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 2019מאי                         לכבוד

   עומר ואכד  מר

  העירייה   ראש

           

 ,   העירייה ראש  נכבדי

 

 העירייה  מבקר  דוח:  הנדון

 

' ג 170 לסעיף בהתאם, 2018 לשנת  העירייה  מבקר דוח את להגיש מתכבד הנני 
 .   העיריות לפקודת 

 

הקמת מרכזי    יקטו בדיקת תמיכות ממפעל הפיס )בדיקת פר בנושא  דן הדוח
 הרב  העבודה תכנית י "עפ,   ( ועוד נושאים שוטפים  העשרה מעבדות ..  למידה,
 .   המבקר של  שנתית 

 מצד  זכיתי לו  המלא הפעולה שיתוף את לחיוב לציין לנכון מוצא אני
 הוקרתי  מלוא את ולהביע להודות ומבקש,  הביקורת במהלך המבוקרים

 .  לי  שהושיטו  העזרה על בעבודה לעמיתי 
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 :  העיריות  לפקודת' ג  170 לסעיף בהתאם

 שערך  הביקורת  ממצאי  על  דוח  לשנה  אחת  הרשות  לראש  יגיש  המבקר .1

 . הביקורת  לוועדת ממנו העתק  המבקר  ימציא  הדוח הגשת  בעת, 

 
 הרשות  ראש יגיש , המבקר דוח קבלת  מיום  חודשים שלושה בתוך .2

 העתק לעירייה וימציא,  הדוח  על הערותיו  את הביקורת לוועדת 

 . הערותיו בצירוף מהדוח

 הרשות  המועצה ראש ובהערות המבקר בדוח תדון הביקורת וועדת  .3

 מיום חודשיים  בתוך והצעותיה סיכומיה את  לאשר למועצה  ותגיש 

 . הרשות  ראש הערות לה שנמסר

 סיכומיה את  הביקורת ועדת הגישה שבו היום  מן חודשיים תוך .4

 אישור בדבר ותחליט בהם מיוחד דיון  המועצה תקיים והצעותיה 

 . ההצעות 

 מבקר י"ע שנערך ביקורת דוח  אדם יפרסם לא כי  נקבע' ו 170 סעיף .5

 .  לעירייה להגשתו שנקבע המועד שחלף לפני תוכנו  את או העירייה

 

 

 

 רב  בכבוד
 וטבא 'ח  סאמי
 העירייה  מבקר
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 25/2016ביקורת מכרז 

 הקמת מרכזי למידה  

 

 

 

 

 

 

 25/2016מכרז פומבי מס 

הקמה וליווי מרכזי למידה/העשרה , מעבדות רב תכליתיות למדעים וטכנולוגיה , כולל  
  , ,אספקה  ממוחשבות  ריהוט  ויצירה  עבודה  וסדנאות  ערכות  של  ותחזוקה  התקנה 

השתלמויות   ביצוע   , וספריה  בגנם   , בבתי הספר  הרך  לגיל   , מולטימדיה  ומבוססות 
 , הרובוטיקה   , הטכנולוגיה  המדעים  בתחום  העשרה  חוגי  והרצת  מורים  והדרכות 

 .  המולטימדיה , המתמטיקה והשפה האנגלית לכלל האוכלוסייה בעיר עראבה
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 :   הקדמה

הינה   ביקורת מבקר העירייה מושתתת על החובה שנקבעה בפקודת העיריות, הפקודה

חשיבותו ומרכזיותו של השלטון   . הבסיס החוקי לפעילותו סמכותו ותפקידו של המבקר

היקף   . ומכרעת  גבוהה  הציבורית  במערכת  והפעילויות   המקומי  התפקידים  ואופי 

וחשבון לציבור ונשיאה של השלטון   העירייה, מחזקים את הצורך במתן דין המוטלים על  

תושביו בפני  באחריות  שהיא   .המקומי  משום  רבה  חשיבות  העירייה  מבקר  לביקורת 

את פעולותיהן של העירייה, להבטיח שהיא פועלות על   נועדה לבחון באופן אובייקטיבי 

תפקידיה באופן יעיל וחסכוני. המבקר  תקין ולסייע לה לבצע את   מנהלפי חוק ולפי סדרי  

העירייה נחשב אחד ,  .מ"שומרי הסף" של  העירייה מכין תכנית עבודה שנתית  מבקר 

היקפה ואת  הביקורת  נושאי  את  בסעיף   ,וקובע  המנויים  לתפקידיו  א(א)  170בהתאם 

בחוזר מנכ"ל משרד הפנים הפנים את מבקרי הרשויות   2004/5 לפקודה.  הנחה משרד 

עבודה   המקומיות תכנית  במשך   "לערוך  תקיף  הביקורת  כי  לוודא  שנועדה  שנתית  רב 

הנושאים כל  את  שנים  ברשות   מספר  השונות  היחידות  ידי  על  המטופלים  המהותיים 

של המבקר צריכה להיות מיטבית ויעילה. לפיכך, על מבקר   המקומית". תכנית העבודה

ל את מגוון הנושאים שהרשות  שנתית, לכלו -תכנית שנתית ורב העירייה , בבואו לערוך

סדרי עדיפויות לנושאי הביקורת ולהתמקד בנושאים, שבהם חשיפת   עוסקת בהם, לקבוע

 .המקומית לסיכונים גבוהה ומחייבת היערכות הולמת הרשות
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 :  רקע וחקיקה ביחס למכרז פומבי

 הפוטנציאליים, ללא מטרת המכרז הינה לאפשר תנאי התחלה זהים לכל המתמודדים  

 : לפקודת העיריות, קובע כי  197חשש למשוא פנים או להעדפת אחד המתמודדים. סעיף  

לא תתקשר עירייה בחוזה להעברת מקרקעין או טובין, להזמנת טובין או לביצוע עבודה  "

  " .על פי מכרז פומבי  אלא

לא ברור מי ערך את המכרז והאם המכרז נעשה    עראבה  כפי שיפורט בדוח זה, בעיריית  

דומים   למכרזים  הנידון  המכרז  בין  הדמיון  בגלל   ( עצמו  הזוכה  ע"י  או  העירייה  ע"י 

  . (בצע אותם בישובים אחרי אשר הזוכה 

להעריך לפי הממצאים כי יש חשש סביר כי אכן הזוכה במכרז היה מעורב  לכאורה  ניתן  

 ז והכל בשל האינטרס האישי שלו .באופן ישיר בעריכת ותמחור המכר 

  – , התשמ"ח  (  מכרזים)הוראות החוק ביחס למכרז פומבי מוסדרות בתקנות העיריות  

לגביהם  ( 1997 להלן: "תקנות מכרזים"). להלן הסעיפים המרכזיים מתקנות מכרזים, 

זה תינתן  בנוגע    9סעיף   • :התייחסות בבדיקת הביקורת בדוח  לתקנות מכרזים קובע 

 למכרז פומבי 

ה להתקשר בחוזה הטעון מכרז פומבי, יפרסם ראש העיריה הודעה על כך  י א רצתה עירי

 יפורטו  ובה

 תיאור נושא החוזה המוצע 1 - 

 המקום והמועד האחרון להגשת מסמכי המכרז2 - 
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 המקום לקבלת פרטים נוספים וטפסי מסמכי המכרז 3 - 

 תונים יומיים לפחות הנדפסים יפרסומה בשני ע ב הודעה על מכרז פומבי תיעשה על ידי  

 בישראל שלפחות אחד מהם הוא בשפה העברית 

 : לתקנות מכרזים קובע ביחס לאומדן 77סעיף   • "....

 האומדן יופקד בתיבת המכרזים לפני המועד להגשת מסמכי המכרז  ..." 

 לתקנות מכרזים קובע ביחס למועד הגשת מסמכי המכרז   71סעיף   • ."

המועד להגשת מסמכי המכרז ייקבע בהתחשב בנושא החוזה המוצע ותנאיו: המועד   ..." :

  ".ימים מיום פרסום ההודעה  90-מוקדם משבעה ימים ולא מאוחר מ יהיה לא

 

 :   מטרות הביקורת

 משלב דרישת מכרז עד לשלב הפקדת ההצעות   –  הכנת המכרזבחינת תקינות הליך      •

 מכרזים של העירייה  בתיבת המכרזים,  תוך התייחסות לחקיקה, לתקנות ולנוהל

לשלב   משלב פתיחת ההצעות, עד  –בחינת תקינות הליך מכרזים על ידי ועדת מכרזים   • .

ל  מכרזים ש ההמלצה על הזוכה לראש העיר, תוך התייחסות לחקיקה, לתקנות ולנוהל

 העירייה 
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 שיטת עבודה :  

 :הבאים המסמכים על ,היתר בין ,הביקורת הסתמכה ,זה דוח עריכת לשם

 : מצ"ב כנספח א לדוח .  25/2016כרז פומפי מס  מ -1

 . 10/01/17מיום  פרוטוקול ועדת מכרזים   -2

 . 06/07/2017מיום   הסכם בין הזכיין לעירייה  -3

יו"ר ועדת מכרזים והיועץ    מנהל מח' חינוך ,רכש ,  'כמו כן נערכה פגישות עם מנהל מח

 המשפטים של העירייה ..

 כמכרז מסגרת : מופרסוו הליך הכנת המכרז

 

 :בדיקת תקינות המכרז 

 :      מןקכדלהביקורת ביקשה לבדוק את תיק המכרז , מבחינת תקינות הליך המכרז  

המקצועי בכל הפרטים  קיומו של טופס דרישה : האם קיים טופס דרישה מהגורם   •

וכמויות   מפר   , העבודה  פירוט   , המכרז  פרטי   : ושלימותו  תקינותם  הנדרשים 

שלימות   בדית  .בנוסף  תקין  מכרזים  נוהל  להוראות  בהתאם  נספחים  ופרטים 

 . החתימות על גבי הטפסים , טופס הדרישה המבוצעת ע"י מנהל מח' רכש

בודה, לוח זמנים, כתב כמויות,  הכנת מפרט על ידי היחידה המקצועית: תכנית ע   •

  .מכרזים -א לתקנות   71נוסח חוזה, נוסח הצעת משתתף בהתאם לתקנה  

הכנת המפרט מתבצעת על ידי היחידה המזמינה ושלמות הנתונים נבדקת על ידי   •

מחלקת רכש. הכנת אומדן והפקדתו עד המועד האחרון להגשת הצעות למכרז,  

לסעיף   .    77בהתאם  מכרזים   מנהל  לתקנות  ידי  על  חתום  להיות  האומדן  על 
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להגיש.   המציע  שעל  לטופס  זהה  במתכונת  ולהיות  המזמינה  המחלקה/אגף 

טופס   על  חתימתו  בטרם  הגזבר  ידי  על  נערכת  האומדן,   של  והבקרה  הבדיקה 

 .הדרישה

אחרון   • מועד  מקום,  נושא,  תיאור  שכוללת  המכרז  על  ההכרזה  הכנת  פרסום: 

לפחות    -עיתונים יומיים   2להגשה וגורם לקבלת פרטים ומסמכי מכרז, פרסום ב 

 (ב) לתקנות מכרזים .   9לפי סעיף 

יכלול פירוט    -תיאום ועריכת מועד סיור בהתאם לתקנה  , פרוטוקול סיור/מפגש   •

מס כתובות,  היחידה  משתתפים,  באחריות  ותשובות.  שאלות  טלפון,  פרי 

 .המזמינה

יום     90מ    - תיאום מועד הגשת מסמכי מכרז לא מוקדם משבעה ימים ולא מאוחר   •

  .מיום פרסום ההודעה, לפי תקנה מכרזים

 .לתקנות מכרזים  71הכנת רשימה מרוכזת של רוכשי המכרז, בהתאם לתקנה  •

 .לתקנות מכרזים  75פרסום בדבר פתיחת הצעות, לפי תקנה  •

תקנה   • לפי  ההצעות  תיבת  של  פומבית  ורישום    75פתיחה  פרוטוקול  וניהול  (ד) 

לתקנות מכרזים וסעיף  ניהול הפרוטוקול באחריות    71מסמכי המכרז לפי תקנה 

 .ועדת מכרזים

פי תקנה   • לוועדה על  ולפי    79בדיקת ההצעות ומתן חוות דעת  לתקנות מכרזים 

 .מזמינהסעיף , באחריות היחידה ה

לתקנות  11--17זימון ודיון בוועדת מכרזים והמלצה על הזוכה, בהתאם לתקנות   •

חלטה בדבר הזוכה נחתמת על ידי מנכ"ל העירייה. באחריות ועדת  המכרזים ,   

  ..מכרזים ומחלקת רכש
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באחריות  הינה    הודעה לזוכה ולמפסידים על תוצאות המכרז לפי  נוהל מכרזים  •

 .מחלקת רכש

החוזים  – חתימת חוזה "טופס חתימת חוזה" מלווה כל חוזה ומתויק בספר  טופס   •

סיום   תאריך  לחוזה,  הצד  החוזה,  נושא  של  פירוט  קיים  בטופס  העירייה.  של 

החוזה, תאריך תזכורת, יחידה ושם הרפרנט האחראיים. בטופס נדרשות חתימות  

ל היחידה,  נדרשות חתימות של מנה–  –שונות טבלה באחריות היחידה היוזמת בה  

 חוות דעת משפטית, אישור הממונה על הביטוח וסעיף תקציבי . 

 

בכל   הרכישות  עניין  כל  את  שיסדיר  ברור  לעירייה  מכרזים  נוהל  להכין   : המלצה 

 המחלקות , הנוהל יכלול תקנות פרסום , סרגל מחיים מועדי הגשה , הכנת אומדן וכדו...

 

 תמצית מנהלים :  

 דרישת משלב ,המכרז הנ"ל   הליך תקינות של בדיקה הייתה זה בדוח הביקורת מטרת

מכרזים וגם על תקינות   ועדת ידי העיר על  לראש הזוכה על ההמלצה לשלב  עד  המכרז

 ,לחקיקה תוך התייחסות ,הספקות במכרז ותאימותם לחשבון הסופי שהוגש לעירייה  

 .העירייה של מכרזים ולנוהל לתקנות

 
נמצא כי לא קיים נוהל אחיד לעיריית עראבה אשר מסדר את עניין המכרזים , העירייה  

משרד הפנים אשר מפורסמת טבלה המסדירה את סכום ההגבלה  הוראות  עובדת  לפי  

בין מכרז זוטא , לפומבי ולהצעות מחיר . המלצות הביקורת היא כי על הרשות להסדיר  

 מסדיר את העניין בדגש על הנושאים הבאים:   את עניין המכרזים ע"י בניית נוהל אשר

המכרז   –סרגל   -1 לקניית  סכום  ביצוע    לקביעת  וערבות  ערבות  לצורך    ,גובה 

 השתתפות בו . 
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 אופן קבלת החלטת באשר למכרז אשר נקבע על פי אומדן איכותי .  -2

 

 

 שקדני באופן  להיעשות  עליהם בו  ההשתתפות  תנאי  וקביעת מכרז  של  הכנתו 
 תנאים קביעת  כי . ותנאיו  מכרז הכנת לביצוע  המוכשרים  אנשים  י "ע ומקצועי 
 לפעמים  שתביא  סבירות  חוסר  ליצור עלולים לצורך  שלא תנאים ואו מגבילים

 . משפטית להתערבות

 מטרת המכרז הינה לאפשר תנאי התחלה זהים לכל המתמודדים הפוטנציאליים, ללא 

 לפקודת העיריות, קובע כי:   197המתמודדים. סעיף  חשש למשוא פנים או להעדפת אחד  

לא תתקשר עירייה בחוזה להעברת מקרקעין או טובין, להזמנת טובין או לביצוע עבודה  "

  על פי מכרז פומבי" . אלא

 ., כי הפרסום היה על מכרז מסגרת ר עלתה במהלך הביקורת שאסוגיה 

 הביקורת טוענת כי המכרז הנ"ל אינו עונה על הגדרת מכרז מסגרת מהסיבות הנ"ל :   

מכרז מסגרת הוא מכרז פומבי שבו נבחר יותר מספק אחד אשר על פי תנאי המכרז יכרתו  

 בעקבותיו הסכמי מסגרת על כל ספק . 

ת ,  מרותים שנכרת עם הספק ולתקופה מסוייהסכם המסגרת לרכישה ואו עבודה או ש 

שר פירוט הטובין , העבודה או השירותים שיסופקו במסגרתו , כמותם או היקפם ,  כא

אינו ידוע במועד כריתת ההסכם והוא נקבע בידי המזמין בדרך של ביצוע הזמנות מפעם  

 לפעם בתקופת ההסכם . 

הביקורת בדקה את מקור ההקצבה של הפרויקט ומצאה כי מדובר בהקצבות של מפעל  

הגשת הבקשות היה ידוע מראש על מה מבקשים כל הקצבה ומה היעוד  הפיס . בשלב  

 שלה . 
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במקרה זה אין מקום לערוך מכרז מסגרת שכן רשימת הפריטים שבקשה העירייה עבורה  

כתב   עם  הרגילה  בשיטה  פומבי  מכרז  לערוך  וניתן  מראש  ידועה  הייתה  ההקצבה  את 

את המציאות בפועל ולא מכרז    , צריך אומדן ומפרט אשר משקף  כמויות סופי ומתומחר .

 ואז קובעים את הדרישות לפי זה . 

השונות   המחלקות  את  המכרזים  בנוהל  לחייב  היא   , לכך  באשר  הביקורת  המלצת 

להתייעץ עם אנשי מקצוע מתאימים בטרם קביעת האומדן ובניית אומדני אמת אשר  

 משקף את הדרישות של המוסד אשר הולכים לעבוד בו .

להכין מפרט דרישות ולדון בו    החינוך    כי העירייה לא פנתה למוסדות עולה מהביקורת  

שמדובר   למרות  בכלל  החינוך  מח'  התערבות  ללא  בוצע  המכרז   , החינוך  מחלקת  עם 

כמו כן לא נעשה סיור בעת בניית המכרז בבתי הספר  בהקמת מרכזי למידה בביתי הספר ,  

 ובמוסדות לעמוד על דרישות ביתי הספר מקרוב . 

המכרז וההזמנות , כי הפריטים של ההזמנות    בהכנתהביקורת התרשמה כי היה ליקויי  

והמכרז נראו בכמה מכרזים דומים ביישובים אחרים אשר עבד בהם הזוכה לביצוע מכרז  

 דומה למכרז הנידון . 

 הליך ניהול המכרז התנהל באופן תקין ,עם עמידה בתנאים הנדרשים. 

ה האחראי על הגשת בקשות ההקצבה למפעל הפיס  עובד העיריי כי    הביקורת מצאה

ידיעת ואו מעורבות נחלקת  עבד על דעת עצמו הבלעדית ללא  לכאורה  )מנמ"ר העירייה (  

החינוך ) מיותר לציין כי כל ההקצבות במכרז הנ"ל מיועדות למחלקת החינוך ( .מנמ"ר  

את יעד    העיריה עבד במעגל סגור כאשר הוא הגיש את הבקשות למפעל הפיס , קבע

ההקצבות , הכין את מסמכי המכרז וקבע את כתבי הכמויות במכרז ) הוביל את המכרז  

 כולו מהמחשבה למכרז עד וכולל הפיקוח על הביצוע ואישור ביצוע העבודה (. 
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  ,טעויות ומעילות   בהיעדר הפרדת תפקידים יש מקום להטעיותלכאורה ניתן להעריך כי  

!! . 

 

 ממצאים והמלצות: נתונים וריכוז 

פורסם המכרז לבניית מרכזי למידה בבתי הספר ובמוסדות חינוך    2016בנובמבר   •

 לפי התיאור שנזכר בחוברת המכרז . 

 למכרז הנ"ל ניגשו שני מציעים :  •

 שומים ובקרה בע"מ . )החברה הזוכה במכרז( יחברת מרעי י  .1

 הפקות בע"מ. 2חברת פאנטום  .2

 .  06/07/2017ההסכם עם הזוכה נחתם ביום  •

 .  25/07/2017צו התחלה עבודה ניתן ביום  •

 העבודה  האמורה היא בבתי הספר ובגני ילדים לפי הממצאים .  •

 מדובר בתקציב בלתי רגיל , תקציב המכרז הוא מהקצאת מפעל הפיס השנתי .  •

 

 בחינת תקינות המכרז במחלקת רכש . 

 שלימות נוהל מכרזים :  

ין מול מחלקת הרכש ק המכרז לא התנהל באופן תהביקורת סבורה כי נוהל  

וכי ההליך של המכרז אינו תואם את תקנות המכרזים . תיאום בין המחלקה  

לפי    , לקוי  לבין מחלקת הרכש היה  על המכרז  נעשה או אחראית  בה  אשר 
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, בחינת אומדנים   התקנות מח' רכש היא אחראים על ניהול המכרז פרסום 

 סידור בקשות וכדומה ... 

לצה : יש להבהיר נוהל מכרזים ולחלקו לכל המחלקות וכי מחלקת רכש  המ

 היא אחראית על תהליך המכרז  שיהיה לפי תקנות מכרזים . 

 

 לצורך , סכום הערבות , ערבות הביצוע וכד'   המכרז לקניית סכום קביעת אופן 

 .  בו השתתפות

 נגזרצ"ל   המחיר .במכרז ההשתתפות מחיר  לקביעת       "סרגל" קיים לא

למכרז מעבודת תקציב    .לסבירות שאיפה תוך  ,ההכנה  כי  הדעת  על  יעלה  לא 

כ   של  של  ימ   2בהיקף  בסך  בנקאית  ערבות  תהיה   ₪ וערבות    10ליון   ₪ אלף 

 אלף ₪ .   25בנקאית בגובה של 

ההשתתפות  מחיר ייגזר לפיהם סבירים קריטריונים לנסח מומלץ  :המלצה

והיקף ובהתחשב   המכרז אומדן ,המכרז   הכנת בעלות התחשבות  תוך ,במכרז

 .המשוערים ההצעות ובמספר בגובה

 

 

 : כמותי מול איכותי אומדן קביעת 

 נקבע המכרז סכום משמע ,איכותי אומדן נקבע בהם מקרים שישנם למרות 

 ,ניסיון ,המלצות דרישת לדוגמה ,איכות מדדי פי על  נקבע והזוכה מראש

 בו  כמותי אומדן מקביעת להבדיל ,רצון שביעות וסקרי איכות עמידה בתקני 

. המכרז הזה נקבע מראש כמותני בלי כל הסבר   ביותר הזולה נבחרת ההצעה

למה , וגם ההמלצות או התנאים צמצמו את מספר המשתתפים ללא כל צדק 

 . 
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 לקביעת באשר ברורים קריטריונים לנסח יש כי סבורה הביקורת :המלצה

כך    איכותי  אומדן למה  הסבר  כולל  כמותני   לפרט ממליצה  ואף או 

 . מכרזים בנוהל אלו קריטריונים

 

 

 

 אומדן מכרז בתיבת המכרזים  

בכל מכרז צריך להיות אומדן מכרז כדי שהועדה תוכל לבחור את הצעה הכי טובה  

   לרשות .

המלצה: על המחלקה המקצועית לערוך אומדן לאחר התייעצות עם איש מקצועי  

ממאגר בתחום המתאים. כל אומדן יעוגן בדוח מקצועי המפרט את אופן חישוב  

האומדן ובטופס מובנה בו ירוכזו נתוני הדוח המקצועי וכן הסתייגויות המחלקה  

הנתונים   כלל  יובאו  המכרזים  ועדת  שבפני  מנת  על  קיימות,  באם  המקצועית, 

  .הרלבנטיים.

 

 :מכרזים ניהול

  מעקב  ידי על נערך והוא מכרזים לניהול ממוחשבת מערכת או תוכנה קיימת לא

 בטבלה ידנית .  ידני

 בביצוע שתסייע  ממוחשבת  במערכת שימוש  לשקול  ממליצה הביקורת  :המלצה

 בהליך  עיכוב חל בו במקרה ממוחשבות התרעות ליצור ותאפשר ובקרה מעקב

 .זו ממוחשבת מערכת עלויות לבחון מחשוב מחלקת על .המכרזים
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 ממצאי הדוח :  

 .  בחינת תקינות הליך המכרז במחלקת הרכש .1

 מרכזי גוף מהווה )"רכש מחלקת" :להלן( ומכרזים אספקה רכש מחלקת

 העירייה למוסדות ,והתקשרויות מכרזים ,הצטיידות ,אספקה,ברכש לטיפול

 אחראית המחלקה ,רכש מחלקת  תפקידי בין  .החינוך ולמוסדות השונים

 מחלקות . /האגפים י דרישות"עפ ובהתקשרויות במכרזים לטיפול

המכרזים   ותקנות חוק על מתבססת הרכש מחלקת פעילות חוק  מכרזים 

)מכרזים( תשמח   והתקנות    ממטרות ., אחת   1978תקנות העיריות   החוק 

 ואילך .  המכרז פרסום משלב במכרזים הטיפול הליך את לקבוע הינה

 

 

 המכרז :שלמות נוהל  1.1

לפי הישיבה עם מנהל הרכש בעירייה טען כי מחלקת הרכש כלל לא הייתה  

,ואף כי המכרז נעשה כולו ע"י מחלקת מערכות מידע   מעורבת במכרז הזה 

 ללא כל התערבות של מחלקת רכש , כנהוג תקנות המכרזים . 

נוהל מכרזים משלה    הכין  ל  תהמלצה : הביקורת סבורה כי העירייה חייב

כל   והיה כתובת ברורה ומעקב אחרי ביצוע  עניין המכרזים  אשר יסדר את 

 מכרז לפי תקנות והחוקים הרלוונטיים לעניין זה .  
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אופן קביעת סכום לקניית המכרז לצורך השתתפות בו בהתאם למנהלת    1.2

במכרז.  ההשתתפות  מחיר  נקבע  פיו  על  "סרגל"  קיים  לא  הרכש,  מחלקת 

שהי מתבר ,  יר  המכרז  לרכישת  שנקבעות  במחירים  משמעותית  הקלה  תה 

  הערבות וערבות הביצוע .

 המלצה: מומלץ לנסח קריטריונים סבירים לפיהם ייגזר מחיר ההשתתפות

  במכרז, תוך התחשבות בעלות הכנת המכרז, אומדן המכרז והיקפו ובהתחשב

 בגובה ובמספר ההצעות המשוערים. 

איכותי מול כמותי ישנם מקרים בהם נקבע אומדן איכותי,  . קביעת אומדן   1.3

משמע סכום המכרז נקבע מראש והזוכה נקבע על פי מדדי איכות, להבדיל  

מקביעת אומדן כמותי בו נבחרת ההצעה הזולה ביותר. בהתאם למחלקת 

של   הינה  איכות  מדד  ההצעה  בבחינת  לכלול  האם  "ההחלטה  הרכש, 

 בהתייעצות עם גורמים המנהל המקצועי של אותו מכרז 

 משפטי(.ץ  נטים ברשות )מנהל אגף/גזבר/יועורל

באשר  ברורים  קריטריונים  לנסח  יש  כי  סבורה  הביקורת  המלצה: 

בנוהל  אלו  קריטריונים  לפרט  ממליצה  ואף  איכותי  אומדן  לקביעת 

 מכרזים. 

 

 :  עדת המכרזיםווב רזבדיקת תקינות הליך המכ.  1.4

 רקע חוקי ביחס לוועדת מכרזים:  

 :א לפקודת העיריות קובע 148סעיף  

המועצה תבחר מבין חבריה ועדת מכרזים קבועה שתפקידה לבדוק  "  ▪

ולהמליץ   מכרז  פרסום  בעקבות  לעירייה  המוגשות  מחירים  הצעות 
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לפני ראש העירייה על ההצעה שלדעת הוועדה ראויה לאישורו; ראש  

 ".דת המכרזיםהעירייה לא יהיה חבר בווע

 :לתקנות מכרזים קובע ביחס לפתיחת התיבה  17סעיף   ▪

) ד( תיבת המכרזים תיפתח רק אם יהיו נוכחים בה חבר הועדה שנקבע  

 ."..על ידי הועדה וכן עובדי עירייה שראש העיריה הסמיך לכך

 :לתקנות מכרזים קובע ביחס לרישום מסמכי מכרז  71סעיף   ▪

תיבת   משנפתחה  )א(  והאומדן  "  המעטפות  ממנה  יוצאו  המכרזים 

הנוגעים למכרז שלגביו נקבע מועד פתיחת מסמכי המכרז באותו יום;  

כל מעטפה תסומן במספר סידורי ומספרן הכולל של המעטפות יירשם  

 בפרוטוקול... " 

 :לתקנות מכרזים קובע ביחס לחוות דעת מומחה  79סעיף   ▪

  )א( יושב ראש הועדה ימסור, ללא דיחוי, העתק של כל מסמכי המכרז      

כלל   דרך  הועדה  שקבעה  המומחה  לידי  המכרזים  מתיבת  שהוצאו 

 לאותו סוג של חוזים שאליו משתייך החוזה המוצע במכרז 

 - ."....)לשם קבלת חוות דעתו (להלן המומחה

 :לתקנות מכרזים קובע ביחס לקביעת הזוכה  22סעיף   ▪

בכפוף לאמור בתקנות אלה, תמליץ הועדה [ועדת מכרזים] על ההצעה  

ובלבד   ביותר,  וסבירים  ". הזולה  הוגנים  הם  המוצעים  שהמחירים 

 .  11בהתחשב עם האומדן שנמסר כאמור בתקנה 

 
 ההצעות  תיבת  פתיחת  דיוני של  הן המכרזים עדתפרוטוקול ו  את לידיה  קיבלה הביקורת

 ההיבטים מן הפרוטוקול  תקינות את  בחנה הביקורת למכרז ביחס דיונים של והן  -

 והמסמכים ההצעות רישום  תקינות וכן חתימות  קיום ,קוורום וקיום נוכחות :הבאים

 .שנתקבלו
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בדיקה ע"י אותה מחל נערכה  לבדיקה של הביקורת להצעות של המכרז  ה  קבהתאם 

את כתבי הכמויות ללא התערבות מחלקת    את בקשת התקצוב , הכינה  ההגישאשר היא  

החינוך , בדקה את ההצעות ונתנה חוות דעת מקצועית ,לא זו אף זו ,גם ליוותה ופקחה  

 על ביצוע העבודות ואישורם לתשלום . 

יחיד(   לציין  )מכרז של עובד  ובניהול  מיותר  מעגל  בעניים    בהיעדר הפרדת תפקידים 

 .   למעילות  חשדותלכאורה הסגור הזה מעלה 

ומה הן הסיבות לבחירה   זוכה  ואת ההחלטה להכריז על  . לא התקבל מסמך הבדיקה 

 כרי מחלקת החינוך .  )לכאורה( הספק הזוכה. המכרז לא נבדק ע"י המחלקה המזמינה 

בקשה  ומדן מסודר לוועד המכרזים ולא מולא טופס  בבדיקת הביקורת עלה כי לא נמסר א 

  לפי הנחה מאומדן ידוע , המכרז. אלא היה פרסום של מכרז  מכרז לצורך מעקב אחרי  ל

עם קביעת סכום ההנחה המקסימאלי מראש , ולא מובן איך נעשתה הבחירה האם לפי  

ההמלצות או לפי מחיר ההנחה המקסימלי אשר נקבע מראש בטבלת המחירים אשר היא  

 חלק מהמכרז שפורסם . 

כי יש להכין מפרטים ודרישות רכישות מראש  ונוהל מכרזים    הביקורת ממליצה לקבוע  

 כרז מסגרת לרכישות עתידיות .אפילו כשאר מדובר במ
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 בדיקת שטח למכרז : 

סכום   • בין  תאימות  יש  והאם  ניתן  ההנחה אשר  אחוז   , בדיקת החשבון 

 הנקוב בחשבון לבין סכום החוזה . 

בדיקת ההזמנות מול החשבון הסופי המוגש , כמויות סעיפים , פירוט לפי   •

 הדרישה   

דיקת כתבי כמויות ותאימותן בתוך המוסדות בהם נעשה העבודה לפי  ב •

 החשבון המוגש . 

דיקה מול הנהלת המוסד אם נעשה ישיבה טרם תחילת ההתקנה והאם ב •

במ לעבוד  הולכים  ידע מראש מה  המוסמך מטעמו  או  וזה המנהל   , וסד 

 תואם לפי הצריכים במוסד .
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 לכמויות לפי בתי ספר  בדיקת שטח 
 יסודי ראס אלעין 
 טבלת ממצאים  
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סעיף  
 במכרז  

סעיף   תיאור  
בדוח  

 )בחשבון(

תקין / לא  
 תקין

 מסקנות המלצות   ממצאים  

אספקה והתקנה   1.2ב.
תחזוקה והדרכה  

לערכת הדמיה  
מבוססת 

מולטימדיה בשפה  
הערבית ללימוד  

עצמי של נושאים  
 ..... 

)המחיר הינו עבור  
הרשאת לעמדת  

 מחשב בודדת ( 

תקין   1
 )חלקית( 

מחיר מופרז ביחס   תוכנת מולטימדיה  
 לעמדה אחד   

תוכן אחיד ולא מתעדכן  
, האפליקציה ישנה  

יחסית , מקומית  
ונמצאת במחשב  

המורה בחדר שאין בו  
 עמדות מחשב.

אספקה והתקנה של   4.2ב.
מערכות מורכבות  

לבנית דגמים ....., 
כולל תוכנת הפעלה  

 וחומרי למידה  

אין תוכנת   • לא תקין   2
 הפעלה 

אין חומרי   •
 לימוד  

  

 

לא נעשה שימוש בליגו  
מחמת שאין הם  

מתאימים לתונית  
הלימודים , מדובר  
 בערכאות פשוטות . 

 . 7000יש להפחית  

 .4.2ב.

סעיף  
45 

אספקה והתקנה של  
ערכות בנייה של  
מנגנוני ומכונות  

 פשוטות לכיתה ג,ד  

ערכת ליגו   • לא תקין   3
 פשוטה 

עלות ערכה דומה  
 . ₪  800בשוק 

 .2000יש להפחית  

טבלה  
ה 

 3סעיף 

אספקה והתקנה  
 מקרן חכם  

נמצא מקרן של   תקין   4
BENQ 3000   ללא

מצבעים מה שלא  
 הופך אותו לחכם  

-3500מחיר בשוק 
 כולל התקנה   5000

הערכה :להפחית   
4000 . ₪ 
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טבלה  
ה 

סעיף  
12 

אספקה והתקנה של  
חשמל   ודותנק
 ודת תקשורת קונ

חלק מהתקנת   לא תקין   7
ת סהמקרן כולל קופ

 חיבורים 

כפל בסעיף צריך  
 להפחית מחיר  

981   ₪ 

טבלה  
ה 

סעיף  
13 

דת  וקנהתקנת  
 תקשורת בודדת  

  12נמצא כי הותקנו   לא תקין   6
 נקודת תקשורת  

צריך להפחית את  
 הפרשי הסכום 

4600 . ₪ 

טבלה  
ה 

סעיף  
17 

ארון תקשורת גודל  
6U   דלת זכוכית

 ...... 

נמצא כי   • לא תקין 10
הותקן ארון 

1   

נמצא כי   •
הנתב לא  

תואם  
למפרט  

 בתוכן

נמצא פנל עם   •
   24נק ולא   12

 הפחתת סכומי הפרש . 

הפחתת סכום הארון 
כמו שמוצע במכרז  

 ( 10575במקום )  3150

טבלה ו  
 1סעיף 

אספקה והתקנה של  
שולחן עבודה מלבני  

  .... 

שולחנות    8נמצאו  תקין   ( 11)8
 לפי המפרט 

המחיר נמצא מופרז  
ומוגזם לפי מחירון 

 ₪   1000דקל מחיר 

 ₪   5300להפחית 

טבלה ו  
 5סעיף 

ארון פינתי מתחת  
 למשטח  

המחיר מופרז לפי   ארונות    3נמצאו  תקין   ( 12)9
מחירון דקל ארון עולה  

1500 . 

 ₪ .  3300להפחית 

טבלה ו  
 8סעיף 

שולח מורה במידות  
210  /70/75 

נמצא שולחן מורה   תקין ( 12)10
 לפי המפרט  

המחיר הנקוב שונה  
  3330ממחיר המכרז )

 1080(  2250במקום 

שולחן לעמדת   אין
מחשב צמוד לשולחן  

הארון לפי הסעיף   לא תקין   ( 14)11
הקודם כולל כוננית  

לזכות העירייה בסכום  
 ₪   1125של 
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  100/72/76מורה 
 השולחן ..... 

סעיף   –מחשב  
 מיותר  

טבלה ו  
    9סעיף 

משטח עבודה עשוי  
 60/75סנדויץ 

מ משטח   18נמצאו  לא תקין   ( 15)12
 עבודה  

צריך להפחית   •
בגלל   2000

 מידות  

מחיר למ"א   •
 מוגזם 

טבלה ו  
 סעיף

 11 

ארון מתחת למשטח  
 75-70/55סנדוויץ ,  

ארונות לפי    8נמצאו  לא תקין   ( 16)13
 המפרט   

לפי המחיר   •
ארון   16צריך 

  8ונמצא 
להפחית  
 מהמחיר 

 9700   ₪ 

מחיר מ"א   •
 מאוד מוגזם 

טבלה ו  
 סעיף  

14 

ארון אחסון כוננית  
200/80/35 

לא נמצא כוננית   לא תקין   ( 17)14
נפרדת משולחן  

 המורה  

להפחית סכום  •
   2520הסעיף 

טבלה ו  
 סעיף

51 

 

משרד  וילון לפי תקן 
 החינוך ....

מטר   8נמצא באתר   לא תקין   ( 22)15
   17וילון ולא 

להפחית סכום  •
2835 
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 בית ספר תיכון אבן חלדון 

 11641חשבון עסקה מספר 

סעיף  
 במכרז  

סעיף   תיאור  
בדוח  

 )בחשבון(

תקין /  
 לא תקין

 מסקנות המלצות   ממצאים  

טבלה  
א  

סעיף  
10 

אספקה והתקנה  
תחזוקה והדרכה  

לערכת הדמיה  
מבוססת 

מולטימדיה בשפה  
הערבית ללימוד  

עצמי של נושאים  
 פיסיקה  .....

המחיר הינו  
  25הרשאה עבור 

 עמדה  

 

 

תקין   1
 )חלקית( 

נמצאה כי  
הותקנה תוכנה  
אחת שמכילה  

שלושת  
הנושאים  

פיסיקה ,כימיה  
וביולוגיה עם  

תוכן אחיד ולא  
תמך  עדכני מס

כולו ברובו על  
סרטוני וידאו  

 מהרשת . 

ההרשאות הן 
עמדות   25עבור 

אך נמצא שיש  
עמדה בודדת  

 אחת  

מחיר מופרז ביחס לעמדה 
 אחד   

תוכן אחיד ולא מתעדכן , 
האפליקציה ישנה יחסית 

, מקומית ונמצאת  
במחשב המורה בחדר  

 שאין בו עמדות מחשב.

טבלה  
א  

סעיף  
11 

אספקה והתקנה  
תחזוקה והדרכה  

לערכת הדמיה  
מבוססת 

מולטימדיה בשפה  
הערבית ללימוד  

עצמי של נושאים  
 כימיה   ..... 

המחיר הינו  
  25הרשאה עבור 

 עמדה 

על כן יש    לא תקין   2
להפחית  
 3  -ו 2סעיפים 

 בחשבון  

מחיר מופרז ביחס לעמדה 
   אחד

תוכן אחיד ולא מתעדכן , 
האפליקציה ישנה יחסית 

מקומית ונמצאת  , 
במחשב המורה בחדר  

 שאין בו עמדות מחשב.

 ₪ .   16110להפחית 
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טבלה  
א  

סעיף  
11 

אספקה והתקנה  
תחזוקה והדרכה  

לערכת הדמיה  
מבוססת 

מולטימדיה בשפה  
הערבית ללימוד  

עצמי של נושאים  
 .....  פיסיקה

המחיר הינו  
  25הרשאה עבור 

 עמדה 

מחיר מופרז ביחס לעמדה   לא תקין   3
   אחד

תוכן אחיד ולא מתעדכן , 
האפליקציה ישנה יחסית 

, מקומית ונמצאת  
במחשב המורה בחדר  

 שאין בו עמדות מחשב.

 
 ₪   17901להפחית 

לא סופק רשיון  לא תקין   4  
לשימוש באתר  

אנגליש  
דיסקברי  

.הותקנה רמה  
בסיסית לבית  

 ספר יסודי  

 3821להפחית 

טבלה  
ב סעיף  

21   

התקנת הערכה על  
 כל מחשב  

לא נמצא קיצור   לא תקין   5
דרך להפעלת  

 התוכנה  

לא הותקנה התוכנה על  
המחשבים בתוך בחדר  

התוקנה רק על המחשב  
 ( 12753)הראשי להפחית  

טבלה  
ה 

סעיף  
13   

 

התקנת נק  
תקשורת בודדת  

 למחשבים .... 

נק    6נמצאו  לא תקין   ( 6)5
D17   ישנות ועוד
נק רשת   6

 ישנות  

להפחית עלות התקנה  
כמו כן מחיר אחרי הנחה 

 (  1758שונה )

טבלה  
ה 

סעיף  
28 

שולחן מחשב עם  
 כוננית ....

  7נמצאו  לא תקין ( 9)6
שולחנות מורה  

ישנות הותקן  
 עץ חלוקה  

להפחית מחיר שולחנות  
ולברר מחיר מחיצות עץ  

(9500 ) 
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 ביקורת מכרז מעבדות ומרכזי למידה בבתי הספר . ממצאים ו
 ( 11581תיכון אלבוכארי )חשבונית 

 

סעיף  
 במכרז  

סעיף   תיאור  
בדוח  

)בחשבו 
 ן(

תקין /  
 לא תקין 

 מסקנות המלצות   ממצאים  

ערכת הדמיה   1א
  מבוססת מולטי 

תלת ממד    המדי
ללימוד עצמי  

תמיכה וחיזוק  
של הנושאים  

במדעים  
 ומתמטיקה ....

נמצא תוכנה אוסף   לא תקין   1
סרטוני יוטיוב בנושאים  

כמו תמונה מנספח א ,  
התוכנה עובדת מקומית  

לא מתעדכנת ואין בה  
נושאים איך שנטען  

 בתיאור  

רז  פהמחיר מאוד מו
לעומת התוכן שיש  

בתוכנה , החומר מאוד  
דליל וניתן למצוא אותו  
באתר יוטיוב או ברשת  

, אין נושאים  
שמתאימים או  
תיכון  מיועדים לילדי  

עובדה עד היום לא  
 נעשה בה שימוש  

 
ערכת הדמיה   10א

  מבוססת מולטי 
תלת ממד    המדי

ללימוד עצמי  
תמיכה וחיזוק  

של הנושאים  
בפיסיקה לרמת  
בית ספר תיכון   

... 
 
. 

לא נמצא שום תוכנה   לא תקין  2
מלבד מה שהוזכר בסעיף 

 בטבלה זו   1

לפי בדיקה שנעשתה  
בשטח לא נמצאה שום  

בד התוכנה  תוכנה מל
  1אשר הוזכרה בסעיף 
בטבלה זאת , עם זה  

ניתן להפחית את מחיר  
 ₪ (  16110התוכנה ) 

 

ערכת הדמיה   11א
מבוססת  

מולטימדי תלת  
ממד ללימוד  
עצמי תמיכה  

וחיזוק של  
הנושאים בכימיה  

לרמת בית ספר  
 תיכון  .... 

 

לא נמצא שום תוכנה   לא תקין  3
מלבד מה שהוזכר בסעיף 

 בטבלה זו   1

לפי בדיקה שנעשתה  
בשטח לא נמצאה שום  

תוכנה מלבד התוכנה  
  1אשר הוזכרה בסעיף 

זה   בטבלה זאת , עם
ניתן להפחית את מחיר  

 (₪  16110התוכנה ) 

ערכת הדמיה   12א
מבוססת  

תלת   המולטימדי
ממד ללימוד  
עצמי תמיכה  

וחיזוק של  
הנושאים  

לא נמצא שום תוכנה   לא תקין  4
מלבד מה שהוזכר בסעיף 

 בטבלה זו   1

לפי בדיקה שנעשתה  
בשטח לא נמצאה שום  

תוכנה מלבד התוכנה  
  1אשר הוזכרה בסעיף 
בטבלה זאת , עם זה  

ניתן להפחית את מחיר  
 ₪ (  17901התוכנה ) 
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ביולוגיה  לרמת  
בית ספר תיכון   

.... 
 
 

אין  
 במכרז 

שיון שימוש  יר
באתר עבור  

ערכות  
מולטימדיה  

ללימוד עצמי  
וחיזוק שפה  

אנגלית  
ENGLISH 

DISCOVERIS 
או שווה ערך  
  2רמה בסיסית 

לבתי ספר חטיבת  
 ביניים ... 

נמצא קישור בשיטת   לא תקין   5
 ל את יטרמינל להפע

ENGLISH 
DISCOVERIS   לא ניתן

שיון לבית הספר , ישום ר
שיטת העבודה היא  

חד לשני , אין  ממחשב א 
רשיון לכל העמדות   

 כמתואר במפרט  

לא ניתן להתרשם כי  
יש רמות שמה ואפשר  
לעבור מרמה לאחרת  

לפי התיאור הרמה  
הזאת מיועד לחטב  
ומדובר כאן במרכז  

רק   שלמידה אשר משמ
את התיכון ויש הפרדה  

תי ספר , לכן  בבין שני 
הזאת לא    ההרמ

 ₪ (  3821מתאימה .)
בבדיקת המכרז  

פחים לא היה  והנס
  2אזכור לרמה בסיסית  

 לחטב  
 

אין  
 במכרז 

התקנת הערכה  
על כל תחנה  

מחשב באתר  
עבור ערכות  

מולטימדיה רמה  
 ....    2בסיסית 

הערכת לא מותקנת על   לא תקין  6
המחשבים הקישור  

לאתר נעשה דרך מחשב  
אחד ושיטת טרמינל  

שיון  יכאילו מדוב בר 
גישה אחד ונעשה קיצור  

עמדה )המחשב דרך מכל  
הראשי חייב להיות דלוק 

 אחרת כלום לא עובדת (

מדובר במחיר להתקנה  
ל  ו אשר לא נעשה סך הכ

מדובר קיצור דרך  
למחשב אחר בכתובת  

מקומית ממוקם  
במרכז יש להפחית  

 ₪   10791מחיר התקנה 
בבדיקת המכרז  

והנספחים לא היה  
איזכור לרמה בסיסית  

 לחטב  2
 

יון שימוש  שיר 24א 
עבור  באתר 
ערכות  
מדיה  מולטי

ללימוד עצמי  
וחיזוק שפה  

אנגלית  
ENGLISH 

DISCOVERIS 
או שווה ערך  
  3רמה בסיסית

לבתי ספר חטיבת  
 ביניים ... 

נמצא קישור בשיטת   לא תקין   7
 ל את יטרמינל להפע

ENGLISH 
DISCOVERIS   לא ניתן

שיון לבית הספר , ישום ר
שיטת העבודה היא  

ממחשב אחד לשני , אין  
שיון לכל העמדות   יר

 כמתואר במפרט  

לא ניתן להתרשם כי  
יש רמות שמה ואפשר  
לעבור מרמה לאחרת  

לפי התיאור הרמה  
הזאת מיועד לחטב  
ומדובר כאן במרכז  

רק   שלמידה אשר משמ
את התיכון ויש הפרדה  

תי ספר , לכן  בבין שני 
הזאת לא    ההרמ

 ₪ (  3821מתאימה .)
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התקנת הערכה   
על כל תחנה  

אתר  מחשב ב
עבור ערכות  

מולטימדיה רמה  
 ....    3בסיסית 

הערכת לא מותקנת על   לא תקין  8
המחשבים הקישור  

לאתר נעשה דרך מחשב  
אחד ושיטת טרמינל  

שיון  יכאילו מדוב בר 
גישה אחד ונעשה קיצור  
דרך מכל עמדה )המחשב 
הראשי חייב להיות דלוק 

 אחרת כלום לא עובדת (

מדובר במחיר להתקנה  
ל  ו שה סך הכאשר לא נע

מדובר קיצור דרך  
למחשב אחר בכתובת  

מקומית ממוקם  
במרכז ומדובר בקישור  

אחד אשר משמש לכל  
הרמות יש להפחית  

 ₪   10791מחיר התקנה 
 

שיון שימוש  יר 
באתר עבור  
י  ערכות מולט

מידיה ללימוד  
עצמי וחיזוק  
שפה אנגלית  
ENGLISH 

DISCOVERIS 
או שווה ערך  
  1רמה בינונית 

לבתי ספר חטיבת  
 ביניים ... 

נמצא קישור בשיטת   לא תקין   9
 ל את יטרמינל להפע

ENGLISH 
DISCOVERIS   לא ניתן

שיון לבית הספר , ישום ר
שיטת העבודה היא  

ממחשב אחד לשני , אין  
שיון לכל העמדות   יר

 כמתואר במפרט  
 
 
 

לא ניתן להתרשם כי  
יש רמות שמה ואפשר  
לעבור מרמה לאחרת  

התיאור הרמה  לפי  
הזאת מיועד לחטב  
ומדובר כאן במרכז  

רק   שלמידה אשר משמ
את התיכון ויש הפרדה  

תי ספר , לכן  בבין שני 
הזאת לא    ההרמ

 ₪ (  3821מתאימה .)

התקנת הערכה   
על כל תחנה  

מחשב באתר  
עבור ערכות  

מולטימדיה רמה  
 ....    1בינונית 

הערכת לא מותקנת על   לא תקין  10
המחשבים הקישור  

לאתר נעשה דרך מחשב  
אחד ושיטת טרמינל  

שיון  יכאילו מדוב בר 
גישה אחד ונעשה קיצור  
דרך מכל עמדה )המחשב 
הראשי חייב להיות דלוק 

 ( אחרת כלום לא עובדת 

מדובר במחיר להתקנה  
ל  ו אשר לא נעשה סך הכ

מדובר קיצור דרך  
למחשב אחר בכתובת  

מקומית ממוקם  
במרכז ומדובר בקישור  

אחד אשר משמש לכל  
הרמות יש להפחית  

 ₪   10791מחיר התקנה 
 

שיון שימוש  יר 
באתר עבור  

ערכות  
מולטימדיה  

ללימוד עצמי  
וחיזוק שפה  

אנגלית  
ENGLISH 

DISCOVERIS 
או שווה ערך  
   2רמה בינונית 

לבתי ספר חטיבת  
 ביניים ... 

נמצא קישור בשיטת   לא תקין   11
 ל את יטרמינל להפע

ENGLISH 
DISCOVERIS   לא ניתן

שיון לבית הספר , ישום ר
שיטת העבודה היא  

ממחשב אחד לשני , אין  
שיון לכל העמדות   יר

 כמתואר במפרט  

לא ניתן להתרשם כי  
ואפשר  יש רמות שמה 

לעבור מרמה לאחרת  
לפי התיאור הרמה  
הזאת מיועד לחטב  
ומדובר כאן במרכז  

רק   שלמידה אשר משמ
את התיכון ויש הפרדה  

תי ספר , לכן  בבין שני 
הזאת לא    ההרמ

 ₪ (  3821מתאימה .)
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התקנת הערכה   
על כל תחנה  

מחשב באתר  
עבור ערכות  

מולטימדיה רמה  
 ....    2בינונית 

הערכת לא מותקנת על   לא תקין  12
המחשבים הקישור  

לאתר נעשה דרך מחשב  
אחד ושיטת טרמינל  

שיון  יכאילו מדוב בר 
גישה אחד ונעשה קיצור  
דרך מכל עמדה )המחשב 
הראשי חייב להיות דלוק 

 אחרת כלום לא עובדת (

מדובר במחיר להתקנה  
ל  ו אשר לא נעשה סך הכ

מדובר קיצור דרך  
למחשב אחר בכתובת  

ם  מקומית ממוק
במרכז ומדובר בקישור  

אחד אשר משמש לכל  
הרמות יש להפחית  

 ₪  10791מחיר התקנה 
 
 
  

שיון שימוש  יר 
באתר עבור  

ערכות  
מולטימדיה  

ללימוד עצמי  
וחיזוק שפה  

אנגלית  
ENGLISH 

DISCOVERIS 
או שווה ערך  
  3רמה בינונית 

לבתי ספר חטיבת  
 ביניים ... 

נמצא קישור בשיטת   לא תקין   13
 ל את ילהפעטרמינל 

ENGLISH 
DISCOVERIS   לא ניתן

שיון לבית הספר , ישום ר
שיטת העבודה היא  

ממחשב אחד לשני , אין  
שיון לכל העמדות   יר

 כמתואר במפרט  

לא ניתן להתרשם כי  
יש רמות שמה ואפשר  
לעבור מרמה לאחרת  

לפי התיאור הרמה  
הזאת מיועד לחטב  
ומדובר כאן במרכז  

רק   שלמידה אשר משמ
את התיכון ויש הפרדה  

תי ספר , לכן  בבין שני 
הזאת לא    ההרמ

 ₪ (  3821מתאימה .)
 

התקנת הערכה   
על כל תחנה  

מחשב באתר  
עבור ערכות  

מולטימדיה רמה  
 ....    3בינונית 

הערכת לא מותקנת על   לא תקין  14
המחשבים הקישור  

לאתר נעשה דרך מחשב  
אחד ושיטת טרמינל  

שיון  יכאילו מדוב בר 
גישה אחד ונעשה קיצור  
דרך מכל עמדה )המחשב 
הראשי חייב להיות דלוק 

 אחרת כלום לא עובדת (

מדובר במחיר להתקנה  
ל  ו אשר לא נעשה סך הכ

מדובר קיצור דרך  
למחשב אחר בכתובת  

מקומית ממוקם  
במרכז ומדובר בקישור  

אחד אשר משמש לכל  
הרמות יש להפחית  

 ₪   10791מחיר התקנה 
 

שיון שימוש  יר 
באתר עבור  

ערכות  
מולטימדיה  

ללימוד עצמי  
וחיזוק שפה  

אנגלית  
ENGLISH 

DISCOVERIS 
או שווה ערך  

  1רמה מתקדמים 

נמצא קישור בשיטת   לא תקין   15
 ל את יטרמינל להפע

ENGLISH 
DISCOVERIS   לא ניתן

שיון לבית הספר , ישום ר
שיטת העבודה היא  

ממחשב אחד לשני , אין  
שיון לכל העמדות   יר

 כמתואר במפרט  

לא ניתן להתרשם כי  
יש רמות שמה ואפשר  
לעבור מרמה לאחרת  

לפי התיאור הרמה  
הזאת מיועד לחטב  
ומדובר כאן במרכז  

רק   שלמידה אשר משמ
את התיכון ויש הפרדה  

תי ספר , לכן  בבין שני 
הזאת לא    ההרמ

 ₪ (  3821מתאימה .)
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לבתי ספר חטיבת  
 ביניים ... 

 

הערכה  התקנת  
על כל תחנה  

מחשב באתר  
עבור ערכות  

מולטימדיה רמה  
 ....   1מתקדמים 

הערכת לא מותקנת על   לא תקין  16
המחשבים הקישור  

לאתר נעשה דרך מחשב  
אחד ושיטת טרמינל  

שיון  יכאילו מדוב בר 
גישה אחד ונעשה קיצור  
דרך מכל עמדה )המחשב 
הראשי חייב להיות דלוק 

 אחרת כלום לא עובדת (

מדובר במחיר להתקנה  
ל  ו אשר לא נעשה סך הכ

מדובר קיצור דרך  
למחשב אחר בכתובת  

מקומית ממוקם  
במרכז ומדובר בקישור  

אחד אשר משמש לכל  
הרמות יש להפחית  

 ₪   10791מחיר התקנה 
 
 

שיון שימוש  יר 
באתר עבור  

ערכות  
מולטימדיה  

ללימוד עצמי  
וחיזוק שפה  

אנגלית  
ENGLISH 

DISCOVERIS 
או שווה ערך  

  2רמה מתקדמים 
לבתי ספר חטיבת  

 ביניים ... 

נמצא קישור בשיטת   לא תקין   17
 ל את יטרמינל להפע

ENGLISH 
DISCOVERIS   לא ניתן

שיון לבית הספר , ישום ר
שיטת העבודה היא  

אחד לשני , אין   ממחשב
שיון לכל העמדות   יר

 כמתואר במפרט  

לא ניתן להתרשם כי  
יש רמות שמה ואפשר  
לעבור מרמה לאחרת  

לפי התיאור הרמה  
הזאת מיועד לחטב  
ומדובר כאן במרכז  

רק   שלמידה אשר משמ
את התיכון ויש הפרדה  

תי ספר , לכן  בבין שני 
הזאת לא    ההרמ

 ₪ (  3821מתאימה .)
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

התקנת הערכה  
על כל תחנה  

מחשב באתר  
עבור ערכות  

מולטימדיה רמה  
 ....   2מתקדמים 

הערכת לא מותקנת על   לא תקין  18
המחשבים הקישור  

לאתר נעשה דרך מחשב  
אחד ושיטת טרמינל  

שיון  יכאילו מדוב בר 
גישה אחד ונעשה קיצור  
דרך מכל עמדה )המחשב 
הראשי חייב להיות דלוק 

 (אחרת כלום לא עובדת 

מדובר במחיר להתקנה  
ל  ו אשר לא נעשה סך הכ

מדובר קיצור דרך  
למחשב אחר בכתובת  

מקומית ממוקם  
במרכז ומדובר בקישור  

אחד אשר משמש לכל  
הרמות יש להפחית  

 ₪   10791מחיר התקנה 
 

שיון שימוש  יר 
באתר עבור  

ערכות  
מולטימדיה  

ללימוד עצמי  
וחיזוק שפה  

אנגלית  

נמצא קישור בשיטת   ין  לא תק  19
 ל את יטרמינל להפע

ENGLISH 
DISCOVERIS   לא ניתן

שיון לבית הספר , ישום ר
שיטת העבודה היא  

ממחשב אחד לשני , אין  

לא ניתן להתרשם כי  
יש רמות שמה ואפשר  
לעבור מרמה לאחרת  

לפי התיאור הרמה  
הזאת מיועד לחטב  

כאן במרכז  ומדובר 
רק   שלמידה אשר משמ
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ENGLISH 
DISCOVERIS 

או שווה ערך  
  3רמה מתקדמים 

 תיכון ... 

שיון לכל העמדות   יר
 כמתואר במפרט  

את התיכון ויש הפרדה  
תי ספר , לכן  בבין שני 

הזאת לא    ההרמ
 ₪ (  3821מתאימה .)

התקנת הערכה   
על כל תחנה  

מחשב באתר  
עבור ערכות  

מולטימדיה רמה  
 ....   3מתקדמים 

הערכת לא מותקנת על   לא תקין  20
המחשבים הקישור  

לאתר נעשה דרך מחשב  
ל  אחד ושיטת טרמינ

כאילו מדוב ברשיון  
גישה אחד ונעשה קיצור  
דרך מכל עמדה )המחשב 
הראשי חייב להיות דלוק 

 אחרת כלום לא עובדת (

מדובר במחיר להתקנה  
ל  ו אשר לא נעשה סך הכ

מדובר קיצור דרך  
למחשב אחר בכתובת  

מקומית ממוקם  
במרכז ומדובר בקישור  

אחד אשר משמש לכל  
הרמות יש להפחית  

 ₪   10791מחיר התקנה 
אספקה והתקנה   

של אוגר נתונים  
כולל ממשק  

וחיישנים  
בסיסיים לבתי  

 ספר תיכון  

לא נמצא שום אוגר   לא תקין   21
נתונים , אחרי בירור עם  

הם לא    בית ספר גם
 יודעים במה מדובר  

לא נמצא שום אוגר לכן  
ניתן להפחית את  

האוגרים   3המחיר של  
(22680  ) ₪ 

אספקה והתקנת   3ה
 מקרן חכם .... 

נמצא מקרן של חברת   לא תקין   22
EPSON    ללא ערכת

עטים לכתיבה  
 אלקטרונית  

מחיר מופרז מאוד  
מחיר בשוק נע בין  

5900-6900  

אספקה והתקנת   
 .... 3Dמקרן  

נמצא מקרן של חברת   לא תקין   23
BENQ    ללא ערכת

עטים לכתיבה  
 אלקטרונית  

מחיר מופרז מאוד  
מחיר בשוק נע בין  

5500-7000  
 
 
 

אספקה והתקנת   12ה
נק חשמל  

 ותקשורת למקרן  

ישנה בכיתה   D18נקודת  לא תקין  24
 לפי המפרט  

התקנת   3לפי סעיף ה.
המקרן תכלול חיבורי  

חשמל ותקשורת  
 ( 981)הפחתה 

 
אספה והתקנת   13ה

תקשורת   ודותנק
 בודדת למחשב ...

נמצא כי בשני החדרים   לא תקין   25
כולל   ודותנק  28יש 

הגישורים ולא כפי  
 שצוין בחשבון  

 

יש להפחית את מחיר  
ההפרש בין מה שנמצא  

 ₪ (  8064לבין החשבון )

ארון תשורת גודל   
6U   דלת זכוכית

התקנה  כולל  
 בתוך הלוח .... 

נמצא כי ישנו ארון   לא תקין  29
בתוך מרכז   1תקשורת  

כמו שצוין   2מדעים ולא 
 בחשבון  

 

יש להפחית עלות ארון  
תקשורת כי נמצא  

בשטח רק ארון אחד  
(4575   ) ₪ 
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 ₪   188,853קיזוזים מחשבון זה : סה"כ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אספק והתקנה   
וילון לפי מפרט  

 .... 

יש להפחית את היתרה   מ וילונות  12נמצא כי יש   לא תקין   42
בין החשבון לפי  

 ₪ (  3969הבדיקה )
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 : 11650חשבונית  תיכון אלבוכארי

סעיף  
 במכרז  

סעיף בדוח   תיאור  
 )בחשבון(

תקין / לא  
 תקין

 מסקנות המלצות   ממצאים  

אספקה והתקנת   3ה.
 ....מקרן חכם 

נמצא מקרן של   לא תקין   1
   EPSONחברת 

ללא ערכת עטים  
לכתיבה  

 אלקטרונית  

מחיר מופרז  
מאוד מחיר בשוק  

-5900נע בין 
6900  

להפחית  
 ש"ח. 3800

אספקה והתקנת     12ה.
נק חשמל  

 ותקשורת למקרן  

ישנה    D18נקודת  לא תקין 2
בכיתה לפי  

 המפרט  

  3לפי סעיף ה.
התקנת המקרן  

חיבורי  תכלול 
חשמל ותקשורת  

 ( 981)הפחתה 

אספקה והתקנה   13ה.
תקשורת   ודותנק

 בודדת  

  6נמצא כי יש  לא תקין   3
תקשורת   ודות נק

במעבדה כולל כל  
 האביזרים  

יש להפחית את  
הפרשי המחירים  

(24 *294 =7000   ₪
 ) 

אספקה והתקנה   14ה.
 ... 60/60תעלה 

לפי המדידה   לא תקין   4
בשטח נמצא כי  

מ'   30ישנם סה"כ  
תעלות חשמל  

 ותקשורת  

יש לפחית  
הפרשי מחירים  

בין החשבונית  
לנמצא בפועל  

(3920 ) 

  6Uארון תקשורת  17ה.
 כולל אביזרים  

נמצא כי ישנו ארון   לא תקין   7
תקשורת כולל כל  

האביזרים לפי  
 המפרט  

המחיר אינו  
תואם את המחיר  

הנקוב במכרז  
3150 (1425 ) 

שולחן לעמדת   2ו.
תלמיד וטכנולוגיה  

במידות  
180/80/70-75  

 השולחן ....

נמצא כי סופק   לא תקין 9
שולחן מלבני  

120/60/75 

הפרש המחיר בין 
השולחנות לפי  

 ( 7209)המכרז  
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אספקה והתקנה   9ו.
משטח עבודה  
עשיו סנדוויץ  

 מצופה פורמייקה  

נמצא כי סופק   לא תקין   12
משטח כמתואר  

 מ  21כמות 

המחיר מאוד  
מופרז למחיר  
משטח עבודה  

עשוי מעץ מחיר  
פלטת עת מצופה  
פורמייקה משני  
עמידה  הצדדים  

בשוק הוא עד  
₪ , יש   300

  4להפחית מחיר 
 ( 3960מ )

פקה והתקנה  אס 11ו.
של ארונות  

  75-75/55במידות 
מתחת למשטח  

 עשוי .... 

נמצא כי סופקו  לא תקין   13
 מ ארונות .13

  4הפחתת מחיר  
מ ארונות לפי  

מחיר מכרז  
(8404 ) 

וילון לפי תקן   51ו.
משרד החינוך  

 לחדרי מחשבים  

  3נמצא כי סופק  לא תקין   18
מר של וילון 

לחלונות המעבדה  
 לפי המפרט במכרז  

יש להפחית  
הפרשי מחיר לפי  

כתב הכמויות  
(5700 ) 
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 :  11649אלבוכארי חשבונית  

סעיף  
 במכרז  

סעיף   תיאור  
בדוח  

 )בחשבון(

תקין / לא  
 תקין

 מסקנות המלצות   ממצאים  

אספקה והתקנת   3ה.
 מקרן חכם ....

נמצא מקרן של   לא תקין   1
   EPSONחברת 

ללא ערכת עטים  
לכתיבה  

 אלקטרונית  

מחיר מופרז מאוד  
מחיר בשוק נע בין  

5900-6900  

 ₪.  3800להפחית 

שדרוג ארון   6ה
 חשמל מעבדתי  

ארון חשמל   לא תקין 2
תקין מעבר  

 למפרט  

מעבדה בבנייה  
חדשה לא בוצע שום  

שדרגו הארון תקין 
לפי הצורך כולל כל  

 ( 2700האביזרים .)

אספקה והתקנה   11ה
 חשמל    'של נק

  24נמצא כי יש  לא תקין 5
 חשמל   'נק

מס השקעים בפועל  
אינו תואם את  

הנמצא  
 (  1458בחשבונית)

אספקה והתקנת     12ה.
חשמל   'נק

 ותקשורת למקרן  

  D18נקודת  לא תקין 6
ישנה בכיתה  
 לפי המפרט  

התקנת   3לפי סעיף ה.
המקרן תכלול חיבורי  

חשמל ותקשורת  
 ( 981)הפחתה 

אספקה והתקנה   13ה.
תקשורת   'נק

 בודדת  

  24נמצא כי יש  לא תקין   7
תקשורת   'נק

במעבדה כולל  
 כל האביזרים  

יש להפחית את  
הפרשי המחירים  

(5*294 =1440  ) ₪ 

שולחן עם   28ו.
מחשב  כוננית 

 .... 

נמצא כי ישנם   לא תקין 14
שולחנות   24

למחשב לפי  
 המפרט  

המחיר מוגזם  
סם עם  90לכוננית  

דפנות מחיר בשוק  
900-1100  . 

 ש"ח . 17000להפחית      
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ארון תקשורת   17ה.
6U   כולל

 אביזרים  

נמצא כי ישנו   לא תקין   7
ארון תקשורת  

כולל כל  
האביזרים לפי  

 המפרט  

המחיר אינו תואם  
את המחיר הנקוב  

 ( 1425) 3150במכרז 

שולחן לעמדת   2ו.
תלמיד  

וטכנולוגיה 
במידות  

180/80/70-75  
 השולחן ....

נמצא כי סופק   לא תקין 9
שולחן מלבני  

120/60/75 

הפרש המחיר בין 
השולחנות לפי  

 ( 7209)המכרז  

אספקה והתקנה   9ו.
משטח עבודה  
עשיו סנדוויץ  

מצופה 
 פורמייקה  

נמצא כי סופק   לא תקין   12
משטח כמתואר  

 מ  21כמות 

המחיר מאוד מופרז  
למחיר משטח עבודה  

עשוי מעץ מחיר  
פלטת עת מצופה  
פורמייקה משני  
עמידה  הצדדים  

₪   300בשוק הוא עד 
  4, יש להפחית מחיר  

 ( 3960מ )

אספקה והתקנה   11ו.
של ארונות  

-75במידות 
מתחת   75/55

למשטח עשוי  
 .... 

נמצא כי סופקו  לא תקין   13
 מ ארונות .13

מ   4הפחתת מחיר  
ארונות לפי מחיר  

 ( 8404מכרז ) 

וילון לפי תקן   51ו.
משרד החינוך  

 לחדרי מחשבים  

  3נמצא כי סופק  לא תקין   18
מר של וילון 

לחלונות  
המעבדה לפי  

 המפרט במכרז  

יש להפחית הפרשי  
מחיר לפי כתב  

 ( 5700הכמויות )
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 , אספקה והתקנה של מקרנים חכמים גני ילדים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סעיף  
 במכרז  

סעיף בדוח   תיאור  
 )בחשבון(

תקין / לא  
 תקין

 מסקנות המלצות   ממצאים  

אספקה והתקנה   3
מקרן חכם כולל  

 זוע ואבזרים   

נמצא מקרן של   לא תקין   1
   EPSONחברת 

ללא ערכת עטים  
לכתיבה  

 אלקטרונית  

נמצא כי סיפק  
מקרן במקום   18
מצורף רשימה   29

לגנים אשר נמצא  
בהן מקרן יש  

להפחית סכום 
ההפרש  

11*6551.7 
 =72069   ₪ 



73 

 

 

 



74 

 

 



75 

 

 בגין הקצבה לגני ילדים ממצאים  

והתקנת    אספקת  היה  המכרז  מסעיפי  ואבזרים    29אחד  זרוע  כולל  חכמים  מקרנים 

 .אלף שח  190בעלות כוללת של נלווים כמפורט בהזמנה /חשבון 

מבדיקה שערכה הביקורת בגנים כולל בירור עם רכזת הגנים בעירייה , עולה כי הותקנו  

 שקבלתי מרכזת הגנים .מקרנים לפי פירוט  18בפועל 

הקבלן המבצע הגיש חשבון לעירייה , מאושר ע"י מנמ"ר העירייה ,    02/06/2018ביום  

מקרנים כולל התקנה ואבזרים    29לפי החשבון ניתן לראות כי הוא דורש תמורה עבור  

ביתר בגין מקרנים שלא הותקנו בפועל בגני  נלווים .מחישוב פשוט עולה כי שולם לקבלן  

 ₪ .  72,069סך של הילדים על 
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 תהליך בדיקת שטח : 

 בדיקת כתבי כמויות בשטח והתאמתן לחשבון הסופי המוגש לפי הטבלה לעיל .  -1

ביקור בבתי הספר והמוסדות וישיבה עם  מנהלים ובעלי עניין אשר בהם נעשתה   -2

 העבודה במכרז . 

בדיקת רישיונות לתוכנות אם סופקו וטיבן ושיטת עבודת התוכנות אשר הן חלק   -3

 ניכר מסעיפי וסכומי המכרז 

לשימוש בתוכן אשר נמכר להן בסכומי    הו הדרכה מלא רבדיקת אם בתי הספר עב  -4

 עתק . 

 

 :  מסכמיםממצאים  

כמויות  ניתן לראות לפי הטבלאות למעלה כי ישנם סעיפים אשר אינם תואמים את   -1

 המצוינות בחשבון הסופי .

לפי   -2 נבדקו  בגין הסעיף אשר  מהזכיין  אותו  להפחית  יש  סכום אשר  ננקב  בטבלה 

 סכום החוזה החתום . 

נמצא כי לא נמסרו לבתי הספר רישיונות שימוש באתרי ובתוכנות אשר סופקו לבתי   -3

 הספר  .

נעש  -4  , אנגלית  ללימוד  האינטרנט  באתרי  השימוש  רישיונות  כי  בשיטה  נמצא  ו 

מקומי אשר התוכנה הותקנה והופעלה ממחשב אחד וחולקה לשאר    סרברטרמינל  

. המכרז  בחוזה  שתואר  כפי  לאתר  חיבור  ולא  בתיכון    העמדות  נעשתה  )הבדיקה 

 אלבוכארי ( 

נמצא כי לא נעשה שימוש ברובוטים אשר סופקו לבית ספר יסודי ראס אלעין כי     -5

רובוטים   לרכוש  שוקל  ספר  והבית  החינוך  משרד  המלצות  את  תואמים  לא  הם 
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היו  אחרים   אחרת  המעבדה  לגבי  איתן  תואם  לא  שבכלל  אומרים  הספר  בבית 

 בוחרים רובוטים בהתאם לתוכנית הלימודים  

ו מלא מחיר מופרז וזה אחרי בירור והתייעצות עם אנשי  בריכוז ממצאים השתמשנ  -6

 מקצוע לגבי מחיר התוכנות , אשר היו חלק בלתי מבוטל מהפרויקט. 

יות סמוכות לאותו זכיין ניתן להתרשם כי  ו שברה של כמה פרויקטים  קי דאחרי ב -7

כי   להתרשם  ניתן   , לחלוטין  זהה  ישיר  המכרז  באופן  מעורב  היה  במכרז  הזוכה 

המכר מנהל    ז  בהכנת  עם  או    ביחד  התערבות  כל  ללא  מידע  מערכות  מחלקת 

 מעורבבות למחלקת חינוך   . 

בתמחור המכרז  וכי המכרז תומחר באופן    משחק הביקורת מעלה חשש סביר של   -8

המופרזים   המחירים  וכי  מקצועי  שלושה    לא  לפי  מסוימים  בפרטים  המגיעים 

 הוכנסו למכרז היו מתואמים מראש ללא בדיקת מחירי שוק . ממחיר השוק , אשר 

ניתן לטעון כי במכרז נפלו פגמים מהותיים  לכאורה , לאור כל הממצאים שאוזכרו ,   -9

בשלב המקדמי של המכרז ובכלל זאת ניגוד אינטרסים , שיתוף מציעים ויצירת מגע  

,  עם מציע , פגיעה בעקרון השוויון    לכאורה ניתן להעריךפוטנציאלי  תפירת מכרז 

 וההגינות ,פגיעה חמורה בעיקרון היעילות ,חסכון וטוהר המידות . 
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 סיכום והמלצה 

בדיקת המפרט הכמותי ובדיקת תמחור    לאחר,  לאור הממצאים שהועלו בדוח הביקורת

כי היה מדובר במכרז " תפור " אשר כוון למעשה    סביר  יש מקום לחשדלכאורה  המכרז ,  

למציע הזוכה במכרז  , חלקו הגדול של המכרז הינו אספקה והתקנה של ערכות הדמיה  

מבוססת מולטימדיה , תוכנות מחשב ספציפיות שרק הזוכה במכרז  משתמש בהן ואו  

 עלים הבלעדי של התוכנות .הב

כי עורך המכרז היה במגע ישיר עם הזוכה    יש חשש סבירעל פי המפרט של המכרז  

במכרז בשלב עריכת המכרז ולא מן הנמנע כי הזוכה הינו זה שערך את המכרז ואף תמחר  

בשל הדמיון עם מכרזים אחרים אשר זכה בהם ברשויות אחרות  אותו לפי שביעות רצונו  

 זהים לחלוטין (. עט כמ )מפרטים 

רות הוגנת  חהמטרה העיקרית של מכרז פומבי הינה כפולה , האחת להבטיח שוויון ות

בין המשתתפים במכרז והשנייה היא למקסם את היעילות הכלכלית למפרסם המכרז  

לטעון   ניתן  שלנו  במקרה  בעלי  ,  בשל  הרצוי  ליעדה  הגיעה  לא  העיקרית  המטרה  כי 

אינטרסים המעוניינים למען טובתם האישית לסכלה באמצעות שיטות ודרכי פעולה 

ראש , ואחת מדרכי הפעולה הנראית לעין שהופכות את המכרז ל מכרז תפור וידוע מ

 במכרז הינה תיאום מחירים ושיתוף פעולה בין הזוכה למי שערך את המכרז . 

חלק    תיאום    של  השוק  ממחיר  שלושה  לפי  לפעמים  שהגיעו  המופרזים  המחירים 

 מהפריטים כגון מקרנים ופריטים אחרים כמו שפורט .

חשב הגיש  במכרז  הזוכה  כי  הדעת  על  יעלה  במכרז  לא  פרויקט  לכל  סופיים  ונות 

  10%ובמיוחד לאחר מתן הנחה של  ממפעל הפיס  קצבה המדויק  ה התואמים את סכום ה 

 הפריטים המופיעים בחוברת המכרז .  במחירי 
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מסכום ההקצבה , אבל דווחו בפועל    90%סכומי החשבונות היו צריכים להיות בערך של  

 מסכום ההקצבה !!!!!!!!!!!   100%סכומים המהווים 

)כאשר עובדים במעגל סגור המונה עובד יחיד אשר הוא האחראי על דרישת  התקציב  

אי    , התקציב  לאישור  בהתאם  המכרז  הכנת  על  אחראי   , הגורמים  לפרויקט  שיתוף 

המקצועיים ואי שיתוף המחלקה שיש לה קשר ישיר )מחלקת החינוך( שכל המכרז נגוע  

, יש   זו ,ראש העירייה ממנה אותו עובד להיום מפקח על הפרויקט   זו אף  אליה ולא 

 מקום לטעויות ,מרמה ,תכססנות ,הטעיות ומעילות.

 : על כן הביקורת ממליצה 

 

הזוכה במכרז ,להחזרת כספים ואו השלמת הפריטים  על הרשות לפנות לקבלן   •

פי דוחות הביצוע ואו כמו שהופיעו בחוברת המכרז ואושרו ע"י  ל  שלא הותקנו ע 

 העירייה בצורה לא נכונה .

הליקויים   • לתיקון  הזוכה   מהקבלן  ונכונות  פעולה  שיתוף  יהיה  ולא  במידה 

טרת ישראל , אגף  למשלערכאות משפטיות ואו  לשקול פנייה  שהועלו בדוח , יש  

 חקירות ומודיעין .

לפני כל הליך הביקורת ממליצה לקבל חוות דעת היועץ המשפטי של העירייה   •

. 
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  תיכון ספר בית מורות שלושה נגד  תלונה ברור

 

 

 : רקע

 כי טוען המלין בה תלונה המבקר בלשכת  התקבלה 2018 אפריל  חודש בשלהי
: 

 מתייצבת אינה  המורה כי נטען  בתלונה. ד. ח המורה,  העירייה עובדת -1 
 מלא שכר מקבלת  זאת  ובכל מלמדת היא  בה, ריאאלבוכ תיכון  הספר בבית

 . מהעירייה

 ובכל,  הספר בבית מתייצבות לא  חלדון  אבן תיכון ספר בבית  מורות  שתי  -2
 . מהעירייה שכר מקבלות  זאת

 

 בהכנת   והחל ל"הנ התלונה על העירייה  ראש את עדכן דיחוי ללא  המבקר
 .  התלונה לבירור ביקורת  תוכנית 

 

 :  התלונה  לבירור העבודה הליך

 אבן  ספר בית מנהל ,  אלבוכארי  ספר  בית  מנהל ,  המורה עם פגישות  נערכו
 .  אחרים  תפקידים ובעלי  חלדון

 

 : המורות שתי  בגין חלדון  אבן  תיכון  ספר  בית  מנהל של תגובתו להלן
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 שעות המיוחד החינוך לתלמידי) שעתי סמך על  עובדות ל "הנ המורות  שתי 
 שעות בהיקף עבודתן את ובצעות סדיר באופן הספר בבית מתייצבות ( 07

 . ביותר הטוב הצד על  להן שנקבע

,  ברחוב המופצים ידיעות  פ"ע הדברים  את מנהלים  אנו  אין ,  לציין  מיותר
 כל י "ע מופצות  אלה שקריות שמועות,  שחר כל בהן אין ,  מופרכות ידיעות

 שמוביל הטובים לדברים ולהזיק  לפגוע  מטרתן שכל אנונימיים אנשים מיני 
 הזמן  כל מנסים ,  עלומים ממניעים,  אנשים אותם ,  הספר  בית ומקדם
 החינוך מערכת גלגלי בין מקל ולתקוע חינוכיים  פרויקטים  מיני כל לטרפד

 . קדימה ודוהרת היטב המשומנת עראבה בעיר

 נחישות מסירות מכולנו ותובעת הדורשת, קודש במלאכת  עוסקים  אנו
 .  נשימה באותה נמשיך וכך,  קדימה דברים והובלת 

 

 העיר לראש אותי  והפנה פעולה שיתף לא ,  אלבוכרי תיכון  ספר בית  מנהל
 . וההבהרות השאלות כל על שיענה 

 

 :  אלבוכרי ספר בבית  המורה לגבי  ממצאים

 

 עם ישיבה,  בעירייה תפקידים  בעלי עם  ישיבות , התלונה בירור לאחר
 : ל"הנ הממצאים הועלו זה חומר  בסיס  שעל חומר נאסף, המורה

 במגמת  מורה בתפקיד,  01/09/2005 מיום החל בעירייה עובדת ל"הנ •
 . אלבוכארי תיכון ספר בבית ומחשבים תוכנה הנדסת

 ספר לבית אלבוכארי תיכון ספר מבית עברה המורה 01/01/2017  ביום  •
 תיכון  ספר בבית  תוכנה הנדסת מגמת  שנסגרה לאחר) חלדון אבן  תיכון 

 אסטרטגיות  והובלת תהליך מנהלת לתפקיד עברה ל"הנ( . אלבוכארי
 ספר בית תקן  ח "ע מלאה במשרה עראבה ביישוב והנדסה ומדע לחינוך
 . חלדון אבן  תיכון

,  טאהא עבד מר  הספר  בית   מנהל, כזה מינוי היה לא כי  עולה מבדיקת  •
 עדכון  לצורך בעירייה  אנוש משאבי לאגף 08/11/2016 ביום  מייל שלח
 במרכז  שהתקיימה ישיבה סמך על החדש בתפקיד המורה שכר

 (. המסמך ב"מצ) ההעשרה
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 תקינות  משרות דוח) ר"עוש במערכת  ז "תשע בשנת  עודכנה לא  המורה •
 . חלדון אבן  תיכון  ספר בבית (  הוראה לעובדי

 של ונוכחות  עבודה  שעות  על דווח  לא (  חלדון  אבן) הספר בית  מנהל  •
 . המורה

 תיכון ספר לבית חלדון אבן ספר מבית עברה המורה 01/10/2017 ביום •
 ( .  השכר בתלוש הרשום לפי )  אלבוכארי 

 ( . לתמורה עוז– הוראה ) מלאה במשרה ר"עוש במערכת דווחה המורה •

 . לתמורה עוז כולל  מלא שכר קבלה המורה •

 של שכר לחשב מוגש  אשר והיעדרות  עבודה שעות  דווח מבדיקת  •
 נוכחות  על  מלאים  דווחים  רשם  הספר  בית  מנהל  כי  עולה   העירייה 
 . הלימודים שנת  חודשי בכל ל "הנ לעובדת

  לתפקד העיריה מראש הסמכה קבלה המורה 14/09/2017 ביום •
 חדשני  פדגוגי  תהליך ולקדם להוביל,  חדשני ספר בית הקמת כמנהלת

. 

 תיכון  ספר בבית   נוספת עבודה למורה כי נתגלה הביקורת במהלך •
 2/3 מעל משרה באחוז  הזה היום עצם  עד 2016 משנת  סחנין  בעיריית

 . עראבה עיריית אישור ללא הינה הנוספת העבודה,  משרה

 כי  עולה השכר חשב אצל ובדיקה העובדת של האישי בתיק מבדיקה •
 הצהרה  כולל  אשר. 101 טופס 2018 -ו 2017 לשנים הגישה לא  העובדת

 . אחרים עבודה מקומות על
 

 לצערי אך  האמור על מידע לקבלת סחנין לעיריית  פניתי כי  לציין  יש
 עובדת היא  שאכן  אישר העירייה  ל"מנכ,  פיזי חומר קבלתי  לא

 עדיין   להיום  נכון אך,  תיכון  ספר בבית  מורה בתפקיד סחנין  בעיריית
 . ממנו דרשתי אשר המסמכים כל התקבלו  לא
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  המקומיות  ברשויות עובדים ניוד בנושא  הפנים משרד הנחיות  להלן

 

 :  כללי

 זאת עם יחד,  מכרז של בדרך למלא יש מקומית  ברשות פנויה משרה,  ככלל
 ממשרה עובד לנייד ניתן  מסוימים תנאים  ובהתקיים  חריגים במקרים 
 לרשות להעניק  רצון  מתוך וזאת  נוסף  מכרזי  בהליך צורך ללא  למשרה
 . וצרכיו  הארגון  של רחבה ראייה  תוך ניהולית גמישות

 

 מתפקיד עובדים ניוד לבחון הניהולית  הזכות  ישנה, כמעסיק מקומית לרשות
 לעובד שניתנה ובתנאי  ומידתית  סבירה הינה  שההחלטה ובלבד, לתפקיד

 . טענותיו שנשקלו ולאחר הניוד לעניין לטעון הזכות

 מתפקיד או  תפקיד באותו  למקום ממקום  עובד העברת הינו עובדים ניוד
 . תפקיד רמת  באותה וכן  זהה דרגות במתח אחר לתפקיד אחד

 

 :  המעסיק מיוזמת ניוד

 

 או  זהה דרגות במתח -רוחבי לתפקיד להיות  יכולה  המעסיק  מיוזמת  ניוד
 : להלן להוראות  בהתאם  נמוכה ברמה לתפקיד

 או  שווה לתפקיד הרשות  החלטת עקב נעשה העובד שניוד במקרים •
 הודעה  לעובד יעביר האנוש משאבי מנהל,  יותר נמוכה  ברמה לתפקיד
 . אותו  לנייד הרשות כוונת בדבר מנומקת 

 המלאות  הסף בדרישות עומד העובד כי יוודא  האנוש  משאבי מנהל •
 התפקידים תיאורי לקובץ בהתאם לניידו מתעדת שהרשות לתפקיד

 הניסיון  תקופת את סיים  העובד כי  ויוודא,  הפנים  משרד באתר המצוי
 . כדין הנוכחי בתפקידו  ונקט 

 לזכותו  באשר  העובד את  יידעו העובד על  והממונה  אנוש  משאבי  מנהל  •
 . הניוד להחלטת  בנוגע  טענותיו  את להשמיע 
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 שימוע  לשיחת העובד  את  יזמנו העובד על  והממונה אנוש משאבי  מנהל  •
 . טענותיו  את  לשמוע כדי

 בדבר  מנומקת  החלטה יכתבו העובד על והממונה אנוש משאבי מנהל •
 . העובד ידי על  שהועלו לטענות התייחסות מתוך העובד ניוד

 של הנוכחי מתפקידו נמוך לתפקיד  הוא המעסיק ביוזמת הניוד אם •
 בביצוע המותנים  אלו  למעט,  שכרו רכיבי/שכרו ייפגע לא ,  העובד

 . התפקיד 

 את לקבל יש  העובד  של  שכרו תנאי על לשמור  מעוניינת  הרשות  אם •
 במשרד העבודה והסכמי  השכר על  הממונה  סגן  של  המקדים  אישורו 
 . האוצר

 האנוש משאבי מנהל  יודיע,  העובד של  הניוד בהליך להמשיך הוחלט אם •
 . ההחלטה על אליה  מנויד שהעובד וליחידה לעובד

 

 

 : ניוד מיוזמת העובד  •

 בקשה העובד יעביר,  העובד בקשות  עקב נעשה  העובד שניוד  במקרים  •
 . שלו הישיר  לממונה לניוד

 כדי ,  האנוש  משאבי למנהל הבקשה את  יעביר שלו  הישיר  הממונה •
 . העובד לניוד האפשרות שתיבדק 

 הסף  בדרישות עמידתו לרבות הבקשה את יבחן האנוש משאבי  מנהל •
 . אליו להתנייד מבקש  שהעובד לתפקיד המלאות

 לעובד כך על האנוש משאבי  מנהל יודיע,  העובד להעברת תקן  יש אם •
 . אליה  מנויד שהעובד ליחידה וכן
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 : ריכוז ממצאים וליקויים  

 

  חלדון אבן תיכון ספר לבית אלבוכארי ספר מבית  המעבר -א
 

, מקומי לשלטון המנהל, הפנים  במשרד האנושי  ההון לניהול האגף הנחיות  לפי
 במקרים  זאת עם יחד מכרז של בדרך למלא יש מקומית ברשות פנויה משרה

 ללא  למשרה ממשרה עובד לנייד ניתן מסוימים  תנאים ובהתקיים  חריגים 
 תוך ניהולית גמישות  לרשות להעניק  רצון מתוך וזאת  נוסף מכרזי בהליך צורך

 . וצרכיו  הארגון  של רחבה ראייה 

 

 צורך יש  העובד לבקשת  נעשה ולא הרשות ביוזמת  נעשה שהניוד ככל בנוסף 
 למשרה במעבר וזכויותיו  חובותיו  את  לו  להבהיר שימוע  ישיבת  לעובד  לערוך

 השימוע  הליך,  החדש בתפקיד והעסקתו העבודה תנאי והסדרת החדשה
 . בפרוטוקול  יתועד

 לתפקיד מורה מתפקיד  המורה של העברתה הליך כי  עולה  מבדיקה •
 לניוד והכללים החוק  הגדרות על  עונה  ואינו תקני  לא  הליך הינו  האחר

 הליך עברה לא המורה לכך בנוסף.  הרשות בתוך לתפקיד מתפקיד עובד
 הושמעו לא,  פרוטקול נרשם ולא(,  בעירייה המנגנון ועדת י"ע) שימוע
 דנו  ולא מינוי  קבלה ולא החדש לתפקיד העברתה משמעות  את  בפניה
 .  הועברה היא  אליו החדש בתפקיד  והעסקתה העבודה תנאי  בנושא 

 כמנהלת  המורה של מינויה על השכר לחשב הודיע הספר בית מנהל •
 ח"ע מלאה במרשה והנדסה  ומדע לחינוך  אסטרטגיות  והובלת  תהליך

 . חלדון אבן תיכון ספר בית תקן

 עולה  אנוש משאבי לניהול ובמחלקה העובדת של האישי  בתיק מבדיקה •
 . כזה מינוי  היה לא  כי

 החינוך ממשרד התקבל לא משמע ר"עוש במערכת דווחה לא  המורה •
 . שכרה לכיסוי  כספית השתתפות 

 נוכחות  עבודה שעות  על דווח  לא לדון'ח אבן הספר בית מנהל •
 . המורה של  והיעדרויות

 אינו  הספר בית  מנהל  עליו דבר אשר ל "הנ התקן כי  עולה מבדיקה •
 . מתוקצב 
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 אחר ספר בבית כמורה נוספת עבודה למורה הייתה  תקופה באותה •
 . יחסית גבוהה משרה בהיקף סחנין  בעיריית

 אלבוכארי  תיכון ספר לבית לדון'ח אבן תיכון ספר מבית המורה של המעבר. ב
 : 

 

 שלא  למרות.  2018 לשנת  ר"עוש במערכת  דווחה ד  .ח' גב  העובדת •
 . הספר בבית  כמורה תפקדה

 דווחים  לאור. 2018 לשנת  לתמורה עוז כולל מלא שכר קבלה  המורה •
. המורה שלה היעדרות  ואי נוכחות  על  הספר  בית מנהל י "ע  מלאים
 מהשכר  בהרבה נמוך להיות אמור היה החדש בתפקיד שהשכר למרות

 . הישן בתפקיד

 מהשכר  נמוך להיות  אמור היה  החדש בתפקיד  השכר שלנו  במקרה •
 על לשמור מעוניינת והרשות ובמידה, עובד ניוד בעקבות הישן בתפקיד

 הממונה סגן  של המקדים אישורו את לקבל יש העובד של  שכרו תנאי
 ( . נעשה שלא דבר)  האוצר  במשרד עבודה והסכמי  השכר על

 אחר תיכון ספר בבית משרה 2/3 מעל של במשרה עבדה  המורה במקביל •
 .  עראבה עיריית ואישור ידיעת ללא סחנין  בעיריית

 בית  הקמת תהליך להובלת כמנהלת תפקדה  המורה תקופה באותה •
 . חדשני ספר

 . מתוקצב לא הועברה אליו  התפקיד  •

 . בעירייה המנגנון  ועדת דרך עבר לא אחרת למשרה העברתה הליך •
 

 

 העבירה  שלא בכך המורה  של  התנהגותה  את  רבה  בחומרה רואה  המבקר. ג
  לעבודתה  הקשורים ממנה שנדרשו המסמכים את העירייה מבקר למשרד
 . סחנין בעיריית הנוספת

 המורה  של נוספת העסקה  על  דווחה אי  את  רבה  בחומרה רואה  המבקר. ד
 . עראבה לעירייה
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 : והמלצות  מסקנה

 

 שלא  הליך הינו  ל "הנ העובדת  של הנדנדה הליך כי עולה לעיל האמור לאור
 עובדים  ניוד בנושא הנחיות(  האנושי  ההון  אגף) הפנים  משרד הנחיות  על  עונה

 תנאי  הסדרת לצורך המנגנון  ועדת י "ע שימוע  הליך לעובדת נערך לא  ואף , 
 לעיריית  פנתה כאשר לחוק בנגוד פעלה  העובדת  בנוסף,  העובדת של  העסקת 

(   משרה 2/3)  כ גבוה משרה באחוז תיכון  ספר בבית לעבודה בבקשה סחנין 
 צירפה לא  ואף בכלל  הודעה וללא ,  עראבה מעיריית  אישור  קבלת  ללא 

 :  כן ועל , המעסיקים פרטי  על 101 טופס שנה כל בתחילת 

 המנגנון ועדת בפני  לישיבה  העובדת את  לזמן  העיר ראש בפני  ממליץ  המבקר 
 האגף להנחיות בהתאם העובדת של  העסקתה תנאי והסדרת שימוע לצורך
 הסדרת כולל. הפנים במשרד המקומי לשלטון המנהל – אנוש משאבי לניהול

 . אחר במקום הנוספת העסקת 

 בטענה 2017-2018 בשנת  העובדת של  השכר תלושי בדיקת על  ממליץ  המבקר
 . הוראה כעובדת תפקדה שלא  בזמן  הוראה כעובדת  תוספות קבלה ל "הנ כי
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 11/2018 מכרז ביקורת

 בגנים  3-8 לגילאי  ניצנים תכנית  של  הפעלה שירות למתן מכרז

 חינוך  ומוסדות

 

 

 : הקדמה

 

 לגילאי  הלמודים  יום  הארכת  במתקונת   צהרונים  הפעלת  תוכנית  היא ניצנים 
 . חינוך במוסדות 3-8

 המטפחים  וחברתיים אישיים כישורים פיתוח היא התוכנית מטרת  עיקר
 . אישי וביטוי מוגנות,  שייכות תחושת,  אישית בין  תקשורת

 

 :  ניצנים של הנוכחית  המפעילה

 

 לפיתוח אפאק  עם בהסכם  התקשרה עראבה עיריית 17/11/2016 ביום
 תוכנית  להפעלת 22/2016 מס  למכרז בהתאם ( ,  המפעיל להלן ) קהילתי 

 עד 01/09/2016 מיום החל ההסכם תקופת . צילה תכנית  במסגרת  צהרונים
 24 ל  ההסכם תקופת  את  להאריך רשאית  תהיה והעירייה 30/06/2017

 . נוספים חודשים

 בת  נוספת לתקופה(  האופציה מימוש) להסכם נספח נחתם 30/06/2017  ביום
 ליום  עד 01/09/2017 מיום קרי. המקורי בהסכם כאמור  חודשים 24
30/06/2019 . 
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  התקשרות  הפסקת 

 

 עם  התקשרות  הפסקת על הודעה העירייה ראש שלח 01/08/2018 ביום 
 שלחה לא אפאק כי מהסיבה( קהילתי פיתוח אפאק ) הנוכחית המפעילה

 . ההסכם את  להאריך  כוונתה על  מכתב  במועד

 

 התקין הנוהל הוראות  עם מתיישב ולא חוקי  אינו זה הליך כי מעירה הביקורת 
  והתקפה  החתומה ההתקשרות לנוכח,  וחסכון יעילות, המידות טוהר,

 ההארכה בתקופת שנייה שנה כבר למעשה הלכה מבוצעת וגם  כדין וחתומה
 . ברצף השלישית  לשנה וכניסה  פעילות להמשך מחודש ופחות 

 

  11-2018' מס פומבי  מכרז

 

 למתן 11/2018' מס  פומבי מכרז פרסמה  עראבה עיריית  02/08/2018 ביום 
 . חינוך ומוסדות  בגנים  3-8 לגילאי  ניצנים תוכנית  של  הפעלה שירות 

 סגורה במעטפה להגיש יש המכרז מסמכי  את כי נרשם המכרז פרסום בהודעת
 ראש בלשכת המכרזים  בתיבת  אותם  להפקיד  ויש  16.08.2018 ליום  עד

 .  העירייה

 

 המכרז  פרסום על העיר ראש בחר בו העיתוי כי כך על  מעירה הביקורת
 המקצועיים  העובדים  של  מעורבות  אי ,  הבחירות  לפני  חודשים  כשלושה

 המליאה לעיני  הנושא  הבאת  אי  ואף העיר ראש של  האישית  ההחלטה בעניין 
 העיר ראש  של לכאורה עניינים  לניגוד סביר חשד המעלה דבר,  העירייה של

 להגיש  יש  המכרז מעטפות  את  כי המכרז בפרסום  נרשם כאשר ובמיוחד
 . העירייה ראש במשרד המכרזים בתיבת
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 :  המכרז  הכנת הליך

 

 שקדני באופן  להיעשות  עליהם בו  ההשתתפות  תנאי  וקביעת מכרז  של  הכנתו 
 תנאים קביעת  כי . ותנאיו  מכרז הכנת לביצוע  המוכשרים  אנשים  י "ע ומקצועי 
 לפעמים  שתביא  סבירות  חוסר  ליצור עלולים לצורך  שלא תנאים ואו מגבילים

 . משפטית להתערבות

 מטרת המכרז הינה לאפשר תנאי התחלה זהים לכל המתמודדים הפוטנציאליים, ללא 

 לפקודת העיריות, קובע כי:   197חשש למשוא פנים או להעדפת אחד המתמודדים. סעיף  

לא תתקשר עירייה בחוזה להעברת מקרקעין או טובין, להזמנת טובין או לביצוע עבודה  "

  על פי מכרז פומבי" . אלא

 כלל שבדרך בעירייה  הבכירים  התפקידים ובעלי   העובדים עם  מבירור 
 ללא  היה  המכרז הכנת  הליך  כי  עולה,  ופרסומם  המכרזים בהכנת  מעורבים 

 2018 אוגוסט בתחילת פרסומו ליום עד להליך מודעים היו  ולא  איתם תיאום
 עובד  י"ע נעזר אשר העירייה ראש היה והפרסום ההכנה מאחורי שעמד מי, 

 מעורבות ללא ביניהם  סגור במעגל היה  ההכנות  הליך  כל,  החינוך ממחלקת 
 . חשד המעורר דבר אחראי ואו  בכיר אף

 

 : 11/2018 המכרז בחוברת שעלו והליקויים  הממצאים  להלן

 

 נבדק לא,  העירייה  של  המשפטי  היועץ  של לידיעתו הובא  לא  המכרז -1
 . לפרסומו  המשפטי  היועץ  אישור  קבל  ולא  המשפטים המחלקה י"ע
 

 חוברת בדיקת ואו להכנת המשפטי ליועץ שהיא כל פנייה הייתה לא -2
 . פרסומה לפני  המכרז

 
 

 במעטפה הגישל יש  המכרז מסמכי  את  כי נרשם  המכרז  פרסום בנוסח  -3
 . העירייה ראש  בלשכת המכרזים בתיבת ולהפקידה סגורה
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 סביר חשד  מעלה  העירייה  ראש בלשכת המכרזים תיבת  הצבת
 בעניין העיר  ראש  של  מעורבותו  עצם, למוערבות ראש הרשות במכרז  

 .  חמור ליקוי על מראה  המכרז  ותנאי
 

 ואו  צהרונים  הפעיל  המשתתף)  2.1 סעיף,  המכרז בחוברת 3 עמוד -4
 חינוך  במוסדות  אחרת  חינוכית  פעילות  כל ואו  חוגים  ואו  קייטנות 

 .2011-2015 השנים בין  לפחות שנים  שלוש  במהלך
 דבר  2015 עד 2011 השנים  בין נסיון דרישת כי כך על מעירה הביקורת

 נבחרו  לא ולמה  האלה השנים נבחרו למה  שאלה סימני ומעלה מוזר
 . המכרז פרסום לשנת  הצמודה התקופה.  2017 עד 2015 השנים 

 
 על  כי בנקאית  ערבות  על מדבר הסעיף :  המכרז בחוברת  2.6 סעיף -5

. 30/11/2016 עד בתוקף אלף 50 סך על  בנקאית ערבות לצרף המציע
 במקום 22/2016 מכרז  הערבות  כי נרשם  ועוד  30/11/2018 במקום 

 22/2016 מכרז עבור  אלף  200 סך על  ערבות  של נוסח ועוד. 11/2018
 . 31/08/2017 עד  בתוקף

 
 ואילו  2015 עד 2013 לשנים המתייחס הכנסות אישור נדרש 2.2 סעיף -6

 עד  2015 השנים בגין ההכנסות על חשבון רואה אישור  נדרש בהמשך
2017 . 

 
 ימים חמשה  לפי תהי  הפעילות  כי  נרשם  המכרז בחוברת  4.4 סעיף  -7

 עד 01/09/2018 במקום.  30/06/2017 עד 01/09/2016 מהתאריכים
30/06/21 . 

 
 

 . 29/08/2016 ביום  תתקיים המכרזים  ועדת ישיבת 11.3 סעיף -8
 

 

 : בחינת ההצעה  12סעיף  -9
 תורכב אשר ועדה תרכיב העירייה כי נרשם  12.1 בסעיף המכרז בחוברת

 ועדת  ראש  יושב י "ע יבחרו אשר מכרזים  וועדת  של נציגים  משלושה 
 . המכרזים

 לא,  התקין הנוהל ולהוראות החוק להוראות מוחלטת בעקיפה מדובר
 יבחר ,  הבלעדית  עצמו  גדעת על  המכרזים  ועדת  ר"יו כי הדעת  על  יעלה
 של טוטלי נטרול  על  מדובר כאן .  במכרז הזוכה מי  תחליט  אשר ועדה
 .  ל"הנ במכרז דיון ואו  בדיקת  ואו לבחירת בקשר המכרזים ועדת חברי
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 : הביקורת בעקות  שעלו הליקויים  הממצאים  להלן

 :  התקשרות חוזה  ביטול

 העירייה של המשפטי היועץ  עם  התייעצות  וללא  עצמו  דעת על  העירייה  ראש
 חוזה ביטול על מכתב הנוכחית למפעילה שלח,  אחראים תפקידים  בעלי  ואו

 ראש . מוצדקת סיבה כל ללא התוכנית של למפעילה העירייה בין ההתקשרות 
 לעירייה  באיחור פנתה המפעילה  כי ההתקשרות  את  מבטל הוא  כי  טען  העיריה

 ביום  חתמה שהעירייה למרות .. התוכנית  להפעלת  האופציה מימוש  לשם
 תקופת  את  להאריך הראשונה האופציה  מימוש  על  להסכם נספח 30.06.17
 . 30.06.19 עד כרי  נוספים חודשים  24 ל ההסכם

 ועל זוכה על ההכרזה לפני ,  בעניין  מוקדם בשלב להתערב לנכון  ראה המבקר
 מפעילות  כתוצאה לספוג עלולה שהעירייה מיותרים  כספיים  נזקים למנוע מנת

 . ונציגו  העירייה  ראש של אחראית  ולא  רשלנית

 היועץ ,  העירייה מנכל,  הרשות  לראש  מייל  המבקר שיגר  14/08/19 ביום 
 ובמכתב החינוך מחלקת ומנהל המלווה  החשב,  העירייה גזבר, המשפטי

 המפעילה עם ההתקשרות  ביטול  על  העיר ראש  הודעת ביטול  על המליץ
 ב שפורסם החדש המכרז הליך הקפאת ואו ביטול על המליץ וגם הנוכחית 

2/08/2018 . 

 

 : המבקר טען כי  

 את  לאכוף הזכות  את  השני  לצד  מעניק הקיים  ההתקשרות  חוזה  הפרת •
 אשר  משפט והוצאות  כסף וסכומי  פיצויים  ולקבל לבטלו ואו החוזה

 . ההתקשרות את ממשיכה היא  אם  אותם לחסוך יכולה  העירייה

 הצדקה תיתכן  בהם חריגים  מקרים יש ,  המשפט  בבתי  הפסיקה פי  על •
 – תקציבי  שיקול אף ,  התקשרה בו  מהסכם הרשות  של  להשתחררותה

 אך ,  מהסכם  להשתחררות כהצדקה ביטוי  לידי לבוא  יוכל כלכלי
 הציבורי באינטרס הפגיעה באי  הפגיעה אופי מבחינת חריגים במקרים
 . והיקפה 

 תזכה שהעירייה הסיכוי,  משפטיות לערכאות  פונה השני והצד  במקרה •
 בסופו  אשר  לאפס ושואפים  מאוד  קלושים  הן  מההסכם בהשתחררות

 דין  עורכי טרחה ושכר משפט הוצאות העירייה  על יוטלו עניין  של
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 הודעת  את  תבטל אם מהוצאתם להימנע יכולה שעירייה בסכומים
 . ההתקשרות  ביטול 

 ולא  שטחית הינה אפאק עם ההתקשרות ביטול סיבת  כי לציין מיותר •
 ראש  של הבלעדית  עמו  דעת על  והינה מצדיקות ראיות  על  מבוססת 

 ללא  ובמיוחד בעירייה אחראים  גורמים  עם  התיעצות  ללא העיר
 תוקף  בכל דחה מצידו  אשר העירייה  של  המשפטי היועץ  עם  התיעצות 

 . חדש למכרז ויציאה ההתקשרות ביטול את
 

 : כדלכמן העיר ראש בפני המליץ המבקר כן על

  

 ההסכם  את  לכבד,  אפאק עם ההתקשרות  ביטול הודעת ביטול  -1
 . אפאק לבין העירייה  בין  שנתחם

 משפטית דעת חוות  לקבלת עד הקפאתו  ואו 11/2018 מכרז ביטול -2
 בנדון העיר ראש של ההתנהלות  כל על העירייה של  המשפטי מהיועץ

. 
 למכרז  ויציאה  ההתקשרות  ביטול  על  משפטית דעת  חוות קבלת -3

11/2018 . 
 

 

 

 :  והמלצות סכום

 החוק בהוראות וקיצונית אנושה פגיעה המגלמת פגומה בהחלטה מדובר
 אישיים אחרים וממניעים עצמו דעת  על העירייה  ראש,  התקין  והמנהל
 בכירים  גורמים עם התייעצות וללא אישיות  בהחלטות לצאת החליט,  כנראה

 יכול ,  הבחירות לפני חודשים שלושה  כ  ובמיוחד בעירייה  ומקצועיים 
 לביטול ההחלטה  מאחורי  אישיים  פוליטיים  מניעים יש  כי  להשתמע

 . חדש למכרז יציאה ואו ההתקשרות 

 

 יש  כלים  ולקבל מכרזים בסוגיות המתעוררות דילמות  עם להתמודד כדי
 את  מקיימים  המכרז תנאי האם ולבחון המכרז מטרות את לעומק  להבין

 חסכון , כפיים ניקיון,  לב תום,  הגינות,  בשוויון להתנהג יש כן על.מטרותיו
 . המידות ובטוהר יעילות , 
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  בעראבה נוער לקידום  היחידה

 : רקע

 בעראבה נוער לקידום  היחידה עובדי מצוות תלונה המבקר בלשכת התקבלה
 כך  על  לחשד בנוסף היחידה  מנהלת של  לקוי  תפקוד על  הצוות  טענן  בה,

 והן  כספיים  הן  חמורים  סדרים  אי ,  תקין  לא  באופן  התנהלה  שהמחלקה
 . פדגוגים

 ושיתוף  היחידה במנהלת אימון  עוד להם  אין,  מכך כתוצאה  טען הצוות
 . הופסק ביניהם  הפעולה

 

 :  כללי

 ממסגרות  שנשרו נוער  ובני  בילדים  מטפלת   ה"היל – נוער לקידום היחידה
 חינוכית מסגרת מהווה  היחידה.  גלויה בנשירה והמצויים  הפורמלי  החינוך
 חוק ליישום  מכוונת ,  נוער  בני  של השכלה והשלמת  לחינוך הפועלת  מוכרת 
 הנוער  לבני ומסייעת בגרות  ותעודת  לימוד שנות 12 סיום עד חובה לימוד

 . בחברה ומועילים  פעילים,  בוגרים  לחיים  במעבר

 

 : תחומי הפעילות של היחידה 

 ה "היל תכנית  במסגרת  המתבצע לימודי  מערך,  השכלה השלמת  •
 בחינת תוך נערה או  נער לכל אישית  לימודים  תכנית בניית באמצעות 

 בבתי מחדש  לשילוב מיועדת הלימודים תכנית. והקשיים  היכולות
 . פורמלית  לתעודה השכלה להשלמת  או הספר

 לבני ( למקצוע הכשרה) התעסוקה לעולם  הכנה ,  השכלה שירותי  הענקת  •
 האישי הפוטנציאל למימוש  מקצועיים  ומיומניות קורסים . נוער

 . ומצויינות  עניין  בתחומי
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  היחידה  ביקורת

 : החינוך משרד מטעם ביקורת

 

 ומפקח  נוער לקידום המחוזי הממונה, החינוך משרד,  2018 אפריל בשלהי
 מר  העירייה  לראש  העבירו ,  בסיכון  ונוער ילדים  לחינוך  האגף  מתאם  מחוזי 

 באשר ידם על  בוצעו  אשר הבדיקות ממצאי את  במכתב,   עאסלה עלי
 הממצאים עיקרי  ולהלן  בעראבה נוער  לקידום  היחידה מנהלת  של  לתפקודה
 :  והמלצות 

 

 

 : ממצאים של משרד החינוך   

 . תקין לא  באופן  מתנהלת בעראבה נוער לקידום  היחידה •

 . פדגוגים והן כספיים  הן  חמורים סדרים  אי עולים  •

 . בוצעו  שלא  מיומנויות  מפגשי  ביצוע  על דווחה המנהלת  •

 . בחינות  בטוהר חמורה פגיעה תה יהי •

 . שהוצבו  ובמטרות ביעדים,  השנתית  העבודה בתכנית  עמידה אי  •
 

 

 :  החינוך משרד של המלצות 

 במשרד נוער לקידום ליחידה האחראים לידי שהגיע המידע  בדיקת לאחר
 הנוכחי  במצב להמשיך ניתן לא,  ל"הנ הממצאים כל שהועלו ולאחר החינוך

 הנם  כן ועל  מקצועי  והבלתי  הכושל בניהול  והפעלתה היחידה תקצוב  את
 :  כדלכמן העירייה  ראש  בפני  המליצו

 . היחידה מנהלת  של  עבודתה של מידית הפסקה •

 . ביחידה תפקיד בעל כל עם הבהרה שיחות קיום •

 . שוטף באופן היחידה תפקוד  על בקרה •
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 :  העירייה מבקר מטעם ביקורת

 

 :  כללי

,  בעראבה נוער לקידום היחידה של העלויות  עיקר את  מתקצב החינוך משרד
 לזכיינים החינוך משרד י"ע ישירות  משולמות היחידה של  הפעילות  עלויות 

 . היחידה הפעלת לצורך החינוך  משרד של אחרים  זכיינים  ואו  הפדגוגים 

 

 הן ,  היחידה עובדי  של שכרם את  והמשלמת  האחראית  הינה  עראבה עיריית 
 . ביחידה האחרים התפקידים בעלי  והן המנהלת 

 

 מנהלת  קבלה אשר(  התוספות)  השכר רכיבי  את בדקה הביקורת כן על
 :  הממצאים  ולהלן היחידה

 

 למנהלת  פיצול תוספת שלמה העירייה כי עולה מבדיקה:  פיצול תוספת  •
נכון  21955 סך על,  01/05/2014  ממשכורת החל היחדה  לחודש ₪ 

 . 2018 אוקטובר
 : קובע המקומיות  הרשויות  עובדי  של העבודה לחוקת 101.25 סעיף

 פיקוח, ניהול בתפקידי  מועסקים  שאינם) נוער קידום ועובדי מדריכים 
 עבודה  עבור  לפיצוי  זכאים  יהיו ,  מפוצל  עבודה ביום  העובדים '( וכו

 דירוג  עובדי  את המזכים לתנאים בהתאם זו שעבודתם בתנאי בפיצול
 . זה  בפיצוי,  והשירותים המנהל האחיד

 

 . העבודה בחוקת הסעיף  צילום  מצורף
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 תוספות  שתי קבלה היחידה מנהלת כי עולה מבדיקה:   השתלמות  גמול
 . השתלמות  גמול בגין 

 נכון  ₪ במצטבר 35062 בסך 01/11/2009 מיום  החל ראשונה  תוספת 
 העובדים  הסתדרות  לאישור בהתאם ניתנה התוספת. 2018 לאוקטובר

 . המנהלי  הדירוג לעובדי(  המעוף)

 

במצטבר 18411 בסך  01/03/2014 מיום  החל שניה תוספת   נכון  ₪ 
 מרכז,  ההסתדרות לאישור בהתאם ניתנה התוספת.  2018 לאוקטובר

 לעובדי(  המיקומי  בשלטון במינהל  השתלמות . ) המקומי השלטון
 . המינהלי הדירוג

 

 חומר  להשלמת  מחכה בביקורת עדיין : )  בתפקיד נסיעות החזר
 ( החינוך ממשרד

 

 :  הביקורת המלצות 

 :  כדלכמן בעירייה  המנגנון ועדת בפני ממליץ  המבקר

 כמנהלת  מתפקדת היא כאשר% 6 פיצול לתוספת זכאותה בדיקת •
 . העבודה לחוקת  101.25 סעיף ראה.  יחידה

 המינהלי  בדירוג  עובדים  של גמול לתוספת המנהלת  של  זכאותה בדיקת •
 . ונוער  חינוך  כעובדת מוגדרת  היא  כאשר

הביקורת ממליצה בפני ראש העיר לאמץ את המלצות משרד החינוך   •
 . בעניין תפקודה של מנהלת יחידת הנוער 
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 הבסיס החוקי לעבודת המבקר 
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