה נספח להסכם אשר מטרתו להרחיב את הסכם הטיאוט לרחובות צרים  �

כי ההסכם נערך ,  נמצא.2008 ביוני 18 עובדי טיאוט בתאריך 5ועל פיו הקבלן יספק 

 .2008 בדצמבר 31 ועד לתאריך 2008 בינואר 1בדיעבד החל מתאריך 

 

 במרס 22 לא נמצאה ערבות מתאריך ,ניהול הערבויותבגזברות העירייה האחראית על  �

 חודשים במקום 12- וכן תקופת הערבויות היא בדרך כלל ל2005 בדצמבר 31 עד 2005
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הערבויות מנוהלות , למעט ממצא זה, ) יום90חסרים (כנדרש מההסכם ,  חודשים15-ל

 .בצורה ראויה ועקבית

 

 להחתים את חברת הביטוח על נדרש) להסכם' נספח ב(באישור על קיום ביטוחים  �

דבר ,כי הקבלן וחברת הביטוח מבצעים תיקונים בכתב יד  באישור הביטוח, נמצא.הקבלן

כך לדוגמא חברת הביטוח מתחייבת להודיע , שיש לו משמעות לגבי אחריות חברת הביטוח

בות זמן ההודעה יש יש לח, יום60 במקום , יום30לעירייה על ביטול פוליסת ביטוח 

 .ות על היערכות העירייהמשמע

 

 שמנהל עבודה במחלקת השרות ורישום את המד 2.4בהסכם העבודה נרשם בסעיף  �

ראוי שסעיף זה לא ', העבודה ובסיומה בפועל לא מתנהל רישום מד אוץ) ספידומטר(אוץ 

אלא שעון , במכוניות הטיאוט' שכן אגף השרות טוען שאין מד אוץ,יופיע בהסכם החדש 

 .עבודה

 

שעל כל הפרה של הקבלן ישלם פיצויים מוסמכים וקבועים מראש , ם נקבעבהסכ �

סעיף זה מחייב שינוי ודורש טבלת פיצויים , לדעת הביקורת.   5.000₪כ של "בסה

כדין אי הופעת עובד המפוח ,שכן אין דין אי התייצבות של מכונת הטיאוט והנהג,מדורגת 

 . ה או ניקוי קטע ברחוב מסוים ובחוזהאיחור לעבוד: כגון ,או הפרה אחרת פעוטה יותר

 

,  טון12כי משקלם של מכונות הטיאוט יהיו בעלי משקל של , להסכם נקבע2.5בסעיף  �

ידוע שהספק ( טון 5.10בפועל מכונות הטיאוט שמועסקות בעירייה הן בעלי משקל של 

 ). טון גבוהים יותר12והתכולה של 

 

ביום ההסכם הקבלן . שנים3א יעלה על שהקבלן יעמיד מכונות שגילם ל, בהסכם נקבע �

על פי ההסכם נדרש הקבלן לרענן את המכוניות  ,2005העמיד מכונית טיאוט משנת יצור 

 .שכן יש השפעה על טיב עבודת הטיאוט, הטיאוט למכוניות בעלי דגם יצור מתקדם

 

 2001על פי ממצאי הביקורת רכבי הטיאוט החלופיים שהועסקו בעירייה הינם משנת  �

 .2004 לשנת יצור 2000עת עריכת הביקורת הוחלפה מכונת טיאוט משנת וב
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 לפני שהעירייה שידרגה ,כי הסכם הטיאוט ערוך במתכונת ישנה,הביקורת מעירה �

כיום העירייה שוקדת על עריכת הסכמים במתכונת שונה מהסכם ,את ההסכמים 

 .הטיאוט 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  בדיקת חשבוניות הקבלן וביצוע תשלומים

כי הבקרה המופעלת בבדיקת חשבוניות ותשלומי הקבלן סבירה ,מצאי הבדיקה העלו מ �

גזבר העירייה ,  בעלי תפקידים מנהל אגף השרות3החשבוניות נבדקות על ידי , וראויה

 .ל העירייה"ומנכ

 

 ימי היעדרויות מוצהרים של עובדי הקבלן 112 היו 2006/07נמצא שבשנים  �

 .בן לא שולם בגינם שכר ימים שכמו2007שמרביתם בשנת 

  

כי הקבלן נקנס על ידי העירייה בגין היעדרות עובד מפוח , ממצאי הביקורת העלו �

סכום אשר אין בו כדי להרתיע את הקבלן להקפיד על אספקת , ₪ 340-400כ שבין "בסה

כך שלמעשה זה לא היה קנס אלא הפחתת ).רצוי קנס גבוה יותר(עובדים על פי ההסכם 

 .שכר העובד

  

העבודה כבר בוצעה ,  ימי עבודה כאשר70כי הגזבר הורה לחייב את הקבלן על ,מצאנ �

קובע שעובדי ,למרות שהנספח להסכם , הטענה שאין תקציב להעסקת עובדי טיאוט 

  .2008 בדצמבר 31הטיאוט מאושרים עד 

  

 .בהתייחסות לטיוטת הדוח הגזבר דיווח שהתשלום בוצע מאוחר יותר �
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, נמצא.כל חודש ₪ 8.000כי  הקבלן התחייב לתת הנחה של ,במסגרת ההסכם נרשם �

 ורק מאוחר יותר בחודש 2006ספטמבר /כי הקבלן לא נתן הנחה בחודש אוגוסט 

 .גזבר העירייה ביצע תיקון וחייב את הקבלן בתשלום, אוקטובר

  

כי בעתיד יערוך בדיקה יסודית בחשבוניות , בהתייחסות לטיוטה הדוח הגזבר דיווח �

 .שורן הסופילפני אי

  

  תוכנית עבודה בתחום הטיאוט

כי חלק מהשכונות בעיר אינן , מהצגת תוכנית העבודה של מנהל אגף השרות עולה �

 עובדים לשכונות 9 -לדבריו חסרים כ, מכוסות בעובד עירייה קבוע לנושא הניקיון

שלדעת הביקורת שמחייב הערכה מחודשת לגבי תוכנית העבודה ,ח המבקר "שפורטו בדו

 .קיוןיהקצאת עובדי נו

 

שכן עובדי הקבלן ,כי קיים קושי בעניין רישום נוכחות של עובדי הקבלן,נמצא �

 כאשר משרדי אגף 0:600 וחלקם בשעה 0:500מתחילים את עבודתם מוקדם יותר חלקם 

ביחד עם .  ורישום הנוכחות מתבצע ידנית רטרואקטיבית08:00השרות נפתחים רק בשעה 

הרעיון לצייד את עובדי הקבלן בכרטיס מגנטי ולהתקין שעון מנהל אגף השרות עלה 

 .נוכחות בחלון מסורג במחלקת השרות 

  

כי לחשבוניות צורפו דוחות נוכחות החל , מבדיקת החשבוניות בהנהלת חשבונות נמצא �

הפסקת צירוף דוחות נוכחות הופסקה מחודש .2007 עד חודש יולי 2006מחודש יוני 

אי צירוף ,2009צירוף דוחות נוכחות חודשה בשנת , 2008נת  ועד סוף ש2007אוגוסט 

לדעת הביקורת אין לשלם חשבוניות .החשבוניות יש בו כדי להעיד על העדר בקרה ראויה 

 .ללא צירוף דוח נוכחות

  

 מתבצעת בקרה יותר מדוקדקת על ידי 2009הביקורת התרשמה שהחל מחודש ינואר  �

אשר מצא  והעלה את נושא הקנסות באחת , הל העיריי"הגזבר ונוספה לה בדיקת מנכ

 .מבדיקותיו על גבי אחת מהחשבוניות
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  בעובדי טיאוטתגבור 

שהוגשה הזמנה ואושרה בוועדת , במקרים מסוימים עובדי התגבור החלו לעבוד לפני �

 .רכש ובלאי

 

 200 שצברו  כאלה יום והיו65-עובדי אגף השרות צברו ימי חופשה רבים מעבר ל �

פנים הורה להוציא אותם לחופשה מכיוון שחרגו ממספר הימים המותרים משרד ה. יום

 .לצבירה

  

טעם "דבר שיש בו ,שעובדי אגף השרות עבדו במשך חופשתם אצל הקבלן , נמצא �

 ".לפגם

מבלי לקבל ,  העירייה העסיקה עובדי טיאוט בחברת כח אדם אחרת 2009בתחילת  �

מחברות י לקבל הצעות נוספות בל ומהצעות נוספות מעבר להצעת מחיר של החברה

תופעה שאינה ראויה וצריך " הסכם"כי  הצעת החברה הפכה למעין ,נמצאה .אחרות

 .להימנע ממנה

  

  פיקוח ובקרה על עבודת טיב הקבלן

, כי קבלן הטיאוט לא נקנס על טיב עבודתו דבר זה אינו סביר, ממצאי הבדיקה העלו �

ת הסטטיסטית לפיה כל הרחובות בעיר אינו מתיישב עם השכל הישר ולא עם כל סבירו

כי אגף השרות צריך לערוך דוחות פיקוח ,נדרש . תמיד ימצאו נקיים וללא כל בעיה בשטח

 . יומיים ושבועיים

 

כי הפניות בנושא טיאוט בשנת , מבדיקת תלונות בתחום הטיאוט במוקד העירייה נמצא �

, הביקורת סבורה. דבר שראוי להתייחסות, 2008 ביחס לשנת 400% - עלו ב2009

שהעלייה נובעת גם ממודעות התושבים לשיפור השרות וכן מניהול רישום קפדני במוקד 

  . העירייה

שירות טוב ,  מטרות2 כדי לשרת ,ראוי שבאגף השרות יתנהל מעקב על תלונות הציבור

 . הקבלןם עלללקוח ומעקב ליקויי

  

  בדיקת אספקת דלק ומפוחים לקבלן

דלקים ושמנים ,אשר מאוחסנים בה ביחד כלי עבודה) מכולה(ן באגף השרות קיים מחס �

 .ראוי לבצע הפרדה מוחלטת בין רכוש הקבלן לרכוש העירייה.של העירייה ושל הקבלן 
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 באוקטובר 23בתאריך " דרגון" על פי ההסכם שנחתם בין העירייה לחברת דלק  �

ראוי לבחון , בשעתותספק לעירייה דלק בהנחות שסוכם עליהם " דרגון" חברת דלק 2002

 ). שנים7(הסכם זה לאור הזמן שעבר 

  

  ביקורת פיזית ברחובות העיר

ביקורת פיזית ברחובות העיר ונפגשה עם עובדי הקבלן ועובדי , הביקורת ערכה �

   . ליום הביקורתכי רחובות העיר נקיים ברמת טובה וסבירה, הטיאוט הביקורת מצאה

  
  
  
  
  
  
  
  

  : דוח הביקורת המפורט בנושא
  טיאוט רחובות

  

  בחירת הקבלן הזוכה. א

  המכרז

  .2004 בחודש דצמבר 15/2004' עיריית קריית מלאכי יצאה למכרז מס

 2ביום " מ"פורד מערכות מוניציפאליות בע"בעקבות המכרז העירייה חתמה על הסכם עם 

  .2005בינואר 

  

  .פרוטוקוליםמתוך ספר רישום ,  פרוטוקולים בכתב יד2וועדת המכרזים הציגה לביקורת 

  . יודפסו פרוטוקולים ויופצו למשתתפיםםראוי שבנוסף לספר רישום פרוטוקולי

  

  הצעת הקבלן הזוכה

" מ"פורד מערכות מוניציפאליות בע"הוועדה למכרזים העבירה לביקורת את הצעת 

ליום  ₪ 1840 שעות נטו כולל הכל 8מחיר ליום עבודה : בהצעה נרשם , החברה הזולה

X2 3,680₪= מטאטאים .  
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 על מנת לבדוק שהליך,  האחרות של החברות שלא זכו ההצעות2לא הוצגו לביקורת 

  .המכרז היה ראוי ועל פי דין

  ,  החברות האחרות2לא הוצגו לביקורת ההצעות של , גם לאחר התייחסות לטיוטת הדוח �

  . הפרוטוקולים לא הוצגו לביקורת מסמכי מכרז נוספים 2-מעבר ל

חתומה ,העבירה היועצת המשפטית לביקורת טבלת השוואה , הדוח בהתייחסות לטיוטת �

 .אך ההצעות של החברות עצמן לא נמצאו, על ידי מנהל אגף השרות

 

אשר תהא אחראית על ריכוז ,מינה ראש העיר מזכירה , בעקבות ממצאי הביקורת �

  .מסמכי המכרזים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  פרוטוקולים

  .)אין תאריך(פרוטוקול פתיחת מעטפות מיום 

  :השתתפו בפתיחת המעטפות

  .גזבר העירייה ומזכיר וועדת המכרזים,ר הוועדה"יו

  ".מ"שמש בע. א"וחברת " חברת פורד מערכות","אשקלון. ש.מ.ד"נכחו נציג חברת 

  -:על פי הפרוטוקול ניתן ללמוד שלמכרז הוגשו שלוש הצעות כדלקמן 

  ).לההחברה הזו(מ "לא כולל מע ₪ 1800 -"מ"אשקלון בע. ש.מ.ד" �

  .מ "לא כולל מע ₪ 1.840 -"מ"פורד מערכות מוניציפאליות בע" �

 ".מ"לא כולל מע ₪ 1899-" מ"שמש בע.א" �

 

 . 1800₪-  היהאומדן העירייה

  

  החלטה 

לבדוק את החומר ולהמליץ , לגזבר וליועצת משפטית, השרות ' להעביר החומר למנהל מח

  .לוועדה
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  .0042 בדצמבר 30פרוטוקול וועדת מכרזים מיום 

  :השתתפו בישיבה 

  . חברי מועצה3,ר הוועדה "יו

  .מזכיר העירייה: נכחו

  

  :החלטה

על פי , 2004 בדצמבר 23ר הוועדה הקריא את חוות דעת היועצת המשפטית מיום "יו

" מ"חברת פורד מערכות מוניציפאליות בע"לאשר את ,חוות הדעת של היועצת המשפטית 

  .מ להורדת מחיר למינימום האפשרי" עימה מווינוהל,  חודשים3לתקופת ניסיון של 

  

  חוות דעת היועצת המשפטית

לא נמצאה חוות דעת משפטית , במסמכים שהועברו על ידי הוועדה למכרזים לביקורת

ממנה ניתן ללמוד על הנימוקים לאי זכיית חברה אחרת שהייתה , עליה הסתמכה הוועדה

  ."מ"פורד מערכות מוניציפאליות בע"זולה מחברת 

  

ראויה .בהתייחסות לטיוטת הדוח הועברה לביקורת החוות דעת על היועצת המשפטית �

  .היטבומנומקת 

  

  תיק המכרז

האם תהליך המכרז בוצע על פי ,אשר ממנו ניתן ללמוד, לביקורת לא הוצג תיק המכרז

-ח "התשמ) מכרזים( לפקודת העיריות ועל פי תקנות העיריות 198- ו148,197סעיפים 

1987.  

  

  -: הנושאים הבאיםתר תיק המכרזים לא ניתן לבדוק אבהעד

  

 . לפקודת העיריות203- ו195 סעיפים -בקשה למכרז �

  

 . לפקודת העיריות195-203 סעיפים -אישור תקציבי �

 

 ).א (10 תקנה -הכנת מפרט �

  

 .11 תקנה – הכנת אומדן �
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 .7 תקנה – רישום בפנקס מכרזים �

  

 ).'א (15 - ו12 תקנה -לפתיחה,להגשהמועד אחרון , תיאום מועדים לסיור קבלנים �

  

 .9 -ו) 'ד (8 תקנה – פרסום בעיתונים ותפוצה לספקים �

  

 ).ד (10 תקנה -סיור קבלנים/עריכת כנס �

  

 ).'ה(-ו) 'א (10 תקנה -מכירת טופסי המכרז ורישום �

  

 .11 תקנה -הפקדת האומדן בתיבה �

  

 ).'ד (15 תקנה – פרסום בדבר פתיחת הצעות �

  

  

  

 

   הביקורתהערות והמלצות

יש לפעול על פי תקנות העיריות ,שבתהליך הוצאת מכרז , הביקורת ממליצה �

שאושר  16' ל מס"בחוזר מנכ   ועל פי נהלי העירייה שנקבעו1987ח "התש) מכרזים(

  .והופץ לכל הנוגעים בדבר העירייה

של הוועדה , שבנוסף לספר המכרזים יש להדפיס פרוטוקולים, הביקורת מעירה �

  .תם לחברי הוועדה המשתתפים ולשמור העתקים בתיק המכרזולהפיץ או

הביקורת מעירה שיש לשמור בתיק המכרז את החוות דעת של היועצת משפטית  �

ומסמכי הבדיקה של הגזבר ומנהל האגף הרלבנטי ויש לפעול כאמור לפי נהלי 

  .העירייה שפורסמו

גם , ל עצמושנושא אי שמירת תיעוד מסמכי המכרז חוזר ע, הביקורת מעירה �

  .במכרז זה כמו במכרזים אחרים ויש להקפיד על שמירת כל המסמכים בתיק המכרזים

 

פוגעת באפשרות לבדוק אם התחרות הייתה , אי שמירת המסמכים בתיק המכרז �



 2009דוח מבקר העירייה לשנת  

 21 
 

 שווה ופתוחה להשתתפות כלל הציבור ויש בה כדי להבטיח תנאים הוגנים ,הוגנת

 .של פרוצדורה אלא בעניין של מהותאין מדובר בעניין ,ושווים לכל המשתתפים

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ההסכם ונספחיו. ב
  

  ההתקשרות
  

" מ"חברת פורד מערכות מוניציפאלית בע" עם 15/2004' עיריית מלאכי ערכה הסכם מס

  . שנים3 לתקופה 2005 בינואר 2ביום 

  

ם  שני3 -כי תקופת ההסכם בין העירייה לקבלן היא ל, בהסכם נקבע 8.11על פי סעיף 

  ).להלן תקופת החוזה (2007 בדצמבר 31 עד יום 2005 בינואר 1מיום ) שלוש שנים(

  

  )אופציה(זכות ברירה 

לפי שיקול דעתה ) אופציה(ת זכות ברירה ילעירייה מוקנ, להסכם8.12על פי סעיף 

 חודשים 12הבלעדי והמוחלט להאריך תוקפו של ההסכם למשך שתי תקופות נוספות של 

  .קופהכל ת).שנים עשר(

  

 בדצמבר 31כי ההסכם לאחר מימוש האופציות יסתיים בתאריך , מהאמור לעיל עולה

2009.  

  ממצאים
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 2007 בדצמבר 31המחלקה המשפטית המציאה לביקורת בצירוף להסכם עם הקבלן שפג 

  :לפני הפעלת האופציות הארכות כדלקמן

  

 הגזבר י"חתומה ע ,2009 בדצמבר 31עד  ,2008 בדצמבר 31  הארכה מתאריך �

  .בלבד

  

י ראש העיר "חתומה ע ,2009 בדצמבר 31עד , 2008 בדצמבר  31 הארכה  מתאריך �

 .והגזבר

 

אשר יש , לא הוצגו מסמכים לביקורת,מעבר למכתב הגזבר לקבלן המאריך את שרותו  �

לפני , בהם כדי להעיד שהעירייה קיימה דיון מקדים בנושא תפקודו ושביעות רצון מהקבלן

נמצא שהתקיים , 2009להארכת ההסכם לשנת . 2008של ההסכם לשנת הארכת תוקפו 

 .אך ההארכה בוצעה ללא חוות דעתו של מנהל אגף השרות ,דיון

  

כי לקראת כל הארכה מתקיימים דיונים ,בתגובה לטיוטת הדוח היועצת המשפטית דיווחה

 .ומפורסם פרוטוקול בהתאם מלשכת סגן ראש העיר

 

  הערות והמלצות הביקורת

 31 שנות אופציה נוצלו וההארכה אחרונה תסתיים ביום 2כי , יקורת מעירההב �

  .2009 ויש להיערך להוצאת מכרז חדש במחצית שנת 2009בדצמבר 

 

ידונו בוועדה להארכת ) אופציות(ראוי שהארכת תוקפם של הסכמים  �

ושביעות רצון מהקבלן ומחירי השוק ביחס למחירים ,אשר תבחן את תפקודו ,הסכמים

  ). בלבד2009כאמור היה דיון בהארכת אופציה לשנת .(ההסכםשל 

 

כמו כן חוות דעת של ,ראוי שהדיון בהארכת האופציה יתועד בפרוטוקול, כמו כן  �

 .מנהל האגף הרלוונטי

  

  )הרחבה(נספח להסכם 
  

ועליו חתמו העירייה  ,2008 בינואר 2 נחתם נספח להסכם מיום 2008 ביוני 18בתאריך 

  .רתו להרחיב את הסכם הטיאוט לרחובות צרים באמצעות מטאטא ידניוהקבלן אשר מט
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 עובדי טיאוט ובתמורה לביצוע עבודת הטיאוט תשלם 5על פי ההסכם הקבלן יספק לפחות 

  .מ לכל יום עבודה בהתאם לביצוע בפועל" בצירוף מע, 250₪העירייה סך של 

  

 בדצמבר 31 ועד ליום 2008 בינואר 1 חודשיים מיום 12-תקופת הנספח להסכם למשך ל

2008.  

  

  ממצאים

  .2008 ביוני 18כי העירייה ערכה נספח להסכם עם הקבלן בתאריך ,ממצאי הבדיקה העלו

  .2008 דצמבר ב31 ועד לתאריך 2008 בינואר 1ההסכם נערך בדיעבד החל מתאריך 

  

  

  הערות והמלצות הביקורת

אז התחיל לעבור כי עריכת הסכם בדיעבד לאחר חצי שנה מ, הביקורת מעירה �

 .הקבלן אינה תקינה

  

  ערבויות בנקאיות

כי הקבלן יפקיד בידי העירייה ערבות בנקאית אוטונומית בלתי , להסכם קובע 6.5סעיף 

) X12מחיר החודשי ( מערך ההצעה השנתית 10%מותנית וצמודה למדד בשיעור של 

הערבות תהא בתוקף להסכם ' על פי נספח ג, מ להבטחת ביצוע כל ההתחייבויות"כולל מע

כך שהיא תהא בתוקף ,  חודשים והקבלן  מתחייב להאריכה מפעם לפעם24לתקופה של 

  .לרבות תקופת הארכה,  יום לאחר תום תוקפו של החוזה90עד 

  

  ממצאים

בבדיקה נמצאה הערבות , כתבי הערבויות המקוריות מטופלים על ידי מזכירת הגזבר

  ).ערבות מכרז (2005 במרס 22בתוקף עד  ₪ 135,000המקורית על סך 

  

  -:להלן הארכת ערבויות שהוצגו לביקורת

  

  .2006 בדצמבר 31הארכת תוקף עד  �

 .2007 ביוני 30הארכת תוקף עד  �

 .2008 ביוני 30הארכת תוקף עד  �

 .2009 ביוני 30הארכת תוקף עד  �
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 דצמבר 31 עד לתאריך 2005 מרס 22במחלקת הגזברות לא נמצאה ערבות מתאריך 

  ). חודשיים9( 2005

  

  .בעקבות הביקורת גזבר העירייה פנה לקבלן להשלים את הערבות החסרה �

  

  תקופת הערבות

 יום עד 90בתקופה הראשונה ועד , חודשים24הערבות תהא בתוקף של  ,6.5על פי סעיף 

כאשר העירייה מממשת את האופציה הערבות תהא תקפה .לאחר תום תוקפו של החוזה

  . יום90לתקופת ההארכה ועוד 

  

כי אין התייחסות לקביעה בהסכם שהערבות תהא תקפה , ממצאי הבדיקה העלו

  . יום90לתקופת הארכה ועוד 

  

  . חודשים12-כ ל" חודשיים ובד6הארכות הם לתקופות קצרות  לעיתים הש, כמו כן נמצא

  

  הערות

 העתקים מהערבויות או הארכתם ימצאו במחלקה ,ל העירייה"על פה החלטת מנכ �

  .המשפטית

 

אך ,ראוי שהמעקב על הארכת תוקפם של הערבויות יישאר בידי מחלקת הגזברות  �

מחלקת הגזברות תעביר העתק מהערבויות החדשות , כדי לשמור על הנהלים שנקבעו

 .והארכות למחלקה המשפטית

 

  ).2005 חודשים שנת 9( לאתר את הערבות החסרה ולשמור אותה במעקב  �

 

 . יום 90ה לתקופת ההארכה ועוד להקפיד שהארכת הערבות תהא תקפ �

  

  

  .להסכם'  ניספח ב–אישור על קיום ביטוחים 

הקבלן מתחייב להמציא לעירייה מיד עם מועד החתימה על ,  להסכם5.10על פי סעיף 

  .להסכם' נספח באשור חתום של חברת ביטוח על פי ,לפני תחילת ביצוע העבודות ,החוזה

  

  ממצאים
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  -:קורת אישורים על הקיום ביטוח כדלקמן המחלקה המשפטית המציאה לבי

  .2005 במרס 31עד לתאריך , 2004 באפריל 1אישור מתאריך  �

 .2009 במרס 31 עד לתאריך ,2008 באפריל 1אישור מתאריך  �

 -:לא נמצאו אישורים על קיום ביטוחי להארכת ההסכם לתקופות הבאות

  .2006אישור על קיום ביטוחים לשנת  �

 .2007ם לשנת אישור על קיום ביטוחי �

 

ל היו ביטוחים "ל מטילה ספק אם בתקופות הנ"אי הימצאותם של האישורים הנ

אך מי , קיים אישור ביטוחים) 2009(אמנם לתקופה האחרונה , לחברה על פי ההסכם

  .מבטיח שהעירייה לא תתבע על נזקים שגרם הקבלן ועלולים לצוף מאוחר יותר

  

תודיע לעירייה על ביטול פוליסת )  הביטוחחברת( בהסכם קובע שהמבטח 5.8.4סעיף 

 60"כי חברת הביטוח תיקנה את תקופת ההודעה על ידי מחיקת , נמצא.  יום 60הביטוח 

  " יום30-יום ותקינה ל

  

שיש משמעות לאורך זמן מקבלת ההודעה ולכן יש להקפיד , הביקורת סבורה

  .וח לא יעשו תיקונים בנספחים על אישור קיום ביט,שחברות ביטוח

  

שינוי בפוליסת הביטוח מהווה פגם מהותי ) 5497-04-09) חי(,מ"עת( , בית המשפט קבע

  .ולא פגם טכני ומהווה פגם לפסילת ההצעה

  

  הערות והמלצות הביקורת

 ולתייק 2007 - ו2006לאתר את אישורי קיום ביטוח לשנים , הביקורת ממליצה �

  .אותם בצמוד לחוזים

 

ואין לאפשר ,אישור על קיום ביטוחים', נספח בבלפעול שלא יבוצעו תיקונים  �

בית המשפט רואה בתיקון פגם מהותי ,  יום30- יום ל60-שינוי תקופת ההורדה מ

 .המביא לפסילת ההצעה

  

  

   ביצוע העבודה -2פרק 
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) למעט שבתות וחגים(כי העבודות יבוצעו במשך כל ימי השבוע ,  להסכם נקבע2.2בסעיף 

  .15:00-06:30בשעות 

  

, על על פי תוכנית עבודה שנמסרה לביקורת שעות פעילות הקבלן שונות באופן מהותיבפו

 לפנות בוקר בכל ימי 05:00מתחיל לעבוד בשעה ) חנן(וכך לדוגמא צוות אחר של הקבלן 

  .בשעות הלילה עובד באזור התעשייה' וביום ב' ,השבוע למעט יום ד

  

  . על פי ההסכם06:30בשעה  ולא 06:00באשר לצוות השני תחילת העבודה בשעה 

  

  רישום מד אוץ

מנהל העבודה שירשום ,  תתייצבנה מכונת הטיאוט בפני בתחילת העבודה2.4על פי סעיף 

  .את מד אוץ בתחילת העבודה ובסיומה

  

לא ברור לשם מה נחוץ , בפועל לא מתנהל רישום מד האוץ בתחילת העבודה ובסיומה

  .'ו לפי קילומטרזסעיף זה בהסכם שכן ההסכם עם הקבלן אינ

  

  ניהול יומן עבודה על ידי הקבלן 

בפועל הקבלן אינו , שהקבלן ינהל יומן עבודה בהתאם להוראת המנהל,  נקבע2.10סעיף 

  ). ערבויות ותשלומים6ראו גם פרק (מנהל יומן כנדרש מההסכם 

  

מן ח חודשי מרכז של יו"דו,בתום כל חודש יגיש הקבלן למנהל לאישורו '  ב2.11בסעיף 

ח "בפועל לא מוגש דו.לפי הפירוט שיידרש על ידי המנהל ,העבודה המתייחס לחודש שחלף

  .חודשי מרכז של יומן העבודה בעת הגשת החשבונית

  

   הפרות ביטול חוזה ופיצויים-7פרק 

שיש להטיל מראש על  ₪ 5,000פרק זה דן בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך 

  .הקבלן 

בוע טבלת פיצויים מפורטת אשר תקבע פיצויים לעירייה על יש לק,לדעת הביקורת 

  .פי חומרת ההפרות

  

ראוי למחוק  (4.4 מסתיים בסעיף משנה 4 כאשר סעיף 4.12בסעיף ההפרות מופיע סעיף 

  . לא קיים כלל בהסכם4.12סעיף ,)סעיף זה מההסכם
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תקן את ראוי ל (7.1הכוונה לסעיף , 7.11 המתייחס לקיזוז הוזכר סעיף 7.2סעיף 

  ).ההסכם

  

  הערות והמלצות הביקורת 

הביקורת ממליצה שבהסכם , 2009 בדצמבר 31ההסכם עם הקבלן הנוכחי מסתיים בתום 

  -:החדש תהא התייחסות לנושאים הבאים

  

 .לוחות זמנים לשעות עבודה לפי המצב בפועל �
  
 

 ראוי שהעירייה תבחן את,התייחסות לסעיף רישום המד אוץ של מכוניות הטיאוט �

הביקורת סבורה שברחובות , אולי מתאימה וחסכונית יותר' השיטה על פי קלומטרז

 .חסכונית יותר' הגדולים והרחבים שיטת הקילומטרז

 

 .התייחסות לנושא יומן עבודה של הקבלן ניהולו והגשתו עם דרישת התשלום �
  
 

 .טבלת פיצויים על פי חומרת ההפרות �

  

  רישיון ציוד הנדסי

 12כי משקלם של המכונות הטיאוט יהיו בעלי משקל של ,הסכם נקבע  ל2.5על פי סעיף 

  .טון

  . טון בלבד5.10בפועל הרישיונות של מכונות הטיאוט שהוצגו לביקורת בעלי 

  : רישיונות של הרכבים אשר שנת יצור שלהם כדלקמן4מחלקת השרות הציגה לביקורת 

  ).חנן (2005 שנת ייצור 48249-5_ רישוי ' מס �

 ).ארתור (2001 שנת ייצור 23983-9 רישוי' מס �

 ).רכב חלופי (2005 שנת ייצור 45833-5רישוי ' מס �

 ).רכב חלופי (2001 שנת ייצור 192374רישוי ' מס �

 ).רכב חלופי (2004 שנת ייצור 374972רישוי ' מס �

 

  . שנים לפחות3 להסכם מכונת הטיאוט יהיו מדגם הקיים 2.5על פי סעיף 

  .2005 הטיאוט היו משנת בעת חתימת החוזה מכונות
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דווח לביקורת שמכונת הטיאוט ,2001בעת הביקורת עבדה בעירייה מכונת טיאוט משנת  

 בתיקון ובאופן זמני עובדת בעירייה מכונת טיאוט משנת יצור 2005הקבועה בתיקון משנת 

2001.  

  

ת שהוא עובד הרבה זמן עם מכונת הטיאוט משנ, בדיקה עם נהג מכונת הטיאוט העלתה

  . מזה הרבה זמן2001

  

 2001 הוחלפה מכונת הטיאוט משנת 2009, ביוני 22בעקבות הביקורת ביום  �

  .2004למכונת טיאוט משנת 

  

  תעודות חובה

 ביוני 30 תעודות חובה עד 2.  מכונות הטיאוט 3-תעודות חובה ל, לביקורת הועברו 

  .ו תעודות חובה רכבים רזרביים לא הוצג2 - ל28 תעודת חובה בתוקף עד - ו2009

  

  

  

  הערות והמלצות הביקורת

במקום ,  טון5.10שהקבלן סיפק לעירייה מכונות טיאוט בנות ,הביקורת מעירה �

  . טון על פי ההסכם12מכונת טיאוט 

 

מאשר מכונת ,  טון יש להם הספק גבוה ותכולה יותר גדולה12מכונת הטיאוט  �

  .5.10טיאוט בנות 

 

נוניות במקום גדולות שעלותם יותר נמוכה ויתכן ראוי לברר מדוע סופקו מכונות ב �

  .והייתה להם השפעה על עלות המכרז

 

בעת ,  שנים3כי דגם היצור שהקבלן יעמיד לעבודה בעירייה הינו , בהסכם נקבע �

 .2005חתימת על ההסכם הרכב היה משנת 

 

הרי גם מכונת טיאוט משנת ,  שנים3אם הקריטריון שהעירייה דרשה שנת ייצור  �

 ).עברו שלוש שנים וחצי( אינן עומדות בקריטריון זה 2005
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לדרוש מהקבלן שיעמיד מכונות טיאוט יותר חדשות לעירייה וישמור על הפער  �

  .ת יצור על פי ההסכםובשנ

  

 החדש לקראת שנת יתוקנו במכרזלוודא שהליקויים שהופיעו במכרז הישן  �

2010. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ביצוע התשלומים בדיקת חשבוניות הקבלן ו.ג

  דיווח נוכחות

הביקורת בדקה את השיטה בה אושרו החשבוניות של הקבלן הטיאוט על ידי מנהל מחלקת 

  .2009 מועד תחילת ההסכם ועד מרס 2005השרות והגזבר לתקופה שבין ינואר 

  . חשבוניות50 -הביקורת בדקה את התהליך ועיינה בכ

  

  -:יצוע התשלומים להלן תהליך אישור חשבוניות הקבלן ועד לב

  .ח נוכחות כל יום"המפקח במחלקת השרות חותם לעובדי קבלן על דו

ח הידני למזכירות המחלקה אשר "במשך היום המפקח במחלקת השרות מעביר את הדו

  .מקלידה אותו במחשב

ח הנוכחות של עובד הקבלן לקבלן "לקראת סוף החודש מזכירות המחלקה מעבירה את דו

  .הטיאוט

  

  בוניות ואישורןהעברת חש
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עוזרת הגזבר מטביעה ,אחת לחודש קבלן הטיאוט מעביר חשבוניות לגזברות העירייה 

  .חותמת מעבירה את החשבוניות למנהל מחלקת השרות לשם בדיקה אישור וחתימה

  

מחלקת השרות מעבירה את החשבוניות לגזבר העירייה חתומה על ידי מנהל מחלקת 

  ).עם תיקונים לפי הצורך(השרות 

  

החל מחודש ) בעבר היה חותם החשב של העירייה(, לאחר הבדיקה אישור וחתימת הגזבר

  .ל העירייה לחתום על חשבוניות" החל מנכ2009אפריל 

  

חשבונית חתומה על ידי מנהל ,בסיכומו של תהליך גזבר העירייה מעביר להנהלת חשבונות 

  .ל העירייה "הגזבר עצמו ומנכ,מחלקת השרות

  

מוציאה פקודת זיכוי , ת מטביעה חותמת ופועלת על פי הנחיות הגזברהנהלת חשבונו

  .ומוציאה המחאה לקבלן הטיאוט

  

במקרים שהיו קיזוזים הנהלת חשבוניות הוציאה הודעת חיוב לקבלן בצירוף פקודת זיכוי 

  .לזכות העירייה

  .ראה תרשים זרימת חשבוניות ואישורן בעמוד הבא-

  תרשים זרימת חשבוניות ואישורן

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
מעבירה לאגף השרות לחתימת 

  ח נוכחות"המנהל וצירוף דו

החשבוניות מוחזרת לעוזרת 
 הגזבר

 בדיקת הגזבר ואישורו

 
  ל ואישור"בדיקת המנכ
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  הערות והמלצות הביקורת

 בעלי תפקידים 3כי החשבוניות של הקבלן עוברות בקרה של ,הביקורת מעירה �

על פניו נראה הליך , ל העירייה"גזבר העירייה ומנכ, בעירייה מנהל מחלקת השרות

  .סביר ועומד בכללי המינהל התקין

 

ת שעיקר הבקרה מוטלת על מנהל מחלקת השרות גזבר העירייה דיווח לביקור �

  .א אמור לבלום את הטעויות והחריגותווה

 

ויש ,הביקורת סבורה שהחתימות של כל בעלי התפקידים אינן פורמאליות בלבד �

 בעל  שלואין להסתמך על בדיקות קודמות,לבצע בדיקה מדוקדקת לפני כל חתימה 

  .תפקיד אחר

 

ות י יכולה לערוך בדיקה ראשונית של החשבונכי עוזרת הגזבר, הביקורת סבורה �

 ).ביזור ויעילות(לפני בדיקת הגזבר ולא להסתפק בהטבעת חותמת 

  

  

  )תיקון חשבוניות(הפחתת תשלום לקבלן בגין היעדרות 

העברת להנהלת חשבוניות 
 להכנת תשלום

 הנהלת חשבונות מכינה
   פקודת זיכוי

י "התשלום מבוצע לקבלן עפ
 תנאי התשלום
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האם מחלקת השרות מנהלת מעקב אחר נוכחות עובדי , בסעיף זה הביקורת ביקשה לבדוק 

  . היעדרותמנכה תשלום עבור ימי וקבלן הטיאוט

  

 החלה מחלקת השרות לצרף לחשבונית 2006כי החל מחודש יוני ,ממצאי הבדיקה העלו 

  2008בשנת , 2007אשר נמשך עד חודש יולי ,ח נוכחות "שמועברת לגזבר העירייה דו

  .2009וחודש בתחילת הופסק 

  

ר כי מחלקת השרות ניכתה סכומים על ידי תיקון חשבוניות עבו, ממצאי הבדיקה העלו

  -:היעדרות עובדים כמפורט 

  ).על ידי מנהל המחלקה( יום עבודה 1בגין היעדרות  ₪ 400    :6/06-958חשבונית  �

על ידי מנהל ( ימי עבודה 6בגין היעדרות  ₪ 2.400   :7/06-1017חשבונית  �

 ).מחלקה

על ידי ( יום עבודה של עובדי מפוח 1בגין היעדרות   ₪ 400  :6/07-1502חשבונית  �

 ).מחלקהמנהל ה

 ).על ידי הגזבר(מ בגין הפחתת יום עבודה "מע+ ₪ 800  :1/09-2516חשבונית  �

  הערות והמלצות הביקורת

 ,אינם סבירים ₪ 5,000לדעת הביקורת הפיצויים המוסמכים וקבועים מראש בסך  �

 

כדין נהג שלא מגיע עם ,  שכן אין דין עובד מפוח שלא מגיע או מאחר לעבודה �

 .מכונית טיאוט

 

לקבוע טבלא מפורטת לגבי אי עמידה בהסכם על ידי הקבלן , קורת ממליצההבי �

  .על פי חומרת ההפרות

 

בגין אי הגעה של  ₪ 400-340שהפחתת סכום של ,יחד עם זאת הביקורת סבורה �

אין בו כדי להרתיע את הקבלן להקפיד על הספקת עובדים על ,עובד הקבלן לעבודה 

 .ת שכרו של העובדתא הפחשכן סכום זה אינו קנס אל, פי ההסכם

 

  

  העסקת עובדי עירייה במפוח במקום עובדי הקבלן
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כי מנהל אגף השרות מפעיל עובדי עירייה כעובדי ,בתלונה שהגיעה למבקר העירייה דווח 

  .מפוח במקום עובדי הקבלן

  

אך נמצא שהיה דיווח ,כי היו מקרים שעובדי הקבלן לא הגיעו ,הביקורת בדקה ומצאה

  .יעדרותם בחשבוניות של הקבלןמוצהר על ה

  

  .ולפעמים משתמשת במפוחים שלה, מפוחים משלה2יתירה מזו לעירייה יש 

  

  היעדרות עובדי מפוח מוצהרת

כי מבדיקת חשבוניות הקבלן , בנוסף להיעדרות של עובדי מפוח שתוקנה בחשבוניות נמצא

  :דווח על היעדרות מפוח בחשבוניות כדלקמן

  .יום 28 -2006חודש אוגוסט  �

 . ימים2 -2006חודש ספטמבר  �

 . ימים2 -2006חודש אוקטובר  �

 . יום38 -2007חודש יולי  �

 . ימים10 -2007חודש אוגוסט  �

 . ימים14 -2007חודש ספטמבר  �

 . ימים15 -2007חודש אוקטובר  �

 . יום1 -2007חודש ינואר  �

 . ימים2 -2007חודש פברואר  �

 

  .2007 מרביתם בשנת  יום112כ ימי היעדרות של עובד מפוח מוצהרים "סה

  

  .2006-2007 כפי שהיה בשנת , לא דווח על היעדרות עובדי מפוח מוצהרת2008בשנת 

  

  הערות והמלצות הביקורת

 400שהקנס שמוטל על קבלן כאשר נעדרים עובדי מפוח הינו , הביקורת מעירה �

  .ה ובכך הקבלן יקפיד להעמיד עובדי מפוח לעיריי יותרראוי שהקנס יהיה גבוה,₪

 

כאשר עובד הקבלן ניעדר ,כי הצעד שנקט מנהל אגף השרות , הביקורת סבורה �

יחד עם זאת אין לבצע , ומקצה במקומו עובד עירייה לעבודת המפוח הגיונית וסבירה
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 .הצלבה בין עובדי הקבלן לעובדי העירייה

  

  בדיקת חשבונית מתוקנות

מוצאת לנכון לציין אותם בשל אשר , חשבוניות ומצאה תיקונים בכתב יד,הביקורת בדקה 

  .המיוחדות שבהם

  

   091/-2516' חשבונית מס

 ₪ 1.800במקום  ₪ 1.460 ללא מפוח על סך 1בחשבונית זו הקבלן הגיש תשלום לעובד 

ל העירייה הבחין שהקבלן לא עומד בהסכם ודרש ממנהל המחלקה לבדוק אם על פי "מנכ

לאחר קריאה נוספת של "ל העירייה "מנכמנהל השרות ענה ל.החוזה ניתן לקנוס את הקבלן

הקבלן מחויב לשלם , במידה והעירייה תפנה לקבלן אחר, המכרז לא קיימת טבלת קנסות

  ".עבור הוצאות אלו

  

  0812/-2451' חשבונית מס

  -:בחשבונית המקורית הגיש קבלן הטיאוט כמפורט 

  . X 1800₪ ימי עבודה 55 �

 . X 250₪ ימי עבודה 95 �

 

 :מנהל המחלקה ביקש לתקן את החשבונית כמפורט , א אישרגזבר העירייה ל

  . X 250 ₪  =6.250₪ ימי בעבודה 25ניכוי  �

 . X 400 ₪  =2.400₪ ימי עבודה 6ניכוי  �

 ). 9.990₪(מ "מע+ ₪ 8.650כ ביקש לנכות "סה

  

מ "מע+ ₪ X 250 ₪  =17.500 ימי עבודה 70גזבר העירייה הורה לחייב את הקבלן על 

)20.212.50₪ (.  

  

 1כי אין עובדי קבלן מתאריך ,לא מאשר פועלי ניקיון"הגזבר דיווח בכתב ידו על חשבונית 

  ).2009 בפברואר 4 " (2008בדצמבר 

  

 ₪ 10.225הפרשים של (לביקורת לא ברור מדוע יש הפרשים בין מנהל המחלקה לגזבר 

  .בקלות ₪ 10.225ומדוע הקבלן מוותר על 
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 נקבע שעובדי 2008 ביוני 18ח להסכם שנערך בתאריך כי על פי נספ, הביקורת מעירה 

  .2008 בדצמבר 31הניקיון יעבדו עד התאריך 

  

  הערות והמלצות הביקורת

שתופעה זו של חוסר תיאום בן גזבר העירייה למנהל מחלקת אינה , הביקורת מעירה

והכיצד מבררים אם קיים אישור להעסקת עובדים אחרי שהעובדים סיימו את . רצויה

עוד תמוה בעיני הביקורת מדוע שהקבלן יוותר לעירייה , בודה ומוגשת חשבוניתהע

 . 10.225₪על סך 

  

  

  הפרשי מדד

  . החל הקבלן להגיש תשלום עבור הפרשי מדד לעירייה2006בחודש ינואר 

  .2006פברואר ומרס ,ינואר:  חודשים3הקבלן הגיש עבור 

  -: ידי העירייהלהלן פירוט החשבוניות עליהם הוגש מדד ושולם על

  

  

  

  

  

  

  061/-708' חשבונית מס

העירייה שילמה לקבלן ). מ"לפני מע( ₪ 2.916הקבלן חייב את העירייה מדד על סך  �

 באפריל בוצע 26בתאריך , מבלי להפחית את המדד ₪ 107.315את החשבונית בסך 

 ).מ"כולל מע( ₪ 339.714תיקון וקבלן הטיאוט חויב על מדד בסך 

 749-06/2' חשבונית מס

העירייה שילמה לקבלן ) מ"לפני מע( ₪ 2.332הקבלן חייב את העירייה על מדד בסך  �

 באפריל בוצע 26בתאריך , מבלי להפחית את המדד ₪ 94.053.71את החשבונית בסך 

 ).מ"כולל מע( ₪ 2.717תיקון וקבלן הטיאוט חויב על מדד בסך 

 

  063/-791' חשבונית מס

העירייה שילמה לקבלן )מ"לפני מע( ₪ 3.062דד בסך הקבלן חייב את העירייה על מ �

 באפריל בוצע 26בתאריך , מבלי להפחית את המדד ₪ 98.112.0את החשבונית בסך 

 ).מ"כולל מע( ₪ 3567.70תיקון וקבלן הטיאוט חויב 
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 באפריל 11כי גזברות העירייה פנתה להנהלת חשבונות בתאריך ,ממצאי הבדיקה העלו 

קבלן הטיאוט את הסכומים שקיבל עבור המדד בחודשים  וביקשה לקזז מ2006

 . כפי שפורט לעיל2006מרס , פברואר,ינואר

  

  .הפסיק הקבלן לחייב את העירייה בהפרשי מדד, 2006מאז חודש מרס 

כי העירייה עומדת בתנאי ההסכם ,בדיקה מדגמית לאורך שלשת השנים האחרונות העלתה 

  . יום60+  לפי שוטף עם הקבלנים והתשלומים מועברים לקבלן

  

  הערות והמלצות הביקורת

 הקבלן לא הגיש הפרשי מדד ולפתע 2005תמוה בעיני הביקורת מדוע בכל שנת  �

  . החליט לחייב את העירייה בהפרשי מדד2006בשנת 

 

על כך שהקבלן מחייב אותה בגין הפרשי מדד שלדעת הגזבר " עלתה"העירייה  �

לאחר ששולמו לו הפרשי מדד עבור  2006רק בחודש אפריל , לא מגיעים לו

 .החודשים ינואר פברואר מרס 

 

 . חודשים ממועד הגשתם4-ראוי לבדוק היטב את החשבוניות בזמן הגשתם ולא כ �

  הנחה עקב הסכם נושים   

קבלן הטיאוט התחייב להעניק , 2006על פי הדיווח של גזבר העירייה החל מחודש ינואר 

  . 8.000₪לעירייה כל חודש הנחה של 

  

  -:כי הקבלן לא העניק הנחה לעירייה כמפורט, ממצאי הבדיקה העלו

   .8/06-1064' חשבונית מס �

 .9/06-1106חשבונית  �

 

 - את הקבלן מאוחר יותר בוחויבכי הגזברות העירייה ביצעה תיקון , ממצאי הבדיקה העלו

  .לכל חודש ₪ 9.240 באוקטובר על סך של 10

כ עלות "לכל חודש ובסה ₪ 8.000ניק הנחה של  הקבלן מע2006החל מחודש ספטמבר 

  .מ"לא כולל מע ₪ 96.000שנתית לשנה 

  

  הערות והמלצות הביקורת
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ראוי שתהייה הקפדה בעת קבלת החשבוניות לתקן את הטעון תיקון ולא לשלם  �

שכן אם הסכומים היו גבוהים הייתה להם השפעה על ,לקבלן ואחר כך לבצע קיזוזים 

  .עירייהתזרים המזומנים של ה

 תילקח בחשבון 2010שבאומדן של המרכז החדש לשנת , הביקורת ממליצה �

  השנים האחרונות5שקיבלה העירייה במהלך  ₪ 96.000ההנחה בסך 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    תוכנית עבודה בתחום הטיאוט.ד

  כללי

על פי הדיווח של מנהל השרות עובדי הקבלן מתחלקים לשני צוותים ולכל אחד מהצוותים 

על פי , מפעיל ועובד מפוח , אזכיר שכל צוות כולל מכונת טיאוט, מני עבודה שוניםנקבעו ז

  . שעות8-ההסכם יום עבודה נקבע ל

  

  -:להלן שעות עבודה לפי צוותים , על פי תוכנית עבודה שנמסרה לביקורת

  

  צוות חנן

  .  מרכזים ורחובות– 0:500:  תחילת יום העבודה בשעה–' ו',ה',ב',בימים א

  . עובד לילה באזור התעשייה  ובמקומות אחרים– 'יום ב

  ).בלילה' בתמורה ליום ב( לא עובד -'יום ג
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 מתבצע טיאוט במרכזים מסחריים בסמוך לסגירת עסקים בהתאם לשעון קיץ –' יום ו

  .וחורף

  

  צוות ארתור

  . מרכזים ורחובות-06:00:  תחילת עבודה בשעה-'ו',ה',ד'',ג,ב',בימים א

  .ואחר כך טיאוט רחובות , אוט בניקיון מרכזיים מסחרייםתחילת עבודת הטי

  

  .בערבי חג וכן במוצאי חג עובדי הטיאוט עובדים בלילה שלפני החג

הטיאוט בבתי ספר מתבצע על פי קריאה של אבות בית בשעות הבוקר המוקדמות לפני 

  .תחילת יום הלימודים

  

  .ל מבוצעות על פי דרישה"כאשר יש קריאות דחופות שניתנות על יד ראש העיר והמנכ

  

  עובדי טיאוט קבועים של העירייה

על פי תוכנית עבודה שנמסרה לביקורת ממחלקת השרות במועד הביקורת עובדים בתחום 

 עובדי עירייה אשר לחלקם יש אזור ניקיון קבוע וחלקם שמוקפצים מאזור 9-הטיאוט כ

  .לאזור לפי הצורך

 

 

  -:ים להלן חלוקת עבודה לפי עובדים ואזור

  .ד וחלק מרחוב בן גוריון" שכונת חב- עובד1 �

  .י ושדרות מנחם בגין"רש'  רח- עובד 1 �

 . שכונה צפונית כולל מרכז נרקיס– עובד 1 �

 . שכונת הרצל– עובד 1 �

 .ד ושדרות ירושלים" עובד מרכז חב1 �

 ).גיחות אחת ליומיים(  מגרשים בשכונת קיבוץ גליות - עובד1 �

 .ח לפי הצורך כל יום באזור אחר עובדים עם מפו– עובדים 2 �

 . מוגבל עקב תאונת דרכים– עובד 1 �

 

  :כי קיים מחסור בשישה  בעובדי טיאוט בשכונת הבאות , דווח לביקורת

  .שכונת גן שמואל �
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 .שכונת קיבוץ גלויות �

 .שכונת ויצמן �

 .בוטינסקי'ז' שכונת משה שרת ורח �

 .שכונת נרקיסים �

 .רחוב הרצל קרקע �

 

  ורתהערות והמלצות הביק

כי כח אדם במחלקה אינו מכסה חלק ,מדיווח של מנהל מחלקת השרות עולה  �

 .מהשכונות בעיר בתחום הטיאוט

  

אשר יכסו את , הרי נדרש לבצע שינויים בתוכנית העבודה, אם אכן כך הדבר בפועל �

 .נושא הטיאוט בכל חלקי העיר ולא להזדקק לאלתורים ותגבורים בדברים שידועים מראש

 

מה שהיה הוא "שיש לערוך בחינה מחודשת על תוכנית הטיאוט ולא , ורההביקורת סב �

 " .שיהיה

  

להכין מפת טיאוט לפי צוותים הן של עובדי הקבלן ולפי אחראי  , הביקורת ממליצה �

  .שכונות ורחובות של עובדי העירייה

אם יש מדדים ברשויות אחרות הן לגבי עבודת הקבלן והן לטיאוט , מומלץ לבדוק �

 .משני הצדדים של הכביש והמדרכה' י קילומטרזהידני לפ

 

לקבוע טיאוט בבתי הספר אחת לתקופה על פי הניסיון המצטבר , הביקורת ממליצה �

 .ולא על פי קריאה של אבות בית

 

  

  רישום נוכחות עובדי קבלן

 בבוקר וצוות 05:00כי ברוב הימים צוות אחד של הקבלן מתחיל בשעה , מהבדיקה עולה

  .06:00בוד בשעה שני מתחיל לע

  

כי עובדי הקבלן מגיעים בשעות שהמפקח , בדיקת שעות נוכחות של עובדי הקבלן מראה 

 07:30- 06:30בדרך כלל ובממוצע בין , של מחלקת השרות לא נוכח ומגיע מאוחר יותר

  ).2009 במאי 25 עד תאריך 2009 במרס 1על פי דוחות נוכחות מתאריך (
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לעובדי הקבלן שעות נוכחות רטרואקטיבי בתחילת כי המפקח חותם ,בפועל יוצא

  .מבלי שהמפקח נכח בשעות הגעתם,עבודתם

  

מינהל התקין ויש לפעול ההביקורת סבורה שהרישום הרטרואקטיבי אינו עומד בכללי 

  .לשנותו

  

לאור שיטת רישום הנוכחות הקיימת רישום נוכחות ידנית ורישום נוכחות ממוחשב  לאחר 

  .ה לבדוק את מהימנות נוכחותם של עובדי הקבלןהביקורת מתקש, מכן

  

היא לעבור לרישום נוכחות של עובדי הקבלן על פי שעון , המסקנה הנדרשת

  .אלקטרוני כמקובל לעובדי העירייה

  

  הערות והמלצות הביקורת

  .נראה שקיימת בעיית פיקוח ושליטה בנושא שעות רישום של עובדי הקבלן לעבודה �

 

דבר , קין את השעון הנוכחות בחלון מסורג במחלקת השרותלהת, הביקורת ממליצה  �

 .שיאפשר לעובדי הקבלן ועובדי העירייה להחתים מוקדם יותר את כרטיס הנוכחית

 

 .זה אפשרי מבחינה טכנית ומשפטית ומקובל על מנהל השרות,הנושא נבדק  �

  צירוף דוחות נוכחות לחשבוניות

רייה את החשבוניות בצירוף דוחות נוכחות דווח לביקורת שאגף השרות מעביר לגזבר העי

  .חודשיים של עובדי הקבלן

  

הביקורת ביצעה השוואה בין החשבוניות שמועברות לגזבר העירייה ובין החשבוניות 

   -:שנמצאו בתיק מחלקת השרות ולהלן הממצאים 

  

  2007שנת 

לגזבר מחלקת השרות הייתה מצרפת את הדוחות החודשיים הידניים לחשבונית שהועברו 

  .2007עד חודש יולי ,העירייה 

  

  2008שנת 
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כך שלא הייתה לו אפשרות לבצע בדיקה של , לא צורפו דוחות נוכחות לגזבר העירייה

  .2008נוכחות עובדים מול התשלום הנדרש בחשבונית בכל שנת 

  

  2009שנת 

מחלקת השרות מצרפת דוחות נוכחות חודשיים ממוחשבים לגזבר ,2009החל משנת 

  .ה ובחודש אפריל צורפו גם דוחות ידנייםהעיריי

  

  הערות והמלצות הביקורת 

לא ברור לביקורת למה הפסיקה מחלקת השרות לצרף דוחות נוכחות חודשים  �

שכן ללא חשבוניות מה הטעם בבקרת גזבר ,2008לחשבוניות שהועברו לגזבר בשנת 

מממלא חוץ מהחתימה הפורמאלית לאשר את התשלום של החשבוניות ו, העירייה

  .הביקורת לא יכולה לבדוק את החשבוניות מול נוכחות עובדים

 

מתבצעת בקרה יותר מדוקדקת על ידי  ,2009שהחל מחודש ינואר , הביקורת מעירה �

ראה פרק (אשר העלה את נושא בעיית הקנסות ,ל העירייה "הגזבר ונוספה לה בדיקת מנכ

 ).בדיקת חשבוניות וביצוע תשלומים

 

 עד שיתקבל אישור להתקנת שעון הנוכחות בחלון מסורג במחלקת ,הביקורת ממליצה �

 .להמשיך בצירוף דוחות נוכחות ידניים וממוחשבים לחשבונית שמועברת לגזבר,השרות 

   תגבור בעובדי טיאוט.ה

  

  בדיקת חשבוניות תגבור בהתאם

ר כי הקבלן סיפק עובדי טיאוט לתגבו,מבדיקת החשבוניות שהגיש הקבלן לעירייה עולה 

  .לעירייה

  

  2007שנת 

 בגין תגבור כח אדם לטיאוט סך של ,"מ"פורד מערכות בע"העירייה שילמה לחברת 

14.000 ₪ .  

  

  2008שנת 
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בגין תגבור כח אדם לטיאוט סך של , "מ"פורד מערכות בע"העירייה שילמה לחברת 

453.000₪ .  

  

 הזמנות לתגבור עובדים מוועדת רכש

  -:לוועדת רכש ובלאי נמצאו ההזמנות הבאותמבדיקת הזמנות לתגבור עובדים 

  . 12,500₪ 29/08/07 -467' הזמנה מס �

  . 14,500₪ 7/4/08 215' הזמנה מס �

 

בעוד  ₪ 140,000 היו 2007כי ההוצאות העירייה לתגבור עובדי ניקיון לשנת , נמצא

יתירה מזו העובדים החלו לעבוד , ₪ 12,500ההזמנה לעובדים לוועדת רכש הייתה על 

 באוגוסט 29:  ואלו הזמנת העובדים הוגשה לוועדת רכש רק בתאריך 2008ודש מרס בח

2007.  

  

בעודי ההזמנה לוועדת  ₪ 453,000 היו 2008כי הוצאות לתגבור עובדים לשנת , נמצא

ואלו  ,2008יתירה מזו העובדים החלו לעבוד בחודש מרס ,  14,500₪רכש הייתה על 

  .2008 באפריל 7: הזמנת העובדים הוגשה רק בתאריך 

  

  נספח להסכם

" מ"פורד מערכות בע" חתמה העירייה על נספח להסכם עם החברה 2008,  ביוני18-ב

 2008 בדצמבר 31 עד 2008 בינואר 1 עובדי טיאוט למשך שנה החל מתאריך 5לספק 

  ).ההסכם ונספחיו"ראו הרחבה בפרק ( חודשים 12עם אופציית הארכה למשך 

  

ת הסכם באיחור של חצי שנה אינה סבירה ומכאן שהעסקת חתימ,לדעת הביקורת 

 2008 ביוני 18 עד לתאריך 2008 בינואר 1העובדים הייתה ללא הסכם מתאריך 

  . שהייתה הזמנה לוועדת רכש2008של חודש אפריל  ₪ 14,500למעט הסכום של 

  

  הערות והמלצות הביקורת

זמנות אושרו בוועדת כי העסקת עובדי תגבור בוצעו לפני שהה,הביקורת מעירה �

רכש ובלאי וניספח ההסכם עם העירייה והקבלן נערך אחרי שהעובדים עבדו במשך 

  .כחצי שנה ללא הסכם

 



 2009דוח מבקר העירייה לשנת  

 43 
 

שלאור הניסיון לתגבר את מחלקת השרות באופן קבוע במיוחד , הביקורת ממליצה �

ראוי להתייחס לסעיף זה ,2008בחגים או לפעמים לכל השנה כפי שהיה בשנת 

ה לדרישה מהקבלן ובכך להימנע מהוצאת הסכמים על מועדי עבודה בהסכם כאופצי

 .בדיעבד

 

כאשר העירייה אינה חפצה בכך שהקבלן הזוכה במכרז הטיאוט הוא אשר יתגבר  �

עליה להוציא הזמנות ואישורים של וועדת רכש ובלאי לתגבור ,בעובדי טיאוט

  .בעובדים לפני תחילת ביצוע העבודה ולא בדיעבד

 

שסמכות וועדת רכש ובלאי לאשר טובין  או קבלת שירותים , זכירעוד ראוי לה �

מעבר לסכום זה העירייה צריכה להוציא מרכז , בערך ₪ 120.000עומדת על סך 

 .זוטא או פומבי בהתאם

  

  העסקת עובדי העירייה אצל הקבלן בזמן חופשה

לן וקיבלו כי עובדי העירייה עבדו אצל הקב,בתלונה שהגיעה למשרד מבקר העירייה עלה 

  .שכר ממנו בזמן שהיו בחופשה מהעירייה

  

 ימים והיו 65 -כי עובדי אגף השרות צברו ימי חופשה רבים מעבר ל,ממצאי הבדיקה העלו

ח "הרחבה בעניין זה ראה דו( ימים המותרים בצבירה65- יום מעבר ל200כאלה שצברו 

  ). פרק חופשה שנתית וחופשת מחלה2007מבקר העירייה לשנת 

  

צע חד פעמי העירייה הוציאה את העובדים לחופשה מרוכזת ובמקומם גייסה עובדים כמב

  .כדי ליישם את המלצות מבקר העירייה והמלצות משרד הפנים,אחרים

  

זכאים העובדים לקבל חופשה שנתית , 1951על פי הוראות החוק חופשה שנתית 

לטעון "דה וכדי שיוכל זה הוא לאפשר לעובד לנוח מהעבו, הרציונאל אחרי חוק, מהמעביד

  .להמשך עבודתו" מצברים

  

ל עבדו אצל הקבלן "אשר יצאו לחופשה מהעירייה בתקופת הנ, כי עובדי התברואה, נמצא

  .שעובד בעירייה
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שכן ,שיש בהעסקת העובדים דרך הקבלן בעירייה טעם לפגם , הביקורת מעירה

ייה העובדים יצאו אמנם על פי רישומי העיר, החופשה נועדה למנוחה ולא לעבודה

  .אך בפועל הם עבדו עם קבלן בעירייה וקיבלו תשלום מהקבלן, לחופשה

  

  הערות והמלצות הביקורת

, הביקורת רואה בהעסקת עובדי העירייה בחופשה אצל הקבלן כדבר לא ראוי �

  .1951-א"התשי,על פי חוק שעות עבודה ומנוחה ,החופשה ניתנת להם על מנת שינוחו

 

שעובדי העירייה לא יעבדו דרך הקבלן בעירייה ואפילו לימים , הביקורת ממליצה  �

 .בודדים

 

להקפיד על יציאת עובדי האגף השרות לימי חופשה על פי חוק , הביקורת ממליצה �

 .ובכך לא יהיה צורך בהעסקתם על ידי הקבלן ונהלי העירייה

  

  "פסגות"אספקת עובדי טיאוט מחברת 

 על פי הכרטסת ,מ"משאבי אנוש בע" פסגות"העירייה שכרה עובדי טיאוט מחברת 

בגין שכר עובדים לחודשים  ₪ 43.538בהנהלת חשבונות העירייה שילמה לחברה סך 

  .2009 אפריל –מרס 

  

 עובדים 5אשר מפרטת תנאי העסקת ,עוזרת הגזבר הציגה לביקורת הצעה של החברה 

  .בעירייה

  

  . בין הצדדיםשלאחר קבלת ההצעה ייחתם הסכם, נקבע 11סעיף  בבהצעה

  

בפועל ההצעה של החברה הפכה להיות הסכם ונוספו לה החתימות הנדרשות כמקובל 

  .בהסכם 

  

 התקשרויות אשר 16' ל מס"כנדרש מחוזר מנכ,  הצעות מחיר3לא הוצגו לביקורת 

  . הצעות מחיר3כי יש לקבל , קובעות
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, העירייההצעה מופיעים סעיפים שמקובלים על ידי בהביקורת סבורה שלמרות ש

כי יערך הסכם מסודר שיש בו את הסעיפים הרלוונטיים להסכם מסוג זה של ,ראוי 

  .העסקת עובדים באמצעות חברות כח אדם 

  

  הערות והמלצות הביקורת

 אשר קובע שהצעות מחיר 16' ל מס"לפעול לפי חוזר מנכ, הביקורת ממליצה �

  .דת רכש ובלאי הצעות מחיר לווע3יוגשו  ₪ 50,000עד  ₪ 5,000מסכום של 

 

אלא יש לערוך הסכם שיש בו , לא להפוך הצעת מחיר להסכם, הביקורת ממליצה �

 .את סעיפי ההסכם הרלוונטיים להעסקת עובדים חברות כח אדם

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   פיקוח ובקרה על טיב עבודת הקבלן.ו

  

   פיקוח ובקרה על טיב עבודת הקבלן

המחלקתי על עבודת הטיאוט בעירייה מתבצע על ידי על פי דיווח מנהל האגף הפיקוח 

  .מנהל האגף והמפקח על עבודת הטיאוט

  



 2009דוח מבקר העירייה לשנת  

 46 
 

שיש בו כדי להצביע על , ח אחר"ח פיקוח יומי או כל דו"אגף השרות לא הציג לביקורת דו

  .ממצאי בדיקה ופיקוח כדבר שבשגרה

  

ים תוך כדי כי הפיקוח נעשה יום יום והליקויים מתוקנ,מנהל המחלקה דיווח לביקורת

  .עבודה

  

דבר זה אנו ,כי קבלן הטיאוט מעולם לא נקנס על טיב עבודתו, ממצאי הבדיקה העלו

לפיה כל , סביר ואנו מתיישב לא עם השכל הישר ולא עם כל הסתברות סטטיסטית

  .הרחובות בעיר תמיד יימצאו נקיים וללא כל בעיה בשטח

  

ירוט יומי שאותו אמור למלא ח פ"הביקורת סבורה שמחלקת השרות צריכה לנהל דו

תאריך ושעת ,הדוח אמור לכלול את המקומות המבוקרים,המפקח על עבודות הטיאוט

  .הביקורת במקום שערך המפקח ומה היו ממציאה וכן חתימתו וחתימת מנהל המחלקה

  

המדרכות ,אמור לשקף את האופן הניקיון של הרחובות, ח שהמפקח אמור למלא"הדו

  .תו יוםהכיכרות שיבדקו באו

  

ח ימולא על ידי המפקח בשטח בהתאם לתוכנית העבודה ולא בסוף היום "ראוי שהדו

  .במשרד

  

  .כי הוא שבע רצון מקבלן הטיאוט, דיווח לביקורת, מנהל אגף השרות

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  פיצויים וקנסות

מן הראוי שתוצאת הבדיקה שירשמו בדוחות היומיים ישקפו את מצב הניקיון ויביאו לידי 

  . קנסות על הקבלן על פי טבלא קנסות סבירה וראויה שתופיע בהסכםהטלות
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אין מניעה להטיל קנסות על הפרות של אי עמידה בתנאי , גם היום על פי ההסכם הקיים

ההסכם "בעניין זה ראה הערותיי בפרק )  5,000₪על פי ההסכם כל הפרה עד (ההסכם 

  ".ונספחיו

  

בעבודת הקבלן וימצאו שטחים לא נקיים ובכוונת שכאשר יתגלו ליקויים , הביקורת סבורה

ח ובכך למנוע חילוקי "ראוי שהקבלן יחתום על הדו,מנהל המחלקה לקזז לקבלן כספים

ח נוכחות ומנהל המחלקה יצביע על קיזוז "ח יוצמד לחשבונית ולדו"כמו כן הדו,דעות

  .הנדרש

  

יח שעובדי הקבלן יש בו כדי להוכ, ח נוכחות של עובדי הקבלן" לדעת הביקורת דו

אך אין בו כדי להעיד על אופן וטיב הניקיון שצריך הקבלן לספק ,הגיעו לעבודה 

  .ח פיקוח יומי כאמור לעיל"לכן יש למלא דו,לעירייה

  

  תלונות במוקד העירייה

  --:תלונות למוקד בתחום הטיאוט כדלקמן/ על פי הרישום במוקד העירייה היו פניות

  ). ביוני כמעט חצי שנה6- לנכון( פניות 74 -2009שנת  �

 . פניות36 -2008 �

 . פניות46 -2007 �

  

אם מגמה זו , כי הפניות בנושא טיאוט בעליה דרסטית, מהנתונים לעיל ניתן להסיק 

 ביחס לשנת 400% יהיו 2009הרי הפניות בנושא טיאוט בשנת ,2009תמשך בשנת 

2008.  

  

יה נובעת דווקא מהרעת המצב כי העלי,אין בידי הביקורת את הכלים לקבוע בוודאות 

שכן יתכן שגורמי העלייה בפניות נובעת , 2008 ביחס לשנת 2009בתחום הטיאוט בשנת 

  .ממודעות התושבים לשיפור השרות או נובעת מניהול רישום תקין במוקד העירוני

  

  

  יומן תלונות הציבור

יעים אליה הביקורת סבורה שמחלקת השרות צריכה לתעד את נושא תלונות הציבור המג

  .הן בכתב והן בטלפון ותציין את הפעילות שנעשתה לטיפול בתלונות
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שרות טוב לתושב ומעקב על , יש בו כדי לשרת שתי מטרות, הרישום ביומן תלונות

  .הליקויים של הקבלן

  

  הערות והמלצות הביקורת

אשר ימולא על ידי , ח פיקוח יומי"למחלקת השרות להכין דו, הביקורת ממליצה �

  .קח על אופן וטיב הניקיון של הקבלןהמפ

 

ח הפיקוח היומי יצביע על ליקויים ובכוונת מנהל המחלקה לקנוס את "כאשר דו �

ח לחשבונית המוגשת "יחתים את הקבלן ויצרף את הדו, ח"יציין זאת בדו,הקבלן

 .לגזבר

 

ח פיקוח יומי ימולא כל יום על ידי המפקח על עבודת "שדו, הביקורת ממליצה �

 על פי תוכנית עבודה גם במקרים שאין כלל הערות לגבי ,דבר שבשגרההקבלן כ

  .עבודתו של הקבלן

 

הביקורת ממליצה לתעד את תלונות הציבור ביומן תלונות הציבור שינוהל  �

  .במחלקת השרות ללא קשר לפעילות המוקד  העירוני

 

לבחון את סיבת עליית הפניות למוקד בתחום הטיאוט וכן , הביקורת ממליצה �

כי נוכחות בעבודה אינה ערובה לטיב עבודתו ,קיים דיון עם הקבלן ולהציג לו נתוניםל

 .אלא להוכחת נוכחותו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  בדיקת אספקת דלק ומפוחים לקבלן.ז

  

  חשד לאספקת דלק למפוחים על ידי העירייה
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כי מנהל אגף השרות מספק דלק לקבלן עבור , בתלונה שהגיעה למבקר העירייה דווח

  . במקום שהקבלן ירכוש דלק מכספו עבור המפוחים,םהמפוחי

  

מנהל המחלקה דיווח לביקורת שהדלק שמקבל ממנהל הרכש נועד לכלי עבודה קטנים של 

  . מפוחים חרמשים ומסור2  ,העירייה

  

כי הקבלן מביא דלק עבור המפוחים שלו ומאחסן אותו במחסן ,מנהל אגף השירות דווח

  . שלו המפוחים4השייך לעירייה עם  

  

דרשה הביקורת חשבוניות , לבדיקת נושא החשד לאספקת דלק על חשבון העירייה לקבלן

מנהל האגף השרות העביר לביקורת ,לרכישת דלק בכלי קיבול קטנים על ידי כי הקבלן 

  .2009 רכש בתחנות דלק לשנת הקבלןחשבוניות רכישת דלק בסכומים קטנים ש

  

  שיטת הקצאת דלק במחלקת הרכש

דלק "כי לעירייה יש הסכם עם חברת ,  שנעשה במחלקת הרכש של העירייה עולהמבדיקה

  .אשר לה מספר תחנות בעיר קריית מלאכי" דרגון

  

 באוקטובר 23בתאריך " דלק דרגון"על פי ההסכם שנחתם בין העירייה לבין חברת 

על פי ההסכם החברה אמורה לתת הנחות לעירייה ברכישת סוגי הדלקים הבאים , 2002

  :כמפורט

  .60+ בתנאי תשלום שוטף ,  ₪ 1.50  -דרגון דיזל  �

 .60+ בתנאי תשלום שוטף ,  ₪ 1.70) מועדפות (-דרגון דיזל  �

 .30+בתנאי תשלום שוטף ,  ₪ 0.13 אוקטן 95דרגון  �

 

 , 1,500₪האשראי שניתן לעירייה בהסכם עומד על 

  

אך כשהתברר ,ר ,ב,ו,נמנהל הרכש דיווח לביקורת שהעירייה נהגה לרכוש מתחנת הדלק 

 עם תחנה 2008לו שלא נותנים לעירייה הנחות על פי ההסכם החל לעבוד מחודש נובמבר 

לדבריו חברה זו נותנת הנחות " שערי דלק"בשם " חברת דרגון"אחרת השייכת ל

  .בגין הנחות ₪ 16.000ולאחרונה החזירה לו סך של 

  דלק בכלי קיבול קטנים



 2009דוח מבקר העירייה לשנת  

 50 
 

כדי למלא ) דלקנים(טת רכישת הדלק בכלי קיבול קטנים הביקורת ביקשה לבדוק את שי

  .את המיכלים של כלי עבודה קטנים בעיקר מפוחים

  

כאשר אחד מעובדי , כי השיטה להקצבת דלק מתבצעת אחת לשבוע, ממצאי הבדיקה העלו

מחלקת השרות מגיע למנהל הרכש ומקבל שובר המפנה אותו לתחנה דלק על סכום כסף 

  .מסוים

  

המזכים בסכומי כסף ) מעין כרטיסי אשראי(נהל הרכש מספק כרטיסים לאחרונה מ

שוברים אלו נועדו כאמור לא לתדלוק רכב אלא ,  ₪ 500ועד  ₪ 100-בסכומים  מ

  .למילוי בכלי קיבול קטנים לצורכי הפעלת כלי עבודה

  

כי האגף צרך דלק במחצית הראשונה של שנת , מבדיקת רישום הדלק באגף השרות עולה

  -: כמפורט2009

  . 600₪ - 2009חודש ינואר  �

 . 690₪ - 2009חודש מרס  �

 . 400₪ - 2009חודש אפריל  �

 . 381₪ – 2009חודש מאי  �

 

 900ך עבור כלי עבודה בממוצע לחודש יכי האגף צר, עולה 2008מבדיקת הצריכה בשנת 

  . 1,200₪והגבוהה ביותר  ₪ 600כאשר הצריכה בחודש הנמוכה ביותר עומדת על ₪ 

  

  בונית חברת הדלקחש

חברת הדלק מעבירה לעירייה חשבונות כוללת של כל הדלקים שמספקת לעירייה ואין 

  .ומכאן שלא ניתן לקבוע איזה דלק סופק לאגף השרות, פירוט לאיזה מחלקה

  

כך שאגף השירות אינו ,בכרטסות הנהלת חשבונית החיוב על דלק מופיע באגף האחזקה 

' הדלק נרשם סעיף תקציבי מס, ק שהוא צורךמחייב מבחינה תקציבית על הדל

1742000730.  

  הערות והמלצות הביקורת

לבצע רישום מדויק במחלקת הרכש על קבלת הסכומים , הביקורת ממליצה �

סכומי כסף עבור הדלק שנתקבלו במחלקת ,כרטיסיה : המגיעים לדלק וצריכתו כגון
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  .הרכש ולמי הם נופקו והיתרה

 

 . הדלק סבירה לכלי העבודה שיש בידי העירייהכי צריכת, הביקורת סבורה �

 

לבחון אפשרות שתחנת הדלק תעביר חשבוניות נפרדות לכל , הביקורת ממליצה �

כדי שיהיה ניתן לחייב  ,אגף או לכל הפחות תציין אגפים בחשבוניות בשורות נפרדות 

  .כל אגף בתקציבו

 

אם ניתן לקבל וה"  דלק דרגון"לבחון את ההסכם עם חברת , הביקורת ממליצה �

הנחה יותר גדולה לאור המיתון בשוק ולאור התנודות במחירי הדלק שכן ההסכם 

  ). שנים8לפני  (2002משנת 

 

 .כי הקבלן רוכש דלק בסכומים קטנים עבור המפוחים, ממצאי הבדיקה העלו �

  

  

   חשד לאספקת מפוחים ותיקונם על ידי העירייה

   

 מנהל אגף השרות מספק ומתקן מפוחים לקבלן כי, בתלונה שהגיעה למבקר העירייה דווח

  .על חשבון העירייה במקום שהקבלן ירכוש ויתקן מפוחים על חשבונו

  

דרשה הביקורת חשבוניות , לבדיקת החשד על אספקת מפוחים על חשבון העירייה לקבלן

מנהל אגף השרות הציג בפני הביקורת חשבוניות , לרכישת מפוחים ותיקונם על ידי הקבלן

  .2008-2009רכישת מפוחים ותיקונים על ידי הקבלן לשנים על 

  

כי העירייה שילמה כספים ,בהנהלת חשבונות את נושא המפוחים ומצאה, הביקורת בדקה

  :לספקים  ולהלן הממצאים

  

  

  

  

  .  4504.50₪ - מיון מפוחים2006 יולי 26 �

 . 1,897₪  - 85 מפוח מוטורי דגם 2007 במרס 13 �

 . 1,000₪  - מפוח ושדרוג החלפת2007 בדצמבר 30 �
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 . 1,000₪  - החלפת מפוח ושדרוג2007 בדצמבר 30 �

 . 1,617₪  - 25 מפוח אקו 2007 בדצמבר 31 �

 

 . ₪ 4,000 הסכום שהושקע בתיקון מפוחים עמד 2008בשנת 

  . 3,119₪ הסכום שהושקע בתיקון מפוחים 2008בשנת 

  

  הערות והמלצות הביקורת

  . בהם ומתקנת אותם לפי הצורךת  משתמש  אשר מפוחים משלה2לעירייה יש  �

 

 הקבלן מתקן את המפוחים ,המפוחים שתוקנו על חשבון העירייה הם של העירייה �

 .ורכישת מפוחים) הוצגו חשבוניות לתיקון(שלו על חשבונו 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   ביקורת פיזית ברחובות העיר.ט

  

  .קורת הייתה אקראית ומדגמיתהבי,הביקורת ערכה ביקורת פיזית וסיירה ברחובות העיר
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  .2006 בחודש יוני 22 /21' וב' הביקורת נערכה בימים א

  

  2009 בחודש יוני 22' יום ב

  : ברחובות 07:00- 06:15הביקורת סיירה בין השעות 

  .ל וסאן דייגו"צה,החרושת העמל,מאיר עזרא,בן גוריון,י "רש,נסקייבוט'ז,הרצל,ויצמן

  

בוטינסקי 'ז' ות הטיאוט אחד בצומת סאן דייגו ואחד ברחבמהלך הביקורת פגשה את מכונ

  .אחרי מכונת הטיאוט היו עובדי המפוח

  

  שיחה עם נהגי מכונת טיאוט

  . נהגי מכונות הטיאוט בקשר לתוכנית עבודה ולטיפולי הרכב2הביקורת שוחחה עם 

  

  .ברמה טובה וסבירההביקורת מציינת שרחובות העיר ביום הביקורת נמצאו נקיים 

  

כי אין לו עובד , כי הניקיון בשכונת גן שמואל אינו משביע רצון, המפקח דיווח לביקורת

  .ניקיון קבוע

  

   מכונת הטיאוט 2009 ביוני 21' יום א

הביקורת פגשה את מכונת הטיאוט מנקה את הרחבה של המרכזון שליד העירייה ללא 

, ס אלי כהן" בביהדווח שהוא נמצא,לשאלת הביקורת היכן עובד המפוח ,עובד מפוח

 מאוחר יותר דווח למנהל אגף השרות על העדרו של ,הביקורת לא מצאה את עובד מפוח

  .עובד המפוח

  

  . היה עובד מפוח צמוד למכונת הטיאוט2009 ביוני 22כאמור למחרת היום 

  

  .דווח לביקורת שהגיע מחליף חדש למשך שבועיים והיה עיכוב בתחילת עבודתו '  ביום א

  

  

  

  

  ת מכונת טיאוטאחזק

  .מעיכות פח וצבע דהוי,פנסים שבורים) חנן(כי מכונת הטיאוט ,נמצא 
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  . מחובר לחברה S,P,Gקיים מכשיר ) חנן(כי במכונת הטיאוט ,נמצא 

  .חסר שלט בשרות העירייה וסמל העירייה) ארתור(כי ברכב הטיאוט ,נמצא 

  

  הערות והמלצות הביקורת

רמת ניקיון טובה , מצאה ברחובות בהם סיירהכי ביום הביקורת , הביקורת מציינת �

  .וסבירה

 

העבודה ,שיש להקפיד על הצמדת עובד מפוח לרכב הטיאוט, הביקורת מעירה �

ללא עובד מפוח מאחורי מכונת הטיאוט אינה מושלמת וחיוניותו של עובד המפוח 

 .אינה מוטלת בספק

 

ם שלט סמל לתקן את הליקויים ברכב הטיאוט לצבוע ולשי, הביקורת ממליצה �

 ).חנן(שהוחלפה   העירייה על מכונת הטיאוט

 

 מכונת הטיאוט למחשב מנהל אגף  G.P.S –לחבר את ה , הביקורת ממליצה �

  .השרות בעירייה

 

כי משיחות שקיימה עם נהגי מכונת הטיאוט מתקיים שיתוף , הביקורת התרשמה �

 .פעולה טוב ופורה עם העירייה דבר שיש לברך עליו 

  

  

  וכלי עבודהמחסן דלק 

במחסן מאוחסנים כלי עבודה מפוחים דלק ושמנים , הביקורת ערכה בדיקה במחסן האגף 

  .של העירייה והקבלן ביחד

  

יש לערוך הפרדה מלאה ומוחלטת בין רכוש הקבלן ורכוש העירייה , לדעת הביקורת

  . במחסנים נפרדים

  

  

  

  ממצאים

  -:כלי עבודה הבאים,במחסן כלי עבודה של האגף נמצאו 
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  . מפוחים בבעלות העירייה2 �

 ). מפוחים נמצאו במכונת הטיאוט3(מפוח בבעלות הקבלן  �

 . חרמשים בבעלות העירייה3 �

 . מסור בבעלות העירייה1 �

  מגזמת בבעלות העירייה 1 �

  

  הערות והמלצות הביקורת

 גדולים ומבצע תיקונים על 2- קטנים ו2 מפוחים 4כי לקבלן יש , מהבדיקה עולה  �

  . חשבונו

 

יקורת ממליצה להקפיד שלא תהייה ערבוביה בין כלי עבודה של הקבלן דלקיו הב �

 .לכן יש לאחסן את ציוד הקבלן במחסן נפרד,ושמניו לבין רכוש העירייה

 

כמו כן יש להקפיד על הוראות הבטיחות במחסן לאור המוצרים הדליקים  �

 .המאוחסנים בו
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  מבוקריםהתייחסות ה
  או הנוגעים בדבר/ו

  
  
  
  

  ר וועדת מכרזים"מ ראש העיר ויו.מ
   מנהל אגף השרות

  גזבר העירייה
 יועצת משפטית

  ל העירייה"מנכ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ר וועדת מכרזים"מ ראש העיר ויו.מהתייחסות 
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  ד"בס
  

  ט"תשס/אב/'כ 
 10/08/2009  

  
  לכבוד

  מר שלום בן שטרית
  .מבקר העירייה

  
  

  ,שלום רב
  
  

  .ביקורת באגף השירות בנושא טיאוט רחובות:  הנדון
  

  .ח"מאשר קבלת טיוטת הדו
  

  -:להלן התייחסותי
 םח מתייחסי"ממצאי הביקורת כפי שעולים בדו. 1/2009ר ועדת מכרזים החל מחודש "אני מכהן כיו

 אלא ח אין לי"יחד עם זאת לאחר קריאה מעמיקה של ממצאי הדו, לתקופה בה לא כיהנתי בתפקיד 
  .להסכים ולברך על ממצאיו

  
בשבועות הקרובים אוציא הנחיות מפורשות ונוהלי עבודה מתוקנים אשר יסתמכו על מסקנותיך כפי 

  .ח"שבאות לידי ביטוי בדו
  
  

  .אני מודה לך מקרב לב
  
  
  
  
  

  ,.בכבוד רב                
  

  יוסי סולימני                
  ר ועדת מכרזים"מ ראש העיר ויו"מ              

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  התייחסות מנהל אגף השרות
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  ט"תשס, בתמוז' כז
  2009,   ביולי19

  לכבוד
  מבקר העירייה

  מר שלום בן שטרית 
  

  ,אדון נכבד
  

  ח ביקורת"דו: הנדון
  

 .ח הינה לפי סדר הסעיפים בכל מה שקשור אליי באופן ישיר"תגובתי לדו   ������������
  

    רקערקערקערקע   ���

  .נונית שתעבוד ברחבי הישוב העירייה הוציאה מכרז טיאוט למכונה בי2004במהלך שנת העבודה 
פרח " חודשים לאחר שהעירייה לא הייתה מרוצה מתפקודו של הקבלן 4המכרז הראשון היה לתקופה של 

  .עבודתו הופסקה והעירייה יצאה למכר חדש" השקד
ל העירייה מר אלי פרץ בקדנציה הראשונה שלו "ברצוני לציין שאת המכרז החדש הובלתי ביחד עם מנכ

  .ברשות
י דרישת " מכונות טיאוט בינוניות והקבלן הזוכה הזמין את המכונות החדשות עפ2תנו במכרז הייתה דריש

  .העירייה
  

  : : : :2222פרק פרק פרק פרק    ������������

  .י צורכי הישוב"כמו כן התוכניות ניתנות לשינוי עפ, י התוכניות שהוגשו לך"אופן העבודה מתבצעת עפ

  : : : :7777פרק פרק פרק פרק    ������������

 במכרז וזאת מפני שאין מד אוץ ברכבים ש בסעיף זה" לדעתי ישנה טעות של היועמ-בנושא מד אוץ    ...111
  .אלא שעון עבודה, ל"הנ

הראיות הוצגו בעת הביקורת ( אגף השירות מנהל יומן גם ידני וגם ממוחשב –בנושא יומן עבודה    ...222
 ).באגף

י מפרט הפרסום למכרז והם מכונות טיאוט "י דרישת העירייה ועפ"הקבלן סיפק מכונות טיאוט עפ   ...333
 .בינוניות

 ועד 2005 מכונות טיאוט חדשות שנת ייצור 2חוזה הקבלן הציג לרשות הזמנה של ביום חתימת ה   ...444
 . מכונות זמניות2להגעת המכונות החדשות הקבלן סיפק 

 . במכרז הבא הנושא יודגש ויובהר יותר בדרישות המכרז– שנים 3בנושא החלפת הכלים לאחר    ...555
  

קנס של ,     על אי הגעת עובדלא הבנתי את הסעיף שאומר שקיים קנס,  לצערי–בנושא קנסות    ...666
 .הינו סכום לא הגיוני ₪ 5000

מפורטת והנושא יבוא לידי ביטוי במכרז הבא שאמור טעינו שלא הכנסנו טבלת קנסות ,       לצערי הרב
 2007 האשפה  שיצא בשנת במכרז, לידיעתך; לצאת בקרוב ובו תהא טבלת קנסות מפורטת וברורה

  .טבלת קנסות מפורטתהנחה ראש העיר להכניס למכרז 

המחסור ,  במחלקת הניקיון קיים מחסור רציני בעובדי ניקיון–בנושא אי התייצבות עובד מפוח    ...777
כנראה שהפעלתי שיקול דעת לא נכון ; בעובדים מקשה על שמירת הניקיון בישוב באופן שוטף

 . כשראיתי שיש צורך שמכונת הטיאוט תעבוד בכדי שאצליח לשמר את הניקיון בישוב
  .       על כל יום שעובד מפוח לא הגיע קוזז הסכום מהקבלן

  
  
 

 08080808////12121212בנושא חשבונית בנושא חשבונית בנושא חשבונית בנושא חשבונית    ������������

  .ב כל ההתכתבויות מול הגזבר בנושא"      מצ
  ,  עובדים לתגבור באופן קבוע5 העירייה אישרה לאגף השירות 2008  במהלך שנת העבודה 
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  שה הרבים שעמדו לרשותם   וזאת על מנת שעובדי מחלקת הניקיון יוכלו לנצל את ימי החופ
  .  ושלא יכלו לנצל עקב המחסור בעובדים

  י ראש העיר ולאחר שהחשב לא אישר את החשבוניות הגזבר "האישור לעובדים ניתן ע  
  .31.12.08 –  נכנס כנספח לחוזה מול חברת פורד וניתן אישור עד ל 

   עובדים נוספים   5וד בתקופת חגי תשרי ראש העיר תיגבר את מחלקת הניקיון בע,   בנוסף
   ברגע שהגזבר הנחה אותי על הפסקת  12/08אשר הופסקו בתחילת חודש ,   עד לסוף השנה

  .  עבודתם של עובדי הניקיון הנוספים
    5ל העירייה מכתב נוסף על הפסקת עבודתם של " שלח אליי מנכ16.12.08  בתאריך 

  .הנחייה זו בוצעה באופן מיידי,   העובדים הקבועים
  הגזבר בחר לדבר עם כולם  בנושא הפסקת עבודתם של עובדי הניקיון חוץ ממני  ,   לצערי

  עוד הוסיף הגזבר כשפנה הגזבר ;   שנמצא באופן ישיר עם העובדים ומפעיל את העובדים
  נושא זה הועבר !  ימי עבודה של העובדים75  לקבלן ואמר לו שיחייב אותי באופן אישי על 

  .צאתי מכתב לגזבר שטרם קיבלתי עליו תגובה או התייחסות כזו או אחרתל ואף הו"  למנכ
  .  בבירור עם הקבלן הוא דיווח כי התשלום בוצע במלואו

  

  .י הגזבר בלבד"  האישור לתשלום הינו ע––––    בנושא המדדיםבנושא המדדיםבנושא המדדיםבנושא המדדים   ������������

  הגזבר    , י ראש העיר"  כל הידברות של העירייה מול הקבלן נעשתה ע––––בנושא ההנחה בנושא ההנחה בנושא ההנחה בנושא ההנחה    ������������

  וסכום ההנחה היה נודע , לי לא היה כל צד בעניין ואף לא עודכנתי בנושא, וה  והחשב המלו
  .  לי דרך החשבוניות

 אשמח מאוד להוציא לפועל     ––––נושא החתמת כרטיס נוכחות עובדי קבלן נושא החתמת כרטיס נוכחות עובדי קבלן נושא החתמת כרטיס נוכחות עובדי קבלן נושא החתמת כרטיס נוכחות עובדי קבלן    ������������

 .      הנחייה זו

  לא   2009מתחילת עבודתו של הקבלן ועד לשנת העבודה     ––––ח נוכחות ח נוכחות ח נוכחות ח נוכחות """"צרוף דוצרוף דוצרוף דוצרוף דו   ������������

 .ח"רק אם הייתה דרישה לצרף את הדו, החות אל"הועברו דו        
  .ח הנוכחות באופן קבוע לחשבונית" מצורף דו2009החל מחודש ינואר , בעקבות הביקורת     
   

 כשהנושא יהיה כלול במחיר         ––––בנושא סעיף הוספת סעיף העסקת עובדים בנושא סעיף הוספת סעיף העסקת עובדים בנושא סעיף הוספת סעיף העסקת עובדים בנושא סעיף הוספת סעיף העסקת עובדים    ������������

 .ה"הנושא יבוא לידי ביטוי במכרז החדש שיצא בע; בחוזה עם הקבלן            

 .אני מקבל את הביקורת והנושא לא יחזור על עצמו    ––––ובדי רשות ובדי רשות ובדי רשות ובדי רשות העסקת עהעסקת עהעסקת עהעסקת ע   ������������

    חשוב לי להדגיש את שבעיית נושא החופשה של עובדי מחלקת הניקיון נפתרה במהלך          
 .2008      שנת 

 ל    "מנכ, אגף השירות קיבל אישור ממנהל הרכש    ––––פסגות פסגות פסגות פסגות ' ' ' ' עובדי ניקיון חבעובדי ניקיון חבעובדי ניקיון חבעובדי ניקיון חב   ������������

  בנושא הצעות המחיר על   ; "פסגות"'  דרך חבהעירייה וראש העיר על העסקת עובדים            
 .אלה קיבלתי עובדים דרך אגף הרכש של העירייה,       העסקת העובדים לא אני טיפלתי

 עובד בכל שכונה הוגש לראש העיר  בחוסר  הפערים    ––––בנושא חוסר עובדים בנושא חוסר עובדים בנושא חוסר עובדים בנושא חוסר עובדים    ������������

  ל ידי כמעט   בנוסף נושא בעיית העובדים מועלה ע, 09ל העירייה במהלך חודש יוני "ולמנכ            
 .      בכל ישיבת מנהלים

 יש   , הנושא יבחן בהוצאת המכרז החדש    ––––בחינה מחודשת בנושא טיאוט מכני בחינה מחודשת בנושא טיאוט מכני בחינה מחודשת בנושא טיאוט מכני בחינה מחודשת בנושא טיאוט מכני    ������������

 .מ ורצף ניקיון"י ק"לשקול מעבר לביצוע עבודה עפ            

 ,                חזיתות בתי הספר מקבלים ניקיון כמעט מידי יום ביומו––––נושא בתי הספר נושא בתי הספר נושא בתי הספר נושא בתי הספר    ������������

  . הספר הנושא יבוא לידי ביצוע בשנת הלימודים הבאהכניסה קבועה לבתי            
  

  מר יחיאל כהן מגיע לעבודה מידי בוקר בין השעות ––––נושא מעקב אחר הקבלן נושא מעקב אחר הקבלן נושא מעקב אחר הקבלן נושא מעקב אחר הקבלן    ������������

   מתחיל את הניקיון במרכזי המסחר וכשמסיימים את ניקיון המרכזים    05:30-06:00      
  אופן אישי את ביצוע         מגיעים כולם למשרד להחתמת כרטיס נוכחות כך שהוא רואה ב

 .      העבודה והגעת העובדים של הקבלן ושל הרשות

 .אגף השירות יבחן את המלצותיך לביצוע בהמשך    ––––בנושא ביקורת על הקבלן בנושא ביקורת על הקבלן בנושא ביקורת על הקבלן בנושא ביקורת על הקבלן    ������������

 ומאחר ורוב פעולות המשרד  , א" עקב חוסר בכ––––בנושא תיעוד תלונות הציבור בנושא תיעוד תלונות הציבור בנושא תיעוד תלונות הציבור בנושא תיעוד תלונות הציבור    ������������

  ולכן אנו   ,  יומן של האגף לבדי מזכירת האגף ואין ביכולתה גם למלא"ועוד מבוצעות ע            
 .      משתמשים בדיווח המוקד העירוני
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  יש להדגיש שהבעיה העיקרית של הניקיון  ––––בנושא פניות המוקד העירוני בנושא פניות המוקד העירוני בנושא פניות המוקד העירוני בנושא פניות המוקד העירוני    ������������

 .בשכונות היא בתוך השכונות וזאת עקב המחסור בעובדים            

שמורה  אגף השירות מנהל מעקב אחר הוצאות הדלק וכל קבלה שהאגף תדלק ––––בנושא הדלק בנושא הדלק בנושא הדלק בנושא הדלק    ������������

 .אצלנו ביחד עם חתימה על קבלת הקבלה מאגף הרכש

  לקבלן יש את המפוחים שלו ולעירייה יש את המפוחים שלה––––בנושא המפוחים בנושא המפוחים בנושא המפוחים בנושא המפוחים    ������������

  .העירייה בשלה והקבלן בשלו, וכל אחד מטפל בכלים שלו באופן אישי            
  ם        בשנים האחרונות חלק מהעובדים שלנו היו מנקים את השכונות עם מפוחים במקו

  .דבר שהופסק ברובו עקב תלונות מצד התושבים,       במטאטא ידני
 . צוותים של העירייה שמבצעים עבודות מפוח מידי יום ביומו2ישנם ,       כיום

 י מחיצות בין ציוד   "בוצעה הפרדה ע,  בעקבות המלצת המבקר––––מחסן אגף השירות מחסן אגף השירות מחסן אגף השירות מחסן אגף השירות    ������������

  .הקבלן לציוד העירייה            
  

  לסיכום 
וד שמחתי על הביקורת ואני תקווה כי סייעתי לך וחשפתי בפניך את כל החומר הנדרש באופן אישי מא

  .לביצוע תקין של הביקורת
ברצוני להוסיף כי מהביקורת רק לומדים איך לייעל ולהשתפר הלאה למהלך עבודה תקין ויעיל ואני 

  .תקווה כי מהביקורת נוכל להשתפר ככל שניתן
  .י עסקים רק למדנו והשתפרנו בעבודתנו השוטפתבביקורת הקודמת שלך בנושא רישו

  
  .מודה לך מראש

  
  
  
  
  
  
  
  

  ,                                                                                          בכבוד רב
  

                       ניסים גלעם                                                                                         
                                                                                                            מנהל אגף השירות

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  התייחסות מנהל אגף השרות
  ט"תשס, בסיון' א

  2009,   במאי24
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  לכבוד

  מר גבי שוורץ
  גזבר 

  
  ,בדאדון נכ

  
  פורד' חב: הנדון

  
 ובה נאמר לי 12/08פורד קיימה עימי שיחה בנוגע לחשבונית ' הריני מביא לידיעתך שחב

 על ימי העובדים הנוספים שעבדו במהלך יש לחייב אותי באופן אישי י הנחייתך"שעפ
  .12/08חודש 

י באופן  עובדי טיאוט ידנ5על העסקת " פורד"שאתה חתמת עם חברת , ברצוני ליידע אותך
 וזאת בכדי לתגבר את מחלקת הניקיון הידני שנמצאת בחסך 31.12.08קבוע עד לתאריך 
נושא זה עולה על ידי כמעט באופן קבוע בכל ישיבת מנהלי מחלקות , קבוע של עובדים

  .המתקיימת בעירייה דבר שאף מצוין בפרוטוקולים של סיכום ישיבת מנהלי מחלקות
 עובדי הטיאוט 5נאמר לי להפסיק להעסיק את , 21.11.08ל מתאריך "י הנחיית המנכ"עפ

  . עובדי הקבלן הקבועים5שהאגף תוגבר בהם ולא את 
  . ימי עבודה70כ "בסה,  יש עלות לעובדי ניקיון12/08לכן בחשבונית חודש 

ל העירייה להפסיק בתאריך "הנחה אותי מנכ, שאת עובדי הניקיון הקבועים, ברצוני לציין
 עובדי תגבור 5 –לאחר שיחת הבהרה שביצענו שבה הסברתי לו שחוץ מ  וזאת 15.12.08

  . עובדים קבועים5זמניים קיימים עוד 
  

  . ימי עבודה70אבקשך לשלם את הסכום שקוזז על ידך באופן אישי על , לכן
  

  :לוטה
  .ל כפי שהועבר אליי על ידו" מכתבך למנכ ****

  .ל שאתה מכותב בו"  מכתב תגובה שלי למנכ****

  ,                                                                                     בכבוד רב      
                                                                                                        ניסים גלעם

                                              מנהל אגף השירות                                                
  :העתקים

   ראש העיר-מר מוטי מלכה  
  ל" מנכ-מר אלי פרץ       

  
  
  
  
  
  

  גזבר העירייההתייחסות 
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  2009 יולי 30
  

  לכבוד 
  מר שלום בן שטרית 

  מבקר העירייה 
  כ א ן 

     
  , נ.א
  

    

  טיאוט רחובות :   הנדון  
  

  : ח הביקורת בנושא שבנדון  " לטיוטת דויסותלהלן התייח
  
   לטיאוט רחובות עמד 2005  התקציב המאושר ל :אישור תקציבי .  א

  .ח "  אש1,156,7כאשר הביצוע הסתכם ב   , ח  "  אש1,334   -על 
   
י הגזבר עקב חוסר תשומת לב ולא מכל " חתום רק ע2008אכן הארכת החוזה לשנת . 1. ב

אלי פרץ  ( 2009עד שנת  . 2009ת זו תוקנה בהארכת החוזה לשנת  טעו. סיבה אחרת 
לא התקיימו דיונים לפני קבלת החלטה לגבי הארכת חוזים עם קבלנים לכן לא ) ל "מנכ

  . נערך דיון כזה 
         

  .  טיאוט ידני – תוספת לחוזה.   2
  
ורחב החוזה פ בקשתו של מנהל השרות ואישור ראש העירייה והתקצוב  של הגזבר ה"ע

 כך 2008הרחבה זו קבלה את ביטויו בתקציב העירייה לשנת  . גם לעובדי טיאוט ידני 
ח כאשר הביצוע בפועל " אש1,800עמד על  ) ידני + מכני ( שהתקציב של הטיאוט 

בבדיקת החוזים הקבלנים התברר כי לא נחתם חוזה עם הקבלן . ח " אש1,650הסתכם ב  
כך שהחוזה נחתם איתו עם תכולת רטרואקטיבית עם , יאוט עם תחילת אספקת פועלי הט

  . גילוי הליקוי 
  
  .  פנינו לחברה לקבל העתק 2005 דצמבר  –אכן חסר ערבות ביצוע לתקופה מרץ . 3
     
יש צורך לקבלת ,המעקב אחרי תקינות החוזים לוקה בחסר בהעדר מחלקת חוזים . 4

  . החלטה על הטיפול בחוזים 
  

ר של חשבון הקבלן הוא מנהל האגף הרלוונטי לצורך  חוזה זה מנהל הגורם  המאש.1 .ג
ריבית , הצמדה( מנהל השרות בודק את החשבון אם תואם את תנאי החוזה . השרות 

את אמיתות החשבון עם הביצוע אין הגזבר בודק את בדיקתו של מנהל , ) ' פיגורים וכו
שבונותיו בשלב מסוים ואז קיזז הגזבר גילה באיחור כי הקבלן הוסיף הצמדה לח. האגף 

  . המבקר  את תשלום העודף לא גילה, את החיובים העודפים בהמשך
  

 לא יועסקו עובדי טיאוט 2008 לדצמבר 1גזבר העירייה הודיע למנהל השרות כי החל מ  .2
ידני של הקבלן מנהל השרות חשב שכוונת הגזבר היא לעובדי תגבור שהועסקו מחודש יולי 
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לכן בשלב ראשון קוזזתי מחשבון הקבלן את עלות העובדים שהמשיכו  . ים ולא לכלל העובד
  .  ומאוחר יותר אישרתי לתשלום 2008לעבוד חלק מחודש דצמבר 

    
  .י מנהל השרות ולא נבדקו ביסודיות על ידי "החשבוניות אישורו ע . הפרשי מדד .3

  .    חודשים גיליתי את הטעות ותיקנתי אותו 3 –רק לאחר כ 
      

  . י מנהל השרות ואי מתן ההנחה התגלה רק בהמשך "החשבוניות אושרו ע . נחהה .4
רשמתי לפני את הצורך בבדיקה .  בשני המקרים הטעויות התגלו ותוקנו ולא חיקו לביקורת 

  . יסודית של החשבוניות טרם אישורן לתשלום 
  
 התגלה הטעות עקב טעות לא נחתם הסכם להעסקת עובדי טיאוט ידני רק בביקורת החוזים.ה

  .  בעתיד נתקן את הדבר 
  
  
  

  ,                                                                                    ב כ ב ו ד   ר ב 
                                                                                        

                                                           גבי שוורץ                             
                                                                                       גזבר העירייה     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  התייחסות המחלקה המשפטית
  וחההתייחסות תוקנה בעקבות שינויים שנערכו בד

  ד"בס
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  עיריית קריית מלאכי                                                       

  2009אוגוסט                                       
  ט"תשס/אב/ב"י 

  לכבוד 
  שלום שטרית

  מבקר העירייה
  כאן

  ח ביקורת בנושא טיאוט"דו: הנדון
 תיקי המכרזים צריכים להישמר בצורה מסודרת ויסודית הנני מקבלת את הערת המבקר כי .1

על מנת שיהיו נגישים בכל פעם שמאן שהוא מטעם , או בארכיב העירייה/ו" מחלקה למכרזים"ב
 .העירייה יבקש לעיין בהם

כי בכל פעם שנרשם בפרוטוקול כי מקבלים את , הנני מקבלת את הערתו של מבקר העירייה .2
ד בהיבט המשפטי "ד ואת עיקרי חו"ריך להכיל את תוכן חווהפרוטוקול צ, ש"ד היועמ"חו

 .ולפחות ולכל המינימום להיות מוצמד לפרוטוקול כחלק ממנו, והעובדתי
  לועדת המכרזים 23.12.09ש מיום "ד היועמ"ב חוו" מצ":בחירת הזוכה: "לעניין פרק א .3

  .30.12.04והיא זו אשר מוזכרת בפרוטוקול הועדה מיום 
אולם במקרה דנן הצעתה של , ות המכרזים יש לקבל את ההצעה הזולה ביותרפ תקנ"ע, אכן .4

פ הוראות המכרז "ע. ש אשקלון נפסלה בשל העובדה שהמציאה ערבות בנקאית לא תקינה"דמ
הצעתו של הקבלן .  מההצעה השנתית10%היה על הקבלן לצרף ערבות בנקאית בשיעור של 

 ).  10%פחות מ , היינו ( 110,000₪של  ₪  1,263,600עמדה על סך של 
  .לא היה מנוס מפסילת ההצעה, בנסיבות אלו

נבחרה ההצעה הזולה ביותר ,  הצעות תקינות2ש וניתנו "לאחר שנפסלה הצעתה של דמ, לפיכך .5
 . של פורד מערכות

 .לא היה כל פגם במכרז, ובנסיבות אלו, לפיכך .6
וזים אשר הייתה מתכנסת בממוצע ניהלה העירייה ועדת מעקב ח": הארכת החוזה: "לעניין פרק ב .7

ר "גזבר ויו, ש"היועמ, ועדת החוזים הורכבה מכל מנהלי האגף הרלוונטיים. אחת לחודשיים
  . או הארכת החוזה במידת הצורך/הועדה עקבה אחר תוקף החוזה ו. בוריס בורוכוב

 . ח שביעות רצון והמלצות בדבר הקבלן המבצע"הועדה פנתה לאנשי המקצוע וביקשה דו
בישיבה שקיימה הועדה נדרש מנהל אגף התברואה להגיש את חוות הדעת להארכת , במקרה דנן

  )ת.ס.(ועל סמך המלצות אלו הוארך ההסכם עם הקבלן, החוזה
אבקש להבהיר כי בנושא תוקף הערבות כי המחלקה המשפטית אינה מבצעת מעקב על תוקף  .8

קה המשפטית מנהלת מעקב אחר ל העירייה המחל"פ בקשת מנכ"ע. ערבות הביצוע והארכתה
מבלי שהדבר מסיר , ובדרך אגב לאחרונה אף נטלה על עצמה את בדיקת הערבויות, תיק החוזים

כי יעבדו עם קבלנים אשר חתומים על חוזים או , את האחריות מגזברות העירייה והאגף המקצועי
  .מחזיקים ערבויות בתוקף

תגבור בעובדי "אשר כותרתו ' יחס לפרק הפ הנחיות המבקר נדרשתי להתי"ע: לעניין פרק ה .9
ש לא "היועמ. חזרתי וקראתי מספר פעמים את הפרק ולא מצאתי מקום להתייחסות". טיאוט

ש "שמה של היועמ. נטלה שום חלק בהתקשרויות האלו ולא ברור לי על מה דרושה התייחסותה
 . לא מוזכר בפרק זה

  .ח" בוטל לאור מחיקת ההערה בדו10-15סעיפים 
                                                        

  ,בברכה
  ד"עו,  עידית יפת לוי

                                                                                           יועצת משפטית 

  התייחסות המחלקה המשפטית
  

  ד"בס



 2009דוח מבקר העירייה לשנת  

 65 
 

  LEGAL DEPARTMENT             לשכה משפטית                          

  עיריית קריית מלאכי                                               
                                      CITY OF KIRYAT MALACHI 

  
                                                          

  2008 יוני 02 שני יום                                                             לכבוד                        
  חברי מועצת העיר

  קרית מלאכי

  
  

   הוספת פרטים–הרחבת חוזה ניקיון : הנדון
  

  העובדות 
  

 נחתם הסכם בין העירייה לבין חברת פורד מערכות וזאת לאחר 02.01.05ביום   .1

 . ח"ש 1,148,160חוזה שנתי בסכום של המדובר ב. שפורסם מכרז כדין

 

במסגרת המכרז וההסכם חברת פורד מערכות מבצעת את ניקוי המדרכות והכבישים  .2

 . בעיר וזאת באמצעות שני מטאטאים חשמליים מכאני תוך סיוע בשני עובדי מפוח 

 

באופן שהחברה תמשיך למלא התחייבויותיה , העירייה מבקשת להרחיב את החוזה  .3

ולהעסיק באמצעות פורד מערכות עובדי מטאטא ,  דרכות והכבישים בעירבניקוי המ

ידניים וזאת במטרה שאלו ינקו את הרחובות אשר לא ניתן להיכנס אליהם עם מטאטא 

 . מכני

 

,  העבודה ברחובות הקטנים והצרים  בוצעה באמצעות עובדי עירייה 01.06.08עד היום  .4

וזאת , אופן שאין מי שיבצע את העבודה אולם לאחרונה פחת כח האדם של העירייה ב

 . מהסיבה שהעובדים הללו הוצאו  לחופשה בשל הצטברות ימי חופשה  עודפים 

 

שזה יספק לה את , פורד מערכות, העירייה פנתה לקבלן עימו כבר חתמה על חוזה, לפיכך .5

 וזאת מאחר שהקבלן במסגרת ההסכם אחראי על, ) עובדי טיאוט ידני( העבודה הנדרשת 

 . ניקיון המדרכות והכבישים

 העירייה בדקה את העלויות הכספיות של העסקת עובדי ניקיון וקיבלה הצעות  מחיר  .6

בין היתר העירייה קיבלה הצעות מחיר מחברת פורד מערכות אשר . ממספר חברות

  .  מ "ליום עבודה לפועל לא כולל מע ₪ 250הצעתה עמדה על הסך של  
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   עובדי טיאוט 5 את החוזה עם הקבלן אשר יאפשר הכנסת העירייה מבקשת להרחיב  .7

  ₪ 390,000אשר עלותם השנתית הכוללת הינה הסך של ,       ידניים 

  :       להלן פירוט העלות השנתית

  .390,000= ליום עבודה  ₪ X 250 חודשים X12 יום X 26  עובדים 5           

  ??ת החוזה וזאת ללא מכרז            השאלה המתבקשת האם ניתן להרחיב א

 

  :  דיון

  

העירייה רשאית להתקשר בחוזה   : קובע כי ) עיריות(לתקנות המכרזים ) ב)(7 (3תקנה   .8

י "חוזה הבא להגדיל את הוצאות העירייה ע: ללא מכרז אם החוזה הוא מסוג החוזה 

ובלבד ששיעור הגדלת ההוצאות בשל הוספה זו לא , הוספת פרטים לחוזה קיים

 אם המועצה %50או על , פ החוזה הקיים" מכלל הוצאות העירייה ע%25ה על יעל

 . קבעה שעריכת המכרז לא תביא תועלת 

 

ל מאפשרת הרחבת מכרז כאשר מדובר בפריט שאינו מתומחר בהסכם "התקנה הנ .9

 50%עוד קובעת התקנה כי כאשר מדובר בהרחבה של מעל . 25%בשיעור כולל של 

עצה צריכה לקבוע כי אין תועלת בפרסום מכרז ולאשר את מהחוזה הקיים הרי שהמו

 . ההגדלה 

 

:  מהנתונים שהועברו אלי עולה כי אין כל תועלת בפרסום מכרז וזאת מהטעמים הבאים .10

אין כל , נוכח העובדה כי פורד מערכות היא זו שאחראית על ניקיון המדרכות והכבישים

כול ליצור מחלוקות בין הקבלנים באשר דבר אשר י, היגיון להכניס קבלן נוסף בתחום זה

 . לתחום מקום עבודתם וכן הדבר יסרבל את העבודה

  

  

  

  

  

  

העירייה כבר נקטה בהליך של הצעות מחיר אשר במסגרתו ביקשה הצעות לשווי , כמו כן .11

מחישוב פשוט נראה כי פרסום . ההצעה של פורד מערכות הינה הזולה ביותר. יום עבודה

  : כדלקמן ההצעה שכן עלות בסיסית של אחזקת עובד ניקיון הינה מכרז לא יביא להוזלת

  

   8X 20 = 160שכר מינימום 

   –. 40%זכויות סוציאליות בשיעור כולל של + לסכום זה יש להוסיף עלויות מעביד 
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   224= כ עלות יום עבודה "סה

   –ניידו + ניהול העובד + מטאטא + הקבלן נושא גם בהוצאות אחזקת העובד נסיעות 

  . 10%עלויות אלו מוערכות בשיעור נוסף של 

  . בסופם של דברים לא נראה כי הרווח הקבלני במקרה כזה הוא שולי ביותר

 

  תוצאת הדברים הינה כי בנסיבות המפורטות לעיל אין כל מניעה כי המועצה תאשר את  .12

   .      ההתקשרות עם פורד מערכות וכן תקבע כי אין כל תועלת בעריכת מכרז

                                   

  

  

  

  

  

  

                                               

  ,                                                                                                       בכבוד רב
  ד "עו, עידית יפת                    
  יועצת משפטית                      

  
  
  
  
  

  : העתקים
   ראש העיר-מר מוטי מלכה
   גזבר העיר-מר גבי שוורץ

                                     
        ___________________________________________________________  

        8502205850220585022058502205----08080808פקס פקס פקס פקס             8500898850089885008988500898----08080808: : : :  טל  טל  טל  טל     83100831008310083100 מיקוד  מיקוד  מיקוד  מיקוד 1111. . . . דדדד....קריית מלאכי  תקריית מלאכי  תקריית מלאכי  תקריית מלאכי  ת
P.O.B 1  KIRYAT  MALACHI  8310   TELEFAX : 08-8502205                

E-mail: Edit@k-m.org.il                               
 

  התייחסות המחלקה המשפטית
  

  ד"בס

  LEGAL DEPARTMENT             לשכה משפטית                          

  מלאכיעיריית קריית                                                
                                      CITY OF KIRYAT MALACHI 
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  2004, דצמבר 23
  

  לכבוד
  ר וועדת מכרזים"יו

  וועדת מכרזים 
  עיריית קריית מלאכי

  
  
  

  200415/' מס' מכרז טיאוט מכ: הנדון
  

  :בהמשך לסיכום הנתונים בנושא הצעות המחיר שהוגשו להלן חוות דעתי בנושא הנדון
  
  . הצעתה פסולה וזאת מאחר והיא לא צרפה ערבות בנקאית כדין–מ "ש אשקלון בע"חברת דמ. 1
  
בכל " הקימה מעין שותפות עם חברה אחרת"שמש הרי שלחברה אין ניסיון והיא . באשר לחברת א. 2

  .הצעתו גבוה מהצעת פורד מערכות, מקרה 
  
רבות בנקאית ואם בנושא חברת פורד מערכות עומדת בכל דרישות המכרז אם בעניין ע. 3

  .הצעתה הינה הנמוכה ביותר, כמו כן.לחברה בעלות ברכבים הנדרשים .המלצות
  
  .נא להמשך טיפולכם. 4
  
  

  

  ,                                                                                                       בכבוד רב
  ד "עו, עידית יפת                    
  יועצת משפטית                      

  
  
  
  
  
  
  
  
        ___________________________________________________________  

        8502205850220585022058502205----08080808פקס פקס פקס פקס             8500898850089885008988500898----08080808: : : :  טל  טל  טל  טל     83100831008310083100 מיקוד  מיקוד  מיקוד  מיקוד 1111. . . . דדדד....קריית מלאכי  תקריית מלאכי  תקריית מלאכי  תקריית מלאכי  ת
P.O.B 1  KIRYAT  MALACHI  8310   TELEFAX : 08-8502205                

E-mail: Edit@k-m.org.il                               
  

  התייחסות מנהל אגף השרות
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    אגף השירותאגף השירותאגף השירותאגף השירות

    רישוי עסקיםרישוי עסקיםרישוי עסקיםרישוי עסקים----איכות הסביבהאיכות הסביבהאיכות הסביבהאיכות הסביבה----תברואהתברואהתברואהתברואה

     גינון והמחלקה הוטרינרית גינון והמחלקה הוטרינרית גינון והמחלקה הוטרינרית גינון והמחלקה הוטרינרית––––הדברההדברההדברההדברה
  ד"בס

  לכבוד
  מר שלום בן שטרית

  מבקר העירייה
  

  ,אדון נכבד
  

  התייחסות לעדכון עיקרי ממצאי ביקורת בנושא טיאוט: הנדון
  

  .בכל נושא היערכות מחדשת לכל הטיאוט בישוב ––––' ' ' ' תשובה לחלק אתשובה לחלק אתשובה לחלק אתשובה לחלק א   ���

 וכולי תקווה שגם בשנת 2009 עובדים עד לסוף שנת העבודה 4-כרגע מחלקת הניקיון תוגברה ב
  . מחלקת הניקיון תמשיך להיות מתוגברת2010העבודה הבאה עלינו לטובה 

  כל נושא הטיאוט המכני 
  .ה מר אלי פרץל העיריי"נבחן מחדש בהכנה למכרז החדש ביחד עם מנכ

  .בנושא סכום כתוספת של עובדי הניקיון צריך לדאוג שפריט זה יופיע במכרז
  

הוצאתי מכתב לקבלן וידעתי אותו שבמידה ,  מאז שהוסבר סעיף זה בחוזה––––בנושא הקנסות בנושא הקנסות בנושא הקנסות בנושא הקנסות    ���

  . 5000₪ויעדר עובד כזה או אחר ללא אישור מראש יוטל עליו של 
  .רטתבמכרז החדש תהיה טבלת קנסות מפו, בנוסף

  

, ש טעתה במשקל המכונה בחוזה"היועמ,  כפי שעניתי קודם––––בנושא גודל מכונות הטיאוט בנושא גודל מכונות הטיאוט בנושא גודל מכונות הטיאוט בנושא גודל מכונות הטיאוט    ���

ב מפרט המכונה כפי שפורסם "מצ(המכרז יצא עם דרישות העירייה למכונות טיאוט בינוניות 
 ).במכרז

   במכרז החדש תהיה דרישה להחלפת מכונות הטיאוט      בנושא שנת ייצור של המכונה    
  .כתנאי להארכת ההתקשרות עם הקבלן      

 

 אנו משתדלים לבצע עבודות ניקיון בכל השכונות בישוב באופן ––––תוכנית עבודה טיאוט תוכנית עבודה טיאוט תוכנית עבודה טיאוט תוכנית עבודה טיאוט    ���

 .בשכונות שאין בהם עובד קבוע אנו מניידים עובדים לשכונות אלו, סדיר
 

 לאחר הביקורת דרשת שתהיה הפרדה בין הדלק של הקבלן לדלק של ––––בנושא מחסן דלק בנושא מחסן דלק בנושא מחסן דלק בנושא מחסן דלק    ���

 . בעקבות הביקורת ביצענו הפרדה מוחלטת בין הציוד של הקבלן לבין הציוד של העירייה,העירייה
  

מאחר שבכל ,  דבר זה מאוד קשה לנו לביצוע––––בנושא מילוי טופס מעקב אחר פניות בנושא מילוי טופס מעקב אחר פניות בנושא מילוי טופס מעקב אחר פניות בנושא מילוי טופס מעקב אחר פניות    ���

אגף השירות ישנה מזכירה אחת שמטפלת גם ברישוי עסקים ובכל התחומים הנוספים שהאגף אחראי 
חות המוקד בכובד ראש ועונים על כל הפניות דרך "י אנו מתייחסים לדוחשוב לי לציין כ. עליהם

 .המוקד שמתעד את כל הפניות
  

  ,                                                                                                בכבוד רב
  

                                       ניסים גלעם                                                           
                                                                                                   מנהל אגף השירות
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  מחלקה משפטיתהתייחסות 
  

   ואיכות הסביבה–אגף התברואה 
  

  ד "בס
  

  ה"תשס, בטבת' יא
  2004, בדצמבר 23

  
  בוד לכ

  וועדת מכרזים
  

  ,אדון גברת נכבדים
  

  15/2004מכרז טיאוט  : הנדון
  

  .להלן הנתונים על החברות שהגישו הצעות מחיר
  

  ניסיון  בעלות רכבים  המלצות  ערבות   מ "מחיר שנתי כולל מע  מחיר ליום  שם החברה
א "עיריית ת,יש  . x 2  1,291,680  135,500₪ 1840   פורד מערכות

  יפו ובני ברק
  5+  

ש אשקלון "דמ
  מ" בע1979

1800 x 2  1,263,600  110.000  עיריית יבנה , יש
  .ואשדוד

יש רכב 
 1טיאוט גדול 

 רכבי 2-ו
טיאוט בינוני 

קיימת +
 2-הזמנה ל

  .כלים חדשים

   שנים15

 קיים הסכם - שניםx 2  1,333,098        3 1899  מ"שמש בע. א
שותפות בין החברה 

ש .א' לבין חב
  .שירותי אחזקות

  .מ"והמחירים השנתיים כוללים מע,שוב לציין שהמחירים כוללים עובד צמוד לכל מכונת טיאוט עם מפוחח  
  ,בכבוד רב
  ניסים גלעם
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  מנהל אגף התברואה 
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  ל העירייה"מנכהתייחסות 
  

  ע"ג תשרי תש"כ 
  2009 אוקטובר 11 

  סות לביקורת בנושא טיאוטהתייח/ביקורות-מבקר/ל"מנכ.י.ס
  
  
  

  מנהל אגף בטחון, מבקר, גזבר, ש"יועמ, מנהל אגף שרות: אל
  
  

  התייחסות לביקורת מבקר בנושא טיאוט: הנדון
  

. ל בנושא ביקורת טיאוט" אוקטובר התקיים דיון בראשות המנכ11בתאריך  .1
  .מנהל אגף בטחון, גזבר, ש"יועמ, מנהל אגף שרות, מבקר העירייה: משתתפים

  
 . ביקורת המבקר נעשתה לעומק ובדקה את כל מה שאפשר לבדוק בצורה מפורטת .2

  
 

 :ל"להלן סיכום המנכ .3
 

 המבקר יוציא דוח סופי לאחר שנתן התייחסות לכל מה שניתן -התייחסות מבקר  .א
 . לו במכתבים כפי שנדרש בדיון

  

י המבקר " יבנה על בסיס הביקורת שנעשתה ע2009 בדצמבר -מכרז הטיאוט  .ב
חיבור בין הצד , וועדת מכרזים והצעות, טבלת קנסות( תחום ובכל נושא בכל

 ). המקצועי למשפטי
  

החוזה נעשה על בסיס .  יש להתייחס רק אם בתוקף–  כל נושא-חקיקות חוק  .ג
 . י הרצונות"החוק ולא עפ

  
 

י "ל שהביטוח והערבויות יהיו עפ"י המנכ" ניתנה הנחייה ע– ביטוחים וערבויות  .ד
 הביקורת מחייב שבנוסף לחתימת חברת הביטוח תצורף הפוליסה את לאור. החוזה

 . הפוליסה יבדוק סוכן הביטוח
 

ש מבקשת לבחון פעם נוספת נושא העברת פוליסת הביטוח כחלק " היועמ!הערה �
 . מההסכם לעירייה

 

מנהל אגף שרות ישב עם .  יילקחו בחשבון בחוזה במכרז החדש-פרטים מפורטים   .ה
 . לאור הביקורת לפני שמסכמים סופיתהמבקר להתייעצות 

 

 נמשיך לעבוד לפי הטבלאות הגעה ויציאה כפי שנעשה היום -תוכנית עבודה טיאוט  .ו
 . י מנהל אגף השרות"ע

י " עובדי ניקיון ומתוגברים קבוע ע10 באגף השרות ישנם -תגבור עובדי טיאוט  .ז
 2010בודה בתוכנית ע.  עובדי קבלן אין לעירייה אפשרות תקציבית לתת יותר4

 . י מנהל אגף השרות וראש העיר יצטרך להחליט"יוצג ע
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 אגף השרות אחראי מוחלט על הקבלן ועל -פיקוח ובקרה על עבודת טיב הקבלן  .ח
לבדוק ולתת ) עובד האגף(תפקידו של יחיאל כהן –י הקבלן "השרות שניתן ע

 . דיווח למנהל האגף
  

 באחריות מנהל אגף בטחון  הנושא ימשיך להיות– אספקת דלק ומפוחים לקבלן  .ט
 ". דרגון"י החוזה אל מול חברת הדלק  "ורכש הכל יבוצע עפ

 
 יוציא המבקר את הדוח בצורה מסודרת שהינו יהווה בסיס לתוכנית  נובמבר1עד   .י

 . 2010העבודה 
  

הדברים נעשו ברמת הניהול וההבנה ולא היה . מודה למבקר העירייה על הביקורת  .יא
 .וכדומה, אתיות, אמינות,  שנגוע בשחיתותשום צל של ספק ושום דבר

  

ש על "פ ברמה מלאה לגזבר לרכש וליועמ"מודה למנהל אגף השרות על שת  .יב
 ". ישר כח"המכתבים המנומקים והמסודרים 

  

  .לטיפולכם אודה .4
  
  
  
  
  
  
  
  

  אלי      פרץ
  ל"  מ  נ  כ  

  
  :העתקים

  ראש העיר-מר מוטי מלכה
  מ ראש העיר"מ-מר יוסי סולימני

  סגן ראש העיר-ים שטיינרמר חי
  .העיר סגן ראש-מר בוריס בורוכוב
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  הערות ראש העיר   
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  טיאוט רחובות: הערות ראש העיר בנושא

  
  

  
מיניתי מזכירה שתהיה אחראית על תיקי , בעקבות דוח הביקורת של מבקר העירייה

  .מור על המסמכים הקשורים למכרזיםהמכרזים ומתפקידה לש
  
  

אשר יש בהם כדי להבטיח ,הוקצו למזכירה ארונות מיוחדים הניתנים לנעילה,לצורך כך
  .ולמנוע גישה לאנשים שאינם מוסמכים לכך

 
  

הונחו להעביר את כל המסמכים הנוגעים למכרזים לידי ,גורמי המטה ומנהלי המחלקות 
  .נהלת מעקב קפדני על תיקי המכרזיםאשר מ,המזכירה האחראית על המכרזים

 
  

באשר לשיעורם ,יושמו המלצות מבקר העירייה, 2010במכרז הטיאוט החדש לשנת 
במקרים של הפרת סעיפים בהסכם ,של הפיצויים שהקבלן  נידרש לשלם לעירייה

 . בהתאם לחומרת ההפרות
 
  

א תפחת נקבע ששנת ייצור של מכונות הטיאוט ל ,2010בתנאי המכרז החדש לשנת 
כמוכן נידרש מהמציעים לעמוד במפרט טכני מפורט שצורף לתנאי ,2010מדגם 
 . המכרז

 
  

, אגף השרות תוגבר באופן קבוע בארבעה עובדי טיאוט,בנושא תגבור בעובדי טיאוט 
 . מנת לשפר את רמת הניקיון בעיר-על
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  ביקורת באגף השרות
  :בנושא

  וגזם   פינוי אשפה,ניקיון
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  האשפה והגזםביקורת באגף השרות בתחום 

   
  

   הגוף המבוקר או הנוגע בדבר/היחידה/ האגף
  

 ל העירייה"מנכ �

 .וועדת מכרזים �

 אגף השרות �

 .גזבר העירייה �

 .מחלקה משפטית �

  

   השרותאגףהבסיס החוקי לעבודת 

, )שמירת הבטיחות הסדר הניקיון ומניעת מפגעים ומטרדים (חוק עזר לקריית מלאכי �

 .1988ח "התשמ

 

 .1984 – ד"התשמ, חוק שמירת הניקיון �

 

הוראות בדבר ניקוי מדרכות '  ב251בריאות הציבור סעיף , תברואה-242סעיף  �

 ).נוסח חדש(לפקודת העיריות ) ב"תיקון תשל(

  

 .1987ח "התשמ) מכרזים(תקנות העיריות  �

 

  ע "נה נוהלי עבודה מול קבלנים ספקים ונותני שירותים לש– 2' ל מס"חוזר מנכ �

2008 

  

 . בעירייהת נוהלי התקשרויו– 16 'ל מס"חוזר מנכ �

  

  כללי

 , נקיוןבתחום, עבודה שנתית ולאור תלונות שהגיעו למשרד מבקר העירייהעל פי תוכנית 

  . זההביקורת ערכה ביקורת באגף השרות בתחום , פינוי אשפה וגזם

  

, ת החיים של תושבי העיריש השלכות על איכו, לשמירה על ניקיון העיר ולטיפוח חזותה

  .על איכות הסביבה ועל רמת התברואה בעיר
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לספק ) נוסח חדש(מחויבת מתוקף פקודת העיריות ) להלן העירייה(עיריית קריית מלאכי 

לתושביה שרותי תברואה וניקיון ולנקוט פעולות שיבטיחו את שמירת הסדר והניקיון 

  .בעיר

  

מדיניות .העירייה ובפעולות הננקטות למימושה רמת השירותים ואיכותם תלויה במדיניות 

  .היא לשפר את רמת הניקיון בעיר ולפעול לטיפוח חזותה, המוצהרת של העירייה

  

מפעילה  ו באמצעות אגף השרות פועלתהעירייה,רחובות בלצורך פינוי האשפה והגזם 

  . קבלן אשפה ומספר עובדים למשימה זו

  

  מטרת הביקורת

 פינוי , נקיוןאת פעילות מחלקת השרות בתחום, ופן כללימטרת הביקורת לבדוק בא

וכן להמליץ ,האשפה והגזם ולהתריע על ליקויים בדרכי התפעול וניהול במידה והם קיימים

  .במגמה לשפר את המינהל התקין ,על דרכים לפתרון

  

שהועבר למבקר העירייה בחודש מאי  תלונה הנושאים שהועלו במכתב , הביקורת בדקה

  .עתק ממנו הועבר למבקר המדינה וה2009

  

  נושאי הביקורת

  -:הביקורת בדקה את הנושאים הבאים

תוספת , עמידה בתנאי סף,בדיקת תיקון הצעת מכרז,התנהלות וועדת המכרזים �

 .להסכם ותקציב האשפה והגזם

תהליך בדיקת החשבוניות והעברת ,תלונות נגד הקבלן,בדיקת הקנסות וקיזוזים �

 .תשלום לקבלן

 .סמכי מכרז ובדיקת מסמכים ונושאים למכרזהעלמת מ �

 

 .גזם ובתלונות התושבים בנושא פינוי אשפה,תוכנית העבודה לפינוי אשפה  �

 ).2002חשבוניות משנת (בדיקת נושא פחי אשפה �

 

  קורתיהליך הב

ל החברה "מנכ,מנהל אזור דרום,הביקורת קיימה מפגשי עבודה עם מנהל אגף השרות 

  ."מ "ב בע.א.ר.י "תומנהל העבודה של חברה
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היועצת המשפטית ומנהל אגף , הגזבר, קיבלה התייחסות של, הביקורת קיימה שיחות

  .השרות בקשר לתלונה על מחלקת השרות שהגיעה למשרד מבקר העירייה

  

מגזברות העירייה , מהיועצת משפטית,הביקורת הסתייעה במסמכים מהנהלת חשבונות

  .מ"ב בע.א.ר.ומאגף השרות וחברת י

  

  קורות קודמותבי

 :מבקר העירייה ערך ביקורת באגף השרות כדלקמן

 .2006ביקורת רישוי עסקים בשנת  �

 2006 בשנת ביקורת בשרות הווטרינרי �

 .2009בדיקה בנושא טיאוט בשנת  �

  

  טיוטה להתייחסות

ההתייחסות מופיעה בסוף דוח ביקורת , העביר התייחסות לטיוטת הדוח, מנהל אגף השרות 

  .יר תגובות לאחר שקיבל את הדוח הסופי המופיעות בגוף הדוחכמוכן העב ,זה

קורת וכן תגובות על יגזבר העירייה והיועצת המשפטי העבירו התייחסות בעת עריכת הב

  .התגובות מופיעות בגוף הדוח,הדוח  הסופי

  לוח זמנים

  .2009 דצמבר –אוגוסט הביקורת נערכה בחודשים 
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  מבוא

על העיריות מוטלת החובה לעריכת ,197סעיף ) נוסח חדש(עיריות על פי פקודת ה

  :מכרזים

  

להזמנת טובין או לביצוע ,בחוזה להעברת מקרקעין או טוביןלא תתקשר עירייה "

  ". פי מכרז פומבי-אלא על,עבודה

  

, פרט לאותם מקרים הפטורים על פי התקנות,חובת עריכת המכרז הינה כללית וגורפת 

  .שקבע שר הפנים

  

, צריכה לשאוף להשיג איכות גבוהה של מוצר או שירות,קבלן /המתקשרת עם ספק,עירייה

  .במחיר נמוך ככל האפשר, התואמים את דרישותיה

  

מסדירות את תהליך עריכת המכרזים ובחירת ) 1987ח "התשמ)(מכרזים(תקנות העיריות 

  ").קנותהת: "להלן (המציע הזוכה וקובעות את המקרים עליהם חל פטור ממכרז 

  

עבור מכרזי זוטא (מכרז פומבי ומכרז זוטא : בתקנות נקבעו שתי קטגוריות של מכרזים

כשסכום החוזה הצפוי ) קיימת חלוקת משנה המגדירה את מספר הספקים אליהם יש לפנות

  .מהווה את המבחן

  

שלפיהן , יש לכלול במסמכי המכרז פרטים לעניין אמות המידה" ,  בתקנות קובע 10סעיף 

  ".יבחר ההצעה הזוכהת

  

האומדן יופקד בתיבת המכרזים לפני המועד להגשת :....  בתקנות קובע בין היתר 11סעיף 

  ".מסמכי המכרז

  

בעת הבדיקה בידי מומחה או , נתגלתה במסמכי המכרז", בתקנות קובע) 'ג( 18סעיף 

 תתוקן הטעות בידי יושב ראש הוועדה ועל דעת ,בידי הוועדה טעות חשבונית

  ".התיקון יירשם בפרוטוקול, ועדההו

  

אחרי עיון במסמכי המכרז יסוד סביר ,הייתה לוועדה ",   בתקנות קובע20סעיף 

על ידי ,לחשוד שכוונתו של בעל מסמכי המכרז הייתה להוליך את הוועדה שולל 
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שלא לדון ....רשאית היא ,או על ידי תכסיסים בלתי הוגנים, מכווןבשגיאות שנעשו 

  .הוגשו על ידושהמכרז עוד במסמכי 

  

האינטרס . עקרונות דיני המכרזים הציבוריים מבוססים על קיום האינטרס הציבורי והעסקי

   : 376/368/76צ "הציבורי הוסבר על ידי כבוד השופט שמגר בבג

הבטחת ממשל תקין על ידי ניהול עניינה של הרשות בדרך שיש בה משום מתן סיכוי "

  .יש מתוך הציבורשווה ויחס זהה והוגן לכל א

  

בשל אינטרס זה על הרשות לכלכל מעשיה באופן כזה שלא תעניק זכויות במתן אספקה או 

והיעדר משוא פנים וליצור אמון .שנועדו להבטיח שוויון,אלא על פי כללים ,שירותים

  "בשיקוליהם והוראותיהם של מופקדים על מינהל הציבורי 

  

שר בעסקה הטובה ביותר באמצעות תחרות האינטרס העסקי צריך להבטיח שהרשות תתק

בחוק ובתקנות החובה .פתוחה ושוויונית בין מתמודדים מתאימים במספר גדול ככל האפשר

לערוך מכרזים והכללים לניהולם ולבחירת הזוכים מיועדים לקיום האינטרס הציבורי 

  .מערכות הבקרה הפנימיות ברשות חייבות לוודא קיום תנאים אלה.והעסקי

  

קבע בין היתר שתפקידו של מבקר העירייה ) נוסח חדש( לפקודת העיריות ' א170סעיף 

תוך שמירה על טוהר , לבדוק את פעילות העירייה נעשו כדין בידי המוסמך לעשותם

  .המידות ועקרונות היעילות והחיסכון

  

לבדוק אם סדרי הבוחן וההוראות הנוהל הנהוגים בעירייה , לבדוק פעילות עובדי העירייה

  .טוהר המידות והעקרונות מניחות את הדעת, קיום הוראות כל דיןמבטיחים 

  

נדרש המבקר לתת את , לאור התלונות שהגיעו ללשכת מבקר העירייה בנושא מכרזים

שכן אם לא תהייה ,באשר להתנהלות העירייה במכרז זה ביתר שאת, הדעת בביקורת זו

  .נטרס הציבורי והעסקי של העירייהשמירה על עקרונות השוויון וההגינות יפגע גם האי
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  עיקרי הממצאים

  -: להלן עיקרי הממצאים , הביקורת בתחום נושא ניקיון אשפה וגזם ממצאילאור

הביקורת נערכה על פי תוכנית עבודה שנתית ולאור מכתב התלונה שהגיע ללשכת  ����

 .מבקר העירייה והעתק ממנו נשלח למשרד מבקר המדינה

 

 5השתתפו , 2007שנערך בחודש דצמבר , 27/2007' וגזם מסבמכרז ניקיון אשפה  ����

 . קבלנים3 של יםמכרז ה לא נמצאו מסמכי,קבלנים 

  

 ותיעדה את ישיבותיה בספר הפרוטוקולים ,במכרז  ישיבות5וועדת המרכזים קיימה  ����

 .כנדרש

  

 בדצמבר 20לפתיחת ההצעות שנערכה בתאריך , ישיבת וועדת מכרזים ראשונה ����

 חודשים 3 - מעל ל-2008 באפריל 1כתה חתמה על ההסכם בתאריך החברה שז, 2007

 .ממועד פרסום המכרז

 

ב .א.ר.י"לחברת , בישיבת וועדת המכרזים הראשונה בעת פתיחת תיבת המכרזים ����

 ".מ"סעידאן ניסן בע"הייתה ההצעה הזולה ביותר ואחריה בדירוג הייתה חברת " מ"בע

  

, יקת גזבר העירייה ומנהל אגף השרות לאחר בד, בישיבת וועדת מכרזים השנייה ����

ובטבלא שהוצגה ,  בעקבות הבדיקההדירוג שונה על ידי גזבר העירייה ומנהל אגף השרות

היא בעלת " מ "סעדיאן ניסן בע" שחברת  נרשםלוועדת המכרזיםעל ידי אגף השרות 

  .ההצעה הזולה ביותר

  

ף השרות הושמטה שורה כי בבדיקת ההצעות על ידי  גזבר העירייה ומנהל אג, נמצא ����

סעידאן ניסן "את חברת " הקפיץ"דבר ש.  172.080₪על סך " מנהל עבודה"של פריט 

 .למקום הראשון, מהמקום השני" מ"בע

  

וועדת המכרזים החליטה שבדיקת ההצעות והגשת המלצות לוועדה יבוצעו על ידי גזבר  ����

לא השתתפה בבדיקת היועצת המשפטית . מנהל אגף השרות והיועצת המשפטית,העירייה 

תוצאות , ייתכן מאוד אילולא היועצת המשפטית הייתה משתתפת בבדיקה, ההצעות

 .הבדיקה היו אחרות
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כזוכה משום " מ"ב בע.א.ר.הוועדה החליטה לשנות את ההחלטה ולקבוע את חברת י ����

פנתה לעירייה , קיבלה הודעה שהיא אינה הזוכה במכרז" מ"ב בע.א.ר.י"שכאשר חברת 

 " .מ"סעידאן ניסן בע"עתקים מהצעת חברת לקבל ה

  

לקבל את ההעתקים ממסמכי המכרז של חברת " מ"ב בע.א.ר.י"לאור פניית חברת 

  היועצת המשפטית בדקה את מסמכי המכרז מחדש והמליצה לוועדה , "מ"סעידאן ניסן בע"

 ."מ"ב בע.א.ר.י"לקבוע כזוכה במכרז את חברת  ����

  

חסכה ,כחברה הזוכה " מ"ב בע.א.ר.י"את חברת ההחלטה של וועדת המכרזים לקבוע  ����

יחד עם זאת לקח לוועדת מכרזים לשנות את , לעירייה הוצאות משפט ויתכן גם פיצויים

 .ההחלטה כמעט חודשיים ימים

 

כי בדיקת  ההצעות שנעשתה על ידי גזבר העירייה ומנהל אגף , ממצאי הבדיקה העלו ����

 .השרות לא הייתה תקינה וראויה

  

גרמו לוועדת המכרזים לטעות , כי גזבר העירייה ומנהל אגף השרות, צאההביקורת מ ����

דבר שגרם לחברת , בכך שהתעלמו משורה שהוסיף הקבלן והיה אסור לו להוסיף אותה

 .בעוד שלפני כן היה מקום שני,להפוך למקום ראשון  "סעדיאן ניסן"

  

ר פניית חברת  לאחבכך שביצע תיקון במסמכי המכרז, חרג מסמכותו גזבר העירייה ����

 בעת שעשו את הבדיקה יחדיו על ,בעקבות הקראה שגוייה של מנהל אגף השירות, ב.א.ר.י

מכרזים (בתקנות העיריות ) 'ג (18 דבר הנוגד את סעיף ,פי הנחיית ועדת המכרזים

 ).1987ח "התשמ

  

כי ראש העיר לא קיבל את המלצת  ,2008 בינואר  6נימצא על פי הפרוטוקול מיום  ����

 .ת המכרזים לערוך דיון חוזרדכזוכה וביקש מוע"נסן סעדיאן "לאשר את חברת הועדה 
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את כל המסמכים המעידים על תנאי סף שנקבעו במכרז בתיק ,הביקורת לא מצאה  ����

למעט תדפיס מעודכן , אך המסמכים התקבלו מאוחר יותר ממנהל אגף השרות, המכרז

 ).באחריות הגזבר.(ת חתימהד לבעלי זכו"או עו מרשם החברות ואישור רואה חשבון

  

נערך ונחתם במועד מוקדם מיום , כי המועד הרשום בתוספת להסכם, הביקורת מצאה ����

קורת יהגזבר הסביר לב.דבר המעלה חשש לפגיעה בשוויון, עריכת ההסכם העיקרי

 .שמדובר בשגיאה בפועל התוספת באה אחרי ההסכם העיקרי

  

 92 סייפא לתוספת ההסכם לבין סעיף 8כי קיימת סתירה בין סעיף , הביקורת מצאה ����

וזאת בהתאם להוראות ההסכם "נרשם , לתוספת 8בסייפא של סעיף . להסכם המקורי

היועצת .כהיטל הטמנה חל על הקבלן, להסכם נקבע92בעוד שבסעיף  ."העיקרי

 20 הוא סעיף כללי וכאשר מעיינים בסעיף 92כי סעיף ,המשפטית הסבירה לביקורת

 .הבקורת סבורה שסעיף זה כה חשוב ראוי שיופיע בהסכם,ן סתירהלהוראות המכרז אי

  

שאין חובה להשתתף "נרשם ,כי בהזמנה להציע הצעות למכרז , הביקורת מצאה ����

  קורתיהב,מנהל אגף השרות סבור שאין חובה להשתתף בסיור קבלנים" .בסיור הקבלנים

  . מעירה שיש לחייב השתתפות בסיור קבלנים כחלק מתנאי המכרז

 

בגין ליקויים , נקנסה על ידי מנהל אגף השרות" מ"ב בע.א.ר.י"כי חברת , נמצא ����

ללא הוצאת מכתבים ,  440.000₪ וקוזזו ממנה בחשבוניות קנסות על סך הבעבודת החבר

" מ"ב בע.א.ר.כי חברת י, בפועל נמצא.על הכוונה לקנוס אותה ולקזז מחשבונה, לחברה

הנחה זו .(נחה שהתכוונה להעניק לעירייה לא שילמה את הקנסות וקיזזה אותם מהה

 ).פ על ידי החברה לעירייה"הובטחה בע

  

מ ומנהל אגף "ב בע.א.ר.י"מנהל העבודה של חברת ,מנהל אזור הדרום , ל החברה"מנכ ����

עלו על "כי יחסי הגומלין בין אגף השרות והחברה ,דיווחו לביקורת , השרות של העירייה

 ".דרך המלך

  

אגף השרות של העירייה אינו מטיל קנסות וקיזוזים , 2009 כי החל משנת, נמצא ����

 ".מ"ב בע.א.ר.מחשבונות י
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 - ב2009 לשנת 2008כי תקציב העירייה לניקיון פינוי אשפה וגזם עלה משנת ,נמצא ����

 .33%שהם  ₪ 1.095.000

  

למעט התקופה שבה הוטלו  ,90 +כי העירייה עומדת בתשלומים לקבלן שוטף ,נמצא  ����

 .וזיםהקנסות והקיז

  

דבר שגרם לביקורת להסתפק בבדיקת ,כי נעלמו מהעירייה הצעות של המכרז,נמצא ����

 ).יתר שלושת ההצעות לא נמצאו(שתי ההצעות בלבד

  

דבר שעיכב את הוצאת דוח ,  מסמכים לביקורת  בזמן שנקבעוכי לא הועבר,נמצא  ����

 .הביקורת

  

היה צורך ללקט כל מסמכי המכרז ו,בתיק המכרז במשרד וועדת מכרזים לא נמצאו ����

סעידאן ניסן "המסמכים של חברת , לדוגמא,אותם מבעלי התפקידים השונים בעירייה 

 ".מ"ב בע.א.ר.י"ד של חברת "השיגה אותם היועצת המשפטית מהעו" מ"בע

  

זאת על פי דיווח של מנהל אגף , כי תוכנית העבודה מתבצעת כנדרש מההסכם, נמצא ����

 .מ"ב בע.א.ר.השרות ומנהל העבודה של חברת י

  

כנדרש על פי , אינה מספקת רכב למנהל העבודה" מ"ב בע.א.ר.כי חברת י, נמצא ����

כי ,תמנהל אגף השרות דיווח לביקור.העירייה לבין" מ "ב בע.א.ר.י"ההסכם בין חברת 

 .נושא זה תוקן והקבלן העמיד רכב לרשות העירייה

  

 240(ת אשפה  עגלו2100הקבלן היה מגיש חשבוניות על  ,2002כי בשנת ,נמצא  ����

 ). ליטר240( עגלות אשפה 1370 -ובפועל הגזבר היה מתקן ל) ליטר

  

 מופיעים בדוח הביקורת  ותגובות המבוקריםהמלצות הביקורת,פירוט הממצאים 

  .המפורט
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  דוח הביקורת המפורט בנושא
   ניקיון אשפה וגזם

  

  התנהלות וועדת מכרזים–' פרק א
  

  כללי
  

 2למבקר המדינה והעתק למבקר העירייה מיום שהופנה לאור הטענה שהועלת במכתב 

המבקר בדק את ההתנהלות וועדת המכרזים בעניין מכרז אשפה גזם , 2009במאי 

  .27/2007' וגרוטאות מח

  

  .הביקורת בדקה עבודה הועדה על פי הפרוטוקולים שנרשמו בספר המכרזים של העירייה

  

  וועדת המכרזים
  

 מצולמים של הוועדה מתוך ספר ם פרוטוקולי5ת וועדת המכרזים העבירה לביקור

הביקורת תהא רק התייחסות ,  אשר דנים במכרז האשפה ומכרזים אחרים שונים,מכרזיםה

  . וגרוטאותגזם, פינוי אשפה:  בנושא 27/2007הדנים במכרז מספר לפרוטוקולים 

  

  םלהלן נושאי ומועדי הפרוטוקולי
  
 . פתיחת תיבת המכרזים– 2007 בדצמבר 20 �

 . סיכום נתוני המכרז לאחר בדיקת הגורמים המקצועיים-2007 בדצמבר 27 �

 כהצעה הזולה  " סעידיאן ניסן" החלטת הוועדה להמליץ על  חברת -2008 בינואר 6 �

 .ביותר

 ".סעידאן ניסן" ישיבת שימוע לחברת -2008 בינואר 16 �

 יץ על ולהמל" סעידאן ניסן" הצעת הוועדה לפסול את חברת -2008 בפברואר 18 �

  ".ב.א.ר.חברת י

 .ב.א.ר. נחתם ההסכם עם חברת י-2008 באפריל 1 �
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  :להלן עיקרי הדברים שהופיעו בפרוטוקולים של וועדת מכרזים 

  : פתיחת תיבת המכרזים2007 בדצמבר 20

  : ביותר הוא כדלקמן  הזולהכי הדירוג לפי סדר ההצעה, מעיון בפרוטוקול עולה 

  סכום ההצעה  שם המציע  'מס

  )מ"ללא מע(

  תוקף הערבות  סכום הערבות

  31.03.08  520.000   ₪ 4.134780  "מ"ב בע.א.ר.חברת י"  .1

  20.03.08  500.000   ₪ 4.182022  "מ"חברת ניסן סעידיאן בע"  .2

  20.03.08  510.000   ₪ 4.370288  " מ"חברת שיא אשקלון בע"  .3

  20.03.08  600.000   ₪ 4.705468  "מ"חברת והייתם נקיים בע"  .4

  20.03.08  500.000   ₪ 4.921662  "ן תברואה.נ.חברת ג  .5

  

  

על פי הנתונים שנרשמו בטבלא לעיל והמתבססים על הפרוטוקול מיום פתיחת תיבת 

סכום ההצעה היה , ההצעה הזולה ביותרמ "בע. ב,א,ר,כי לחברת י, עולההמכרזים 

4.134.780₪ .  

  

  אומדן העירייה

  .מ"לא כולל מע ₪ 4.536.000המכרזים נאמד המכרז בסך אומדן העירייה שהיה בתיבת 

  

  החלטה

  הגזברת המשפטיצתהוועדה החליטה להעביר את ההצעות לבדיקת היועעל פי הפרוטוקול 

  .לבדיקה והגשת המלצותמנהל אגף השרות ו

  

כי הסכומים על עלות המכרזים מופיעים , עיון בהסכם שהוא חלק מההצעה למכרז העלה

  :ונים בהסכם כדלקמןבשני מקומות ש

  

כ "מחיר פינוי לכל ליום וסה, תדירות פינוי,  פירוט סוג כלי אצירה– 3  מסמך-'נספח ה

  .שתי העמודות האחרונות אמורות להיות רשומות על ידי מגיש ההצעה,הצעת שנתית

  

 בסעיף זה אמור לרשום המציע את סכום סך הכל – 14 סעיף 2 עמוד -2  מסמך–' נספח ו

  .פרים או במיליםההצעה במס
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  הערת הביקורת לוועדת מכרזים

 אילו הייתה וועדת המכרזים ביום פתיחת תיבת המכרזים מעיינת בשני המסמכים �

נוספה שורה שלא כדין " מ"חברת סעידאן ניסן בע"הצעה של בהייתה מגלה שיחד 

לבקש מהיועצת המשפטית לחילופין  והייתה מחליטה לפסול את המכרז או 3במסמך 

 . חוות דעת בנושא הוספת השורהלהגיש

 

הביקורת סבורה שוועדת המכרזים צריכה לבדוק כל הוספה בכתב שהקבלנים  �

  .מוסיפים להצעת המכרז ולציין עובדה זו בפרוטוקול הוועדה

  

  תגובת גיזבר העירייה 

בועדת המכרזים מציינים בפרוטוקול הוועדה את כל התוספות  , בעקבות הערות הביקורת

  . ים המציעים בכתב יד על הצעותיהםאשר מוסיפ

  . סיכום נתוני המכרז לאחר בדיקת הגורמים המקצועיים-2007  בדצמבר27

כי לאחר שנתקבל סיכום נתוני המכרז לאחר בדיקה של הגורמים , מעיון בפרוטוקול עולה

  :כדלקמן) נקבע לפי ההצעה הזולה(הדירוג , המקצועיים בעירייה

  הערות  מ"לא מעסכום ההצעה ל  שם המציע  'מס

  *   ₪ 3.924.864  "מ" בע ניסאןןחברת סעדי"  1

     ₪ 4.134.780  "מ"ב בע.א.ר.חברת י  2

     ₪ 4.370.288  "חברת שיא אשקלון"  3

  **   ₪ 4.705.468  "חברת והייתם נקיים"  4

     ₪ 4.978.952  "מ"ן בע.א.חברת ג  5

  

  טבלהלהערות 

  . 4182022₪סכום הצעתו עמד על " שחברת סעידאן ניסן"הפתיחה נרשם בפרוטוקול * 

סכום הצעת החברה עמד על " ן תברואה.א.שחברת ג"בפרוטוקול הפתיחה נרשם ** 

  .התיקונים בעקבות טעויות חישוב, 4.921.662₪

  

כמו כן ,הבדיקה שנערכהלוועדה את תוצאות  מנהל אגף השרות הסביר ,לעל פי הפרוטוקו

  .ם על העדר רישום פלילילא הציגה מסמכי" ב .א.ר.חברת י"שהודיע 
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   החלטת הוועדה

  כזוכה במכרז "ןחברת סעדיאן ניס" להמליץ לראש העיר להכריז על הקבלן הזול ביותר 

  .פינוי האשפה

  :הערה

  .למעט גזבר העירייה, פרוטוקול זה נחתם על ידי כל הנוכחים בישיבה

  

חברת "לגבי ש: בטבלה שהועברה על ידי אגף השרות לביקורת נרשם בסעיף ההערות

נמצאו טעויות חשבוניות שלא תאמו את סכומי " ן תברואה.א.חברת ג" "סעידאן ניסן

  .ההצעות שנרשמו בפרוטוקול הפתיחה

  

כי בשלב זה של המכרז בדיקת ההצעות נערכה על ידי מנהל אגף , ממצאי הבדיקה העלו

  .לא השתתפה בבדיקת ההצעות , היועצת המשפטית.השרות וגזבר העירייה בלבד

  

 בדצמבר  20למרות שוועדת המכרזים רשמה בפרוטוקול פתיחת תיבת המכרזים מיום 

הגזבר ומנהל אגף ,מ "החומר מועבר לבדיקת היועה" ציטוט מהפרוטוקול , 2007

  "השרות לבדיקה והמלצות

  

  הערות והמלצות הביקורת

שאם ההצעות היו נבדקות על ידי שלושת בעלי התפקידים כפי , הביקורת סבורה �

גזבר העירייה ומנהל אגף  , דהיינו היועצת המשפטית,שקבעה וועדת המכרזים

 .תמונת המצב הייתה אחרת , השרות

 

צריכה להיות על ידי שני בעלי תפקידים שבדיקת ההצעות , הביקורת סבורה �

שיצטרף ,גזבר העירייה והמנהל הרלוונטי לתחום המכרז,קבועים היועצת המשפטית 

 .לבדיקה

 

הרי , בדיקת ההצעות לא נערכה ביחד עם שלושת בעלי התפקידים אם,בכל מקרה  �

 את אשגושפנקה אחרונה על בדיקת ההצעות תינתן על ידי היועצת המשפטית ותיש

  .חתימת שלושת בעלי התפקידים על הפרוטוקול שיוגש לוועדת המכרזים כדת וכדין

  

בדוק את הגזבר י: הרציונאל להעביר את הבדיקה לשלושת בעלי התפקידים הוא �



 2009דוח מבקר העירייה לשנת  

 90 
 

היועצת ,מנהל אגף השרות יבדוק את התעודות המקצועיות ותנאי הסף, החישובים

 .המשפטית תבדוק את הכשרות המשפטית של המכרז

 

הנוהל שההצעות למכרז יבדקו על ידי שלושת בעלי התפקידים אינו חדש  �

, הועבר במצגת ובנוהל כתוב שראש העיר הורה לקיימו ככתובו וכלשונו, בעירייה

ל "יע בטופס טיולים שהכינה היועצת המשפטית בעבר וכעת מופיע בחוזר מנכמופ

 .16' מס

 

  .הביקורת רואה בחומרה אי קיום נהלים שנקבעים בעירייה �

  

  תגובת גיזבר העירייה

  . באשר לבדיקת הגורמים המקצועיים , לאור ממצאי הביקורת ניקבע נוהל חדש 

  ליועצת המשפטית,  ר לגיזבר העירייהבסיום פתיחת המכרז כל החומר של המכרז עוב

  .ולמנהל התחום הרלוונטי

  .כל אחד מבעלי התפקידים מעביר חוות דעת בניפרד לוועדת המכרזים 

לאחר שעיינה בחוות הדעת של בעלי , ועדת המכרזים מגבשת המלצה לראש העיר 

  .התפקידים

   המשפטיתהיועצתתגובת 

ביקורת על  לנכון להעביר ביקורת ואף לרשום לא ברור לי מדוע מבקר העירייה מצא, ראשית

אופן "ואף להשאיר את נושא , "שהיועצת המשפטית לא השתתפה בבדיקת ההצעות"כך 

וזאת נוכח העובדה כי חברי ועדת המכרזים ביחד עם הגורמים , פתוח" תיקון הליקוי

  .המקצועיים תיקנו את הליקוי באותו מעמד וזאת לאחר שהתברר הליקוי

  

 עם היועצים המקצועיים תיקנו את הליקויים עוד בטרם הדבר נבדק על עצמה ביחדהועדה ב

  ? מה דרוש תיקון, לפיכך . ידי המבקר עצמו 

 הליקוי האמור ועוד בטרם הדברים נבדקו על ידי מבקר העירייה לאחר שהתברר, בכל מקרה 

יים נוהל מסודר ואף ק,  מוטי מלכה הוציא הנחיות כיצד יש לטפל במכרזים  מרראש העיר, 

  . אשר מטפל בהמלצות המבקר עוד בטרם יצאו,לטיפול במכרזים
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של הגורמים המקצועיים שוב יודגש כי כל המלצות הביקורת יושמו לאחר קבלת לקחים 

  .ח המבקר"ל העירייה ועוד בטרם יצא דו"לרבות ראש העיר ומנכ

  

    התייחסות מבקר העירייה 

 יועצתהמלצות הביקורת יושמו כדברי המברכת על כך שכל ראשית הביקורת 

מבלי שיתקבל דיווח , הביקורת לא יכולה לנחש אם הליקויים תוקנו , המשפטית 

   .מהמבוקר  בזמן שנקבע על ידי הבקורתבכתב

לכן הביקורת , קבעו סטנדרטים מקצועיים והיא פועלת על פיהםנלעבודת הביקורת 

  . קוי לא יחזור על עצמובמטרה שהלי, רושמת כל דבר שנראה לה לא תקין

  

כהצעה " מ"חברת סעידאן ניסן בע" החלטת הוועדה להמליץ על -2008 בינואר 6

  .הזולה ביותר

חברת "ראש העיר לא קיבל את המלצת הוועדה להכריז על המציע , על פי הפרוטוקול

  .כזוכה וביקש לערוך דיון חוזר בוועדת המכרזים" מ"סעידאן ניסן בע

  

  :מדה על הסוגיות הבאות הוועדה בדיוניה ע

 פריט שהיה –לשנה  ₪ 172.080כ של "הוספת פריט בהצעת  של מנהל העבודה בסה  .א

 .צריך להיות מגולם בהצעת המחיר הכללית

  

חברת  "עומדת הצעתה של ) ללא הפחתת מנהל העבודה(גם לאחר תיקון טעות סופר   .ב

 . 4.096.925₪כ "על סה" מ"סעדיאן ניסן בע

  

ס מנוף ושירותים "חברת דח"אך צירף רישיון מוביל של ,  מוביללקבלן אין רישיון .ג

 . בחברה25%ואשר לטענתו הוא בעל מניות של " מ"  בע1979אשקלון 

  

  החלטת הוועדה

" מ"חברת סעידאן ניסן בע"הוועדה החליטה לחזור בה מהמלצתה לראש העיר להכריז על 

ועצת המשפטית וכן לקיים לאור העובדות שהוצגו בפניה ולאור המלצתה של הי, כזוכה

  ".מ"חברת ניסן סעידאן בע"וועדת שימוע לקבלן 
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  חוות דעת היועצת המשפטית

  : נימקה את המלצתה כדלקמן-היועצת המשפטית

חברת "שמבצע הובלה יהיה בעל רישיון והרישיון אינו ניתן להעברה לכן , החוק קובע �

ס מנוף ושירותים "חברת דח" של אינה יכולה לעשות שימוש ברישיון, "מ"סעידאן ניסן בע

 ".מ"  בע1979אשקלון 

 

אלא " טעות סופר"סוגיית הוספת פירוט מנהל עבודה על פי הפסיקה אינה נחשבת כ �

 .מעלה חשש לתכססנות ועל פניו לא ברור מהי הצעת הקבלן

 

העבירה לביקורת את חוות דעתה ליושב ראש וועדת , בנוסף היועצת המשפטית �

" מ"חברת סעידאן ניסן בע" ובה מנמקת את המלצתה לפסול את 24.01.08המכרזים מיום 

הינה " מ"ב בע.א.ר.חברת י"שלדבריה " מ "ב בע.א.ר.חברת י"והמליצה להתקשר עם 

 .חברה גדולה בעלת חוסן כלכלי ואף החברה המציאה המלצות ממספר רשויות

  

  "מ"חברת סעידאן ניסן בע"ישיבת שימוע ל– 2008 בינואר 16

חברת סעידאן " נערך שימוע ל2008 בינואר 6חלטת הוועדה מפרוטוקול מיום על פי ה

  ".ד דורון ברש"ובו נכח בא כוחו עו" מ"ניסן בע

  

  :ראוי להעיר שהוועדה החליטה שהרכב וועדת השימוע יהיה כדלקמן

גזבר העירייה וחברת מועצת , חבר מועצת העיר,סגן ראש העיר,יושב ראש הוועדה  �

 .מ מזכיר העירייה.לק בשימוע היועצת המשפטית של העירייה ומ חוהעיר וכן ייטל

 

 ענה ליושב ראש הוועדה על הסוגיות שהועלו בפרוטוקול הקודם -ד דורון ברש"עו �

 ).העדר רישיון מוביל, הוספת מנהל עבודה(,2008 בינואר 6מיום 

  

ו שורה על כך שהוסיפ," מ"סעדיאן ניסן בע"העיר לחברת , ראוי לציין שגזבר העירייה �

) בנושא מנוף(בנוסף לשורה שאושרה לכל המציעים בכתב יד ).מנהל העבודה(במכרז 

 .דבר שלא יכלו להוסיף אותו על דעת עצמם

  

לא שכנעו את חברי ," מ"חברת ניסן  סעדיאן בע"תשובותיו ונימוקיו של בא כוחו של  �

חברת ניסן "הוועדה וכאמור היועצת המשפטית הוציאה חוות דעת מנומקת הפוסלת את 

" מ"ס בע"חברת דח"שרישיון המוביל הוא על שם , האחד,משני טעמים , "מ"סעידאן בע



 2009דוח מבקר העירייה לשנת  

 93 
 

הוספת פריט שלא אושר להוסיפו ואינו , והשני" מ"חברת ניסן סעידאן בע"ולא על שם 

 ".טעות סופר"נכלל בקטגוריה של 

  

תב המכ" וועדת שימוע"כמו כן וועדת המכרזים העבירה לביקורת מסמך שכותרתו  �

חברת סעידאן ניסן "נראה שזה מסמך שהועבר לוועדה על ידי בא כוחו של , אינו חתום 

 .שכן חלקים ממנו מופיעים בפרוטוקול השימוע שערכה הוועדה" מ"בע

  

  "מ"חברת סעידאן ניסן בע" הצעת הוועדה לפסול את – 2008 בפברואר  18

  "מ"ב בע.א.ר. ולהמליץ על חברת י

חברת "חוות דעת ובה ממליצה לפסול את המציע , ועצת משפטית היבפרוטוקול זה צירפה 

  ".מ"ב בע.א.ר.ולמסור את העבודה לחברת י" מ"סעידאן ניסן בע

  

  החלטה הוועדה

 1.300.000(כי למרות החוסר בתקציב שאושר על ידי מועצת העיר ,בפרוטוקול נרשם 

לראש העיר לראות וממליצה " מ"חברת סעידאן ניסן בע"הוועדה החליטה לפסול את ) ₪

  .כקבלן הזוכה" מ "ב בע.א.ר.חברת י"ב

  

 בין הצעה לתקציב 33% הפנו את תשומת ליבו של ראש העיר על פער של -חברי הוועדה

  .המאושר

  

  הערות והמלצות הביקורת

בכך שהשכילה לשנות את ,כי פעילות הוועדה הייתה סבירה, הביקורת מציינת �

ובכך " מ"ב בע.א.ר.י"לחברת " מ"יסן בע נןסעדיא"החלטתה בדבר הזוכה מחברת 

יחד עם זאת לקח לוועדת מכרזים ,חסכה הוצאות משפט לעירייה ויתכן גם פיצויים

 .לשנות את החלטתה כמעט חודשיים ימים

 

כיצד הוועדה מציינת שקיים פער בין התקציב שאושר במועצת , הביקורת מעירה �

ב .א.ר.חברת י"גבוה מהצעת בעוד האומדן של העירייה יותר  ,33%העיר פער של 

על עמדה ב .א.ר.עת יצואלו ה ₪ 4.536.000האומדן עמד על .10% -בכ" מ"בע

4.134.780₪ .  
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   בדיקת תיקון הצעת מכרז-' פרק ב

  

  כללי

" מ"סעדיאן ניסן בע"וועדת המכרזים המליצה על חברת ,2008 בינואר 6כאמור ביום 

וועדת  המכרזים החליטה ,2009ינואר  ב18כחברה בעלת ההצעה הזולה ביותר וביום 

כחברה הזולה " מ"ב בע.א.ר.י"ולהמליץ על חברת " מ"לפסול את חברת סעידאן ניסן בע

  .ביותר

  

הינו הוספת שורה " מ"סעידאן ניסן בע"אחד משני הנימוקים שהביאו לפסילת חברת 

  ).3מסמך ' נספח ב (בטבלת פירוט ההצעה במכרז

  

סעיף שהיה אמור ₪  . 172.080שעלותו " מנהל עבודה"הקבלן הוסיף שורה של פריט 

  .להיות מגולם בסכום הסופי של ההצעה

  

על ידי "  מנהל העבודה"הופחת הסכום של הפריט ,בעת הבדיקה של מנהל השרות והגזבר

מהצעת " מ"סעידאן ניסן בע"דבר שהוזיל את הצעת חברת , הגזבר ומנהל אגף השרות

  ).ביום פתיחת תיבת המכרזים.(הזולה ביותרשהייתה " מ"ב בע.א.ר.י" חברת

  

  את ההשתלשלות הדברים ולצורך כך קיבלה התייחסות בכתב וקיימה, הביקורת בדקה

שיחות בעל פה עם בעלי התפקידים שהטילה עליהם וועדת המכרים על פי פרוטוקול 

   -:והם , 2008 בדצמבר 20הפתיחה מיום 

  .היועצת המשפטית-

  . גזבר העירייה-

  .הל אגף השרות ומנ-

  

  .להלן ההתייחסות כפי שנמסרה חלקה בכתב וחלקה בעל פה
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  התייחסות היועצת המשפטית

נרשם , 2007 בדצמבר 20הכיצד שביום פתיחת תיבת המכרזים בתאריך ,לשאלת הביקורת 

הצעתה הייתה הזולה ביותר ועמדה על סך  " מ"בע. ב.א.ר.י"כי חברת ,בפרוטוקול הוועדה 

הצעתה הייתה על סך " מ"ניסן סעדיאן בע"מ ואילו חברת "לא כולל מע₪  4.134.780

 2009 בינואר 6בישיבת הוועדה מיום , יום בלבד 16וכעבור ) במקום שני( ₪ 4.182.022

כחברה הזוכה שהצעתה " מ"ניסן סעידאן בע"הוחלט בוועדה להמליץ לראש העיר על חברת ,

  ).מקום שני.(יותרבעת פתיחת תיבת המכרזים לא הייתה הזולה ב

  

כי כאשר הוועדה העבירה את ההצעות לבדיקת מנהל אגף השרות וגזבר , לביקורת הוסבר

לאחר הבדיקה הציגו לוועדה נתונים שונים מאלה שנרשמו בפרוטוקול הוועדה בעת , העירייה

  .פתיחת המכרזים

  

גף השרות בעקבות הבדיקה של מנהל א, 2009 בינואר 6הנתונים שהוצגו לוועדה בתאריך 

" מ"ניסן סעדיאן בע" אשר מציגים את חברת 2007 בדצמבר 27והגזבר נרשמו בטבלא מיום 

נרשם " הערות"בעמודת ה,  3.924.864₪כחברה הזולה ביותר וסכום הצעתה עומד על 

הכוונה לסכום : הבהרת הביקורת" ( ₪ 4.182022קיימת טעות חשבונאית הוגש סכום של "

  ).המכרזיםשנירשם בעת פתיחת תיבת 

  

אך הבדיקה נעשתה , 2007 בדצמבר 27בתאריך , הטבלא הודפסה על ידי אגף השרות

ראוי להזכיר שבעמודת ) אין חתימה על הטבלא(בשיתוף גזבר העירייה ומנהל אגף השרות 

אך אין "  מ"ן תברואה בע.א.חברת ג"ב, הופיע תיקון מנורי של טעות חשבונאית" הערות"ה

  .ביקורתלו השפעה על בדיקת ה

  

" מ"ניסן סעידאן בע" ישבה וועדת מכרזים והחליטה להמליץ על חברת 2009 בינואר 6ביום 

  .בהסתמכה על בדיקת מנהל אגף השרות וגזבר העירייה,כחברה הזוכה

  

היות , שהיא אינה החברה הזוכה הופתעה מאוד" מ"ב בע.א.ר.י"כאשר נודע הדבר לחברת 

 ונרשם בפרוטוקול 2007 בדצמבר 20ם בתאריך ונציגה נכח בעת פתיחת תיבת המכרזי

מ והחברה "לא כולל מע ₪ 4.134280הצעתה הייתה . כי הוא החברה הזולה ביותר, הוועדה

 ₪ 4.182.022שהצעתה הייתה " מ"ניסן סעידאן בע" השנייה הבאה אחריה הייתה חברת

  .מ"לא כולל מע
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היועצת המשפטית לצלם מסמכי באי כוחה של החברה ביקשו מ,לאור ההודעה על אי זכייתה 

  .על מנת לבדוק למה הם לא זכו,המכרז 

  

היועצת המשפטית מצאה לנכון ," מ"ב בע.א.ר.י"נוכח בקשתם של באי כוחה של חברת 

מהבדיקה , על מנת לבדוק את מסמכי המכרז, לערוך בדיקה נוספת ביחד עם גזבר העירייה

שהוצג " מ"רת ניסאן סעידאן בעחב"של  ₪  3.924.864עלה שסך ההצעה היה בסך של 

דהינו לאחר השמטת סעיף ,לוועדת המכרזים לאחר בדיקת מנהל אגף השרות וגזבר העירייה 

 -ושוויו כ" מנהל עבודה"אשר כותרתו " מ "חברת  ניסן סעידאן בע"מפריט הצעתו של 

172.080 ₪ .  

  

מכי המכרז ביקשה היועצת להעביר אליה את כל מס, בעקבות ממצאי היועצת המשפטית

  .לבדיקה ולהכנת חוות דעת מסודרת לוועדת המכרזים והעתק לראש העיר

  

אכן הכינה היועצת המשפטית חוות דעת מפורטת ומנומקת , 2008 בינואר 24בתאריך 

" מ"ניסן סעידאן בע"אשר מסקנותיה היו לפסול את חברת ,שהועברה לוועדה ולראש העיר

  .ה הזוכה במכרזכחבר" מ"ב בע.א.ר.י"ולהמליץ על חברת 

  

  התייחסות גזבר העירייה

וועדת , 2008 בדצמבר 20כי כאשר נפתח המכרז ביום , גזבר העירייה דיווח לביקורת

המכרזים העבירה אליו את כל החומר של המכרזים לשם בדיקתם ביחד עם מנהל אגף 

א לו למען הדיוק מנהל אגף השרות לקח את מסמכי המכרז והגזבר ביקש ממנו להבי, השרות

  .כדי שיבדקו ביחד,את מסמכי המכרז

  

  :לדברי גזבר העירייה שיטת הבדיקה הייתה כדלקמן

מנהל אגף השרות ישב מולו והקריא לו את הנתונים מהצעות של החברות והוא היה מסכם 

  .הייתה הזולה ביותר" מ"סעידאן ניסן בע"כי חברת ,במכונת חישוב ומהבדיקה נמצא 

החברה ביקשה , שהוא לא הזוכה במכרז" מ"ב בע.א.ר.י"לחברת כאשר נודע , לדברי הגזבר

הייתה הזולה ביותר " ב.א.ר.י"כזכור בפתיחת ההצעות חברת .(לראות את מסמכי המכרז

  ).ונציגיה נכחו בפתיחת ההצעות

  



 2009דוח מבקר העירייה לשנת  

 97 
 

הגזבר בדק את ההצעות והתברר לו ,לקבל את המסמכים " מ"ב בע.א.ר.י"לאחר פניית חברת 

מסמך (' הוסיפה שורה בכתב יד שלא הייתה מודפסת בנספח ה" מ" בעסעידאן ניסן" שחברת 

סכום זה לא , ₪ 172.080על סך " מנהל עבודה"ובו הוכנס פריט ) דבר שהיה אסור  ,3

השמטת השורה , נכלל בהצעת החברה כשהקריא לו מנהל אגף השרות בעת בדיקת ההצעה

לה ביותר במקום חברת הפכה הזו" מ"סעידאן ניסן בע"מהחישוב גרמה לכך שחברת 

  .שהייתה הזולה ביום פתיחת ההצעות" מ"ב בע.א.ר.י"

  

ר וועדת מכרזים "כי לאור גילוי הטעות פנה באופן מיידי ליו,גזבר העירייה דיווח לביקורת

  .וביקש ממנו לכנס את וועדת המכרזים לדיון חוזר

  

ד הצעת חברת כי התיקון בכתב י, שיחת הבהרה נוספת של הביקורת עם הגזבר העלתה

פנתה " ב.א.ר.י"בוצע על ידי גזבר העירייה מאוחר יותר כאשר חברת " מ"סעידאן ניסן בע"

  . אליו

  

הוחלט שבעת בדיקת ההצעות , לאור המקרה של הוספת פריט בכתב יד, לדברי גזבר העירייה

  .יבדקו תוספות בכתב יד ויצוין הפגם בפרוטוקול של וועדת מכרזים

  

   השרותהתייחסות מנהל אגף

כי לאחר פתיחת תיבת המכרזים נרשמו סכומי הצעות של ,מנהל אגף השרות דיווח לביקורת

  .כל המשתתפים בנוכחות נציגי הקבלנים

  

לאחר הקראת סכומי ההצעות הוועדה החליטה להעביר את ההצעות לבדיקה של מנהל אגף 

 ונבדקו כל אכן בסיום הישיבה התקיימה ישיבה במשרד הגזבר,השרות וגזבר העירייה

  .ההצעות

  

בוצעו מספר פעמים , "מ"סעידאן ניסן בע" לדבריו הייתה בעיה בסכום הסופי של חברת 

חשובים כאשר הבדיקה נערכה בשיטה שפעם מנהל אגף השרות הקריא את ההצעה והגזבר 

ביצע חישובים במכונת חישוב ופעם גזבר העירייה הקריא את ההצעה ומנהל אגף השרות 

  . במכונת חישובביצע חישובים

  

לא זוכר את התאריך (כי בתחילת חודש פברואר בערך ,מנהל אגף השרות דיווח לביקורת

התקשר אליו הגזבר והודיע לו שישנה טעות במכרז ) .המדויק לאחר שחזר מחופשה מתאילנד
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הגזבר ומנהל (ולא שמו לב בבדיקה " מ"סעדיאן ניסן בע"ושיש כתב נוסף בהצעה של חברת 

כי היועצת המשפטית פסלה את חברת , בנוסף הודיע הגזבר למנהל אגף השרות) אגף השרות

מנהל אגף השרות " תקין לדבריה"מפני שרישיון המוביל שלה לא היה " מ"סעידאן ניסן בע"

החברה שהחליטו על דברים ללא " "מ"ב בע.א.ר.י"מאז היו פגישות עם חברת ,כי , הוסיף

כי ישנו נספח לחוזה שאותו העבירו לו ,ודשים נודע לוידיעתו והשתתפותו ורק לאחר מספר ח

  ".בדיעבד

  תיקון מסמכי מכרז

  :  קובע 1987ח "התשמ) מכרזים(בתקנות העיריות ,  חוות דעת מומחה-18סעיף 

העתק של כל מסמכי המכרז שהוצאו ,ללא דיחוי ,יושב ראש הוועדה ימסור) א"(

לל לאותו סוג של חוזים שאליו מתיבת המכרזים לידי המומחה שקבעה הוועדה דרך כ

  ).להלן המומחה(משתייך החוזה המוצע במכרז לשם קבלת חוות דעתו 

יכנס היושב ראש את הוועדה והיא תחליט בדבר הצורך ,לא נקבע מומחה כאמור) ב(

  .בהתייעצות במומחה ובדבר בחירתו

  

בעת הבדיקה בידי מומחה או בידי הוועדה טעות ,נתגלה במסמכי המכרז) ג(

תתוקן הטעות בידי יושב ראש הוועדה ועל דעת הוועדה התיקון יירשם ,שבוניתח

נתגלה אי התאמה בין מחיר הכולל של מספר יחידות ובין מחיר של כל  ; בפרוטוקול

תתוקן אי ההתאמה בהסתמך על המחיר של כל ,יחידה שצוין במסמכי המכרז 

  ."יחידה

  

 .ום גורם לתקן את הטעויות במסמכי מכרזכי אין סמכות לש,בתקנה עולה) ג(מעיון בסעיף 

. ר הוועדה בלבד ועל דעת הוועדה ורק כאשר מדובר בטעויות חישוב"הסמכות ניתנה ליו

  .עוד נקבע שהתיקון יירשם בפרוטוקול הוועדה

  

  ממצאים

 מאוחר יותר בעקבות  תיקון במסמכי המכרזביצעכי גזבר העירייה , ממצאי הבדיקה העלו

 ואין מדובר בתיקון ,מההקראה שגויה של מנהל אגף השירות השמטת שורה שנבעה 

שגם  ,דהישנובע מאי התאמה בין המחיר הכולל של מספר יחידות ובין מחיר של כל יח

ס "ע" מנהל עבודה",אלא מדובר בהשמטת שורה של פריט , ותיקון זה אינו בסמכות

שהקפיץ את דבר , כ ההצעה"כ עלות המכרז ותיקון סה"והפחתה  מסה ₪ 172,080
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ממקום שני למקום ראשון ונקבע כזוכה בישיבת וועדת " מ"חברת ניסאן סעידאן בע"

  . 2007 בדצמבר 27מכרזים שנייה מיום 

  

בעקבות הקראה שגויה של מנהל אגף תיקון הצעת המכרז על ידי גזבר העירייה 

ר  ואסוואינו עולה בקנה אחד עם כללי המנהל התקין ואינו בתחום סמכות,השירות 

  .לאחר מכן בעקבות הקראה שגויה,  ההצעהבגוףהיה לבצע את התיקון 

  

  הטעיית וועדת מכרזים

 בכך  לטעות  המכרזיםלוועדתכי גזבר העירייה ומנהל אגף השרות גרמו , הביקורת סבורה

 ישיבת הוועדה לאחר הבדיקה של הגזבר ומנהל אגף השרות, 2009 בדצמבר 27שביום 

חברת "כי הצעתה של , שהועתקה לפרוטוקול ובה קבעו   טבלת שקלולהציג האחרון

טעות "כאשר נרשם בהערות  ₪ 3.924.864עומדת על סך " מ"סעידאן ניסן בע

  ".יתחשבונא

שהושמטה הגיעו מנהל אגף השרות והגזבר בכך  ₪ 3.924.864לתוצאה של הסכום של 

ותם כלל בר שאינו בתחום סמכד,)לא טעות חשבונאית( ₪ 172.080 של שורה בסכום

  .ואף לא בסמכות וועדת המכרזים, ועיקר

  

לא הביאו לתשומת ליבה ולא גילו את ערנותה של הוועדה , הגזבר ומנהל אגף השרות

לכאורה " בעצימת עיניים"ונקטו  " סעדיאן ניסן" שורה מהצעתובכך שהשמיט

ובגלל בעודם יודעים שמספר שניים בישיבת פתיחת מכרזים הפך להיות מספר אחד 

  . הוועדה המליצה עליו כזוכה במכרזזה

  

היא סומכת ,ועדת מכרזים בהפנותה את ההצעות לבדיקה של הגורמים המקצועיים

לא ,כי הם יעשו את עבודתם בקפדנות בנאמנות ובזהירות,עליהם ויוצאת מתוך הנחה 

  .כך הדבר היה לצערי במקרה זה

  

  הערות והמלצות הביקורת

צעות על ידי הגזבר ומנהל אגף השרות לא כי הבדיקה של הה, הביקורת סבורה �

  . וראויההייתה תקינה

 

 בכך גרמו לוועדה לטעותכי גזבר העירייה ומנהל אגף השרות , הביקורת סבורה �
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דבר שגרם לחברת , שורה שהוסיף הקבלן והיה אסור לו להוסיף אותהמו שהתעלמ

 .להפוך למקום ראשון בעוד שלפני כן היה מקום שני" סעדיאן ניסן"

 

על סמך הקראה   תיקון במסמכי המכרזחרג מסמכותו שביצע גזבר העירייה  �

) מכרזים(בתקנות העיריות ) ב (18דבר הנוגד סעיף , שגויה של מנהל אגף השירות 

 .1987ח "התשמ

בעלת משמעות בעת  בכך שהשמיט שורה פעל בחוסר זהירותמנהל אגף השירות  �

 ניסן "שאלמלא הכללתה הצעת, העדיאן לגיזבר העירייסההקראה של הצעת ניסן 

 . תה הזולה ביותרי לא הי"סעדיאן

  

 על ידי שלושת בעלי התפקידים םשבדיקת ההצעות תתקיי, הביקורת ממליצה �

על תוכן הבדיקה יערך פרוטוקול מסודר חתום על ידיהם ובנוסף חוות דעת , יחד

 .כפי שהנחה ראש העיר,משפטית של היועצת המשפטית של המועצה 

 

לולא וועדת מכרזים הייתה ערנית בזמן פתיחת תיבת כי , רת מעירההביקו �

דבר , 3מסמך ' המכרזים יכלה לגלות שהקבלן סעדיאן ניסן הוסיף שורה בנספח ה

דבר שהיה נרשם בפרוטוקול וועדת ,שלא ניתן לו אישור על ידי וועדת המכרזים 

 מתנאי המכרז מכרזים והוועדה הייתה מבקשת לקבל חוות דעת משפטית על החריגה

 .או לחילופין לפסול את ההצעה

  

לפקח ולערוך בקרה על פי ,לרענן מחדש נהלי המכרזים , הביקורת ממליצה �

 .שלבים

  

הבדיקה להעיר לגזבר ומנהל אגף השרות בדבר , לראש העיר, הביקורת ממליצה �

 .הלא ראויה בהצעות המכרז 

 

ת הצעות המכרזים כי על היועצת המשפטית להשתתף בבדיק, הביקורת מעירה  �

  .כפי שמנחה וועדת המכרזים
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  בר העירייה זתגובת ג

 שהיה הליקוי, לאור השינוי שנערך בנושא בדיקת ההצעות על ידי הגורמים המקצועיים 

  . לא יכול לקרות שניתבבדיקת מכרז פינוי אשפה וגזם

  תגובת מנהל אגף השירות

בד ובהתחלה אמרו שאני תיקנתי בכתב הכל הגיע לידיעתי בדיע, מעולם לא חרגתי מסמכותי

  .היד שלי

לכן אני מתפלא במה חרגתי , מסמך שמתוקן בכתב יד שליהביקורת לא הציגה לי שום 

  .מסמכותי 

לכן , לי כמנהל אגף השירות אין שום סמכות בוועדת מכרזים ומעולם לא המלצתי על קבלן

ורת כך שבזמן הבדיקה שהייתי איני רואה שום חריגה ועל הביקורת לשנות את את נוסח הביק

  .הייתה שום בעיה לא נוכח

  התייחסות מבקר העירייה

כאשר , בדיקת ההצעות נעשתה במשותף בין מנהל אגף השירות לבין גזבר העירייה 

מנהל אגף השירות מקריא והגזבר מבצע את החישובים והתיקונים על פי מה שמנהל 

ב ידו של הגזבר אך התיקונים נבעו אמנם התיקון בוצע בכת, אגף השירות מקריא לו

ך שדילג על השורה שהייתה בכתב מהקראה שגויה של מנהל אגף השירות בכ

לועדת מכרזים הוגשה על , יתרה מזו . של הצעת דחס 3שבמסמך מתוך הטבלא ,יד

אשר משנה את הדירוג בעקבות התיקון בשונה , ידי מנהל אגף השירות טבלא

  .ה בעת פתיחת המעטפותמהדירוג שנרשם בפרוטוקול שהי

כי התיקון  ,הביקורת תיקנה את הדוח וקבעה,בעקבות תגובת מנהל אגף השרות 

  .במסמכי המכרז לא בוצע בפועל על ידי מנהל אגף השרות

  

  פגיעה בעיקרון השוויון וההגינות

 .הרחבהינו פתיחת המכרז לכלל הציבור ,  היסודי עליו מושתת קיומו של מכרז ןהעיקרו -

ן להתמודד בתנאי תחרות שווה והוגנת מול כל הצעה שתוגש על ידי מתמודד אשר הוזמ

 .אחר כמותו

  

מכרז מתייחס במידה שווה הכי מפרסם  ,המכרזמצפה כל משתתף , מטבעם של דברים  -

הטובה והמתאימה ביותר הוא יהיה זה שזוכה ,לכל ההצעות במכרז ואם יציע הצעה זולה
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כי לא יתנהל בתנאים שווים ותינתן העדפה ,ראש במכרז בו ידוע מ, לעומת זאת.במכרז

הרי יש כאן פגיעה בשמירה על עקרונות השוויון וההגינות , למציע אחד על פני האחרים

 .המוטלת על רשות ציבורית לנהוג בשוויון והגינות בכל פעולותיה

  

כמעט הביאו לפגיעה בשוויון , במקרה זה בדיקה לא ראויה ורישום נתונים שגויים 

לה ע כאשר נוד, ב לקבל את החומר לידה .א.ר.אלמלא בקשתה של חברת י, גינותובה

 . במכרזשאינה הזוכה

  

  הערות והמלצות הביקורת

הייתה קלוקלת ההתנהלות שהייתה בבדיקת ההצעות של המכרז , לדעת הביקורת �

 ובמידה רבה תוצאותיה היו מביאים לפגיעה ,ומרוקנת מתוכן את התקנות והנהלים

 ערנותה ונוכחותה של החברה שהצעתה הייתה הזולה ביותר ביום אאילול,בשוויון

 .פתיחת תיבת המכרזים

 

והדבר לא יחזור על חד פעמי ולא תופעה נפוצה , הוא שהמקרה , הביקורת מקווה �

  .עצמו בעתיד בעת בדיקת הצעות מחיר
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   בדיקת עמידה בתנאי סף-' פרק ג
  

 רק ,כי רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות,  לתנאי סף בדרישותהעירייה קבעה

  .מציעים העונים על כל הדרישות והתנאים המצטברים

  

  :במסמכי המכרז את קיומם של תנאי הסף ולהלן הממצאים , הביקורת בדקה

מוכח של לפחות שנתיים עם רשויות ,או התאגיד,האדם.מציעים שהנם בעלי ניסיון �

בהיקף דומה להיקף הנדרש ,בדחסים או מנופים , בפסולת מקומיות לכל הפחות בטיפול 

 .במכרז זה ואשר הינם בעלי חוסן כלכלי מוכח להנחת דעתה של העירייה

  

להצעה את שמות ) תאור ניסיון קודם (1.2רשמה בנספחים " ב .א.ר.י"חברת 

עיריית חדרה ועיריית נס ציונה ,עיריית באר שבע : הרשויות אשר עובדת איתם והם 

 ₪ 3.000.000-ו ₪ -שנתי ו ₪ 16.000.000 - וישנת ₪ 10.068000יקפים של בה

  .אמהשנתי בהת

  

עסקים (לתוספת לצו רישוי עסקים) ב (5.1רישיון לאיסוף והובלת אשפה לפי סעיף  �

 .1995-ה "התשנ) טעוני רישוי

 

  .כנדרש מתנאי המכרז,לא נמצא בתיק המכרז רישיון לאיסוף והובלת ואשפה

  .רות העביר לביקורת צילום מרישיון בתוקף לצמיתותמנהל אגף הש

 

 .1997-ז"התשנ,רישיון מוביל לפי חוק שירותי הובלה �

 

  .1977-ז "התשנ,רישיון מוביל לפי חוק שרותי הובלה, בתיק המכרזלא נמצא

  .2010מנהל אגף השרות העביר לביקורת צילום רישיון מוביל בתוקף עד חודש מאי 

  

 לכל הפחות ועם ארגז 2007משנת יצור , טון26קל כולל של משאיות דחס במש) 2(שתי

על ,או הזמנה מאושרת מיבואן מורשה").משאיות דחס:"להלן( קוב לפחות 19בנפח 

  .רכישת שתי משאיות דחס

  

  .לא נמצאו בתיק המכרז רישיונות של משאיות דחס כנדרש -

ובדים בפועל השרות המציא  לביקורת צילומי רישיונות של  הדחסים שעמנהל אגף  -

  .2008 והשני שנת יצור 2009אחד משנת יצור ,בעירייה
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 לכל הפחות 2007משאיות מנוף עם כף לאיסוף גזם וגרוטאות משנת יצור ) 2(שתי  �

או הזמנה מאושרת מיבואן "). משאיות מנוף:"להלן( קוב לכל הפחות 28ועם ארגז בנפח 

 .על רכישת שתי משאיות מנוף,מורשה

 

מנהל אגף השרות המציא ,  מנופים2כרז צילומי רישיונות של  בתיק המלא נמצאו

  .2008 ושתי משאיות רכינות משנת 2007לביקורת את צילומים של מנוף משנת יצור 

  

או מי ממורשה החתימה שלו לא הורשעו בעבירה פלילית /או מי מנהליו ו/המציע ו �

רמה וזאת בעשר שיש עימה קלון או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות או בעבירות מ

לא מתנהלים נגד ,כי למיטיב ידיעתו ,השנים שקדמו למועד עריכתו של מכרז זה וכן) 10(

 .מי מבין המנויים לעיל חקירה פלילית או הליכים משפטיים בגין עבירה פלילית כאמור

  

ל החברה מציעי החברה "ובו מצהיר מנכ) תצהיר (1.3ב רשמה בנספח .א.ר.חברת י

התצהיר (. שיש עימה קלוןת שלה לא הורשעו בעבירה פליליאו מורשה חתימה/ו

  .)אומת על ידי עורך דין

  

 מסכום ההצעה השנתית לפי 10%ערבות בנקאית אוטונומית לטובת העירייה בסך של  �

 .1.4נספח 

  

 ₪ 450.000ערבות על סך ) נוסח ערבות(להסכם ' רפה לנספח דיב צ.א.ר.חברת י

 הערבות 2009 ביולי 15- את דרישות המכרז ב התואמת2008 באוגוסט 1בתוקף עד 

  .2010 באוגוסט 1 עד הוארכה תוקף הערבות

  

אכיפת ניהול חשבונות (כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  �

או ,ח או מיועץ מס "מרו,דהיינו אישור מפקיד שומה, 1976ו "התשל) והתשלום חובות מס

את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי כי הוא מנהל ,העתק ממנו המעיד 

או שהוא פטור ,)מ"להלן חוק מע (1976ז "התשל,פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף

מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח לפקיד השומה על 

 .מ"הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע

 

 אישור עדכני משלטונות המס אך הביקורת דרשה ,מצא בתיק המכרזלא נ

אשור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופיים ,יבלהוק
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 מהנהלת 2010 באוקטובר 31 ועד 2009 במרס 5האישורים בתוקף מיום ,ציבוריים

  .חשבונות

  

דכן מאת רשם החברות יצורף להצעה תדפיס נתונים מעו,הוגשה הצעה על ידי תאגיד  �

 .מנהלי התאגיד והשעבודים הרובצים על נכסיו , בדבר פרטי הרישום של התאגיד

  

כנדרש מתנאי החברות  הצעת תדפיס נתונים מעודכן מרשם ,לא נמצא בתיק המכרז

  .הסף

  .התדפיס המעודכן מרשם החברות מהחברה את שידרו,גזבר העירייה

 

ד באשר לזכויות החתימה בתאגיד וכי אישור עורך דין רואה חשבון של התאגי �

בשולי (החתימות על גבי מסמכי המכרז וההצעה מחייבים את התאגיד לכל דבר ועניין 

 ).טופס ההצעה והצהרת המציע

  

רואה חשבון של תאגיד באשר לזכות חתימה , אישור עורך דין,לא נמצא בתיק המכרז

  .בתאגיד כנדרש מתנאי המכרז

 .ה את האישור הנדרשידרוש מהחבר,גזבר העירייה

  הערות והמלצות הביקורת

שיש לבדוק את קיומם של כל המסמכים הנובעים מתנאי הסף בשלב , הביקורת מעירה �

שוועדת המכרזים מטילה על הגורמים המקצועיים לבדוק את הצעות המכרז למעט מסמכים 

 .שכתוב במפורש שיש להעבירם לאחר קביעת הזוכה

  

 .מסמכים החסרים בתיק המכרז מאוחר יותרהעביר את ה,מנהל אגף השרות �

 

תדפיס מעודכן : המסמכים החסרים " מ"בע. ב.א.ר.י"ידרוש מחברת ,גזבר העירייה �

 .לבעלי זכות החתימהרואה חשבון של התאגיד באשר , אישור עורך דין,מרשם החברות 

  

כי המסמכים הקשורים לתנאי סף אמורים להימצא בתיק המכרז , הביקורת מעירה �

  .דת מכרזיםבווע

   גזבר העירייהתגובת

  . המסמכים נמצאים במעטפות המכרזשכלמוודא היועצת המשפטית בעת בדיקת ההצעות 



 2009דוח מבקר העירייה לשנת  

 106 
 

  סיור קבלנים

ההשתתפות בסיור קבלנים "נירשם ) 1מסמך ( הזמנה להציע הצעות למכרז 2.1.4בסעיף 

  ".אינה חובה

  

  הערות הביקורת

ותמוה מדוע נירשם בהצעה , םשחובה להשתתף בסיור הקבלני, הביקורת סבורה �

  .אינה חובהשההשתתפות 

  

  תגובת מנהל אגף השרות

פ דרישתי לא הייתה חובת השתתפות בסיור קבלנים ועדיין אני חושב למרות דעתו של "אכן ע

  .מניסיוני בנושא אין צורך בהשתתפות חובה בסיור, המבקר

  התייחסות המבקר 

העבודה  לתי אמצעית ומעמיקה עם סיור קבלנים נועד לאפשר לקבלנים הכרות ב

, באמצעות סיור באתרי העבודה לומדים הקבלנים את השטח ואפיוניו. רזהעומדת למכ

לקבלנים יש אפשרות לתחקר .את דרישות המזמין ודגשיו, את פרטי מהות העבודה 

את מזמין העבודה ולברר פרטים החשובים להם להבנה מעמיקה של הדרישות ולצורך 

 . יר למכרזהכנת הצעת מח

דרישותיו ואת הדגשים שלו , הסיור מאפשר למזמין להציג באופן ברור את צרכיו 

ת הבנה מלאה של הקבלנים לפרטי השטח ולסוג הדבר מסייע ביציר. לביצוע העבודה

 .לצורכי הכנת המכרז, העבודה

סיור קבלנים מהווה מהוה שלב חשוב בו מובטח שהקבלן מודע היטב למצופה ממנו 

התרשם באופן בלתי אמצעי מן השטח שיהיה באחריותו בגלל חשיבות לאחר ש

 .הסיור

אי לכך הביקורת ממליצה לדרוש מכל הקבלנים להשתתף בסיור כתנאי מקדים 

  . המכרז כפי שמקובל ברשויות אחרותהשתתפותל
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   בדיקת תוספת להסכם–' פרק ד

  

 במרץ 27חתמה ביום בתוספת להסכם שצורפה להסכם נרשם שתוספת ההסכם נערכה ונ

  .2008 באפריל 1ההסכם העיקרי נרשם שנערך ונחתם ביום . ואלו על 2008

  

הביקורת מעלה תמיהה הכיצד תוספת להסכם נערכה ונחתמה לפני שנחתם ההסכם 

  .העיקרי

  

  מהות תוספת ההסכם

הנימוק לתוספת ההסכם נובע מכך שהעירייה קיים חוסר בתקציב והעירייה מבקשת לקבל 

  .מהמחיר שהציע הקבלןהנחה 

  

,  שנים9 - שנים ל6 -בתמורה להנחות העירייה הסכימה להאריך את ההסכם המקורי מ

  . שנים שנקבעה בהסכם המקורי מראש3דהיינו מימוש האופציה של 

  

  : שנים נוספות הקבלן הסכים לתת הנחות לעירייה כמפורט3 -בתמורה להארכת ההסכם ב

 .2008ל  באפרי1- החל מ22.5% -2008שנת  �

 .2009 במאי 1 - החל מ5.95% – 2009שנת  �

  

לטון  ₪ 68 -כי אם יעלו מחירי ההטמנה של הפסולת מעל ל,עוד נקבע בתוספת להסכם

העירייה תשלם לקבלן תוספת ,מעבר להצמדה ולמדד הקבוע)עלות ביום ההסכם(פסולת 

הסכום של בגין עליית מחירים האמורה ובלבד שהעלות השנתית של ההסכם לא תעלה על 

  .מ"בתוספת מע ₪ 4.050.000

  

כי העירייה היא שתשלם להטמנה את עלות קליטת הפסולת , עוד נקבע בתוספת להסכם

  .במטמנה והעירייה תקזז כל סכום שיקוזז שישולם על ידה

  

כי ההיטל אינו חל על היטל הטמנה ,באשר להיטל ההטמנה , עוד נקבע בתוספת להסכם

זאת , רייה ללא זכות לקזז אותו בתמורה שמגיעה לקבלןשישולם במלואו על ידי העי

  .בהתאם להוראות ההסכם העיקרי
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  סעיפי אגרות והיטלים בהסכם העיקרי

  :נמצאו סעיפים הדנים באגרות והיטלים כדלקמן , 2008 באפריל 1בהסכם העיקרי מיום 

  .כי אגרת ההטמנה והטיפול בפסולת תחול על הקבלן,  הסעיף קובע– 20סעיף 

, האגרות, שמי שאחראי לתשלומים של המיסים,  הסעיף קובע מפורשות – 29עיף ס

  .ההיטלים ושאר תשלומי חובה מכן מן וסוג שהוא

  

 להסכם 92 סייפא לתוספת ההסכם לבין סעיף 8קיימת סתירה בין סעיף , לדעת הביקורת 

" ריוזאת בהתאם להוראות ההסכם העיק" לתוספת נרשם 8בסייפא של סעיף , המקורי

  .הטמנה חל על הקבלןהכי היטל ,  להסכם העיקרי נקבע92בסעיף שבעוד 

  

  הערות והמלצות הביקורת

הרי לא יעלה על הדעת , לברר את סוגיית התאריכים , הביקורת ממליצה �

 . המצוין על תוספת להסכם יהיה לפני תאריך ההסכם העיקריתאריך הש

 

 סיפא של התוספת לבין 8 לברר את פשר הסתירה בין סעיף, הביקורת ממליצה �

 . להסכם העיקרי92סעיף 

  

בכך שהתוספת להסכם נעשתה תקופה קצרה ,הביקורת חושבת שיש טעם לפגם  �

שכן אם ,בשוויון של המתחריםחשש לפגיעה לאחר פרסום המכרז יש בה משום 

 שנים נוספות וכן על תשלומי ביטול 3המתחרים היו יודעים על הארכת המכרז בעוד 

פרש של אגרת ההטמנה היו מרשים לעצמם לתת הצעת מחיר טובה הטמנה והה

  .לעירייה

  

  תגובת גזבר העירייה

מפני ששני החוזים לא היו , אכן התוספת לחוזה נחתמה לפני החתימה על החוזה העיקרי

  .מונחים לפני החותמים בו זמנית

ה ד הקפאד תהבעתי ,חתם על החוזה העיקרי לפני המכרזהקבלן  , פרוצדוראליתהטעות היא 

  .שהדבר לא יחזור על עצמו

  . להסכם92יכול להיות שהסעיף הוכנס בטעות בסעיף , י חוק"היטל הטמנה חל ברשות עפ
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משרד לאיכות הסביבה משתמש בכספי ההיטל להשתתפות במחזור הפסולת ברשויות 

  .אגרת הטמנה חלה על הקבלן, לכן התשלום לא יכול לחול על הקבלן , המקומיות

  הוועדה המשפטיתתגובת 

הביקורת בעניין זה כלל איננה מובנת ולו מבקר העירייה היה קורא את הוראות המכרז ואת 

  ".שנפל בה",עיקרי ההתקשרות לא היה נופל לידי הטעות 

  .אין ספק כי המדובר בטעות של מבקר העירייה בקריאת חוברת המכרז וההסכם

  :במבוא למכרז ובעיקרי ההתקשרות נרשם כדקלמן 

  :עיקרי ההתקשרות. 1

 240-1100פינוי מיכלים , גרוטאות , גזם, ביצוע העבודות יכלול פינוי פסולת מכל סוג 

  .ודחס, העבודה תתבצע באמצעות משאית מנוף : ק ופחים מוטמנים " מ6-8,ליטר

  .י המשרד לאיכות הסביבה "פסולת המאושר ע הפסולת תועבר לאתר סילוק

הגושית והגזם יחולו על הקבלן , מנת הפסולת הביתית עלות ההטמנה והתשלום בגין הט

י הקבלן והעירייה תשיב לקבלן את "היטל ההטמנה הקבוע בחוק ישולם ע.וישולמו על ידו

  .התשלום כנגד חשבונית

  . למען הסר ספק היטל ההטמנה הקבוע בחוק לא יהיה כלול בהצעת המחיר

 20תואם לסעיף { אגרת הטמנה נקבע מפורשות כי הקבלן יישא בעלות, מהוראות המכרז

 לתוספת 8תואם סעיף {י העירייה "ואילו היטל ההטמנה הקבוע בחוק ישולם ע} , להסכם

  .}להסכם

  .כי למען הסר ספק היטל ההטמנה לא יהיה כלול בהצעת המחיר, עוד נרשם 

 להסכם הינו סעיף סל ובעיקר מתייחס לכל ההוצאות האחרות הקשורות בענייני 92סעיף . 2

ובודאי שאינו בא להטיל חבות על הקבלן לשלם היטל הטמנה מקום בחוברת , ב"יסים וכיוצמ

  .המכרז ניתנה הנחיה מפורשת לא לכלול את היטל ההטמנה בהצעת

  . לתוספת לבין ההסכם העיקרי8מכל המקובץ דלעיל עולה כי אין סתירה בין סעיף . 3

אין ספק כי לו מבקר העירייה היה קורא בעיון את הוראות המכרז הוא לא היה נתפס לטעות 

  .ח"כפי שמופיע בדו
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  התייחסות מבקר העירייה 

יחד עם זאת ,  אין סתירה3.2 ו 3.1סעיפי משנה " עיקרי ההתקשרות"נכון שלסעיף 

כמו ,  ההסכםהביקורת סבורה שסעיף כזה חשוב המתייחס להיטל הטמנה יופיע בגוף

  .ועוד,רשימת כלי רכב ,ביטוחים,כגון ערבות, יתר הסעיפים 

מהווים חלק בלתי "ראוי להזכיר שבמבוא להסכם לא נרשם כי עיקרי ההתקשרות 

כי מבקר העירייה קורא בעיון רב את הוראות המכרז , חשוב לציין " . נפרד מההסכם

  .ים חשובים כגון ההיטלשאם לא כן לא היה מוצא כי בגוף ההסכם לא נרשמו פרט

 חשיבותם שכןהביקורת בדעה שעיקרי ההתקשרות צריכים להופיע גם בגוף ההסכם 

  . ערוך מהנושאים האחרים שמופיעים בהסכםאיןל

  

   אגף השרות תגובת

כי את דבר התוספת להסכם וההסכם הועברו אליו מאוחר , מנהל אגף השרות דיווח לביקורת

ל ההסכם בעוד שבהסכם העיקרי לקח חלק נכבד בהכנתו יותר ולא היה שותף לגיבושו ש

  .ובגיבושו

  

  הערות והמלצות הביקורת

שיש לשתף את מנהלי האגפים בהכנת הצעות למכרזים , הביקורת סבורה  �

שכן מי שאמור לפקח על , להסכמיםמתבצעות נוספותכמו כן כאשר ,ולהסכמים 

 היו מעודכנים בכל שינויוראוי שי עבודת הקבלנים היום יומית הם מנהלי האגפים

  .הסכם עם הקבלנים

  

   תגובת גזבר העירייה

,  למכרז שבנדון היו שותפים ראש העיר  לתוספת. מנהל האגף שותף מלא להכנת המכרז

  .}לעלויות{התוספת נבעו בעיקרון לכסף .והגזבר ש"יועמ

  תגובת מנהל אגף השרות

  .אני תקווה שבעתיד יהיה כך
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   וקיזוזים בדיקת קנסות-' פרק ה

  כללי

הביקורת ביקשה לבדוק את יישום ההסכם לגבי קנסות שהעירייה רשאית , בסעיף זה 

  .להטיל על הקבלן בגין הפרות ההסכם וכן שיטת הקיזוז של הקנסות

  : המתייחסים להפרות ההסכם וטבלת הקנסות שנקבעה םלהלן הסעיפים הרלוונטיי

  

  הפרה יסודית

ישלם לעירייה פיצוי ,הקבלן הסכם זה בהפרה יסודיתכי הפר ,  קובע- להסכם54סעיף 

  .וזאת בנוסף לכל פיצוי המגיע לעירייה על פי דין ₪ 300.000מוסכם בסך 

  

  ?כי לא מצאה בהסכם סעיף שקובע מה נחשב להפרה יסודית,הביקורת מעירה

  

  קנסות בגין הפרות

קבלן את ישלם ה,כי בגין כל הפרת הסכם המפורטת להלן, קובע - להסכם57סעיף 

  :הקנסות המפורטים בטבלא שלהלן 

  סכום הקנס  תיאור

  .ליום ₪ 5.000קיזוז יום עבודה וקנס של   .אי הגעה לעבודה בזמן

  .לכל הפרה ₪ 5.000קנס של   .י התוכנית"אי ביצוע עבודה עפ

 מטר 5פח /אי שמירה על ניקיון סביב המכולה

  .ביום הפינוי

  .לכל מכולה ₪ 2.000

  .לכל הנחיה ₪ 5.000  .ות של מנהל האגףאי ביצוע הנחי

  .או לכלוך/לכל זיהום ו ₪ 5.000  .או לכלוך של העיר/זיהום ו

  

  קיזוזים בגין קנסות

כי מנהל אגף השרות קיזז ,מבדיקת העתקי החשבוניות בהנהלת החשבוניות עולה 

  . 440.000₪ -מחשבוניות הקבלן קנסות על סך כ

  

למרות הקיזוז נעשה , ייה שהקיזוז לא בוצע בפועלעל ידי גזבר העיר, דווח לביקורת

כך שבפועל , החברה קיזזה לעירייה את ההנחה שהובטחה בתמורה לקנס, בכרטסת החברה

  ).ראו הרחבה בפרק התקציב.(הקנסות לא הוטלו על החברה
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בנספח חסרה חשבונית של חודש  ('ראה נספח א -פירוט הקנסות לפי פירוט החשבוניות 

  ).אך מופיעה בכרטסת,ותרה בהנהלת חשבונות ספטמבר לא א

  

התקיימה ישיבה עם חשב חברת  , 2009כי בחודש נובמבר , הגזבר דיווח לביקורת

העירייה חייבת לחברה , והאחרון טען שלמרות קיזוזי ההנחה לעירייה"  מ"ב בע.א.ר.י"

  .ייהשכן הקיזוזים בגין הקנסות על סכום ההנחה שהחברה התחייבה לעיר, ₪ 50.000

  

  שיטת הקיזוז

כי מנהל אגף השרות מתקן בכתב ,עולה , מבדיקת העתקי החשבוניות בהנהלת חשבונות

  .ידו על החשבוניות ומקזז קנסות

  

אלא יש להוציא מזכר לחברה , שאין לבצע תיקונים על החשבוניות, הביקורת סבורה

הפעולות הנעשות . ויזיכ/ ולהודיע לה על דבר ביצוע הקיזוז  ולבקשה להוציא תעודת חיוב 

במערכת על ידי מנהל אגף השרות וכן הרישום בהנהלת חשבונות נוגד את אופן הרישום 

  .תקנות הרשויות המקומיות,כספים ופנקסים' פרק ד'  סעיף ג3הנהלת חשבונות פרק 

  

  . תקבול או תשלום ירשם במלואו ללא קיזוז בין תקבולים ותשלומיםכי כל, קובע' סעיף ג

מסרבלות את העבודה של הקבלן מול שלטונות המס , ון שבתיקונים בחשבוניותמיותר לצי

  .מ משולם עם הוצאת החשבוניות"מ שכן המע"ובעיקר עם שלטונות מע

  

  לפקודת ההכנסה'  א23 סעיף הוראת

החשבוניות " מקור" למס הכנסה נקבע שכאשר יצא 23כי על פי סעיף , הביקורת מעירה

  :מהחלופות הבאות מרשות הספק יש לנהוג אחת 

  

יתקן הספק את הסכום שהוצא לאחר מכן ללקוח על ידי רישום לאחר סכום החשבוניות  -

אם הסכום המתוקן ואת מספר החשבונית שאליה התייחס , את הסיבה לשינוי הסכום

 .הקבלן

 

רשאי הספק ,מ לא נערכה ללקוח חשבונית נוספת "אם תוך תקופת הדיווח לפי חוק מע -

 .יכוילהוציא הודעת ז
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  תיעוד מסמכי קנסות

, בצמוד לחשבוניות בהנהלת חשבונות מסמכים של אגף השרות, הביקורת לא מצאה

  .המתריעים בפני החברה על הטלת הקנסות ומהן סיבות להטלת הקנסות

  

כמו כן לא ניתן לקזז מחשבון , כאמור שאין לבצע תיקונים על חשבוניות, הביקורת סבורה

זיכוי או לחילופין לשלם מקדמה עד / להוציא תעודת חויב אלא לדרוש ממנו, הקבלן

  .העברת התיקון

  

  התייחסות מנהל אגף השרות

לא העביר לביקורת מכתבים ששלח לחברה בגין הטלת קנסות לפני שקיזז , מנהל אגף השרות

 בנובמבר 30מנהל אגף השרות הודיע במכתבו לביקורת מיום , את הקנסות מהחשבוניות

ו חדר למחשב של מזכירת המחלקה ומחק את התיעוד של הקנסות שהיו כי מישה ,2009

כי הודיע ,עוד דיווח מנהל אגף השרות. שמורות במחשב ולשמחתו כל התיעוד נישמר אצלו

  .ל העירייה בדבר החדירה למחשב מזכירת האגף"למנכ

  

ר לא העביר לביקורת רישום ביומן על ליקויים בעבודת הקבלן אך כאמו, מנהל אגף השרות

  .לפני הטלת הקנסות וביצוע הקיזוזים, העביר לביקורת העתקים ממכתבים שנשלחו לקבלן

  

כי בתחילת עבודתו של הקבלן בעירייה ברוב המקרים לא התייחסו אליו ,מנהל האגף ציין

ראש העיר התערב והזמין את החברה לשימוע ,2008וציין מקרה שבחודש החגים בספטמבר 

  .עבודות לקראת החגולבירור על אי ביצוע ה

  

  "מ"ב בע.א.ר.י"התייחסות מנהל אזור הדרום של חברת 

פנה לחברה לקבל הסבר על קיזוז הכנסות ועל אי התייחסות למכתבים ,מבקר העירייה 

  .לסיכומים של העירייה

  

ומנהל אזור " מ"ב בע.א.ר.י"ל חברת "עם מנכ,  התקיימה פגישה2009 בדצמבר 1בתאריך 

הדרום העביר לביקורת התייחסות בכתב למכתבים לסיכומי הישיבות מנהל אזור , הדרום

  .שהיו בעירייה
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דיווח מנהל האזור של , בתשובה לשאלת הביקורת בדבר ביטול הנחה בתמורה לקיזוז הקנסות

ללא מתן הסבר וללא ,ללא התראה ,כי הקנסות הוטלו עליהם על לא עוול בכפם , החברה

  .פירוט נסיבות הקיזוזים

  

עומד ,כי על פי ההסכם בין החברה ובין העירייה , וסיף מנהל אזור הדרום של החברהעוד ה

  . שעות המאפשר לחברה לתקן את הליקוי מבלי שיוטל עליה קנס כלשהוא4פרק זמן של 

  

  התייחסות גזבר העירייה

ב .א.ר.י"דיווח לביקורת שלא הגיעו לידיו העתקים ממכתבים שהופנו לחברת ,גזבר העירייה

  .ממנהל אגף השרות בדבר התראות לפני הטלת קיזוזים וקנסות" מ"בע

  

  הערות והמלצות הביקורת

, הביקורת ממליצה,שאין לתקן על גוף החשבוניות בכתב יד, הביקורת מעירה �

יש להוציא לקבלן מכתב דרישה להגשת ,שבמקרים של חילוקי דעות עם הקבלן

 יבה והסויקון החשבונית על יד או תבמחלקותזיכוי על הסכום השינוי /תעודת חיוב 

 .לתיקון

  

כי לאור הממצאים ולאור זאת שלא נמצאו אצל אף גורם , הביקורת מעירה �

לפני שהוטלו הקנסות " מ"ב בע.א.ר.י"בעירייה העתקים ממכתבים שהופנו לחברת 

הרי בפועל לא נמצאו מכתבים שנשלחו לחברה לפני הטלת הקנסות , וביצוע קיזוזם

 .ינו עולה בקנה אחד עם מינהל תקיןדבר שא, וקיזוזם

  

אין בהם כדי להוכיח שהחברה קיבלה את , הצגת הליקויים ביומן של אגף השרות �

ההתראות דבר שכמובן הוכחש על ידי החברה ונתמך בכך שאין שרידים של העתקים 

 .ממכתבי ההתראה אצל אף גורם בעירייה

  

תה פנייה של מנהל אגף כי כאשר היי, בדיקה עם אחראי מחשוב בעירייה העלתה �

אחראי מחשוב בדק במשרד של מנהל אגף השרות וקבע , ל העירייה"השרות למנכ

 .שלא הייתה שום חדירה למחשב המזכירה

  

יש קודם כל , כאשר תהייה הצדקה בהטלת קנסות,שבעתיד , הביקורת ממליצה �
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 .לגזבר וליועצת המשפטית, ל"להודיע לחברה בכתב עם העתקים למנכ

  

 שעות לתקן עבודה אם 4 להסכם עומדות לחברה 23כי על פי סעיף ,זכיר ראוי לה �

  ..לפי שקול דעתו של המנהל ולפני שתקבל התראה על הטלת קנס,לא נעשתה כראוי

  

  תגובת מנהל אגף השרות

 כיום לפי דרישות פועלשאין לכתוב על גוף החשבון והדבר , אני מקבל את הביקורת 

  .הביקורת 

 פעלתי רק על פי החוזה שהחברה חתמה . לא מקבל את הביקורת בכללבנושא הקנסות אני

העברתי לביקורת פרוט של כל הבעיות שבגינם הוטלו הקנסות כולל תאריכים כך . עליו 

  .  י החוק"שאני לא מקבל את הביקורת בנושא מפני שפעלתי עפ
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  ' א נספח–" ב.א.ר.י"פירוט הקיזוזים בחשבוניות של חברת 

  

  חשבונית  'מס

   מספר

  תאריך 

  החשבונית 

סכום 

מקורי 

  בחשבונית

סכום שתוקן 

  לאחר קיזוז 

הסכום 

  שקוזז

  הערות

נרשם בחשבונית   72.154  231.733  303.887  31.05.08  31000276  .1

  ".מושר אחרי הורדות"

נרשם על גבי   56.593  279.228  335.821  30.06.08  31001710  .2

 היטל"החשבונית כולל 

הטמנה ואגרת 

  ".הטמנה

ג החשבונית "נרשם ע  95.981  260.102  356.083  31.07.08  31002216  .3

כולל היטל והטמנה "

קנסות " ואגרת הטמנה

83.100₪ .  

ג החשבונית "נרשם ע  95.344  251.549  346.893  31.08.08  31003477  .4

כולל היטל הטמנה "

ואגרת הטמנה קנסות 

82.548₪ .  

מצב "נרשם בחשבונות   49.700  298656  348.356  31.10.08  31005643  .5

כ "כ מאושר סה"סה

  .מאושר דוחות קנסות

ג חשבונית "נרשם ע  17.152  334.766  350.866  30.11.08  31006931  .6

לאחר סיכום עם "

אלברט הפינויים יהיו 

ולא יתנו ...גלובליים

יש בירור "קנסות 

  "נוסף
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  האשפה בדיקת תלונות נגד קבלן –' פרק ו

  כללי

  .27/2007' זכה הקבלן במכרז לפינוי אשפה בעירייה מס, 2008 בפברואר 18בתאריך 

  . נחתם הסכם עם הקבלן הזוכה2008 באפריל 1בתאריך 

  

  תלונות נגד הקבלן

כי הקבלן אינו מבצע את תפקידו על פי ההסכם , עולה, מעיון במסמכים במחלקת השרות 

  .שנחתם עימו

  

מה פגישות עבודה עם נציג הקבלן ושטחה בפניו את אי שביעות שהעירייה קיי, נמצא �

  .רצונה מעבודתו ואי עמידתו בסעיפי ההסכם השונים

  

דבר שגזל זמן רב ,בלשון המעטה" חריקות"שכניסתו של הקבלן הייתה מלאה , נמצא �

 .לעירייה לפקח ולעקוב אחר מילוי ההסכם שלדעת הביקורת מעל לסביר

 

כי העירייה ניהלה פיקוח צמוד על יישום ההסכם ויצאו , מסריקת המסמכים עולה �

 :מכתבים וסיכומים כמפורט

  

 . סיכום פגישה בהשתתפות נציג החברה-2008 ביוני 4 �

 . סיכום פגישה בהשתתפות נציג החברה-2008 ביולי 27 �

 ".מ"ב בע.א.ר. סיכום דיון על התנהגות לא תקינה של חברת י-2008 באוגוסט 7 �

 .ש"ליועמ" מ"ב בע.א.ר.תגובה למכתב חברת י,מנהל השרות -2008 באוגוסט 21 �

 . פניית אגף השרות בנושא פחים מוטמנים-2008 בספטמבר 17 �

 . סיכום פגישה בהשתתפות נציג החברה-2008 באוקטובר 6 �

 .אי עמידה בהסכמים,ל העירייה לחברה" פניית מנכ– 2008 באוקטובר 27 �

 .ל נושאים לדיון"נכ מנהל אגף השרות העביר למ-2008 בנובמבר 2 �

 . סיכום פגישת עבודה בהשתתפות נציג החברה-2008 בנובמבר 14 �

 . פניית מנהל אגף השרות בנושא פחים מוטמנים-2008 בנובמבר 27 �

 .הנחה בקנסות– סיכום פגישה בהשתתפות נציג  החברה -2008 בדצמבר 29 �

 ".מ"ב בע.א.ר.י" סיכום פגישה עם הנהלת חברת -2009 בנובמבר 20 �
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  ממצאים

הביקורת העבירה למנהל אזור הדרום של החברה את כל המסמכים והסיכומים אשר 

  .החברה השתתפה בהם

בהחלט ) הסכם ארוך טווח לכל הדעות( שנים 9שמדובר בהסכם של , הביקורת מעירה

למסד את השינויים , הביקורת ממליצה.לאור התקופה הארוכה יכולים לחול שינויים

  .על פי דיןשיחולו בתוספת הסכם 

החברה התייחסה לכל מסמך שהעירייה שלחה לה והוציאה תשובות , להפתעת הביקורת

  .בזמן סביר וכן העבירה עותקים לביקורת

ל החברה ומנהל אזור הדרום נפגשו עם מבקר העירייה והעבירו למבקר את "מנכ

א עוול מנהלי החברה הביעו את מורת רוחם על כך שהוטלו עליהם קנסות על ל, המסמכים

  .בכפם

הם , שאי ההבנות שהיו בין החברה למנהל אגף השרות, מנהלי החברה ציינו בפני הביקורת

 ידיעתם הם עומדים בהסכם שחתמו בינם לבין העירייה ואף מעבר ולמיטיבנחלת העבר 

 4שיש לתת להם את הזכות של פרק זמן של , מנהלי החברה ציינו בפני הביקורת.לזה

ציינו שלפני הטלת הקנסות , כמו כן .ם בהסכם עוד לפני הטלת הקנסאשר מוקנה לה, שעות

  .יש להתרות בהם ולתת להם הזדמנות על מנת שהליקויים יתוקנו, על החברה

  

  הערות והמלצות הביקורת

שיחסי ,הביקורת התרשמה משיחות עם מנהל אגף השרות וממנהלי החברה  �

 ."על דרך המלך"העבודה עלו 

 

וע פגישות עבודה אחת לתקופה עם החברה וללבן את לקב, הביקורת ממליצה �

 .הבעיות שנוצרות בשטח

  

בהחלט  ו).טווח הדעותהסכם ארוך ( שנים 9הביקורת מעירה שמדובר בהסכם של  �

  . במשך השניםלאור התקופה הארוכה יכולים לחול שינויים

  .למסד את השינויים שיחולו בתוספות הסכם על פי דין, הביקורת ממליצה �

  

  ת מנהל אגף השרותתגוב

  .כיום שוררים יחסי עבודה תקינים ומתקיימת פגישה מידי חודש מנהל התפעול האזורי
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   תקציב לפינוי האשפה וגזם-' פרק ז
  

 מקציבה לצורכי פינוי אשפה  את התקציב שהעירייהבדוקביקורת ביקשה לה ,בפרק זה

  . וגזם בעירןניקיו

  

  .2006-2009להלן פירוט התקציב לעומת ביצוע לשנים 

  )ח"בש (הביצוע  )ח"בש(התקציב  שנה  'מס

  ). ביוני30עד ( ₪ 2.042,549  4.335.000  2009שנת   1

   ₪ 2.962.801  3.240.000  2008שנת   2

   ₪ 2.920639  2.924.490   2007שנת   3

  . 2.425427₪   2425.427  2006שנת   4

  

  
  2009-2006תקציב והגידול באחוזים לשנים הלהלן השוואת 

  
הגידול   )ח"בש(ההפרש  )ח"בש(התקציב  שנה  'מס

  (%)באחוזים
  33%  1.095.000  4.335.000  2009שנת   1

2  2008  3.240.000  315.560  0.10%  

3  2007  2.944.900  49.901  0.2%  

4  2006  2.425.427      

  

  ממצאים
  

,  בתקציב פינוי האשפה והגזם2009 לשנת 2008 משנת 33%בהתייחסות לעלייה של 

  :כי העלייה נובעת ממספר סיבות כמפורט להלן ,העירייה לביקורתהסביר גזבר 

  

 .היו נמוכים ממחירי השוק , 2007המחירים ששילמה העירייה לקבלן הקודם בשנת  �

 

 לא היו פחים 2007כי בשנת ,סיבה נוספת לעליית עלות פינוי האשפה והגזם היא �

 . התחיל איסוף האשפה בפחים מוטמנים2008מוטמנים ובשנת 
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ב לעבוד עם העירייה ונתן הנחה לעירייה על סך .א.ר. החל הקבלן י2008נה בש �

 .2008 מחודש מאי עד דצמבר 22.5%

  

ב נתן הנחה לעירייה החל מחודש ינואר ועד חודש אפריל .א.ר. הקבלן י2009בשנת  �

22.5%. 

 

 .5.95% הקבלן נותן הנחה של 2009החל מחודש מאי ועד דצמבר  �

  

 . שנים9 - שנים ל5-ה שהוארך ההסכם עם הקבלן מהגזבר הוסיף שזאת הסיב �

  

אך הנחה , 2009 לשנת 10%כי הקבלן הבטיח הנחה נוספת של ,גזבר העירייה הוסיף  �

הייתה זו הנחה שניתנה בעל פה ולא הופיעה בתוספת .זו בוטלה לאור הקנסות שהוטלו עליו

 .להסכם

  

 לשנת 10% בסך לשאלת הביקורת מדוע אין תיעוד בכתב להבטחה של מתן הנחה �

כי מתן ההנחה לא הבשיל עד כדי העלאתו על ,הסביר גזבר העירייה לביקורת,2009

 .10%שכן באותו זמן הוטלו הקנסות ואז הקבלן חזר בו מההנחה הנוספת של ,הכתב

  
 

  :הערות והמלצות הביקורת 
  

כי לא מקובל להבטיח הנחה בעל פה בין תאגיד לרשות מקומית , הביקורת מעירה �

שכן . היה צריך להיות מתועד 10%ת הביקורת מתן ההנחה לעירייה בסך ולדע

 .טלה את ההנחה בתמורה לקיזוז קנסותיהחברה ב

 

 שיתר ההנחות המופיעות בהסכם מיושמות על ידי החברה ,הביקורת מציינת �

  .ומופיעות בחשבוניות שמוגשות לעירייה

  
  
  

  תגובת גזבר העירייה
  

  .ת ואקיים אותם בעתידרשמתי בפני את המלצות הביקור
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   תהליך בדיקת חשבוניות והעברת תשלום-' פרק ח
  

  המנהלידי אישור חשבונית על 
  

 את פירוט הפינויים כי הקבלן בתום כל חודש יעביר למנהל,  קובע- להסכם46סעיף 

  . יום14בתוך המנהל מטעם העירייה יאשר את החשבון שהוגש ,והכלים שפונו

  

  מועדי תשלום

 יום ממועד הגשת 90-לא יאוחר מ,כי העירייה תשלם לחברה ,  קובע- להסכם44סעיף 

  . בחודש שחלףםהחשבוניות בגין ביצוע השירותי

  . בהפרשים כל שהםא יום ממועד התשלום לא יהווה פיגור ולא ייש15שאיחור של , נקבע

  

  תהליך הבדיקה וההעברה

את תאריך כמקובל או לרשום הנוש" נתקבל"מנהל אגף השרות אינו נוהג להטביע חותמת 

  . למשרדתלכן לא ניתן לדעת באיזה מועד הגיעה החשבוני,תאריך ליד החתימה או החותמת

  

כי מיד עם קבלת החשבונית נוהגת לשלוח אותם למנהל , עוזרת הגזבר דיווחה לביקורת

  .עוד דיווחה שלפעמים החשבוניות מגיעות ישירות למנהל אגף השרות,אגף השרות

  

היא מחתימה ,כי כאשר החשבוניות חוזרות ממנהל אגף השרות,גזבר דיווחה לגזברעוזרת ה

  .מנהל הרכש ותוך שבוע יום מעבירה את החשבוניות להנהלת חשבונות,את הגזבר 

 

  ממצאים

 הפירוט –עד מועד התשלום לקבלן ,את תהליך קבלת החשבוניות בעירייה, הביקורת בדקה

  .'בנספח במופיע 

  

 כאשר הפיגור אחרי השוטף ועוד , העירייה פיגרה בתשלומים2008כי בשנת , נמצא

  . יום79 ימים עד 10עמד על ,  יום90

  

אלא החשבוניות , כי העיכוב לא נבע מתזרים מזומנים, גזבר העירייה דיווח לביקורת

  .התעכבו במשרד אגף השרות בגלל נושא קיזוזו הקנסות
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 יום על פי ההסכם בין העירייה 90-ר ללא נמצאו פיגורים בתשלומים מעב , 2009בשנת 

לא ניתן לקבוע במדויק היכן .בהעדר חותמת עם תאריך במשרד אגף השרות, לקבלן

  .התעכבו החשבוניות ולכמה זמן

  מעקב אחר תשלומי העירייה לקבלן
  

 90את מועדי התשלומים לקבלן מעת הגעת החשבוניות לעירייה פחות , הביקורת בדקה

  -:ן הממצאיםולהל, 2008יום לשנת 

  

' מס  ' מס
  החשבונית

סכום 
  החשבונית

תאריך 
  החשבונית

תאריך 
קבלה 

  בתקציבים

תאריך 
קבלה 
מנהל 

  השרות

תאריך 
קבלה 

הנהלת 
  חשבונות

תאריך 
  תשלום 

הפער בין *
קבלת החשבונית 

לבין יום 
  התשלום

   יום 79  19.11.08  26.09.08  אין  22.09.08  31.05.08   282.044  31000276  .1
   יום69  19.11.08  26.10.08  אין  22.09.08  30.06.08  279.228  31001710  .2
   יום19  19.11.09  26.10.08  אין  22.09.08  31.07.08  260.102  31002216  .3
   יום10  10.12.08  20.11.08  אין  23.10.08  31.08.08  251.549  31003477  .4
   יום15  15.11.09  אין  אין  אין  30.09.08  311.023  31004791  .5
   יום0  31.01.09  18.11.08  17.11.08  אין  31.10.08  298.656  31005643  .6
   יום0  28.02.09  אין  אין  אין  30.11.08  334.766  31006931  .7
      07.02.09  אין  04.02.09  31.12.08  356.772  31007863  .8

  
  :הערה

  .הסכם יום על פי ה90בניכוי  * 
 

  

  הערות והמלצות הביקורת
  

עם תאריך כמו שאר " נתקבל" שאגף השרות יטביע חותמת ,הביקורת ממליצה �

 .האגפים גזברות והנהלת חשבונות

 

למרות עם תאריך " נתקבל" חותמת תוטבעל "מומלץ שגם בגזברות ובמשרד המנכ �

 .נוכחותהבל והגזבר "שעל פי הדיווח של העוזרת בגזבר היא מחתימה את המנכ

  

 יום ומייחסת את 90רת של  שהליך התשלומים מבוצע במסגתרשמההביקורת ה �

  .הפיגורים לנושא הקנסות שעיכב את התשלומים בתקופה עבודתו הראשונית של הקבלן

  

  תגובת הגזבר
  .החשבוניות על כל " חותמת נתקבל"גזברות העירייה מטביעה 

  
  תגובת מנהל אגף השרות

  .אגף השרות מטביע חותמת נתקבל על כל מסמך שמגיע מאגף השרות
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  מת מסמכי מכרז העל-' פרק ט
  

  כללי
  

 27/2007' התחילה לערוך ביקורת בנושא פינוי אשפה וגזם מכרז מס, כאשר הביקורת

  .דרשה ממשרד וועדת המכרזים את תיק המכרז

  

 .ה הועבר לארכיון של העירייהי על פי רישומהמכרז יקכי ת, אחראיתהתחילה דיווחה 

  .מאוחר יותר הגיע התיק מהארכיון

  

  :נמצאו בתיק המכרז מעט מסמכים כמפורט להלן להפתעת הביקורת 

 .מסמכי רכישת המכרז �

 .מסמך פרסום המכרז �

 .רשימת משתתפי המרכז �

 .מסמך על הכנסת אומדן לתיבת המכרזים �

 .מכתבים המעידים על אי זכייה במכרז כדי להגיע לקחת את הערבות  �

 .אישורי קבלת הערבות על ידי החברות שלא זכו �

 . אגף השרותטבלת השוואה הצעות של �

 .מסמך יועצת משפטית לוועדה �

 ".ב.א.ר.י"מסמך של היועץ המשפטי של חברת  �

 .חוות דעת יועצת משפטית �

 .המאסטר של הצעת המכרז וההסכם �

  

  העלמת מסמכי המכרז ממשרדי העירייה

נתקבל מהיועצת המשפטית העתק של ההסכם של חברת , בפנייה לגורמים המקצועיים 

  .משרד מנהל אגף השירות נמצא ההעתק של ההסכםגם ב," מ"בע" ב.א.ר.י"

  

  ). מתמודדים5היו (ל לא נמצאו יתר ההצעות של המתמודדים במכרז "מעבר למסמכים הנ

הביקורת פנתה למנהל האגף השרות לגזבר וליועצת המשפטית בדבר המצאת יתר החומר 

  .כדי לבצע את הביקורת

  

לאחר תקופת מה . שותם את החומרומנהל האגף השרות טענו שאין בר, גזבר העירייה

מהיועץ המשפטי של " מ"סעידאן ניסן בע"השיגה היועצת המשפטית את ההצעה של חברת 
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אשר כזכור צילם את החומר במכרז כאשר נודע לו שחברתו לא ,מ "ב בע.א.ר.י"חברת 

  .זכתה

  

הביקורת לא מצאה כמובן את ההצעות המקוריות של יתר המתמודדים והסתפקה בעריכת 

 שהתחלפו בתפקידים כפי שיפורט בדוח 2 ומספר 1הביקורת רק בשתי חברות מספר 

  .הביקורת

  

לא אפשר עבודת ביקורת ראויה וייתכן ונפגע , ההצעות הנוספות3העדר יתר המסמכים של 

  .עקרון השוויון

  

  שמירת מסמכים ברשות המקומית

נות הארכיונים ביעור  בינוי נכסים אפסנאות ומשק לתק2על פי התוספת הראשונה סעיף 

נקבע בסעיף , 1986-ו "התשמ, )חומר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות המקומיות

 ורק לאחר מכן תוכל לבער אותם  שנים5שהרשות צריכה לשמור מסמכי מכרז ) 3(משנה 

  .על פי הנהלים שנקבעו

  

  המצאת מסמכים ומסירת מידע למבקר העירייה

  :נקבע) נוסח חדש(ריות לפקודת העי'  ב170על פי סעיף 

  

 ראש המועצה הדתית וסגניו חברי,עובדי העירייה,חברי המועצה ,ראש העירייה וסגניו) א(

ימציאו ,וחברים ועובדים של כל גוף עירוני מבוקר,עובדי המועצה הדתית,המועצה הדתית

כל מסמך שברשותם אשר לדעת מבקר העירייה דרוש ,על פי דרישתו ,למבקר העירייה

הביקורת ויתנו למבקר העירייה כל מידע או הסבר שיבקש בתוך התקופה לצרכי 

 .הקבועה בדרישה ובאופן הקבוע בה

  

לכל ,לצורך ביצוע תפקידו,למבקר העירייה או עובד שהוא הסמיך לכך תהיה גישה  )א(

לכל בסיס נתונים ולכל תוכנת עיבוד נתונים אוטומטי של ,מאגר מידע רגיל או ממוחשב

 .את העירייה או של גוף עירוני מבוקר,עירייה או של המשרתיםהעירייה או של ה
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  ממצאים
  

יש בה כדי לפגוע ,  מבקר העירייהשקבעאי המצאת מסמכי המכרז בזמן , לדעת הביקורת

  . של מציעי המכרזפגיעה בשוויוןובעבודת הביקורת 

 בפני ורהבכוונת זדון גם היא חמלא אם זה ,העלמתם של מסמכים מתוך משרדי העירייה

  .עצמה וצריכה להיבדק עד תום

ב .א.ר.י"לא הוצגו לביקורת מסמכי התייחסות של חברת , מתחילת הביקורת ועד סופה

דבר שייצר תמונה מעוותת לגבי התנהגות ,לעירייה בתשובה למכתבי העירייה" מ"בע

העבירה את " מ"ב בע.א.ר.י"והתמונה השתנתה לאחר שחברת ". מ"ב בע.א.ר.י"חברת 

  .סמכים לביקורתהמ

  

  הערות והמלצות הביקורת
  

לקיים בירור עם כל הנוגעים בדבר ולדרוש שימצאו את , הביקורת ממליצה �

 .המסמכים האבודים

 

 ממציאהולכן בחיפוש אחר המסמכים ך עד אין סוף יהביקורת איננה יכולה להמש �

 .ומסקנותיה מתבססות רק על המסמכים שהגיעו לידיה

 

אשר ב" מ"ב בע.א.ר.י"קיבלה מסמכים של חברת שלא , הביקורת מעירה �

כי החברה , התברר .לתשובותיה לעירייה ורק לאחר שהביקורת פנתה לחברה 

 .התייחסה למכתבי העירייה בתקופה סבירה בעת שפנו אליה
  

אפילו ללא כוונת זדון היא חמורה בפני , העלמת מסמכים ממשרדי העירייה �

 .ןישיווין ומנהל תק,וק שקיפות שכן מסמכים אשר נועדו לבד כל, עצמה
  

כי יש להעביר מסמכים למבקר על פי דרישתו ועל פי הזמן , הביקורת מעירה �

  .שהוא קבע על פי התקנה

  תגובת מנהל אגף השרות
ראייה לכך כל הערבויות של החברות , אגף השרות העביר את כל מסמכי המכרז לגיזבר

  .שור לביקורת הזו כך שאגף השרות לא ק,המשתתפות הוחזרו אליהם
  

  תגובת גיזבר העירייה
ועדת ,  במזכירות המכרזיםדואגת העירייה לשמור על מעטפות , מאז מכרז פינוי האשפה

  .וחתובמשרדי מהנדס העירייה מרכזי פי,המכרזים
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  200727/ בדיקת מסמכים ונושאים למכרז פומבי -'פרק י
  
  

רזים לקבל את חוק המכרז לוועדת המכהמבקר אמור לפנות , לצורך ביצוע הביקורת

  .ולמצוא בו את כל המסמכים מעת פרסום המכרז ועד להתקשרות

  

מהם ניתן , איזה מסמכים צריכים להיות מתויקים בתיק המכרז, בנהלי העירייה נקבע

  .ללמוד על תקינות המכרזים

  .מפרט את רשימת הפעולות ובמסכים שצריכים להיות מתויקים בתיק המכרז -'ניספח ב

  

ורת ערכה בדיקה במסמכי המכרז וסימנה את המסמכים שלא היו בתיק הביק

אך רוב המסמכים נאספו מבעלי התפקידים ,למעשה מעט מסמכים היו במכרז ,המכרז

  .וצורפו לתיק המכרז

  

  הערות המלצות הביקורת

לאחראית המכרזים לעקוב אחר הימצאותם של המסמכים בכל , הביקורת ממליצה �

 .ל העירייה"ר וועדת המכרזים ואת מנכ"ולעדכן את י, שלב ושלב

 

מנהלי האגפים  מתבקשים להעביר את המסמכים הנדרשים לאחראית המכרזים  �

 .כנדרש מהתקנות והנהלים

  

העדר מסמכים בתיקי המכרזים אנו מאפשר לביקורת לבצע את עבודתה בצורה  �

 .  ותקינהראויה

  

 שנדרשים בהתאם אחראית המכרזים תצרף לכל תיק מכרז את רשימת המסמכים �

  .למכרז

  התייחסות מבקר העירייה

ת ות שניתנהמכרזים ארונובעקבות ממצאי הביקורת העירייה סיפקה לאחראית 

  .לנעילה

 6 ומנהלי מחלקות בישיבה שהתקיימה מיום ל העירייה"ראש העיר הנחה את מנכ

 זמכרכולל ,  להעביר את כל מסמכי המכרז המקוריים לאחראית מכרזים 2010במאי 

  העתק הסכם של הקבלןלהחזיק שמנהלי מחלקות ימשיכו מומלץ,הנדסה ותשתיות

  .על מנת לוודא יישום סעיפי החוזה,פחיוסהזוכה על כל נ
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  ' נספח ב200727/בדיקת נושאים ומסמכים למכרז פומבי מספר 
  

  הערות  אין/ יש   מסמכים/נושאים  

      .בקשה להזמנת עבודה  .1

לקה ימלא לפני כל מכרז מנהל המח  אין  .נושא המכרז  

  .בקשה להזמנת עבודה

מנהל המחלקה ימלא לפני כל מכרז   אין  .תאור העבודות  

  .בקשה להזמנת עבודה

מנהל המחלקה ימלא לפני כל מכרז   אין  .עלות משוערת  

  .בקשה להזמנת עבודה

  .סעיף תקציבי ונתן על ידי הגזבר  אין  ).סעיף תקציבי(מקור מימון   

  .לא נמצא תיעוד בכתב על אישורו  יש  .יאישור תקציב  .2

      .הכנת מפרט  .3

    יש  .ז"תכניות עבודה ולו 

  .לא רלוונטי  אין  .רשימת החומרים וכתבי כמויות 

    יש  .טפסי הצעות מחירים 

    יש  .דרישות מקצועיות 

    יש  הכנת אומדן 4.

    יש  עריכת החוזה ותנאי המכרז 5.

      :רישום בפנקס המכרזים  6.

    יש  .פור שוטףמס 

    יש  .נושא המכרז 

    יש  .היחידה המזמינה 

    אין  . שם הזוכה 

    יש  .תאריכים חשובים 

  .להקפיד על רישום הערות  אין  .הערות חשובות 

      מסמכיםבדיקת  7.

    יש  .תנאי המכרז לרבות תנאי סף 

    יש  ".הצעת המשתתף במכרז"נוסח של  

    יש  .נוסח של החוזה המוצע 

  . והסכם51 עד 46סעיף   יש  .ת זמנים ותנאי תשלוםלוחו 

    יש  .וכתבי כמויות,מפרטים,תכניות  

    יש  .טופס הצעת מחירים 
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גובה ,נוסח הערבות הבנקאית הנדרשת 

  .ותנאי הערבות, הערבות

    יש

הוראות והנחיות למילוי טופסי ההצעה  

  .לביצוע

    יש

ונושא ' מעטפה אחידה הנושאת את מס 

  .הגשת מסמכי המכרזהמכרז לשם 

  .אין מעטפות מיוחדות לעירייה  אין

הביקורת לא מצאה את המעטפות 

  .שהוגשו על ידי המציעים

למועד ,סיור קבלנים:תיאום מועדים 8.

  :האחרון להגשה ולפתיחה

    

 10סיור קבלנים נערך ביום   יש  .כשבעה ימים–אסיפת קבלנים /סיור 

  .2007בדצמבר 

משבעה ימים לא פחות -המועד האחרון 

נוספים ובהתחשב בזמן הדרוש להכנת 

  .ההצעות

 בדצמבר 20מועד מסירה אחרון   יש

  .תואם את הדרישה,2009

 כמחצית השעה לאחר המועד –פתיחה  

  .האחרון

מומלץ לרשום בפרוטוקול את שעת   אין

שתהא חצי שעה לאחר ,הפתיחה

  .המועד האחרון להגשה

      :הכנת ההכרזה והפרסום 9.

    יש  .נושא המכרזתיאור  

המקום והמועד האחרון להגשת  

  .ההצעות

    יש

    יש  .המועדים לקבלת המסמכים,המקום 

המחיר תמורת המסמכים ותנאים נוספים  

  .לקבלתם 

עלות רכישת מסמכים לא הופיעה   אין

 מגישי הצעות 5אך ,בכרזת הפרסום

  .כל אחד ₪ 5.000שילמו סך של 

המקום והמועד לאסיפת המציעים  

  .מתי וכיצד ניתן לקבל פרטים,ממי,ובאין

אך הופיע ,לא הופיע בכרזת הפרסום  אין

  .בתנאי המכרז

המקום והמועד לפתיחת תיבת המכרזים  

  ).והודעה על פומביות המעמד(

אך הופיע ,לא הופיע בכרזת המכרז  אין

  .בתנאי המכרז

      :פרסום בעיתונים ותפוצה לספקים 10.

ים יומיים הפרסום ייעשה בשני עיתונ 

ההכרזה .לפחות ובהתחשב בקהל המטרה

   .תופץ לרשימת מנויים לפי ספר הספקים

העירייה מפרסמת את מכרזים דרך   יש

  .מכרז השלטון המקומי

נמצאה פנייה לשלטון המקומי 
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  .לפרסם את המכרז

      :סיור קבלנים/עריכת כנס  11.

מנהל המכרזים ינהל רישום הפונים  

  .והמשתתפים

  .רשימה של משתפי הסיורנמצאה   יש

, הרישום יכלול את פרטי המשתתפים 

  .ותקציר הדיון, המועד

מכתב בו נרשמו שאלות ,נמצא  יש

ותשובות של מנהל אגף השרות 

  .2007 בדצמבר 10מיום 

אם במהלך הכנס ימסרו נתונים או  

תינתן ,הבהרות שאינם מפורטים במכרז

על כך הודעה בכתב לכל מי שרכשו את 

  .מכרזטופסי ה

מומלץ לערוך את המסמך במתכונת   יש

פרוטוקול ולרשום את שמות 

המשתתפים בפרוטוקול השאלות 

  .והתשובות

      :מכירת טופסי המכרז ורישום הפונים 12.

קביעת מחיר מסמכי המכרז לפי עלות  

  .ההצעות המשוער' הכנתו ומס

  . 5.000₪עלות מסמכי מכרז   יש

    שי  .ניהול רישום פונים ורוכשים 

      :הפקדת האומדן בתיבת המכרזים 13.

על פי פרוטוקול פתיחת התיבה   יש  .אומדן בתיק המכרז 

  .נמצא אומדן העירייה

 20כי ביום ,מסמך המעיד , נמצא

 11:29 בשעה 2007בדצמבר 

  .הוכנס האומדן לתיבה

תיעוד על הפקדת האומדן לא אוחר  

  .מהמועד האחרון להגשת ההצעות

ועד הכנת האומדן מומלץ לתעד מ  אין

לתיבה מהמועד האחרון להגשת 

  .ההצעות

הכנסתן ,)והאומדן(קבלת ההצעות  14.

  :לתיבה ואישור קבלתן

    יש

    יש  .ניהול רישום של מגישי ההצעות 

קיים רישום של רוכשי המכרז   אין  .הנפקת אישור למציעים 

מומלץ לצייד את מוסר המכרז 

באישור קבלה אשר העתק ממנו ,

  .יק המכרזישמר בת

    יש  .פרסום בדבר פתיחת ההצעות 15.

    יש  :פתיחה פומבית של תיבת ההצעות 16.
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    יש  .פתיחה פומבית של תיבת ההצעות 

    יש  .פתיחת מעטפות ההצעות והאומדן 

ורישומן ,סימונן,חתימה על המעטפות 

  .בפרוטוקול

  .אך לא נשמרו המעטפות,התקיים  אין

 מסמכי ניהול הפרוטוקול ורישום 17.

  .המכרז

רישום הפרוטוקול יערך בספר   יש

יש להדפיס את .המכרזים

  . בנוסף לרישום בספרםהפרוטוקולי

    יש  .הפקדת מסמכי במכרז 18.

בדיקת ההצעות ומתן חוות דעת  19.

  .לוועדה

ראו ,ח"היו תקלות מופיע בגוף הדו  יש

  .המלצות בנושא

    יש  .בירור פרטים 20.

    יש  . לוועדהסיכום החומר והכנתו 21.

      .זימון הוועדה 22.

    יש  חברי הוועדה 

המנהל /המבקר/הגזבר/ש"היועהמ 

  .הרלוונטי

    יש

קביעת ההצעה הזולה ,דיון בהצעות 23.

  .והמלצות לראש העירייה,ביותר

  .מופיע בגוף הדוח,היו ליקויים   יש

    יש  .החלטה להתקשרות בחוזה 24.

    יש  .ההליכי ההתקשרות החוזית עם הזוכ 25.

    יש  .מעקב תם תקופת ההתקשרות 26.
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   תוכנית עבודה ויישום סעיפי ההסכם-' פרק יא
  

  כללי
  

 2008 בפברואר 18על פי המבוא להסכם וועדת המכרזים של העירייה המליצה ביום 

אישר ראש העיר את ,2008 במרס 31ביום ". ב .א.ר.חברת י"לראש העיר להתקשר עם 

  .והעירייה התקשרה עימה" ב .א.ר.חברת י"ההצעה של 

  

  בדיקת ההסכם מול עבודת הקבלן

או באמצעות עובדיו אשפה לכל בית אב בתחום / שהקבלן יפנה בעצמו ,  נקבע 15בסעיף 

  .השיפוט של עיריית קריית מלאכי

  

בין , להסכם קובע שפינוי הפסולת יבוצע בימים כפי שנקבעו על ידי המנהל 17סעיף 

  . בצהריים 14:00 בבוקר ולא יאוחר מהשעה 0:600ו יתבצע הפינוי החל משעה  -הימים א

  

  .פירוט אמצעי האצירה ותדירות פינויים על פי ההסכםלהלן 

  תדירות פינוי  כלי אצירה

 יחידות פחים מוטמנים לפי מפרט 80

  .שצוין במכרז

   בשבוע2

  . בשבוע6  .ק" מ8 מיכל אצירה 20

  . בשבוע2  . ליטר240 עגלות אשפה 1623

  . בשבוע6  .ק פתוח לתעשייה" מ12 מיכל אצירה 14

  . בשבוע3   ליטר1100 עגלות אשפה 30

  

  דגשים לתוכנית עבודה
  

 פעמים בשבוע למעט מספר 6 כלי האצירה יתבצע מרובפינוי האשפה גזם וגרוטאות 

)  מכמות בתי האב20%-הערכה כ( פעמים בשבוע 3- ל2אזורים ובתי אב אשר יפונו בין 

 למנהל נתונה הזכות לשנות את תוכנית העבודה והכל לפי צורכי ,מוסדות,מבני ציבור

  .הישוב
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  :תוכנית עבודה

  :הישוב מחולק לשני אזורים עיקריים

 .ה,ג,מקבל שרות בימים א' אזור א �

 .ו,ד,מקבל שרות בימים ב' אזור ב �

 .המנהלפינוי גזם בימים מידי יום על פי תוכנית מסודרת שתקבע על ידי  �

 . פעמים בשבוע2-קיימת רשימה מסודרת על מקומות ואתרים אשר יש לפנות יותר מ �

 

מנהל אגף השרות העביר למבקר תוכנית העבודה בנושא איסוף אשפה וגזם כמפורט 

  .המצורף' בנספח ג

 

הקבלן עומד בתוכנית , 2009דיווח לביקורת שהחל משנת , מנהל האגף השרות �

 .העבודה

 

יושרו ההדורים עם העירייה , 2009דיווח לביקורת שהחל משנת  ,מנהל אזר הדרום �

 .והחברה מבצעת את המוטל עליה על פי ההסכם

  

  עמידה בתוכנית העבודה

כי העבודה ,מנהל העבודה דיווח ,בשיחה שהתקיימה עם מנהל העבודה של החברה  �

 לאגף ועל כל ליקוי מדווח מיידית,מתבצעת כסדרה על פי תוכנית החברה ואגף השרות

 .במיידיתהשרות ומטופל 

 

כי הפינוי של הטמונים מתבצע בקבלנות על דעת מנהל אגף , מנהל העבודה דיווח �

 .השרות

  :כי לרשות העירייה החברה מעמידה את האמצעים הבאים, מנהל העבודה דיווח �

   .2- משאית דחס -
 .3 –משא עם מנוף  -
 : עובדים כמפורט11 -
 .5 –נהגים  -
 .5 -עוזרי נהג  -
 .1-בודהמנהל ע -
  

  .בתקופות עמוסות בחגים מקבל מנהל העבודה תגבור של כח אדם ואמצעים מהחברה
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  בטיחות העבודה

כי מתקיימת ביקורת יומית בנושא הבטיחות של העובדים , מנהל העבודה דיווח �

בנוסף לבדיקה היומית של מנהל העבודה מתבצעת ,והעובדים מצוידים בקסדות ובכפפות 

  . תקופה על ידי קצין בטיחות של החברהביקורת בטיחות אחת ל

  

  פינוי אשפה

כי אשפת הגזם מופנית לאתר רבדים ואילו האשפה הרגילה , מנהל העבודה דיווח �

  .מופנית לשרות מיכה

  

כי מתקיימים יחסי עבודה תקינים וסבירים עם אגף ,מנהל העבודה דיווח לחברה �

  .השרות

  

  פיקוח

 באופן אישי מבצע סיור בכל העיר ובודק כי הוא, מנהל אגף השרות דיווח לביקורת �

מצב הפחים ואת ערימות הגזם והפסולת ומדווח לפי הצורך למנהל העבודה של אגף 

 .השרות ולמנהל העבודה מטעם הקבלן

 

שמנהל העבודה של אגף השרות אמור לבצע בדיקה וסיור ממוסדים , הביקורת סבורה �

 .וב אחר תיקון הליקוייםולהעביר את ממצאיו למנהל העבודה של החברה ולעק

  

אין "יש לרשום , שיש למלא טופס בדיקה כל יום גם אם אין הערות,הביקורת סבורה �

 ".הערות

  

  הערות והמלצות הביקורת

 הבדיקה ממצאילערוך בדיקה ממוסדת כל יום ולהעביר את ,הביקורת ממליצה  �

ג הקבלן  יש להחתים את נצי,בדיקהבבאם ימצאו ליקויים ,למנהל עבודה של הקבלן

 וכן לשלוח התראות לפני הטלת קנסות אם יהיה צורך ולעקוב אחר תיקון הליקויים

  .בכך

  תגובת מנהל אגף השרות

  . ניפעל על פי הנחיותיה,אגף השרות מקבל את המלצות הביקורת
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  ' נספח ג–תוכנית עבודה בנושא איסוף אשפה וגזם 

פינוי פחים ביתיים    קוב6-8פינוי פחים   יום בשבוע

   ליטר240

  פינוי גזם

' שכ,משה שרת,גן שמואל'שכ ,ד"חב' שכ  'א

  .בוטינסקי'ז,בר יהודה,גלויות .ק

' שכ,הרצל' שכ,ויצמן' שכ

' שכ,צפונית' שכ,נרקיסים

ליד (הבשור ,בר יהודה

  ).השוק

פינוי כללי ברחבי הישוב 

  .י הנחיות מנהל אגף"עפ

' שכ,כביש בר יהודה  .ג ובן גוריון"המ,רבקה גובר,ויצמן' שכ,הרצל' שכ  'ב

  .בוטינסקי'ז,המייסדים

יגאל ' שכ,נרקיסים' שכ

  .בוטינסקי'ציר ז,אלון 

' שכ,משה שרת,גן שמואל ' שכ,ד"חב' שכ  'ג

  .בוטינסקי'ז,בר יהודה,גלויות.ק

בנק ,)למעלה(בוטינסקי'ז

' שכ,גיבשטיין'שכ,חיילים

' שד,בן גוריון' ג שכ"המ

  .שכ גן שמואל,ירושלים

' שכ,ם-י' שד,הרצל' שכ

גן שמואל ' שכ,ויצמן

  .גלויות.ק' ושכ

' שכ,הרצל' שכ,ויצמן' שכ  .ג ובן גוריון"המ,רבקה גובר,ויצמן' שכ,הרצל' שכ  'ד

' שכ,צפונית' שכ,נרקיסים

ליד (הבשור,בר יהודה

  ).השוק

  .י"המייסדים ורש' שכ

' שכ,משה שרת,גן שמואל' שכ,ד"חב' שכ  ' ה

  .בוטינסקי'ז,בר יהודה,גלויות.ק

' שכ, יהודהבר' שכ

בוטינסקי 'ז,המייסדים

  ).גושן(

  .י"המייסדים ורש' שכ

בן ' שכ,ג "רבקה גובר המ,ויצמן' שכ,הרצל' שכ  'ו

  ,גוריון

בנק ,)למעלה(בוטינסקי'ז

' שכ,חיילים

' שכ,ג "המ' שכ,גיבשטיין

' שד,בן גוריון

  ..גן שמואל' שכ,ירושלים

לפי -כבישים ראשיים

  הודעות מנהל המחלקה

בית ,עירייה,)גרינלווד(י"רש,בוטינסקי'ז,סופר גיל  פינוי כל יום

  .גלויות.מרכז ק,נגב,בנייני אורן+מרכז אורן,החייל

מרכזים 

בית ,משטרה,מסחריים

  .בוטינסקי'ז,ספר

  .צירים ראשיים

פינוי פעמיים 

  ביום

ד "מרכז מסחרי חב,חנויות הרצל,חנויות ויצמן

מרכז , היפר רב שיווק,מרכז מסחרי חנייה גדולה

  .א"י מדמסחר

    

      .פינוי מדי יום כולל ימי שישי  אזור תעשייה
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  יישום סעיפי ההסכם
  

 אשר יהיה נציגו המוסמך ,כי הקבלן ימנה מנהל עבודה מטעמו,  קובע- להסכם30סעיף 

  .של הקבלן לצורך ביצוע ההסכם

  .ד לצורך מנהל עבודה רכב צמוד בכל שעות היממהיהקבלן יעמ

  .כב למנהל העבודה ולמנהל העבודה אין רישיון נהיגהשהקבלן אנו מצמיד ר, נמצא

כי יש לו רישיון נהיגה והרישיון בפסילה והוא עתיד לקבל ,דיווח לביקורת,מנהל העבודה 

  .את הרישיון בחזרה בעוד כחודשיים

  להסכם קובע82סעיף 

עובדיו ומעסיקיו בביטוח מתאים להבטחת זכיותיהם בטח את לכי הקבלן מתחייב ,קובע

וכן לערוך ביטוח צד שלישי על פי אישור , ציאליות ולהבטחתם מפני תאונות ופגיעותהסו

  .'נספח בביום הביטוחים 

 להסכם בוצעו מחיקות ותוספות אשר משנות את דרישות העירייה  'בנספח בכי , נמצא

  .לגבי הכיסויים הביטוחיים שדרשה

  .2009 ביולי 3כי האישור על קיום ביטוחים היה תקף עד , נמצא

  הערות והמלצות הביקורת

 .והסכם הבטוח לבדיקה של יועץ ביטוח' להעביר את נספח ב �

 

 . אחת לשנהאישור ביטוחיםלפעול לקבלת הארכת תוקף  �

  

לאכוף את הסעיף בהסכם הדן בדבר העמדת רכב לרשות העירייה למנהל העבודה  �

 .ולבדוק את הצורך בנחיצותשל החברה או לחילופין 

  

ראוי שעלותו תופחת ,לא נחוץ וניתן להסתדר בלעדיו אם יוחלט שהרכב  �

  .מתשלומי הקבלן

  תגובת מנהל אגף השרות

בנושא הרכב העירייה הגיעה עם הקבלן  לסיכום ,מנהל עבודה מטעם הקבלן אכן כיום יש

  . שהקבלן יעמיד לרשות אגף השרות רכב למטרת פיקוח והדבר מבוצע

  תגובת גיזבר העירייה

  .יושמו המלצות הביקורת, ים להתקשרות עם יועץ בטוח ולאחר השגתוהעירייה עושה מאמצ
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   תלונות תושבים בנושא פינוי אשפה-' פרק יב
  

ם על פינוי אשפה ואופן הטיפול של העירייה בהן מלמדים על ליקויים תלונות תושבי

- התקבלו במוקד העירוני כ2008בשנת ,על פי נתוני מוקד העירוני.בתחום האשפה בעיר

  .תלונות של תושבים  בנושא פינוי אשפה 273

  

 629 - בינואר ועד לחודש אוגוסט התקבלו כ1מתאריך , 2009בשמונה חודשים של שנת 

  .תלונות בנושא פינוי אשפה

  

 כ"סההרי , 2009בהנחה שמספר תלונות שיתקבלו יהיו כמו שמונה חודשים שעברו בשנת 

 תלונות 28-מוצע לחודש כמ וב תלונות בשנה943יעמדו על ,  2009התלונות בשנת 

  .בנושא אשפה

  

לאור הניסיון משמונת החודשים , 2009בהשוואת הנתונים של התלונות הצפויות בשנת 

  .2008יותר משנת  245%  על עומד,2009ים הרי הגידול בתלונות לשנת מהקוד

  

 חודשים ראשונים לשנת 8מול  ,2008טבלה המציגה את התלונות בנושא אשפה לשנת 

  .מצורף' דראה נספח , 2009

  

  הערות והמלצות הביקורת

יבור בנושא פינוי אשפה העומד צלבחון את הגידול בתלונות ה, הביקורת ממליצה �

 .2008לעומת , 2009 בשנת 245%על 

 

להעביר העתק מהתלונות באופן שוטף למנהל העבודה של , הביקורת ממליצה �

כך לחסוך זמן ולייעל את  וב למנהל אגף השרותלתלונת שמועברתהקבלן בנוסף 

  .השרות

  

  

  

  

  תגובת מנהל אגף השרות 

  .מול מוקד העירייה" און ליין"אגף השרות עובד 
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  ' נספח ד-2009בשנת '  ח8- ו2008טבלת תלונות בנושא ניקיון לשנת 

  

   01.01.2009-מ  סוג התלונה  'מס

  10.08.09עד 

  01.01.28-מ

  31.12.08עד 

  4  10  אשפה מחוץ למכולה  1

  -  5  אשפתון פגוע  2

  6  6  מיקום מכולה  3

  -  1  מכולה פגומה  4

  3  10  מפגע תברואתי  5

  38  83  פינוי גזם  6

  7  35  פינוי מכולה  7

  88  99  פינוי פגר  8

  7  57  פינוי פחי בתי  9

  17  98  פינוי פסולת  10

  -  5  פסולת בחניון  11

  -  1  פסולת על הכביש  12

  -  4  פסולת על המדרכה   13

  103  215  כללי

  273  629  כ"סה

  

  הערות

עד כמה שאפשר לבצע הבחנה , ם לטיאוטיהנתונים בטבלא אינם כוללים תלונות הקשור

  .בין תלונות הקשורות לטיאוט לבין תלונות הקשורות לניקיון ואשפה,שכזו

  

כנראה (נתוני הטבלא מצביעים על בעיות בנושא פינוי אשפה וגיזום וכן פינוי פסולת 

  .)פסולת בנייה
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   בדיקת נושא פחי אשפה-' פרק יג
  

  כללי
  

 2העתק ממכתב שהועבר למבקר המדינה ביום ,מכתב למשרד מבקר העירייהכידוע הגיע 

  .2009במאי 

  

  :בין היתר מופיעים במסמך הנושאים הבאים

 שנתגלו בספירת 1400 פחי אשפה לבתים צמודי קרקע במקום 2500דיווח על קיומם של  �

 .הגזבר

 

 .לאחר ספירת הגזבר ,על השבת ההפרש של פחי אשפה" דחס"חברת אי חיוב  �

 

 . להטיית מכרז לפינוי אשפה ןניסיו �

 

תוך )שכר מנהל עבודה( ₪ 180.000 זיוף והוספה בכתב יד סעיף לטובת הקבלן בסך  �

 .העלמת פרטים מגזבר העירייה והיועצת המשפטית

 

 .שלא עמד בתנאי סף) סעדיאן(אישור זכיית הקבלן  �

 

לעומת החברה הקודמת שלא נקנסה  ₪ 500.000ב בסך .א.ר.ת קנסות על חברת יהטל �

 .מעולם

 

 .כפיה על קבלן האשפה לפנות את הפסולת של קבלן הטיאוט  �

 

 ".דחס"ב במקום .א.ר.השתלשלות זכיית י �

  

  נושאי פחי אשפה

כמו כן הביקורת ,הביקורת בדקה במכרזים קודמים ,לצורך בדיקת הנושאים שפורטו לעיל

גזבר העירייה והיועצת משפטית ולהלן ,פנתה לקבל התייחסות של מנהל האגף השרות

  :התייחסותם
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  גזבר העירייה

 כלי אצירה ביתיים ומנהל 2300-הגזבר דיווח לביקורת שלמד מנתוני המכרז שקיימים כ

בין החודשים .  כלי אצירה ביתיים יותר2300השרות היה מאשר חשבוניות על פינוי של 

ערך ספירה בשטח בנוכחות נציג , עם תחילת עבודת הגזבר,2002 מאי -ילאפר

 כלי 714-כ, כלי אצירה ביתיים1586-כי בפועל נמצאו כ,מהבדיקה בשטח עלה.החברה

אצירה ביתיים יותר מהמוצהר בהסכם והמוגש אחת לחודש בחשבוניות הקבלן ומשולם על 

ון הקבלן את ההפרש החל מספטמבר על פי ממצאי הבדיקה קיזז הגזבר מחשב,ידי העירייה

  .2002 ועד למרס 2000

  

העירייה פרסמה מכרז , כי בעקבות הבדיקה והקיזוז הקבלן הפסיק את עבודתו,הגזבר דיווח

למרות ). סעדיאן(אשר בעליה לא אחר מאשר אותו הקבלן "  דחס"חדש וזכתה חברה בשם 

כיוון שהעירייה ,שיך עם הקבלן אלא להמ,לא הייתה לעירייה ברירה ,שנודע הדבר לעירייה 

  .והיה צורך לצרף אותו להסדר נושים₪  מליון 1 -הייתה חייבת לו כ

  

הגזבר דיווח לביקורת שלא ידוע לו אם נערך בירור עם מנהל האגף על ידי גורם כל שהוא 

  .בעירייה

  

 כי לאחר המכרז החדש ערך בדיקה באשר לתוכן הפחים והתברר לו שהם, עוד הוסיף הגזבר

לכן הוריד את מספר הפינויים ,רקים ואין הצדקה לשלם לקבלן עבור שלושה פינויים בשבוע

 ₪ 292.000-לעירייה וכ,לשבוע  ₪ 6100 -לשני פינויים בשבוע דבר שחסך לעירייה כ

  .בשנה

  

   היועצת המשפטית

כי ,כי בעקבות בדיקה שערכה הבהירה לראש העיר דאז,היועצת המשפטית דיווחה לביקורת

רייה משלמת שכר חודשי בגין כל פינוי בפועל לפי כמות הפחים בפועל היועצת המשפטית העי

כי בעוד העירייה ,כי בבדיקה עובדתית שנעשתה בשטח לאחר חוות הדעת התברר,ציינה

 פחים 1,500 -קיימים בפועל כ) בתים פרטיים ובתי כנסת(פחים כחולים  ,2100שילמה על 

  .כחולים
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לאחר הבדיקה שנעשתה על ידי העירייה וספירת כמות ,עצת המשפטיתלמיטב ידיעתה של היו

דרש גזבר העירייה מהקבלן להשיב את הסכומים שקיבל יותר , הפחים בפועל על ידי העירייה

  .בגין פינויים של כמות הפחים שלא הייתה בפועל והתשלום עבורם בוצע

  

  התייחסות מנהל אגף השרות

כי מעולם לא עמד מספר הפחים בעירייה ,נהל אגף השרותדיווח מ, בהתייחסות לנושא הפחים

 3- ל2 ליטר וכל בית בישוב החזיק בין 70פחים בנפח  ,2300 באותה ספירה היו 2,500על 

  .פחים בתיים

  

 והקבלן החל 2000העירייה יצאה למכרז פינוי אשפה בשנת , לדברי מנהל אגף השרות

 240-אספקת עגלות האשפה שהוחלפו לעד ל, 2000לעבור בערך בסביבות חודש אוקטובר 

 70הקבלן פינה בחודשיים הראשונים ועבודתו את הפחים הקודמים שהקיבולת של הם , ליטר

  .ליטר

  

לאחר תקופה , פחים בעיר1650חולקו , ליטר240עם הגעת עגלות האשפה בקיבולת של 

  .הגזבר וקבלן פינוי האשפה, מסוימת התבצעה ספירת של מנהל האגף השרות

  . ליטר240 עגלות אשפה בקיבולת של 1581צאי בספירה בפועל היו ממ

  

 עגלות אשפה 1623לאחר הספירה העירייה ביצעה השלמות וכיום העירייה מחויבת על 

  . ליטר240בקיבולת 

  

  ממצאים

ליטר הביקורת בדקה אחורה מכרזים , 240לצורך אימות הנתונים לגבי הפחים בעלי נפח של 

  .קודמים

    

 כתב הכמויות והצעת -בנספח א 2000 שנערך בחודש יולי 3/2000 'במכרז מס

  . פעמים בשבוע3 ותדירות הפינוי  ליטר240, 2100משוער ' נרשם מספר יחי,מחירים

  

 כתב כמויות והצעות מחירים – 'בנספח א 2002 שנערך בחודש דצמבר 8/2002' במכרז מס

  . פעמים בשבוע2. ינוי ותדירות הפ ליטר240 פחים 1586משוער ' נרשם מספר יח
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,  כלי אצירה ודגשים מיוחדים-בנספח א 2008 שנערך בחודש אפריל 27/2000' מכרז מס

'  פעמים בשבוע ובנספח ה2 ליטר ותדירות הפינוי 240 כמות פחים 1622נרשם מספר פחים 

  . ליטר240 עגלות אשפה 1625בהצעה נרשם ) 3מסמך (

  

  :ת חשבוניות עולים הממצאים הבאים מבדיקת חשבוניות של הקבלן דחס בהנהל

  

הגיש הקבלן דרישה לתשלום בחשבונית , 2002 בינואר 31 מיום 05133' בחשבונית מס -

 . פחים1370 -תיקן ל, גזבר העירייה,  פחים2100על 

 

הגיש הקבלן דרישה לתשלום בחשבונית , 2002 בפברואר 28 מיום 5134' בחשבונית מס -

 . פחים1370-יקן לת, גזבר העירייה, פחים2100על 

  

הגיש הקבלן דרישה לתשלום בחשבוניות על  , 2001 בינואר 1 מיום 5082' בחשבונית מס -

 . פחים1370 -תיקן ל, גזבר העירייה,  פחים2100

  

לפני  ₪ 74.040ל העירייה קיזזה מחשבון הקבלן סך של "הנ, בשלושת החשבוניות -

 .שבוצע התשלום

  

 ".דחס"חשבוניות של קבלן  , 2001לשנת , נותהביקורת לא מצאה בתיקי הנהלת חשבו -

  

  השרותהתייחסות מנהל אגף 

 קיים תיקון בחתימת ידי 05082' חשבונית מס, באשר לשלושת החשבוניות המפורטות לעיל

  . החשבוניות הנוספות אין חתימת ידי עליהם2- ו1.650 -ל

  

  הערות והמלצות הביקורת

שר הקבלן הגיש לעירייה על כמות כי אכן נמצאו חשבוניות א, הביקורת מעירה �

 פחים על פי תיקון 1370 -כאשר בפועל היו כ, ליטר240 פחים של 2.100של 

 .החשבוניות על ידי הגזבר

 

 גזבר העירייה והיועצת המשפטית עסקו בסוגיה זו בזמנו ולדבריהם לא נעשתה  �

שום פעולה בזמנו מצד העירייה לברר את הסוגיה עד תום ולנקוט באמצעים 

 .תאימיםמ
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הרי ,)מעל לשבע שנים (2002כי מאחר והמקרה היה בשנת ,הביקורת סבורה �

 . של הנוגעים בדבר התעמעמו ולכן לא ממליצה לנקוט באמצעים כלשהםתהזיכרונו

  

, הביקורת מצרה על כך שאותו קבלן שניסה להתל בעירייה בלשון המעטה �

 .2008המשיך לעבור עם העירייה תקופת ארוכה עד לחודש מרץ 

  

ומעירה שיש להקפיד על ביצוע , הביקורת רואה בחומרה התנהלות מסוג זה �

לעירייה עומד פרק זמן .(בדיקה מדוקדקת לפני שחותמים על חשבוניות של קבלנים

  ). יום90של 

  

  
  תגובת מנהל אגף השרות

  

הדבר לא ראוי לתגובה הביקורת לא הציגה לי שום חשבון או מסמך שאושר על ידי בעניין 
  .ול שקרים שנכתבו במכתב אנונימיהכ
  

אחרי שנה של ביקורת מקיפה באגף השרות בנוסף לביקורת שנעשתה בשנה קודמת , לסיכום 
  .באופן אישי הביקורת לימדה אותי המון שגרמה לשיפור תפקוד האגף, 
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  מנהל אגף השרות התייחסות
  לטיוטת הדוח
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  התייחסות מנהל אגף השרות

  
  
  
  

  אגף השרות
   רישוי עסקים-איכות הסביבה–תברואה 
  גינון והמחלקה הווטרינרית-הדברה

  
  

  ע"תש, בטבת' ג
  2009,  בדצמבר20

 לכבוד
  מר שלום בן שטרית

  מבקר העירייה
  

  ,אדון נכבד
  

  ח פינוי אשפה"תגובה לטיוטא בנושא דו: הנדון
עד לרגע זה לא ראיתי את ההצעה שיש בה ,  ין מלא פליאה בנושא הטענה כי יש תוספת בכתב ידאני עדי 

 8ברצוני להזכירך כי במכתבי אליך בתאריך , ס מר ניסן סעדיאן"דח' תוספת של כתב יד של הקבלן מחב
כך שמעולם לא הטעתי אף גורם בעירייה ואת וועדת המכרזים .  העלתי את הנושא2009בספטמבר 

  .פרטב

  .כך שמעולם לא המלצתי על שום קבלן, אני הכנתי מסמך המרכז את כל הנתונים שעשינו הגזבר ואנוכי

  .יש לבחון את נושא האומדן של המכרז, כמו כן

עידית יפת הגשתי את ' והמכרז עבר בדיקה ואישור של היועצת המשפטית הגב, אני הכנתי את המכרז
כי יש  את מעטפת האומדן ואמר לי קרע שוורץ ומר גבי שוורץ האומדן  למכרז לגזבר העירייה מר גבי

י מי הוכן "הגזבר הכניס את האומדן שהוא הביא לתוך המעטפה ואין לי מושג ע, בידו אומדן אחר
  .האומדן

מאז בדיקת המסמכים על ידי ועל ידי הגזבר לא זומנתי לשום ישיבה בנושא המכרז וידוע לי כי התקיימו 
ב ללא השתתפותי או עדכוני בנושא .א.ר.גזבר העירייה מר גבי שוורץ לבין חברת ימספר פגישות בין 

  .על הנספחרק מספר חודשים לאחר שנחתם החוזה נודע לי . תוכן הפגישה

  

  .מעולם לא חרגתי מסמכותי, בנוגע לחריגה מסמכות   ������������

  .שום מסמך שהיה בחוברות ההצעות של הקבלנים לא היה אצלי, בנושא העברת מסמכים   ������������
  .      כל מסמך שהיה ברשותי הועבר אליך וכל חוברות המכרזים היו אצל הגזבר 

  נושא סיור הקבלנים בוטל על ידי מפני שבמכרז   –בנושא השתתפות בסיור קבלנים    ������������
        הקודם היו קבלנים שרשמו מי הקבלנים שהגיעו ומסיבה כזו או אחרת הקבלנים ביטלו   

 . הקודם      את השתתפותם במכרז אשפה

 מ כל שהוא בנושא  " לא הייתי שותף ומעולם לא השתתפתי במו– בנושא נספח לחוזה   ������������
  .   המכרז

י " עפ!ברצוני להדגיש כי אני המום שכל הקנסות בוטלו, ראשית – קנסות וקיזוזים –' פרק ה   ������������
 .ההסכם והחוזה קיימת טבלת קנסות שהיא חלק בלתי נפרד מהמכרז והחברה ידעה וחתמה על כך

העברתי אליך . על אי ביצוע עבודתם יעלה על הדעת שהעירייה תבטל את הקנסות שניתנו לחברה לא
  .מכתבים וסיכומי פגישות בנושא

  דבר שבפועל לא בוצע   ,  שעות4 – בחוזה נכתב כי על הקבלן לטפל בכל מפגע כ 23   בסעיף 
 . שעות4       והתקלה לא טופלה גם אחרי 
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לכן . לא ראיתי כי אני מחויב להוציא מכתב לקבלן על כל קנס וקנס, לפי בדיקה שערכתי בחוזה
י "י החוק ועפ"מפני שאני פועל אך ורק עפ, י מנהל תקין"אבקשך לתקן את ההערה שפעלתי שלא עפ

  .ההסכם שנחתם מול החברה

, החברה לא הגישה חשבוניות בחודשיים הראשונים בטענה שיש להם בעיה במחשבים, בנוסף
הם קיימו פגישה ללא ידיעתי או השתתפותי עם גזבר העירייה מר גבי שוורץ בנושא כשבמקביל 

לכן דרשתי מהגזבר לא .       עבודות נוספות שהם ביצעו בזמן שאת המוטל עליהם הם לא ביצעו
לא ידעתי שההנחה ניתנה על מנת שלא יבצעו את העבודה שזה (לבצע שום דבר בנושא המכרז 

  !)ודלכשעצמו מעשה חמור מא
עד היום לא , ברצוני להדגיש כי לולא הקנסות ועמידתי על יישום בפועל של כל הסעיפים בחוזה

  .שעדיין טעונה שיפור, עולים על דרך המלךהיינו 

  

כל קיזוז שבוצע בפועל על ידי בוצע על גוף החשבונית בוצע  –בנושא תיקון על גוף החשבוניות    ������������
 מס הכנסה ומעולם לא העירו או האירו לי מאגף הגזברות י חוקי"לא ידעתי שזה אסור עפ, בתום לב

 .על התיקונים שביצעתי בכל חשבונית
הוטלו רק לאחר דרישתי לתקן את המפגעים ורק לאחר  שכל הקנסות ,אני רוצה להוסיף בנושא

  .שראיתי כי לא מתייחסים לטיפול במפגעים

  

שבוניות ללא תיקון שלי בשנים  אשמח אם תציג לי את חתימתי על ח– בנושא קבלן אשפה קודם   ������������
 .אלו מפני שלמיטב זיכרוני תיקנתי את החשבוניות לסכום הפחים שהיו בפועל

 

 כל נושא אגרות והיטלים רשומות שחור על גבי לבן בצורה ברורה מאוד –בנושא אגרות והיטלים    ������������
 .)ת שנותן יתרון לעירייה בכל נושא ההיטלים וההטמנו92ראה סעיף *(שהכל חל על הקבלן 

 

ב החלה את עבודתה בישוב בתאריך .א.ר.י' כפי שידוע לך חב –ב .א.ר.י' בנושא ההתנהלות מול חב   ������������
שזה  יום 60 והייתה אמורה לספק את כל הדרישות של העירייה כפי שפורסם במכרז תוך 1.5.08

בפועל רק במהלך חודש .  הייתה אמורה לספק את כל הדרישות החברה1.7.08אומר שעד לתאריך 
העברתי לך העתק ( החלה החברה לספק את כל הציודים ורק לאחר לחץ ממני 2008במבר נו

וועדת חוזים אפילו קיימה דיון בנושא ועותק מהפרוטוקול , כמו כן) מהמכתבים ששלחנו לחברה
ש הוציאה אליהם והם נתנו תשובות מופרכות "ב הגיבה על המכתב שהיועמ.א.ר.י' חב, הועבר אליך

ש בבקשה שתגיב על מכתב התגובה של "  נישלח מכתב על ידי מכתב ליועמ21.8.09תאריך .בנושא
ש לחברה מאחר "ב ועד לעצם כתיבת שורות אלו אין לי מושג אם יצאה תגובה מהיועמ.א.ר.י' חב

 .)מכתב בתגובה מצורף שוב(*ולא קיבלתי העתק כזה או אחר בנושא 
  

כל מסמך שבקשת , דמים באגף השירות כפי שידוע לך מביקורך הקו–בנושא העברת מסמכים    ������������
כל החוברות של .                           אין ביכולתי לספק לך מסמכים שלא נמצאים ברשותי, קיבלת

ולראייה לכך הגזבר לאחר ההכרזה על זוכה במכרז החזיר את , מכרז האשפה היו אצל גזבר העירייה
  כך שאני לא העלמתי אף מסמך כזה או אחר .         כל הערבויות של החברות שהשתתפו במכרז

מה שהיה ברשותי הועבר אליך ואין זה מתפקידי לשמור על מסמכים של אגף , אלה יתרה מכך
 .הגזברות או כל אגף אחר ברשות

 

 . לקבלן יש מנהל עבודה ללא רכב–יישום סעיפי הסכם    ������������
 

.  פחים2300ענתו אישרתי  אשמח אם הגזבר יציג בפניי את החשבוניות שלט– פחים 2500בנושא    ������������
אני אישרתי , אני רוצה להביע את פליאתי בנושא מאחר וזו הפעם הראשונה שאני שומע על הנושא

 .י מה שחולק בפועל בישוב" פחים בלבד וזאת עפ1650 2001החל משנת 
  

 זוהי הצעה שעלתה על ידי באופן איש לפני המכרז ולא – ליטר 240בנושא הקטנת פינויים לפחים    ������������
 .י אף אחד אחר"ע

  ,      בכבוד רב                                    
  

       ניסים גלעם
  מנהל אגף השירות
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  תגובת מבקר העירייה
  
  
  
  
  
  
  

   2010ינואר  12                                                                                                              
  ע"ו טבת תש"כ 

  

  :לכבוד
  מר ניסים גלעם

  מנהל אגף השרות
  
  

  ,נכבדי
  
  

  :התייחסות הביקורת לתגובתך לטיוטת דוח הביקורת בנושא: הנדון
  "ניקיון פינוי אשפה וגזם "

  
  

  :להלן התייחסות הביקורת, 2009 בדצמבר 20 מיום בתשובה לתגובתך
  

עידאן ניסן ס מר ס"דח" הועבר לך תצלום שלא כתב היד של חברת -תוספת בכתב יד

  ).וסףנב עותק "רצ" (מ"בע

  

להצעה זולה יותר ,  עצם שינוי הדירוג של הקבלן מהצעה פחות זולה-המלצה על קבלן

, במקום הראשון מתפרשת כהמלצה" סעידאן"ובהכנת טבלא מסודרת המדרגת את חברת 

  .שכן מטרתה של הבדיקה של הגורמים המקצועיים לקבוע דירוג לפי הצעות מחיר

  

חד מטעמי המכרז מורכב בזה ,  תשובתך לא מתקבלת על ידי הביקורת-קבלניםסיור 

  .ובהיקף כזה חובה לקיים אור קבלנים ולרשום פרוטוקול על שאלות הקבלנים בהתאם 

  

אלא נודע לך מאוחר יותר ,  לא נאמר בדוח שהיית שותף לנספח החוזה-נספח לחוזה

  .קיומו

  

 גם עלי לא מקובל 43תקציב  עמוד ' ראה פרק ז באשר לביטול הקנסות -םקנסות וקיזוזי

  .שמבטלים קנסות ההערה כמובן לא מופנת אליך אלא למי שביטל את הקנסות 
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שם נקבע  סעדים ותרופות להסכם -52 אני מפנה איתך לסעיף – מכתב לפני הטלת קנס

  .גם אם לא היה כתוב בהסכם הרי מחייב מכללי הניהול התקין, " לאחר דיווח לקבלן"

  

 קיום פגישות של גזבר העירייה בלי נוכחותך כאשר מדובר בקבלת -פגישות עם הגזבר

לא מקובל על הביקורת ונוגד את כללי , הנחיה בתמורה חלק מהעבודה שבתחום אחריותך 

האחריות היא שלך ואתה כמו כל מנהל אגף אחר בעירייה חייב להיות , המינהל התקין 

  .מודע לשינויים בהסכם העבודה

  

 5082'  חשבוניות שנמצאו בהם תיקונים חשבונית מס3ב " רצ-פחים בהסכם העבודה 

  ).2001-2002החשבוניות משנת  (5134'  חשבונית מס5133' חשבונית מס

  

  .32תוספת להסכם עמוד ' ראה התייחסות בפרק ד -נושא אגרות והיטלים

  

 את מסמכי הביקורת לא קבעה ולא יכלה לקבוע מי העלים -נושא העברת מסמכים

 לגבי פניות העיריות הדבר "מ"ב בע.א.ר.י"כאשר לתשובות חברת , ההצעות של המכרז

  .הוצג לביקורת על ידי החברה ולא על ידי גורם כלשהו בעירייה

  

שעל העירייה לדרוש הטבה בגין עלות הרכב ,  הביקורת סבורה-מנהל עבודה ללא רכב

ברכב תפעל לתקן את ההסכם ותתקן את אם העירייה תחליט שאין צורך , סופק לעירייה

  .ל העירייה על ידי הביקורת"עלות המכרז בהתאם דווח למנכ

  

  .התייחסותך תופיע בדוח הביקורת וכן התייחסות הביקורת לתגובתך

 

 

  

  
  ,בברכה
   שלום בן שטרית
   מבקר העירייה
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  הערות ראש העיר
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 .פינוי אשפה וגזם, ניקיון: ר בנושאהערות ראש העי
  
  

  
, רועננו הנהלים בנושא התנהלות המכרזים בעירייה,בעקבות ממצאי דוח הביקורת 

בדיקתם בוועדת מכרזים והגשת חוות דעת על ידי הגורמים , באשר להכנות המכרזים
  .המקצועיים בעירייה

 
  

, רדת לוועדת המכרזיםכי הגורמים המקצועיים יגישו חוות דעת נפ,בנוהל החדש נקבע 
  . לאחר שכל גורם מקצועי בדק את התחום הנוגע לו

 
  

על כך שבעתיד יקפידו על , המלצת המבקר להעיר לגזבר העירייה ולמנהל אגף השרות
 . בדיקה ראויה והולמת את דרישות החוק והנהלים מקובלת עלי

 
  

 פתיחת באשר לבדיקת ההצעות בעת, ועדת המכרזים מיישמת את המלצות המבקר
בכך שהיא מקפידה לציין בפרוטוקולים של הוועדה כל תוספת בכתב יד ,המכרזים 

 .שמופיעה בהצעות הקבלנים
  
  
לרשום בתנאי המכרזים  ,הנחיתי את גורמי המטה ומנהלי המחלקות בעירייה  

 .העתידיים כחובה להשתתף בסיור הקבלנים וכתנאי להשתתפות במכרזים של העירייה
 
  

הקבלן נדרש להעמיד רכב לטובת העירייה ואכן הקבלן , י הביקורתבעקבות ממצא
 . עשה זאת על פי ההסכם

  
  

נובעת מכך שתושבי העיר נהיו מודעים יותר , לשמחתי העלייה בתלונות הציבור
 . לאיכות הסביבה ולדרישותיהם וזכויותיהם מהעירייה ויש לברך על כך

  
  

לי המחלקות לטפל בתלונותיהם של מנהל המוקד ומנה, ל העירייה"הנחיתי את מנכ
 ,התושבים
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  :ביקורת בנושא
חיובים בצריכת מים 

  משותפת
  וטיפול בנזילה סמויה
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  חיובים בצריכת מים משותפת וטיפול בנזילה סמויה :ביקורת בנושא
  

  כללי

נערכה ביקורת בנושא חיובים בצריכת מים , השנתית של הביקורת על פי תוכנית העבודה

  .משותפת והטיפול בנזילה סמויה

  

הביקורת תוכננה לאור מספר תלונות של תושבים שחויבו בצריכת מים משותפת שלדעתם 

  .לא סבירה

  

  מטרת הביקורת

ול לבדוק את הליך חיובי התושבים בנושא צריכת מים משותפת והטיפ, הביקורת ביקשה

  .בנזילה סמויה

  

המתייחסת לבניין מסחרי אשר מעליו " מרכז אורן"הביקורת בדקה את תלונת וועד סוחרי 

  .3ממוקם בניין דירות מגורים וכן על תלונת וועד בניין מגורים ברחוב ספרא 

  

הביקורת בדקה , על מנת לקבל פרספקטיבה רחבה יותר בנושא חיובים בצריכה משותפת

  .עסקים דירות וגם בנייני מגורים בלבדבניינים מעורבים ב

  

  הבסיס החוקי

הבסיס החוקי לניהול וחיוב על צריכת מים משותפת ונזילה סמויה בעירייה מבוססים על 

  -:תקנות המים וחוק עזר עירוני לקריית מלאכי כדלהלן

 .1994-ד "התשנ,) תעריפים למים ברשויות המקומיות(תקנות המים 

  ).'ז(-)'ו(-)'ד (6סעיף ,1967-ז "התשכ,)ספקת המיםא(חוק עזר לקריית מלאכי 

  .1988-ח"התשמ)מדי מים(תקנות מדידת מים 

  .1995-ו"חוק מדידת מים התשט

  

  הליך הביקורת

עם מנהל מחלקת הגבייה ,ת קיימה פגישות עבודה עם מנהל אחזקה מים ותשתיותהביקור

  .ועם שתי פקידות העוסקות בתחום זה במחלקת הגבייה
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הביקורת נפגשה עם אחראי הקוראים , ינת ניהול הדיווח של קריאות מדי המיםלצורך בח

  .ם"של חברת מילג

  

מרכז "הביקורת פגשה את נציגי וועד סוחרי , לצורך בדיקות תלונותיהם של המלינים

  .3וחבר וועד בניין מגורים רחוב ספרא " אורן

  

  נושאי הביקורת

 .הטיפול בנזילה סמויה �

 .ח על צריכת המיםניהול הקריאה והדיוו �

 ".מרכז אורן"קובלנת וועד סוחרי  �

 .3בדיקת קובלנת וועד בניין מגורים ברחוב ספרא  �

 .בדיקות מדגמיות של בנייני מגורים שונים �

  

  הדוחטיוטה התייחסות ל

אשר מופיעה בסוף ,מנהל אגף האחזקה מים ותשתיות העביר התייחסות לטיוטת הדוח �

 .י אשר מופיעות בגוף הדוח וכן העביר תגובות לדוח הסופהדוח

 

בנושא התייחסות , 2009 בנובמבר 1קיים פגישה עם המבקר ביום מנהל אגף הגבייה  �

הערות "התייחסות אגף הגבייה לטיוטת הדוח מופיעה בכתב נטוי בסמוך ל.לטיוטת הדוח

 ".והמלצות הביקורת

  

  לוח זמנים

  .2009הביקורת נערכה בחודשים אוגוסט ספטמבר 
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  ממצאים יעיקר

  

  :להלן ממצאים עיקריים,בנושא צריכת מים משותפת וטיפול בנזילה סמויהלאור הביקורת 

 החלוקה מתבצעת על פי – חלוקת צריכת מים משותפת בבנייני מגורים בין הצרכנים �

 .התקנה וחוק העזר העירוני לעיריית קריית מלאכי

 

 –  מגוריםבבנייניבתי עסק וב מעורבים םמשותפת בבנייניהחלוקת צריכת מים  �

חלוקת צריכת המים המשותפת מתבצעת על פי חלוקה הנראית לעירייה כסבירה והולמת 

 .בנסיבות העניין והולמת את הוראות החוק

 

 הטיפול בזיכויים הנובעים מנזילה סמויה מתבצע על פי – הטיפול בנזילה סמויה �

 .התקנה ועל פי חוק עזר עירוני לקריית מלאכי

  

 ניהול הקריאה והדיווח מתבצע כסדרו על ידי הקוראים של – והדיווחניהול הקריאה  �

 " .מלגם"חברת 

  

לאחר " מלגם"שמופק על ידי חברת " הערות קורא" דוח – "הערות קורא"דוח  �

  .אינטנסיבי ואינו מטופל באופן שוטף,עבודת הקוראים 

  

סמך לצרכן אינה מוציאה מ, כי פקידת מחלקת הגבייה, נמצא-ברור צריכת מים חריגה �

דבר שיש לו השלכה על הבקרה , אי התאמה ומסתפקת בשיחה טלפונית / באשר לחריגה 

 . והמעקב

  

 ניהול וחיוב צריכת המים מתבצע כסדרו על ידי – תהליך ניהול וחיוב צריכת המים �

 .הגורמים הנוגעים בדבר

  

 צריכת קיימת,שלמרות שאין בבניינים גינה, ממצאי הבדיקה העלו-בניינים ללא גינה �

 .מים משותפת גבוהה שאין לה הסבר הגיוני

  

 5-אחת ל(כי אי החלפת מדי מים על פי התקנה , סביר להניח -מים שאינם תקנייםמדי  �

יש לה השפעה על חיובי צריכת מים משותפת שאינה מדויקת ועל צריכת מים ) שנים

, עונים החלפה שנים הט5- מדי מים שגילם מעל ל3,662כי בעירייה קיימים , נמצא.בכלל

 . מכלל מדי המים בעירייה55%שהם ,  מדי מים6,606מתוך 
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אשר אין להם מד ,  צרכנים11 דווח על ידי הקוראים שקיימים - צרכנים ללא מדי מים �

 ).גניבת מים(מים 

  

נכון לחודש " הערות קורא"כי מתוך עיון בדוח , נמצא -"הערות קורא"ליקויים בדוח  �

אשר אמורים להיות  ,71%שהם , ליקויים 412-קויים ובניהם כ לי578 -יש כ, 2009יולי 

שאינם קשורים בהחלפת מדי ). בדוח*בסימןמסומנים (מטופלים על ידי מחלקת המים 

 .מים

  

 מדי מים כלליים בעלי קוטר גדול 14שישנם ,  נמצא-מדים כלליים שאינם תקינים �

ח שישנה השפעה מרובה וסביר להני)  שנים5-מעל ל(אשר פג תוקפם )ל ' מי150-200(

 .על צריכת מים משותפת שאינה מדויקת
  

 מדי מים כלליים שאינם נקראים 13-שיש כ, נמצא -מדי מים כלליים שאינם נקראים �

  .על ידי הקוראים מסיבות שונות וחיוב הצרכנים מתבצע על פי הערכה

  

ים לא הייתה צריכת מ" מרכז אורן"כי לסוחרים ב,  נמצא-העדר חיוב צריכת מים �

 . דבר הטעון בדיקה7-8/2008עד לתקופה , משותפת

  

בוטלו " מרכז אורן"שעקב תלונתם של הסוחרים ב,  נמצא-ביטול חיוב צריכת מים �

 .2008 2- ו1 חיובים המתייחסים לתקופה 2למעט ,חיובים הקודמים 

  

קיימת צריכה  ,3ספרא ' שבבניין מגורים ברח,  נמצא- צריכת מים שאינה סבירה �

לכל דייר כמות לא סבירה ולא הגיונית ומחייבת בדיקה ,  קוב9בוהה משותפת ג

  .0הצריכה המשותפת היא ,1בעוד שבבניין תואם ברחוב ספרא ,מעמיקה
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  הבסיס החוקי לחלוקת צריכת מים משותפת. א

  

הבסיס החוקי לפעילות העירייה בנושא חלוקת צריכת מים משותפת וטיפול בנזילה סמויה 

 ובחוק עזר לקריית מלאכי )תעריפים למים ברשויות מקומיות(ת המים נקבעו בתקנו

  . לעניינום הסעיפים הרלוונטייולהלן יפורט, 1967-ז "התשכ) אספקת מים(

  

        1994ד "תשנ, )תעריפים למים ברשויות מקומיות (תקנות המים 

ת מים שצריכ,  נקבע1994-ד "התשנ) תעריפים למים ברשויות מקומיות(בתקנות המים 

המותקן בגבול הנכס ושל , הפרש הקריא של מד המים הראשי של הנכס"משותפת הינה 

הכל בהתאם , כלל הקריאים של מדי המים של כל יחידות הדיור או צרכני המים בנכס

  ".מים לגינון נוי מים לכל שימוש אחר בנכס, מים חמים, לעניין לרבות מים לחימום

  

  צריכה משותפת

  :היא תחולק ביד הרשות המקומיות כדלקמן,  מים משותפת קיימת בנכס צריכת

 ; בחלוקה שווה לפי מספר יחידות הדיור בנכס-בנכס המשמש למגורים בלבד

לבין ,  המים המשמש כל צרכן בנפרד- לפי היחס שבין כמות המים שרשם מד-בנכס אחר

 ; המים הנפרדים בנכס-הכמות הכוללת של המים שרשמו כל מד

 לפי החלוקה אחרת שתוסכם בין –א ניתן לפעול כאמור לעיל במקרים שבהם ל

 לפי חלוקה -או באין הסכמה כאמור,הרשות המקומית לבין כל הצרכנים בנכס

 .הנראית לרשות המקומית כסבירה והולמת בנסיבות העניין,אחרת

כאמור תיווסף לצריכה בתית או , צריכת המים המשותפת שנתקבלה לאחר החלוקה 

 ;לה משמשים המים בנכס,  אחרתהצריכה למטרה

  

  נזילה סמויההטיפול ב

רשאית הרשות המקומית , נתגלתה בנכס נזילה סמויה של מים ברשת הפרטית של הנכס

 או במשך השנה להעריך את הצריכה הממוצעת בנכס בתקופה המקבילה בשנה הקודמת

 ; )הצריכה הממוצעת-להלן(על פי החלטת הרשות המקומית , השוטפת

 

  : הצריכה הממוצעת ישולמו התעריפים כמפורט בתקנות אלה בעבור 
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, מעבר לצריכה הממוצעת,כתוצאה מנזילה סמויה, בעבור מים שלא נעשה בהם שימוש

כמפורט , ק הראשונים לצורכי בית" מ8ישולם  תעריף מקביל לתעריף המשולם בעד 

 ;בכללים אלה 

ות על תיקון הנזילה הסמויה הרשות המקומית רשאית להתנות חיוב כאמור בהמצאת הוכח

 .ולהגביל את החיוב כאמור לשתי תקופות חשבון בלבד

  

  1967 -ז "התשכ, )אספקת מים(חוק עזר לקריית מלאכי 

להלן הסעיפים המתייחסים לסוגיות צריכה משותפת ונזילה סמויה על פי חוק עזר לקריית 

   ;1987 –ז "התשכ, )אספקת מים(מלאכי 

  

  צריכה משותפת  

רשאי המנהל מיוזמתו ,  המים אחד נכס המוחזק על ידי צרכנים אחדים-משמש מד) 'ד(

להורות על חלוקת האגרות או כל תשלום אחר ,וחייב הוא לפי בקשת אחד הצרכנים, הוא

באופן שכל צרכן ישלם אותו חלק מהאגרות , המגיע לפי חוק עזר זה בין אותם הצרכנים 

חדרים המוחזקים על ידו ובין מספר הכולל של והתשלומים האמורים בהתאם ליחס שבין ה

 שנקבעו םובלבד שלא יפחתו מהשיעורים המינימאליי,  המים משמש אותם-החדרים שמד

כן רשאי המנהל להורות על חלוקה אחרת של התשלומים בין הצרכנים על פי . בתוספת

 .הסכם בכתב של כל הצרכנים

  

המשתמשים בו מקצתם ,אחדים המים אחד נכס המוחזק על ידי צרכנים -משמש מד

רשאי המנהל להעריך את חלקו של כל אחד מהצרכנים ,למגורים ומקצתם לצרכים אחרים

ואגרת המים תשולם על ידי כל צרכן כזה , המים-שנרשמה על ידי מד,בכמות המים 

 .ובלבד שלא יפחתו מהשיעורים המינימאליים שנקבעו בתוספת, בהתאם לכך

  

 נזילה סמויה )ו(

 נזילה ברשתונתגלתה ,  מים אחד נכס המוחזק על ידי צרכנים אחדים– משמש מד

רשאי המנהל להעריך את ,  בחלק המוחזק על ידי אחד או אחדים מהצרכנים הפרטית

 .כמות המים שנזלו ואגרה בעד כמות מים זו תשולם על ידי אותו צרכן או אותם צרכנים
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והיה הפרש ,  מים כללי לכל הנכס-ן מד מים דירתיים לכל הצרכנים וכ–הורכבו מדי " )'ז(

זולת אם הגיעו כל הצרכנים , יחולק ההפרש באופן שווה בין כל הצרכנים, ברישום בניהם

 ."להסכם בכתב עם מנהל על אופן חלוקה אחר

  

  השוואת הוראות החוק לביצוע בפועל

 בנכם המשמש למגורים בלבד החיוב על צריכת המים הוא הפרש בין המד הראשי למדי

  . והעירייה פועלת על פי התקנהמחולק שווה לכל דירת מגוריםהמים הפרטיים 

 המים-לפי היחס שבין כמות המים שרשם מדנקבע שיש לחייב ) לא מגורים(בנכס אחר 

המים הנפרדים - שרשמו כל מדלבין הכמות הכללית של המיםהמשמש כל צרכן הנפרד 

  .בנכס

  

סקים מתקשה העירייה לחייב את התושבים על במקרים שהנכס כולל בניין מגורים וגם ע

  .פי לשון התקנה

  

במקרים שבהם לא ניתן "המחוקק נתן תשובה למקרים מסוג זה כאשר קבע בסעיף אחר 

הנראית לרשות ,או באין הסכמה כאמור לעיל חלוקה אחרת.... לפעול כאמור לעיל

  ".המקומית הסבירה והולמת בנסיבות העניין

  

העירייה פועלת ומחלקת בשווה את הצריכה ) מגורים ועסקים(עורבכאמור כיוון שהנכם מ

  .המשותפת בין הדיירים ובין העסקים

  

שכן גם מערכת המיחשוב אינה , מנהל הגבייה הסביר לביקורת שלא ניתן לפעול אחרת

  .מסוגלת לבצע חלוקה מסוג זה

  

  הערות והמלצות הביקורת

מנהל מחלקת המים פועל ,בול למנוע סרשוב וכדי חמהלאור המגבלות של מערכת  �

לפי חלוקה הנראית לעירייה כסבירה והולמת בנסיבות העניין בבניינים מעורבים של 

  .דירות ועסקים וזה הולם את הוראות החוק
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  טיפול בנזילה סמויה. ב

  

  " קובע1994ד "התשנ) תעריפים למים ברשויות מקומיות( לכללי המים 5,3סעיף 

רשאית הרשות המקומית , יה של מים ברשת הפרטית של הנכסנתגלתה בנכס נזילה סמו

 או במשך השנה להעריך את הצריכה הממוצעת בנכס בתקופה המקבילה בשנה הקודמת

 ; )הצריכה הממוצעת-להלן(על פי החלטת הרשות המקומית , השוטפת

 

  : בעבור הצריכה הממוצעת ישולמו התעריפים כמפורט בתקנות אלה 

, מעבר לצריכה הממוצעת,כתוצאה מנזילה סמויה,  בהם שימושבעבור מים שלא נעשה

כמפורט , ק הראשונים לצורכי בית" מ8ישולם  תעריף מקביל לתעריף המשולם בעד 

 ;בכללים אלה 

 

הרשות המקומית רשאית להתנות חיוב כאמור בהמצאת הוכחות על תיקון הנזילה הסמויה 

  .בדולהגביל את החיוב כאמור לשתי תקופות חשבון בל

 

 נזילה סמויה

  " קובע1967-ז "התשכ) אספקת מים(לחוק עזר לקריית מלאכי ) 4 (6סעיף 

 נזילה ברשתונתגלתה ,  מים אחד נכס המוחזק על ידי צרכנים אחדים–משמש מד 

רשאי המנהל להעריך את ,  בחלק המוחזק על ידי אחד או אחדים מהצרכנים הפרטית

 .זו תשולם על ידי אותו צרכן או אותם צרכניםכמות המים שנזלו ואגרה בעד כמות מים 

  

והיה הפרש ,  מים כללי לכל הנכס- מים דירתיים לכל הצרכנים וכן מד–הורכבו מדי " )'ז(

זולת אם הגיעו כל הצרכנים , יחולק ההפרש באופן שווה בין כל הצרכנים, ברישום בניהם

 ."להסכם בכתב עם מנהל על אופן חלוקה אחר

  

  השיטה

פונה למחלקת הגבייה ונדרש , מערער על חיוב שלדעתו נובע מנזילה סמויהכאשר תושב

לטופס הבקשה מצרף המבקש חשבון " .בקשה לזיכוי חשבון המים בגין נזילה"למלא טופס 

  .תשלום מים וחשבונית על תיקון הנזילה

  

אשר בודק ,הפקידה מעבירה את הבקשה בצירוף המסמכים למנהל אגף אחזקה ותשתיות

  .ת החלטתוונותן א
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כי לבקשות מצורפות החשבוניות על תיקון הנזילה ,נמצא , מבדיקה מדגמית של הבקשות

  .ונתנו הנחיות ברורות באשר לזיכוי ולסירוב הזיכוי בהתאם

  

נמצאו נימוקים ,מדי מים ישנים וכדומה: במקרים שנתנו זיכויים בגין סיבות אחרות כגון

  .סבירים של מנהל אגף אחזקה מים ותשתיות

  

מהביקורת שבמקרים חריגים העירייה מבצעת את התיקון ומחייבת את , עוד עולה

  ).מקרה מרכז אורן(התושבים 

  

  ממצאים

  .תיק הבקשות לזיכוי בנושא נזילות סמויות במשרד מחלקת הגבייה, הביקורת בדקה 

כי הטיפול בזיכויים בגין נזילת מים סמויה מתבצעת על ידי מנהל ,בדיקת התיק העלתה 

  .אגף האחזקה מים ותשתיות

  

הטיפול בזיכויים בגין נזילות המים נעשה על פי התקנות וחוק עזר עירוני לעיריית קריית 

  .מלאכי

  

  הערות והמלצות הביקורת

  .כי הטיפול בנזילות מתבצע על פי הוראות החוק,הביקורת התרשמה מעיון בתיק �
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  ניהול הקריאה והדיווח של צריכת המים. ג

  

, לצורך בדיקה ואיתור החיובים על צריכה מים משותפת שעלתה על ידי התושבים

הדיווח והחיובים של התושבים על הצריכה ,הביקורת בחנה את ניהול הקריאה

 בדקה מסמכים וקיימה שיחות עם אחראי הקוראים של קורתי הבלצורך הבדיקה,המשותפת

  . ועם הפקידה האחראית לנושא במחלקת הגבייה"מלגם"

  

  אחראי הקוראים

אחת ,וקיבלה ממנו הסבר " מלגם" פגשה את האחראי על הקוראים של חברת הביקורת

  . לחודש מגיעים קוראים למחלקת הגבייה7-8לחודשים בחודש לא זוגי במועדים 

  

כל קורא מצויד , שיטת הגבייה מתבצעת על פי חלוקה לשכונות ועל פי סדר הליכה

  .ה של מדי המיםבמסופון אשר בו מקליד את הקריא

  

הקורא מקליד .תפקידו של הקורא לקרוא את הנתונים ממד המים ולהקלידם במסופון 

מדי מים  שקועים באדמה , מקומות סגורים, מים עצוריםימד: למסופון נתונים חריגים כגון

  ").הערות קורא"הדוח נקרא .( אשר אינה מאפשרת קריאת המד,וכל סיבה אחרת

  

 באשר למדים "הערות קורא"ובו רשימת ) דוח לוגי(וח על הנייר מחלקת הגבייה מקבלת ד

חלק מהטיפול נעשה על ידי מחלקת הגבייה וחלק אחר מתבצע על ידי מחלקת ,שלא נקראו

  .המים

  

  פקידת הגבייה

 אשר יש בו את הקריאה הקודמת ,לאחר עבודת הקוראים פקידת הגבייה מקבלת דוח לוגי

באשר לסיבות , " הערות קורא"וגי כאמור מכיל אתהדוח הל,והנוכחית ובהפרש לחיוב

  .שלא אפשרו את קריאת המד

  

נתון זה מצוין לה (פקידת הגבייה בודקת את סבירות הצריכה ביחס לתקופה מקבילה 

  ).בדוח

  

לשם בירור ועל פי הצורך היא , כאשר הפקידה מגלה חריגות היא פונה לצרכנים בטלפון

  .בדיקה פיזית על ידי  אחד מעובדיואשר מורה על ,פונה למנהל המחלקה
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המחלקה מוציאה שובר תקופתי על הצריכה המשותפת במים ביחד עם , לאחר הבדיקה

  .הצריכה הפרטית

  

  'ראה נספח א -העיקריים לניהול מדידת צריכת מיםפירוט השלבים 

  

  קריאת מדי מים של גינות ציבוריות

קריאת מדי מים של הגינות , " מלגם"על פי דיווח של אחראי קוראים של חברת 

  .הציבוריות מתבצעת על ידי מחלקת המים

  

שקריאת מדי מים של הגינות הציבוריות אמורה להיות מבוצעת על ידי ,הביקורת סבורה 

  .כמו יתר מדי המים בעירייה," מלגם"הקוראים של חברת 

  

  הערות והמלצות הביקורת

 שנתקלים  למעט בעיות בעקרון הליך הקריאה והדיווח על צריכת המים מתבצע �

 ".הערות קורא"בדוח עליהם מדווחים ובהם הקוראים בשטח 

 

אי התאמה אין להסתפק בבירור /שכאשר קיימת צריכה חריגה ,הביקורת ממליצה �

אלה יש לערוך תיעוד בכתב על מנת שיהא ,הגבייה עם הצרכן ' טלפוני של פקידה מח

 .מעקב ראוי לשם מעקב בקרה ופיקוח

  

שגם מדי מים של הגינות הציבוריות יקראו על ידי הקוראים , ליצההביקורת ממ �

  ".מלגם"של חברת 

  

  התייחסות מנהל אגף הגבייה

 מחלקת הגבייה תפעל לתיקון הליקוי ותוציא מכתבים לתושבים – בירור טלפוני על חריגה

 .בנושא החריגה בנוסף לבירור הטלפוני 

  

 ם יבצעו"יע שקוראי מדי המים של חברת מלג אין מנ-קריאת מדי מים של גינות ציבוריות

 .קריאות של הגינות הציבוריות כמקובל לגבי כל מדי המים בעיר
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  'נספח א
           צריכת מיםמדידתניהול 

  תהליך ניהול וחיוב צריכת מים
  

 4ולוקחים בו חלק ,הינו מורכב ,תהליך קריאת מדי המים והכנת שוברי והתשלום לצרכן
  :גורמים עיקריים

  
 .ם"צוות חברת מילג �
 .חברת מטרופולינט �
 .מחלקת המים �
 .מחלקת הגבייה �

  

  : להלן השלבים העיקריים בניהול מדידת צריכת המים1.2

מחשב   השלב

  מטרופולינט

מחלקת 

  הגבייה

  הערות  מחלקת מים  ם "מילג

 שאיבת נתונים
מחשב של 

מטרופולינט 
למסופונים של 

  .ם"מילג

  
  
X  

  
  
  

  
  
X  

 1-5-בין ה  
י בחודש א

  .זוגי

קריאת מדי המים 
והזרמת נתונים 

  .ם"למחשב מילג

      
X  

ם "צוות מילג  
 7-9-בין ה

בחודש אי 
  .זוגי

, הכנת דוח לוגי
הפקת דוח קורא 

ודוח מונים להחלפה 
והעברתו למחלקת 

  .גבייה ומים

      
  
X  

    

טיפול בדוח 
עדכון במחשב ,לוגי

והעברת רשימה 
  .המים' לטיפול למח

    
X  
  

 תיקונים שלא    
מחייבים תיקון 

  .בשטח

טיפול בדוח הערות 
טיפול בדוח ,קורא

טיפול ,החלפת מדים
' ברשימת מח

  .הגבייה

        
  

X  

  

הפקת דוח חישובי 
בדיקת סבירות .מים

  .הדוח

  
X  

        

הפקת שוברים 
לחיוב ושליחת 

  .השוברים לצרכנים

באמצעות         
  חברה פרטית

      .גביית תשלומים
X  
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  על רישום צריכה לא מדויקתהגורמים המשפיעים . ד

  

  .תופעת חוסר הדיוק בצריכת מים משתפת ידועה ונבדקה על ידי גורמים מקצועיים

אבזרי ל שנערך על ידי המרכז הישראלי 1995 לבדיקת דיוק מדידת מים ינואר דהעודוח הו

 אפשר , קבע מסקנה עיקרית שגם במערכת אספקת מים המותקנת כהלכה וללא פגם,מים

הפרש  ,5%פרש בין הצריכה הכללית ובין הצריכות הדירתיות לא יעלה על שהה לצפות

  .כזה יחשב ללגיטימי בהתאם לרמת הדיוק המותרת למדי מים לפי החוק הישראלי

  

יש להם השפעה על אי דיוק בצריכת המים , בסעיף זה יפורטו נושאים שלדעת הביקורת

  :המשותפת והם

  

 .ה פרטיתהסיבות להפרשים בין המד הכללי לצריכ �

 .מדי מים ראשיים הטעונים החלפה �

 .מדי מים שלא נקראים �

 .אי החלפת מדי מים על פי התקנה �

 ". הערות קורא "הטיפול בדוח �

 ).גניבת מים(צריכת מים ללא מודד  �

  

  הסיבות להפרשים

להפרש של כמויות המים הנרשמת בין המד הכללי לבין המדים הפרטיים יכולות להיות 

 -:ות והםאפשרוי, מספר סיבות

 .שימוש משותף במים �

 .נזילות בצנרת משותפת �

 .חוסר רגישות במונים פרטיים �

 ).גניבת מים.(התחברות של דיירים לצנרת ללא מונה מים �

 .הערכה על ידי הקורא שאינה משקפת את המציאות �

 .מונה מרכזי שאינו תקין �

  

שותפת לא יש בו כדי להביא למדידה של צריכה מ, העדר איתור הסיבות שפורטו לעיל

 .מדויקת
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   הטעונים החלפהמדי מים ראשיים

שנמצאה על ידי מנהל ,מ " מ150-200 אשר קוטרם בין ,על פי רשימת מדי מים להחלפה

  : שנים כמפורט 5-אגף האחזקה נמצאו מדי מים מעל ל

� 1997 -1. 

� 1998 - 2. 

� 1999- 3. 

� 2000- 1. 

� 2001- 1. 

� 2003- 5. 

  .14 שנים כמות 5-כ מדי מים מעל ל"סה

  

ההשפעה על מדידת צריכת מים המשותפת לא מדויקת ויכולה לנבוע מחוסר רגישות של 

לחשיבות תקינותם של המדים יחד עם זאת לדעת הביקורת ,כלל מדי המים לסוגיהם 

  .הכללים יש השפעה יותר גדולה

  

  מדי מים ראשיים שלא נקראים

מדים כלליים אשר הקריאה  13כי ,נמצאו , 2009 ביולי 9מים " הערות קורא"על פי דוח 

  .בהם מתבצעת לפי הערכה ולא לפי קריאה פיזית

  

 .3- סגור אין גישה-10קוד  �

 .1-אין גישה– 12קוד  �

 .1-אין גשר–לגזום -14קוד  �

 .1- לא נמצא-16קוד  �

 .1-שימוש בלי מודד-17קוד  �

 .1-ללא מונה-18קוד  �

 .2-נזילה אחרי המודד-22קוד  �

 .3-הורד-27קוד �

  

הקריאה מתבצעת על פי הערכה ומיותר לציין ,רוא מדי מים כלליםבהעדר אפשרות לק

  .שהצריכה המשותפת לא מדויקת
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  אי החלפת מדי מים על פי התקנות

  : קובע44 סעיף 1988=ח "התשמ) מדי מים(תקנות מדידת מים 

ספק מים חייב למסור מד מים מתוקן ברשת המים שברשותו לבדיקה ולכיול ) "א(

  :כדלקמן,במבדקה

וולטמן יימסר לבדיקה וכיול –ק ומעלה ומד מהירותי " מ10 סילוני בגודל -ד מים רבמ) 1(

  .לפחות אחת לשנתיים

 3-ק יימסר לבדיקה וכיול לפחות אחת ל" מ5ק עד " מ1.5 סילונ בגודל -מד מים רב) 2(

  .שנים

ק יימסר לבדיקה " מ2.5ק עד " מ1.5בגודל ,  סילוני עם הנעה מגנטית-מד מים רב) 3(

  ." שנים5 -ול לפחות אחת לוכי

  

  "לא יספק אדם מים אלא במדידה: "קובע ) א (2'  ס1955-ו"חוק מדידת המים תשט

  

  ממצאים

 6,606מספר מדי המים בעירייה לסוגיהם עומד על , על פי טבלת גיול מדי מים בעירייה

  .מדי מים 

  

,  מדי מים3,662 שנים והטעונים החלפה עומד על 5-כ מדי מים אשר גילם מעל ל"סה

  . מכלל מדי המים 55%-שהם כ

  

עקב אי , שקיימת השפעה על חיובי הצריכה המשותפת של התושבים ,הביקורת סבורה

  .במועד על פי התקן מדי המים החלפת 

  

  גניבת מים מהעירייה

אין להם מד , אשר גונבים מים,) 17קוד ( צרכנים 11קיימים ," הערות קורא"על פי דוח 

  .צינור ישירות ללא מדמים ומחוברים עם 

  

 קובע שהעירייה רשאית להתקין מד מים 1955-ו "תשט,לחוק מדידת מים'  א11סעיף 

  .ולגבות את מחירו ואת ההוצאות הסבירות של התקנתו
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העובר על הוראה מהוראות חוק זה או על תקנה ",ל קובע" לחוק הנ13כמו כן סעיף 

מעודכן לחודש ( לירות 1,000נס של דינו מאסר חמישה חודשים או ק,שהותקנה על פיו

  .או שניהם ביחד) 1955יוני 

  

  הערות והמלצות הביקורת 

זאת ,וכלשונו נגד גונבי מים לפעול לקיום הוראות החוק ככתבו , הביקורת ממליצה �

בהתייעצות , על ידי התקנת מדי מים וגביית ההוצאות וכן בנקיטת צעדים משפטים

 .עם המחלקה המשפטית של העירייה

 

להשגת תקציב לרכישת מדי מים ולקבוע תוכנית עבודה , הביקורת ממליצה לפעול �

 .שנתית להחלפת מדי מים

  

לטפל בעדיפות ראשונה בהחלפת מדי מים כלליים ובכך למזער , הביקורת ממליצה �

 .את חיובי צריכת המים המשותפת שאינה מדויקת

  

מדי המים הכללים על אשר קיימים ב,לפעול לתיקון הליקויים , הביקורת ממליצה �

  .מנת לאפשר חיובי צריכה לפי קריאה ולא על פי הערכה

  

  

  התייחסות מנהל אגף הגבייה

מחלקת המים בשיתוף מחלקת הגבייה ערוכים עם הנתונים להחלפת כל -החלפת מדי מים 

תינתן עדיפות להחלפת מדי מים ,  תקציב לכךיתקבלכאשר , מדי המים הישנים והלא תקינים

  .ק" מ2.5ק עד " מ1.5טר גדול וגודל בעלי קו

   ותשתיות אחזקה מיםתגובת מנהל אגף

  .יש צורך ברכישת מדי מים
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 ה. הטיפול בדוח "הערות קורא"

)כל חודשיים(מבצעים קריאת מדי מים אחת לתקופה " מלגם"כאמור הקוראים של חברת   

אשר אמור " ת קוראהערו"את ממציאיהם מעלים הקוראים על דוח ,כל חודש בלתי זוגי 

  .להיות מטופל על ידי מחלקת הגבייה ומחלקת מים 

שנערך בחודש " הערות קורא"לצורך בדיקת הטיפול הביקורת ערכה השוואה בין דוח 

  .2009שנערך ביולי , "ערות קורא" לבין דוח ה2009ינואר 

 להלן השוואת דוחות ה"ערות קורא" בין 1/2009 לבין 7/2009:

      תקופה  תקופה

  7/2009  1/2009  קוד מצב מונה

  30  22   מונה עצור-1קוד   1

  7  15   מונה שבור– 2קוד   2

  2  1   מונה הפוך-5קוד   3

  3  3   מונה מזייף-6קוד   4

  2  6  )אדים( לא ניתן לקרוא-7קוד   5

  253  294  *סגור אין גישה -10קוד   6

  3  2  *המונה קבור -11קוד   7

  61  80  *אין גישה -12קוד   8

  4  7  כלב אין גישה-13קוד   9

  32  24  *נגזם אין גישה -14קוד   10

  9  9  *נעול בקופסא -15קוד   11

  31  23  *לא נמצא -16קוד   12

  11  16  )גניבת מים(שימש בלי מודד-17קוד   13

  2  2   לא ניתן לפתוח מכסה -19קוד   14

  14  1  * אין גישה ואין שימוש 21קוד   15

  9  1   נזילה אחרי מודד22קוד   16

  2  6  קריאה לא בטוחה-אדים-25קוד   17

  79  101  עצור אין שימוש-43קוד   18

  7  9  *לטיפול מחלקת מים-88קוד  19

  578  621  כ"               סה
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  ממצאים

לעומת זאת יש .. ועוד" לא נמצא","אין גישה", "סגור אין גישה:"לתיקונם לדוגמא

המשך .ם דבר המושפע מקבלת תקציב  אשר תיקונם קשור בהתקנת מדים חדשי,ליקויים

, חיוב צרכנים בגלל ליקויים שלא מטופלים תקופה ארוכה הוא בניגוד לחוק מדידת המים

  .1995-ו"תשט

מסומנים ( מדי מים 412מספר הליקויים המחייב טיפול שוטף של מחלקת המים עומד על 

  . מכלל הליקויים71%-שהם כ,  מדי מים578מתוך *) -ב

   הביקורתהערות והמלצות

 :כמפורט,הביקורת ממליצה �

 צרכנים הצורכים מים בלי מד מים 11 לנקוט באמצעים משפטים מידיים נגד  �

 ).גונבים מים(

  

להקצות תקציב להחלפת מדים ולעמוד בהוראות המחייבות להחליף מדי מים אחת  �

 . שנים5 -ל

  

  שכן על פי ההשוואה חלק"הערות קורא"לתקן את הליקויים אשר מופעים ב �

 . שקיימת בתחום זהההביקורת מודעת לדינאמיק,מהליקויים נמשך זמן רב

  

אינם  ,578 מתוך 412 שהם 71%- כ,כי חלק נכבד מהליקויים, הביקורת מעירה  �

 .קשורים בתקציב 

  

שכן החיובים של הצרכנים ,לתת עדיפות לתיקון הליקויים, הביקורת ממליצה �

  .ידה מדויקתבמקרים אלו נעשה על פי הערכה ולא על פי מד

  

  התייחסות מנהל אגף הגבייה

 אגף הגבייה ,"הערות קורא" עם קבלת דוח ,בעקבות ממצאי הביקורת -" קוראהערות"דוח 

  .מפורטים כל הליקויים  בו ר אש,אגף אחזקה מים ותשתיותל "קורא"מדוח יעביר העתק 

 יום 14תוך , קוייםאגף האחזקה מים ותשתיות יעביר לאגף הגבייה את הדוח בציון תיקון הלי

יבצע מעקב , אגף הגבייה .אגף הגבייה יקליד את תיקון הליקויים למחשב.מיום מסירתו

  .לבדיקת התקדמות תיקון הליקויים
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  תגובת מנהל אגף אחזקה מים ותשתיות

  .הדוחות מטופלים על פי מצב קיים של מדי מים

  . ולטיפולהיועצת המשפטיתהרשימה מועברת אל 

}  קוב50{צריכהב יתר ,ידי חיובוהם מטופלים על } סגור {10 הינם קוד מרבית הליקויים

  . תקופות3-ומכתב לתושב אחת ל
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  "מרכז אורן"בדיקות קובלנת וועד סוחרי . ו

  

  : את הטענות הבאות2008 בדצמבר 1פירטו בקובלנתם מיום " מרכז אורן"וועד סוחרי 

אוגוסט על -חויבו בגין צריכה משותפת בחודשים יולי – 2008 בספטמבר 21בתאריך  �

 . קוב כל אחד עקב פיצוץ בצנרת35

 

 ₪ 60ועוד  ₪ 250בגין החיוב של הצריכה המשותפת חויבו כל בעל עסק על סך של  �

 . 310₪כ שילם כל בעל עסק "סה, עבור תיקון הפיצוץ

  

 בגין צריכה  250₪בחודשים ספטמבר אוקטובר קיבלו הסוחרים חיוב נוסף על סך  �

נאמר להם על ידי מנהל " מרכז אורן"על פי מכתב וועד סוחרי .  קוב  כל בעל עסק35של 

 .כי הם משלמים יותר בגלל שהדיירים מסרבים לשלם,אגף אחזקה מים ותשתיות 

  

כי כמות המים המוערכת , בחישוב שערכו מצאו" מרכז אורן"על מכתב וועד סוחרי  �

 ה בריכות שתיי2 קוב כמות הדרושה למלא 2300מדת על  ימים עו10שחויבו עליה תוך 

 .גדולות

  

  :וועד סוחרי הבית ביקשו להתייחס למספר נושאים והם

 .לוודא שאכן כמות המים הגדולה נצרכה בפועל �

לבצע חלוקה שונה של חיוב המים בעבור הפיצוץ ולחייב את בעלי הדירות על סכום  �

 .המים מהפיצוץ ותיקון הפיצוץ

עלי העסקים בגין הצריכה המשותפת באופן הדירות יחסי לגודל הנכס או לחייב את ב �

 .לחילופין בהתאם לממוצע הצריכה של המים בחנות או בדירה 

 .לחייב את הדיירים בגין צריכה משותפת שנבעה מנזילה בתעריף מוזל �

 .הסוחרים העלו נושאים בתחום הארנונה שלא ידונו במסמך זה �

  

  ממצאים

ודיירים נוספים מבתי דירות "  אורןמרכז"ד סוחרי קריית מלאכי בעקבות תלונת ווע

  .2009 ביולי 29ביום "  מרכז אורן"אחרים נערכה פגישה וסיור עם וועד הסוחרים של 
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  השתתפו בפגישה

  . בעל מזנון-מר אלי גבע

  . בעל חנות לכלי בית-מר לוי עמרם

  . בעלת מספרה–אלנה בבייף ' גב

  .כולת בעל מ-מר מרדכי עזיז

  .ד" משרד עו-מר אוחנה ניסים

  

  המטרה

להתרשם בשטח מתלונותיהם של המלינים בדבר צריכת המים המשותפת שלדעתם לא 

  .סבירה 

  

  . את טענותיהם ולהגיש המלצות על סמך ממצאי הבדיקה,לבדוק בצורה מעמיקה

  

  מהלך הפגישה

 .נערך סיור בשטח המשותף ובשטח מדי המים הפרטיים והמשותפים �

 . קובים כל אחד35 בעלי עסקים אשר שילמו 5גו לביקורת חיובים של הוצ �

 .הוצגו לביקורת רישומים פנימיים בגין צריכה משותפת לפי מדי הצריכה המשותפת �

 .הוועד טען שלא ברורה לו החלוקה עד תומה בקשר לשותפים בצריכת מים �

  

  טענות שהעלו התושבים בפגישה

 כל אחד 35הסוחרים בצריכה משותפת של  חויבו 07-08/2008החל מחשבון מים  �

 .לטענתם הצריכה המשותפת מוגזמת

 

על פי השטח היחסי של ,לטענתם יש לחייב את בעלי העסקים על צריכת מים משותפת �

יחויבו על פי " ביטוח לאומי", בנק לאומי", , בזק און ליין: "כך לדוגמא, העסק ולא אחיד

 .שטחם ולא ישלמו כמו חנות רגילה

  

 . טען שלא ברורה כמות הצרכנים המשתתפים בצריכת המיםהוועד �
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 הסיור בשטח

במהלך הסיור נמצאו ברזי כיבוי אש ולדברי חבר הוועד משתמשים בהם לשטיפת  �

 .המרכז מדי פעם ויתכן שגם הם בן היתר גורמים לצריכה משותפת

 

ם  אשר אמורים לגרום לצריכת מי,במתחם העסקים ובדירות לא נמצאו גינות �

 .משותפת

  

  ממצאים

מנהל בעקבות הקובלנה נערכה בדיקה בנושא במחלקת הגבייה והתקיימה שיחה בנושא 

  .הגבייה ומנהל אגף תחזוקה מים ותשתיות

  

  אחריות תחומי 

נושא קריאת המדים .  אחראי מנהל אגף התחזוקה מים ותשתיות ההמים בעיירילנושא 

הטיפול בקובלנות מתבצע על ידי ," םמלג"והדיווח מבוצע על ידי הקוראים של חברת 

דרישה לזיכויים על נזילות נדונות בוועדת המים , מנהל אגף תחזוקה מים ותשתיות

  .ל העירייה"בראשות מנכ

  

  השיטה

הקורא של חברת )  זוגי-כל חודש אי(אחת לחודשיים , לפי השיטה הקיימת בעירייה

 מקליד את הקריאה מהמונה הקורא. מקליד את הנתונים  למסופון לדוח לוגי" מלגם"

  .המרכזי ואת הקריאה מהמונים הפרטים

  

ההפרש שמקבל בין המונה המרכזי למונים פרטיים מחולק למספר הצרכנים הפרטיים 

  .והצרכנים מחויבים על חלקם היחסי בנוסף לצריכה הפרטית

  

מחלקת הגבייה מוציאה שובר תקופתי לצרכנים בחלוקה של צריכה פרטית וצריכה 

  .תשוטפ
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  לצריכה משותפת בעסקיםממצאים 

 באוגוסט 23הביקורת ערכה בדיקה במחלקת הגבייה וקיבלה נתונים מהמחשב ביום 

2009.  

  

כדי לאתר את הצריכה המשותפת המוגזמת כפי , הביקורת ערכה בדיקה היסטורית

  .שהועלתה על ידי בעלי העסקים במרכז אורן

  עסקבבדיקה מדגמית 

 ועד חודש   11-12/2006  -החל מ,קה מדגמית בצריכה משותפת בעסק הביקורת ערכה בדי

  :כי בעלי עסקים חויבו כמפורט, תקופות תשלום ומצאה 16בדיקה למשך  ,5-6/2009

 ).דווח שהיה פיצוץ.(החיוב נשאר, קוב30 - 7-8/08 �

 ).דווח שהיה פיצוץ. (החיוב נשאר,   קוב35- 9-8/08 �

  

  .ו בעלי העסקים  זוכ5-6/2009על יתר חיובים עד 

  . לא חויבו כלל בעלי העסקים על צריכה משותפת7-8/08שעד לחיוב ,נמצא 

 

  'פירוט ראה נספח א –על יתר החיובים והזיכויים של  בעלי עסקים 

מנהל מחלקת אחזקה מים , כיום בעלי העסקים אינם מחייבים כלל על צריכה משותפת �

יבו בעלי עסקים על צריכה משותפת כי בימים הקרובים יחו,ותשתיות דיווח לביקורת

כאשר בכוונתו לחלק את הצריכה המשותפת בין בעלי עסקים לדיירים על פי ההפרש 

  . המים הפרטיים של המגורים והעסקים לבין המד הכללי-שיוצר בין מדי

  

ממצאי הבדיקה ברישומי מחלקת הגביה מראים שאין כלל צריכה משותפת של כלל 

עוד ראוי להדגיש שהעירייה חייבה וזיכתה את , היה פיצוץ תקופות ש2העסקים למעט 

  .בעלי העסקים על צריכת משותפות בתקופות שונות

  

 לא חויבו לפני כן בעלי עסקים על 7-8/2009ראוי להזכיר שעד לפני החיוב של הפיצוץ 

  .צריכת מים משותפת

  הערות והמלצות הביקורת

ת סיבות החיובים והזיכויים לבדוק לעומק א, לאור הממצאים הביקורת ממליצה �

של בעלי העסקים ואת חלוקת הנטל הלא שווה בניהם לבין הדיירים אם רוצים לחייב 

  .אותם לפי מד כללי
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  תגובת מנהל אגף אחזקה ותשתיות

  .החיוב בוטל על פי נוהל נזילה סמויה כי היו פיצוצי מים בבנין

   לצריכה משותפת במגוריםממצאים 

 שדרכו עוברת כל צריכת 222563 הותקן מד מים מרכזי שמספרו "מרכז אורן"במקור ב

  .המים של העסקים ושל בניין המגורים

  

 דיירי בניין המגורים ביקשו להתקין להם מד מים בנפרד 2007 בדצמבר 17בתאריך 

  .64160שמספרו , מהמד הכללי

  

וי מים ראשי  עסקים ועל פי עץ לזיה30מחוברים , על פי עץ לזיהוי מים ראשי של העסקים

  . דיירים36של בניין מגורים מחוברים 

  

דווח לביקורת שהמד המרכזי המשויך לעסקים ממשיכים לעבור דרכו גם המים של מרכז 

  .מבנה המגורים 

  

כי הדיירים בבניין המגורים  בבניין מחויבים על צריכה משותפת של ,יחד עם זאת דווח 

  .ן הצריכה הפרטית של כל דיירההפרש בין המד הכללי של בניין המגורים לבי

  

  בדיקה מדגמית של הדירה

 5-6/2009  ועד 11-12/2006הביקורת ערכה בדיקה מדגמית בדירה החל מתאריך 

 קוב למשך 1-5כי החיובים נעים בין , תקופות בנושא צריכת המים ומצאה 16בדיקה של 

  . קוב לכל דייר2.37חודשיים וצריכה ממוצעת עומדת על 

  

הצריכה המשותפת בממוצע , 2007 בדצמבר 17 -מים נפרד לבניין המגורים ב מד התקנת 

  .לא השתנתה

  

כי אין גינה בבניין המגורים ומד המים הכללי צמוד לבניין ,ממצאי הבדיקה בשטח העלו

אלא אם קיימת סיבה אחרת לא ,כך שאין זה סביר שתהא צריכה משותפת , הדירות

  .מאותרת
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  הערות והמלצות הביקורת

לבחון את צריכת המים המשותפת כאשר אין בבניין גינה , קורת ממליצההבי �

 . קוב לכל דייר2.37והדיירים מחויבים בצריכה ממוצעת תקופתית של 

  

מעט לכי בעלי העסקים אינם מחויבים כעת על צריכה משותפת ,הביקורת מעירה �

 11-12/2008 8-9/2008 קוב כל אחד 35  והשניב כל אחד" קו30 ד אחובים חי2

  .בהתאמה

בכל זאת להמשיך להשתמש במד הפנימי של הבניין המגורים ,הביקורת ממליצה �

  .ולחייב את המגורים על הצריכה המשותפת על פיו

לחייב את בעלי עסקים על צריכה משותפת בהפרש , כמו כן הביקורת ממליצה �

שבין מדי המים הפרטים של בעלי העסקים לבין המד הפנימי של המגורים 

  .וא קוראים אותשמממל

בעלי  שמא יתרגלו ,מומלץ להזדרז בחיוב בעלי עסקים בצריכה המשותפת �

  . מחייבים אותם על הצריכה המשותפת אם היא קיימת בפועלהעסקים שאין 

לבדוק עם הקוראים למה בעלי העסקים חויבו בפעם , הביקורת ממליצה �

  .7-8/09הראשונה על צריכה משותפת רק 

  

  .'ראה נספח ב-המשותפת של חיוב דירה לדוגמאעל פירוט הצריכה 

  

  התייחסות מנהל אגף הגבייה

בשל טענות התושבים בבית המגורים במרכז  -חיוב על צריכת מים משותפת לא סבירה

לחיוב על צריכה משותפת מוגזמת אשר לטענתם אינה מתחלקת באופן שווה עם בעלי , אורן"

  .כי יותקן מד מים משותף למגורים בלבד, ריםנקבע בהסכמה עם הדיי,העסקים שמתחת לבניין

  

ובהתאם לממצאים כל קריאת מד מים משותף של בית המגורים מופחתת ,בעקבות הביקורת

  .מקריאת המד המשותף הכללי של בית המגורים והעסקים

  

  .כי הצריכה המשותפת קיימת רק ביחס לבתי המגורים ולא לעסקים, הממצאים מעלים
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  .ה קריאת מדי המים עליהם היא מסתמכת בהתאם לתקנות אספקת המיםמחלקת הגבייה אין ל

  

צריכה להתבצע בדיקה הנדסית מעמיקה לבדיקת תשתית והסבר על , לדעת מנהל אגף הגבייה

  .הצריכות המשותפות בבניין זה
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  'נספח א

  בדיקה מדגמית לצריכת מים פרטית ומשותפת בעסק במרכז אורן

  

  הערות  צריכה משותפת  צריכה פרטית  תקופת חיוב  ד'מס

   בוטל החייב38  0  2  5-6/09  .1

   בוטל החיוב38  0  2  3-4/09  .2

   בוטל החיוב28  0  2  1-2/09  .3

   בוטל החיוב21  0  2  11-12/08  .4

  החיוב נשאר  30  1  9-10/08  .5

  החיוב נשאר  35  2  7-8/08  .6

  לא היה חיוב    2  5-6/08  .7

  לא היה חיוב  0  3  3-4/08  .8

  לא היה חיוב  0  2  1-2/08  .9

  לא היה חיוב  0  4  11-12/07  .10

  לא היה חיוב  0  1  9-10/07  .11

  לא היה חיוב  0  2  7-8/07  .12

  לא היה חיוב  0  2  5-6/07  .13

  לא היה חיוב  0  1  3-4/07  .14

  לא היה חיוב  0  10  1-2/07  .15

  לא היה חיוב  0  4  11-12/06  .16
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  'ח בספנ

  בדיקה מדגמית לצריכת מים פרטית ומשותפת בדירה במרכז אורן 

  

  הערות  צריכה משותפת  צריכה פרטית  תקופה  ד'מס

1.  5-6/09  23  5    

2.  3-4/09  26  3    

3.  1-2/09  24  0    

4.  11-12/08  30  3    

5.  9-10/08  28  2    

6.  7-8/08  27  1    

7.  5-6/08  24  1    

8.  4-4/08  30  2    

9.  1-2/08  30  3    

  . הותקן מד נפרד לדירות7.12.2007  3  33  11-12/07  .10

11.  10-9/07  34  1    

12.  7-8/07  29  3    

13.  5-6/07  34  3    

14.  3-4/07  34   3    

15.  1-2/07  21  2    

16.  11-12/06  25  3    

  

  

   קוב לכל דייר2.37צריכה ממוצעת של 
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  בניין לב הקריה

 בניינים 2הביקורת בדקה עוד ,המים המשותפת לצורך בחינה רחבה של נושא צריכת 

  . עסקים ודירותעורביםמ

  

אשר יש בו עסקים ומגורים יחד ולהם מד מים כללי , הינו בניין מעורב, בניין לב הקריה

  .אחד

  

  . עסקים 27- דירות מגורים ו30,  צרכנים57בבניין 

  

המד : ך לדוגמאכ, עולה שאין צריכה משותפת לבניין לב הקריה 4/09מבדיקת תקופה 

היתרה לחיוב )  קוב1123( קוב המדים הפרטיים הראו צריכה של 1143הכללי היה 

נתונים של מנהל .( לכל הדיירים1 קוב בפועל החיוב היה 45משותפת לכל הדיירים 

  ).מחלקת הגבייה

  

  : תקופות חיוב10 - ללהלן חיובי הצריכה המשותפת על פי רישומי הגבייה

  הערות  תפת צריכת משו  תקופה  שנה

2009  4  1    

2009  3  0    

2009  2  0    

2009  1  1    

2008  6  3    

2008  5  3    

  חיוב על תיקון פיצוץ  2  4  2008

2008  3  3    

2008  2  6    

2008  1  5    

  

 קוב לתקופת חיוב ואילו 0-6כי הצריכה המשותפת נעה בין , מהנתונים לעיל עולה

  . קוב2.4הצריכה המשותפת הממוצעת 

  



 2009דוח מבקר העירייה לשנת  

 180 
 

  )בר יהודהרחוב (ס מרכז נרקי

  .ולהם מד מים כללי אחד,אשר יש בו עסקים ומגורים יחד ,  נרקיס הנו בניין מעורבבניין

  

  . עסקים16- דירות מגורים ו27,  צרכנים43בבניין 

  

  : תקופות חיוב4- ללהלן חיובי הצריכה המשותפת על פי רישומי הגבייה

  צריכה משותפת  תקופה  שנה

2009  4  2  

2009  3  2  

2009  2  2  

2009  1  2  

  

  . קוב לכל תקופת חיוב2כי הצריכה המשותפת הממוצעת , מהנתונים לעיל עולה
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  3בדיקת קובלנת וועד בניין מגורים ברחוב ספרא . ז

  

  כללי

 העירייה בטענה מבקר קובלנה למשרד 3 העביר וועד בניין מגורים ספרא 2009 ביוני 1-ב

  .יבים דיירי הבניין בלתי סבירהשהצריכה המשותפת בה מחי

  

 9-7- כל דייר בממוצע על צריכה משותפת שבין כחויב מזה מספר שנים מ,לדברי הוועד

 240 = קוב 9 דירות כפול 26מספר הדירות הינו . קוב כל דייר לכל תקופה דו חודשית

  . שלדעתם כמות אדירה,קוב

  

 ממדים ומושקת באמצעות טפטוף על כי הגינה בבניין היא קטנת, וועד הבניין ציין במכתבו

כמו כן הוועד הביא בודק שבדק את הצנרת וקבע שאין ,ידי אדם המקפיד לחסוך במים

  .פיצוץ בקו המשותף

  

בעירייה , וועד הבניין פנה לדבריו מספר פעמיים לגורמים המטפלים בנושא המים בעירייה

" גניבת מים" "יים פיצוץק: "התנערו מדבריו וכן קיבל תשובות לא משביעות רצון כגון

  ".לשלוח את המונה לבדיקה על חשבון הדיירים"

  

  ממצאים

לבדיקה נלווה מר ,  נערכה בדיקה בשטח של מבקר העירייה2009 באוגוסט 30בתאריך 

  .מאיר וענונו נציג וועדה הבניין 

  

 כאשר מדי המים מחולקים בקבוצות, דיירים 26בבניין המגורים יש , ממצאי הבדיקה העלו

  :על פי הכניסות לבניין כמפורט 

 ). במקום אחר4- במקום אחד ו7( מדי מים 11 -'כניסה א �

 . מדי מים7 -'כניסה ב �

 . מדי מים8 –' כניסה ג �

  

כמו כן יש ברז כיבוי בחנייה .בכל כניסה ישנו ברז כיבוי אש , לכל כניסה יש ברז ראשי

  .ך ממנו מים לעיתיםת הטיאוט צורישלדברי וועד הבית שייך לתושבים ונהג מכונ

  .ר" מ129 -שטח הגינה המושקה מוערך בכ
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-  והוחלף ב190192מד המים מספרו , מד מים הכללי ממוקם בחזית הבניין ונגיש לקורא

  . קוב008985ביום הבדיקה מד המים הראה צריכה של  , 3/08

  

טיים ביום הבדיקה סגרנו את הברזים של כניסות הבניין והמד הכללי הראה סיבובים אי

לכיוון השעון ונגד השעון לסירוגין מד המים לא עצר באופן סופי ויתכן שיש נזילה סמויה 

  .שיש לאתרה

  

   הגבייהאגףבדיקת נתונים ב

 דיירים וצריכתם 26כי בבניין המגורים יש , מבדיקת הנתונים באגף הגבייה עולה

ה הכוללת  הצריכ6/08בתקופה : כך לדוגמא, המשותפת במים מבוצעת בצורה תקינה

 קוב כל 7=  דיירים 26 חלקי 182) = 863( קוב פחות הצריכה הפרטית 1033הייתה 

  . קוב7-דייר חויב ב

  

  :להלן בדיקה מדגמית של צריכה פרטית ומשותפת של הדירה 

  כוללת  משותפת  פרטית  תקופה  שנה

2009  4  22  9  31  

2009  3  21  8  29  

2009  2  21  9  30  

2009  1  12  8  30  

2008  6  24  7  31  

2008  5  22  5  27  

  

 קוב 5-9כי הצריכה המשותפת לכל דייר נעה בין , תקופות צריכה עולה 6מבדיקה של 

  . קוב7.66ובממוצע 

  

  .כי קובלנת התושבים תואמת את הרשומים והחיובים במחלקת הגבייה,מהבדיקה עולה

שומים הביקורת ערכה פיזית ורי, לצורך קבלת פרספקטיבה רחבה על הצריכה המשותפת

  .3 תיאום לספרא  בניין שהוא1בבניין מגורים ספרא 

  1-בבניין ספרא ממצאי הבדיקה 

,  הן מבחינת3 תיאום לבניין ספרא 1נערכה בדיקה על ידי הביקורת בבניין צמוד ספרא 

   .2/08 והוחלף 195141המד הכללי מספרו .מספר הדיירים והן שטח הגינה
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  בדיקת נתונים מהגבייה

כי למרות שהמבנים דומים בהקפתם ובשטח הגינה , ם בגבייה עולהמבדיקת הנתוני

  .חיובי הצריכה המשותפת שונים משמעותית ,שלהם

  - :3 לספרא 1להלן השוואת חיובי צריכה משותפת בין ספרא 

  3צריכה משותפת ספרא   1-צריכת משותפת ספרא  תקופה  שנה

2009  4  0  9  

2009  3  0  8  

2009  2  0  9  

2009  1  3  8  

  

 יותר מטופחת וצריכת המים 1נראה שהגינה בספרא ,י לציין שבבדיקה הפיזיתראו

  .מה שלא קורה בפועל ברישומי מחלקת הגבייה,המשותפת אמורה להיות יותר גבוהה

  

 ואילו בספרא 7.66 היא 3כי הצריכה הממוצעת המשותפת בספרא ,מהנתונים לעיל עולה

  . קוב0.75 היא 1

  

  הערות והמלצות

 מצריכה בדיקה 3שהצריכה הממוצעת המשותפת ברחוב ספרא , ההביקורת סבור �

אלא אם קיימת סיבה אחרת שלא ,על מנת לאתר את הצריכה הבלתי סבירה,ומעקב 

 .מאותרת ויש לאתרה

 

  . דומים בגודל ובשטח הגינה המשותפת1 ספרא - ו3ראוי להדגיש שבבניין ספרא  �

  

  התייחסות מנהל אגף הגבייה

נראה לי שגם במקרה זה יש ,על פי ממצאי בדיקת המבקר  - סבירהצריכת מים משותפת לא

 שכן הבניין 3לערוך בדיקה הנדסית על מנת לאתר את הצריכה המשותפת ברחוב ספרא 

  . אינו מחויב על צריכת מים משותפת1הזהה לו ברחוב ספרא 

  תגובת מנהל אגף אחזקה ותשתיות

  .בדוק ולטפל במערכת המים הבתיםמדובר בשטחים פרטיים באחריות הדיירים ועליהם ל

רבו לעשות י נתגלה הפיצוץ ותוקן על ידי דיירי הבניין למרות שס2010ואכן בחודש מרץ 

  .זאת בהמשך מספר שנים
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   בדיקות מדגמיות בבנייני מגורים-' ח

ערכה בדיקות מדגמיות  קורת הבי,לצורך בחינה רחבה של נושא צריכת מים משותפת

  :ורים ולהלן הממצאיםפיזיות בשטח בדירות מג

  

  1134בניין מגורים ברחוב ויצמן 

תאריך , 475397מד כללי ' מס , 251134000זיכוי מים ' מס,  דיירים12הבניין כולל 

  .1/08החלפה 

  

  .אין שטח גינה גדול ,קיים גינון מועט , כניסות3 קומות 2הבניין בן 

 הרישומים במחלקת  תקופות על פי9-מבדיקת צריכת המים המשותפת של הדיירים ל

קוב לתקופה ואלו הצריכה המשותפת  4-12כי הצריכה המשותפת נעה בין , הגבייה עולה

  . קוב לתקופה8.7הממוצעת 

  

  .כי הצריכה המשותפת גבוהה ביחס לשטח הגינה,הביקורת סבורה

  

  הערות והמלצות הביקורת

ותפת לערוך בדיקה קפדנית ולאתר את הסיבות לצריכה המש, הביקורת ממליצה �

  .ידועה ויש צורך לטפל בהאלא אם קיימת סיבה , הלא סבירה ההגבוה

  

  תגובת מנהל אגף אחזקה מים ותשתיות

,  שאינן באחריות העירייה אלה באחריות הדיירים –נובעת ממספר סיבות צריכה משותפת 

ר אין באפשרות הרשות להציב שומ, ב 'וכיו, שטיפת מכוניות, גינון, שימוש לצורכי שטיפה 

על כל מד מים ראשי ולכן פניות של הדיירים מטופלות כל פנייה לגופה ועל פי הממצאים 

  .בשטח

  התייחסות מנהל אגף הגבייה

בניין זה סבל בעבר מפיצוצים מספר פעמים מחלקת  -צריכת מים משותפת לא סבירה

  .דיירים חויבו בהתאםוה התערבה ותיקנה את הפיצוץ תשתיותה

  .0מראה שהצריכה משותפת  ,5ממצא אחרון תקופה 
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  147בניין מגורים ברחוב הרצל 

תאריך החלפה , 646481מד ' מס ,260147600זיהוי מים ' מס,  דיירים48הבניין כולל 

3/07.  

  

נמצא מד , 48 מספר הצרכנים הינו , כניסות כל אחד3- קומות ו4 בניינים בעלי 2-מדובר ב

כי בניין אחד ללא גינון כלל ,נמצא . ינים כללי המודד את הצריכה המשותפת של שני הבני

  .ובניין שני יש לו גינה אשר אמורה לצרוך מים

  

 תקופות על פי הרישומים במחלקת 9- של הדיירים למבדיקת צריכת המים המשותפת 

 קוב לתקופה ואלו הצריכה המשותפת 1-3כי הצריכה המשותפת נעה בין , עולה הגבייה

  . קוב לתקופה2.1

  

  10ים ברחוב הוורדים בניין מגור

תאריך , 16891מד הכללי '  מס256400000זיהוי מים ' מס,  צרכנים22הבניין כולל 

  .5/08החלפה 

  

  .אין גינה משותפת לכלל הדיירים,ת גינות קטנות בדירות הקרקע וקיימכי ,נמצא בבדיקה 

  

 ה תקופות על פי הרישומים במחלקת גביי9-של הדיירים להמשותפת מבדיקת הצריכה 

  . קוב לתקופה1.44ממוצעת ה קוב ואילו הצריכה 0-5 כי הצריכה לתקופה נעה בין  ,העול

  

  הערות והמלצות הביקורת

כאשר אין גינה משותפת  ,לבדוק את הצריכה המשותפת, הביקורת ממליצה �

  .לדיירים ובכל זאת קיימת צריכת מים משותפת

  

  תגובת מנהל אגף אחזקה מים ותשתיות

את מונה על ידי הקורא אבל יש גינה בבנין כי הוא אחרי שיקום הייתה טעות בקרי

  .שכונות

  התייחסות מנהל אגף הגבייה

לבדוק ,  באופן כללי מחלקת הגבייה ממליצה לדיירי הבניין-צריכת מים משותפת לא סבירה

לצורך הבדיקה מחלקת ,אשר תצרוכת המים שלו נמוכה מהסביר, את קיומו של צרכן המים

  . לנציג הבניין נתונים בכפוף להסכמת הדייריםהגבייה תעמיד
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דבר הגורם לצריכה , באופן אופרטיבי יש לבדוק את יחס הצריכה מול מספר נפשות חריג

  .משותפת שגויה

  תגובת מנהל אגף אחזקה מים ותשתיות

  .יכול והדיירים סגרו את קו המים לגינון לכן אין צריכה משותפת

  )ל האצטדיוןמו (145בניין מגורים ברחוב הרצל 

כי ,מהבדיקה עולה  ,1/07-המד הוחלף ב , 64691מד המים '  דיירים מס32הבניין כולל 

  . אין גינה לא בחזית ולא מאחור, מגורים לאחר שיקוםהבניין 

  

 תקופות על פי הרישומים של מחלקת 9-מבדיקת צריכת המים המשותפת של הדיירים ל

 קוב ואילו הצריכה הממוצעת המשותפת  1-9ן  כי הצריכה המשותפת נעה בי, הגבייה עולה

  .  קוב לכל תקופת חיוב5

אלא אם קיימת סיבה אחרת שלא , נראה שהצריכה המשותפת אינה סבירהלביקורת 

  .מאותרת

  

  הערות והמלצות הביקורת

  .לבדוק את הצריכה המשותפת שנראית לא סבירה בהעדר גינה,הביקורת ממליצה �

  

  

  התייחסות מנהל אגף הגבייה

  .10הוורדים ' ראה התייחסות בבניין מגורים רח

  

  1393בניין מגורים ברחוב הרצל 

מד כללי ' מס" עמידר"קיימת גינה גדולה ומטופחת על ידי חברת ,  כניסות 2בין בניין ה

64154.  

  

 תקופות על פי הרישומים במחלקת 9 -מבדיקת צריכת המים המשותפת של הדיירים ל

 3.5 ואלו הצריכה הממוצעת המשותפת 0-9משותפת נעה בין הצריכה הכי , הגבייה עולה

  .קוב לתקופת חיוב

  

לא נראה סביר לביקורת , לבניין שטח גינה גדול ומטופח היטיב על ידי חברת עמידר

  .0  על שצריכת מים בתקופות מסוימות תעמוד
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  הערות והמלצות הביקורת

 ומטופחת הצריכה שלה לבחון מדוע בניין שיש לו גינה גדולה,הביקורת ממליצה 

  .חודשי מאי יוני) 4( בתקופת הקיץ  0עומדת על 

  תגובת מנהל אגף אחזקה מים ותשתיות

  .לכן אין צריכה משותפת,סגרו את קוו המים לגינון שהדיירים   להיותיכול

  1143בניין מגורים רחוב הרצל 

המד הוחלף , 5730מד המים הכללי '  מס, צרכנים18- כניסות ו3,  קומות 3הבניין בן 

  .אין ברזי כיבוי אש בבניין אין גינה לא בחזית ולא מאחור 11/08

  

 תקופות על פי הרישומים במחלקת 9 -מבדיקת צריכת המים המשותפת של הדיירים ל

 קוב 1.2 ואילו הצריכה הממוצעת 0-5נעה בין הצריכה המשותפת כי , הגבייה עולה

  .לתקופה חיוב

  .אין ברזי כיבוי אש בכניסות,  לא בחזית ולא מאחורבשטח אין גינההבדיקה על פי 

  

  הערות והמלצות הביקורת

כאשר אין , לבחון מדוע צריכה להיות צריכת מים משותפת, הביקורת ממליצה �

  .ידועה ויש צורך לטפל בהאלא אם כן קיימת סיבה אחרת ,גינה הדורשת צריכת מים 

  

  155ד "בניין מגורים חב

  .בבניין אין גינה,1/2008  - הוחלף ב64143מד חיצוני '  מס, צרכנים23הבניין כולל 

  

 תקופות על פי הרישומים במחלקת 9 -מבדיקת צריכת המים המשותפת של הדיירים ל

 קוב ואילו הצריכה המשותפת הממוצעת 1-4כי הצריכה המשותפת נעה בין ,הגבייה עולה

  . לתקופה1-7היא 

  

  שותפת אינה סבירהכי בהעדר גינה הצריכה המ,לביקורת נראה 

  

  הערות והמלצות הביקורת 

ר את הסיבות לצריכה המשותפת תלערוך בדיקה קפדנית ולא,הביקורת ממליצה �

  .בהעדר גינה בבניין
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  3התאנה ' מגורים רחבניין 

  . בבניין אין גינה - ב8/99  המד הוחלף 226128מד חיצוני ' מס,  צרכנים 36הבניין כולל 

  

 תקופות על פי הרישומים במחלקת 9 -ותפת של הדיירים למבדיקת צריכת המים המש

 8ואילו הצריכה המשותפת הממוצעת  1-12כי הצריכה המשותפת היא בין ,הגבייה עולה

  .לתקופה

  

  .כי בהעדר גינה הצריכה המשותפת אינה סבירה,לביקורת נראה 

  הערות והמלצות הביקורת

צריכה להיות צריכה משותפת לבחון מדוע בניין שאין לו גינה , הביקורת ממליצה �

  .אלא אם יש סיבה ידועה ויש צורך לטפל בה,גבוהה

  

  רות והמלצות הביקורתהע

ר את הסיבות לצריכה המשותפת תלערוך בדיקה קפדנית ולא,הביקורת ממליצה

  .בהעדר גינה בבניין

לכן על העירייה לא להסתפק בחיוב על ,מצוקת המים ידועה ומס בצורת הופעל �

 .בלי לברר הסיבות לצריכת המים המשותפות הלא סבירותמ,צריכת מים

  

כי הצריכה המשותפת אינה , שבמקרים שנבדקו נמצא, הביקורת מעירה �

למרות שהקריאות מתבצעות כראוי וקיימים הפרשי צריכת מים בין המד ,סבירה

 .הכללי לבין המדים של הצרכנים הפרטיים

  

ילה סמויה או גניבת מים לא כאשר אין גינה משותפת ואין נז, לדעת הביקורת �

 .צריכה להיות צריכה משותפת ויש לבדוק את התופעה

  

אשר אין להם גינה ויש להם , ליידע את הצרכן בבניינים, הביקורת ממליצה �

כפי ,צריכת מים משותפת גבוהה שיפעלו לאיתור הסיבה לצריכת המים המשותפת

  .האחרות מקומיות שמקובל ברשויות
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   מנהל התייחסות
  אגף מים ותשתיות

  ל העירייה"והתייחסות מנכ
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  התייחסות מנהל מחלקת אחזקה תשתיות ומים

  

                                            
  
  
  
  
  

    
  ע"ב תשרי תש"י 

  2009 ספטמבר 30 
  

  לכבוד
  מר שלום בן שטרית

  מבקר העירייה
  כאן

  
  ,.נ.א
  

  ל בנזילות סמויותח חיובים בצריכת מים משותפת וטיפו"להלן תגובתי בעניין מצאי הביקורת בדו
  

  :צריכת מים משותפת נובעת גם מ
  . מהבניה הרוויה בעיר75% - דבר הקורה בכ, פיצוצי ודליפת מים בצנרת ישנה בעיקר .1
קיימת סברה אצל מרבית הדיירים שכאשר הם . שטיפת מרצפות ושבילי הליכה על ידי התושבים .2

  .תר לקחת מים מהצינור לפני השעוןמשקים גינה או מנקים כניסה או שוטפים את רכבם הפרטי אז מו
  ). שנים5 -ממצאים אלו נתגלו במהלך העבודה שוטפת במשך למעלה מ     (

 מדי מים לא תקנים בדרך כלל פועלים לרעת העירייה ולטובת הצרכן שכן – מדי מים לא תקנים .3
  .השעון אינו קורא בצורה תקנית את זרימת המים בשעון

 לא חייבת להיות אם –מרכז אורן לא הייתה צריכת מים משותפת  סוחרים ב– העדר צריכה משותפת
  .הכל תקין במערכת המים

הוחלף ,  דיירי הבניין כבר פנו מספר פעמים אלי– 3ספרא '  רח–צריכת מים גבוהה שאינה סבירה 
לדיירים אף הוצע לשלוח את מד המים לבוררות אולם הם , לפנים משורת הדין מד מים בבניין

  .ת כןמסרבים לעשו
  . הכל תקין3'  אין צריכה משותפת עדיין לא מעידה על כך שבבניין מס1זה שבבנין בספרא 

, להזכירך מדובר בשטחים פרטיים באחריות הדיירים ועליהם לבדוק ולטפל במערכת המים הבתיים
  .זהו לא תפקידה של העירייה

פ הנקבע הן בתקנות המים "לא יעלה על הדעת שדייר המסרב לטפל בבעיית מים בבניין או לפעול ע
  .רק כי הוא פנה למבקר העירייה או לכל גורם אחר בעירייה, והן בחוקי עזר יזוכה באופן אוטומטי

  
  .אשמח לעמוד לרשותך בכל עת

  
  

  ,בכבוד רב
  

  אביטבול) מאיר(מישל 
  מנהל האגף

  . ראש העיר–מר מוטי מלכה : העתקים
  .ל העירייה" מנכ–             מר אלי פרץ 
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  תגובת מבקר העירייה

  

  2009 אוקטובר 11 
  ע"ג תשרי תש"כ 

  : לכבוד

  מר מישל אבוטבול

  מנהל אגף אחזקה ותשתיות

  

  ,נכבדי

  חיובים בצריכת מים משותפת: ח בנושא"התייחסותך לטיוטת הדו: הנדון

  )2009 בספטמבר 21 (

, מבר  בספט30במכתבך מיום  לדוח הביקורת תכי ההתייחסו, הנני להביא לתשומת לבך

  : כגון, כמו כן לא התייחסת למספר נושאים בדוח, כללית ואינה מפורטת 2009

 .בתים שאין להם גינה ומחויבים בצריכת מים משותפת �
 ). ליקויים412".(הערות קורא"הטיפול של מחלקת מים בדוח קורא  �
 ).55%(האחוז הגבוה של מדי מים לא תקינים  �
צעת על ידי בעירייה ולא על ידי עובדי קריאת מד מים של הגינות הציבוריות מתב �

 .מ"מלג
  

שכן לא נדרשת לטפל בשטחים פרטיים וגם , לשני הסעיפים האחרונים במכתבך אין מקום

מה שנדרש הוא לבדוק את הסבירות של , לא נדרשת לזכות מאן דהו על צריכת מים כלשהי

  .צריכת מים משותפת גדולה בהעדר סיבה לכך

  

יחד עם זאת ראוי , אך, )שלב יותר מאוחר(על תיקון ליקויים אמנם לא נתבקשת לדווח 

אלא אם כן אתה מקבל אותם כמות שהם ויופיעו בדוח הסופי , שתתייחס לנושאים שהועלו

  .שיפורסם בהקדם

אשר מחייב טיפול ,הביקורת אינה מתעלמת מהדינאמיקה של הטיפול בנושאי מים 

  .אינטנסיבי לאורך כל השנה

  

  !בברכת חזק ואמץ
  שלום בן שטרית
   מבקר העירייה

 -מר יעקב בן דוד.ל העירייה" מנכ-מר אלי פרץ.  ראש העיר– מר מוטי מלכה :העתק

  .מנהל אגף הגבייה
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  ל העירייה"מנכהתייחסות 

 
  

  ע"ו כסלו תש"כ 
  2009 דצמבר 13 

  נושא צריכת מים/ביקורות- מבקר/ל"מנכ.י.ס

   עמודים 2מסמך זה מכיל 

  ____________________:אל
  ).פורום משתתפים    (

  
  

  ביקורת בנושא צריכת מים משותפת: הנדון
  

ביקורת –צריכת מים משותפת : ל בנושא"התקיימה ישיבה בראשות המנכ'  דצמ13בתאריך  .1
  . מנהל גביה, מנהל אגף אחזקה ותשתיות, ש"יועמ, גזבר, מבקר: משתתפים. מבקר העירייה

 : מהלך הישיבה .2
ימים בתים משותפים שאין להם גינות ויש להם צריכה   הבעיה העיקרית שקי- מבקר  .א

–יש בעיה בעבודה של מילגם בקריאות המונה –ח "הקרואים מוציאים דו. משותפת
בניין של ספרא בניין : לדוגמא. הרבה מונים לא נקראים מסיבות שונות סגור ואין גישה

 צריך - קוראדוח. ואילו בבניין אחר יש צריכה משותפת, צריכה משותפת" 0"אחד יש 
ידי מלגם -י העירייה ולא על"הגינות של העירייה נקראות ע. י המחלקה"להיבדק ע

 . י העירייה"ולא ע) כמו מלגם(לדעתי זה צריך להיות קורא חיצוני 
  
יש בעיה בקריאה של השעון הקורא לא קורא טוב וזה גורם לחיוב גבוה  -ראש העיר  .ב

 . לדיירים שלא בצדק
  

 
 אין מקום לביקורת זה באחריות משותפת של - א צריכות משותפות בנוש -מנהל הגביה  .ג

המקרים היחידים שצריך לבדוק שעון פגום או מעל . הדיירים אין לי אפשרות להתערב
המבקר הנוסף שאפשר להתערב כאשר קיימת טעות בקריאות יש הרבה .  שנים5

 גורמים שיכולים להשפיע על הצריכה המשותפת והיא באחריותם 
 
 כאשר תושב טוען שיש בעיה בשעון יש מנגנון מיוחד אך -אחזקה ותשתיותמנהל   .ד

. התקנות האלה חלות גם במקרה של בית משותף או בית פרטי.  מבצעים את הבדיקות
 כל חודש מטופל -דוחות קורא. כל השעונים בבתים המשותפים הם בני שנה וחצי

 . החודש לא החלפתי כי אין מדי מים
  

 
מה שקורה אחרי השעון זה . אשי כל מה שקורה עד לשעון זה עירייה יש שעון ר-גזבר   .ה

 צריך לקרוא את הקריאות הלוגיות ולבדוק שאין טעויות טכניות . דיירים
 
 ". זה לא הגיוני"ס הטענה " אין כלום בחוק לטפל בטענות האלו ע- ש"יועמ  .ו

  
 
. פול  על המים את הבעיה יש לנו  מונוף מחויבותי לקבל תלונות מהציבור ולהצי- מבקר  .ז

 . ח תיקון ליקויים:"אני מבקש לקבל תשובות לגבי דו
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  : ל"להלן סיכום מנכ .3
 . ח הסופי"מנהל אחזקה ותשתיות יוציא התייחסות אחרי הדו  .א
  
אף עובד , כל מה שקורה בתוך הבלוק עד לשעון של העירייה הינה באחריות הדיירים  .ב

 . עירייה לא יכנס לבלוק
  

 
מנת שזה יהיה -י אנשי מקצוע של העירייה על" יבוצע ע-בוריותקריאת המים בגינות צי  .ג

 . מדויק
 
ידי המבקר -  כל תלונה של אזרח שמגיעה למבקר תיבדק על-תלונות אזרחים תושבים  .ד

 . ואנחנו ניתן תשובה למבקר כמו שנעשה בכל הביקורות
  

 
ז מבקש מהמבקר לקבל התייחסות לאיזה נושאים לא קבלתה תשובה משביעת רצון לרכ  .ה

 . עמוד
  
  
  

לגבי עניין טיפול במים אנחנו בתקופה לא קלה עם היטל בצורת מה שאפשר להוציא   .ו
 . מעירייה הם ייקחו

 יתקיים דיון בנושא עם המבקר בלבד לגבי תשובות של מנהלי ' דצמ29בתאריך   .ז
 . העירייה

  
  ,בברכה .4

  
  
  
  
  
  

  אלי      פרץ
  ל"  מ  נ  כ  

  :העתקים
  ראש העיר-מר מוטי מלכה

  מ ראש העיר"מ-וסי סולימנימר י
  סגן ראש העיר- מר חיים שטיינר

  סגן ראש העיר -מר בוריס בורוכוב
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  ערות ראש העירה
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חיובים בצריכת מים משותפת וטיפול בנזילה :הערות ראש העיר בנושא 
 סמויה

  
  

ה משותפת נפוצה וידועה בכל הרשויות תופעת תלונות תושבים על חיובים בצריכ
  . מקורה בצנרת לא תקינה וצריכה לא מבוקרת של דיירי הרכוש המשותף,המקומיות

  
 

בעיקר בהסברה , מנהל מחלקת המים ומנהל אגף הגביה הונחו לסייע לתושבים
  . שיקפידו על תקינות הצנרת ועל צריכה מבוקרת בתוך מתחם הגינה והבית

  
  

בגין ההפרש מהמונה המרכזי , ת התושבים על צריכה משותפתהעירייה מחייבת א
 .בכניסה לשטח המשותף לבין הצריכה הפרטית של הדיירים שווה בשווה

  
  

לטפל במערכת המים מעבר למונה המרכזי , אין זה מתחום תפקידה  של העירייה
שממנו ואילך עוברת האחריות לשטח המשותף ואחר כך למונים הפרטיים של 

  .כן זה רכושם הפרטיש,הדיירים
  
 

על צריכה משותפת בגין ההפרש מהמונה המרכזי ,העירייה מחייבת את התושבים 
 .לבין הצריכה הפרטית של הדיירים שווה בשווה, בכניסה לשטח המשותף

  
  

ראוי להזכיר שהעירייה רוכשת מים מחברת מקורות ואינה יכולה לספוג גירעונות 
  .  מבוקרת של תושביםמחוסר תקינות של הצנרת ומצריכה לא

  
  

   50% -שהם  כ, מדי מים3520 - כ2007העירייה החליפה בשנת , באשר למדי המים
  .מסך הכול מדי המים בעיר

 
  

עקב הפחתת מענקי איזון , מתמודדת עם תקציב קשה לביצוע 2010העירייה בשנת 
יחד עם זאת הקצתה תקציב מסוים לרכישת מדי מים חדשים בהתאם ,מהממשלה

 .ויות התקציבלאפשר
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מעקב תיקון ליקויים 
 מבקר העירייהלדוח 

  2008לשנת 
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  וביטחון) ח"מל(ועדת  משק לשעת חרום 

  

  

  הליקוי

  

 . פעמים בשנה אחת לרבעון4הוועדה לא התכנסה  �

 

 .הומלץ להפריד פרוטוקולים ישיבת הוועדה בתיק נפרד �

  

 .ח תיק נפרד לתרגילים והשתלמויותהומלץ לפתו �

 

   . את שמות חברי הוועדה באתר האינטראנט של העירייהפרסםהומלץ ל �

  

  אופן תיקון הליקוי

  

 . פעמים כנדרש4 התכנסה הוועדה 2009בשנת 

  

 .ח בתיק נפרד"הופרדו הפרוטוקולים של ישיבות ועדת מל

  

נפתח תיק נפרד לתרגילים , ח באתר האינטראנט של העירייה"פורסמו שמות חברי ועדת מל

  .והשתלמויות

  

  הליקוי

  .לא נקבע אחראי לנושא מזון בחרום �

  

  אופן תיקון הליקוי

  

כי ראש מכלול הנדסה ותשתיות יהיה אחראי גם לנושא מזון בחירום במסגרת ,נקבע 

  הלוגיסטיקה
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  ח"וועדת משנה לפינוי סעד וחללים פס

  הליקוי

הומלץ ,ח "ינוי והרכב לוועדת משנה פסח מ"ח מל"ל פס"על פי פק, לא נמצא �

  להעמיד בראש וועדת משנה בכיר מהעירייה

  

  אופן תיקון הליקוי

ראש העיר מינה את סגן ראש העיר מר חיים שטיינר לעמוד בראש וועדת משנה לפינוי סעד 

  .וחללים

  

  הליקוי

  ".עופרת יצוקה"ח במבצע "אינה שותפה פעילה בנושא פס, עצה הדתית והמ �

  

  הליקוייקון אופן ת

  ".עופרת יצוקה"מעורבות המועצה הדתית שופרה וזה בא לידי ביטוי במבצע 

  

  הליקוי

חסרים פרטים רבים לגבי מתקן הקליטה ה " ארגון חמעםבהסכם התקשרות  �

  .הפריט היחיד שקיים בהסכם הינו שם המתקן וחותמת מנהל המתקן, ומהותיים

  

  אופן תיקון ליקוי

וכרגע מנהלת הרווחה מבצעת הסכמים מול כל נקודות ,טה בוצע תרגיל של נקודת קלי

  הקליטה

  הליקוי

  ".בית ציפורה"ו" בית אברהם"אין הסכמי התקשרות עם  �

  

  תיקון הליקויאופן 

בוצע תרגיל של נקודת קליטה וכרגע מנהלת הרווחה מבצעת הסכמים מול כל נקודות 

  .הקליטה
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  הליקוי

קליטה כולל הוספת תרשים ומתקנים לרענן את נהלי מתקני פינוי וה, נדרש �

 .קיימים בכל מתקן

  

  תיקון הליקויאופן 

  2010 שהתקיים בחודש יוני 4בוצע רענון במסגרת תרגיל נקודת מפנה 

  

  הליקוי

 . יש לקבל את אישור מחלקת ההנדסה בדבר כשירותם של המתקנים מבחינת מיגון �

  

  תיקון הליקויאופן 

  .מתקנים מבחינה בטיחותית בטיפול ההנדסההועברה פניה לאגף ההנדסה לאישור ה

  

  )היה בעדכון(ל תחום הלוגיסטיקה "פק

  הליקוי

 .ח בתחום מכלל הלוגיסטיקה לא היה מוכן והיה בשלבי עדכון"ל מל"פק �

  

  תיקון הליקויאופן 

 יוני 4ל תורגל בנקודת מפנה "ניתן לבצע ביקורת הפק, ל מוכן ומאורגן "פ המהנדס הפק"ע

2010.   
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  הסעות ילדים במערכת החינוך

  

  הליקוי

כחלק מתנאי ) תעודות מאושרות,רישיונות(יש לדרוש קבלת מסמכים חדשים  �

 .המכרז ההסעות

  

  תיקון הליקויאופן 

תעודות מאושרות כחלק מתנאי ,רישיונות ,מנהל אגף החינוך מקפיד לקבל מסמכים חדשים 

  .מכרז ההסעות

  

  הליקוי

בנושא הסעות ,בים בהסעות ואלטרנטיבות אחרות שילו/ בחינת נושא ההסעות  �

 ".הראל"ו" נצח ישראל"בית ספר 

  

  תיקון הליקויאופן 

  .מנהל אגף החינוך דיווח שהנושא נבחן ולא ניתן לבצע שינויים

  

  הליקוי

 .מלווים/נהגים/אינו מעורב בפיקוח על חברות ההסעה, קצין בטיחות של העירייה �

  

  תיקון הליקויאופן 

שהתקיימה פגישת עבודה בנושא בטיחות בה נדונו נושאי הבטיחות , ינוך דיווחמנהל אגף הח

  .ל משרד החינוך בנושא הסעות ובטיחות"המפורטים בחוזר מנכ

  

  הליקוי

הדרכה בנושא פיקוח ובקרה על נושא /לא עבר השתלמות,אחראי ההסעות  �

 .ההסעות

  

  תיקון הליקויאופן 

 בנובמבר 4ושא ההסעות יצאה לקורס בתאריך לאחרונה הוחלף אחראי הסעות והאחראית לנ

  .2009 במרס 10 אשר מסתיים בתאריך 2009
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  הליקוי

אי מציאת נהלים המגדירים את תפקידו של אחראי ההסעות ותוכנית עבודה  �

  .שנתית

  

  תיקון הליקויאופן 

  .ישנה הגדרת תפקיד על ידי מנהל האגף והיא מצורפת

  

  הליקוי

 . הנוגעים למכרז ,אי ריכוז מסמכים בתיק מכרז �

  

  אופן תיקון הליקוי

  .בתיק מכרז,רוכזו כל המסמכים הקשורים למכרז 

  

  הליקוי

ערבויות הביצוע של החברות לא נמצאו בגזברות העיירה מאז תחילת שנת  �

 .ט"הלימודים תשס

  

  תיקון הליקויאופן 

  .התקבלו כל הביטוחים והערבויות מחברות ההסעה

  

  הליקוי

י כוחם אינם חתומים על חשבוניות מפורטות של הספקים מנהלי בתי הספר או בא ����

 .כנדרש מהחוזה

 

  תיקון הליקויאופן 

אשר רשום ,נא להמציא סעיף מדויק בחוזה . אין דרישה בחינה לחתימת מנהלי בתי הספר 

  .את הנטען

  

  הליקוי

 .וכדו, רישיונות רכב, בדיקת תוקפם של פוליסות ביטוח ����

  

  תיקון הליקויאופן 

  .וליסות הביטוח תקפים לרכבים המועסקים בעירייהכי פ, דווח
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  הליקוי

 .חוסר באישורים רפואיים המעידים על כשרות רפואית לנהגי ההסעות ����

  

  תיקון הליקויאופן 

  .דווח שטופל על ידי אחראי ההסעות

  

  הליקוי

בחברות ' רישום פלילי לנהגים וכדו, חוסרים בתוקפם של אישורי ביטוח ����

 .ההסעה

  

  יקויתיקון הלאופן 

  .דווח שטופל על יד אחראי ההסעות

  

  הליקוי

  .חוסר רישום תלמידים וכתובות המלווים בשירותי ההסעה ����

  

  תיקון הליקויאופן 

  .אחראי ההסעות טיפל בקבלת הכתובות ובשירות ההסעה של הילדים והמלווים

  

  הליקוי

  .אשר אינם עומדים בתנאי החוזה,חוסר הטלת קנסות על חברות ההסעה  ����

  

  קון הליקויתיאופן 

 אם מטילים קנסות, בעקבות ממצאי הביקורת לאחר כל בדיקה שנערכת על ידי פקחי העירייה

  .יש הצדקה לכך

  

  הליקוי

 .חוסר ביקורי פתע בקווי ההסעה או בדיקות מתוכננות ����

  

  תיקון הליקויאופן 

אחת , נערכות בדיקות של מחלקת הפיקוח העירוני בעירייה, בעקבות ממצאי הדוח 

  .הפקחים מעבירים את ממצאיהם למחלקת החינוך.שלושה /יםלשבועי
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 הליקוי

 .אי הגשת חשבוניות בפירוט נפרד עבור מלווים ועבור הסעות ����

  

  תיקון הליקויאופן 

בוצעה הפרדה בהגשת חשבוניות בפירוט נפרד עבור המלווים ועבור הסעות כולל הסעות 

  .מורים

  

  הליקוי

 .ני הבטיחות כנדרש מהחוזהאי דרישת העתק תעודת הסמכה של קצי ����

  

  תיקון הליקויאופן 

  נתקבלו העתק תעודות הסמכה של קצין בטיחות כנדרש מהחוזה

  

  הליקוי

 .אי זימון מלווים לתדריך ����

  

  תיקון הליקויאופן 

  .על ידי אגף החינוך והביטחון, םדווח שבתחילת הלימודים בוצע תדריך למלווי

  

  הליקוי

ל חברות ההסעות המועברות למחלקת אי הכנת יומן אירועים ותלונות ע ����

 .החינוך

  

  תיקון הליקוי

  .רות ההסעה וכן תיק תלונות הציבורהוכן יומן אירועים ותלונות על חב
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  מרחבים מוגנים בבתי הספר/תחזוקת מקלטים

  

  הליקוי

 נוהל באשר לסדר פעולות של בעלי התפקידים בבתי הספר בזמן אירוע קיוםאי  ����

 .חירום

  

  ליקויתיקון האופן 

  .אבות הבית יודעים ותורגלו להגיע למחסן בעת אירוע ולהעמיס הציוד למקלטים

  

   במקלטיםליקויים

  :נתגלו הליקויים הבאים ,במסגרת הביקורת במקלטים 

עול עם ניתוק זרם פאי הימצאות תאורות חירום המחוברות לחשמל האמורה ל ����

 .החשמל

  

 .לאמצעי תקשורת של שקעים ונקודות חשמל המתחברות םאי הימצאות ����

 

 .אי הימצאותם של שקעים לחיבורי קווי טלפון ����

 

 .תיקונם והחלפתם,חוסר בהמצאות וונטות  ����

  

 .פתחי חירום אינם ננעלות וחסרות גומיות לאיטום ����

  

 .חוסר שילוט זוהר במקלטים ����

 

 .חוסר בחדרי שירותיים ומים זורמים ����

  

  .חוסר שלטי הכוונה ����

  

 .נון במקלטיםאי בדיקת תקינות של מערכות אוויר וסי ����

  

אי ידיעת הפעלת מערכות אוורור וסינון על ידי אבות הבית או האחראים  ����

 .למקלטים

  

 .אי המצאות ציוד עזרה ראשונה במקלטים ����

  



 2009דוח מבקר העירייה לשנת  

 205 
 

 .אי המצאות ציוד כיבוי אש במקלטים ����

  

 .אי הימצאות מרכיבי ביטחון במקלטים ����

  

  יםתיקון הליקויאופן 

  

  . דרישה למשרדי הממשלההעירייה ביצעה סקר מקלטים בבתי הספר והגישה

  .דווח שהוחל סקר שני במקלטים ציבוריים

  .אשר מאוחסן בו חלק מהציוד הנדרש למקלטים,הוקם מחסן חירום 

במסגרת עבודת העירייה ישנם סדרי עדיפויות כל הנושאים הנזכרים לעיל יבוצעו בהתאם 

  . 2010 דצמברגני הילדים יסוקרו עד ל  "ז מנכ'ללו

 לגבי בתי הספר נעשה סקר הועברה דרישה , ציבוריים נעשה סקרלגבי השאר מקלטים

עדיין לא קיבלנו ,למשרד לביטחון הפנים על הציוד בכל המקלטים הציבוריים וכן גני הילדים

  .תשובה
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  היערכות העירייה למצבי חירום ואסונות טבע על רקע

  "מבצע עופרת יצוקה "

  

  מרכז ההפעלה ומכלולים

  הליקוי

מסמכים הימצאותם של ארונות שניתנים לנעילה עקב , שנם חסרים במכלוליםי ����

 .חסויים

 

  תיקון הליקויאופן 

ציוד ,י קוד כניסה והמקום מאובטח היטב "המקום סגור ע,כנס ילמרכז ההפעלה לא נותנים לה

  .רגיש בארון נעול

  

  הליקוי

חשבים מ,אי הכנסת לאינוונטאר של העירייה הציוד שנרכש למרכז ההפעלה  ����

 .לאינוונטאר של העירייה ,'וכדו

  

  תיקון הליקויאופן 

 הסקר יסתיים –בימים אלו נעשה סקר גדול של כל אינוונטאר העירייה כולל מרכז ההפעלה 

  10 /2010 -ב

  

  דוברות והסברה

  הליקוי

 .כריזה ואמצעי ניוד והנדסה ותשתיות,קיים חוסר בציוד מיגון ����

 

  תיקון הליקויאופן 

ר על החוסרים תשובתם כמו בעופרת "ולפקעלחה דרישה למשרד הפנים נש, ם חוסרקיי

  .ינופק בחרום–יצוקה 

  

  מכלול הנדסה ותשתיות

  הליקוי

 .חוסר בציוד לחיבור והזרמת מים לשכונות בעת אירוע חירום ����
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  תיקון הליקויאופן 

  .יצאה דרישה למשרד הפנים

  

  ס"אירועי חומ

  הליקוי

 :ו נתגלו הליקויים הבאים.במפעל ט

 .חוסר מעקב אחר דרישות משרד איכות הסביבה  ����

  

  אופן תיקון הליקוי

  .הנושא בטיפול שוטף באשר לשיפור ההגנות הנדרשות

ר המשרד "י ראש העיר אל מול איכות הסביבה ופקע"במסגרת עופרת יצוקה הנושא טופל ע

  .פיולאיכות הסביבה העביר הדרישות לטיבון ויל ועל פי מנהל האגף הם פועלים על 

  

  משאבי אנוש

  הליקוי

 .ל"אי התאמה בין משימות מכלול משאבי אנוש ומכלול חירום בפק ����

  

  אופן תיקון הליקוי

  .4משאבי אנוש תיקן הליקויים בנקודת מפנה 
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  אתר סיוע לאוכלוסיה

  תרשמי פריסה

  הליקוי

 ם הן שטחים הפתוחים" של תרשימי פריסה לשטחי פריסת האסליםאי הימצאות ����

 .תי הספר הן בב

  

  תיקון הליקויאופן 

  .ם לפי ההוראות"ישנם תרשימי פריסה של האסלי

  

  מבנה פיזי

  הליקוי

 .אי הימצאותם של רישומים על תשתיות ומבנים בבתי הספר ����

  

  תיקון הליקויאופן 

והבניינים החדשים בעמל , הראל, עציון, אלי כהן: יש תרשימי תשתיות לבתי ספר הבאים

תן בזמן נהפתרון י, ר שנבנו יותר מעשור אין רשומים של תשתיות בשאר בתי הספ. ואמית 

  .אמת

  

  ים"ציוד לאסל

  הליקוי

 .ים"אי הימצאות פירוט ציוד חירום לאסל ����

  

  אופן תיקון הליקוי

  .קיים פירוט ציוד נדרש אין תקציב לרכישתו

  

  ים"תרגול צוותי אסל

  הליקוי

 .ים"אסל-אי הימצאות תיעוד לגבי ביצוע תדריך תרגול לצוותי ה ����

  

 אופן תיקון הליקוי

  ".עופרת יצוקה"לתדרוך בתקופת מבצע , ל העירייה"ים הוזמנו למנכ"מפקדי האסלי
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  נהלים

  

  הליקוי

טיפול ופינוי לצוותי ,דווח קליטה,רישום(ים "לא נמצאו נהלים לאסל ����

 ).טיפול נפשי/מידע לציבור,חלוקת מזון,סריקה

  

  אופן תיקון הליקוי

  .ל"ט ולכל מפקד אסל יש פק"י קב"עתדריך ם קיבלו "מנהלי האסלי

  

  מרכז לוגיסטי

  הליקוי

 .אי הקצאת כח אדם ואמצעים להקמת המרכז הלוגיסטי במחסן העירייה ����

  

  אופן תיקון הליקוי

  .ל חרום"מר יורם עזר יתאם צוות במסגרת פק,סן חמונה מנהל למכון הלוגיסטי ולמ
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  מחלקת הביטחון

  םימקלטים דו תכליתי

  הליקוי

 לציבור הרחב באמצעות התקשרות םלא הוסדר נושא העברת מקלטים דו תכליתיי �

  .משפטית מתאימה

  

  אופן תיקון הליקוי

נושא ההתקשרות המשפטית לא סוכם ונבחן . בוצע מיפוי של כל המקלטים הציבוריים בעיר

  .תובמסגרת הקצאה קרקע

  

  הליקוי

  .באתר האינטראנטח וביטחון "אי פרסום רשימת שמות ועדות מל �

  אופן תיקון הליקוי

  .ח וביטחון מפורסמות באינטראנט"שמות וועדות מל �

  הליקוי

 .לא קיים ציוד למקלטי גני ילדים �

 

  אופן תיקון הליקוי

לגני הילדים אין ציוד מסומן הוגשה דרישה , כיום במחסן העירייה קיים ציוד לכל בתי הספר 

  .ר"למשרד הפנים לפקע

  מחסני חירום

  יהליקו

 .ח"ח ומחסן מל"לא נמצאה הפרדה בין מחסן פס �

  

  אופן תיקון הליקוי

  .ח במחסן אתם"העירייה הגדירה כי נוח לה לרכז את ציוד  פסח וציוד מל

 

  הליקוי

 .ח"פינוי הבלאי ממחסן מל �

  אופן תיקון הליקוי

    .יצאה דרישה לפינוי הבלאי לפיקוד העורף ולא נתקבל עד כה אישור
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עקב תיקון ליקויים מ
  2008ח לשנת "לדוח רו
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   2008ביקורת רואה חשבון לשנת דיווח תיקון ליקויים לדוח 
  כללי

  

רואה חשבון של משרד הפנים בדק נושאים בגזרות העירייה במסגרת דוח הביקורת 

  .חולהלן התייחסותם לממצאי הדו. לנוגעים בדבר עותק מהדוח הועבר ,המפורט

  

  גזבר העירייה–נושאי גזברות 

  ביצוע התקציב הרגיל

  

 לאחר 2008 בספטמבר 07 התקציב הראשוני אושר על ידי מליאת העירייה ביום 1.ב

  ).08-216.()9דף ) 2(1.ד(המועד הקבוע בחוק 

  אופן תיקון הליקוי
  

  .2008 בינואר 22 מתאריך 56' התקציב אושר על ידי מועצת העירייה בישיבה מס
  

  קויהלי
  

העירייה . בעת עדכון הסדר ההבראה התחייבה העירייה לשמירה על התקציב מאוזן2.ב

  ).08-216( ).9דף )3(1.ד(₪  אלפי 1.320סיימה את שנת הדוח בגרעון בסך 

  

  אופן תיקון הליקוי
  

- ו2006בשנת ש תימורים "הגרעון נבע מאי רישום הוצאות השתתפות במימון הפעלת מט

  .2008ונרשמו בהוצאה של  ₪ 1.610.104- בסתכמו אלו הת הוצאו 2007

  

  ביצוע תקציב הפיתוח
  

  הליקוי
  
ים לא הייתה תנועה כספית במשך שנת הדוח כאשר בשבעה מהם " בשישה עשר תבר3. ב

  ).08-218( ).12דף ( בדצמבר 21 (2007גם בשנת לא הייתה תנועה 

  

  אופן תיקון הליקוי
  

  .2008 בדצמבר 25 מתאריך 2' מסם בישיבה " תברי47 העיר סגרה מועצת 
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  ארנונה ומים

  הליקוי

דף ) 2 (1.1 5דף (₪  אלפי 72.768 חובות הארנונה של התושבים עולים לסך 4.ב

25).(08-221.(  

  

  אופן תיקון הליקוי
  

   .לא נלקחו בחשבון חובות מספקים וחובות ארנונה
  

  ניהול נכסים ובטיחות

  הליקוי

 ).22 דף 3.ד(ם של התאגידים העירוניים שבבעלות העירייה לא הוכנו דוחות מבוקרי5.ב

)08-220.(  

  
 אופן תיקון הליקוי

  

 הוגש למבקר עמותת )בבעלות העירייה(ח כספי מבוקר של קרן קריית מלאכי לפיתוח "דו

 שני דוחות לרואה חשבון מבקר הוגשו . עיריית קריית מלאכי50%אופק נכים ומוגבלים 

  .2008מבוקרים לשנת 

  .לא הגישה דוחות, עיריית קריית מלאכי 50%ש תימורים "מט

  

  ).08-220( ).22 דף 3.ד( העירייה לא הקימה ואינה שותפה בתאגיד מים וביוב 6.ב

  

 אופן תיקון הליקוי
  

עדיין לא נקבע תאגיד עיריית  ,1.2010סקר נכסי מים וביוב עד יום , העירייה ערכה

  .םעל ידי מנהלת המי) שותפים(קריית מלאכי 

  
  מזכיר מועצה. מ. מ-המועצהוועדות 

  
  

  :וועדות שלא הוקמו 
  

  ועדת ההשקעות
  

  .כי לעירייה אין השקעות בנתיים,לא הוקמה 
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  וועדה לקידום מעמד הילד
  

  .אך לא התכנסה, קיימת
  

  וועדה להנצחת זכר לנרצחי פעולות טרור
  

יה בדיוק כפי שאנו אנו נוהגים כלפ, ישנה מפחה אחת של נפגע טרור, בקריית מלאכי

  . והנחת זריםןל כולל הזמנה לטקסי הזיכרו.ה.נוהגים בחללי צ

  
   וועדות שלא התכנסו בשנת הדוח

  

  וועדת הנהלה
  .הכל נדון במליאה , ההיות ואין אופוזיצי

  

  וועדת תמיכות והקצבות
  

   תמיכות בשנת הדוחחילקהכי העירייה לא ,לא התכנסה 
  

  )וועדת חובה(וועדת תחבורה ובטיחות בדרכים
  

  . פעמיים ואף אישרה מפת תימרור3התכנסה 
  

  וועדה לשימור אתרים
  

והוא מטופל ומושקע הוועדה ") בית ראשונים(" לשימור 1ישנו אתר , בקריית מלאכי

  .צורפה לוועדה קיימת

  

  וועדה להחזר הוצאות משפטיות
  

  .כיוון שלא היה צורך, לא התכנסה
 
  

   עובדיםועדה להתייעלות צמצום  ופיטורי
  

  .כיוון שלא היה צורך, לא התכנסה
  

  וועדת מנגנון ובחינה
  

  .התכנסה מספר פעמיים לפי הצורך
  

  )וועדת חובה(וועדת חינוך 
  

  .לא התכנסה
  

  )וועדת חובה(וועדה לאיכות הסביבה 
  

  .התכנסה פעם אחת
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  )לא הועברו נתונים(וועדה למאבק בנגע הסמים  
  

 .התכנסה אך לא הועברו נתונים
  

  דובר העירייה

  פרסום דוחות איכות המים

  הליקוי 

  ).08-225).(28 דף 5.3.ד( העירייה פרסמה את הדוחות על איכות המים באיחור 7.ב

  

  אופן תיקון הליקוי
  

לעיתים הדבר לוקח יותר משבוע כתוצאה .תוך שבוע מקבלת הדוח הדובר דואג לפרסמו

  .הם התגברנו עלייםמבעיות בירוקרטיות פנימיות שבינתי

  

-1.4.09 (2009 2דוחות רבעון " לדוגמא , הדוחות מגיעים באיחור של חודש עד חודשיים

  . והגיעו אלי מספר ימים אחרי10/11/09 -הודפסו ב )30.6.09

  

 .ראוי לציין שגם הדוחות ממשרד הבריאות המחוזית מגיעים באיחור אל מחלקת התברואה
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   מעקב תיקון הליקויים–'  פרק גליקויים משנים קודמות

  גזבר העירייה

  ארנונה ומים

  הליקוי

 העירייה אינה מפרידה במערך הגביה בין חובות מסופקים ארנונה לחובות מסופקים 1. ג

  .מים ואחרים, ביוב

  

 אופן תיקון הליקוי
  

  .2008העירייה תקנה את הליקוי עוד בשנת 

  ביצוע תקציבי הפיתוח

  הליקוי

  

ם מעבר למסגרת " הדוח קיימות חריגות בביצוע ההוצאות בתברי בסוף שנת3. ג

  .₪ מיליון 1.674התקציבית המאושרת בסך נטו 

  

 אופן תיקון הליקוי
  

נבע מכך שההכנסות צמודות למדדים שונים כמו מדד ,אי התאמה בין התקציבים לבין הביצוע 

  .חיהאו פרויקטים אחרים שצמודים למדד יוקר המ) מוסדות חינוך(הבנייה 

  .ר"נעשית בעת סגירת התב, התאמת התקציב לביצוע

  הליקוי

 העירייה לא הפקידה בחשבונות בנק נפרדים כספים שנתקבלו עבור תקציבי פיתוח 4.ג

  .המיועדים לביצוע עבודות פיתוח כמתחייב מהקבוע בפקודת העיריות

  

 אופן תיקון הליקוי
  

 מפעל הפיס חישובי הזיכוי של תקציב ים שבמימון" לתברםהעירייה פותחת חשבונות ייעודיי

אך ,לעירייה חשבון לפיתוח בבנק דיסקונט . ולא חשבון הפיתוחןפיתוח הוא חישובי הסילוקי

  .הממשלה לא מזכה חשבון זה 

  

מקרים יש לחשבון פיתוח ) ש"עו(בהעברת התגמול מחשבון הסילוקין איני רואה היגיון 

  .חשבון הפיתוח לא יכול להיות במינוסשהקבלן זכאי לתשלום לפני קבלת ההשתתפות 
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  חייבים

  הליקוי

  .₪ אלפי 232 הינו בגובה של 2008 בדצמבר 31 סך חובות עובדי העירייה נכון ליום 5. ג

  

 אופן תיקון הליקוי
  

בעלה היה בעל (עובדת  ₪ 232עם כל עובדי העירייה יש הסדר תשלומים מחוב של 

  . 46.000₪יתר העובדים עמד על חובות ש כך ₪ 186.375 סך של חויב) הנכס

 

  מהנדס העירייה
  

  הליקוי

בעירייה דוח מעודכן על מצבת הנכסים שבבעלות העירייה וכאלה , לא נמצא. ג

  .שמושכרים

  

העירייה תפעל לתיקון הליקוי , סקר הנכסים נעשה באזור התעשייה בלבד:  תגובת העירייה

  .2009במהלך שנת 

  

  אופן תיקון הליקוי

 חודשים הקבלן עסוק 6-מזה כ" בר טכנולוגיות"שם במה מרכז וזכה קבלן העירייה פרס

  .של נכסי העירייהבהכנת תיק תשתיות 

  
  כח אדם

  

  מערך השכר והעסקת עובדים

  הליקוי

 ימי חופשה  וזאת בניגוד לאמור באוגדן תנאי 65 - חמישה עובדי ם צברו יותר מ6. ג

  .שירות חובות וזווית עובדים בשלטון המקומי

  

  אופן תיקון הליקוי

  . בוצעה הפחתה על פי החוק2009במהלך שנת " עופרת יצוקה"בשל מבצע , הליקוי תוקן
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  הבסיס החוקי
  לעבודת המבקר
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  הבסיס החוקי לעבודת המבקר

  )14/1/2002 מיום 80' מעודכן עד לתיקון מס(: פקודת העיריות

  י עובדים ופיטוריהםמינו: 'סימן א

, )6' מס(,   )3' מס(ה "התשנ, ן"התש, ט"התשל, )2' מס(א "התשל: תיקונים [מינוי פקידים
  ]ב"התשס

אנשים ראויים למשרות ,  למנות לעירייה– ולפי דרישת הממונה חייבת –מועצה רשאית ) א.(167

רופא , מפקח תברואה,  מהנדס,מזכיר או מנהל כללי וכן גזבר: והן, לכולן או למקצתן, המפורטות להלן

מינוי נושאי . אפשר למנות אדם אחד ליותר ממשרה אחת מן המשרות המפורטות בזה; ורופא וטרינר

  .משרה כאמור בסעיף קטן זה ייעשה בדרך של מכרז פומבי

  ;תמנה לעירייה מבקר במשרה מלאה, בהחלטה ברוב חבריה, המועצה )ב(

  :רייה אלא אם כן נתקיימו בו אלהלא ימונה ולא יכהן אדם כמבקר עי )ג(

  ;הוא יחיד )1(

  ;הוא תושב ישראל )2(

  ;הוא לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון )3(

 הוא בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ  )4(

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

 ;ש ניסיון במשך שנתיים בעבודת ביקורתהוא רכ )5(

הוא אינו חבר בהנהלה פעילה של מפלגה או בהנהלה פעילה או בגוף דומה אחר של רשימת מועמדים  )6(

  .שהתמודדה בבחירות לרשות המקומית

אלא אם כן  עברו עשר , מי שכיהן כחבר מועצה לא ימונה ולא יכהן כמבקר עירייה בשום עירייה )1ג(

  .תו כחבר מועצהשנים מתום כהונ

למשך כל תקופת כהונתה , לא יכהן כמבקר אותה עירייה, מי שהיה מועמד בבחירות למועצת העירייה )2ג(

  .שאליה היה מועמד, של אותה מועצה

רשאי הממונה על המחוז לאשר מינויו של אדם אשר לא נתמלא בו אחד , )ג(על אף הוראות סעיף קטן  )ד(

אם הוא רכש ניסיון במשך , כמבקר העירייה, )ג(לסעיף קטן ) 5(-ו) 4(מן התנאים המנויים בפסקאות 

  .1992- ב"התשנ, עשר שנים בעבודת ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית

  ]ב"התשס, )3' מס(ה "התשנ: תיקון[מועצה שלא מינתה מבקר 

, ה בצו כי תמנה מבקררשאי הוא לדרוש ממנ, ראה הממונה כי המועצה אינה ממנה מבקר) א.(א167

  .תוך הזמן הנקוב בצו, 167כאמור בסעיף 

רשאי הממונה למנות מבקר לעירייה ולקבוע את , לא מילאה המועצה אחרי הצו תוך הזמן האמור  )ב(

  .שכרו
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  )ט"התשל: תיקון(משכורת 

  ).ג(לפי סעיף קטן   )ב(

 פקח תונח לפני ועדת מנהל כללי או, מהנדס, מבקר, יועץ משפטי, במהלך מינוי למשרת גזבר) 1(  )1ב(

  המכרזים חוות דעתו של היועץ המשפטי של העירייה בדבר קיום הרשעה של המועמד 

  

במהלך מינוי למשרת ; חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש בתפקיד, בעבירה אשר בשל אופייה

  יועץ משפטי 

  . יקבלו את המשכורת שתקבע המועצה167אנשים שנתמנו כאמור בסעיף . 168

  ]ב"התשס, ה"התשנ, ן"התש, ט"התשל: תיקונים[דרכי מינוי עובדים וכשירות עובד ביקורת 

 למשרות שיש עליהן 167ראש העירייה רשאי למנות לעירייה עובדים שלא הוזכרו בסעיף ) א(170

  .הקצבה בתקציב המאושר

יועץ המשפטי וכן למשרת ה) א (167לרבות למשרות המנויות בסעיף , לא יתמנה אדם לעובד עירייה

אלא לאחר שראש העירייה או מי שהוא הסמיך לכך הכריז על המשרה בפומבי על פי כללים , לעירייה

החליטה ועדת ; על ידי היועץ המשפטי של משרד הפנים, תונח לפני ועדת המכרזים חוות דעת כאמור

;  למשרה כאמורתחליט המועצה בעניין מינוי אדם, המכרזים בניגוד לחוות דעתו של היועץ המשפטי

  .לרבות נושא משרה בעירייה הממלא תפקידי פיקוח, "פקח"בפסקה זו 

יקבע בתקנות כללים בדבר דרכי מכרז , באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, השר  )ג(

ורשאי הוא בתקנות כאמור לקבוע משרות וסוגי משרות , אם בדרך כלל ואם לסוגי משרות, ופרטיו

  .חובת מכרז, נאים שיקבעבת, שעליהן לא תחול

, על משרות שלהן מתקבל אדם באמצעות לשכת תעסוקה) ב(לא תחול חובת מכרז לפי סעיף קטן   )ד(

  .1959-ט"התשי, לפי חוק שירות התעסוקה

ראש העירייה בהסכמת מבקר העירייה ימנה עובדים ללשכת מבקר העירייה בהתאם לתקנים שיקבע   )ה(

תקנים לפי סעיף קטן זה יקבעו ). ד(עד ) א(ת סעיפים קטנים שר הפנים בתקנות ועל פי האמור בהוראו

 .בתחומה של העירייה ובגודל תקציבה השנתי, בידי השר בהתחשב במספר התושבים

עד למועד . ברשומות) ט"התשל: תיקון(תקנות לפי סעיף זה יותקנו תוך ארבעה חדשים מיום פרסומו (

  ).פרסום הקובץ לא הותקנו התקנות

נה  עובד ולא יכהן  אדם כעובד  ביקורת בלשכת מבקר העירייה אלא אם כן התקיימו בו לא  ימו) 1ה(

  ).4(עד ) 1)(ג (167הוראות סעיף 

לאשר מינויו של  , בהסכמת מבקר העירייה, רשאי ראש העירייה, )1ה(על אף הוראות סעיף קטן ) 2ה(

ן במשך שבע שנים בעבודת אם רכש נסיו) 4)(ג (167אדם אשר לא נתמלא בו התנאי האמור בסעיף 

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

  .  עובד המבצע פעולת ביקורת–" עובד ביקורת", בסעיף זה

ואולם הם יקבלו הוראות מקצועיות ממבקר , עובדי לשכת מבקר העירייה דינם כשאר עובדי העירייה )ו(

  .העירייה בלבד
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אלא בכפוף , שלא בהסכמתו של מבקר העירייה, ובד אצל מבקר העירייהלא יופסק שירותו של ע )ז(

 ).1(א171להוראות סעיף 

  ]ב"התשס, )2' מס(ה  "התשנ, ן"התש, ט"התשל, )2' מס(א "התשל: תיקונים[ תפקידי המבקר

  :ואלה תפקידי המבקר) א.(א170

, נעשו כדין, 1965-ה"התשכ, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבנייה, לבדוק אם פעולות העירייה )1(

  ;תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון, בידי המוסמך לעשותם

 ;לבדוק את פעולות עובדי העירייה )2(

טוהר , לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעירייה מבטיחים קיום הוראות כל דין )3(

  ;המידות ועקרונות היעילות והחיסכון

שבונות של העירייה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי העירייה ושמירת רכושה לבקר את הנהלת הח )4(

 .והחזקתו מניחות את הדעת

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

 קרן או גוף אשר העירייה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי , מוסד, מפעל

למי שעומד לביקורת לפי סעיף קטן זה . תה שנת תקציב או שהעירייה משתתפת במינוי הנהלתםאו  )ג(

  ".גוף עירוני מבוקר"ייקרא להלן 

את נושאי הביקורת בתקופה , יקבע המבקר את תכנית עבודתו השנתית) א(בכפוף לאמור בסעיף קטן   )ד(

  –פלונית ואת היקף הביקורת 

  ;על פי שיקול דעתו של המבקר )1(

  ;דרישת ראש העירייה לבקר עניין פלוניעל פי  )2(

ובלבד שמספר הנושאים לביקורת לא יעלה על שני נושאים , על פי דרישת הוועדה לענייני ביקורת )3(

  .לשנת עבודה

  .המבקר יקבע על פי שיקול דעתו את הדרכים לביצוע ביקורתו  )ה(

, לרבות הצעת תקן, מבקר העירייה יכין ויגיש לראש העירייה מדי שנה הצעת תקציב שנתי ללשכתו )ו(

היקף הצעת התקציב לא יפחת משיעור קבוע באחוזים מהתקציב . במסגרת הכנת התקציב לפי הפקודה

כפי שיקבע השר בהתחשב במספר התושבים בתחומה של העירייה ובגודל תקציבה , השנתי של העירייה

  .השנתי

כפי שהגיש אותן , יהועדת הכספים והמועצה ידונו בהצעות התקציב והתקן של לשכת מבקר העירי  )ז(

  .במסגרת דיוניהן בהצעת התקציב השנתי, מבקר העירייה

  ) ב"התשס, ן"התש: תיקון(המצאת מסמכים ומסירת מידע 

חברי , ראש המועצה הדתית וסגניו, עובדי העירייה, חברי המועצה, ראש העירייה וסגניו) א.(ב170

ימציאו למבקר , ל גוף עירוני מבוקרחברים ועובדים של כ, עובדי המועצה הדתית, המועצה הדתית

אשר לדעת מבקר העירייה דרוש לצורכי הביקורת ויתנו , כל מסמך שברשותם, על פי דרישתו, העירייה

  .בתוך התקופה הקבועה בדרישה ובאופן הקבוע בה, למבקר העירייה כל מידע או הסבר שיבקש



 2009דוח מבקר העירייה לשנת  

 222 
 

לכל מאגר מידע , ך ביצוע תפקידולצור, תהיה גישה, או לעובד שהוא הסמיך לכך, למבקר העירייה  )ב(

לכל בסיס נתונים ולכל תוכנת עיבוד נתונים אוטומטי של העירייה או של המשרתים את , רגיל או ממוחשב

  .העירייה או של גוף עירוני מבוקר

יחולו על מבקר העירייה ועל עובדים מטעמו המגבלות הקבועות בחוק או , לגבי מידע החסוי על פי דין )ג(

 .ורשים לטפל באותו מידעלפיו לגבי המ

כל איסור , לעניין עבודתו האמורה, יחולו עליו, עובדו של מבקר העירייה שאינו עובד העירייה  )ד(

 .והגבלה החלים על עובד הציבור שהוא עובד מבקר העירייה

לצורך ביצוע תפקידו יוזמן מבקר העירייה ויהיה רשאי להיות נוכח בכל ישיבה של מועצת העירייה   )ה(

בישיבה שאינה סגורה רשאי הוא ; ה מוועדותיה או כל ועדה מוועדותיו של גוף עירוני מבוקראו כל ועד

 .להיות נוכח אף על ידי עובד מעובדיו

  ) ב"התשס, ן"התש, ט"התשל: תיקונים(דוח המבקר 

לא יאוחר , הדוח יוגש אחת לשנה; המבקר יגיש לראש העירייה דוח על ממצאי הביקורת שערך) א.(ג170

יפרט את , בדוח יסכם המבקר את פעולותיו; פריל של השנה שלאחר השנה שלגביה הוגש הדוח בא1-מ

בעת הגשת הדוח לפי סעיף קטן זה ; הליקויים שמצא וימליץ על תיקון הליקויים ומניעת הישנותם בעתיד

 אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לפגוע בהוראות. ימציא המבקר העתק ממנו לוועדה לענייני ביקורת

  ].נוסח משולב [1958-ח"התשי, ב לחוק מבקר המדינה21-א ו21סעיפים 

רשאי המבקר להגיש לראש העירייה ולוועדה לענייני ביקורת דוח על , )א(בנוסף לאמור בסעיף   )ב(

ממצאי ביקורת שערך בכל עת שייראה לו או כאשר ראש העירייה או הוועדה לענייני ביקורת דרשו ממנו 

 .לעשות כן

ודשים מיום קבלת דוח המבקר יגיש ראש העירייה לוועדה לענייני ביקורת את תוך שלושה ח  )ג(

 .  הערותיו על הדוח וימציא לכל חברי המועצה העתק מהדוח בצירוף הערותיו

הוועדה לענייני ביקורת תדון בדוח המבקר ובהערות ראש העירייה עליו ותגיש למועצה לאישור את   )ד(

לא ). ג(כאמור בסעיף קטן , שנמסרו לה הערות ראש העירייהסיכומיה והצעותיה תוך חודשיים מיום 

תדון הוועדה בדוח המבקר ותגיש , הגיש ראש העירייה את הערותיו על הדוח עד תום התקופה האמורה

למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה עד תום חמישה חודשים ממועד המצאתו על ידי מבקר העירייה 

לזמן לדיוניה , אם ראתה צורך בכך, סיכומיה והצעותיה רשאית היאבטרם תשלים הוועדה את . לוועדה

  .כדי לאפשר להם להגיב על הדוח, נושאי משרה של העירייה או של גוף עירוני מבוקר

תקיים המועצה דיון מיוחד בהם , תוך חודשיים מן היום שהגישה הוועדה את סיכומיה והצעותיה) 1)(ה(

  .יכומים או ההצעות כאמורובדוח המבקר ותחליט בדבר אישור הס

, )ד(לא הגישה הוועדה את סיכומיה והצעותיה לחברי המועצה עד תום התקופה כאמור בסעיף קטן ) 2 (

ימציא המבקר עותק הדוח , או לא המציא ראש העירייה לכל חברי המועצה העתק מהדוח בצרוף הערותיו

שבעה חודשים ממועד הגשתו לראש לכל חברי המועצה והמועצה תדון בדוח ובהמלצותיו לא יאוחר מ

  . העירייה
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לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו , לא יפרסם אדם דוח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו או תכנו) ו(

, ואולם מבקר העירייה או ראש העירייה רשאי, ולא יפרסם ממצא ביקורת של מבקר העירייה, למועצה

  . להתיר פרסום כאמור, באישור הוועדה

היה למבקר העירייה יסוד להניח שראש העירייה או היועץ המשפטי של העירייה הוא צד לעשיית ) ז(

יעביר המבקר את העניין ישירות , 1977-ז"התשל, לחוק העונשין' סימן ב' עבירה לפי הוראות פרק ה

  .לידיעת מבקר המדינה

 העירייה במילוי תפקידו חוות דעת או כל מסמך אחר שהוציא או שהכין מבקר, דוחות  המבקר. 1ג170

  .אך לא יהיו פסולים בשל כך לשמש ראיה בהליך משמעתי, לא ישמשו ראיה בכל הליך משפטי

לחוק )ב( א 21שמונה לפי הוראת סעיף , עובדי העירייה החברים בצוות לתיקון ליקויים-הצוות. א1ג170

  ).נה חוק מבקר המדי–בסעיף זה ) (נוסח משולב(1958- ח"התשי, מבקר המדינה 

ח שהגיש מבקר העירייה ושנדון על ידי המועצה "הצוות ידון בדרכים ובמועדים לתיקון שנמצאו בדו) ב(

  .ובדרכים למניעת הישנותם של ליקויים בעתיד, לפי העניין,) 2(או ) 1) (ה( ג 170לפי סעיף 

  

עירייה נדון על ח מבקר ה"הצוות יגיש את המלצותיו לראש העירייה בתוך שלושה חודשים מיום שדו) ג(

  .וידווח לוועדה לענייני ביקורת על יישום המלצותיו אחת לשלושה חודשים, ידי המועצה

ובלבד שינמק דחייה זן בפני מבקר העירייה , ראש העירייה רשאי לדחות את תיקונו של ליקוי מסיים) ד(

  .לצות הצוותלא יאוחר משלושה חודשים לאחר שהוגשו לו המ, בכתב , והוועדה לענייני ביקורת

  . ב חוק מבקר המדינה21 – א ו 21אין בהוראת סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיפים ) ה(

  )ן"תש: תיקון(ח ביקורת או ממצא ביקורת "פרסום דו

או תנאי בהיתר ) ו(ג170ומפר בכך את סעיף , ח או חלקו או תכנו או ממצא ביקורת"א  המפרסם דו334

  . מאסר שנה–ו דינ, שניתן לו לפי הסעיף האמור

  )ן"תש: תיקון(        תקנות 

תקנות כאמור לעניין פעולתו . השר רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועה של הפקודה .347

ח שהוא מגיש טעונות אישור הוועדה לענייני ביקורת המדינה "של מבקר העירייה או לעניין הטיפול  בדו

 .של הכנסת

  )136ל פי הוראת סעיף ע(תוספת שנייה לפקודת העיריות 

  תקנון בדבר ישיבות מועצה והנוהל בהן

  דיונים מיוחדים: עשר-פרק שנים

  הצעות תקציב והיטלי ארנונות,  דינים וחשבונות59סעיף 

ראש העירייה יקבע מועד לדיון מיוחד בדוח השנתי שהגיש הגזבר שיהיה לכל המאוחר חודש לאחר   )א(

ג 170ח מבקר המדינה יהיה באופן ובמועדים הקבועים בסעיף "הדיון בדוח מבקר העירייה ובדו; הגשתו

 .לפקודה
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  ) ב"התשס, ן"התש: תיקון(פיטורי עובדים בכירים   )ב(

  )... א. (171

, אלא באישור המועצה ברוב של שלושה רבעים  מחבריה, לא יפוטר מבקר העירייה שהוא עובדה) 2)(ב(

  .רים יידון באותה ישיבהלאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי המועצה שדבר הפיטו

אלא לאחר , לא תתקבל במועצה החלטה לפיטוריו של מבקר העירייה או היועץ המשפטי לעירייה)   ג(

  .שניתנה להם זכות לשאת לפני המועצה את דברם בעניין הפיטורים

או גם על השעיית מבקר העירייה , בשינויים המחויבים, יחולו) ג(-ו) ב(הוראות סעיפים קטנים )   ד(

  .היועץ המשפטי לעירייה

לפי חוק הרשויות המקומיות , האמור בסעיף זה אינו בא לגרוע מסמכותו של בית דין למשמעת)  ה(

בשל עבירת משמעת , לפסוק בדבר פיטוריו של עובד עירייה שסעיף זה דן בו, 1978-ח"התשל, )משמעת(

  .כמשמעותה בחוק האמור

  ]ב"התשס, )2' מס(ח "התשנ, ן"התש, ט"התשל: תיקונים[ועדה לענייני ביקורת 

המועצה תבחר מבין חבריה ועדה לענייני ביקורת שתפקידה לדון בכל דוח של מבקר המדינה ) א.(ג149

בכל דוח של משרד הפנים על העירייה ובכל דוח של , ושל נציב תלונות הציבור על הביקורת בעירייה

והיא רשאית לדון בכל דוח ביקורת ,  הביקורתולעקוב אחרי תיקון הליקויים שהעלתה, מבקר העירייה

  .הוועדה תגיש למועצה את סיכומיה והצעותיה; אחר על העירייה שהוגש לפי דין

את ההרכב הסיעתי , ככל שניתן, הרכב הוועדה יהיה תואם; מספר חברי הוועדה לא יעלה על שבעה  )ב(

 . בוועדה לענייני ביקורתסגניו וחברי ועדת ההנהלה לא יהיו חברים, ראש העירייה; של המועצה

מהאופוזיציה ולא יכהן ) 2(יושב ראש הוועדה לענייני ביקורת יהיה בכפוף להוראות פסקה ) 1(  )ג(

  ;כדירקטור בהנהלת גוף עירוני מבוקר

בין , אם התקיימו בסיעתו, לעניין סעיף זה יראו את יושב ראש הוועדה לענייני ביקורת כשייך לאופוזיציה

  :לפחות כל אלה, היתר

  ;סיעתו שונה מסיעתו של ראש העירייה  )א(

  ;לסיעתו אין ייצוג בוועדת ההנהלה  )ב(

  ;מסיעתו לא מונו סגנים לראש העירייה  )ג(

  .סיעתו אינה קשורה בהסכם המתייחס לכהונת ראש העירייה או לניהול העירייה  )ד(

יהיה יושב ראש , דהיו הסיעות כולן מיוצגות בוועדת ההנהלה או ישנה במועצה סיעה אחת בלב  )2(

  :הוועדה לענייני ביקורת מי שהתקיימו בו לפחות כל אלה

  ;הוא אינו חבר בוועדת ההנהלה  )א(

  ;הוא אינו מכהן כיושב ראש ועדת הכספים או המכרזים  )ב(

  ;הוא אינו מכהן כדירקטור בגוף עירוני מבוקר  )ג(

  .יעה אחתאם יש במועצה יותר מס, סיעתו שונה מסיעתו של ראש העירייה  )ד(

  תפקידים וסמכויות של מבקר העירייה כפי שנקבעו בתקנות
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  1974-ד"תשל-ה) דין וחשבון מבקר העירייה(תקנות העיריות 

  :אני מתקין תקנות אלה,  לפקודת העיריות347 בתוקף סמכותי לפי סעיף 

  תאריך הגשת דין וחשבון .1

דין וחשבון המתייחס לשנת , כל שנהלא יאוחר מהאחד באוגוסט ב, מבקר העירייה יגיש לראש העירייה

  .הכספים שקדמה לאותו תאריך על ממצאי הביקורת שערך

 תוכן דין וחשבון .2

  .ויפרט בו את הליקויים,  בדין וחשבון יסכם המבקר את פעולותיו בשטח הביקורת

 המלצות .3

  . המבקר יביא בדין וחשבון את המלצותיו לתיקון הליקויים ולמניעתם בעתיד

 רשימת מעקב .4

ין וחשבון יפרט את המעקב אחרי התיקון של ממצאי הביקורת בדינים וחשבונות קודמים ושל ממצאי הד

והוא יציין אם הליקוי , הביקורת של מבקר המדינה בנושאים שהם בתחום סמכויותיו של מבקר העירייה

  .שעליו הצביעו תוקן

  תחילה .5

  .תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן

   1987-ח"התשמ) מכרזים(יות תקנות העיר

  מכרז זוטא .   8

 שקלים 26,000שערכה עולה על , העירייה רשאית להתקשר בחוזה להזמנת טובין או לביצוע עבודה) א(

  ). מכרז זוטא–להלן (על פי מכרז שאינו פומבי ,  שקלים חדשים127,000אולם אינו עולה על , חדשים

   2וזאת לפי תקנה ,  בכל חודש לפי שיעור עלית המדד16-הסכומים הנזכרים לעיל מתואמים ב: הערה(

אשר רשאים להשתתף במכרז זוטא ותקבע את אמות , הוועדה תנהל רשימה של ספקים וקבלנים  )ב(

כל ספק או קבלן ; רשימה זו תהיה פתוחה לעיון הציבור; המידה שלפיהן יפנו אל הספקים והקבלנים האלה

החליטה הוועדה שלא לצרף קבלן או ספק ; דה תדון בבקשתורשאי לבקש לצרפו לרשימה האמורה והווע

לא תחליט הוועדה אלא ; תנמק את החלטתה, או החליטה למחוק ספק או קבלן מהרשימה, כאמור לרשימה

  .לאחר שאפשרה לאותו ספק או קבלן להביא את טענותיו בפניה

וכן , לנים כאמוראת רשימת הספקים והקב ולמבקר העירייה הוועדה תמציא אחת לשנה למועצה  )ג(

פירוט זה יהיה פתוח . פירוט הספקים והקבלנים שראש העירייה פנה אליהם לפי תקנה זו במכרזי זוטא

  .לעיון הספקים והקבלנים הכלולים בו

  1998- ח"התשנ) רישום וניהול טובין, ניהול מחסנים, הסדר רכישות(תקנות העיריות 

  ספירת מלאי. 26

; בכל מחסני העירייה)  הספירה–להלן (תיערך ספירת מלאי ,  הכספיםבסוף שנת, אחת לשנה לפחות) א(

 . ובהשתתפות הגזברמבקר העירייהמנהל רכש ואספקה אחראי לספירה שתיערך בפיקוח 


